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BAB I  

PENDAHULUAN 

1.1.  LATAR BELAKANG MASALAH 

Salah satu tekstil tradisional yang di miliki bangsa Indonesia adalah ragam 

kain tenun dari berbagai daerah di Indonesia.  Daerah penghasil tenun yang cukup 

terkenal adalah Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat.  Kreasi kain tenun yang 

dihasilkan merupakan budaya suku Sasak, suku asli Pulau Lombok. Tenun 

Lombok sudah menjadi bagian dari tradisi suku Sasak sejak dahulu kala.  Tenun 

Lombok digunakan sebagai pakaian dalam berbagai upacara adat dan ritual 

keagamaan.  Pelaku utama kerajinan tenun Lombok adalah para wanita.  

Sayangnya, tenun Lombok mulai memudar dan berpotensi mengalami 

kepunahan.  Berdasarkan Kompas (21 Juni 2016), tenun Sasak kian sulit bertahan 

di tengah desakan produk tenun dari luar daerah yang memiliki harga lebih 

murah. Para pengelola gerai seni di Lombok sengaja mendatangkan kain dari luar 

daerah untuk menarik minat wisatawan, ada kain yang di pesan dengan motif khas 

Sasak dan ada pula kain bermotif non-Sasak.  Penyebab lain tenun Lombok 

memudar  disebutkan oleh Khaerul Anwar (2014), ketika musim tanam dan 

panen, aktivitas menenun biasanya berhenti karena perempuan turun ke sawah. 

Penghasilan dari bekerja di sawah mencapai Rp 25.000 per hari. Bandingkan 

dengan menenun yang dalam sebulan hanya memperolehRp 200.000-Rp 500.000 

karena rata-rata satu orang hanya bisa menyelesaikan satu kain tenun dalam satu 

bulan. 
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Okke Hatta Rajasa (2010), dalam kata pengantar buku Tenun Handwoven 

Textiles of Indonesia, mengatakan bahwa di Indonesia modern, menenun menjadi 

bagian penting dalam kehidupan banyak orang, meskipun tidak bisa dipungkiri 

bahwa langkah cepat kehidupan modern mulai melupakan kepentingan itu. 

Disebutkan pula bahwa adanya kebutuhan upacara adat dan ritual keagamaan 

masih tidak mampu mengurangi penurunan dalam produksi sehingga sangat 

dibutuhkan sebuah percakapan dan revitalisasi kain tradisional Indonesia. 

Di era globalisasi pertumbuhan industri fesyen berkembang pesat. Industri 

fesyen di Indonesia sendiri menjadi salah satu subsektor unggulan di bidang 

ekonomi kreatif. Berdasarkan liputan Bisnis Indonesia (1 Februari 2017), Badan 

Pusat Statistik (BPS) memaparkan data nilai ekspor produk fesyen pada tahun 

2015 mencapai USS 12,1 miliar. Kontribusi industri fesyen terhadap produk 

domestik bruto (PDB) nasional sebesar 1,21 persen.  Sebagai sektor padat karya, 

industri fesyen mampu menyerap tenaga kerja sebanyak 14,7 persen dari total 

tenaga kerja di sektor industri.   

Seiring dengan perkembangan global dunia, fesyen di Indonesia terus 

melakukan transformasi gaya dan dinamika tanpa meninggalkan unsur budaya 

lokal yang dimiliki bangsa Indonesia. Pada 28 Februari 2017, Badan Ekonomi 

Kreatif  (BEKRAF) bekerja sama degan kelompok Indonesia Trend Forecasting 

(ITF) meluncurkan buku Indonesia Trend Forecasting 2017-2018.   Salah satu 

sektor yang diangkat adalah desain tekstil.  Dalam pendahuluan buku Indonesia 

Trend Forecasting 2017-2018 disebutkan bahwa perkembangan tekstil dalam 

pengaplikasiannya pada ranah fesyen dan elemen dekorasi rumah, tidak lepas dari 

perkembangan kebudayaan. Pada tataran budaya visual, inovasi kriya dalam 
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revivalisasi produk terapan tekstil tradisional merupakan langkah pewarisan 

budaya penggalian terhadap kearifan lokal. Hal ini perlu agar diperoleh gambaran 

kongkrit mengenai upaya pengembangan artefak berbasis kearifan lokal, 

khususnya yang memacu sektor industri fashion. 

