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BAB II  

IDENTIFIKASI MASALAH	

2.1. DATA PRIMER 

Menurut Sugiyono (2012: 137), sumber primer adalah sumber data yang 

langsung memberikan data kepada pengumpul data.  Data primer pada identifikasi 

masalah ini dikumpulkan menggunakan metode kuantitatif dan kualitatif.  Metode 

kuantitatif dilakukan dengan menggunakan survei, sedangkan kualitatif menggunakan 

wawancara.  

Survei diperoleh dengan penyebaran kuisioner terhadap 100 responden yang 

merupakan purposive sample (narasumber dengan ciri yang sesuai dengan tujuan 

penelitian) target market resort accessories berupa tas dan sandal dengan tenun 

Lombok.  Kuisioner merupakan kusioner online dengan menggunakan media Google 

Form.  Kusioner disebarkan menggunakan media sosial; Line, Instagram dan e-mail 

kepada responden.   

Pengumpulan data primer kualitatif dilakukan dengan wawancara.  Wawancara 

adalah percakapan yang dilakukan oleh kedua belah pihak yaitu pewawancara 

(interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (interviewee) yang 

memberikan jawaban atas pertanyaan (Moleong, 2012:118). Tujuan dari wawancara 

adalah untuk mendapatkan informasi dari narasumber terkait pengembangan produk.  

Wawancara ini dilakukan terhadap 13 extreme user (narasumber yang telah 

menggunakan produk serupa yang diteliti) dan 7 expert panel (narasumber yang 
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mengerti).  Bentuk wawancara adalah wawancara semi terstruktur.  Wawancara 

dilakukan melalui media e-mail, telepon, dan media sosial seperti Line, Instagram 

dan Whatsapp.   

2.1.1.  Teknik Pengumpulan Data dan Instrumen  

Tabel 2.1. Teknik Pengumpulan Data dan Instrumen 

NO 

TEKNIK 

PENGUMPULAN 

DATA 

SUMBER 

DATA 
INSTRUMEN 

1 Wawancara  Expert user • Perkembangan resort fashion di Indonesia 

• Perkembangan tenun Lombok di Indonesia 

saat ini. 

• Strategi sukses mempopulerkan produk 

berbahan etnik budaya Indonesia. 

• Pendapat mengenai tenun kontemporer. 

• Model dan desain tas dan sandal yang 

diminati kalangan wanita muda Indonesia 

dan cocok untuk dibawa berpergian ke 

daerah tropis. 

• Material pendukung untuk produk tas dan 

sandal resort dengan tenun Lombok. 

• Cara men-styling produk fesyen dengan 

penggunaan motif tribes. 

• Strategi sukses sebuah bisnis dengan 

produk tas dan sandal. 

• Pendapat narasumber mengenai resort 
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accessories berupa tas dan sandal dengan 

tenun Lombok.   

• Saran dari narasumber untuk resort 

accessories berupa tas dan sandal dengan 

tenun Lombok. 

Extreme user • Style tas yang paling disukai untuk 

dibawa pada saat berlibur khususnya 

daerah tropis. 

• Style sandal yang paling disukai untuk 

dibawa pada saat berlibur khususnya 

daerah tropis. 

• Masalah apa saja yang penah di alami 

saat memakai tas dan sandal saat 

liburan. 

• Pendapat narasumber mengenai resort 

accessories berupa tas dan sandal 

dengan tenun Lombok. 

 Survei  Purposive 

sample  

• Profile dan informasi personal. 

• Style tas dan sandal resort apa yang 

disukai. 

• Budget yang rela dikeluarkan dalam 

membeli resort accessories berupa tas 

dan sandal dengan tenun Lombok. 

• Jenis promosi yang disukai. 

• Tempat berbelanja yang paling disukai. 

Sumber: Data Penulis 
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2.1.2.  Subjek dan Hasil Wawancara kepada Expert User 

Expert Panel dalam penelitian ini adalah orang-orang yang ahli dalam 

bidangnya dan benar-benar memahami dan mengetahui objek penelitian.  Dalam 

penelitian ini expert panel terdri dari 6 orang dan merupakan expert panel di bidang 

tas, sandal, tenun dan fashion stylist.  

2.1.2.1.  Yudith Kindangen 

	
 

Gambar 2.1. Yudith Kindangen, Fashion Editor 

Sumber: e-mail narasumber 
   

Yudith Kindangen (27 tahun) adalah seorang fashion editor lulusan The 

London School of Public Relations. Yudith Kindangen telah bekerja sebagai fashion 

editor selama 4 tahun 6 bulan di majalah Dewi dari femina group.  Sebagai seorang 

editor Dewi, beliau bekerja menulis artikel dalam website dan majalah, stylist, media 

coverage, sosial media dan manager fashion show. Sebelum bekerja pada femina 

group, Yudith Kindangen pernah bekerja  sebagai Liasion Officer Indonesia Fashion 

Weeks(2012), coordinator model pada Jakarta Fashion Week (2012) dan Creative 

Director N.Y.P Clothing Line (2011-2013).   

Yudith Kindangen berpendapat bahwa sekarang ini cukup banyak desainer 

Indonesia yang begitu kompeten untuk menghasilkan karya-karya busana yang 
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mengusung nuansa gaya resort. Mulai dari desainer muda hingga yang senior 

sekalipun. Bisa dilihat dari penggunaan material dan garis rancang modelnya yang 

begitu sesuai untuk diaplikasikan di negara yang beriklim tropis seperti Indonesia.  

Menurut beliau, sandal yang sedang diminiati kalangan wanita muda Indonesia 

adalah mule sandal yang bisa dibilang salah satu pencetusnya itu adalah kreasi 

Alessandro Michele untuk Gucci. Karena semenjak koleksi Gucci Princetown Mules, 

banyak label internasional dan label lokal yang turut melansirkan model sandal 

seperti itu. Sementara untuk tas, model tas dalam ukuran mini sedang banyak 

digemari.  Sandal yang paling bisa untuk dipadupadankan dengan resort wear adalah 

sandal slip on, gladiator dan juga mule sandal.  Sedangkan untuk tas, tas yang cocok 

dipakai berpergian ke daerah tropis adalah tas yang tidak berat dan kalau bisa tas 

yang tahan terhadap air, baik dalam ukuran besar maupun yang mini sekalipun.  

Untuk aktifitas pantai, tas berukuran besar dari material kain, kanvas, maupun rotan 

menjadi pilihan yang tepat karena mampu memuat segala kebutuhan. Sedangkan tas 

dalam ukuran kecil seperti sling bag (tas selempang), cocok sebagai teman jalan-jalan 

mengunjungi kafe atau tempat-tempat baru. 

Beliau berpendapat, resort accessories berupa tas dan sandal berbahan utama 

tenun Lombok adalah hal yang menarik, dan sekarang sudah banyak masyarakat 

Indonesia yang sadar dan mencitai produk lokal Indonesia.  Hal yang perlu 

diperhatikan dalam membuat tas dan sandal berbahan tenun Lombok adalah kualitas 

dan desainnya.  Kualitas yang bagus dan tahan lama serta desain yang tidak lekang 

digerus zaman.   
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2.1.2.2.  Teresa Mutiara 

	
Gambar 2.2. Teresa Mutiara, Founder of Teresa Mutiara 

Sumber: Instagram 
 
 

Teresia Mutiara (27 tahun) adalah founder dari brand Teresia Mutiara.  Brand 

Tersia Mutiara adalah brand alas kaki berbahan kulit yang terinspirasi dari 

lingkungan dan budaya.  Brand Teresa Mutiara didirikan Teresa bersama co-founder 

Niki Widjaja di Bandung yang didirikan tahun 2016. 

