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Teknologi  Digital      

pada Proses Perancangan Busana  

 

 
A. Sejarah Perkembangan Sistem Komputer Desain 

Sejarah perkembangan teknologi komputer desain dimulai saat seorang ber-

kebangsaan Amerika bernama Howard Hughes, mengawali sebuah program 

pengembangan dengan melibatkan perangkat komputer dalam membuat aplikasi dua 

dimensi, yang berarti dimulainya fenomena penggambaran (Design & Pattern making) 

serta pemotongan kain (Cutting) pada industri garmen yang dijalankan/dioperasikan 

pada media digital. Kegiatan tersebut dilakukan pada tahun 1960 oleh Hughes 

Research Company, yang mana pada saat itu sebuah sistem laser pada proses 

pemotongan kain (Cutting) diperkenalkan pada publik. Delapan tahun kemudian, 

Hughes yang bekerja dengan Genesco, berhasil mengembangkan sebuah mesin 

yang dikontrol oleh teknologi komputer dengan memanfaatkan sinar laser, digunakan 

untuk memotong kain. Hasil yang didapat dari teknologi tersebut sangat 

mengagumkan, karena kecepatan dan tingkat akurasi pemotongan jauh melampaui 

perangkat konvensional. Penemuan tersebut pada perkembangan selanjutnya telah 

menempatkan sistem teknologi komputer pada mekanisme produksi di industri 

pakaian jadi (Garmen).  

Dengan dibantu oleh Autoghrapics, sebuah perusahaan yang berpengalaman 

dalam manufaktur garmen selama beberapa generasi, Hughes merancang sebuah 

sistem yang akan mempersingkat proses penggambaran desain busana yang secara 

paralel memiliki hubungan yang sinergis dengan  sistem-sistem lain  pada  fabrikasi 

pakaian jadi, disebut dengan sistem AM1, dikendalikan oleh sebuah komputer  

kerangka utama dari Hewlett Packard dan merupakan sistem CAM pertama yang 

tersedia bagi industri garmen.  

AM1 disempurnakan dan dijual oleh Hughes Apparel Systems pada 10 tahun 

selanjutnya, hingga pada tahun 1978 – 1979 pada saat mereka dibeli oleh sebuah 

perusahaan yang disebut Gerber, yang juga berkebangsa-an Amerika. Gerber 

mengkhususkan diri dalam pengembangan teknologi komputer desain dan mesin 

komputerisasi pemotongan pakaian, yang telah memliki hak paten. Gerber terus 

menyempurnakan AM1 dan memproduksi sebuah versi baru dalam sistem 

komputerisasi pada  sistem  produksi  garmen  yang  yang disebut AM5. Kedua sistem  
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tersebut merupakan skema utama Hewlett packard, dan akhir–akhir ini mereka            

juga menawarkan sebuah mesin yang didasarkan pada IBM, dengan harga yang lebih 

murah dan menempatkannya pada suatu perpaduan yang lebih beragam pada 

penggunaan berbagai perangkat lunak (software). 

Tidak banyak dari sistem ini yang dibeli pada sepuluh tahun dari 1968 hingga 

1978, bukan hanya karena produk tersebut masih terlalu  baru dan tidak dikenal, 

tetapi juga karena harganya sangat mahal (sekitar £100.000), yang bahkan hingga 

saat ini masih merupakan jumlah uang yang besar. 

Selain dari Gerber terdapat dua perusahaan lainnya yang muncul pada   

tahun–tahun tersebut, mereka adalah Camso Company di Amerika Serikat dan Lectra 

Systems sebuah perusahaan Perancis. Kedua perusahaan ini memproduksi sistem 

CAM (grading dan layplanning) dan mengembangkan perangkat lunak CAD untuk 

digabungkan pada sistem yang utama (perangkat lunak grafik/desain dan pembuatan 

pola pakaian). 

Camsco dibeli oleh gerber pada awal tahun 1980-an. Alasan yang utama untuk 

hal ini adalah untuk memotong oposisi dan menyerapnya pada satu perhatian besar, 

karena pada saat itu pangsa pasar tidak sekuat seperti saat sekarang ini. Maka 

tinggal dua perusahaan besar yang beroperasi dalam suatu pangsa pasar yang tidak 

terlalu besar : Gerber dan Lectra. Setelah suatu program penjualan yang intensif 

dijalankan oleh kedua perusahaan, permintaan mulai mengalami peningkatan, dan 

pada pertengahan tahun 1980-an, itu menarik perhatian industri komputer lain yang 

mulai masuk karena melihat peluang pasar yang berkembang pesat. Salah satunya 

adalah Investronica, sebuah perusahaan Spanyol yang memproduksi sistem skema 

utama yang sama dengan sistem lainnya dalam hal kualitas dan harga, tetapi memiliki 

perbedaan-perbedaan dalam penafsiran detail–detail rancangan tersebut. 

