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ABSTRAK 

 

Busana merupakan salah satu kebutuhan, pada dasarnya busana digunakan untuk 

menutup bagian tertentu pada tubuh dan setiap busana pastinya memiliki ukuran 

standard yang berbeda seperti S, M, L, XL, XXL dan XXXL, tapi kini fungsi dari 

busana tidak hanya sebagai penutup bagian tubuh saja melainkan menjadi 

gaya/style dari seseorang yang memakainya contohnya seseorang wanita 

beragama muslim mereka memiliki sebuah gaya busana tersendiri yang 

mengharuskan mereka menutup lebih banyak bagian pada tubuh mereka 

dibanding orang lain. Setiap manusia pasti memiliki stelan busana lebih dari 1. 

Oleh karena besarnya kebutuhan manusia terhadap busana maka banyak pula para 

produsen busana bermunculan, tetapi jarang yang tahu kalau industri fashion 

busana yang mereka geluti tersebut ternyara merupakan salah satu penyumbang 

limbah tekstil terbesar kenapa bisa? Itu semua di karenakan efek dari hal seperti 

penggunaan pewarna sintetis yang berlebih dan tidak aman dan limbah dari 

pewarnanya dibuang sembarangan, lalu efek dari pembuatan pakaian 

menggunakan serat sintetis tetapi menerapkan fastfashion pada produksinya 

sehingga produksi berlebih dan imbasnya tidak semua hasil produksinya bisa 

terjual dan menyebabkan penumpukan, rusak lalu dibuang di tempat sampah dan 

limbah dari produk tersebut akan sulit untuk diuraikan. untuk itu guna mengurangi 

permasalahan tersebut perlu adanya alternatif material yang lebih ramah 

lingkungan salah satu contohnya yaitu menggunakan material pewarna alami dan 

kain yang mengandung serat alami yang tentunya lebih aman dan mengurangi 

limbah yang mengancam lingkungan, dari sebuah permasalahan tersebut akan 

dilakukakannya penelitian untuk mendapat data yang benar, dan peneliti 

merancang sebuah produk fashion busana muslimah dengan menggunakan teknik 

ecoprint, harapannya dari penelitian yang dilakukan ini adalah semoga 

kedepannya akan semakin berkurangnya limbah industri fashion dan lebih 

mengara ke eco fashion 

 

Kata Kunci: EcoPrint, FashionMuslimah, BahanTekstil, daun, Seratalami. 
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BAB I 

  PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Indonesia merupakan negara dengan penduduk muslim terbesar dan PDB 

(Produk Domestik Bruto) tertinggi di banding dengan negara-negara muslim lain.  

(Directorate General for National Export Development (DJPEN) jurnal Fashion 

Muslim Indonesia, 2017: 04). 

Mayoritas dalam suatu negara dapat berpengaruh pada perkembangan gaya 

hidup, style dan trend pada masyarakatnya. Contohnya pada presentase penjualan 

produk E-COMMERCE fashion wanita adalah produk yang memiliki jumlah 

penjualan tertinggi (Outlook 2019 Ekonomi Kreatif – Bekraf, 2018: 10). 

 

  

 

Sekitar 3000 jenis pewarna azo yang digunakan dalam proses produksi 

industri tekstil, kulit, kosmetik, makanan, dan kertas. Dan tergolong limbah yang 

sulit diuraikan dan pada kadar tertentu bersifat karsinogenik dan toksik, dan tidak 

dapat hilang dengan mudah dari air (Dewi, S,R & Lestari, S.2010). 

Limbah dari pewarna yang dibuang ke air akan merusak ekosistem 

(Nirmalarani et.al (1988) dalam M.Sudha. et.al (2014). 

Ada beberapa cara atau tehnik yang bisa di gunakan untuk mengurangi 

dampak buruk pewarna kimia pada produk fashion, contohnya dengan 

menggunakan pewarna alami yang proses produksinya ramah lingkungan 

(RETAS Badan Ekonomi Kreatif 2016: 2). 

Teknik ecoprint adalah salah satunya. Warna yang dihasilakan akan 

menyerupai media cap aslinya yaitu daun, contohnya seperti daun jati. 

 

Gambar 1. 1 Data penjualan produk E-commerce 

(Sumber: Outlook 2019 Ekonomi Kreatif – Bekraf, 2018: 10) 

 

) 
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Berdasarkan semua hal dipaparkan di atas, penelitian ini bermaksud untuk 

membuat produk  fashion dengan memanfaatkan sumber daya alam Indonesia dan 

juga tetap peduli dengan dampak dari proses produksinya, sehingga peneliti 

berfokus pada perancangan set busana muslim dengan teknik ecoprint, dan trend 

yang peneliti ambil untuk menjadi acuhan perancangan produk yaitu Indonesia 

trend forecasting 2019 – 2020 milik Bekraf serta hasil survey trend dibutik 

Almare Hijab By Indah Bordir. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas, maka rumusan 

masalah Tugas Akhir ini adalah “Bagaimana Merancang Desain Produk Fashion 

Set Busana Muslimah Dengan Teknik Ecoprint?”. 

 

1.3 Batasan Masalah 

Berdasarkan dari rumusan masalah diatas, maka peneliti menentukan 

batasan masalah sebagai berikut:  

1. Penelitian dilakukan disalah satu cabang dari butik yang cukup terkenal kota 

Surabaya yaitu Butik Almare Hijab By Indah Bordir Ngagel. 

2. Fokus penelitian yakni merancang desain produk fashion busana muslimmah 

jenis modest convensional berupa atasan tunik, bawahan celana kulot, dan 

jilbab pashmina instan. 

3. Merancang busana yang memanfaatkan teknik pewarnaan alami. 

 

1.4 Tujuan 

1. Menghasilkan perancangan desain produk eco fashion berupa set busana 

muslimmah. 

2. Desain produk busana muslimmah yang menggunakan teknik pewarnaan 

ecoprint guna mengurangi limbah pewarnaan sintetis. 

3. Sebagai momentum awal bisnis startup dari perancangan yang diteliti 
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1.5 Manfaat Penelitian  

Dalam melaksanakan perancangan tentunya ada sesuatu yang diharapkan, 

salah satu diantaranya agar hasil perancangan yang telah dilaksanakan bermanfaat 

terhadap perancang dan orang lain. 

1. Diharapkan dapat menambah ilmu dan wawasan kepada para pembaca 

mengenai informasi tentang perancangan desain produk fashion busana 

menggunakan teknik ecoprint sebagai pewarnaannya. 

2. Hasil Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan dan 

ilmu pengetahuan dalam hal perancangan desain fashion dan produk 

selanjutnya 

3. Bagi institusi pendidikan semoga menjadi bahan laporan lebih lanjut, 

referensi, serta data informasi mengenai perancangan desain produk fashion 

busana muslimah dengan teknik pewarnaan ecoprint. 

4. Bagi masyarakat yang memiliki usaha atau ingin membuat usaha dibidang 

fashion ramah lingkungan. 
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BAB II 

  LANDASAN TEORI 

 

Dalam tinjauan pustaka ini, mempunyai isi berdasarkan landasan teori yang 

relevan terhadap perancangan desain produk eco fashion. Kajian berupa teori, 

konsep, maupun prosedur yang berkaitan dengan perancangan desain produk 

fashion set busana muslimah dengan teknik ecoprint dipaparkan dalam bab ini. 

 

2.1 Definisi Busana Muslim 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Kata busana mengacu 

pada pakaian, baju. Muslimah merupakan kata yang mewakili identitas 

penggunanya. busana muslimah adalah baju muslim yang di kenakan oleh umat 

muslim wanita. 

