
148 SEMINAR NASIONAL ENVISI 2020 : INDUSTRI KREATIF

PERANCANGAN BISNIS UNTUK BRAND CAU SKIRT 
BAGI PENGENDARA MOTOR WANITA

Yolanda Stephanie Angelinaa, Rendy Iswantob
aVisual Communication Design, Fakultas Industri Kreatif Universitas Ciputra, UC Town, 

Citra Land, Surabaya 60219, Indonesia
bVisual Communication Design, Fakultas Industri Kreatif Universitas Ciputra, UC Town, 

Citra Land, Surabaya 60219, Indonesia
alamat email untuk surat menyurat : ystephanie@student.ciputra.ac.id

ABSTRACT
Business design for the Brand Cau Skirt is done to overcome the problem of female motorists who are less com-
fortable dressed in skirts / shorts when riding a motorcycle especially during the day because it causes sunburn 
by exposure to the sun without wearing protection. Exposure to sunlight has a risk of danger to the skin that can 
cause skin cancer, so it needs protection when driving. Therefore, the Brand Cau Skirt creates multifunctional 
skirt pants to overcome these problems where this fabric is not like ordinary fabric, has been specifically de-
signed as effectively as possible from the fabric to be changed as pants so that female motorcyclists can wear 
skirts / shorts while remaining flexible while driving and protected from sun exposure. The research method used 
is the qualitative interview method and reading literature studies, and with the quantitative method of distributing 
questionnaires to 88 potential target markets. The results of this study can be concluded that respondents wear 
cloth coverings to protect the skin from being streaked / burned but have problems with the fabric that is usually 
used to cover the legs when wearing a skirt / shorts so that the Cau Skirt product has a business opportunity to 
overcome problems for female motorists with creating a multifunctional skirt pants product as an innovation from 
commonly used fabrics so that motorists are more free to move and can for certain purposes to look more polite 
at the same time.
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ABSTRAK
Perancangan bisnis untuk Brand Cau Skirt dilakukan untuk mengatasi masalah dari pengendara motor wanita 
yang kurang nyaman berpakaian menggunakan rok/ celana pendek saat naik motor khususnya di siang hari 
karena menyebabkan kulit terbakar oleh paparan sinar matahari tanpa memakai pelindung. Paparan sinar ma-
tahari memiliki resiko bahaya bagi kulit yang bisa menyebabkan kanker kulit, sehingga perlu adanya pelindung 
saat berkendara. Oleh karena itu, Brand Cau Skirt menciptakan celana rok yang multifungsi untuk mengatasi 
permasalahan tersebut dimana kain ini bukan seperti kain biasa, telah didesain khusus seefektif mungkin dari 
kain bisa diubah sebagai celana sehingga pengendara motor wanita bisa memakai rok/celana pendek tetap flek-
sibel saat berkendara dan terlindungi dari paparan sinar matahari. Metode penelitian yang digunakan yaitu den-
gan metode kualitatif wawancara serta membaca studi literatur, dan dengan metode kuantitatif yaitu penyebaran 
kuesioner kepada 88 calon target market. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa responden memakai 
penutup kain untuk melindungi kulit agar tidak belang/ terbakar namun mengalami masalah terhadap kain yang 
biasanya dipakai untuk menutupi kaki saat mengenakan rok/ celana pendek sehingga produk Cau Skirt memiliki 
peluang bisnis untuk mengatasi permasalahan bagi pengendara motor wanita dengan menciptakan produk 
celana rok multifungsi sebagai inovasi dari kain yang biasa digunakan sehingga pengendara motor lebih bebas 
bergerak serta bisa untuk keperluan tertentu agar terlihat lebih sopan di saat yang sama.