Pada perkembangan selanjutnya seiring dengan bergulirnya era globalisasi 

dan komputerisasi industri, banyak perusahaan komputer yang muncul, diantaranya 

adalah : CDI (Amerika Serikat), Seco (Swiss), Cuttex (Jerman Barat),               

Bullmerwerk (Jerman Barat), Macpi (Italia), Cvbrib (Inggris), Datamonster (Swedia), 

Concept 11 (Inggris), Moda cad (Amerika Serikat), Polygon (Amerika Serikat),           

Shima Seiki  (Jepang) 

 
B. Peran Komputer Desain Bagi Perancang Busana 

Konsep mendasar pada sebuah karya rancangan busana adalah lebih dari sekedar 

karya visual yang dipresentasikan, namun di dalamnya termuat berbagai informasi 

yang  harus  dapat  dijabarkan  oleh  berbagai  fihak  sebagai gambar kerja yang pada  
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akhirnya akan menghasilkan suatu produk busana. Seorang perancang busana 

(Fashion designer) adalah fihak pertama pada sistem mekanisme kerja produksi di 

industri garmen yang berperan dalam menyajikan suatu desain busana sebagai 

gambar kerja/panduan dalam proses produksi selanjutnya. Oleh sebab itu tampilan 

visual dari desain yang dibuat, harus memuat berbagai karakter yang dapat 

memberikan informasi seakurat mungkin tentang busana yang akan dihasilkan. 

Memasuki awal tahun 1990 an dari tahun ke tahun semakin banyak industri 

garmen yang memanfaatkan teknologi komputer pada proses perancangan 

busananya, karena dengan teknologi komputer seorang desainer dengan bebas dapat 

bereksplorasi dan bereksperimen dalam menciptakan desain-desain busana yang 

inovatif dan dapat mengakomodasi permintaan pasar. 

Komputer desain adalah suatu jaringan perangkat teknologi yang 

berkemampuan tinggi dan serba bisa, sehingga seorang desainer yang telah 

menguasai teknologi komputer dalam proses pendesainan busana, pada umumnya 

akan mampu menghasilkan dan mewujudkan ide-ide secara lebih cepat dibandingkan 

bila dikerjakan dengan cara yang lainnya. Hal ini sangat mendukung                            

dalam mewujudkan target produksi dan efisiensi yang harus dipenuhi oleh suatu 

industri garmen. 

Seorang desainer yang pada awal abad ke–20 masih harus menggunakan 

cara-cara konvensional dalam mendesain, kini semakin banyak yang menggantikan 

nya dengan komputer. Melalui teknologi komputer seorang desainer dapat dengan 

leluasa mengekspresikan diri dengan berbagai tugasnya dalam memecahkan 

masalah perhitungan kompleks yang ditangani oleh mesin-mesin canggih. 

Logika digital kerap kali dinilai lebih kaya karena berisi program-program  

perangkat lunak dari “perpustakaan” pemikir kelas dunia. Sebagai contoh ketika 

seorang desainer akan mendesain sejenis busana tertentu, maka kumpulan clipart/art 

work seperti fasilitas jenis serat, tekstur, motif, warna, garis model serta detail model 

bagian-bagian busana dapat dimanfaatkan. Desainer tinggal membuat beberapa 

variasi, modifikasi dan membuat berbagai kreasi dari desain yang telah dibuat lebih 

dulu sesuai dengan yang dikehendaki. 

Kehadiran komputer desain dengan berbagai kelengkapannya lambat laun 

menjadi semakin digemari oleh banyak perancang karena berbagai kemudahan yang 

ditawarkan melalui perangkat lunaknya yang dapat membantu para desainer dalam 

menyelesaikan proses perancangan dengan lebih cepat dan hasil yang optimal. 
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Dengan keahlian para pembuatnya, komputer desain telah dilengkapi dengan 

berbagai fasilitas untuk membantu para desainer dalam menghasilkan suatu gagasan 

perancangan yang lebih kompleks dan dapat diformulasi ulang (edit),sehingga 

desainer tidak perlu mengulang dari awal bila gambar yang   dibuat tidak bagus/tidak 

tepat. Kondisi tersebut pada akhirnya mengubah parameter desainer dalam bekerja, 

yaitu bila sebelumnya dengan teknik manual seorang desainer cenderung membuat 

perencanaan terlebih dahulu dalam suatu proses merancang, kemudian setiap 

tahapan selalu diperhatikan pada aspek teknis dan pelaksanaan yang memungkin 

akan sangat dibatasi dengan sarana yang tersedia. 