Busana muslimah terbagi menjadi 4 jenis yaitu Syar’i konvensional, Syar’I 

modern, modest konvensional, modest modern. 

 

2.2 Sejarah Perkembangan Fashion Muslimah DiIndonesia 

Fashion muslimah yang berkembang di Indonesia juga tidak lepas dari 

pengaruh moderenisasi. 

Pada prinsipnya Islam tidak melarang umatnya untuk berpakaian sesuai 

dengan model atau trend masa kini, asal semua itu tidak bertentangan dengan 

prinsip Islam (M. Quraish Shihab, 2012: 43). 

Dikutip dari Trend Forecasting (2017-18: 8) Indonesia memiliki mayoritas 

umat muslimah dan merupakan negara multibudaya. Ada 4 gaya busana muslimah 

yang ada di Indonesia yaitu Syar’i Konvensional, Syar’i Modern, Modest 

Konvensional, dan Modest Modern. Dalam lingkup fashion dan di Indonesia yang 

paling banyak ditemui adalah Syar’i Modern, Modest Konvensional, dan Modest 

Modern. 
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2.3 Jenis - Jenis Busana Muslim 

Terdapat 4 gaya/style busana muslimah yang ada di Indonesia yaitu :  

2.3.1 Syar’i Konvensional 

Ciri busana ini adalah menutup hampir seluruh dari baian tubuh termasuk 

bagian telapak tangan, dan wajah menggunakan cadar, serta tidak dibolehkan 

memakai pakaian ketat dan terbuka.  

 

 

2.3.2 Syar’i Modern 

Ciri dari gaya busana ini adalah tidak diperbolehkan memperlihatkan bagian 

tubuh selain muka dan telapak tangan, serta tidak diperbolehkan memakai pakaian 

yang ketat atau membentuk tubuh dan transparan. 

 

Gambar 2.1 Busana Syar’i Konvensional 

(Sumber: google.com/syarikonvensional) 

 

) 

Gambar 2.2 Busana Syar’i Modern 

(Sumber: google.com/syarimodern) 
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2.3.3 Modest Konvensional 

Adalah gaya yang sudah lama dipakai di Indonesia dan paling banyak 

digunakan. Ciri dari gaya busana ini adalah menutup bagian tubuh selain muka, 

pergelangan tangan dan kaki, serta yang tidak diperbolehkan pada gaya busana ini 

adalah memakai pakaian yang ketat. 

 

 

2.3.4 Modest Modern  

Adalah gaya hasil adaptasi dari sebuah fashion lifestyle. Ciri dari gaya 

busana ini adalah memakai pakaian yang sopan dengan menutupi sebagian atau 

seluruh bagian kepala, serta yang tidak diperbolehkan adalah memakai pakaian 

yang terlalu terbuka. 

 

 

Gambar 2.3 Busana Modest Konvensional 

(Sumber: google.com/modestkonvensional) 

Gambar 2.4 Busana Modest modern 

(Sumber: google.com/modestkonvensional) 
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2.3.5 Styling dan Padupadan 

Terdapat beberapa hal yang perlu dipertimbangkan dalam merancang 

busana adalah styling. Styling adalah busana yang dipakai dari ujung kepala 

hingga ujung kaki, gunanya sebagai padu padan dalam berbusana (A. P. Muir 

Wood, 2008: 1241). 

Menurut Goet Poespo (2009: 43), ada beberapa macam jenis busana yang 

dapat digunakan sebagai acuhan dalam padu padan berbusana: 

1. Blus dipadu dengan rok maupun celana. 

2. Blazer dipadu dengan gaun, blus dan rok atau blus dan celana panjang. 

3. Bolero dipadu dengan rok. 

4. Jumpsuit dipadu dengan blus atau kemeja atau kaos. 

5. Cardigan dipadu dengan gaun, kaos dan celana atau rok. 

6. Lalu ada celana, rok, cullotes, tunik, gamis, pashmina dan khimar. 

 

Dan dalam hal ini peneliti memilih merancang busana muslimmah modest 

konvensional berupa atasan tunik, bawahan celana kulot, dan jilbab pashmina 

instan. 

 

2.3.6 Tunik 

Tunik adalah blus yang panjangnya sampai di bawah panggul, berasal dari 

busana bagian luar di zaman yunani dan romawi yang seperti jubah. Saat ini 

sering dipakai oleh perempuan dan dipadukan dengan rok atau celana panjang. 

 

Gambar 2.5 Blus tunik 

(Sumber: google.com/blustunik) 

 

) 
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2.3.7 Culottes 

Culottes adalah celana kerja orang prancis, adalah celana lebar. Pada abad 

ke 19, celana ini dipakai untuk mengendarai sepeda. Arti istilah culottes adalah 

rok dengan panjang bervariasi yang dibagi menjadi dua bagian untuk menutupi 

setiap kaki. 

 

 

2.3.8 Pashmina 

Pashmina adalah jenis wol khasmir sempurna yang terbuat dari wol dan 

pertama kali ditenun di India. Nama tersebut berasal dari kata Pashmineh, bahasa 

Persia untuk “terbuat dari wol”. Wol tersebut berasal dari changthangi atau 

kambing Pashmina, kambing yang berasal dari dataran tinggi Himalaya di India, 

Nepal dan Pakistan. 

 

 

Gambar 2.6 Kulot 

(Sumber: google.com/kulot) 

 

Gambar 2.7 Pashmina instan 

(Sumber: google.com/pashminainstan) 

 

) 
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2.4 Material 

Material adalah sesuatu yang disusun atau di buat oleh bahan (Callister & 

William, 2004). Pengertian material adalah bahan baku yang diolah perusahaan 

industri dapat diperoleh dari pembelian lokal, impor atau pengolahan yang 

dilakukan (Mulyadi, 2000). Dari beberapa pengertian tersebut, dapat disimpulkan 

bahwa material adalah sebagai beberapa bahan yang di jadikan untuk membuat 

suatu produk atau barang jadi yang lebih bermanfaat. 

Berikut beberapa bahan utama yang akan digunakan dalam membuat produk 

fashion busana muslim : 

2.5.1 Kain Katun 

Kain katun, katun dan sutera merupakan tekstil yang berasal dari serat alam, 

sedangkan nilon, poliester dan spandek merupakan tekstil dari serat buatan. 

Noerati et al, (2013: 1-2). 

Kain katun adalah jenis kain yang banyak digemari konsumen terutama 

yang tinggal di daerah tropis. Karena sifat kain katun yang higroskopis atau 

menghisap keringat dan sejuk bila dikenakan. 

Kain yang di gunakan adalah kain Mori Prima, yang merupakan hasil 

olahan dari serat kapas yang telah dimasak dan diputihkan, biasa di gunakan 

sebagai bahan baku pembuatan batik. 

 

 

 

Gambar 2. 8 Kain Prima 

(Sumber: dokumen pribadi) 

 

) 
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2.5.2 Daun 

Daun yang digunakan adalah daun dari pohon jati (Tectona grandis) 

merupakan tanaman yang banyak tumbuh di daerah tropis seperti Indonesia 

Daun digunakan sebagai media cap bentuk dan warna pada kain. 

 

 

 

2.5.3 Pasta Indigofera 

Merupakan pewarna alami yang terbuat dari daun indigofera warna asli 

pasta ini adalah biru, tetapi warna tersebut bisa berubah menjadi hijau, kuing dan 

coklat tergantung pada fiksasi yang digunakan dan banyaknya pencelupan seperti 

tunjung dan tawas. 

