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BAB I. PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang Perancangan 

Flora adalah keseluruhan kehidupan jenis tumbuh-tumbuhan suatu habitat, 

daerah, atau strata geologi tertentu (KBBI Daring, 2019). Berbagai manfaat flora 

bagi kelangsungan hidup manusia dalam jangka panjang, diantaranya sebagai 

penghasil oksigen, penghasil makanan, obat-obatan, mempengaruhi perubahaan 

iklim, mencegah polusi udara, dan lain-lain (Putri, 2019). 

Indonesia memiliki kekayaan flora yang tersebar luas dari Sabang hingga 

Merauke. Sayangnya, kurangnya pengenalan dan kepedulian generasi masa kini 

terhadap flora khas Indonesia menyebabkan beberapa spesies terancam 

kelestariannya dan bahkan ada yang mengalami kelangkaan bahkan kepunahan. 

Kerusakan yang terus menerus ini mulai memberikan dampak negatif bagi 

lingkungan hidup maupun bagi generasi masa depan. 

Bahkan World Wildlife Fund (WWF) juga turut membantu melindungi 

hewan dan tumbuhan-tumbuhan ini. Pada sebuah artikel disebutkan, PBB 

mengungkapkan data penelitian bahwa bumi kehilangan flora, fauna, dan air 

dalam jumlah besar yang menyebabkan alam tidak lagi seimbang. Kesimpulan 

dari tiga tahun penelitian itu adalah tidak ada satupun yang menyediakan tempat 

yang ramah untuk flora dan fauna (Rahayu, 2018). Ini adalah tentang menjaga 

Bumi layak huni bagi manusia, merusak kesejahteraan di seluruh planet, 

mengancam kita dalam jangka panjang akan kebutuhan makanan dan air (Watson, 

2019). Disamping kekayaan alam khas Indonesia yang terancam keberadaannya, 

maka dapat berdampak negatif pada kesejahteraan manusia dan menyebabkan 

generasi masa depan tidak dapat mengenal dan menikmati lagi keindahannya. 

Oleh karena itu, brand Petite Soirée ingin berkontribusi untuk 

memperkenalkan flora dan fauna khas Indonesia kepada anak-anak yang 

dituangkan pada koleksi pakaian anak ready-to-wear sehingga dengan secara 
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ketidaksengajaan akan menanam rasa cinta dan turut peduli pada anak dengan 

kelestarian alam sekitarnya. 

Untuk itu telah dilakukan berbagai uji coba pada pakaian anak dengan 

menggunakan teknik printing, teknik beading, dan teknik sulam pita. Dari hasil 

uji coba, maka metode yang akan digunakan pada produk adalah teknik sulam 

pita. Produk akhir yang akan ditampilkan oleh brand Petite Soirée berupa pakaian 

ready-to-wear anak dengan penggunaan metode teknik sulam pita yang 

ditampilkan dalam berbagai bentuk desain flora khas Indonesia. 

1.2. Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dari latar belakang perancangan di atas adalah 

bagaimana merancang pakaian anak ready-to-wear yang mengangkat flora khas 

Indonesia dengan teknik sulam pita pada brand Petite Soirée? 

1.3. Tujuan Perancangan 

Tujuan perancangan Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut: 

a) Merancang busana ready-to-wear untuk anak perempuan yang berada pada 

rentang usia 4-7 tahun yang terinspirasi dari flora khas Indonesia dan 

menggunakan teknik sulam pita. 

b) Merancang busana ready-to-wear dengan collateral dan promotion tools 

yang sesuai dan bernilai jual bagi brand Petite Soirée. 

1.4. Batasan Perancangan  

Berikut adalah hal yang umum yang menjadi batasan perancangan yang 

akan digunakan untuk mempertajam proses perancangan dalam upaya menjawab 

rumusan masalah : 

a) Batasan keilmuan, yakni ilmu Desain Fesyen dan ilmu Pengembangan 

Bisnis Fesyen. 

b) Batasan material, yakni yang akan digunakan sebagai bahan dan material 

oleh penulis adalah duchess (satin bridal), tulle, hero, dan pita. 

c) Batasan target market, yaitu wanita yang berusia 20-40 tahun yang sudah 

berkeluarga dan memiliki anak perempuan, merupakan kalangan menengah 
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keatas yang stylish dan modern, serta mengikuti perkembangan zaman dan 

trend fesyen. 

d) Batasan geografis, yaitu yang dijadikan target market adalah orang tua 

yang tinggal di daerah perkotaan besar, untuk di Indonesia khususnya 

adalah Surabaya dan Jakarta. 

e) Batasan waktu, yaitu 16 minggu. 

1.5. Tahapan Perancangan 

a) Flora 

adalah keseluruhan kehidupan jenis tumbuh-tumbuhan suatu habitat, daerah, 

atau strata geologi tertentu (KBBI Daring, 2019). 

b) Pakaian 

adalah bahan tekstil dan serat yang digunakan sebagai penutup tubuh 

(Rosyadi, 2019). 

c) Ready-to-wear 

adalah busana yang bisa langsung dipakai dengan mudah tanpa harus 

melakukan pengukuran badan dan memesan desainnya terlebih dulu (Dini, 

2013). 

d) Teknik sulam pita 

Sulam pita merupakan salah satu seni menyulam yang mempergunakan pita 

sebagai bahan sulamnya (Wahyupuspitowati, 2008). 

1.6. Metode Pengumpulan Data  

Dalam pembuatan pakaian anak ready-to-wear yang akan diterima oleh 

masyarakat, penulis melakukan penelitian dengan mengumpulkan data primer dan 

data sekunder. 

Data primer, yaitu data yang dikumpulkan dan diolah sendiri oleh peneliti 

langsung dari subjek atau objek penelitian. Pengumpulan data primer diperoleh 

dengan cara observasi kompetitor melalui media online, serta melakukan 

wawancara terhadap 6 ahli dan 12 calon konsumen. 

Data sekunder, yaitu data yang didapatkan tidak secara langsung dari objek 

atau subjek penelitian. Pengumpulan data sekunder diperoleh melalui studi 
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literatur, yaitu dengan melakukan pencarian data yang berasal dari buku, jurnal, 

dan artikel. 

Penelitian tersebut yaitu sebagai berikut : 

a) Riset  pasar : 

Observasi kompetitor 

Observasi dilakukan via online pada berbagai brand pakaian anak ready-to-

wear lokal yang berbasis di Indonesia. Berbagai brand tersebut adalah 

Gerrard et Lilou, Happy Elm, My Petit Bebe, dan Ashley Betsy. Tujuan dari 

dilakukannya observasi ini adalah untuk mengetahui kisaran harga, tes 

warna dan model yang sedang trend dan dapat diterima oleh target 

konsumen di Indonesia. 

b) Riset kreatif : 

Dalam penelitian ini, riset kreatif diperoleh melalui penggalian data primer 

dan sekunder guna mendapatkan hasil data yang maksimal.  