Para perancang menyukai fasilitas mudah tersebut karena memberinya 

berbagai hal yang bersifat eksperimental, dengan berbagai hubungan antara warna  

dan  efek–efek  ruang  yang  luas,  dan  secara  umum  memungkinkan desainer 

untuk bermain dengan semua jenis strukturtersebut. Sangat disadari bahwa teknologi 

komputer merupakan sebuah perangkat yang sangat mendukung bagi jenis aktivitas 

di industri garmen, karena kecepatan dan keakurasian yang dapat dijalankan pada 

proses pendesainan tersebut. Begitu pentingnya arti teknologi komputer dalam 

menunjang mekanisme kerja di industri garmen, hingga seorang ahli  

mengungkapkannya secara hiperbolik, bahwa “For the artist who operates 

commercially, the computer is a God-send, but for the serious artist it is a mixed 

blessing” (Patrick Taylor : Computers in the Fashion Industry). 

Area dimana teknologi komputer digunakan dengan keberhasilan yang besar 

berada pada penggambaran, telah mengambil alih tempat para penggambar, dan 

semua perangkat yang dikaitkan dengannya tersedia pada program tersebut. Dengan 

menggabungkan sistem-sistem pada program tersebut serta pada penggambar yang 

cocok, maka gambar yang baik dapat dihasilkan, atau lebih baik dari yang dilakukan 

secara manual. Program–program ini memberikan suatu kisaran fasilitas yang luas 

dan perangkat yang dapat dengan mudah diterapkan, setelah program tersebut dapat 

dikuasai. Karena kriteria di sini berkenaan dengan penggambaran elemen desain dan 

akurasi, maka media komputer sangat ideal dalam memberikan suatu keuntungan 

yang nyata pada kecepatan dan fleksibilitas. 

Namun demikian komputer desain tidak dapat menciptakan gambar secara 

spontan/instant, karena Sistem–sistem ini berisi sejumlah program yang sangat 

kompleks, sehingga setiap program perangkat lunak harus dipahami dan dikuasai, 

kemudian perangkat tersebut dihubungkan untuk membuat suatu pola interaksi 

diantara fungsi–fungsinya. Ini juga merupakan sebuah proses yang kompleks untuk 

dapat dipahami; dan tak dapat dihindari, bahwa ini akan menyita waktu untuk 
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memperoleh kontrol keseluruhan sistem. Ini berarti bahwa si perancang harus 

melupakan kegiatan perancangan selama beberapa waktu dan berusaha untuk 

menguasai sistem tersebut. Kondisi tersebut bagi beberapa perancang “mungkin” 

merupakan hal yang kurang  menyenangkan,  namun  setelah  proses yang tidak 

menyenangkan ini berakhir, maka proses berkreasi akan menjadi lebih mudah dari 

sebelumnya bagi si perancang, karena perancang yang dapat menguasai sistem 

komputer desain memiliki suatu senjata yang lebih lengkap di tangan mereka. Mereka 

dapat mensketsakan rancangan pada komputer dan membuat dokumen sketsa di 

dalamnya. Ikatan ini meningkatkan semua spesifikasi relevan pada sketsa tersebut 

dan memberikan akses yang mudah pada kepustakaan model yang dihasilkan untuk 

membuat berbagai modifikasi model baru dengan berpedoman   pada  koleksi  lama. 

 
C.  Perangkat Lunak (Software) pada Proses Pembuatan Desain Busana 

Perangkat lunak yang dapat digunakan pada proses pendesainan busana sangatlah 

luas dan beragam, karena komputer desain menyediakan berbagai macam program 

pengolahan gambar dan tata letak. Software-software tersebut mengalami 

perkembangan yang sangat pesat, hingga dalam hitungan bulan terjadi peningkatan 

versi dari seri yang telah ada, ataupun  muncul  seri  yang  baru. 

Saat ini jenis-jenis software yang sering digunakan pada proses pendesainan 

busana adalah : 

 
a. Product Data Management (PDM) 

Software untuk meng-organisasi 

informasi yang berkaitan dengan 

suatu desain, digunakan sebagai 

alat komunikasi antara buyer 

dengan fihak industri. Sistem ini 

dilengkapi dengan laporan standar, 

dimana costumization tersedia 

sesuai dengan permintaan. Selain  

dari   itu  program  ini berfungsi juga 

untuk   mengarsipkan   data  produk  

dengan berbagai informasi yang berkaitan dengan produk tersebut. Keunggulan 

dari perangkat lunak ini adalah kemampuannya untuk mengurangi siklus waktu 

pengembangan produk, sehingga produk dapat dipasarkan lebih cepat. Selain dari 

itu sistem ini dapat di-link dengan MS-Project, peralatan gambar melalui OLE, MS-

Video untuk menampilkan gambar yang  bergerak. 



 

 128 

 

b. Artworks 

Software untuk desain mode, terdiri dari software gambar populer  yang dilengkapi 

dengan fungsi tambahan tekstil yang spesifik seperti Fractal Design Pointer, 

Adobe Photoshop dan MS-Publisher. Program ini dilengkapi dengan fungsi-fungsi 

untuk meniru/menjiplak gambar, pemisahan sederhana, serta pengulangan. 