 

 

 

 

Gambar 2. 9 Daun 

(Sumber: Sumber: google.com/daun) 

 

) 

Gambar 2. 10 pasta indigofera 

(Sumber: dokumen pribadi) 

 

) 
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2.5.4 Tawas dan Tunjung 

Tawas adalah sejenis garam rangkap berhidrat berupa kristal dan bersifat 

isomorph, dan tergolong cukup mudah larut dalam air. 

Tunjung adalah salah satu jenis bebatuan padat yang terdiri dari zat besi 

(FeSO4) yang sering digunakan sebagai pengunci warna dalam pewarnaan alami 

guna menghasilkan warna lebih gelap dibanding tawas. 

 

 

 

2.5.5 Cuka 

Adalah larutan yang mengandung campuran 3 asam asetat dan air. Asam 

asetat ini di hasilkan dari fermentasi etanol oleh bakteri asam asetat, disini cuka 

digunakan untuk merendam daun agar membantu pembuka pori-pori daun, untuk 

mempermudah proses pengeluaran warna pada saat proses pengkukusan. 

 

 

 

Gambar 2. 11 Tawas dan Tunjung 

(Sumber: google.com/tawasdantunjung) 

 

) 

Gambar 2. 12 Cuka 

(Sumber: dokumen pribadi) 

 

) 
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2.5.6 Benang 

Benang wol, terbuat dari serat hasil dari rambut hewan seperti domba dan 

kambing, benang wol di gunakan untuk melilit kain saat proses pengukusan serta 

digunakan untuk menjahit kain menjadi baju setelah proses pewarnaannya. 

 

 

 

2.5.7 Dandang 

Dandang atau langseng adalah peralatan dapur untuk membantu menanak 

atau mengukus, terbuat dari logam dandang tradisional terbuat dari tembaga dan 

dandang modern terbuat dari alumunium. Disini dandang digunakan untuk 

mengkukus kain saat proses pewarnaan. 

 

 

Gambar 2. 13 Benang 

(Sumber: google.com/Benang) 

 

) 

Gambar 2. 14 Dandang 

(Sumber: google.com/dandang) 

 

) 
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2.5.7 Pelastik 

Adalah produk polimerisasi sintetik atau semi sintetik. Plastic terbentuk dari 

kondensasi organic atau penambahan polimer dan campuran zat lain. 

 

 

 

2.5 Trend 

Adalah suatu gerakan naik atau turun dalam jangka panjang, yang didapat 

dari perubahan waktu. Rata-rata perubahan tersebut bisa bertambah bisa 

berkurang, yang disebut trend positif dengan kecenderungan naik dan trend 

negatif dengan kecenderungan menurun (Maryati, 2010: 129). 

 

2.5.1 Indonesia Trend Forecasting 

Adalah pengembangan kolaboratif yang dibuat oleh para ahli, praktisi, dan 

akademisi berpengalaman diindustri kreatif Indonesia, diantaranya adalah: 

A. Exuberant 

Karakter dasar dari tema ini adalah santai, ramah, sedikit “nerdy”, namun 

tetap stylish dan lucu. Dengan sentuhan musik, hiburan dan seni, yang 

divisualisasikan dengan grafis dan visual yang penuh warna seperti street 

art, komik, dan kartun.  

 

Gambar 2. 15 Plastik 

(Sumber: google.com/plastik) 

 

) 

Gambar 2. 16 Exsubrant 

(Sumber: http://trendforecasting.id/singularity-section/tema-impulse-

book-2/exuberant) 
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B. Neo Medieval 

Karakter dari tema ini adalah abad pertengahan yang tetap mempesona 

dalam dunia yang modern dan berteknologi tinggi. Meski bernapas abad 

pertengahan, namun sangat futuristik dan membuat kita membebaskan 

imajinasi dan kreativitas untuk menghidupkan gaya historis-futuristis. 

 

 

C. Svarga 

Karakter dasar dari tema ini adalah desain yang memperlihatkan produk-

produk berbasis kriya bernilai tinggi untuk menggaris bawahi warisan 

tradisi yang tak ternilai harganya dan kearifan lokal pelaku kriya tradisional 

yang eksistensinya kini menjadi penjaga preservasi budaya. 

 

Gambar 2. 17 Neo Medieval 

(Sumber: http://trendforecasting.id/singularity-section/tema-impulse-

book-2/neo-medieval) 

Gambar 2. 18 Svarga 

(Sumber: http://trendforecasting.id/singularity-section/tema-impulse-

book-2/svarga) 
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D. Cortex 

Karakter dasar dari tema ini adalah algoritma dari kecerdasan buatan atau 

(AI) sebagai neokorteks eksternal yang berfungsi sebagai alat untuk 

mengeksplorasi bentuk, material, dan medium dalam riset desain serta juga 

bisa menjadi desainer itu. Hasilnya seringkali tak terduga membuka horizon 

baru mengenai visi, bentuk, dan material. 

 

 

2.6 Metode Pewarnaan Pada Teknik Ecoprint. 

Ecoprint adalah teknik mengolah kain dengan memanfaatkan tumbuhan dan 

bahan-bahan alami, tidak diketahui kapan teknik ini muncul. Tetapi seorang 

seniman kain bernama India Flint yang tinggal di Australia Selatan adalah salah 

satu orang yang mempopulerkannya (Irianingsih, Nining. 2018). 

Teknik ecoprint ini tidak menghasilkan limbah yang sulit diurai oleh 

lingkungan dan tidak menggunakan zat kimia yang berbahaya dalam proses 

produksinya (RR. Nisa Presinawangi KP, Dr. Dian Widiawati, 2014). 

 

 

Gambar 2. 19 Cortex 

(Sumber: http://trendforecasting.id/singularity-section/tema-impulse-

book-2/cortex) 

 Gambar 2. 20 Ecoprint 

(Sumber: google.com/Ecoprint) 
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Terdapat 3 jenis metode yang ada dalam teknik ecoprint : 

A. Metode Kukus / Steam 

Adalah metode pengukusan atau steaming menggunakan panci kukusan atau 

dandang, teknik pewarnaan dengan metode ini dilakukan dengan cara 

pemanasan menggunakan uap air. Pada proses ini terjadi reaksi antara 

sumber zat warna (tumbuhan) dan uap panas dalam proses pentransferan 

warna. 

B. Metode Pukul / Pounding 

Adalah metode pewarnaan dengan cara memukul permukaan bahan 

menggunakan benda keras, benda yang bisa digunakan adalah palu karet, 

palu kayu atau ulegan kayu dan jangan dilakukan terlalu keras, karena dapat 

merusak bentuk dari daun. 

C. Metode Hapazome 

Merupakan pengembangan dari teknik kukus, perbedaan teknik ini terletak 

pada pada fiksasinya yang di lakukan langsung pada tumbuhan selama 

24jam setelah itu barulah dilakukan pengukusan selama 50ment. 

 

2.7 Daun 

Daun adalah material terpenting dalam proses pembuatan ecoprint. Daun 

digunakan sebagai penghasil warna dan motif pada teknik ecoprint. 

Daun-daun apasaja yang dapat digunakan dalam proses ecoprint : 

Table 1 Jenis daun dan warna yang dihasilkan. 

No. Nama Daun Jenis Fiksasi Warna Yang DIhasilkn 

1. Daun Jati Tunjung Ungu gelap 

Tawas Ungu terang 

2. Daun Mangga Tunjung Hitam 

Tawas Coklat 

3. Daun Jarak Tunjung Coklat 

Tawas Kuning 

4. Daun Lanang Tunjung Coklat 

Tawas Hijau 

5. Daun Ketapang Tunjung Hitam 

Tawas Coklat 

6. Daun Kersen Tunjung Hijau tua 

Tawas Hijau 

 ( Hastin Sholikhah Home industry Kaine Art Fabric “Ecoprint Natural Dye”). 
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2.7 Zat Perwarna Tekstil 

Terdapat beberapa sumber warna alam yang banyak di gunakan dalam 

tekstil di antaranya Indigofera, kulit pohon soga tingi, kayu tegeran, kunyit, the, 

akar mengkudu, kesumba, daun jambu biji (Sewan Susanto, 1973). 