Menurut Theresa Mutiara, desain sandal yang sedang diminati oleh pasar 

Indonesia adalah sandal dengan jenis mule.  Pada merek Theresa Mutiara, beliau 

menerapkan keunikan pada bahan yang ia kenakan yaitu kulit berkualitas tinggi dan 

desain yang unik dan menarik.  Untuk aksesoris resort berupa tas dan sandal 

berbahan utama tenun Lombok, beliau berpendapat hal tersebut merupakan ide yang 

baik dan mencerminkan budaya Indonesia.  Material yang ia sarankan untuk produk 

sandal berbahan tenun adalah tenun yang kuat dan tidak mudah kotor dan material 

pendukung dapat menggunakan kulit agar produk dapat memiliki stuktur yang lebih 

kuat.   
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2.1.2.3.  Ivan Tiono 

 
Gambar 2.3. Ivan Tiono, co-founder of Rounn Bag 

Sumber: Instagram 
 

 
Ivan Tiono adalah pria berumur 29 tahun yang merupkan salah satu pendiri dari 

Rounn bag.  Rounn bag adalah brand tas kulit asal Surabaya yang telah berdiri sejak 

Desember 2014. Ivan Tiono dalam Rounn lebih berperan pada bisnis Rounn dalam 

mengatur strategi dan konsep bisnis, marketing plan, dan business development.  

Menurut Ivan Tiono, tas yang sedang digemari pasar Indonesia adalah tas yang 

memiliki kapasitas yang besar untuk memuat barang tetapi tetap memiliki desain 

yang fashionable.  Untuk brand Rounn sendiri, jenis tas yang paling banyak terjual 

adalah tas tipe Mini Felice, yang termasuk jenis tas selempang berukuran kecil.  

Keunikan yang diterapkan dalam Rounn adalah keunikan dalam segi desain produk 

serta pemasaran produk yang tidak pasaran agar mengurangi persaingan dan tetap 

mengikuti tren fesyen. Cara efektif untuk mengenalkan brand baru menutut Ivan 

Tiono adalah dari dalam brand yaitu dengan menggunakan produk  yang unggul 

sehingga produknya sendiri yang akan berbicara.   
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2.1.2.4.  Ali Abubakar Pae, S.H.,  

 
Gambar 2.4. Ali Abubakar Pae, S.H., Tenun Expert 

Sumber: Data Narasumber 
 
 

Ali Abubakar (49) adalah seorang pakar tenun khususnya pada tenun ikat.  Ali 

Abubakar lahir dari keluarga dan lingkungan yang menekuni tenun, sejak kecil beliau 

sudah menekuni karya tenun dan untuk yang lebih mendalam lagi setelah 14 tahun 

terakhir.  Ali Abubakar merupakan pengelola Museum Tenun Ikat di Ende, Flores, 

Nusa Tenggara Timur (NTT).  Selain menjadi pengelola, beliau juga menjadi 

pembina dan pembimbing para penenun khususnya di NTT.   

Bapak Ali Abubakar mengatakan bahwa perkembangan tenun di Indonesia, 

khususnya pada tenun gedok/gendong (tenun dengan menggunakan Alat Tenun 

Bukan Mesin) sangat memprihatinkan. Generasi muda Indonesia cenderung 

menyukai produk modern yang siap pakai.  Pada akhirnya, tenun sebagai warisan 

tradisi masa lalu perlahan tergantikan dengan tenun yang lebih modern, sesuai dengan 

perkembangan zaman.   

 Karya tenun Lombok di pasar Indonesia saat ini tidak semaju karya batik.  

Dengan kata lain tenun Lombok belum mampu menjawab tuntutan pasar yang 

menginginkan perubahan pada tenun Lombok tersebut, baik dari segi lebar kain, 
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ketebalan kain dan motif yang ada.  Salah satu usaha untuk membuat tenun Lombok 

lebih modern adalah tenun kontemprer, akan tetapi tenun kontemporer belum bisa 

mendongkrak tenun secara keseluruhan.  Hal tersebut karena tenun Lombok yang 

kontemporer dalam proses produksi belum bisa mengikuti kemauan pasar seperti 

trend warna.   

 

2.1.2.5.  Agnes Agustina 

Agnes Agustina adalah pemilik dan pengelola workshop tenun Slamet Riady di 

Lombok.  Slamet Riady adalah salah satu toko dan perusahaan penghasil tenun 

Lombok dipusat kota Cakranegara.  Slamet Riady telah berdiri sejak 1967 dan 

bertahan sampai sekarang.  Slamet Riyadi terletak di Jalan Tenun no. 10, 

Cakranegara, Lombok.   

Agnes Agustina mengatakan penjualan tenun tahun ini Slamet Riady tidak 

mengalamai perubahan dari tahun-tahun sebelumnya dan sebagian besar penjualan 

datang dari kantor-kantor yang memesan tenun untuk pembuatan seragam.  Beliau 

mengatakan untuk memperbaharui kain tenun dapat dilakukan dengan membuat motif 

baru dapat dilakukan, akan tetapi untuk ukuran saat ini belum bisa merubah dengan 

mengecilkan dan memperbesar ukuran.  Untuk warna, beliau mengatakan warna-

warna yang diminati pasar adalah warna tosca, merah maroon, coklat dan hijau 

pupus.   
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2.1.2.6.  Assistant Store Manager of Charles and Keith (Pakuwon Mall) 

 

 
Gambar 2.5. Assistant Store Manager of Charles and Keith 

Sumber: Dokumentasi Pribadi 
 

 Mewakili Store Manager of Chales and Keith Pakuwon Mall, Yogi adalah 

Assistant Store Manager.  Yogi telah berkerja sebagai Assistant Store Manager 

selama 8 bulan di Charles and Keith. 

Assistant Store Manager dari Charles and Keith mengatakan promosi yang 

paling sukses dilakukan adalah promosi VIP (Very Important Person) member 

dengan pembelian diatas satu juta rupiah, para konsumen memdapatkan member VIP 

dari Charles and Keith.  Apabila tidak ada promosi, pembelian yang mendapatkan 

VIP member harus diatas dua juta rupiah.  Desain tas yang paling besar penjualannya 

adalah tas dengan desain yang simple dan timeless.  Sedangkan untuk sandal, desain 

terlaris adalah thong sandal.  Charles and Keith di Indonesia pernah meluncurkan 

koleksi dengan tema budaya sebelumnya yaitu dengan mengangkat tema batik, akan 

tetapi penjualannya kurang bagus, beliau berpendapat hal tersebut dikarenakan desain 

dari koleksi produk yang berwarna hijau.  
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2.1.3.  Subjek dan Hasil Wawancara kepada Extreme Users 

Extreme User pada penelitian ini adalah wanita muda dengan usia 18-23 tahun 

yang memiliki gaya berpakaian stylish dan sering menggunakan tas dan sandal resort 

accessories.  Extreme user pada penelitian ini memiliki hobi travelling khususnya ke 

daerah-daerah berpantai. Berikut ini adalah 13 extreme users dalam perancangan 

produk ini: 

2.1.3.1.  Christina Lee 

  

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.6. Christina Lee 

Sumber: Instagram 
 

Christina Lee adalah wanita berumur 21 tahun dan merupakan mahasiswi 

arsitek di Universitas Kristen Petra. Christina Lee memiliki gaya berpakaian yang 

fashionable, stylish, sering berilibur ke daerah pantai dan memakai aksesoris resort.   

