
157SEMINAR NASIONAL ENVISI 2020 : INDUSTRI KREATIF

Daniella, Handayani, Julia
Peran Fashion Designer Dalam Perkembangan Industri Fashion Dan Textil Pada Masa Revolusi 4.0

PERAN FASHION DESIGNER DALAM PERKEMBANGAN 
INDUSTRI FASHION DAN TEXTIL PADA MASA REVOLUSI 4.0

Michelle Daniella, Rahayu Budhi Handayani, S.Sn., Fika Rahmi Julia, B.A., M.A.
Universitas Ciputra, Surabaya 60219, Indonesia

rahayu.handayani@ciputra.ac.id

ABSTRACT
The 4.0 revolution was a period of rapid technological development. According to Jian Qin et al (2016), 
“There is a considerable difference in technology between current world conditions and the conditions 
expected from Industry 4.0”. This technological progress builds new innovations that combine into the field 
and one of the technologies. With increasingly sophisticated technology, of course, bring changes to the 
world of fashion. And one of the parties who was instrumental in bringing about this change was the fashion 
designers. Therefore this article will discuss the role of fashion designers in technological developments 
that enhance design to produce clothing during the industrial development 4.0. The research method used 
is qualitative research that uses analysis and description of its nature
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ABSTRAK
Masa revolusi 4.0 merupakan masa dimana perkembangan teknologi mengalami kemajuan yang sangat 
pesat. Menurut Jian Qin dkk (2016), “terdapat kesenjangan yang cukup lebar dari sisi teknologi antara 
kondisi dunia industri saat ini dengan kondisi yang diharapkan dari Industri 4.0”. Kemajuan teknologi ini 
pun membangun inovasi-inovasi baru yang merambah ke berbagai aspek dan salah satunya yaitu teknolo-
gi fashion. Dengan teknologi yang semakin canggih, tentu membawa perubahan pada dunia fashion. Dan 
salah satu pihak yang berperan penting dalam membawa perubahan ini yaitu para fashion designer. Maka 
dari itu artikel ini akan membahas mengenai peran fashion designer dalam perkembangan teknologi yang 
semakin canggih untuk memproduksi pakaian pada masa revolusi industri 4.0. Metode penelitian yang 
digunakan merupakan penelitian kualitatif yang cenderung menggunakan analisis dan sifatnya deskripsi.
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PENDAHULUAN
Di zaman modern ini teknologi, sains, maupun industrialisasi sedang berkembang sangat pesat. Di In-
donesia sendiri telah memasuki masa revolusi industri 4.0 atau penerapan konsep mekanisasi di mana 
segala hal dikerjakan oleh mesin tanpa memerlukan tenaga kerja manusia dalam pengoperasiannya. 
masa revolusi industri 4.0 terdefinisi sebagai tren penukaran data, informasi dan otomatisasi teknologi 
manufaktur seperti internet of things (IoT), cloud computing, Augmented Reality (AR), Virtual Reality 
(VR), dan Artificial Intelligence (AI). Kehadiran industri 4.0 tentu dianggap membawa kelebihan bagi 
perusahaan dengan menciptakan kesempatan-kesempatan yang menguntungkan bagi perusahaan 
untuk tumbuh dan berkembang. Perubahan ini dapat memberikan efek yang besar terhadap ekosistem 
dunia, cara hidup, pekerjaan, perekonomian dan perilaku manusia dalam menghadapi hal tersebut. 
Tentu saja perkembangan ini juga merambah pada industri fashion. Sekarang, industri fashion banyak 
mengalami kemajuan yang memudahkan produsen pakaian dalam memproduksi dan menghasilkan 
pakaian yang berkualitas. 

Menggunakan teknologi-teknologi canggih yang bahkan  tidak pernah terpikirkan oleh orang pada za-
man dulu. Tetapi bukan hanya bagian industri dan produksinya saja yang mengalami perkembangan, 
para fashion designer juga ikut membawa perubahan untuk menghadapi era digitalisasi ini.

Tugas utama dari seorang fashion designer yaitu mendesain pakaian menggunakan kemampuan 
berimajinasi dan kreativitas yang tinggi kemudian dituangkan dalam sebuah gambar yang lalu 
dibuat menjadi produk pakaian yang menarik. Selain itu, fashion designer juga harus melakukan 
riset mengenai tren mode saat ini maupun di saat yang akan datang. Berbeda dengan jaman dulu, 
sekarang dengan kemajuan teknologi yang dapat dikatakan sangat canggih, mempermudah para 
fashion designer untuk memperoleh kain maupun aksesoris yang diinginkan. 