 

 

 
 

2.8 Serat Tekstil Dari Kain 

Adalah suatu bahan yang digunakan dalam membuat benang dan kain. Serat 

tekstil terbuat dari bahan alami dan buatan atau sintetis. (Noerati 2013: 1). 

 

 

A. Serat Alam 

Serat Alam adalah serat selulosa / cellulose, serat yang berasal dari 

tumbuhan dan serat protein/proteine, serat yang berasal dari rambut. 

B. Serat Buatan 

Serat Buatan adalah serat yang mengandung campuran serat buatan / sintetis 

dan serat yang full buatan / sintetis. 

Gambar 2. 21 Penggolongan zat warna tekstil 

(Sumber : Buku Pengantar Ilmu Tekstil 1) 

Gambar 2. 22 Penggolongan serat 

(Sumber : Buku Pengantar Ilmu Tekstil 1) 
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2.9 Teknik Jahit 

Terdapat 6 jenis jahitan busana yaitu: 

A. Jelujur Dengan Mesin Jahit 

Biasanya di gunakan untuk jahitan kampuh atau untuk memberikan tanda. 

Atur dulu jarak setik yang terpanjang pada mesin jahit, dan peganglah 

dengan hati-hati bahannya untuk mencegah supaya tidak molor (strerching). 

Untuk melepaskan setik-setik, potong sedikit ujung benangnya pada selang 

1,5-2 cm, dan tariklah benang bagian bawah. 

 

 

B. Jelujur dengan Jarum Pentul/Pin 

Suatu metode yang sangat mudah dan cepat untuk menyambung jahitan 

kampuh sebelum disetik, khusus apabila jahitannya panjang. Letakkan 

jarum pentul pada sudut-sudut yang tepat pada pinggiran, Jarum pentul 

harus memegang dua bagian bahan secara kuat pada titik dimana akan 

dijahit. 

 

  

C. Jelujur Secara Rata 

Digunakan bila ada beberapa tarikan dalam pengepasan pakaian, buatkan 

setik-jelujur rata kurang lebih 0,5 cm panjangnya pada kedua belah sisi 

bahan. 

 

Gambar 2. 23 Gambar Jelujur dengan Mesin Jahit 

(Sumber : Buku Buku Panduan Teknik Menjahit) 

Gambar 2. 24 Gambar Jelujur dengan Jarum Pentul/Pin 

(Sumber : Buku Buku Panduan Teknik Menjahit) 

Gambar 2. 25 Jelujur Secara Rata 

Gambar Jelujur Secara Rata 

(Sumber : Buku Buku Panduan Teknik Menjahit) 
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D. Jelujur Secara Tidak Rata 

Dipergunakan pada jahitan tidak ada atau sedikit sekali tarikan. Buatlah 

jelujur yang panjang pada satu bagian bahan dan pendek pada bagian sisi 

lainnya. 

 

 

 

E. Jelujur Menyerong/Diagonal 

Dipergunakan untuk menahan beberapa helai bahan secara bersamaan, 

khususnya bila bahan licin. Buatkan setik jelujur menyerong secara sejajar. 

 

 

F. Jelujur Selip/Som 

Suatu setik yang bagus sekali untuk memadukan garis-garis, kotak-kotak 

atau desain-desain lain yang memerlukan lipatkan ke bawah. Jarumi / pin 

bagian yang berhubungan dengan garis jahit, dengan bagian baik di atas. 

Ambil satu setik pada garis kampuh di atas bagian bawahnya, kemudian 

lewatkan jarumnya melalui garis lipat dan di bawah lipatannya keluar lagi 

pada garis lipatan dari bagian atasnya. Ulangi setik ke dalam bagian 

bawahnya, tidak ada setik jahitan yang akan tampak pada bagian baiknya. 

 

  

Gambar 2. 26 Gambar Jelujur Secara Tidak Rata 

(Sumber : Buku Buku Panduan Teknik Menjahit) 

Gambar 2. 27 Gambar Menyerong/Diagonal 

(Sumber : Buku Buku Panduan Teknik Menjahit) 

Gambar 2. 28 Gambar Jelujur Selip/Som 

(Sumber : Buku Buku Panduan Teknik Menjahit) 
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BAB III 

  METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1 Jenis Penelitian 

Dalam penelitian ini akan menggunakan metode kualitatif dengan 

pendekatan deskriptif yaitu penelitian yang berusaha mendeskripsikan, 

menginterpretasikan, melukiskan dan menafsirkan keadaan, gejala, peristiwa atau 

kondisi yang ada mengenai proses-proses yang sedang berlangsung, dan pengaruh 

yang sedang dirasakan atau kecendrungan yang sedang berkembang fakta 

sistematis dan karakteristiknya (Kusmayadi dan Sugiarto, 2000: 29). 

Untuk dapat melukiskan keadaan atau kondisi yang sesuai dengan apa yang 

terjadi di daerah penelitian maka dilakukan survey atau observasi yaitu 

pengamatan, pengambilan dokumen dan pencatatan secara langsung di lapangan 

kemudian dilengkapi dengan analisis data yang berasal dari jurnal dan buku. 

 

3.2 Unit Analisis 

Dengan permasalahan yang telah dijelaskan sebelumnya, maka busana 

muslim ecoprint yang akan dianalisis oleh peneliti meliputi ukuran, desain, dan 

material kain dan bahan pewarna. 

 

3.2.1 Objek penelitian 

Fashion busana muslimah merupakan objek yang diteliti dengan 

memanfaatkan teknik ecoprint sebagai teknik pewarnaan guna alternatif 

pewarnaan yang tergolong alami. 

 

3.2.2 Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitan ini diambil sebagai objek penelitian yaitu di Butik Almare 

Hijab By Indah Bordir Ngagel, Kota Surabaya, Jawa Timur. 

 



21 

 

 

3.3 Model Kajian Penelitian 

Model Kajian yang diterapkan pada penelitian ini menggunakan model 

kajian konteks lingkungan pengolahan bahan pewarna alami yang ramah 

lingkungan dan tidak menghasilkan limbah berbahaya. 

 

3.4 Teknik Pengumpulan Data 

Observasi dilakukan dengan cara pengamatan dan pencatatan sistematis 

terhadap objek yang diteliti, serta percobaan pembuatan sebagai berikut: 

1. Desain, warna, jenis model dan ukuran dari busana. 

2. Jenis material busana dan teknik pewarnaan. 

 

3.4.1 Observasi 

Metode observasi dalam pengumpulan data menggunakan teknik observasi 

partisipatif pasif. Dengan metode ini, peneliti akan mengumpulkan data berupa 

contoh produk ecoprint pada busana muslim yang ada di pasaran, material kain, 

jenis daun yang biasa di gunakan untuk teknik ecoprint, serta ukuran busana. 

Pengamatan yang dilakukan peneliti memusatkan perhatian terhadap suatu 

objek penelitian dengan menggunakan seluruh alat indra. Observasi dilakukan 

dengan cara pengamatan dan pencatatan sistematis serta percobaan pembuatan 

terhadap jenis busana muslim ecoprint yang ada dipasaran yang akan di teliti yaitu 

model dari baju muslim, penggunaan pola ecoprint pada kain, serta bahan dan 

teknik pewarnaan tambahan yang bisa digunakan. 