Christina Lee mengatakan tas yang ia sering gunakan saat berlibur ke daerah 

tropis adalah tas tote bag dengan ukuran sedang dan clutch berbahan kain rajut 
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dengan ukuran kecil.  Untuk sandal saat libuan, Chrsitina menyukai jenis sandal 

sliders karena praktis dikenakan.   

Ia sebelumnya penah mengalami masalah dengan sandal saat liburan karena 

sandal yang ia kenakan memeiliki sol yang mudah menipis sehingga menyebabkan 

telapak kaki tidak nyaman dan sakit.  Menurut Christina, resort accessories berupa 

tas dan sandal dengan bahan utama tenun Lombok adalah hal yang menarik dan 

merupakan suatu inovasi, dengan adanya budaya lokal Lombok yang menjadi ciri 

khas Lombok memberikan nilai lebih pada industri fesyen.   

 

2.1.3.2.  Dian Mayasari 

Gambar 2.7. Dian Mayasari 

Sumber: Instagram 
 

Dian Mayasari, wanita berumur 23 tahun asal Kupang, Nusa Tenggara Timur 

dan untuk saat ini Dian tinggal di kota Surabaya.  Dian Mayasari adalah salah satu 

fashion blogger di Surabaya yang aktif di media sosial Instagram.  Dian memiliki 

gaya berpakaian yang kasual dan stylish sehari-harinya. 
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Dian Mayasari menyukai jenis tas mini backpack (ransel) dan tote bag untuk 

dibawa berpergian ke daerah tropis.  Untuk sandal, ia lebih memilih menggunakan 

sandal flip-flop atau gladiator saat liburan.  Dian Mayasari memiliki masalah dengan 

sandal yang ia pakai saat liburan karena kurangnya kenyamanan.   Ia berpendapat 

bahwa resort accessories berupa tas dan sandal dengan menggunakan tenun Lombok 

adalah ide yang menarik. 

 

2.1.3.3.  Elsa Brilliantari 

  

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.8. Elsa Briliantari 

Sumber: Instagram 
 

Elsa Briliantari adalah seorang model berumur 21 tahun.  Selain menjadi 

model, elsa juga merupakan seorang desainer lulusan Lasalle College Surabaya yang 

mempunyai brand fesyen Numinous. Elsa memiliki hobi travelling khususnya ke 

daerah-daerah yang memiliki pantai seperti pulau Lombok, Padar, Bali, Balikpapan 

dan lainnya.    
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Memiliki hobi travelling dan menyukai pantai, Elsa sering memakai resortwear 

dan beach wear. Gaya berpakaian Elsa sehari-hari adalah kasual dan simple dengan 

warna-warna netral dan nautical.   

Elsa Briliantari menyukai model tas cross body atau sling bag (tas selempang) 

yang memiliki desain simple dengan ukuran sedang untuk membawa barang-barang 

miliknya.  Untuk sandal, Elsa menyukai sandal yang simple tetapi tetap stylish seperti 

sandal yang memiliki aksen tambahan seperti tali pada pergelangan kaki (ankle 

straps) dan gladiator sandal.   

Elsa memiliki pengalaman yang tidak menyenangkan dengan tas dan sandal 

pada saat liburan, tas yang ia kenakan memiliki sistem pengaman atau penutup tas 

yang tidak bagus sehingga menyebabkan kehilangan barang, sandal yang ia pakai 

juga mudah rusak saat dipakai berpergian.   

Elsa berpendapat untuk resort accessories berupa tas dan sandal berbahan 

tenun Lombok adalah ide yang menarik karena dapat memperkenalkan budaya 

tradisional Indonesia terutama untuk turis mancanegara yang datang ke Indonesia. Ia 

juga memberikan masukan untuk memperhatikan kecocokan material dan tipe dari 

kain tenun tradisional terhadap fungsi dari barang.  
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2.1.3.4.  Esther Gracia 

 

  

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.9. Esther Gracia 

Sumber: Instagram 
 

 
 

Esther Gracia adalah fashion blogger asli Surabaya berumur 21 tahun.  Esther 

juga adalah pemilik dan desainer clothing line, Red Scarlete.  Sebagai fashion 

blogger, Esther selalu berpakaian trendy dan stylish. Esther Gracia memiliki dan 

sering menggunakan produk fesyen sandal dan tas dengan beragam model.  Esther 

Gracia menyukai travelling, dalam kurun waktu satu tahun terakhir telah berpergian 

ke Bali, Raja Ampat dan Korea.  

Esther Gracia menyukai tas tote dengan ukuran sedang untuk dipakai 

berpergian karena dapat mengisi banyak barang.  Untuk alas kaki saat liburan, Esther 

sering memakai gladiator dan lace up sandal, gladiator sandal digunakan saat 

mengambil foto dan lace up sandal digunakan sehari-hari saat liburan karena 

menurutnya sandal lace up lebih simple tetapi tetap stylish.   
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Untuk sandal, Esther kesulitan menemukan sandal yang sesuai karena banyak 

sandal yang memiliki bagian sol bawah yang kurang tebal sehingga tidak nyaman jika 

dikenakan dalam kurun waktu lama dan untuk berjalan jauh.  Esther berpendapat 

aksesoris resort berupa tas dan sandal menggunakan tenun dan material kulit adalah 

hal yang unik dan tidak pasaran, serta dapat menonjolkan ciri khas budaya nusantara.   

 

2.1.3.5.  Ellena Gunawan 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.10. Ellena Gunawan 

Sumber: Instagram 
 

Ellena Gunawan adalah seorang mahasiswi fesyen di Universitas Ciputra yang 

berumur 21 tahun. Ia juga berprofesi sebagai fashion blogger di media sosial 

Instagram dan berprofesi sebagai make-up artist di Surabaya.  Ellena adalah wanita 

kelahiran Lombok, 14 Mei 1996 yang mempunyai kegemaran travelling dan sering 

menggunakan resort accessories.   
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Tas yang sering digunakan Ellena saat berpergian ke daerah tropis adalah tas 

dengan jenis tote bag berukuran sedang.  Sedangkan untuk sandal, ia menyukai jenis 

sandal sliders.  Ellena mengatakan resort accessories berupa tas dan sandal 

menggunakan tenun Lombok adalah hal yang menarik karena tenun Lombok 

memiliki banyak motif yang indah yang dapat digunakan ke dalam produk fesyen.   

 

2.1.3.6.  Jennifer Septiana 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.11. Jennifer Septiana 

Sumber: Instagram 
 
 

Jennifer Septiana adalah mahasiswi berumur 18 tahun dan juga merupakan 

seorang model freelance.  Jennifer Septiana memiliki gaya berpakaian chic dan 

sporty.  Jennifer Septiana sering menggunakan tas tote bag seperti merek Longchamp 

dengan jenis Le Pliage berukuran besar untuk berlibur ke daerah tropis, hal tersebut 

karena memiliki kapastitas besar sehinga dapat memuat banyak barang untuk liburan 

dan salah satunya adalah payung lipat.   
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Untuk sandal Jennifer menggunakan jenis sandal sliders yang nyaman dipakai 

dan tahan air pada saat liburan.  Jennifer berpendapat mengenai resort accessories 

berupa sandal dan tas berbahan tenun Lombok dapat menjaga dan melestarikan 

kekayaan budaya bangsa Indonesia.  Ia mengatakan pada zaman sekarang banyak 

orang yang tidak mau memadukan tenun dengan produk fesyen dikarenakan akan 

dianggap kuno, sedangkan menurutnya hal tersebut memberikan efek keunikan pada 

produk dan memberikan kesan khas tersendiri.   