Salah satu contohnya yaitu teknologi pemotongan kain menggunakan laser yang dilakukan oleh 
Hughes Research Company pada tahun 1960. Hasil yang diperoleh sangat memuaskan karena 
kecepatan dan ketepatan pemotongan yang jauh melampaui peralatan tradisional. Contoh ini 
membuktikan bahwa sekarang, semuanya serba mesin dan mempermudah semua orang dari 
segala macam aspek.

Maka dari itu tujuan dari pengambilan judul untuk jurnal ini yaitu untuk membahas mengenai kemajuan 
teknologi dan peran fashion designer dalam perkembangan industri fashion dan textil pada abad ini 
atau masa revolusi industri 4.0. Adapun permasalahan yang dirumuskan sebagai berikut : perkem-
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bangan teknologi yang terjadi dalam industri fashion, peran fashion designer dalam industri fashion dan 
keuntungan apa yang didapatkan dari perkembangan industri ini. 

METODE PENELITIAN
Metode penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian kualitatif. Hal ini karena jurnal ini 
menggunakan riset yang bersifat deskriptif dan memberikan informasi menurut fakta yang terjadi 
di lapangan. Jurnal ini juga memperoleh data dari hasil wawancara langsung dengan fashion de-
signer yang diketahui. Jurnal ini juga memperoleh teori-teori yang diambil dari internet kemudian 
menciptakan teori baru. 

PEMBAHASAN
Seiring berkembangnya zaman, industri fashion maupun textil didorong untuk terus berinovasi agar 
dapat mengikuti perkembangan dan tidak ketinggalan. Produsen juga harus dapat memaksimalkan 
peluang tersebut dengan melakukan peningkatan pada mesin produksi. Maka dari itu fashion dan 
teknologi memiliki hubungan erat dan timbal balik untuk memajukan produksi fashion. Bagi industri 
manufaktur textil tentu sangat penting produktivitas dari sebuah proses produksi. Dan jawaban yang 
ada dari permasalahan tersebut yaitu konsep “smart factory”. 

Konsep “smart factory” yang diciptakan dalam 4.0 memuat konsep yang memperlihatkan bahwa 
sekarang dunia sedang mengarah ke proses pembakuan teknologi melalui konsep “pabrik pin-
tar” yang merupakan penunjang revolusi industri keempat. Konektivitas yang diciptakan melalui 
teknologi yang bernama internet of things (IoT) yang dapat menghubungkan manusia dengan 
mesin. Iot merupakan salah satu kunci dalam konsep “smart factory” yang memiliki fungsi utama 
yaitu memajukan kontrol proses produksinya dan mengatasi masalah yang ditemui secara real 
time. Burberry merupakan salah satu perusahaan yang menerapkan konsep “smart factory”. Pe-
rusahaan fashion ini telah berdiri selama 100 tahun lebih dan menyatakan bahwa pabrik mereka 
telah sepenuhnya terhubung dan terotomatisasi oleh teknologi dengan sangat baik. Bahkan di-
masa depan Burberry ingin menerapkan teknologi AI untuk memaksimalkan kesamaan antara 
kualitas dan pengiriman barang.

Pada tanggal 4 Desember tahun 2017 seorang CEO sekaligus pendiri Fashion Tech Lab (FTL) ber-
nama Miroslava Duma menyampaikan sebuah pidato yang berjudul “Transforming the Fashion Indus-
try Through Technology”. Pidato itu pun menjadi trending topic di saluran youtube. Hal itu dikarenakan 
Miroslava menceritakan bagaimana industri pakaian menjadi penyebab polusi industri terbesar kedua 
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di dunia setelah gas dan minyak. Maka dari itu, Miroslava menyebutkan ide mengenai industri terbaru, 
canggih, ramah lingkungan dan inovatif. 

Di pidatonya, beliau menyampaikan bahwa FTL mempunyai sistem yang dapat menghubungkan in-
vestor dan innovators dalam perusahaan berteknologi tinggi dalam bentuk investasi. Contohnya yaitu 
koleksi sutra laba-laba yang diambil dari sel induk laba-laba sehingga tidak perlu memperoleh su-
tra dari kepompong yang masih ada ulatnya. Contoh lainnya yaitu investasi pada sebuah lab di San 
Francisco yang menciptakan bulu dan kulit binatang dari sel induk tanpa harus membunuh binatang 
tersebut. Secara singkat Miroslava menekankan bahwa masa depan industri pakaian akan semakin 
berkembang sehingga mengurangi kerusakan lingkungan. Dan hal ini juga merupakan salah satu bukti 
konkret berkembangnya teknologi pada industri pakaian.