Kelengkapan lainnya adalah fasilitas untuk menciptakan style dan detail, kreasi 

pembuatan kain, colorways,  serta  merchandising  materials.  

     
                  Fasilitas  
            Style & Detail 

 

 

 

 
 
 

                      Color ways 

 

   

 

 

        

  

 

 

 

   
   

              

              Modified  FabricDesigns                              Merchandising Materials 

 
 

c. Color Matter 

Jenis software ini memiliki fasilitas yang hampir sama dengan Atrworks, 

perbedaannya adalah pada software ini tidak terdapat fasilitas kreasi pembuatan 

kain. Selain dari itu tampilan visual dari outputnya cenderung menghasilkan 

karakter gambar dan warna    yang soft (lembut). 
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d. Fashion Studio 

Software desain mode yang dilengkapi dengan fasilitas Assembly Room 

Automation yang dapat membuat layout sistem unit produksi dan corner display 

(Visual Merchandising). Program ini memberikan berbagai keuntungan dari segi 

peningkatan produktifitas melalui pengefisienan penggunaan waktu, sebagai 

metoda kerja yang lebih efisien dan meningkatkan kontrol managemen. 

  
 

 

 

 

 

 

 
           
                                            

 
 

 
 
 
 
 

Assembly Room Automation 

 
                           

e. Pattern Aided Design (PAD) 

Sistem PAD yang terdiri dari program Style Design dan Pattern Design adalah 

software dalam desain mode yang dapat dioperasikan dalam format 3 Dimensi 

dan animasi, sehingga memungkinkan untuk membuat desain dalam berbagai 

ukuran tubuh, serta dapat menampilkan visualisasi busana yang mendekati 

kondisi busana yang telah jadi. Selain dari itu dengan menambahkan perangkat 

khusus secara paralel pada jaringan komputernya, maka sistem ini dapat diproses 

lebih lanjut untuk memformat pola (pattern) busana dan membuat susunan/tata 

letaknya (Lay planning) secara otomatis. Software jenis ini merupakan perangkat 

yang komprehensif dalam menunjang secara keseluruhan proses produksi di 

industri garmen. 
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Fasilitas  3 Dimensi  dan Animasi 

 

   

 

 

 

 

 

                                                       

                                                        
                                                                      

           Pattern Design 2000  
                                                                     (Proffesional Edition) 

 

Program  pemolaan (pattern making) yang secara otomatis  dapat  menterjemahkan  
desain  ke  dalam bentuk/ format  pola  (pattern/marking) bagian-bagian  busana 

 

 

 

 

 

 
 

Accumark   

Fasilitas penggandaan pola yang disusun sebagai dasar dalam  
proses Layplanning (peletakan pola pada kain) 

 
 

f.   PDS (Pattern Design System)  

PDS sebagai software yang 

digunakan untuk mendesain dan 

mengembangkan pola ini memiliki 

keunggulan dalam pembuatan nya, 

dimana pola dapat dengan mudah 

dirancang dari coretan atau dengan 

merubah/memodifikasi style yang  

telah ada sebelumnya. 

        Pattern Design System 
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g.   Made-to-Measure 

MtM adalah software untuk meng-customize pola, untuk memenuhi permintaan 

yang spesifik tanpa membuat pola baru, dengan menspesifikasikan perubahan 

pada pola yang telah ada. 

 

 

 

 

 

 

 

h.  Accumark   

Program ini mengoperasikan 

sistem Grading atau pembuatan, 

pengem-bangan serta modifikasi 

pola dalam berbagai jenis dan 

ukuran. Dengan fasilitas digital 

yang dimilikinya, akurasi ukuran 

per point dari pola yang dibuat 

dapat diperoleh dan distorsi 

ukuran dapat dikurangi semak-

simal mungkin. 

 

i.  Niebuhr Synchron  

Sistem pengoperasian grading 

(proses memperbesar atau 

memperkecil ukuran pola) yang 

dioperasikan secara otomatis dan 

akurat.) 
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j. Layplanning Software 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
     

        Output Layplanning pada media Spoot & Croos 

 

Layplanning adalah sistem perencanaan peletakan pola dalam jumlah tertentu 

(lebih dari satu) dan dalam ukuran yang sama atau beragam. Contoh, misalnya 

akan dibuat lima potong pakaian jadi dalam ukuran yang berbeda : 2 potong 

dalam ukuran 12, satu potong masing-masing dalam ukuran 10, 14, dan 16. 