 

2.1.3.7.  Kezia Adina 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.12. Kezia Adina 

Sumber: Instagram 
 

Kezia Adina adalah seorang fotografer fesyen asal Surabaya yang berumur 22 

tahun.  Kezia memiliki gaya berpakaian yang stylish dengan gaya berpakaian sehari-

hari yang artsy.  Kezia sering menggunakan resort accessories pada saat berlibur 

maupun sehari-hari.   
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Saat wawancara mengenai tas yang ia sukai untuk dibawa berlibur ke daerah 

tropis yang memiliki pantai seperti Bali dan Lombok, Kezia Adina memilih 

menggunakan tas bergaya etnik dengan ukuran sedang dengan jenis tote bag untuk 

menemaninya berlibur.   

Kezia menyukai desain tas yang santai dengan rajutan dan anyaman rotan.  

Sandal yang sering digunakan saat liburan adalah flip-flop sandal.  Kezia mengatakan 

ia menyukai ide resort accessories berbahan tenun Lombok karena secara pribadi, ia 

menyukai produk yang etnik dan tradisional.  

 

2.1.3.8.  Keshia Nathania 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.13. Keshia Nathania 

Sumber: Instagram 
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Keshia Nathania adalah seorang fashion influencer asal Jakarta yang aktif di 

media sosial, Instagram.  Keshia berumur 22 tahun dan memiliki gaya berpakaian 

sehari-hari yang chic.  Keshia sering tampil stylish dengan menggunakan resort 

accessories pada foto – foto yang ia unggah di Instagram.   

Keshia menyukai tas berukuran kecil dan untuk jenisnya ia lebih menykai tas 

selempang dan lebih spesifik ia menyukai tas dengan material yang kaku untuk 

berpergian ke daerah tropis.  Sedangkan untuk sandal, keshia menyesuaikan sandal 

dengan outfit yang ia kenakan pada hari itu.    

Keshia sebelumnya tidak memiliki masalah pada tas yang ia kenakan pada saat 

berpergian, untuk sandal ia hanya memiliki masalah pada alas kaki yang tidak 

nyaman saat dikenakan dalam kurun waktu yang lama dan menyebabkan sakit pada 

kaki.  Menurut Keshia, tas dan sandal menggunakan tenun adalah ide yang bagus dan 

cantik dengan kesan tradisional, akan tetapi ia merasa tidak sesuai dengan style 

berpakaianya.  Ia memberikan saran untuk menggunakan warna yang eye catching 

agar bisa menjadi fashion statement dan untuk tenunanya juga dapat menggunakan 

perpaduan warna agar lebih menarik. 
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2.1.3.9.  Lady Liana 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.14. Lady Liana 

Sumber: Instagram 
 
 

Lady Liana, wanita berumur 24 tahun adalah co-founder dari Ohana 

Photography yang bergerak dibidang photography bersama rekannya di Surabaya dan 

Lombok.  Lady Liana juga merupakan stylist dari Ohana Photography.  Lady Liana 

sering ke pulau Lombok untuk berlibur maupun karena pekerjaan. Ia sering 

menggunakan resort accessories dan juga mengenal tenun Lombok dan sering 

memakai produk olahan tenun.   

Tas dan sandal yang sering dibawa Lady Liana saat liburan ke daerah tropis 

adalah tas dengan jenis ransel berukuran mini, dan untuk sandal adalah sandal flip-

flop.  Menurut Lady, resort accessories berbahan tenun Lombok dari segi desain 

adalah hal yang baru dan unik, dan juga dari sisi lain dapat membantu perekonomian 

masyarakat kecil Lombok yaitu para pengrajin tenun di Lombok.   
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2.1.3.10.  Patricia Leona 

 

 

 

 

 

	
 

Gambar 2.15. Patricia Leona 

Sumber: Instagram 
 
 

Patricia Leona adalah wanita berumur 22 tahun yang bekerja di bidang fashion 

dan merupakan sarjana desain lulusan Universitas Ciputra.  Patricia Leona menyukai 

travelling dan sering menggunakan resot accessories.  Gaya berpakaiannya sehari-

hari adalah chic dan feminim.   

Patricia Leona saat liburan ke daerah tropis menggunakan tas bucket bag, tas 

dengan berbentuk tabung dengan serutan di bagian atasnya atau tas selempang.  Ia 

menyukai tas yang ssederhana, tidak berat dan memiliki kapasitas yang besar.  Sandal 

yang ia kenakan saat liburan ke daerah tropis adalah jenis sandal sliders, gladiator 

dan flip-flop.  Masalah yang pernah ia alami saat berlibur adalah tas dan sandal yang 

mudah kotor karena menggunakan bahan suede.  Menurutnya resort accessories 

menggunakan tenun Lombok adalah hal yang bagus karena dapat mengangkat budaya 

lokal Indonesia yaitu kain trasional tenun.   
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2.1.3.11.  Rossa Teresa 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.16. Rossa Teresa 

Sumber: Instagram 
 
 

Rossa Teresa adalah mahasiswi jurusan Hospitality and Tourism di Universitas 

Ciputra yang berumur 21 tahun.  Rossa juga merupakan model freelance, ia memiliki 

gaya berpakaian yang stylish dan selalu mengikuti tren fesyen.  Rossa menyukai 

travelling dan sering menggunakan resort accessories.  

Rossa menggunakan tas dan sandal saat liburan ke daerah tropis dengan jenis 

tas selempang atau shoulder bag berukuran kecil hingga sedang, dan sandal dengan 

jenis sliders.  Menurut Rossa, resort accessories berupa tas dan sandal berbahan 

tenun Lombok adalah hal yang unik, klasik akan tetapi sedikit terkesan kuno.   
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2.1.3.12.  Selina Wilindra 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.17. Selina Wilindra 

Sumber: Instagram 
 

 
Selina adalah seorang fashion blogger yang aktif di media sosial Instahram asal 

Surabaya.  Selina berumur 21 tahun dan sedang menempuh pendidikan di bangku 

kuliah.  Selina menyukai travelling dan sering berpergian ke daerah tropis khusunya 

Bali.  Selina memiliki gaya berpakaian yang fashionable dan chic untuk sehari-hari. 

Selina pada saat liburan ke daerah tropis menggunakan tas selempang dan 

sandal dengan jenis sliders atau lace up sandal (sandal dengan tali yang mengikat di 

pergelangan kaki).  Mengenai masalah yang pernah dihadapi dengan tas ataupun 

sandal saat liburan, Selina mengatakan saat liburan, ia pernah mengalami masalah 

dengan tas yaitu, tas yang ia kenakan kotor dan tali tas rusak dan terlepas.  Menurut 

Selina, resort accessories berupa tas dan sandal dengan menggunakan tenun Lombok 

adalah ide yang bagus karena dapat menunjukan ciri khas budaya Indonesia.   
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2.1.3.13.  Thalia Gracelyn 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.18. Thalia Gracelyn 

Sumber: Instagram 
 
 

Thalia Gracelyn adalah seorang mahasiswi jurusan fashion dan juga fashion 

blogger asal Surabaya yang brumur 20 tahun.  Gaya berpakaian sehari-harinya adalah 

feminine.  Thalia sering menggunakan resort accessories saat berlibur ke daerah 

tropis seperti Bali.   