 

3.4.2 Wawancara 

Wawancara dilakukan dengan teknik non probability sampling dengan tipe 

purposive sampling. Guna mengetahui data dari banyaknya peminat dari jenis 

produk fashion yang dipasarkan oleh sebuah perusahaan, lalu warna, model dan 

jenis busana seperti apa yang banyak diminati. Wawancara dilakukan di butik 

Almare Hijab By Indah Bordir, dengan bagian supervisor oprasional toko. Dan 

pada pemilik butik Hijabsters sebagai tambahan dalam riset data yang di perlukan. 

observasi dilakukan peneliti dengan cara datang langsung dan mengamati 

kegiatan yang ada di butik dan bertanya kepada narasumber. 
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3.5 Studi Literatur 

Dalam studi literatur ini peneliti mencari data guna menunjang penelitian 

tersebut berdasarkan wacana seperti : buku, jurnal, dan website. 

Data-data yang diperlukan pada studi literatur meliputi : Jenis daun dan kain 

yang digunakan, dan standart ukuran busana meliputi baju celana dan kerudung. 

 

3.6 Teknik Analisis Data 

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif yaitu setelah data terkumpul 

barulah melakukan prosedur pemecahan masalah dengan menggambarkan, 

melukiskan keadaan subyek/obyek dengan memberikan penafsiran berupa uraian 

diatas tersebut. 

Analisis data adalah sebuah proses pengorganisasian dan mengurutkan data 

kedalam bentuk teori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan dan 

dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data. Sesuai dengan jenis 

penelitiannya (Moleong 2004: 280). 

Kegiatan dalam analisis data yang dilakukan dalam meneliti reduksi data, 

penyajian data, dan penarikan kesimpulan. analisa data kualitatif terdiri dari empat 

alur kegiatan sebagai berikut (Miles dan Huberman 1992: 19-20): 

A. Pengumpulan data 

Pengumpulan data adalah cara untuk mengumpulkan data dengan cara, 

seperti: observasi, wawancara, dan juga studi literatur. Adapun data yang 

dikumpulkan meliputi: 

1) Jenis daun dan kain yang digunakan. 

2) Ukuran busana muslimah meliputi baju celana dan kerudung. 

3) Jenis, model desain, dan warna baju seperti apa yang diminati konsumen. 

B. Reduksi Data 

Pengelompokan data yang terkumpul sehingga menjadi fokus dengan apa 

yang di teliti yang didapatkan dari lapangan. 

C. Penyajian Data 

Bentuk penyederhanaan data kualitatif meliputi teks naratif yang berbentuk 

catatan dilapangan. Penyajian data tersebut mencakup berbagai jaringan 

kerja, grafik, jenis matrik dan bagan. Semua hasil tersebut disusun sebagai 
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kesimpulan dari berbagai informasi untuk mendeskripsikan kesimpulan dan 

pengambilan tindakan, serta agar penyajian data dari hasil reduksi data lebih 

tertata dan semakin mudah dipahami. Pada langkah penyajian data peneliti 

mencoba untuk menyusun data secara akurat, agar dapat menjadi informasi 

yang berguna. 

D. Verifikasi / Kesimpulan Data 

Langkah terakhir dari proses pengumpulan data adalah penarikan 

kesimpulan berdasarkan temuan dan melakukan verifikasi data. Pada 

dasarnya kesimpulan awal yang sudah diperoleh masih bersifat sementara 

dan kesimpulan tersebut akan berubah jika ditemukannya bukti-bukti yang 

mendukung tahap pengumpulan data berikutnya. Proses untuk mendapatkan 

bukti-bukti inilah yang dimaksud dengan verifikasi data. Proses verifikasi 

ini bermaksud untuk menguji kembali untuk menarik sebuah kesimpulan. 

Tinjauan ulang pada cacatan lapangan atau peninjauan kembali serta tukar 

pikiran diantara teman sejawat untuk mengembangkan “kesempatan 

intersubjektif”, dengan kata lain makna yang muncul dari kata harus teruji 

kebenaraannya, kekuatannya, kecocokannya. 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Dalam pembahasan ini peneliti akan membahas tentang penggunaan teknik 

ecoprint yang akan diaplikasikan dalam perancangan karya dan hasil dari 

perancangan tersebut. Hasil dari observasi dan wawancara yang digunakan dalam 

perancangan desain produk fashion set busana muslimah dengan teknik ecoprint. 

 

4.1 Hasil temuan data  

4.1.1 Observasi 

Peneliti melakukan observasi dan wawancara di sebuah butik yaitu Butik 

Almare Hijab By Indah Bordir yang berlokasi di jalan Ngagel Jaya Selatan 

No.137, Baratajaya, Kecamatan Gubeng, Kota Surabaya. Dan juga melakukan 

wawancara pada ouner dari butik dan Online shop Hijabsters. 

Dari hal tersebut peneliti mendapatkan data jenis, jenis, model dan warna 

busana apa saja yang kini menjadi trend di masyarakat yaitu keadaan dan gaya 

hidup masyarakat disuatu wilayah berpengaruh terhadap model dan selera fashion 

masyarakatnya. 

Pada Butik Almare Hijab By Indah Bordir jenis busana dan warna yang 

paling di minati adalah warna-warna natural kalem bernuansa hangat dan disertai 

hiasan dan pernak pernik seperti manik-manik, brokat, renda dan lain sebagainya. 

Pada Butik dan Online shop Hijabsters warna nuansa pastel cerah seperti 

warna biru pastel, pink, nude, krem yang paling di minati dan model yang polos 

tanpa ada manik-manik dan hiasan renda. 

 

 

Gambar 4. 1 Butik Almare Hijab By Indah Bordir 

(Sumber : dokumen pribadi) 
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4.1.2 Wawancara 

Peneliti melakukan wawancara kepada pihak Produsen produk fashion, dan 

Akademisi. Dari proses wawancara tersebut peneliti mendapatkan data sebagai 

berikut:  

A. Produsen Fashion 

Berdasarkan hasil wawancara yang di lakukan peneliti kepada mbak Elvira 

selaku supervisor oprasional toko pada Butik Almare Hijab By Indah Bordir 

Ngagel, tanggal 11 Januari 2020 Pukul 19.00 WIB. Mendapatkan data yaitu: 

1) Busana dengan gaya Syar’i modern, seperti gamis, abaya, dan gaya 

Modest konvensional, seperti casual muslim, blus, tunik celana jeans, 

celana kulot, rok plisket, rok lilit, kulot lilit serta jilbab seperti pasminah, 

jilbab segi 4, jilbab instan, jilbab motif / polos, dan untuk warna dan jenis 

busana pada butik ini yang paling di minati adalah warna-warna natural 

kalem bernuansa hangat dan disertai hiasan dan pernak pernik seperti 

manik-manik, brokat, renda dan lain sebagainya. 

 

 

2) Untuk butik dan olshop Hijabsters warna dan jenis busana yang paling di 

minati adalah warna pastel cerah seperti warna biru pastel, pink, nude, 

krem dan model yang polos tanpa ada manik-manik dan hiasan renda 

 

 

Gambar 4. 2 Wawancara Butik Almare hijab 

(Sumber: dokumen pribadi) 

Gambar 4. 3 Wawancara pada ouner Hijabsters.id 

(Sumber: dokumen pribadi) 
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4.1.3 Studi literature 

Dalam melakukan studi literatur peneliti juga menemukan data yang sama 

dengan data yang ditemukan saat wawancara yakni jenis busana dengan gaya 

Syar’i modern, Modest konvensional dan juga warna warna kalem adalah style 

yang paling banyak diminati (Trend Forecasting 2017-18: 8). 