1.7. Tinjauan Data  

1.7.1 Desain 

Desain adalah kegiatan untuk menyusun struktur atau bentuk dari 

sesuatu, dengan membuat sketsa atau rancang-rancangan (Collins English 

Dictionary, 1986). 

  1.7.1.1 Unsur Desain 

Unsur desain merupakan unsur-unsur yang terlihat secara 

visual seperti garis, bentuk, tekstur, ukuran, value dan warna yang 

digunakan untuk mewujudkan desain sehingga orang lain dapat 

menangkap desain tersebut (Safwan, 2015). 

   1. Garis 

Garis merupakan unsur yang paling tua dan sering 

digunakan oleh manusia. Unsur garis adalah hasil goresan 

dengan benda keras diatas permukaan benda lain. Ada dua 

jenis garis, yaitu garis lurus dan garis lengkung. Garis lurus 
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adalah garis yang jarak antara ujung dengan pangkalnya 

mengambil jarak yang paling pendek. Garis lengkung 

adalah gars yang jarak antara ujung dengan pangkalnya 

mengambil jarak yang panjang. (Safwan, 2015). 

 

Gambar 1.7.1 Macam-macam garis 

Sumber : Larasati. (2018). International Design School. 

2. Bentuk 

Bentuk merupakan hasil hubungan dari beberapa 

garis yang memiliki area dan bidang dua dimensi yang 

memiliki panjang dan lebar. Apabila bidang tersebut 

disusun dalam suatu ruang, maka akan terbentuk bidang 

tiga dimensi yang memiliki panjang, lebar dan tinggi 

(Safwan, 2015). 

3.  Tekstur 

Tekstur merupakan keadaan permukaan suatu 

benda. Tekstur dapat diketahui dengan cara dilihat atau 

diraba (Safwan, 2015). 
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Gambar 1.7.2 Tekstur 

Sumber : Metatronfabrics.com 

4.  Ukuran 

Ukuran hendaknya diperhatikan agar secara 

keseluruhan benda terlihat seimbang. Apabila tidak 

seimbang, maka desain yang dihasilkan akan kurang 

nyaman dilihat (Safwan, 2015). 

5. Value 

Benda hanya dapat dilihat bila ada cahaya. Jika 

diamati secara seksama, terlihat permukaan benda yang 

tidak terkena cahaya secara merata. Ada bagian gelap dan 

terang, yang dinamakan value (Safwan, 2015). 

6. Warna 

Warna dapat mengungkapkan suasana perasaan dan 

sifat yang berbeda-beda. Warna merupakan unsur yang 

paling menonjol. Warna memiliki banyak variasi yaitu 

warna muda, warna tua, warna gelap, warna warna terang, 

warna dingin, warna panas, dll (Safwan, 2015). 
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Gambar 1.7.3 Warna-warna dasar 

Sumber : Tahupedia.com 

  1.7.1.2 Prinsip Desain 

Prinsip desain merupakan suatu cara untuk menyusun 

unsur-unsur desain sehingga tercapai perpaduan yang memberikan 

efek tertentu (Widarwati, 1993). Sedangkan menurut Widjiningsih 

(1982) “Prinsip desain merupakan suatu cara penggunaan dan 

pengkombinasian unsur-unsur desain dengan prosedur tertentu 

sehingga memberikan efek tertentu”. 

1. Harmoni 

Harmoni merupakan keteraturan tatanan diantara 

bagian-bagian suatu karya. Keselarasan dalam desain 

merupakan pembentukan unsur-unsur keseimbangan, 

keteraturan, kesatuan dan perpaduan yang masing-masing 

saling mengisi. Keselarasan bertindak sebagai faktor 

pengaman untuk mencapai keserasian seluruh rancangan 

(Agustina, 2012). 

2. Proporsi 

Proporsi mrupakan kesebandingan yang merupakan 

hubungan perbandingan antara bagian dengan bagian lain 

atau bagian dengan keseluruhan. Semua unsur berperan 

untuk menentukan proporsi (Agustina, 2012). 

3. Balance 
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Balance merupakan keseimbangan. Keseimbangan 

simetris terkesan resmi atau formal, sedangkan 

keseimbangan asimetris terkesan dinamis (Agustina, 2012). 

4. Irama 

Irama terjadi karena adanya pengulangan pada 

bidang atau ruang yang menyebabkan kita dapat merasakan 

adanya pergerakan, getaran atau perpindahan dari unsur 

satu ke unsur lain. Gerak dan pengulangan tersebut 

mengajak mata mengikuti arah gerakan yang terjadi pada 

sebuah karya (Agustina, 2012). 

5. Aksen 

Aksen merupakan pusat perhatian yang pertama kali 

membawa mata pada sesuatu yang penting dalam suatu 

rancangan. Hal yang perlu diperhatikan dalam penempatan 

aksen yaitu: 

a) Apa yang akan dijadikan aksen 

b) Bagaimana menciptakan aksen 

c) Berapa banyak aksen yang dibutuhkan 

d) Dimana aksen akan ditempatkan (Agustina, 2012) 

   6. Unity 

Unity merupakan kesatuan yang memberikan kesan 

adanya keterpaduan setiap. Hal ini tergantung pada 

bagaimana suatu bagian menunjang bagian yang lain secara 

selaras sehingga terlihat seperti sebuah benda yang utuh 

dan tidak terpisah-pisah (Agustina, 2012). 

Unsur-unsur dan prinsip desain berperan penting dalam proses 

mendesain pakaian ready-to-wear. Dalam proses mendesain koleksi 

pakaian Petite Soirée, unsur-unsur desain yang diimplementasikan yaitu 

tekstur dalam pemilihan material kain, ukuran juga diperhatikan agar 

secara keseluruhan produk terlihat seimbang, dan penggunaan warna yang 
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terang agar koleksi pakaian ini terlihat cerah. Secara keseluruhan prinsip 

desain diimplementasikan pada pembuatan desain produk, mulai dari 

keteraturan tatanan sehingga tercipta keselarasan seluruh koleksi, proporsi 

bagian-bagian desain produk, keseimbangan simetris dan asimetris pada 

peletakan desain flora, irama, aksen, dan keterpaduan keseluruhan produk 

dan koleksi pakaian. 

1.7.2 Desain Fesyen 

Desain fesyen adalah seni terapan yang didedikasi ke perancangan 

pakaian dan aksesoris gaya hidup dibuat di dalam suatu budaya dan 

pengaruh sosial dalam suatu waktu. Desainer fesyen dapat bekerja dengan 

nama mereka sendiri, atau untuk nama atau brand desainer lain. Desain 

fesyen dimulai pada abad ke-19 dengan Charles Frederick Worth sebagai 

orang pertama yang menjahitkan labelnya ke pakaian yang telah ia buat. 