Tenun sendiri sudah banyak di gunakan pada busana wanita dan pria.  Cita 

Tenun Indonesia adalah asosiasi wanita Indonesia yang bertujuan melestarikan 

tenun Indonesia sebagai bagian dari budaya bangsa Indonesia yang bernilai seni 

tinggi. Pada Jakarta Food and Fashion Festival 2017, Cita Tenun Indonesia 

menggandeng para designer papan atas Indonesia Happa by Mel Ahyar, Rusly 

Tjohnardi, Tri Handoko, dan Yongki Budisutisna serta 2 desainer muda 

pemenang Indonesia Young Fashion Designer Competition 2017 Farhanah & 

Fairuz dan Tiara Zahra. 

Akan tetapi dalam bentuk aksesoris fesyen, khususnya resort accessories 

seperti tas dan sandal, penggunaan tenun masih jarang ditemukan.  Resort 

accessories adalah aksesoris untuk liburan khususnya ke tempat-tempat dengan 

cuaca panas.  Resort accessories selalu ada di Indonesia terutama pada daerah 

wisata Indonesia, mengingat bahwa Indonesia adalah negara tropis dan memiliki 

banyak pantai sebagai tujuan wisata.   Tas merupakan salah satu produk fesyen 

yang digunakan sehari - hari untuk membawa barang – barang pengguna. Gunarto 

dan Sugiyono (1979: 2) mengemukakan: “Tas adalah tempat untuk menyimpan 

sesuatu baik alat-alat atau barang-barang yang diperlukan, semisal sebagai tempat 

surat, buku, pakaian, dan sebagainya.”   

Sedangkan sepatu diciptakan untuk melindungi telapak kaki dari elemen 

dan medan. Akan tetapi alas kaki lebih dari sekedar pembukus atau pelindung 
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untuk kaki. Salah satu jenis dari sepatu atau alas kaki adalah sandal. Seperti 

halnya sekarang, sandal dipakai di cuaca panas untuk melindungi kaki dari tanah 

yang panas sedangkan bagian atas yang terbuka membiarkan sirkulasi udara 

(Stall, 2004: 41).     

Melihat dari keadaan tersebut, maka dibuatlah produk resort accessories 

dengan menggunakan kain tenun Lombok dan material kulit sapi.  Kain tenun 

yang digunakan adalah kain tenun kontemporer yang di produksi di desa adat 

Sukarare, Lombok Tengah.   

1.2.  RUMUSAN MASALAH 

Dengan adanya identifikasi permasalah yang ada, maka diperoleh 

pembahasan dan penelaahan solusi melalui perancangan yaitu, bagaimana 

merancang produk resort accessories yang bernilai jual untuk brand “Melé”. 

1.3.  TUJUAN PERANCANGAN 

Tujuan perancangan Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut: 

a. Menciptakan desain resort accessories berupa tas dan sandal untuk 

wanita Indonesia. 

b. Menciptakan desain resort accessories menggunakan material tenun 

Lombok dan kulit. 

c. Menciptakan desain resort accessories yang dapat melestarikan Tenun 

Lombok dan memiliki nilai estetika. 

d. Menciptakan desain resort accessories yang bernilai fungsi dari ekonomi 

untuk brand “Melé”. 
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1.4.  SPESIFIKASI PRODUK YANG DIHARAPKAN 

Resort accessories berupa tas dan sandal yang memiliki desain yang unik 

dan memiliki nilai estetika dengan menggunakan kain tenun Lombok 

kontemporer yang dikombinasikan dengan material kulit sapi asli untuk kalangan 

wanita muda Indonesia berusia 18 – 30 tahun.  

1.5.  PENTINGNYA PERANCANGAN 

Manfaat perancangan Tugas Akhir ini yaitu adalah sebagai berikut: 

a. Melestarikan tenun Lombok agar tidak punah terhadap perkembangan 

zaman. 

b. Menciptakan kebaharuan dalam tenun Lombok. 

c. Menciptakan kebaharuan dalam desain resort accessories dengan tenun 

Lombok sebagai material utama. 

d. Menggunakan kain tenun Lombok sebagai material resort accessories 

yang diharapkan menjadi rujukan Universitas lain. 

e. Sebagai acuan literatur bagi mahasiswa Program Studi Desain dan Bisnis 

Fesyen. 

f. Ikut andil dalam perkembangan konsep rancang resort accessories pada 

dunia mode Indonesia. 