Thalia sering menggunakan tas dengan ukuran mini saat dibawa berlibur ke 

daerah tropis.  Untuk sandal ia memilih menggunakan sandal jenis sliders ataupun 

sandal jepit.  Thalia sering mengalami kesulitan karena ia sering membawa tas 

berukuran mini dan barang yang akan dibawa tidak cukup untuk masuk ke dalam tas.   

Menurutnya resort accessories berupa tas dan sandal menggunakan tenun Lombok 

adalah hal yang bagus dan cocok untuk dibawa ke daerah tropis.   
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2.1.4. Hasil Survei 

Purposive sample yang di ambil adalah sample dari target market resort 

accessories yang merupakan para pengguna tas dan sandal resort accessories dan 

calon konsumen potensial resort accessories berupa tas dan sandal berbahan tenun 

dan kulit.  Terdapat 100 orang responden dengan pekerjaan rata-rata adalah 

mahasiswa yang tinggal di kota-kota besar Indonesia yaitu Surabaya dan Jakarta. 

Target market adalah wanita berumur 18 hingga 30 tahun yang mempunyai hobi 

travelling khususnya daerah berpantai, mengikuti fashion trend, mempunyai gaya 

liburan yang stylish, memiliki interst pada fesyen, seni dan budaya.   

Berikut di bawah ini adalah hasil penggalian data kuantitatif: 

2.1.4.1.  Profile dari Target Market 

a) Umur  

Hasil dari survei penyebaran kuisioner menunjukan bahwa 88 

persen (n=100) dari responden target market adalah berumur 20 

sampai 25 tahun. 7 persen dari responden berumur kurang dari 20 

tahun dan 5 persen dari responden target market berumur 26 sampai 

30 tahun.  

 

 

 

 

 Gambar 2.19. Grafik Persentase Umur dari Responden Target Market Resort 

Accessories Berbahan Tenun Lombok 

7%	

88%	

5%	

<20	tahun	

20-25	tahun	
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b) Pekerjaan 

Hasil survei menunjukan bahwa 88 persen responden (n=100) 

adalah pelajar atau mahasiswi.  Sedangkan sisanya, 3 persen 

responden bekerja sebagai wiraswasta, 3 persen bekerja sebagai 

karyawan, 2 persen bekerja sebagai ibu rumah tangga dan 3 pensen 

lainnya bekerja di luar dari empat pekerjaan, yaitu bekerja sebagai 

chef, hairdresser dan freelance.  

 

Gambar 2.20. Grafik Presentase Pekerjaan Responden dari Target Market Resort 

Accessories Berbahan Tenun Lombok 

 

2.1.4.2.  Informasi Personal Target Market 

a) Kegiatan pada Waku Senggang 

Seperti yang dapat dilihat pada grafik 2.21., survei menunjukan 

kegiatan untuk mengisi waktu senggang yang paling banyak dilakukan 

oleh responden dengan presentase 55 persen adalah bersosialisasi 

dengan teman.  Kegiatan kedua yang paling banyak dilakukan adalah 

browsing internet dengan presentase sebanyak 24%. 
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Gambar 2.21. Grafik Kegiatan Responden Target Market Resort Accessories Berupa 

Tas dan Sandal dengan Tenun Lombok untuk Mengisi Waktu Luang 

 

b) Tempat Liburan yang Paling Disukai Target Market 

Survei menunjukan 49% (n=100) responden menyukai pantai 

sebagai tempat berlibur. Pada tempat kedua, Shopping Malls dengan 

25% responden sebagai tempat berlibur.  Sisanya 17% memilih rumah, 

6% memilih pegunungan dan 3% memilih tempat lain seperti café, 

kota besar dan luar negri.   

 

 

Gambar 2.22. Grafik Presentase Tempat Liburan yang Disukai Responden Target 

Market Resort Accessories Berupa Tas dan Sandal dengan Tenun 
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c) Kemauan Responden dalam Membeli Resort Accessories Berupa Tas 

dengan Tenun Lombok 

Survei menunjukan 53% (n=100) responden mau membeli tas 

dengan tenun Lombok, 42% responden mungkin akan membeli tas 

dengan tenun Lombok dan 5% responden tidak mau membeli tas 

tenun.  

 

Gambar 2.23. Grafik Presentase Kemauan Responden dalam Membeli Tas dengan 

Tenun Lombok 

 

Dengan presentase kemauan membeli sebanyak 52 %, hal ini 

menandakan resort accessories berupa tas dengan tenun Lombok 

memiliki peluang bisnis. 

 

d) Kemauan Responden dalam Membeli Resort Accessories Berupa 

Sandal dengan Tenun Lombok 

Survei menunjukan 69% dari 100 responden atau 69 responden 

mau membeli tas dengan tenun Lombok, 20% responden mungkin 

akan membeli tas dengan tenun Lombok dan 11% responden tidak 

mau membeli tas tenun.  
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Gambar 2.24. Grafik Presentase Kemauan Responden  dalam Membeli Sandal 

dengan Tenun Lombok 

Dengan presentase responden target market yang mau membeli 

sebanyak 69% dan kemungkinan sebanyak 20%, menandakan resort 

accessories berupa sandal dengan tenun Lombok memiliki peluang 

bisnis. 

  

2.1.4.3.  Produk  

a) Tas 

(1) Model Tas  

Dari data survei dengan 93 responden yang mau membeli dan 

mungkin membeli produk resort accessories berupa tas dengan tenun 

Lombok, survei (responden bisa memilih lebih dari satu pilihan) 

menunjukan berdasarkan referensi gambar 2.25., responden paling 

banyak memilih model tas tenun no. 4 sebagai tas tenun yang disukai 

dari lima pilihan model.  Responden yang memilih model 4 sebanyak 

49, model 5 sebanyak 43, model 3 sebanyak 28, model 2 sebanyak 22 

dan model 1 sebanyak 12.   
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Gambar 2.25. Gambar Referensi Tas Tenun yang Digunakan dalam Kusioner 

 

Gambar 2.26. Grafik Chart Perbandingan Model yang Paling Disukai Responden 

Target Market 

(2) Barang-Barang yang Dibawa dalam Tas Selama Liburan 

Berdaskan grafik 2.27., dapat kita lihat bahwa empat barang yang 

paling banyak dibawa oleh 100 responden dalam liburan dengan 

jumlah di atas 60 pemilih adalah dompet, handphone, make-up dan 

powerbank.   

 

Gambar 2.27. Grafik Perbandingan Barang yang Dibawa oleh Responden saat 

Liburan 
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Data ini menunjukan saat liburan, sebagain besar target market 

tidak membawa banyak barang dalam tas sehingga penggunaan tas 

berukuran kecil sangat memungkinkan.   

 

(3) Faktor yang Diperhatikan Responden dalam Membeli Produk Tas 

Survei menunjukan faktor utama yang diperhatikan oleh 

responden dalam membeli sebuah tas adalah desain, faktor kedua 

adalah bahan, selanjutnya fungsi, ukuran, harga dan yang terakhir 

yang paling tidak diperhatikan adalah brand.  