Sementara semua artikel mengenai pakaian dari waktu ke waktu dipelajari 

oleh akademis sebagai desain kostum, hanya baju yang dibuat setelah 

tahun 1858 yang dapat disebut sebagai desain fesyen. (Pundir, 2007) 

  1.7.2.1 Jenis-jenis fesyen 

  Beberapa jenis fesyen yang penting, yaitu : 

1. Haute Couture 

Tipe dari fesyen desain yang mendominasi sampai tahun 

1950-an adalah “made-to-measure” atau haute couture. Sebuah 

pakaian couture dibuat khusus untuk seorang pembeli. Tampilan 

dan kesesuaian ukuran mengambil prioritas diatas biaya material 

dan waktu yang dibutuhkan untuk membuat. (Pundir, 2007) 
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Gambar 1.7.4 Elie Saab Spring 2020 Couture 

Sumber : Vogue.com 

2. Mass Market 

Pada masa kini industri fesyen lebih mengandalkan 

penjualan mass market. Karena untuk memenuhi pembeli dengan 

jangkauan yang luas, memproduksi pakaian ready-to-wear dalam 

kuantitas yang besar dan ukuran standar. Material yang murah, 

secara kreatif digunakan memproduksi fesyen yang terjangkau. 

(Pundir, 2007) 

 

Gambar 1.7.5 Zara Spring 2020 Collection 

Sumber : Stylecaster.com 

3. Ready-to-wear 

Ready-to-wear adalah persilangan antara couture dan mass 

market. Pakaian ready-to-wear tidak dibuat untuk pembeli 

individual, tetapi sangat diperhatikan dalam pemilihan dan 

pemotongan kain. Pakaian ready-to-wear dibuat dalam jumlah 
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yang sedikit untuk menjamin eksklusivitas, jadi mereka agak 

mahal. (Pundir, 2007) 

 

Gambar 1.7.6 Chanel Spring 2019 Ready-to-wear 

Sumber : Vogue.com 

1.7.3 Pakaian 

Pakaian adalah kebutuhan pokok manusia selain makanan dan 

tempat tinggal. Manusia membutuhkan pakaian untuk melindungi dan 

menutup dirinya. Namun seiring dengan 

perkembangan kehidupan manusia dan kemajuan jaman, fungsi pakaian 

juga mengalami perkembangan. Perkembangan dan jenis-jenis pakaian 

tergantung pada adat-istiadat, kebiasaan, dan budaya yang memiliki ciri 

khas masing-masing. (Magga,  

1.7.3.1 Macam-macam pakaian berdasarkan kegunaannya 

1. Penutup tubuh 

Manusia membutuhkan sesuatu yang dipakai untuk menutup 

anggota tubuhnya. Seiring perkembangan mode dan budaya, fungsi 

pakaian sebagai penutup tubuh kini telah bergeser dimana manusia 

lebih mengutamakan penampilannya daripada menutup anggota 

tubuhnya. 

2. Melindungi tubuh 

Untuk melindungi tubuh manusia dari berbagai macam 

gangguan yang tidak nyaman dan berbahaya. Pakaian dapat 

https://id.wikipedia.org/wiki/Makanan
https://id.wikipedia.org/wiki/Manusia
https://id.wikipedia.org/wiki/Kehidupan
https://id.wikipedia.org/wiki/Adat-istiadat
https://id.wikipedia.org/wiki/Budaya
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melindungi tubuh dari gesekan kulit dengan benda lain, cuaca 

dingin, hujan, terik matahari, serangga, kotoran dan debu, dan lain-

lain. 

3. Identitas diri 

Secara psikologis, manusia cenderung untuk memakai 

pakaian yang cocok dan nyaman untuk menginterpretasikan dirinya, 

sehingga pada akhirnya akan memunculkan suatu identitas yang 

mudah dikenali oleh orang lain. 

4. Perhiasan 

Manusia berlomba-lomba untuk berpenampilan menarik. 

Penggunaan pakaian yang bagus dan tepat akan meningkatkan daya 

tarik serta kepercayaan diri bagi seseorang. 

5. Status sosial 

Manusia memiliki keinginan untuk merasa lebih baik dari 

manusia yang lain. Sehingga pakaian pun menjadi suatu tolak ukur 

status sosial tersebut. Dengan memiliki pakaian terbaik sesorang 

akan dianggap memiliki status sosial lebih tinggi di lingkungannya. 

Contohnya seperti pakaian yang digunakan dalam budaya aristrokat, 

dimana anggota keluarga kerajaan akan memiliki pakaian yang 

berbeda dengan masyarakatnya. 

6. Simbol budaya 

Manusia tersebar di berbagai belahan dunia. Perbedaan letak 

geografis, iklim, bahasa, adat istiadat, dan kebiasaan yang 

mengakibatkan munculnya keragaman budaya. Hal tersebut 

mempengaruhi cara manusia untuk berpakaian, sehingga muncul 

perbedaan pakaian yang menjadi ciri khas budaya tersebut. 
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Gambar 1.7.7 Kebaya Bali (kiri) dan Baju Safari (kanan) 

Sumber : Instagram.com 

7. Baju profesi 

Manusia dari jaman dahulu telah mengembangkan model 

pakaian yang membantu pekerjaannya. Contohnya baju dokter, guru, 

pengacara, dan lain-lain. 

 

Gambar 1.7.8 Pakaian perawat 

Sumber : Liputan6.com 

8. Fesyen 

Perkembangan jaman mengakibatkan fungsi pakaian 

berevolusi menjadi sebuah fesyen. Sehingga kebanyakan orang 

sekarang ini lebih mengutamakan pakaian yang up-to-date agar 

memiliki penampilan yang modis. 
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Gambar 1.7.9 Pakaian fesyen anak 

Sumber : Zara.com 

9. Simbol agama 

Pakaian ini biasanya merupakan pakaian spesial yang dipakai 

hanya selama acara upacara keagamaan. Namun ada juga yang 

menjadi pakaian sehari-hari sebagai penanda status agama khusus. 

 

Gambar 1.7.10 Pluviale 

Sumber : Unknown. (2013). Pakaian Liturgi Dalam Gereja Katolik. 

10. Status gender 

Pakaian pria dan wanita biasanya memiliki perbedaan yang 

tegas, karena pria dan wanita memiliki keadaan fisik yang berbeda. 

Biasanya wanita lebih leluasa untuk menggunakan pakaian pria. 

Tetapi sebaliknya, dalam banyak budaya seringkali pakaian wanita 

tidak lazim digunakan oleh pria. 

Petite Soirée sebagai sebuah brand yang menyediakan 

pakaian anak ready-to-wear, berdasarkan kegunaannya termasuk 

dalam kategori pakaian sebagai status sosial dan fesyen. Karena 

pakaian anak ready-to-wear dibuat dalam jumlah yang terbatas 



 

 15 

sehingga eksklusif dan agak mahal, tetapi tetap up-to-date mengikuti 

trend yang ada. Dan target marketnya mengarah pada kalangan 

menengah keatas. 