Pameran dengan tema ‘investasi Menyambut Making Indonesia 4.0’ menampilkan beberapa mesin dan 
peralatan untuk industri textil dan garmen. Inatex menunjukkan bahan baku serat, benang, kain dan 
aksesoris. Industri Nonwoven, Indo Dyechem menunjukkan kimia textil, peralatan proses pewarnaan 
dan finishing. Sedangkan Indo Texprint menunjukkan mesin-mesin cetak digital. Direktur Industri Textil 
mengatakan “Akselerasi penerapan teknologi dimaksud agar dapat berjalan lebih cepat, kiranya perlu 
didukung kemudahan dalam pendanaan investasi mesin atau peralatan maupun teknologi informasi 
dengan persyaratan yang lebih mudah atau termin pembayaran yang lebih lunak dari perbankan mau-
pun pihak suplier dan lembaga keuangan lainnya” Selasa (2/4)

Gambar 1 :  Pameran terintegrasi internasional Indo Intertex-Inatex-Indo Dyechem-Indo Texprint 2 Sumber : https://
www.jawapos.com/ekonomi/02/04/2019/yuk-intip-perkembangan-industri-tekstil-dan-fashion-di-era-40/

Di Jerman, terdapat teknologi digital printing yang disebut end-to-end digital engineering-simuate, print 
and go. Teknologi ini membantu fashion designer untuk mendapatkan motif yang diinginkan hanya 
dengan mesin yang dapat langsung mencetak gambar pada kain.
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Dengan kemunculan dari teknologi-teknologi ini tentu sangat membantu dan sangat mempermudah 
seorang fashion designer untuk menciptakan pakaian sesuai kemauan mereka. Namun apa peran dari 
fashion designer dalam perkembangan industri ini? Mari kita bahas setelah ini. Sekarang ini, kegiatan-keg-
iatan seperti fashion show atau fashion exhibiton semakin banyak digelar dimana-mana. Setiap acara tentu 
menghadirkan rancangan pakaian yang berbeda-beda, sesuai dengan trend fashion yang sedang terjadi 
saat itu. Dan dari acara-acara tersebut menciptakan banyak designer baru yang memiliki banyak ide 
dan rancangan busana untuk ditawarkan. Bicara soal trend fashion Semakin hari, rancangan pakaian 
yang diperlihatkan semakin beragam-ragam. Bagi beberapa orang mungkin menganggapnya aneh 
namun bagi pencinta fashion, hal itu dianggap sangat kreatif dan menarik. Contohnya yaitu bu-
sana yang dikenakan oleh para selebriti di atas red carpet pada acara Met Gala 2019.

Gambar 2 : End-to-End Digtal Engineering : Simulate, Print and Go.
Sumber : https://forbil.org/id/article/152/memahami-sektor-tekstil-dalam-revolusi-industri-40-bagaimana-peluangnya

Gambar 3. Gaun Pada Zaman Dulu
 Sumber : https://my30uplife.wordpress.com/2015/10/17/movies-fashion/
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Dari contoh yang diperlihatkan di atas, kita dapat melihat dengan jelas bahwa sekarang para fashion 
designer telah memanfaatkan kemajuan dari teknologi dalam perancangan busana-busana mereka. 
sekarang fashion designer lebih ‘berani’ menciptakan pakaian yang bervariasi atau bahkan yang di luar 
dari imajinasi kita. Mengapa? Karena sekarang rancangan apapun yang kita inginkan, dapat diperoleh 
dengan mudah dengan bantuan teknologi-teknologi canggih. 

Gaun cinderella milik salah satu selebriti bernama Zendaya ( di sebelah kanan ) merupakan rancangan 
dari Tommy Hilfiger yang berkolaborasi dengan Hussein. Gaun itu mencuri banyak perhatian di Met 
Gala karena dapat gaun tersebut dapat menyala dan berubah warna. Hal itu karena Hilfiger menggu-
nakan begitu banyak lilitan kabel, lampu dan baterai dibalik gaun tersebut. 