Kata Kunci : Pengendara motor wanita, kulit, fashion, paparan sinar matahari, perancangan pakaian.
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PENDAHULUAN
Di Indonesia, terlihat para pengguna motor yang memenuhi jalan-jalan raya setiap harinya. Menurut 
data Badan Pusat Statistik tahun 2017 sepeda motor tercatat kendaraan yang memiliki populasi ter-
banyak mencapai 138.556.669 unit, sehingga hal tersebut membuat Indonesia tercatat paling banyak 
ketiga di dunia. Dari data tersebut, bisa disimpulkan bahwa orang di Indonesia cenderung lebih me-
milih menggunakan sepeda motor untuk keperluan sehari-hari karena mengacu dari keterangan Dalia 
Research, alasan utama orang menggunakan motor untuk berpergian yaitu sepeda motor dapat men-
embus kemacetan di jalan raya dengan waktu tempuh yang lebih hemat. Pengguna motor wanita juga 
bertambah dari tahun ke tahun. Menurut Pendiri serta CEO Queenrides, Iim Fahima Jachja, jumlah 
pengendara motor wanita mengalami peningkatan yang sangat signifikan mencapai 42 persen. Hal 
tersebut dikarenakan sekitar 80 persen pengendara perempuan di Indonesia menjadi tulang punggung 
keluarga sehingga mengharuskan mereka untuk lebih mandiri dan juga agar terlepas dari ketergantun-
gan pada para pria. 

Sinar matahari memberikan banyak manfaat dalam kehidupan sehari-hari, namun paparan sinar mata-
hari memiliki efek buruk yang merugikan kulit manusia. Bila melihat dari segi fungsi kulit, berdasarkan 
buku yang berjudul Intisari Ilmu Kesehatan Kulit dan Kelamin, organ tubuh manusia yang terbesar 
yaitu kulit memiliki fungsi untuk melindungi agen infeksius, termoregulasi, sensasi, proteksi, terhadap 
sinar ultraviolet (UV), regenerasi dan penyembuhan luka. Penting untuk kita melindungi kulit kita dari 
paparan sinar matahari yang kita temui setiap harinya. Menurut buku Beauty Undercover for Muslimah 
(2017) memaparkan bahwa dampak pertama bila kulit kita terpapar sinar ultraviolet yaitu dapat mening-
katkan aktivitas melanosit (penghasil pigmen) yang lama-kelamaan akan muncul flek hitam di kulit kita. 
Dampak lainnya, rusaknya serat kolagen dan elastin pada lapisan subkutan sehingga memunculkan 
kerutan dan elastisitas serta kelembutan kulit menjadi berkurang. Bagian inti pada sel-sel kulit juga bisa 
rusak. Dampak mengenai hal ini berujung pada penuaan dini dan kanker kulit. 

Sebagai pengguna motor yang telah dijelaskan dari data diatas bahwa pengguna motor wanita men-
galami peningkatan yang signifikan, wanita juga lebih cenderung ingin tampil menarik dan fashion-
able. Berbicara soal fashion, menurut Hawkins (2019) fashion merupakan prioritas setiap wanita di-
mana melalui fashion dapat membantu seseorang untuk menunjukkan siapa diri mereka dan mampu 
menggambarkan kepribadian seseorang melalui presentasi visual. Kita bisa melihat kepribadian diri 
seseorang yang baru kita temui dari jenis pakaian yang dia pakai. Fashion menjadi perhatian penting 
khususnya bagi wanita di seluruh dunia mengenai hal tren mode terbaru seperti mengikuti apa yang 
digunakan oleh selebriti, ikon publik dan orang yang populer di kalangan masyarakat. Dalam memilih 
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pakaian, bukan hanya memperhatikan secara visual bentuk atau motif pakaiannya, namun perlu mem-
perhatikan secara fungsionalnya. Produk fashion yang akan kita beli sebenarnya kita perlu berpikir 
yaitu apakah pakaian tersebut memiliki manfaat bagi kita secara khusus untuk mengatasi suatu per-
masalahan sehari-hari atau hanya menjadi koleksi tambahan saja. Pakaian yang kita pilih juga dilihat 
berdasarkan tujuan tempat yang akan kita tuju. Misalnya, bila kita hendak ke pantai, jalan-jalan ke mall, 
ke rumah teman, kita bisa menggunakan pakaian santai seperti kaos dan celana pendek. Namun, Na-
mun hal tersebut menjadi sulit atau kurang nyaman ketika kita menggunakan motor atau transportasi 
umum. Bila pakaian bawah yang dikenakan itu tergolong pendek seperti rok atau celana pendek di atas 
lutut, orang lain akan melihat hal tersebut menjadi terkesan negatif atau tidak sopan cara berpakaian-
nya, meskipun sebenarnya tujuan kita bukan membuat kesan seperti itu. Hal tersebut membuat kita 
harus berpikir dua kali untuk memakai pakaian bawahan yang pendek.