1.7.4 Pakaian Anak 

Pakaian anak-anak adalah pakaian yang dibuat untuk anak-anak 

yang belum tumbuh tinggi secara penuh. Pakaian anak-anak sering 

bergaya lebih kasual dari pakaian dewasa, yang cocok untuk bermain dan 

beristirahat. Saat ini banyak pakaian anak-anak sangat dipengaruhi oleh 

tren pakaian orang dewasa. Kualitas pakaian yang dirancang dengan baik 

adalah prioritas untuk meningkatkan jumlah pakaian orang tua dan anak-

anak untuk mendapatkan tempat utama di tempat teratas label toko dan 

ritel toko yang mewah. Model baju juga dirancang semakin berbeda 

dengan lainnya untuk anak laki-laki dan perempuan pada usia yang sangat 

dini. 

1.7.5 Ready-to-wear anak 

Koleksi busana siap pakai yang dirancang untuk anak-anak. 

Biasanya ukurannya mengikuti pakaian mass market, untuk anak-anak 

yaitu ukuran berdasarkan usia anak. 

 

Tabel 1.7 Children’s Clothing Size Chart 

Sumber : Kinderzeit.org 

https://id.wikipedia.org/wiki/Pakaian
https://id.wikipedia.org/wiki/Anak
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Gambar 1.7.11 Burberry Spring/Summer 2020 

Sumber : Uk.burberry.com 

1.7.6 Teknik sulam 

Sulaman adalah salah satu hiasan yang melekat pada permukaan 

kain atau bahan dengan jarum dan benang jahit sehingga hal ini dapat 

memperindah kain yang akan digunakan (Dafa, 2020). Jenis-jenis sulam 

berdasarkan bahan yang digunakan, yaitu : 

1. Sulam pita 

Sulam pita merupakan salah satu seni menyulam yang 

mempergunakan pita sebagai bahan sulamnya (Wahyupuspitowati, 2008). 

Sulam pita dapat dibagi menjadi 2 jenis berdasarkan asal dan metode 

pembuatannya, yaitu : 

a. Sulam pita Jepang 

Sulam pita Jepang pengerjaannya dilakukan dengan cara 

menjahitkan pita secara langsung pada benda yang akan dihias. Jenis 

pita yang umumnya digunakan yaitu pita satin. Sulam pita Jepang 

banyak diaplikasikan sebagai hiasan pada pakaian, tempat tissue, 

taplak meja, sarung bantal sofa, dll. 



 

 17 

 

Gambar 1.7.12 Sulam pita Jepang pada pakaian 

Sumber : Id.pinterest.com 

b. Sulam pita Eropa 

Sulam pita Eropa pengerjaannya dilakukan dengan cara merangkai 

pita kemudian direkatkan pada kain dengan cara dijahit. Jenis pita 

yang banyak digunakan yaitu pita organdi. Sulam pita Eropa banyak 

diaplikasikan pada pajangan dinding, hiasan pada tas, korsase, dll. 

 

Gambar 1.7.13 Sulam pita Eropa pada tas 

Sumber : Id.pinterest.com 

2. Sulam benang 

Sulam benang adalah jenis sulam paling dasar. Sulam benang 

merupakan kerajinan tangan untuk menghias kain dengan 

menggunakan bahan utama benang dan dilakukan dengan cara 

dekoratif, dengan menggunakan berbagai jenis tusukan sampai 

membentuk pola sesuai yang diinginkan. 
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Gambar 1.7.14 Sulam benang 

Sumber : Etsy.com 

3. Sulam payet (beading) 

Sulam payet adalah kerajinan tangan dengan menggunakan manik-

manik sebagai bahan dasar untuk membentuk pola hiasan yang diinginkan. 

 

Gambar 1.7.15 Sulam payet (beading) 

Sumber : Id.pinterest.com 

Dari jenis-jenis sulam diatas, sulam pita adalah jenis sulam utama yang 

akan digunakan pada perancangan koleksi pakaian anak ready-to-wear ini. Jenis 

sulam pita yang digunakan adalah sulam pita Jepang, yaitu menjahitkan pita 

secara langsung pada pakaian. Selain itu, jenis sulam benang dan payet akan 

digunakan sedikit untuk menunjang detail dan hiasan pada pakaian. 

1.7.7 Flora 

Flora adalah keseluruhan kehidupan jenis tumbuh-tumbuhan suatu 

habitat, daerah, atau strata geologi tertentu (KBBI Daring, 2019). 

Beberapa flora khas Indonesia yang akan ditampilkan pada koleksi ini, 

yaitu : 

1. Anggrek Larat (Dendrobium phalaenopsis) 
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Gambar 1.7.16 Anggrek Larat 

Sumber : Id.pinterest.com 

Merupakan salah satu flora asli Indonesia. Sesuai namanya, 

anggrek larat berasal dari Pulau Larat di Kepulauan Maluku. Anggrek 

larat bertumbuh baik di ketinggian 400 meter dpl dan bunganya dapat 

busuk jika suhu lingkungan dingin dan lembab. Anggrek larat 

termasuk tanaman endemik, epifit dan hijau sepanjang tahun. Makanan 

anggrek epifit berasal dari udara, kabut dan air hujan yang ada di 

sekitarnya. Jenis anggrek ini membutuhkan naungan dari paparan sinar 

matahari langsung. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 48 Tahun 1989 tanggal 1 September 1989 tentang 

Pedoman Penetapan Identitas Flora dan Fauna Daerah, anggrek larat 

termasuk dalam salah satu daftar flora identitas Indonesia. 

2. Bunga mawar mega putih 

 

Gambar 1.7.17 Mawar mega putih 

Sumber : Id.pinterest.com 

Merupakan salah satu tanaman hias asli Indonesia. Bunga Mawar 

Mega Putih ini adalah tipe bunga ganda dengan tepi petal yang 

berlapis-lapis dan berbentuk keriting. Lapisan-lapisan petal bisa 

mencapai 104-138 helai dalam satu bunga. Hal inilah yang menjadi 

kelebihan bunga jenis ini ditambah lagi mengeluarkan aroma yang 

harum dan menyegarkan. 
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3. Bunga soka jawa (Ixora javanica) 

 

Gambar 1.7.18 Soka Jawa 

Sumber : Trubus.id 

Sesuai namanya adalah bunga yang terdapat di Pulau Jawa. 

Tanaman soka jawa sering digunakan sebagai tanaman penghias 

tanaman dan sebagai tanaman pagar yang dapat dibentuk. Tumbuhan 

ini memiliki bunga yang hampir selalu mekar. Soka jawa juga termauk 

tumbuhan yang selalu hijau. Tanaman ini telah dikenal oleh 

masyarakat Jawa sejak dahulu. Hal ini terbukti dari adanya relief 

Candi Penataran yang menggambarkan keberadaan pohon ini 

(Elisabeth, 2008).  

1.7.8 Business Insight 

Perkembangan industri fesyen di Indonesia semakin pesat, tidak 

hanya pakaian untuk orang dewasa, namun juga pakaian anak. 

Berdasarkan data dari CNBC Indonesia (2019), perkembangan industri 

Fesyen mampu berkontribusi sekitar 18,01% atau Rp 116 triliun. 