Ecoprint adalah alternatif warna alami dalam teknik cetak warna yang 

menggunakan bahan dasar warna dari daun, dan mengambil bentukan asli dari 

daun tersebut dengan menggunakan teknik pukul, kukus atau gabungan keduanya 

(Irianingsih, Nining. 2018). 

 

4.1.4 Eksperimen 

Peneliti melakukan eksperimen untuk mempelajari bagaimana perbedaan 

karakter hasil dari tehnik ecoprint menggunakan teknik pukul, kukus, dan 

gabungan dan ketahanan warna yang dihasilkan dari teknik tersebut, dan pengaruh 

perubahan warna dari zat fiksasinya serta dapatkah teknik ecoprint dari 

eksperimen tersebut maka peneliti memperoleh data, yaitu: 

1. Teknik ecoprint pada kain prissima dan prima yang menggunakan metode 

kukus dan fiksasi tawas menghasilkan warna yang terang. Memiliki tingkat 

kelunturan atau kepudaran warna 10% dari warna awal namun setelah 

pencucian lebih dari 3x warna yang tersisa tetap terkunci dan tidak 

mengalami kelunturan lagi hasil warna sedikit tipis, dan tidak pekat. 

2. Teknik ecoprint pada kain prissima dan prima yang menggunakan metode 

kukus dan fiksasi tunjung menghasilkan warna yang menggelap. Memiliki 

tingkat kelunturan atau kepudaran warna 5% hasil warna fiksasi tunjung 

lebih pekat dari hasil milik tawas, setelah pencucian lebih dari 3x warna 

yang tersisa tetap terkunci dan tidak mengalami kelunturan lagi hasil akhir 

warna nya tetap cenderung lebih gelap dari tawas. 

3. Teknik ecoprint pada kain prissima dan prima yang menggunakan metode 

pukul menghasilkan warna yang menggelap. Namun teknik pukul 

menghasilkan tekstur daun yang tidak serapih teknik kukus daun terkesan 

sedikit hancur karena efek dari proses pukulan dan warna yang di hasilkan 

pada teknik pukul tidak se pekat teknik kukus. 
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4.2 Proses analisa Desain 

4.2.1 Analisa warna 

Setiap warna mempunyai ciri khasnya tersendiri, diantaranya adalah: 

Table 4. 1 Analisa Warna 

No. Warna Arti 

1. Putih Sebuah jiwa yang bersih atau suci, dan sifat-sifat yang baik lainnya 

2. Hitam Jiwa yang gelap, buruk dan berbagai sifat yang tidak baik. 

3. Merah Karakter yang pemberani, kuat, tegas, dan memiliki semangat. 

4. Kuning Sebuah perasaan bahagia seseorang, semangat, keceriaan, 

kehangatan, dan optimisme juga percaya diri 

5. Biru Membuat pemikiran menjadi jernih, menggambarkan kelembutan 

6. Hijau Keseimbangan, ketenangan, perdamaian, sopan, dan dewasa. 

7. Coklat Hangat, aman, nyaman. memiliki kesan warna yang kuat. 

8. Ungu Kesetiaan, kepuasan, menark perhatian. 

9. Abu-Abu Tanggung jawab, serius, dan elegan. 

10. Orange Hangat, bersemangat, simbol petualangan, optimisme, percaya diri. 

11. Merah Muda Lemah lembut, dan menarik. 

 (Sumber: lalalaila.com) 

 

Dari analisa warna tersebut, maka peneliti memilih warna coklat, merah 

muda dan putih sehingga memiliki kesan hangat nyaman, lembut dan kalem dan 

bersih. 

 

4.2.2 Analisa pasar  

Analisa pasar dilakukan agar produk mendapat peluang pasar yang tepat 

sehingga akan didapatkan sasaran konsumen sesuai. Analisa pasar mencakup 

lokasi dipasarkannya produk, meninjau sasaran konsumen yang tepat sehingga 

pemasaran dapat mudah berjalan dan berkembang. Dalam Analisa pasar, 

dilakukan pendekatan-pendekatan untuk menentukan sasaran konsumen. Berikut 

adalah pendekatan-pendekatan yang dilakukan: 

Table 4. 2 Analisa Pasar 

No. Segmentasi Keterangan 

 

 

 

1. 

 

 

 

Demografis 

Perancangan busana muslim ini ditujukan untuk para wanita muslimah 

yang menyukai style atau gaya Modest Konvensional, dan para pecinta 

eco desain. 

Umur 26-45 (Dewasa awal-akhir). 

Jenis kelamin yang dipilih wanita. 

Kelas Menengah – Atas Dengan rata-rata pendapatan diatas 4 Juta. 

Dan jumlah keluarga 4 Oran 

2. Geografis Produk ini ditujukan untuk wanita muslimah di wilayah Indonesia. 

3. Psikografi Ditujukan pada wanita yang suka terhadap keunikan, seni dan style 

busana muslimah modern. 
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2.2.3 Analisa Biaya Produksi 

Untuk biaya produksi yang di perlukan adalah: 

Table 4. 3 Analisa Harga 

No. Material Harga 

1. Kain Katun Rp.22.000/m x 5 = 110.000 

2. Daun Free 

3. Pasta daun indigofera(16x penggunaan) Rp.70.000/kg : 16 = 4.375 

4. Tawas dan Tunjung (3x penggunaan) Rp.15.000/500gr : 3 = 5.000 

5. Cuka (3x penggunaan) Rp. 15.000/botol : 3 = 5.000 

6. Benang wol (10x penggunaan) Rp.5.000/gulung : 10 = 500 

7. Plastik besar (20x penggunaan) Rp.25.000/pack : 20 = 1.250 

8. Dandang Free 

9. LPG Free 

10. Total Biaya Produksi set busana muslim Rp.126.125 

 

4.2.4 Analisa Harga 

Tujuan dari analisa harga yaitu agar produk yang peneliti rancang dapat 

sesuai dengan target. Range harga dari produk set busana muslim ecoprint yaitu 

Rp.150.000,- sampai Rp.2.500.000,-. Sehingga harga produk set busana muslim 

ecoprint yang peneliti buat harus ada di dalam range harga pasar tersebut agar 

produk yang peneliti rancang memiliki daya saing dari segi harga. 

 

4.2.5 Analisa Harga Jual 

Tujuan dari analisa harga jual yaitu agar peneliti dapat memperkirakan 

keuntungan yang dihasilkan dari modal biaya pada proses produksi. 

1) Biaya produksi 1 set busana muslim ecoprint Rp.126.125 

2) Mark Up 260% = 454.050 

3) Rp. 126.125 + 327.925 

Jadi harga jual set busana muslim ecoprint untuk 1 unit = 454.050 

Peneliti mematok mark up yang tinggi karena teknik ecoprint merupakan 

produk dengan tingkat estimasi kegagalan dalam proses pembuatannya. 
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4.2.6 Analisa Bentuk Busana 

Dilakukan untuk menentukan bentuk desain dari busana. 