Target market yang dituju adalah pengendara motor wanita yang berumur sekitar 17 – 30, pekerja/ 
mahasiswi/ pelajar yang fashionable, kesehariannya diharuskan memakai rok untuk sekolah/ kerja, 
tinggal di perkotaan atau tempat yang dekat dengan pantai, dan mengerti akan resiko buruk kulit yang 
terpapar matahari.

Oleh karena itu, melalui penelitian ini ditemukan rumusan masalah yang tercipta yakni bagaimana mer-
ancang produk brand Cau Skirt (Creative and Unique) agar menjadi solusi yang membuat pengendara 
motor wanita tidak terbatas dalam memilih pakaian bawahan khususnya saat menggunakan celana/ 
rok pendek terlihat sopan dan terlindung kulitnya dari paparan sinar matahari. 

METODE PENELITIAN
Penelitian ini berlangsung dari hari Senin tanggal 2 September 2019 hingga hari Jumat tanggal 18 
Oktober 2019 dengan metode pengumpulan data yaitu metode kualitatif berupa wawancara dengan 
expert user, extreme user, serta studi literatur, dan metode kuantitatif yaitu kuesioner online.

Metode Pengumpulan Data
Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

Data Primer:
Data primer yang diperoleh merupakan hasil penelitian metode kualitatif yaitu dengan wawancara se-
cara langsung dengan expert user (fashion designer, marketing, dokter kulit).
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Profil Narasumber Wawancara
Narasumber yang dipilih untuk diwawancarai adalah orang yang termasuk ke dalam expert user dan 
extreme user.
I.  Yoanita Tahalele, Fashion Designer, pemilik dari bisnis fashion flyingfeather.id (expert user).
II.  Janet Teowarang, Fashion Designer, pemilik dari bisnis fashion allegrajanetheofficial (expert user).
III.  Gabriela Laras Dewi Swastika, Marketing, bekerja sebagai dosen Universitas Ciputra di bidang 
IV.  Stefani Nurhadi, Dokter Kulit, tergabung dalam acneinstitute.id (expert user).
V.  Jyoti Prema Utami, 22 tahun, mahasiswi Universitas Ciputra Surabaya, pengguna motor dalam 

kegiatan sehari-hari, menjaga penampilan/ fashionable (extreme user).
VI.  Vania Dwi Okta, 22 tahun mahasiswi STPBI Bali, pengguna motor dalam kegiatan sehari-hari, 

menjaga penampilan/ fashionable (extreme user).
VII.  Maria Findra, 23 tahun, wiraswasta, tinggal di Jember, pengguna motor dalam kegiatan sehari-

hari, menjaga penampilan/ fashionable (extreme user).
VIII.  Pricilia Arine Haning, 22 tahun, tinggal di Bali, pengguna motor dalam kegiatan sehari-hari, 

menjaga penampilan/ fashionable (extreme user).

Data Sekunder:
Metode pengumpulan data kuantitatif yaitu dengan membagikan kuesioner online kepada 88 calon 
target market. Data Sekunder juga diambil dari beberapa studi literatur dan sumber bacaan dimana 
terdapat teori-teori untuk mendukung dalam proses penelitian bisnis Cau Skirt yang berupa buku, dan 
e-jurnal. 

PEMBAHASAN
Analisa Kompetitor
I.  Rocella
 berdiri awal Agustus 2017. Latar belakang produk ini berasal dari masalah ribet menggunakan 