Pakaian anak menjadi salah satu bisnis yang prospektif, karena 

pertumbuhan anak yang relative cepat dan terus mengalami pertumbuhan 

hingga usia 12 tahun, membuat pakaian mereka akan selalu ganti. Menurut 

data proyeksi penduduk Indonesia (2013), proyeksi proporsi penduduk 

umur 0-14 tahun di Indonesia pada tahun 2020 adalah sebesar 26,1%. 

Besarnya kebutuhan akan produk pakaian anak menjadi peluang bagi 

penulis untuk membangun bisnis pakaian anak ready-to-wear. 



 

 21 

1.7.9 Fashion Insight 

Tren warna 

Berdasarkan tren warna Spring/Summer 2020 dari WGSN, warna-

warna yang akan diimplementasikan pada desain koleksi yaitu Cassis 

dan Mellow Yellow.  

 

Gambar 1.7.19 Color S/S 2020 

Sumber : Wgsn.com 

Berdasarkan tren warna Spring/Summer 2020 dari Vogue Paris, 

beberapa warna yang menjadi warna utama pada koleksi, yaitu pastel 

yellow dan baby pink. 

Pastel Yellow 

 

Gambar 1.7.20 Pastel Yellow 

Sumber : Vogue.fr 
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Baby Pink 

 

Gambar 1.7.21 Baby Pink 

Sumber : Vogue.fr 

Fashion forecast 

 

Gambar 1.7.22 Inspiration and Colour Forecast 

Sumber : Oprny.com 
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1.7.10 Material Insight 

Kain duchess (satin bridal) 

 

Gambar 1.7.23 Kain Duchess 

Sumber : Fabric.com 

Dalam bahasa Prancis, kata duchess memiliki makna yang berarti 

bangsawan, oleh karenanya kain duchess sangat bagus untuk digunakan 

untuk pakaian acara-acara besar seperti pernikahan untuk menampilkan 

kesan mewah dan anggun. Duchess satin biasanya dibuat dari benang-

benang filament sutera maupun serat buatan (serabut termoplastik) seperti 

poliester, asetat, dan lain sebagainya (Puspo, 2005). 

Kain tulle  

 

Gambar 1.7.24 Tulle Sutra 

Sumber : Bridalfabrics.co.uk 

Kain tulle pertama kali diproduksi pada abad ke-18 dan sangat 

terkenal di Perancis. Pada zaman itu kain tulle digunakan untuk 

memproduksi renda serta terbuat dari sutra, dan termasuk kain yang 

diperuntukkan untuk kaum menengah keatas saja. Kain tulle merupakan 

kain dengan karakterisitik yang ringan, lembut, dan berbentuk seperti 

jaring kecil. Kain ini bisa terbuat dari berbagai macam serat seperti sutra, 

nilon, polyester, dan juga rayon. Namun saat ini kebanyakan dibuat dari 

bahan sintetis polyester (Muthmainnah, 2018). 
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Pita Satin 

 

Gambar 1.7.25 Pita Satin 

Sumber : Papersource.com 

Pita satin adalah pita yang memiliki permukaan halus. Pita satin 

tersedia dalam versi berwajah tunggal atau ganda. Pita satin berwajah 

tunggal memiliki permukaan yang halus pada satu sisi pita dan sedikit 

lebih kasar pada sisi lainnya. Pita berwajah ganda memiliki permukaan 

yang halus pada kedua sisi. 

Pita satin bersifat lembut, berkilau dan ringan. Pita satin sangat 

banyak digunakan sebagai aksesoris pakaian, pita rambut, dan lain-lain. 

Pita ini berbahan polyester. 

1.8. Perancangan 

1.8.1 Design Brief  

1.8.1.1  Latar Belakang 

Pada zaman sekarang fesyen tidak hanya diperuntukkan 

bagi orang dewasa saja, namun juga anak kecil. Di masa modern 

ini, orang tua suka mendandani anaknya dan sangat 

memperhatikan fesyen dan trend pakaian anak. Selain itu, orang 

tua khususnya ibu muda pada kalangan menengah keatas rela 

menghabiskan lebih banyak uang bagi pakaian anaknya 

dibandingkan untuk diri sendiri. Ibu-ibu muda ingin anaknya 

tampil manis, fashionable, dan mengikuti trend.  
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Di sisi lain, di zaman yang semakin modern ini pengenalan 

serta rasa peduli anak-anak terhadap flora khas Indonesia dirasa 

kurang. Permasalahannya flora khas Indonesia juga semakin lama 

keberadaannya semakin langka hingga terancam punah. Oleh 

karena itu, penulis ingin berkontribusi untuk memperkenalkan 

keragaman kekayaan flora khas Indonesia kepada anak-anak yang 

dituangkan dengan pengaplikasian teknik sulam pita pada sebuah 

koleksi pakaian anak ready-to-wear. Penulis berharap produk dapat 

memberi pengenalan dan edukasi kepada anak perempuan 

Indonesia dengan sentuhan gaya feminine dan luxury pada 

pengguna produk tersebut. 

1.8.1.2 Tinjauan 

Penulis menawarkan environment and heritage 

preservation pada produk, karena pakaian anak ready-to-wear 

yang akan diciptakan guna memperkenalkan flora khas Indonesia 

pada anak-anak sejak usia dini. Selain desain yang bersifat 

mengedukasi, kualitas dan kenyamanan yang akan mengangkat 

nilai jual dari produk ini. 

1.8.1.3 Tujuan 

 Tujuan penulis dalam membuat koleksi pakaian ini yaitu 

memperkenalkan flora khas Indonesia kepada anak-anak dengan 

mengikuti trend fesyen yang ada, serta menunjang penampilan 

anak saat menghadiri acara-acara khusus dengan desain pakaian 

anak ready-to-wear. 

   1.8.1.4 Target market 

 Wanita yang sudah berkeluarga (ibu-ibu muda) pada 

kalangan menengah keatas dengan rentang usia 20-40 tahun dan 

memiliki anak yang berusia 4-7 tahun. Tinggal di perkotaan, 

menyukai pakaian anak dengan kualitas tinggi, serta merupakan 
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individu yang stylish, modern, mengikuti perkembangan zaman 

dan trend fesyen. 
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1.8.2 Mood Board 

 

Gambar 1.8.1 Mood Board 

Sumber : Data Pribadi 
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1.8.3 Desain dan Ilustrasi 

 

Desain 1 Desain 2 

Desain 3 Desain 4 

Desain 5 
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1.8.4 Prototipe 

    

Gambar 1.8.2 Prototipe 1 

Sumber : Data Pribadi 

 

Gambar 1.8.3 Prototipe 2 

Sumber : Data Pribadi 
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1.9 Kesimpulan dan Feedback Pra Tugas Akhir 

Sumber pengumpulan data primer diperoleh dengan berbagai metode 

yaitu, observasi kompetitor, wawancara ahli (experts), dan wawancara calon 

konsumen (extreme users). 