1.6.  ASUMSI DAN BATASAN PERANCANGAN 

1.6.1.  Batasan Ilmu 

Perancangan yang dilakukan berada dalam ruang lingkup ilmu desain 

fesyen dan bisnis. 
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1.6.2.  Batasan Material 

Berbagai material yang digunakan dalam scenario perancangan resort 

accessories ini adalah sebagai berikut 

1.6.2.1.  Kain tenun songket Lombok kontemporer 

Kain tenun songket Lombok yang diguanakan adalah kain tenun dengan 

motif baru yang modern dan merupakan pengembangan dari motif yang ada.  

Kain tenun songket Lombok dibuat menggunakan Alat Tenun Bukan Mesin 

(ATBM) di desa Sukarare Lombok. 

1.6.2.2.  Kulit Asli 

Para perancangan ini kulit yang dipakai adalah kulit sapi asli yang telah 

melalui proses penyamakan.   

1.6.3.  Batasan Waktu 

Skenario perancangan dilaksanakan dari bulan September 2017 hingga Juni 

2018. 

1.6.4.  Batasan Pasar 

1.6.4.1.  Geografis  

Dari segi geografis, market  “Melé” adalah Indonesia, khususnya daerah 

kota-kota besar di Indonesia seperti Surabaya dan Jakarta, dan juga daerah-daerah 

wisata di Indonesia seperti Bali dan Lombok. 
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1.6.4.2.  Demografis 

Tabel 1.1.  Batasan Pasar: Demografis 
 
 

Batasan Pasar Demografis 

Jenis Kelamin Wanita 

Usia 18-30 

Kelas Ekonomi Upper-Middle  

Ras Mongoloid (Asia) 

Latar belakang pendidikan Formal setara SMA hingga S1 segala 

bidang(atau yang sedang menempuh S1), 

maupun pendidikan non-formal dalam 

bidang fesyen. 

Sumber: data Amelia (2017) 

1.6.4.3.  Psikografis 

Dari segi psikografis, perancangan berfokus untuk wanita yang berdasarkan 

teori VALS merupakan kelompok Thinkers dan Achievers.  Thinkers merupakan 

pribadi dengan deskripsi psikologis yang selalu mendapatkan informasi, selalu 

berpikir, dan puas.  Achievers merupakan pribadi dengan deskripsi psikologis 

goal oriented, brand conscious, dan conventional. 

1.6.4.4.  Behaviouristik 

Kecendrungan perilaku pemakai berdasarkan IAO variable adalah memiliki 

interest  pada fesyen, style seni dan budaya.  Activities pemakai adalah dinner, 

gathering, shopping, travelling ke daerah berpantai dan kegiatan yang 
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berhubungan dengan fesyen.  Opinions pemakai adalah kritis dengan mampu 

berinisiatif memberi feedback secara lugas.   

1.7.  DEFINISI ISTILAH 

a. Perancangan: menciptakan sesuatu yang baru dalam upaya menyelesaikan 

suatu masalah yang ada. 

b. Resort Accessories: style aksesoris untuk liburan khususnya ke tempat 

dengan iklim tropis. 

c. Kain tenun: kain yang dibuat dengan cara sederhana yaitu 

menggabungkan benang secara memanjang (lusi) dan melintang (pakan). 

d. Brand Melé: Brand resort accessories yang didirikan di Indonesia oleh 

Amelia Saputra dengan mengangkat tenun Lombok. 

1.8.  SISTEMATIKA PENULISAN  

Secara garis besar, perancangan dilakukan melalui prosedural yang di 

paparkan pada gambar bagan berikut (gambar 1.1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	

	

9	

 

 

	 	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

Gambar 1.1.  Bagan Sistematika Penulisan	

BATASAN: 
Resort 
Accessories 
wanita 
berupa 
sandal dan 
tas 

Identifikasi Masalah: 
Tenun Lombok mulai 

memudar 

TEORI: 
•Resort  
•Akesoris 
•Tenun 
•Tenun 

Lombok 
•Tenun 

Kontemporer 
•Tas 
•Alas Kaki 
• Leather 

	Data-data	yang	diperoleh	dari	:	
• Buku,	jurnal,	thesis,	media	

online,	dsb	
• Wawancara	extreme	users	
• Wawancara	expert	panel	
• Survei	
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