 

(4) Color pallete yang disukai target market 

Survei menujukan pemilhan warna yang disukai oleh responden 

target matket resort accessories berupa tas dan sandal dengan tenun 

Lombok adalah color pallete dengan warna-warna lembut seperti no 4 

pada grafik 2.28. dengan presentas 62%.   

 

  

Gambar 2.28. Grafik Perentase Color Pallete yang Disukai Responden 
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(5) Kesulitan yang Ditemui dalam Membeli Sebuah Tas 

Survei menujukan faktor yang menjadi kesulitan dalam membeli 

produk tas yang pertama adalah desain dengan pemilih sebanyak 76 

kedua adalah bahan dengan 37 responden, ketiga adalah warna dengan 

33, keempat adalah ukuran dengan 29, kelima adalah harga dengan 28, 

yang terakhir adalah tidak ada dengan 1 orang pemilih.   

b) Sandal  

(1) Model Sandal  

Seperti yang dapat dilihat pada grafik 2.29., model yang paling 

disukai sebanyak 27% (n=100) adalah slider sandal.  Model kedua 

yang paling disukai adalah thong sandal dengan presentase sebanyak 

20%, ketiga dalah mules sandal dan ankle tie sandal dengan 

presentase 15%, keempat adalah pointy sandal dengan presentase 12% 

dan yang terakhir adalah flat shoes dengan 8%.  Sisanya menjawab 

semuanya.   

Gambar 2.29. Grafik Presentase Model Sandal yang Disukai Responden Target 

Market Resort Accessories Berupa Sandal 
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Sedangkan pada model dengan contoh pengaplikasian tenun 

(Gambar 2.30.), data yang ada adalah 50 responden dari 100 responden 

yang dapat memilih lebih dari satu model menyukai model 4, 36 

responden menyukai model no 5, 33 responden menyukai model 1, 28 

responden menyukai model 3, dan 12 responden menyukai model 2.  

 

 

Gambar 2.30. Referensi Model Sandal Tenun yang Diberikan kepada Responden 

(2) Faktor yang Didahulukan dalam Membeli Sandal 

Data yang didapat dari penelitian mengenai faktor yang 

didahulukan membeli sandal adalah faktor pertama adalah desain, 

kedua adalah kenyaman, ketiga adalah bahan dan kualitas, keempat 

adalah fungsi dan kelima harga, dan terakhir adalah brand.   

 

(3) Color Pallete  

Untuk hasil kuisioner color pallete sandal sama dengan data color 

pallete tas, yaitu color pallete dengan warna-warna lembut.  



	 44	

(4) Faktor Kesulitan yang Ditemukan dalam Membeli Sepasang 

Sandal 

Data yang didapat mengenai faktor kesulitan yang ditemukan 

dalam membeli sepasang  (responden bisa memilih lebih dari satu 

faktor) adalah 80 responden dari 100 responden kesulitan dalam 

menemukan faktor kenyaman, 53 responden merasa kesulitan dalam 

untuk desain, 34 responden kesulitan dalam warna, 31 responden 

kesulitan dalam ukuran.  Pada tempat terkahir, 28 responden kesulitan 

untuk menemukan bahan yang tepat.   

 

Gambar 2.31. Grafik Perbandingan Faktor Sulit dalam Membeli Sebuah Sandal Fesyen 

 

2.1.4.4.  Harga yang rela dikeluarkan responden untuk membeli resort accessories 

berupa tas dan sandal dengan tenun Lombok. 

a) Harga Tas 

Survei menunjukan harga yang rela dikeluarkan target market 

unuk produk tas resort dengan tenun Lombok adalah dengan 

presentase 43% kurang dari Rp. 700.000,00.  44% untuk rentang harga 
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Rp. 700.000,00 – Rp.1000.000,00.  12% untuk rentang harga Rp. 

1.000.000,00 – Rp.1.500.000,00 dan 1% untuk harga di atas Rp. 

2.000.000,00. 

 

Gambar 2.32. Grafik Presentase Harga yang Rela Dikeluarkan Responden Target 

Market untuk Membeli Tas Resort dengan Tenun Lombok. 

b) Harga Sandal 

Survei menunjukan harga yang rela dikeluarkan target market 

unuk produk sandal resort dengan tenun Lombok adalah dengan 

presentase 79% kurang dari Rp. 700.000,00.  20% untuk rentang harga 

Rp. 700.000,00 – Rp.1000.000,00.  1% untuk rentang harga Rp. 

1.000.000,00 – Rp.1.500.000,00.  

 

Gambar 2.33. Grafik Presentase Harga yang Rela Dikeluarkan Responden Target 

Market untuk Membeli Sandal Resort dengan Tenun Lombok. 
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2.1.4.5.  Promosi 

a) Jenis Promosi 

Survei menunjukan promosi yang paling disukai target market 

adalah diskon, kedua adalah cash-back, ketiga adalah credit card 

promotion, keempat adalah voucher, kelima adalah give away dan 

terakhir adalah membership.   

b) Media Promosi 

Survei menunjukan bahwa media promosi pertama dimana 

responden mendapatkan informasi paling adalah sosial media.  Media 

kedua adalah internet, media ketiga adalah majalah fesyen, media 

keempat adalah fashion show, kemudian e-magazine dan terkahir 

televisi. 

2.1.4.6.  Tempat Berbelanja yang Disukai Target Market 

Sesuai dengan grafik 2.34., survei menunjukan tempat berbelanja 

yang paling disukai responden target market adalah Shopping Mall dengan 

presentase 58% (n=100).  Kedua adalah online dengan presentase 

sebanyak 20%, ketiga adalah independent store dengan presentase 14% 

dan terakhir adalah department store dengan 8%.   
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Gambar 2.34. Grafik Presentase Tempat Berbelanja yang Disukai Responden Target 

Market Resort Accessories Berupa Tas dan Sandal dengan Tenun Lombok. 

 

Pada fashion online khususnya e-commerce, survei menunjukan 

fashion e-commerce Indonesia yang paling disukai responden target 

market adalah Zalora dengan 54%, kedua adalah Love and Flair 21%, 

ketiga adalah Bobobobo dengan 14%.  3% responden memilih fashion e-

commerce lainnya seperti Fashion Valet, Reebonz, Lazada.  Sisanya 

memilih tidak ada.   

Survei menunjukan data brand resort accessories yang pernah di 

beli responden adalah Chiel dengan dengan 29, Tigah home dengan 4 

responden, Teresa Mutiara dengan 6 responden, I wear up, Uluwatu, 

Vnc, Novemberjoie dengan masing-masing 1 responden.   Dengan kata 

lain lebih dari setengah responden dari 100 orang responden belum 

pernah membeli resort accessories lokal Indonesia.   
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2.2.  DATA SEKUNDER 

Data sekunder adalah sumber data yang tidak memberikan informasi secara 

langsung kepada pengumpul data, contohnya melalui orang lain atau dokumen 

(Sugiyono, 2012: 137).  Penelitian ini dilakukan untuk memperoleh data sekunder 

dengan membaca dan mempelajari buku-buku pelengkap dan referensi lain seperti: 

jurnal, koran, majalah, internet dan media cetak lainnya.   