TEKNIK 

PENGUMPULAN 

DATA 

SUMBER DATA FOKUS PERTANYAAN 

Observasi  Brand: 

Bonne Chance 

Kakapo Official 

Happy Elm 

My Petit Bebe 

 Trendd desain pakaian anak ready-to-wear 

 Trendd warna yang banyak dicari saat ini 

 Jenis garment yang sering digunakan untuk 

pakaian anak ready-to-wear 

 Kisaran harga pakaian anak ready-to-wear saat 

ini 

Wawancara  Experts: 

Fashion designer 

 Trendd desain pakaian anak ready-to-wear 

 Konsep desain yang dipilih 

 Penggunaan teknik sulam pita pada ide desain 

Material & textile 

expert 

 Jenis garment yang sesuai untuk pakaian anak 

ready-to-wear  

 Trendd warna yang banyak dicari saat ini  

Pattern maker and 

sewing 

 Lama waktu yang dibutuhkan untuk 

memproduksi pakaian anak ready-to-wear 

 Perbedaan khusus dalam memproduksi pakaian 

anak ready-to-wear 

Retailer  Target market dan pasar 

 Daya beli terhadap produk sejenis 

 Strategi sukses dalam melakukan penjualan 
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Extreme users  Jenis garment yang disukai untuk pakaian anak 

ready-to-wear 

 Trendd warna yang banyak disukai oleh extreme 

user  

 Pola pikir atau perilaku konsumen dalam 

memilih dan membeli pakaian anak ready-to-wear 

 Hal menarik yang dilihat dari ide dan konsep 

desain 

 Pendapat lain tentang ide dan konsep yang 

ditawarkan 

 Strategi marketing dalam melakukan penjualan 

pakaian anak ready-to-wear 

Tabel 1.9 Tabel Pokok Pertanyaan  

1.9.2 Observasi 

Berdasarkan hasil observasi, telah didapati sebagai berikut : 

Dari hasil observasi yang dilakukan secara online, penggunaan kain 

tulle selalu dijumpai pada berbagai brand kompetitor. Warna yang lembut 

dan cerah merupakan warna yang banyak digunakan untuk produk pakaian 

pesta ready-to-wear. Penyematan model pita, teknik ruffles, dan siluet A-

line menjadi trend terutama pada pakaian pesta ready-to-wear. Kisaran 

harga pakaian pesta ready-to-wear saat ini yaitu mulai dari Rp. 400.000 

hingga Rp. 1.800.000. 
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 1.9.3 Experts 

 1. Fesyen Desainer : Monica Flaviana 

 

Gambar 1.9.1 Monica Flaviana 

Sumber : Data Pribadi 

Merupakan seorang desainer lulusan Lasalle College Surabaya 

pada tahun 2017. Monica memiliki fashion clothing sendiri dengan nama 

brand Monfla Fashion Designer. Selain itu, Monica juga mengajarkan 

kursus menjahit privat di studio pribadinya. Monica telah mengikuti 

beberapa ajang peragaan busana seperti Surabaya Fashion Parade, Fashion 

Week Parade, Feminism by Fave Hotel, Ciputra World Fashion Week, dan 

lain-lain. 

Menurut Monica, konsep desain yang diangkat cukup menarik dan 

belum pernah ditemui. Untuk pakaian anak ready-to-wear perlu 

diperhatikan pilihan desain pakaian yang modern dan mengikuti 

perkembangan trend, namun harus dipastikan agar tidak sulit untuk 

dikenakan dan nyaman dipakai. Warna yang dipilih sudah sesuai dengan 

trend warna 2019/2020. 
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2. Fesyen Desainer : Amelia Saputra 

 

Gambar 1.9.2 Amelia Saputra 

Sumber : Data Pribadi 

Merupakan seorang wanita berusia 24 tahun. Amelia merupakan 

lulusan dari Universitas Ciputra Surabaya dan Arva School of Fashion. 

Amelia memiliki clothing brand sendiri yaitu Mele by Amelia.  

Menurut Amelia, ide dan konsep desain yang diangkat sangat 

menarik. Ide desain sudah sesuai dengan trendd pakaian anak zaman 

sekarang. Menurutnya, pasar untuk pakaian anak juga masih sangat luas. 

Hal yang perlu diperhatikan detail kerapian sulam pitanya dan kerapian 

jahitan pakaian ready-to-wear. 
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3. Fesyen Desainer and Pattern Maker : Irene Yoan 

 

Gambar 1.9.3 Irene Yoan 

Sumber : Data Pribadi 

Merupakan seorang wanita berusia 24 tahun dan Universitas 

Ciputra. Irene memiliki clothing brand sendiri dengan nama brand Irene 

Atelier yang berfokus pada custom evening gown. 

Menurut Irene, ide desain sudah sesuai dengan trend yang ada. 

Pemilihan warna yang dusty dan pastel bagus untuk pakaian anak. Selain 

itu, konsep desain juga menarik dan inovatif. Penggunaan teknik sulam 

pita diharapkan tetap simple dan warnanya jangan terlalu kontras dan tetap 

soft agar terlihat menyatu dengan baik pada pakaian. Saat ini pakaian 

ready-to-wear anak yang sedang trend adalah model-model pakaian yang 

loose dan A-line yang nyaman dikenakan, dengan penggunaan sedikit lace, 

brocade, pearl beads. 
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4. Pattern Maker and Sewing : Stefany Tantriana 

 

Gambar 1.9.4 Stefany Tantriana 

Sumber : Data Pribadi 

Merupakan seorang pattern maker dan penjahit lulusan SMK Mater 

Amabilis program kejuruan busana. Stefany biasanya menerima penjahitan 

pakaian ready-to-wear hingga custom evening gown.  

Menurut Stefany, biasanya pembuatan satu model pakaian anak 

ready-to-wear memakan waktu sekitar 3-5 hari tergantung detail dan 

tingkat kesulitannya. Untuk menambah variasi, dapat ditambahkan 

pemakaian kain tulle dengan motif polkadot, glitter, dan sejenisnya agar 

produk terlihat lebih cantik dan mewah. 
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5. Online retailer : Evi 

 

Gambar 1.9.5 Evi 

Sumber : Data Pribadi 

Merupakan seorang wanita berusia 41 tahun yang bekerja dibidang 

fashion dan memiliki online retail dengan brand Pcornershop dan 

Pcornerkids. Pcornershop sendiri sudah berdiri sejak 2014 dan menjual 

berbagai brand pakaian ready-to-wear impor untuk wanita dan anak 

perempuan. 

Menurut Evi, pada saat ini pakaian ready-to-wear anak memiliki 

peluang yang besar, khususnya di perkotaan. Produk sejenis sangat 

diminati terutama oleh ibu-ibu muda sosialita, para influencer dan 

selebgram yang gemar mendandani anaknya dan mengajak anaknya 

mendatangi acara-acara penting. Mereka sangat concern dengan 

penampilan pribadi, apalagi penampilan anak. Konsep yang diangkat juga 

menarik dan unik. Menurutnya, masih sedikit brand yang memperhatikan 

tentang masalah kekayaan keragaman flora Indonesia ini. Branding yang 

baik dan sesuai dengan kualitas produk yang ditawarkan sangat penting 

dalam hal penjualan. 
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6. Fashion Stylist : Inneke Stefanni 

 

Gambar 1.9.6 Inneke Stefanni 

Sumber : Data Pribadi 

Merupakan seorang fashion stylist berusia 23 tahun. Ia memiliki 

berbagai pengalaman bekerja sama dengan berbagai fotografer ternama di 

Surabaya. 