A. Bentuk Kerah 

Table 4. 4 Analisa Bentuk Busana model kerah 

 

Bentuk 

Kerah 

Kemudahan 

Diproduksi 

Keindahan Kesederhanaan Total 

A 2 3 4 9 

B 3 2 3 8 

C 3 4 2 9 

D 3 2 3 8 

E 2 2 3 7 

F 3 2 3 8 

G 3 3 4 10 

H 2 2 3 7 

I 3 2 4 9 

 

B. Bentuk Lengan 

Table 4. 5 Analisa Bentuk Busana model lengan 

 

Bentuk 

Lengan 

Kemudahan 

Diproduksi 

Keindahan Kesederhanaan Total 

A 3 1 4 9 

B 3 3 1 7 

C 3 2 3 8 

D 3 1 3 7 

E 2 3 1 6 

F 3 1 4 8 

G 2 3 2 7 

H 3 1 4 8 

I 2 3 2 7 

J 2 2 3 7 

K 3 3 4 10 

L 1 3 2 6 

M 1 2 2 5 

 

Berdasarkan tabel diatas maka peneliti akan memilih bentuk kerah G dan 

bentuk lengan K, Untuk kerudung dan celana peneliti memilih kerudung 

pashmina instan, dan celana kulot karena sesuai dengan hasil observasi jenis 

tersebutlah yang banyak diminati dipasaran. 

 

4.2.7 Analisa Material: 

Kain katun, katun dan sutera merupakan tekstil yang berasal dari serat alam, 

sedangkan nilon, poliester dan spandek merupakan tekstil dari serat buatan. 

Noerati et al, (2013: 1-2). Dapat simpulkan bahwa tekstil adalah bahan material 

untuk pakaian yang mencakup serat, benang, dan kain entah alami atau buatan. 
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Berikut adalah jenis - jenis bahan tekstil berdasar asal seratnya : 

A. Serat Kapas 

Serat kapas memiliki kandungan zat selulosa yang banyak. Zat selulosa 

tersebut dapat menyulitkan masuknya zat warna pada proses pencelupan, 

karena itu zat tersebut akan dihilangkan dalam proses pemasakan. 

Berikut tabel komposisi pada serat kapas :  

 

Berikut karakteristik sifat pada serat kapas : 

1) Segi warna, berwarna putih sedikit kecoklatan. 

2) Segi kekuatan, kekuatannya akan bertambah jika dalam kondisi basah. 

3) Segi elastisitas, dapat mulur antara 4-13% dari ukuran asli, rata-rata 7%. 

4) Segi berat, berkisar 1,5-1,56%. 

Pada industri tekstil pakaian dan rumah-tangga sering dijumpai pemakaian 

serat kapas. Serat kapas yang pendek disebut linter dan umumnya digunakan 

sebagai bahan baku dalam pembuatan rayon (Menurut Sunoto, 2000: 9). 

 

B. Serat Rami 

Merupakan serat dari tanaman rami, tanaman rami merupakan tanaman 

yang berumur panjang dan dapat dipanen berkali – kali dan tumbuh di 

daerah tropis atau subtropis. Kandungan lignin dalam rami sangat sedikit di 

banding serat-serat lainnya. Morfologi pada Serat rami adalah serat yang 

paling putih di antara serat – serat yang lain. 

Berikut tabel komposisi pada serat rami :  

 

 

Gambar 4. 4 Komposisi serat kapas 

(Sumber : Buku Pengantar Ilmu Tekstil 1) 

Gambar 4. 5 Komposisi serat rami 

(Sumber : Buku Pengantar Ilmu Tekstil 1) 
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C. Serat Sutra 

Serat alami yang berasal dari ulat sutera. Ulat sutera adalah ulat dari kupu-

kupu jenis Bombyx Mori dan Tussah. Bentuk serat dari ulat sutera ini 

adalah satu-satunya serat alam yang berbentuk panjang (Filamen). 

Sifat serat sutra menurut Istinharoh (2013: 28) : 

1) Sifat fisika 

Yaitu memiliki variasi warna tergantung jenis iklim, jika dalam kondisi 

kering kekuatannya 4-14gram/denier dapat mulur hingga 20-25% sedangkan 

kondisi basah kekuatannya 3,5–4 gram/denier dan mulur 25-30%, dapat 

kembali ke ukuran semula setelah mulur 4%, tapi akan sulit bila lebih dari 

4%, bersifat higroskopis. 

2) Sifat Kimia 

Bersifat pada larutan asam, jika larutan asam encer, tetapi jika larutan asam 

kuat sutera akan cepat rusak, jika dilakukan pemanasan dengan asam 

khlorida akan mengurangi kekuatan sedangkan dengan asam cuka justru 

membantu, pada alkali, sedikit berpengaruh jika larutan kaustik soda pekat 

dan dingin dengan waktu yang singkat di ikuti pencucian, pada zat oksidator 

menjadi sangat rentan, pada air jika pemanasan dilakukan lama dapat 

menyebabkan kilau dan kekuatan sutera berkurang dan pemberian sinar 

matahari atau ultra violet dapat menyebabkan kekuatan berkurang. 

 

D. Serat Wol 

Berasal dari rambut binatang seperti domba. Jenis binatang menentukan 

sifat dari wol yang dihasilkan seperti kekuatan, kilau, warna, keriting. 

Diameter dan panjang serat berikut adalah 3 golongan serat wol : 

1) Wol Halus 

Panjang berkisar antara 3,75-10 cm. Berasal dari biri-biri jenis merino dari 

Spanyol, Jerma, Perancis, Australia, Afrika Selatan, Amerika Serikat dan 

Amerika Selatan. Bersifat halus, lembut, kuat, elastis dan keriting serta 

dapat dibuat menjadi benang yang halus seperti contoh wol merino. 
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2) Wol Sedang 

Panjang berkisar antara 5-10 cm. Berasal dari biri-biri dari Inggris. Serat 

wol sedang lebih panjang, besar dan berkilau seperti contoh wol down dan 

black face. 

3) Wol Kasar 

Panjang berkisar antara 12,5-35 cm. Berasal dari biri-biri yang hidup dalam 

kondisi primitif yang berekor gemuk dan berekor lebar yang berasal rata-

rata dari Asia terutama daerah Timur Tengah, India dan Pakistan. 

 

E. Serat Buatan 

Dibuat dengan teknologi mesin dengan bahan baku dari alam atau juga bisa 

dari bahan sintesis, dan campuran antara keduanya berikut jenisnya: 

1) Serat Rayon Viskosa 

Bahan baku berasal dari alam yaitu kayu pohon pinus yang dibuat menjadi 

lembaran kertas tebal yang disebut pulp. 

2) Serat Poliester 

Poliester atau dacron dibuat dari asam tereftalat dan etilena glikol. 

Sedangkan terylene dibuat dari dimetil tereftalat dan etilena glikol. Pada 

pembuatan serat polyester. etilena glikol direaksikan dimetil tereftalat atau 

asam tereftalat yang dikenal dengan istilah PTA (Pure Terphthalate Acid). 

3) Serat Poliamida 

Poliamida atau Nylon dibuat dari hasil reaksi senyawa diamina dan 

dikarboksilat. 

4) Serat Poliakrilat 

Dibuat dari polimer akrilonitril yang di olah dengan cara polimerisasi adisi. 

5) Serat Polietilena 

Polietilena merupakan bahan dasar plastik pengemas yang mengalami 

penyempurnaan hingga dapat dibuat serat, dibuat dari polimerisasi gas 

etilena pada suhu dan tinggi dan penambahan katalis tertentu.  

6) Serat Spandex 

Berasal dari polimer poliuretan, yang dibuat dari butanediol direaksikan 

dengan heksametilena diisosianat mirip dengan karet. 
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Menurut data material di atas peneliti memutuskan untuk memilih kain 

katun sebagai material utama pembuatan busana. 

Dan untuk bagian dalam busana peneliti memilih menggunakan kain furing 

jenis errow / hero, jenis kain furing ini merupakan jenis kain yang paling banyak 

di gunakan sebagai kain pelapis, memiliki karakteristik yang lembut, nyaman di 

kulit, dan tidak panas serta mudah menyerap keringat.  

