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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1  Latar Belakang 

 Manusia merupakan mahkluk sosial yang selalu membutuhkan orang lain 

untuk membantu memenuhi kebutuhan hidup sehari-harinya. Profesi yang berbeda 

dikerjakan oleh manusia sesuai dengan bidang keahliannya masing-masing untuk 

saling melengkapi kebutuhan yang tidak dapat dikerjakan sendiri. Seringkali manusia 

beranggapan bahwa pekerjaannyalah yang derajatnya lebih tinggi dibandingkan 

pekerjaan lainnya. Contohnya adalah orang yang bekerja di sebuah perkantoran 

mendapatkan upah yang lebih besar dibandingkan dengan orang yang bekerja di 

lapangan sebagai penambang batu bara. 

 Orang-orang yang bekerja di pertambangan batu bara sebagai penambang 

memiliki resiko yang besar dalam mengerjakan keahliannya. Berbagai resiko ini 

ditempuh demi upah yang dinilai sangat kecil untuk memenuhi kebutuhan sehari-

harinya. Padahal jika dilihat dari sudut pandang tenaga yang dikeluarkan, pekerjaan 

ini menguras tenaga yang sangat besar. Tidak jarang orang-orang yang bekerja di 

pertambangan meninggal karena tertimbun longsoran tanah, alat berat, atau sakit 

karena polusi udara yang tidak baik untuk kesehatan. 

 Salah satu contoh pertambangan yang menelan korban adalah pertambangan 

batu bara di Indonesia (Pulau Kalimantan), China (Benxihu), dan negara-negara yang 

berada di Benua Eropa seperti Perancis, Belgium, dan Belanda. Pertambangan yang 

sebagian besar adalah pertambangan batu bara dieksploitasi ke negara lain dengan 

harga yang jauh lebih murah untuk kemudian diolah. Penambang ini menggali 

serpihan batu bara nantinya akan dikemas seperti bentuk batu atau paving block untuk 

dijual kepada industri-industri yang membutuhkan batu bara sebagai sumber 

energinya. 

 Para pekerja di tambang batu bara ini banyak yang hidupnya belum sejahtera 

karena upah yang tidak banyak. Tidak hanya dilihat dari segi upah saja, walaupun 

mereka hidup di sekitar penghasil energi terbesar di dunia namun desa-desa yang 
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berada di sekitarnya masih belum teraliri listrik. Dapat dilihat bahwa pekerjaan ini 

seharusnya pantas diberi upah yang besar mengingat pekerjaan yang berat dan 

berdampak pada lingkungan hidup mereka sendiri seperti kerusakan lingkungan. 

 Dengan fenomena yang terjadi ini, rancangan busana terinspirasi dari 

gambaran belum adanya recovery atau pemulihan yang lebih menenangkan, aman, 

stabil, dan cerah. Sehingga inspirasi diambil dari para penambang yang bergaya 

sederhana dengan aksen printing bermotif geometris yang terinspirasi dari foto-foto 

tempat pertambangan batu bara. Selain kesederhanaan yang ditonjolkan oleh para 

penambang ini, rancangan busana terinspirasi dari warna-warna tanah yang menjadi 

lingkungan penambang. 

 Rancangan diambil dari buku Fashion Trend Forecasting 2015/2016 

RE+HABITAT. Mengacu pada buku ini, rancangan banyak terinspirasi dari tema 

Alliance. Pengambilan tema ini didasari oleh bentuk kontur tanah pertambangan batu 

bara yang mengalur dan juga berlapis-lapis. Subtema yang dipilih adalah Terrain 

karena warna dan juga material yang sesuai dengan ide rancangan. Rancangan ini juga 

menggunakan teknik printing dan juga quilting yang diaplikasikan pada busana Ready 

to Wear.  

 Judul untuk rancangan ini adalah Triminers dimana judul ini diambil dari 

Bahasa Inggris Tribute to Miners yang artinya penghargaan dan juga penghormatan 

untuk para penambang. Koleksi ini ditujukan untuk mereka yang bergaya maskulin, 

berani, dan aktif. Sesuai dengan RE+HABITAT, desainer ingin menunjukkan bahwa 

manusia yang harus peduli dan menghargai terhadap sesamanya. Pemulihan akan 

sikap saling menghargai apapun profesi yang dimiliki oleh seseorang dimunculkan 

demi kepentingan manusia itu sendiri.  