Menurut Inneke, ide desain dan konsep sangat menarik. Setiap 

desain yang direalisasikan, tidak hanya keindahannya saja yang perlu 

diperhatikan, namun harus diperhatikan kenyamanan dan fit dengan baik 

pada pengguna. Menurutnya, pemilihan warna juga mudah untuk di mix 

and match dengan hiasan kepala dan sepatu yang sering dikenakan oleh 

anak-anak. Selain itu, peletakkan sulam pita harus diatur dengan baik agar 

terlihat too much dan seimbang. 
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1.9.4 Extreme Users 

 1. Renny Theresia 

 

Gambar 1.9.7 Renny Theresia 

Sumber : Data Pribadi 

Merupakan seorang ibu rumah tangga berusia 32 tahun yang juga 

bekerja sebagai Make Up Artist. Dalam kesehariannya, Renny gemar 

mendandani anak perempuannya dan sering melakukan mix and match 

pakaian. Renny aktif dalam sosial media instagram, sering melakukan 

kegiatan review produk kecantikan, pakaian anak, aksesori anak, dan 

melakukan sesi foto dengan anak perempuannya. Renny juga sering 

bepergian dengan teman-temannya dengan membawa serta anaknya ke 

café dan mall. 

Sebagai seorang ibu rumah tangga yang berdomisili di Surabaya-

Banjarmasin, Renny sering berbelanja secara online, biasanya melalui 

instagram dan website. Untuk pakaian ready-to-wear anak, ia menyukai 

dress yang didominasi dengan material tulle. Dalam berbelanja pakaian 

anaknya, ia mengutamakan desain, kualitas, warna, brand, dan harga pada 

urutan terakhir. Menurutnya desain dan kualitas adalah yang paling 

penting. Karena dengan adanya desain yang cantik didukung dengan 

kualitas yang baik, Renny ingin anaknya nyaman dan percaya diri saat 

mengenakan pakaian tersebut. Menurut Renny, konsep yang diangkat 

merupakan hal yang baru dan menarik, juga menjawab masalah kurangnya 

pengenalan masyarakat Indonesia terhadap flora khas Indonesia. Teknik 

sulam pita yang akan digunakan dinilai cukup kreatif. Ide desain sudah 

cukup baik.  
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2. Fenny Theresia 

 

Gambar 1.9.8 Fenny Theresia 

Sumber : Data Pribadi 

Merupakan seorang ibu rumah tangga berusia 35 tahun. Dalam 

kesehariannya, Fenny sering bepergian dengan orangtua dan anaknya ke 

mall untuk makan siang. 

Fenny biasanya berbelanja pakaian anak ready-to-wear di mall. 

Dalam berbelanja pakaian anak ready-to-wear, ia mengutamakan brand, 

kualitas, dan harga. Menurutnya, dengan berbelanja di brand yang sudah 

memiliki nama, tentu kualitas sudah terjaga. Dan juga berbagai brand 

yang dikenalnya seperti Zara, Jaime and Jaimie, Treehouse menurutnya 

kualitasnya cukup baik dan harga masih terjangkau dan sesuai. 

Menurutnya, ide desain dan konsep yang ditawarkan sangat menarik 

karena memiliki nilai edukatif. 

 3. Shirley Prasetyo 

 

Gambar 1.9.9 Shirley Prasetyo 

Sumber : Data Pribadi 

Merupakan seorang ibu rumah tangga. Dalam memilih pakaian 

anak, Shirley menyukai warna-warna lembut dan netral seperti pastel, 

nude, putih, dan hitam. Shirley seringkali berbelanja pakaian anak ready-

to-wear pada saat-saat tertentu saja. Jika ada acara khusus seperti acara 

ulang tahun, chinese new year, natal, akan pergi berlibur, dan sejenisnya. 
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Menurutnya dalam membeli pakaian anak ready-to-wear yang terutama 

adalah harga dan desain. 

Menurut Shirley, konsep desain sangat unik karena 

memperkenalkan tentang flora Indonesia, dimana belum pernah ia 

temukan sebelumnya. Selain itu menurutnya baik dalam mendukung 

pengetahuan anak maupun orang tua dalam pengenalan flora Indonesia. 

Ide desain cukup menarik, desain sulam pada baju perlu diperhatikan 

kerapian dan kedetailannya. 

 4. Oen Renny 

 

Gambar 1.9.10 Oen Renny 

Sumber : Data Pribadi 

Merupakan seorang ibu rumah tangga. Biasanya dalam memilih 

pakaian anak ready-to-wear, ia mengutamakan kualitas, desain, dan harga. 

Oen tidak terlalu memilih warna, yang terpenting adalah terlihat pas dan 

bagus dikenakan oleh anak. Oen berbelanja pakaian anak ready-to-wear 

pada saat akan ada acara-acara pesta kecil, dan perayaan lain. 

Menurutnya, teknik sulam pita terlihat manis dan feminine, serta 

konsep yang diangkat dapat menjawab masalah dalam kepedulian tentang 

flora Indonesia. Hal yang perlu diperhatikan yaitu agar tidak terlalu penuh 

pengaplikasian sulam pitanya, sehingga desain keseluruhan tampak simple 

dan mewah. 
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5. Laura Wibisono   

 

Gambar 1.9.11 Laura Wibisono 

Sumber : Data Pribadi 

Merupakan seorang ibu rumah tangga. Laura gemar berbelanja 

secara online karena menurutnya banyak pilihan dan praktis, kebanyakan 

melalui instagram. Dalam memilih pakaian anak ready-to-wear, ia 

mengutamakan kualitas, desain, dan warna. Menurutnya, warna cerah 

bagus untuk anak kecil. 

Menurut Laura, desain pakaian lucu. Teknik sulam pita yang akan 

digunakan menarik, karena biasanya ia temukan diaplikasikan pada tas 

saja. Konsep yang diangkat merupakan hal yang baru dan menarik. 

6. Novia Natalia 

  
Gambar 1.9.12 Novia Natalia 

Sumber : Data Pribadi 

Merupakan seorang ibu rumah tangga dan pebisnis dalam bidang 

finansial. Novia biasanya berbelanja pakaian anak ready-to-wear di mall. 