2.2.1.  Kajian Resort  

Cruise collection atau yang dikenal dengan resort collection adalah koleksi 

fesyen tambahan di antara koleksi fesyen spring/summer dan autumn/winter.  Koleksi 

resort biasanya muncul di bulan November.  Awalnya berfokus kepada koleksi 

liburan siap pakai untuk konsumen yang menghabiskan musim dingin di iklim yang 

lebih cerah.  Resort collection telah meningkat menjadi koleksi yang penting secara 

finansial untuk rumah mode (Arnold, 2016: 78).   

Kata “cruise” atau “resort” berasal dari asal mula koleksi, dimana koleksi 

dibuat oleh para desainer untuk konsumen jet-set yang membelinya untuk dikenakan 

pada liburan musim panas seperti di resort atau cruise (Wong, 2013).   

Koleksi cruise/resort dan baju renang sekarang adalah produk standar yang 

selalu ada dari kebanyakan merek fesyen yang menargetkan pelancong kaya yang 

berasal dari orang berada yang berlibur ke tempat-tempat mewah dan eksotis di 

seluruh dunia. (Schmidt, 2012: 3). 
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2.2.1.1.  Karakterisitik Resort Wear 

Karakter dari resorts wear adalah easy-to-wear, mudah dipakai dan mudah 

dikemas untuk berpergian.  Bahan yang digunakan untuk resorts wear biasanya 

adalah kain yang ringan seperti kain katun, kain sutra dan kain poplin dengan warna-

warna dan motif-motif yang terang dan berani.  Biasanya koleksi kasual resorts wear 

terdiri dari, kemeja Hawaiian, celana pendek, topi pantai jerami berukuran besar, 

kemeja polo, celana khaki, kacamata, sandal atau sepatu dengan bagian depan yang 

terbuka (Spenser, 2015).   

2.2.2.  Kajian Aksesori 

Menurut Kennedy et al. (2013), aksesori secara tradisional dipandang sebagai 

hiasan pemanis, selalu menjadi bagian busana pelengkap.  Akan tetapi, saat ini 

aksesoris kerap menjadi penentu utama dalam gaya berbusana. Aksesori telah tumbuh 

menjadi sesuatu yang sangat penting bagi merek-merek fesyen untuk meningkatkan 

penjualan.  Aksesori mencangkup beberapa kategori: alas kaki, tas tangan, topi, 

kacamata, perhiasan, selendang, dasi, ikat pinggang, sarung tangan, kaos kaki, 

payung, juga kipas dan tongkat.  

Gerval (2010: 10-11) menyatakan kehadiran dan pilihan aksesori selalu 

memiliki efek.  Sebagai contoh, jika lukisan Olympia yang terkenal pada tahun 1865 

oleh pelukis impresionis Edouard Manet (1832-83) menuai kritik, hal ini terutama 

disebabkan karena perempuan dalam lukisan tidak sepenuhnya telanjang melainkan 

mengenakan syal hitam, bunga besar dan gelang emas.  Disebutkan pula aksesori 
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mencerminkan evolusi sosial, ekonomi serta perubahan nilai moral dan saat ini 

aksesori sangat terkait dengan gerakan budaya tertentu.       

Mayoritas dari aksesori mempertahankan fungsi awal mereka, seperti tas yang 

tetap sebagai wadah penyimpanan, sepatu untuk melindungi kaki, syal untuk leher, 

topi untuk kepada dan sebagainya. Dalam transformasi dan pengembangan produk 

aksesoris didukung oleh proses teknikal yang digunakan, perubahan ekonomi dan 

sosial, pengetahuan khusus.  Warna dan bentuk penting untuk desain dari aksesori, 

sedangkan material mempengaruhi fungsi dari aksesori (Gerval, 2010: 40). 

 

2.2.2.1.  Perkembangan Resort Aksesoris 2018 

Ditulis dalam Vouge (2017), optimisme adalah konsep besar untuk trend  

Resort 2018.  Hampir setiap perancang menggunakan warna-warna segar dan motif 

berseni di dalam koleksi pertengahan musim mereka.  Terdapat kilauan pada motif 

bunga, warna hijau limau era 80-an, dan gaya glam leisure.   Pelarian juga menjadi 

kunci musim resort 2018.  Di Christian Dior, Maria Grazia Chiuri bernuansa 

Southwest, sementara Karl Lagerferld membawa reruntuhan Yunani ke Paris untuk 

brand Channel.   
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Gambar 2.35. Tren Resort Fashion 2018	

sumber: Vouge 
 

Aksesoris resort dikenal dengan warnanya yang vibrant dan detail.  Tas dengan 

warna vibrant mendominasi panggung runway Resort 2018, dari tas flap Channel 

berwarna olive hingga purse Valentino berwarna millennial pink.  (Chen, 2017).   

 

	

Gambar 2.36. Vibrant Color Bags, dari kanan ke kiri: Valentino Pink Purse, Channel Olive Flap Bag, 
Channel Blue Bucket Bag 

Sumber: SCMP 
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2.2.3.  Kajian Tas  

Tas adalah produk yang dianggap sebagai wadah penyimpanan dan pada 

dasarnya terbagi menjadi dua kategori yaitu: fleksibel dan kaku.  Contoh tas yang 

fleksibel adalah tas messengers, saddlebag, pouch dan purse.  Sedangkan tas yang 

kaku adalah satchel, briefcase, tote bag (Gevral, 2010: 44).    

 

Gerval (2010: 44) juga mengatakan bahwa: 

Tas tertua di dalam catatan adalah sejenis tas karung dari 3,300 sebelum masehi 
yang dimiliki oleh manusia es, Otzï. Di Barat, tas tangan dulunya hanya dipakai 
oleh para lelaki, yang dipakai sekitar pinggang dan dinamai kantong”, “purse” 
atau “dompet uang”.  Hal tersebut berlanjut sampai abad ke-14, para wanita 
mulai memakai tas tangan.  Akan tetapi pada abad ke-15 hingga ke-18, gaun 
besar yang memiliki kantong di dalamnya mulai menggantikan tas tersebut.  
Sampai Era Pencerahan, dengan perubahan gaya hidup dan mentalitasnya, tas 
itu menjadi aksesori penting dalam lemari pakaian wanita.  

 

2.2.3.1.  Tas Berdasarkan Bentuk dan Tipe 

Schaffer dan Saunders (2012: 84-85) menemukan bahwa: 

Desain dasar tas pada umumnya bersifat fungsional tetapi dengan banyak bentuk dan 

siluet yang indah dan stylish.  

a. Tote dimaksudkan untuk menjadi tas yang mudah digunakan yang 

dikenakan di bahu, digenggam atau dipakai di lengan bawah.  Tas tote 

biasanya memiliki perangkat keras pembuka yang minimum untuk 

memudahkan memasukan barang-barang berukuran besar kedalam. 

b. Tas Shoulder adalah jenis tas apapun yang tergantung pada badan dari 

bahu, dibagian lengan bawah dan umumnya berukuran kecil. 
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c. Clutch adalah tas berukuran kecil yang tidak memiliki tali sehingga dibawa 

dengan digenggam di tangan atau ditahan di antara lengan bawah dan 

tubuh.   

d. Tas messenger adalah tas berbentuk datar yang dipakai diselempangkan ke 

belakang.  Tas messenger dipakai oleh para tukang pos bersepeda di 

daerah-daerah perkotaan karena tas messenger tidak mengganggu 

pergerakan mereka.  Di dalam dunia fesyen, tas messenger dipakai untuk 

alasan yang kurang lebih sama.   