 Target market yang akan dituju adalah wanita dan pria berusia 24 - 32 tahun 

yang memiliki karakter maskulin dan berani. Pasar yang dituju adalah masyarakat dari 

kalangan muda yang aktif dan dinamis. Sehingga dipadukanlah warna hitam dan juga 

kuning ochre yang menggambarkan warna tanah pertambangan dan suasana 

pertambangan itu sendiri. Material yang digunakan adalah material kaku namun 

nyaman seperti katun denim dan drill. 
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1.2  Identifikasi Masalah 

  Berdasarkan penjelasan latar belakang di atas, maka identifikasi masalah yang 

ditemukan, yaitu sebagai berikut: 

1. Bagaimana menuangkan inspirasi bentuk, warna, dan material yang 

menggambarkan busana penambang dan juga lingkungan dimana para 

penambang itu tinggal. 

2. Bagaimana konsep penambang batu bara ini dibuat sebagai inspirasi busana 

ready-to-wear dan diterima oleh masyarakat muda yang bergaya maskulin, 

berani, aktif dan dinamis. 

3. Bagaimana agar desain terlihat modern dan tergambarkan lewat reka bahan 

printing dan quilting. 

4. Bagaimana menghasilkan koleksi busana yang dapat digunakan wanita dan 

pria dewasa berusia 24 - 32 tahun yang memiliki karakter maskulin, berani, 

aktif, dan dinamis 

 

1.3  Batasan Masalah 

Berdasarkan tujuan perancangan di atas, maka batasan masalah yang 

ditemukan, yaitu sebagai berikut: 

1. Material yang digunakan untuk realisasi busana koleksi ini adalah bahan katun 

denim dan drill. 

2. Segmentasi  pasar yang dituju adalah kalangan pria dan wanita yang berusia 

24 - 32 tahun yang ingin terlihat maskulin, berani, aktif dan dinamis. 

3. Inspirasi dibatasi oleh bentuk, warna, dan tekstur dari penambang batu bara, 

busana para pekerjanya, dan olah grafis dari foto pertambangan batu bara. 

4. Warna yang digunakan untuk menggambarkan busana penambang dan juga 

lingkungannya adalah hitam dan kuning ochre. 

5. Reka bahan yang digunakan untuk menciptakan efek pekerja dan juga 

lingkungan pertambangan ini adalah dengan teknik digital printing dan 

quilting. 
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1.4  Tujuan Perancangan 

 Tujuan dari perancangan busana ready to wear berjudul Triminers, yaitu 

sebagai berikut: 

1. Memberikan penghargaan dan penghormatan kepada para penambang batu 

bara sebagai sumber inspirasi perancangan koleksi busana. 

2. Menghasilkan koleksi busana yang dapat digunakan pria dan wanita muda 

berusia 24 - 32 tahun berkarakter berani namun tetap terlihat maskulin, aktif, 

dan dinamis yang disesuaikan dengan busana ready to wear. 

3. Menampilkan busana yang terinspirasi dari penambang dengan motif 

geometris yang dibuat secara olah grafis sehingga menampilkan kesan 

maskulin. 

4. Menghasilkan busana ready to wear yang sesuai dengan target market wanita 

dan pria berusia 24 - 32 tahun yang dapat memakai busana ini sebagai 

streetwear. 
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1.5 Metode Perancangan

 

Gambar 1.1  Bagan Metode Perancangan 

Sumber :  Aurelia, 2015  
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1.6  Sistematika Penulisan 

Penulisan laporan Tugas Akhir Mayor Fashion Desain ini terdiri dari 

sekumpulan bab yang menjelaskan secara rinci mengenai konsep, inspirasi hingga 

detail proses pelaksanaan pembuatan busana tugas akhir Mayor Fashion Desain yang 

terdiri dari: 

Bab 1 PENDAHULUAN, berisi latar belakang konsep, identifikasi masalah, batasan 

masalah, tujuan perancangan, metode perancangan, sistematika penulisan. 

Bab 2 LANDASAN TEORI, berisi teori dasar yang terkait langsung terhadap inspirasi 

penambang batu bara, gaya busana yang dikenakan, dan juga lingkungan dimana para 

penambang batu bara ini tinggal. 

Bab 3 OBJEK STUDI PERANCANGAN, berisi deskripsi unsur desain objek, 

pembahasan mengenai sumber inspirasi yaitu pertambangan dan para pekerja yang ada 

di dalamnya. 

Bab 4 KONSEP PERANCANGAN, berisi penjelasan detail mengenai konsep dan 

unsur-unsurnya berupa aksesoris yang melengkapinya. 

Bab 5 PENUTUP, berisi kesimpulan yaitu pembahasan yang dirumuskan ringkas. 

Saran dan kritik sebagai gagasan agar selanjutnya menghasilkan rancangan yang lebih 

baik. 

 