Sistem ini merupakan sistem identifikasi potongan yang cepat dan akurat untuk 

mengidentifikasi dan memberi label pada bagian-bagian potongan, sehingga 

menghemat waktu dan biaya, karena penyusunan pola terbentuk secara otomatis 

dan penggunaan kain diformat dengan sangat efisien sehingga memaksimalkan 

penggunaan kain. 

 
k.   Corel Draw 

 Corel draw adalah software grafis yang digunakan dalam proses pembuatan 

grafis secara umum. Program ini digunakan untuk mengolah gambar dalam 

bentuk vektor/garis. Semua objek yang dibuat berupa perpaduan garis (lurus dan 

lengkung). Program ini dilengkapi dengan    filter-filter pembuat berbagai efek 

khusus (special effect) yang dapat dimanfaatkan pada proses pendesainan 

busana. Namun dibandingkan dengan program komputer desain lainnya, software 

ini masih terlalu sederhana untuk dimanfaatkan sebagai fasilitas dalam pembuatan 

desain mode/busana, dan dapat dikatakan sebagai sistem digital dalam manual. 
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l.   Design – Pro 

Design Pro adalah jenis software desain busana yang memiliki fasilitas dan fungsi-

fungsi yang lengkap dalam proses pendesainan busana, mengorganisir proses 

mixed / pengoplosan warna (Color Library / user color), separasi warna (Color 

Separate), pengaturan aneka ragam setikan (Stitch), pembuatan motif, 

pembuatan/ pengorganisasian anyaman pada proses pertenunan (weaving)  

tekstil  sehingga dapat dihasilkan berbagai efek tekstur dari kain yang dibuat, 

kemudian dimasukkan ke dalam design printing, sehingga design printing akan 

terlihat seperti kain yang sesungguhnya (original). Program ini juga difasilitasi 

dengan fasilitas 3D  Modeling   yang   dapat   mengorganisir penggunaan berbagai 

jenis elemen tekstil pada model yang telah tersedia, juga pada model tersebut 

dapat diedit berbagai model busana sesuai kebutuhan. Fasilitas lainnya adalah 

pembuatan serat benang (Yarn Design), yang meliputi pengorganisasian 

pembuatan benang berdasarkan satuan, jumlah, panjang, ketebalan, pewarnaan, 

arah puntiran (twist) dan efek serabut (Hair Effect) serat benang. Selain dari itu 

program ini juga difasilitasi dengan pengorganisasian asesoris dan milineris 

busana, yang dapat dimanfaatkan juga untuk mengorganisir desain interior yang 

berkaitan dengan fasilitas tekstil. Secara keseluruhan program ini memberikan 

banyak kemudahan bagi fashion desainer dalam mendesain busana beserta 

berbagai sarana pendukungnya. Kekurangan dari program ini adalah tidak 

tersedianya fasilitas pembuatan pola (pattern organizer). 
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Fasilitas 
              3D Modelling 
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m.  Unit Production System 

U.P.S Adalah perangkat lunak yang mengatur sistem unit produksi di sewing 

room. Sistem ini dapat meningkatkan produktivitas melalui pengurangan 

penggunaan waktu, sebagai metoda kerja yang efisien dan meningkatkan kontrol 

manajemen. Kelebihan dari sistem ini adalah proses kerja yang sederhana, 

mudah untuk mengamati proses produksi, meningkatkan efisiensi operator dan 

meningkatkan keluaran yang tinggi dengan menghindari bottle-neck dalam line 

produksi.  

 
Disamping beberapa perangkat lunak yang telah disebutkan di muka, pada saat ini 

berkembang terus perangkat-perangkat lunak desain busana dengan berbagai 

peningkatan fasilitas dan keunggulan-keunggulan baru yang ditawarkan. 

 
D.  Perangkat Keras (Hardware) yang Mendukung Proses Pembuatan  
      Desain Busana 
 

Hardware adalah perangkat elektronik yang dapat diraba/disentuh dan memiliki berat 

serta muatan, yang disusun sebagai media dalam mengoperasikan sistem computer. 

Pada umumnya hardware terdiri dari CPU (Central Process-ing Unit), Monitor, 

Keyboard, Scanner dan Mouse yang berperan dalam mengolah Input pada program 

komputer, Printer dan Plotter adalah perangkat keras yang berperan dalam 

mengakses proses output. Sedangkan RAM, ROM serta Ploffy dan Hard Disk adalah 

perangkat keras yang berfungsi dalam proses penyimpanan memory.  

Di industri garmen, keseluruhan perangkat keras yang disebutkan di muka 

pada umumnya dipergunakan, namun disamping itu dipergunakan perangkat khusus 

yang menunjang dalam proses desain dan produksi, yaitu  : 

 
a.  Output Plotter dan Printers 

Plotter atau alat pencetak pola yang 

merupakan sistem lanjutan dari proses 

grading, marking  dan lay-planning ini, 

umumnya dicetak pada media Spoot & 

Croos (seperti kertas kalkir). Program ini 

di-operasikan melalui jaringan auto-

matisasi yang dapat dihubungkan dengan 

semua sistem, misalnya CAD (Computer 

Aided Design) atau GGT (Gerber 

Garment  Technology),  dan  saat ini telah  
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dikembangkan sistem pencetakan berwarna yang dapat langsung mencetak pada 

kain, sehingga proses pemotongan menjadi jauh lebih cepat 

 
b.  Micromark  

Program layplanning (peletakan pola) yang secara otomatis dapat dicetak pada 

kain yang akan digunting 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Output Layplanning Micromark pada gelaran kain yang siap dipotong 
 

 
c.   Cutting Room Automation 

Cutting Room Automation adalah sistem dalam mekanisme pemotongan otomatis, 

yang menggunakan perangkat : 
 