Tidak ada waktu tertentu baginya untuk berbelanja pakaian anak ready-to-

wear. Biasanya saat hanya melihat-lihat dan tidak sengaja menemukan 

pakaian yang bagus dan cocok untuk anaknya, maupun saat memang perlu 

pergi berbelanja ketika ada acara khusus. Dalam memilih pakaian anak 

ready-to-wear, ia mengutamakan desain, kualitas, dan brand. Menurut 

Novia, ide desain ini bagus. Konsep yang diangkat juga menarik. 
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7. Rinni 

 

Gambar 1.9.13 Rinni 

Sumber : Data Pribadi 

Merupakan seorang ibu rumah tangga dan sosialita. Biasanya 

dalam memilih pakaian anak ready-to-wear, ia mengutamakan kualitas 

dan desain. Rinni menyukai warna yang terang dan lembut untuk pakaian 

anaknya. Biasanya Rinni berbelanja melalui online maupun offline store. 

Rinni sering berbelanja pakaian anak ready-to-wear pada saat weekend 

dan menemukan yang bagus dan cocok. 

Menurutnya Rinni, ide desain cukup menarik dan sudah mengikuti 

trend gaya dan warna yang digemari saat ini. Konsep yang diangkat 

menarik, hal yang perlu diperhatikan adalah pemilihan warna pita pada 

aplikasi teknik sulam pita. 

 8. Chanel Octaviani 

 

Gambar 1.9.14 Chanel Octaviani 

Sumber : Data Pribadi 

Merupakan seorang ibu rumah tangga dan wiraswasta dalam 

bidang kecantikan. Dalam memilih pakaian anak, Chanel menyukai warna 

netral dengan sedikit sentuhan warna cerah. Chanel seringkali berbelanja 

pakaian anak ready-to-wear secara online pada saat-saat tertentu, seperti 
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acara ulang tahun, pernikahan, dan lain-lain. Menurutnya dalam membeli 

pakaian anak ready-to-wear yang terutama adalah harga dan kualitas. 

Menurut Chanel, ide desain baik dan sudah mengikuti trend. 

Konsep desain cukup menarik karena memperkenalkan dan mendukung 

pelestarian flora Indonesia. 

 9. Amelia Tjahjono 

 

Gambar 1.9.15 Amelia Tjahjono 

Sumber : Data Pribadi 

Merupakan seorang ibu rumah tangga dan pemilik café berusia 31 

tahun. Amelia biasanya berbelanja pakaian anak ready-to-wear secara 

online, karena menurutnya banyak pilihan dan sudah mengetahui review 

produk dari teman-teman. Media yang digunakan biasanya melalui 

instagram, website, dan shopee. Menurutnya dalam membeli pakaian anak 

ready-to-wear yang terutama adalah kualitas, desain, dan harga. 

Menurutnya, ide desain menarik dan dapat diterima oleh calon 

pembeli. Konsep yang ditawarkan menarik. Teknik sulam yang digunakan 

sebagai aplikasi nantinya, perlu diperhatikan kerapian dan kenyamanan 

pada saat mengenai kulit anak. 

 10. Grace Natalia 

 

Gambar 1.9.16 Grace Natalia 

Sumber : Data Pribadi 
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Merupakan seorang ibu rumah tangga dan Make Up Artist. Grace 

biasanya berbelanja pakaian anak pada offline store di mall, karena dapat 

dicoba secara langsung dan dapat diketahui pas dan cocok atau tidaknya. 

Dalam memilih pakaian anak, ia menyukai warna yang bright dan soft, 

terkadang juga beberapa warna bold. Menurutnya dalam membeli pakaian 

anak ready-to-wear yang terutama adalah brand, desain, harga, dan 

kualitas. Menurut grace, ide dan konsep desain yang ditawarkan menarik. 

Desain dan warna yang digunakan modern dan mengikuti trend.  

 11. Marissa 

 

Gambar 1.9.17 Marissa 

Sumber : Data Pribadi 

Merupakan seorang ibu rumah tangga dan pebisnis dalam bidang 

finansial. Marissa biasanya berbelanja pakaian anak ready-to-wear di mall. 

Hal ini karena dinilai praktis, pasti cocok, dan ukurannya pas. Menurutnya 

dalam membeli pakaian anak ready-to-wear yang terutama adalah harga, 

desain, dan warna. 

Menurutnya, ide desain yang ditawarkan cukup menarik. Konsep 

yang ditawarkan juga menarik. Hal yang dirasa kurang oleh Marissa 

adalah pemilihan warna karena warna kurang menyala. 

 12. Lyana Princes Hamri 

 

Gambar 1.9.18 Lyana Princes Hamri 
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Sumber : Data Pribadi 

Merupakan seorang ibu rumah tangga. Karena berdomisili di 

Makassar-Surabaya, biasanya ia berbelanja melalui media online maupun 

offline store. Lyana berbelanja pakaian anak ready-to-wear jika akan 

menghadiri acara-acara spesial tertentu. Dalam memilih warna, ia 

menyukai warna-warna yang girly, seperti pastel, pink, merah, dan netral. 

Menurutnya dalam membeli pakaian anak ready-to-wear yang urutan yang 

terutama adalah brand, desain, warna, kualitas, dan kemudian harga. 

Menurut Lyana, konsep desainnya merupakan hal baru dan 

menarik karena mengangkat tentang flora Indonesia. Selain itu, ide desain 

juga bagus dan menarik. Hal yang perlu diperhatikan adalah kesesuaian 

produk dengan harga, dan branding yang bagus dan menarik. 

Dari hasil penelitian dan data yang telah dikumpulkan melalui observasi dan 

wawancara, dapat disimpulkan bahwa market untuk produk yang ditawarkan 

masih cukup luas. Calon konsumen gemar dan cukup sering membeli pakaian 

anak ready-to-wear secara online. Biasanya mereka membelikan anak sebuah 

pakaian ready-to-wear dengan latar belakang untuk ke pesta dan untuk 

menghadiri acara-acara spesial tertentu. Ada juga yang membeli bukan karena 

kebutuhan, namun karena ketertarikan terhadap desain dan keinginannya untuk 

mendandani anak. Para sumber ahli dan calon konsumen menyukai dan menerima 

ide dan konsep pakaian anak ready-to-wear yang menurutnya baru dan unik. 

Saran yang diperoleh melalui penggalian data ini yaitu, untuk memperhatikan 

penerapan aplikasi nantinya agar tidak terlalu banyak dan seimbang, juga agar 

nyaman dikenakan oleh anak-anak. Selain itu dapat desain dapat ditingkatkan 

dengan variasi penggunaan kain. Hal lain yang perlu diperhatikan adalah 

penerapan teknik sulam pita yang rapi dan pemilihan warna sehingga dapat 

menyatu dengan baik pada kain yang digunakan. 

Bisnis untuk pakaian anak ready-to-wear memiliki peluang besar di 

Indonesia karena target market dalam usia produktif sangat luas, dan juga masa 

pertumbuhan anak kecil begitu cepat sehingga sangat sering membeli pakaian. 

Selain itu, brand lokal Indonesia untuk pakaian anak ready-to-wear masih sedikit. 
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Belum ditemukan brand lokal yang mengangkat flora khas Indonesia. Banyak 

childrenswear brand asal luar negeri yang menguasai pangsa pasar Indonesia, 

baik secara online maupun offline store, khususnya di perkotaan besar seperti 

Surabaya dan Jakarta. 

 

  