rok saat naik motor. Produk Rok Celana menjadi solusi cerdas bagi perempuan untuk tetap bisa 
bergerak aktif namun tetap santun. Produk ini tersedia tidak cuman untuk dewasa, namun juga 
untuk anak-anak. Jenis produk yang dijual yaitu rok celana, rok, celana, kulot & kids Rocella. 
CESAR Celana Sarung, Mukena, dan Sajadah Premium. Bahan kain jenis rok celana yaitu. ka-
tun stretch, wolvis premium, balotelli import, batik poly, lotto super, denim 6,5 oz, american drill. 
Warna yang dihadirkan juga bereneka ragam. Untuk produk celana rok, sebagian besar motifnya 
adalah polos saja mulai harga Rp 145.000 hingga Rp 195.000. Mereka melakukan penjualan se-
cara online melalui instagram, dan website. Saat ini sudah memiliki 1110 followers di Instagram.
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II.  Gesta_id
 Gesta_id ini menjual rok celana khusus bermotif batik. Tidak ada variasi produk selain dengan 

bahan batik. Produk yang itmsr Jenis produk rok celana ini termasuk hype. Gesta membuat 
desain celana yang menarik cocok untuk wanita dewasa agar terkesan feminim menggunakan 
rok. Cocok bagi orang yang memiliki aktifitas  Gesta melakukan penjualan secara online melalui 
Instagram.

III.  Kain Bali/ Kain Pantai
 Kain pantai ini sudah tidak baru didengar apalagi kita yang sering mengunjungi Bali. Kain terse-

but biasanya digunakan sebagai souvenir / oleh-oleh dari Bali. Biasa kain ini mudah dicari di 
pusat oleh-oleh. kain bali memiliki motif dan warna yang menarik, bahan yang tipis, harga relatif 
murah. Orang menggunakan ini untuk selendang, penutup kaki agar tidak terkena panas ma-
tahari, alas pantai, selimut, asesoris tambahan, dan sebagainya. Kain Bali memiliki keunikan proses 
pewarnaannya yang tradisional seperti teknik ikat celup. Harganya kisara Rp 20.000 - Rp 100.000

Hasil wawancara expert user

I.  Yoanita Tahalele - Fashion Designer
 Sebagai fashion designer yang sudah ditekuni sejak 2017, Bu Ita memiliki bisnis fashion yaitu fly-

ingfeather.id. Untuk memperkenalkan bisnis barunya, dia mengambil cara melalui sosial media, 
window display dan fashion show. Dia mengalami kesulitan saat ini karena banyak saingan khu-
susnya bisnis start-up oleh anak muda yang menurutnya lebih inovatif dan mengerti market di era 
digital ini. Menurut dia, perkembangan fashion saat ini berkembang pesat, mengikuti trend luar 
dan banyak fashion designer muda. Mengenai motif, kebanyakan yang diminati itu motif kotak-
kotak karena dipengaruhi oleh brand Chanel. Saat ini motif DIY denim juga lagi tren misal adanya 
patch, cat, dirobek-robek. Menurut Bu Ita mengenai produk saya, secara fungsional sudah oke 
namun untuk estetika secara visual masih kurang karena terkesan tua, bukan untuk anak muda. 
Jadi, saran yang diberikan kembangkan lagi secara segi estetika visualnya.

II.  Janet Teowarang - Fashion Designer
 Beliau sudah menekuni fashion sejak tahun 1995. Ia juga memiliki bisnis fashion yaitu allegra-

janetheofficial. Ia mengawali bisnisnya dengan membuat bisnis masih customate, berdasarkan 
pesanan. Lalu dia mengeluarkan koleksinya sendiri ready to wear. Ia juga mengikuti fashion 
week. Dari situ, bisnisnya mulai dikenal orang. Ia memasarkan produknya lewat Instagram dan 
Facebook. Menurutnya, perkembangan fashion saat ini sedang turun karena perekonomian di 
Indonesia yang tidak stabil sehingga bisnis fashion itu sendiri lumayan di decline, khususnya 
yang arahnya ready to wear atau mass market. Orang lebih fokus ke produk yang bisa custom. 
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Bahan yang lagi trend saat ini yang berkaitan dengan issue sustainability, misalnya pewarnaan 
alam, batik asli, tenun, yang berhubungan dengan hard work. 

 Menurut Ibu Janet mengenai bisnis saya, bahan jangan dari batik printing namun cari yang batik 
tulis/ cap agar memiliki nilai budaya batik itu sendiri. Cari pengrajin asli batik agar harga jual juga 
tidak terlalu mahal. Bila dilihat dari bentuknya sendiri tidak menjadi masalah. Namun jahitannya 
lebih dirapikan lagi. Masukannya juga supaya produk ini bukan hanya untuk pengendara motor 
saja namun bisa multifungsi digunakan jalan-jalan.