 Spreader 

Spreader adalah mesin gelaran untuk persiapan pemotongan, yang menjamin 

kualitas tinggi terhadap gelaran bebas dengan tegangan yang sebenarnya, 

bahkan pada material yang paling sulit sekalipun. Sistem ini dapat 

mengendalikan pembiayaan seminimal mungkin karena dapat mengurangi 

terbuangnya kain semaksimal mungkin. 

 

 Cutting Room Autimation 

Meja potong otomatis yang dapat memotong secara terus menerus, bahkan 

selama menjalankan pemeriksaan melalui cutting window. Selain dari itu alat 

ini juga dilengkapi dengan perlatan tambahan yang tersedia untuk pencocokan 

garis dan petak-petak serta pelabelan potongan, sehingga kesalahan prosedur 

pemotongan dapat dihindari. 
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Perangkat Cutting Room Automation yang lengkap, terdiri dari software : grading 

(pembuat pola), marking (pemberi tanda pada pola) dan layplanning 

(formasi/penempatan pola pada bahan tekstil),  serta hardware :  spreader 

(penggelar kain), plotter (pencetak pola/tanda pola) dan cutter (pemotong kain) 

 

 
E.   Pengolahan Desain Busana Dengan Teknologi Digital 

Sebelum memaparkan sistem pendesainan busana dengan teknologi komputer, akan 

sangat membantu untuk mencoba menetapkan atau merumuskan secara umum, apa 

yang dimaksud dengan kata “design”’ (rancangan) yang digunakan. Ini akan 

membantu untuk memperjelas keuntungan dan kerugian dari komputer. Ini akan 

menunjukan apa, kapan, dan dimana untuk menggunakan komputer yang 

menguntungkan, dan kapan untuk tidak menyentuhnya.  

“Mendesain” adalah sebuah proses. Tetapi apa yang terjadi pada proses 

tersebut? Dan apa yang menjadi bahan dari proses tersebut? Yang pertama, akan 

nampak bahwa kata “Desain” memaparkan sesuatu yang dikaitkan dengan semua 

produk puncak atau suatu pekerjaan yang sangat diperlukan, walau pada dasarnya 

kegiatan perancangan pada semua bidang adalah kurang lebih sama, yaitu 

mengorganisir elemen desain  dalam  format  prinsip desain. Perancang adalah 

seorang yang sangat dipandang pada bidang apapun mereka beroperasi. Mereka 

adalah inisiator, pembentuk, pembuat imej dan orang yang diandalkan oleh orang lain 

untuk memulai sesuatu. Satu aspek penciptaan mengimplikasikan sesuatu yang 

bermakna, tetapi pengertiannya biasanya dianggap berasal dari “perpaduan           

bahan–bahan yang diketahui dengan suatu cara yang berbeda dalam menghasilkan 

suatu efek yang baru”. Lembaran data yang baru ini kemudian dapat dimanipulasi 
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oleh seorang perancang, dan memadukannya dengan berbagai informasi yang telah 

diketahui sebelumnya untuk menghasilkan suatu imej atau produk yang baru.  

Yang Kedua, merancang juga melibatkan penciptaan gaya dan cita rasa, yang 

merupakan komponen–komponen dari apa yang kita sebut “fashion”’ (mode pakaian). 

Mode dalam istilah yang umum adalah pengadopsian suatu imej tertentu, suatu 

aktivitas yang berkisar di sekitar penampilan luar yang dirancang untuk membuat 

suatu kesan yang istimewa dari yang lainnya.  

Pada saat sebuah industri fashion dihadapkan dengan pemilihan sebuah 

sistem, maka faktor–faktor yang paling penting untuk diperhatikan adalah: 

1. Teknologi canggih dan teruji. 

2. Daya tahan sistem. 

3. Pemeliharaan yang baik dan fasilitas pembaharuan perangkat lunak, ditambah 

jaminan yang beralasan bahwa penyuplai akan bertanggung jawab untuk 

sekurangnya selama periode yang diproyeksikan bagi pembaharuan sistem. 