Proses pembuatannya tentu tidak mudah namun tentu gaun dengan rancangan seperti ini tidak pernah 
terpikirkan oleh orang pada zaman dulu. Contoh ini tentu sangat membuktikan bahwa semakin berkem-
bangnya zaman maka semakin unik pula desain dari para fashion designer dengan memanfaatkan 
teknologi-teknologi yang ada. Apabila kita melihat perbandingannya dengan gambar yang di sebelah 
kiri, dapat terlihat bahwa gaun pada zaman dulu tidak dibuat dengan mesin-mesin canggih seperti 
sekarang. Pakaian pada zaman dulu kebanyakan dibikin dengan alat-alat sederhana yang harus diker-
jakan secara manual oleh manusia. Tentu hal itu lebih memakan waktu dan tenaga, meskipun pakaian 
yang dibuat hanya pakaian sederhana.

Gambar 4. Gaun Zendaya saat Menghadiri Met Gala 2019
Sumber : https://www.hipwee.com/style/busana-red-carpet-met-gala-2019/



163SEMINAR NASIONAL ENVISI 2020 : INDUSTRI KREATIF

Daniella, Handayani, Julia
Peran Fashion Designer Dalam Perkembangan Industri Fashion Dan Textil Pada Masa Revolusi 4.0

Dari hasil wawancara dengan salah satu fashion designer, Geraldus Sugeng Supriyanto atau yang 
biasa dipanggil pak Sugeng. Beliau merupakan seorang fashion designer yang karyanya telah banyak 
muncul di fashion shows, fashion week, bahkan sampai ke tingkat internasional. Beliau juga menulis 
buku mengenai fashion yang sempat menjadi best seller. dan Beliau menyampaikan bahwa sebagai 
fashion designer peran beliau dalam kemajuan teknologi ini yaitu sebagai pencipta konsep desain 
secara keseluruhan dan dapat membuat plan yang lebih panjang. Beliau juga mengatakan bahwa 
dengan kemajuan teknologi ini sangat membantu dalam produksi pakaian. 

Beliau memberi contoh pada proses produksi yang digunakannya seperti mesin High Speed yang 
dapat bekerja lebih cepat dari pada mesin pada zaman dulu. Kedua komputer dengan aplikasi tertentu 
mempermudah dalam mencari konsep desain yang diinginkan. Pada karya rancangan baju zirah oleh 
pak Sugeng menampilkan pelat besi pada bagian dada yang digantikan dengan permainan detail payet 
yang tertata sehingga mirip dengan besi. Beliau mengatakan bahwa itu juga merupakan bantuan dari 
teknologi sehingga menghasilkan bentuk-bentuk geometris yang digunakan sebagai hiasan di bagian 
data. Di akhir sesi wawancara, beliau mengatakan bahwa perkembangan teknologi ini sangat penting 
dan perlu ada untuk membantu semua orang, bukan hanya fashion designer.

Wawancara kedua dilakukan dengan Yoanita Tahalele, atau yang biasanya dipanggil ibu Ita. Beliau 
merupakan seorang fashion stylist dan fashion blogger. Beliau juga mengatakan bahwa perannya se-
bagai fashion designer dalam kemajuan perkembangan teknologi lebih kepada sektor bisnis seperti 
untuk bagian pemasaran menggunakan online shop maupun media sosial. Menurut beliau perkem-
bangan teknologi ini juga sangat penting karena zaman dulu, perlu menggunakan biaya yang besar 

Gambar 5. Proses Pembuatan Gaun Cinderella
Sumber : https://murai.my/2019/60309/lihat-cara-penghasilan-baju-cinderella-zendaya-yang-begitu-unik/
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untuk mempromosikan produknya kita sedangkan sekarang jauh lebih murah dan mudah. Internet 
juga mempermudah dalam pencarian vendor, penjahit atau packaging bagi ibu Ita. Terakhir ibu Ita juga 
menggunakan teknologi berupa digital printing dalam proses produksinya yang membedakan dengan 
brand lain menggunakan ilustrasi dan brand sendiri.

KESIMPULAN
Melalui hasil yang diperoleh dari penelitian dan wawancara yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa 
peran fashion designer dalam perkembangan industri fashion dan textil yaitu sebagai pengguna atau 
pemakai dari alat-alat yang ada. Fashion designer memanfaatkan teknologi-teknologi canggih tersebut 
untuk merancang pakaian mereka sesuai desain yang diinginkan. Kemajuan teknologi ini juga tentu 
membantu perancangan pakaian dari segala macam pihak. Baik dari sisi para fashion designer itu 
sendiri, bagi para pekerja di industri fashion dan textil yang lebih mengalami kemudahan dalam bek-
erja, sekaligus pengurangan kerusakan lingkungan oleh mesin-mesin tertentu. Maka dari itu, sekali 
lagi perkembangan teknologi ini sangat diperlukan bagi keuntungan yang sangat banyak bagi segala 
macam pihak.
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