III.  Gabriela Laras Dewi Swastika - Marketing
 Beliau adalah dosen Fikom UC sejak tahun 2016. Menurutnya, bicara soal pelaku bisnis atau 

pebisnisnya yang bisa dilihat dari demografi, usia, semakin kebawah/ semakin muda lebih ban-
yak orang mengakses digital untuk cara berjualan. Untuk marketing bagi bisnis start up, selain 
memikirkan produksi untuk menjual barang, perlu juga memikirkan budget marketingnya. Cara 
yang dilakukan misalnya membuat program give away yang diinformasikan ke sosial media yang 
dimiliki. Facebook juga memiliki fitur untuk jualan. Kalau sudah merasa siap, bisa mulai memas-
ukkan di marketplace seperti Shopee, Tokopedia. Untuk bisnis awal, yang perlu dikembangkan 
adalah Brand Awarenessnya

IV.  Stefani Nurhadi - Dokter Kulit
 Beliau berprofesi sebagai dokter kulit. Kulit itu perlu dijaga dan dilindungi dari matahari, karena 

efeknya yang cukup membahayakan. Efek dari kulit yang terkena sinar matahari, bisa bikin item, 
penuaan dini, kanker kulit. Kalau gosong karena terpapar sinar matahari yang terlalu lama yang 
sudah kronis, bisa bintik-bintik dinamakan Lentigo Solaris. Sunblock itu juga memiliki jangka 
waktu lamanya bertahan saat terpapar sinar matahari. Produk saya juga bisa sebagai pelindung 
kaki, namun sebagai pengendara motor juga perlu melindungi tangan dan wajah.

Hasil wawancara extreme user

I.  Jyoti Prema Utami - Universitas Ciputra
 Jyoti ini berasal dari Bali. Dia adalah mahasiswi Universitas Ciputra. Kesehariannya menggu-

nakan motor saat berpergian. Di Bali, dia sering pakai kain pantai saat mau ke mall, ke rumah 
teman, acara keluarga, jalan-jaln ke pantai. Tujuannya dia menggunakan kain bali agar terlihat 
lebih sopan, menutupi aurat, tidak terkena begal, tidak hitam. kekurangan kain bali yang biasa dia 
gunakan adalah kadang kebesaran, tidak sesuai pinggang, bagian kaki bawah sering kebuka-
buka saat terkena angin, cukup bahaya saat terkena roda. Menurutnya, tingkat pengaruh meng-
gunakan kain Bali adalah 9 dari 10. Berkaitan dengan produk Cau Skirt, menurut pendapatnya 
adalah sudah oke, bisa terlihat fashionable, cara memakai juga tidak repot, bisa sesuaiin sama 
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ukuran pinggang. Masukan mengenai produk Cau Skirt pada bawah celananya diubah kanc-
ing jepret besi. Mengenai motif atau bahan, ia lebih suka yang polos, dan denim. Untuk produk 
fashion, Ia biasa membeli melalui offline, karena kendala di ukuran. Kalau offline beli di Mata-
hari, H&M sedangkan offline di Shopee. Ia memperhatikan kenyamanan dan bahan saat hendak 
membeli produk fashion.

II.  Vania Dwi Okta - STPBI Bali
 Vania adalah mahasiswi STPBI di Bali yang menggunakan motor dalam kebutuhan sehari-hari 

untuk berpergian. Ia tergolong orang yang menjaga penampilan. Dia mengatakan sering meng-
gunakan kain saat berkendara sekitar 4-5 kali dalam seminggu. Ia menggunakan itu untuk jalan-
jalan, dan kuliah. Tujuannya agar tidak panas, lebih sopan kelihatannya kalau pakai rok/celana 
pendek saat di gonceng maupun nyetir motor. Kekurangan dari kain yang digunakan suka terlilit 
di sela-sela motor dan mudah sobek. Kain tersebut sangat berpengaruh bagi dia. Pendapat men-
genai produk Cau Skirt yaitu inovatif, menarik, praktis, dan fungsional. Saran mengenai produk 
Cau Skirt yaitu warnanya usahakan gelap yang tidak menerawang dan tidak mudah motor. Motif/ 
bahan kain yang disukai yaitu bunga dan garis. Pertimbangan saat dia membeli produk fashion 
yaitu motif, warna dan harganya.