4. Sistem yang dipilih harus mudah digunakan dan sederhana untuk dipelajari. 

 

Konsep pendesainan busana dengan menggunakan fasilitas teknologi 

komputer pada dasarnya sama dengan mendesain secara manual, yaitu 

mengorganisir unsur-unsur desain dengan menerapkan prinsip-prinsip desain dalam 

menghasilkan busana untuk kesempatan/tujuan tertentu. Yang membedakannya 

adalah media yang digunakan, pengoperasian, serta efek-efek yang terjadi dari 

proses pendesainan tersebut, seperti tampilan visual, kecepatan, proses kreativitas 

dan sebagainya.  

Proses perancangan busana dengan menggunakan teknologi komputer pada 

umumnya dimulai dengan membuka-buka seluruh file pekerjaan yang telah dibuat 

sebelumnya. Bila bekerja dengan clipart atau artwork, maka desainer dapat 

membandingkan antara ide yang telah terfikir sebelumnya dengan tampilan yang 

tersedia pada fasilitas tersebut. Proses membandingkan antara gagasan awal dengan 

apa yang dilihat dalam kumpulan clipart/artwork menjadi bagian yang tidak dapat 

dihindari sebagai suatu proses mendesain dengan komputer. 

Proses pendesainan dengan menggunakan fasilitas teknologi komputer dapat 

dilakukan dalam berbagai kegiatan, diantaranya : 
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Membuat sketsa desain dengan menggunakan mouse  
atau wacom digitizer (mouse pen) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Proses selanjutnya adalah 

membuat desain dalam format 
“Production Sketching” agar 

desain tersebut dapat diproses 
lebih lanjut pada proses produksi. 

Bentuk bagian-bagian busana 
telah tersedia pada 

clipart/artwork, desainer dapat 
menggabungkan bagian-bagian 

tersebut sesuai kebutuhan 
 
 
 
 
 

         Pence 

Untuk selanjutnya gambar desain yang dibuat (Production Sketching)  

sudah dapat difungsikan sebagai panduan dalam proses produksi 

  

 
Sekilas proses perancangan busana dengan menggunakan teknologi komputer 

terlihat sangat simpel dan melibatkan aktifitas yang sederhana. Pada dasarnya memang 

demikian, namun dari proses yang sederhana tersebut dapat dibuat berbagai varian yang 

sangat mendukung aspek efisiensi dan produktivitas, yaitu  : 

 
 Dari sketsa desain yang telah dibuat, seorang desainer dapat menerapkan berbagai 

motif dan tekstur melalui beberapa langkah mudah, misalnya dengan proses 

Scanning dari material yang ada, atau dengan meng-insert motif dari desain tekstil 



 

 140 

yang telah dibuat, serta  dari fasilitas menu desain tekstil. Keuntungan lainnya  

adalah  tingkat akurasi yang tinggi dari tiap detail motif dapat diperoleh. 

            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             
 
 
 

 Sketsa awal                Motif Tekstil di-Scan                        Motif diterapkan pada sketsa 
 
 
                                                                                                        
                                                                                          

Pembuatan motif dengan cara manual memiliki tingkat akurasi yang sangat 
beragam, tergantung dari tingkat keterampilan yang dimiliki desainer/pembuatnya. 

Namun yang pasti, faktor kecepatan dan ketepatan akan sangat sulit untuk 
diperoleh secara maksimal. 

 
 

 Bila  model  diambil  dari  dokumen  (file)  yang  telah  ada,  dapat diterapkan ber-

bagai elemen tekstil dengan berbagai karakter warna, tekstur dan motif 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Dari fasilitas menu detail model bagian busana, dapat dibuat berbagai perubahan  

model busana dengan cara yang mudah dan cepat 
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Dari fasilitas “Clipart” yang tersedia dapat dibuat suatu model busana dengan cara 
yang sangat cepat dan mudah, :  
(1) Klik  jenis  model  busana  yang  diinginkan  (coat/jacket/blouse/skirt/T-Shirt/ 

sweater dan sebagainya),  
(2)  Klik model lengan (format tersedia dalam model standar dan berbagai variasi  
      model),  
(3)  Klik model kerah (terdapat berbagai alternatif model pada jenis busana serupa). 

 

 

 Selanjutnya pada desain busana yang telah 

dibuat, diterapkan teknik pewarnaan pada 

option “Pallete” yang dapat diorganisir hingga 

mendapatkan karakter dan komposisi warna 

yang diinginkan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 2 3 
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 Teknik penyelesaian lain dapat dibuat 

dengan menerapkan tekstur atau motif 

tekstil pada format desain yang telah 

dibuat. Material tekstil yang diterapkan 

telah tersedia dalam file “fabrics”. Namun 

demikian desainer dapat menerap-kan 

material tekstil yang dimilikinya melalui 

proses “scanning” yang dapat langsung 

diterapkan pada format desain. 