 

 

 

4.2.8 Analisa Sambungan 

Peneliti menggunakan sambungan berupa jahitan jenis jahitan yang di pilih 

oleh peneliti adalah: 

A. Interlooping. 

Adalah jenis jahitan yang terbuat dari lingkaran benang (ungu) melewati 

lingkaran benang jahit yang lain (hijau) (mesin jahit biasa). 

 

 

Gambar 4. 6 furing jenis errow 

(Sumber: google.com/FuringArrow) 

Gambar 4. 7 Gambar 4.5 Interlooping 

(Sumber: google.com/Interloopingjahit) 
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B. Intralooping 

Adalah jenis jahitan yang terbuat dari cara lingkaran benang melewati 

benang yang sama (mesin jahit obras). 

  

 

 

4.2.9 Analisa Proses Produksi 

Berikut ini proses pembuatan produk dari proses pengolahan, sampai 

dengan proses finishing: 

A. Membuat larutan zat warna 

Langkah pertama yaitu membuat larutan pewarna dasar ecoprint Bahan 

baku zat warna alam adalah bagian tumbuhan berupa kayu, bunga, biji, akar, 

daun dan bagian lainnya. Pada tahap ini dilakukan perebusan pada bahan zat 

warna selam 30-60 menit hingga air rebusan tersisa setengahnya, dan air 

yang sudah ter-ekstrak inilah yang akan digunakan untuk pewarnaan, juga 

dapat menggunakan pasta dari tumbuhan, tinggal menambahkan campur 

dengan air hangat tanpa perlu merebus bahan pewarna. 

 

 

Gambar 4. 8 Intarlooping 

(Sumber: google.com/Interloopingjahit) 

Gambar 4. 9 Pembuatan warna 

(Sumber: dokumen pribadi) 
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B. Mordanting 

Adalah membuka pori-pori kain, meghilangkan kotoran dan kanji pada kain 

dan meningkatkan daya serap kain saat proses pewarnaan. Yaitu dengan 

merendam kain kedalam air yang berisi larutan tro, pada tahap mordanting, 

setiap jenis tekstil berbeda perlakuannya. 

 

 

C. Pencelupan  

Pencelupan cara panas dilakukan dengan cara mencelupkan tekstil pada 

suhu 60º C – 100ºC selama 20-30 menit lalu di keringkan tanpa di cuci. 

Sedangkan cara dingin yaitu dengan celup-keringkan-celup-keringkan kain 

yang dilakukan berkali-kali guna memperoleh kepekatan warna. 

Jika dalam tahap ini ingin kain memiliki tambahan motif lain sebelum 

pencelupan warna ikat kain dengan benang wol sesuai keinginan, barulah 

bisa di lakukan proses pencelupan seperti halnya teknik batik celup ikat.  

 
D. Mordanting Pada daun 

Merendam daun kedalam air yang berisi larutan cuka selama2-5 menit. 

 

 

Gambar 4. 10 Moderating kain 

(Sumber: dokumen pribadi) 

Gambar 4. 11 pencelupan warna 

(Sumber: dokumen pribadi) 

Gambar 4. 12 mordanting daun 

(Sumber: dokumen pribadi) 
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E. Proses Exoprint 

Teknik ecoprint menggunakan metode kukus, yaitu dengan cara setelah 

selesai proses pewarnaan dasar kain dan mordanting daun. Gulung kain dan 

daun dengan cara bentangkan kain putih yang telah melalui proses 

mordanting tetapi belum di celup warna dan letakan daun diatas kain 

tersebut, tutup dengan kain yang telah di celup warna. Setelah itu taruh 

plastik lebar di atas nya dan gulung, ikat erat dengan benang agar daun tidak 

tergeser selama proses kukus. 

 

F. Proses Pengkukusan 

Teknik pewarnaan dimana dalam memunculkan warna pada tekstil 

dilakukan dengan cara di kukus dalam panci kukus melalui pemanasan 

menggunakan uap air. Pada proses pengukusan ini akan terjadi reaksi antara 

sumber zat warna (tumbuhan), uap panas, dan zat fiksasi untuk 

mempercepat proses pentransferan warna pada tekstil proses ini biasanya 

memakan waktu 30-90 menit tergantung tebal kain dan banyaknya kain 

yang di kukus. 

 

 

Gambar 4. 13 pencelupan warna 

(Sumber: dokumen pribadi) 

Gambar 4. 14 Proses Pengkukusan 

(Sumber: dokumen pribadi) 
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G.  Fiksasi  

Fiksasi dikenal sebagai tahapan penguncian warna. Proses fiksasi bisa 

dilakukan dengan diangin-anginkan dan menggunakan zat fiksator. Zat 

fiksator yang aman dan biasa digunakan untuk fiksasi zat warna alam adalah 

tunjung, tawas, dan kapur tohor lalu keringkan.  

 

H. Proses Menjahit 

Pada proses ini dilakukan proses pengukuran kain dengan ukuran dan 

gambar pola jahitan dan dilanjut pemotongan pola jahitan baju pada kain 

setelah itu barulah proses menjahit dilakukan, dengancara menggabungkan 

bagian kain satu dengan bagian kain yang lain menggunakan mesin jahit, 

mesin yang digunakan adalah mesin jahit biasa dan mesin jahit obras. 

 

 

 

Gambar 4. 15 Fiksasi 

(Sumber: dokumen pribadi) 

Gambar 4. 16 Proses Menjahit Kain 

(Sumber: dokumen pribadi) 
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4.3 Gambar Manual/CAD Desain Busana Muslim 

 

 

 

Gambar 4. 17 Gambar Manual/CAD Desain Busana Muslim 

(Sumber: Dokumen Pribadi) 
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4.4 Gambar Teknik 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. 18 Gambar Teknik 

(Sumber: Dokumen Pribadi) 
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4.5 Gambar 3D 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. 19 Gambar 3D 

(Sumber: Dokumen Pribadi) 
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BAB V 

KESIMPULAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan dari pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat ditarik 

kesimpulan dari perancangan desain produk Fashion Set Busana Muslimah 

dengan Teknik Ecoprint Studi kasus Butik Almare Hijab By Indah Bordir Ngagel) 

yaitu: 

1. Teknik Ecoprint dapat dimanfaatkan sebagai salah satu alternative 

pewarnaan alami dalam bidang industri fashion guna mengurangi 

penggunaan bahan pewarna kimia pada proses produksinya. 

2. Teknik Ecoprint dapat dipadupadankan dengan teknik warna alami lain saat 

proses pencelupan warna seperti shibori dan batik ikat. 

3. Ranncangan desain Set Busana Muslim dengan teknik ecoprint yang 

bergaya Modest Konvensional karena santai dan nyaman. 

 

5.2 Saran 

Setelah hasil pembuatan produk perlu adanya saran untuk meningkatkan 

hasil yang lebih baik pada perancangan desain produk Set Busana Muslimmah 

dengan teknik ecoprint, ada beberapa saran yang perlu dilakukan yaitu: 

1. Setelah produk set busana muslim teknik ecoprint ini dibuat, akan perlu 

pengembangan produk eco fashion lain yang menggunakan teknik ecoprint 

dan perlunya percobaan eksplorasi warna-warna baru lagi dalam teknik 

ecoprintnya 

2. Saat ingin melakukan ujicoba pewarnaan ecoprint alangkah baiknya 

gunakan kain yang tidak terpakai terlebih dahulu untuk mengetahui warna 

apa yang akan dihasilkan guna meminimalisir proses kegagalan saat 

melakukan ecoprint di kain yang baru.  
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