III.  Maria Findra - Wiraswasta/ Wirausaha
 Findra adalah pengusaha yang saat ini tinggal di Jember. Kesehariannya, Ia menggunakan mo-

tor untuk berpergian. Ia tergolong orang yang menjaga penampilan. Saat ini dia lebih sering 
menggunakan jeans saat berkendara, namun kalau pakai rok, dia akan menutupi dengan kain. 
Kekurangan dari kain yang biasa dia gunakan adalah takut kalau masuk ruji motor. Pengaruh 
kain bagi Findra adalah 10 dari 10. Pendapatnya mengenai produk saya adalah bagus, inovasi 
terbaru. Saran dari Findra yaitu menambah corak lain yang lebih bersahabat dengan selera anak 
muda. Motif yang dia sukai adalah Flamingo. Dia biasa membeli produk fashion di online.

IV.  Pricilia Arine Haning 
 Arine tinggal di Bali. Ia tergolong orang yang memperhatikan penampilan. Ia menggunakan kain 

saat berkendara kalau memakai rok/ celana pendek. Kekurangan penutup kain yang biasa digu-
nakan yaitu bila kainnya kepanjangan, kalau jalan kaki suka terinjak, agak ribet. Pengaruh kain 
tersebut bagi dia adalah 5 dari 10. Pendapatnya mengenai produk Cau Skirt yaitu bagus, sep-
ertinya tidak ribet, mungkin nyaman. Sarannya adalah mencari kain yang agak tipis seperti kain 
pantai dan memiliki berbagai macam warna dan gambar. Motif dan bahan yang disukai adalah 
kpop, gambar bunga-bunga, kain tipis dan dingin. Ia biasa membeli produk fashion yaitu online 
dan terkadang juga di toko. Pertimbangan saat membeli produk yaitu lokasi tokonya.
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HASIL PENELITIAN
Wawancara yang telah dilakukan kepada extreme user dan expert user dapat diketahui bahwa produk 
Cau Skirt ini memang benar memiliki peluang untuk mengatasi masalah yang juga dihadapi khususnya 
oleh extreme user sebagai orang yang sering berkendara dalam kegiatan kesehariannya. Dokter kulit 
Stefani mengatakan bahwa memang resiko kulit yang terkena paparan sinar matahari dapat memba-
hayakan kulit dan bisa berujung dengan kanker kulit. Extreme user diketahui bahwa mereka pernah 
atau bahkan sering menggunakan kain pantai saat mereka hendak jalan-jalan ke mall, pantai, rumah 
teman, ke tempat kuliah dan keperluan lainnya yang bisa menggunakan pakaian santai/ non-formal. 
Kegunaan kain pantai tersebut untuk menutupi dari panas matahari, terlihat sopan saat berkendara, 
menutupi aurat saat mengendarai motor. Kain tersebut cukup berpengaruh bagi pengguna motor sep-
erti mereka. Produk yang ditawarkan oleh Cau Skirt memiliki tanggapan yang positif dari mereka yaitu 
bagus, inovasi terbaru, nyaman karena bisa lebih fleksibel, fungsional, menarik, praktis, fashionable, 
dan bisa diatur sesuai dengan pinggang mereka. Secara fungsional, produk ini sudah memenuhi. Na-
mun, bila dilihat secara estetika visualnya, produk ini masih perlu dikembangkan lagi. Expert user yang 
telah lama menekuni bidang fashion mengatakan bahwa bila ingin memilih batik, lebih baik jika batik 
yang diambil bukan batik printing namun batik tulis asli dimana itu juga akan meningkatkan nilai jual 
karena memakai produk lokal, sekaligus untuk mengembangkan budaya Indonesia di kalangan anak 
muda. Sebagai bisnis yang baru juga perlu meningkatkan brand awareness bisa dengan melalui media 
social dengan mengadakan give away untuk memperkenalkan produk ke masyarakat secara luas. 