 

 

 
 
 
 
 

 
F.  Permasalahan-Permasalahan Dalam Penggunaan Sistem Digital Pada 

Proses Pendesainan Busana 
 
 

Pada saat sebuah perusahaan memutuskan untuk mengadakan fasilitas komputer, 

maka mereka mengambil sebuah langkah besar pada ketidak tahuan. Kondisi 

tersebut mengangkat sebuah pergolakan besar. Terdapat sebuah pembiayaan 

finansial yang besar dan akan mengalami suatu periode kekalutan pada saat yang 

bersamaan, dimana staf harus dilatih dan semua data, pola, rancangan, perencanaan, 

jadual produksi, tanggal pengantaran penjualan dsb, harus diformat dalam sistem 

komputerisasi secara serentak.  Pada saat yang sama, perancang, pemotong pola, 

grader, dan perencana harus belajar bagaimana untuk bekerja secara efisien pada 

sistem tersebut.  Perpindahan pada komputer biasanya dilakukan dalam beberapa 

tahapan, tetapi masih merupakan suatu hal yang sulit untuk dilakukan karena 

memerlukan perencanaan dan persiapan yang sangat khusus. 

Dalam kasus perancang busana, gambaran tersebut cenderung untuk menjadi 

sedikit berbeda. Para perancang pada umunya cenderung tidak merasa mudah 

dengan menggunakan komputer pada proses pendesainan, dan memandangnya lebih 

merupakan suatu halangan ketimbang suatu bantuan. Para perancang  kebanyakan 

akan  diharuskan untuk duduk dan menggunakan beberapa jari dan memandang pada  
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sebuah layar video untuk periode yang panjang. Kondisi itu sendiri pada umunya 

dapat menyebabkan beberapa ketegangan pada mata dan menghasilkan rasa sakit di 

kepala dan sejumlah bagian badan lainnya. Akibat lain yang cukup mengganggu 

adalah apabila seorang desainer salah pada saat mempelajari sistem tersebut, maka 

pekerjaa yang seharusnya akan menyita waktu beberapa menit dapat menyita waktu 

berjam–jam, sebagai hasil dari kesalahan berkelanjutan yang diakibatkan oleh  

ketegangan serta kelelahan. 

Terdapat suatu hambatan pada beberapa area dalam proses pengenalan 

komputer, terutama karena itu akan mengikis keahlian manual dan sensitivitas 

perancang, selain dari itu, kondisi tersebut juga mengambil keahlian yang dimiliki kerja 

manual seperti  pemenuhan penggunaan pensil dan alat lainnya pada kertas atau 

media lain yang dapat memberikan timbal balik langsung pada diri sang desainer. 

Keuntungan komputer sangatlah besar, tetapi terdapat beberapa kerugian 

yang menyedihkan pada ruang aktivitas manusia, dimana komputer adalah suatu alat 

yang sangat kuat di tangan perancang, dan secara nyata dapat disesuaikan pada 

banyak aspek rancangan, tetapi pada beberapa aspek komputer memiliki 

keterbatasan.  

Teknologi komputer seringkali mengalami gangguan yang sangat merugikan 

pada proses pendesainan busana, seperti pada saat  salah satu sistem dari perangkat 

keras atau perangkat lunak tersebut mengalami sedikit gangguan, misalnya saat pena 

elektronik tersebut mati pada tekanan dan variasi tertentu, maka layar katoda pada 

komputer tersebut tidak akan mampu untuk menafsirkan dan menggambarkan variasi 

yang baik.  

Bahkan perangkat komputer tidak akan pernah menyesuaikan perasaan dan 

timbal balik langsung dan segera yang dirasakan desainer melalui pensil, kuas, dan 

palet, atau kepuasan pada saat menggunakan alat–alat sederhana dan perasaan 

mendalam dari kegiatan mengecat yang mengalir dari kuas pada permukaan kertas.  

Jika efek yang diharapkan dapat dihasilkan, bahkan ini akan tetap memiliki 

suatu efek yang menyesatkan yang melibatkan pada kehidupan yang dimilikinya 

melalui gambar yang tengah bercahaya, karena disebabkan oleh berbagai faktor 

mungkin akan menghilang pada saat gambar tersebut dicetak. Selain dari itu 

meskipun dicetak secara sempurna, desain yang dihasilkan meninggalkan suatu 

reproduksi yang hampir datar dan hampir mati. Jadi, dari sudut pandang “seniman 

desain”,  kondisi tersebut hampir bukan merupakan awal yang baik. Namun demikian  
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bagi seorang “desainer komersial” komputer adalah sebuah perangkat yang sangat 

baik, terutama dalam menunjang produktifitas. 

Kondisi lain yang cukup mengganggu bagi profesi keperancangan busana 

adalah dengan diambilnya lahan berkreasi bagi para desainer yang memiliki basik 

akademis desain oleh para praktisi yang tidak memiliki ilmu desain tapi menguasai 

teknologi komputer. Sehingga di berbagai industri garmen saat ini banyak ditemui 

desainer yang berasal dari disiplin ilmu non-desain, seperti matematik, elektro, teknik 

mesin dan sebagainya. 

 

 

 

 

 

 