Di samping itu, hasil dari kuesioner online yang ditujukan pada pengendara motor khususnya wanita, 
mereka merasa ribet saat pakai rok/ celana pendek saat berkendara motor sekitar 72,7%, dan mereka 
merasa terbatas dalam berpakaian dengan alasan tertinggi yaitu 68% susah duduk kalau pakai rok/ 
dress. Saat pengendara motor mengenakan rok/ celana pendek, 67,8% mereka memilih untuk me-
makai kain untuk menutupi. Adanya kekurangan dari kain yang biasa mereka gunakan seperti kurang 
praktis, tidak nyaman, tidak bisa menutupi secara keseluruhan, terlalu tipis, terbang-terbang dan ter-
buka saat terkena angin, masih nimbus panasnya, cepat sobek, dan susah kalau dibonceng. Kegu-
naan kain tersebut selain digunakan untuk jalan-jalan, sekitar 64,6% mereka ingin terlihat sopan saat 
berkendara dan 58,2 persen agar tidak belang/ hitam saat terkena panas. Pendapat mereka mengenai 
produk Cau Skirt ini secara keseluruhan sangat positif bisa menjadi solusi mereka. Mereka juga mem-
beri masukan yang sama terhadap produk Cau Skirt yaitu warna dan motifnya lebih ke anak muda, 
bukan hanya batik saja. 

Menurut dr. Davrina dalam bukunya yang berjudul Beauty Undercover fof Muslimah (2017), kulit kita 
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wajib dilindungi dari berbagai jenis sinar ultraviolet yang ada pada paparan sinar matahari karena 
memberi dampak meningkatkan aktivitas melanosit yang membuat munculnya flek hitam pada kulit dan 
rusaknya serat kolagen dan elastin yang menyebabkan muncul kerutan dan elastisitas, kelembutan 
kulit berkurang. Ujung dari dampak paparan sinar ultraviolet yaitu penuaan dini dan kanker kulit. Maka 
dari itu, saat kita beraktifitas di luar ruangan, misalnya kita yang sering menggunakan motor sehari-
sehari, lebih baik kita melindungi kulit kita dari paparan sinar matahari. Setiap wanita cenderung ingin 
terlihat menarik sehingga sangat memperhatikan penampilan khususnya dalam berpakaian. Di dalam 
buku yang berjudul Fashion For Less : A Success at Finding Fashion Bargains! Oleh Hawkins (2019), 
melalui fashion juga bisa menggambarkan kepribadian seseorang dengan melihat segi berpakaian/ 
penampilannya. Hal tersebut tidak terlepas dari pengendara motor wanita yang bisa juga fashionable, 
tentunya ia sangat memperhatikan kulitnya agar terlindung dari sinar matahari saat di jalan. Bahan 
katun tergolong tumbuhan alami dengan permukaan yang halus membuat dia menjadi isolator yang 
buruk sehingga dingin dipakai (Treuhez, Pauline. Dick, Amanda. Davies, Desine, 2017). Bahan katun 
cocok untuk menjadi bahan dari produk Cau Skirt karena bahannya dingin untuk dipakai. 

PENUTUP
Kesimpulan
Berdasarkan data penelitian yang telah dijelaskan diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa  b isn is 
Brand Cau Skirt memiliki peluang yang menjadi solusi bagi pengendara motor wanita terlindungi dari 
paparan sinar matahari meskipun memakai rok atau celana pendek saat berkendara. 

Kesimpulan dari hasil market test yang telah dilakukan, produk Cau Skirt ditanggapi baik oleh extreme 
user dan expert user serta calon konsumen secara ide dan fungsinya namun perlu pengembangan 
secara visualnya. Bahan dan motif yang digunakan bisa menerapkan batik tulis asli dan motif yang 
lebih terkesan anak muda.

Saran 
Diharapkan untuk peneliti selanjutnya membuat penelitian berdasarkan masalah sekitar yang terjadi 
sehari-hari sehingga kita menjalani hidup dengan nyaman terbebas dari masalah. Setiap masalah pasti 
memiliki solusinya yang bisa dijadikan peluang bisnis seperti Brand Cau Skirt ini.
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