e. Bucket bag adalah tas dengan bentuk yang mengacu pada bentuk tas yang 

berbentuk tabung.  Tas bucket bisa dikenakan digenggam di tangan 

maupun di bahu.  Pada bagian atas untuk menutupi tas yang terbuka 

biasanya menggunakan tali untuk menyerut.   

f. Satchel bag adalah tas yang mirip dengan tas briefcase, satchel memiliki 

pegangan tas tangan dan juga tali selempang.  Tas satchel adalah tas yang 

kaku dengan pembuka pada bagian atas biasanya menggunakan penutup 

flap.   

g. Fanny pack adalah tas yang dikenakan dilingkarkan di pinggang dan 

biasanya digunakan oleh wisatawan ataupun atlit.   
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2.2.3.2.  Komponen Tas 

Schaffer dan Saunders (2012: 86) menngatakan bahwa, komponen dari sebuah 

tas tergantung dari tingkat kerumitan desain tas.  Biasanya terdiri dari style, detail, 

material, aplikasi, fittings dan hardware, konstruksi dan reinforcement (bahan 

penguat).   

2.2.3.3.  Konstruksi Tas 

Konstruksi Tas pada dasarnya ada tiga jenis yaitu, turned, raw edge dan butted.  

Konstruksi ini dapat di gunakan sendiri atau di gabungkan sesuai dengan desain dari 

tas. Style konstruksi yang umum digunakan adalah one-piece styles, two-piece style 

dan multiple piece style (Schaffer dan Saunders, 2012: 102).   

Konstruksi utama tas yang merupakan bagaimana teknik jahitan sebuah tas, 

menurut Schaffer dan Saunders (2012: 102-103) konstruksi utama tas terbagi menjadi 

tiga, yaitu: 

a. Turned construction 

Tas dibuat dengan menjahit bagian sisi material bersamaan dan 

membaliknya keluar.  Jahitan dapat dibuka dan dijahit top stitched atau 

direkatkan dengan lem.  Material yang digunakan untuk konstruksi ini 

harus fleksibel agar bisa dibalik dengan sempurna.   

b. Raw edge 

Tas dibuat dengan menjahit bagian sisi material dan material yang tersisa 

dibiarkan dengan ujung apa adanya.  Kulit yang biasa dipakai untuk 

material ini adalah kulit vegetable-tanned.   
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c. Butted 

Konstruksi dimana material yang digunakan dilipat pada ujungnya.  

Material dapat dilipat ke dalam ujungnya kemundian direkatkan dengan 

lem diatas bahan penguat atau tanpa bahan penguat sebelum kedua sisi 

dijahit bersamaan.   

Style konstruksi merupakan pola dasar tas, menurut Schaffer dan Saunders style 

konstruksi (2012: 103-104) adalah: 

a. One Piece Style 

T-base, W-base dan cross adalah contoh konstruksi one piece.  Tas 

berdasarkan konstruksi ini dipotong dengan satu pola dasar kemudian 

dijahit sisi-sisinya dan biasanya menggunakan konstruksi turned.   

b. Two Piece Style 

Tas terdiri dari dua potongan pola, yang paling sederhana terbuat dari 

potongan bagian depan dan belakang yang dijahit bersamaan.   

c. Muliple Piece Style 

Dimana tas terdiri dari lebih dari dua potongan pola.   

2.2.4.  Kajian Alas kaki 

Sepatu diciptakan untuk melindungi telapak kaki dari elemen dan medan (Stall, 

2004: 147). Akan tetapi alas kaki lebih dari sekedar pembukus atau pelindung untuk 

kaki.  Sepatu memungkinkan kita untuk bergerak dan menjelajah lingkungan.  Sepatu 

sudah ada sejak berabad-abad yang memberi petunjuk akan karakter sesorang, 

identitas sosial, budaya dan preferensi seksual (Riello dan Mcneil, 2011).  
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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: 147).    

Sarah Jesica Parker mengatakan bahwa sandal berasal setidaknya 5,500 tahun yang 

lalu dari Mesir kuno, yang terbuat dari papyrus, daun palma, rumput, alang-alang dan 

emas murni. Di Barat sandal ditolak pada abad ke-17 dan tidak kembali hingga akhir 

1930-an (Rogge, 2011: 7-8).   

Steele (1999) berpendapat bahwa: 

Sandal selalu menjadi jenis sepatu yang paling seksi, hal tersebut karena sandal 
membiarkan telapak kaki hampir tidak memakai apapun. Sandal menjadi 
fashionable di sekitar tahun 1920 bersamaan dengan terkenalnya Riviera 
sebagai tempat liburan.  Pada Perang Dunia ke-2 perkembangan sandal sempat 
terhenti dan kembali pada tahun 1950.  Kemunculan kembali sandal pada abad 
ke-20 menjadi tongkak sejarah dalam sejarah sepatu. Dalam kebudayaan yang 
lebih umum, sandal merupakan salah satu aspek gerakan menuju pembebasan 
sosial dan seksual perempuan.   

 

2.2.4.1.  Komponen Alas Kaki  

Desainer alas kaki harus menghadapi banyak tantangan dalam mendesain 

sebuah alas kaki, selain dari segi estetika, sepatu harus ergonomis, berukuran tepat di 

kaki, melindungi kaki, dan mempunyai kapasitas menahan berat tubuh (Schaffer dan 

Saunder, 2012:121).  

Design considerations atau pertimbangan desain dari alas kaki yaitu: last 

(cetakan yang membuat bentuk sepatu), heel, porposi dan skala, material, warna dan 

tekstur, teknik konstruksi dan edge finish, serta fitting dan trims (Schaffer dan 

Saunder, 2012:136-138). 
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2.2.4.2.  Bagian Alas Kaki  

Bagian dari alas kaki terbagi menjadi dua bagian besar yaitu lowers dan uppers.  

Lowers terdiri dari heel, heel lift, shank, insole dan out sole.  Uppers terdiri dari shock 

lining, counter, quarter, vamp, tounge dan toecap (Stall, 2004; 152), seperti dibawah 

ini:   

a. Heel: Heel dapat terbuat dari berbagai macam material dengan berbagai 

macam style.   

b. Heel lift: bagian bawah dari heel berupa plastik yamg melindungi heel. 

c. Shank: terletak di bagian dalam antara insole dan outsole dan diantara heel 

dengan bola kaki, merupakan bagian penyokong.   

d. Insole: struktur dalam utama, merupakan bagian yang melapisi bagian dalam 

konstruksi, merupakan tempat telapak kaki dan biasanya terdapat bantalan. 

e. Out Sole: bagian bawah sepatu yang bersentuhan dengan permukaan.   

f. Welt: berupa material dengan lebar yang sempit yang dijahit di atas sole.   

g. Sock Lining: melapisi dalam sepatu bagian atas yang memiliki permukaan 

kasar. 

h. Counter: trim dekoratif yang menyembunyikan jahitan tengah belakang 

sepatu. 

i. Quarter: bagian belakang dari bagian atas sepatu. 

j. Vamp: bagian paling depan dari alas kaki yang melindungi baian atas kaki.   

k. Tounge: Perpanjangan dari vamp atau bagian terpisah yang melindungi kaki 

bagian atas.   

l. Toecap: bagian tambahan dari vamp yang melapisi bagian jari kaki.   
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2.2.4.3.  Konstruksi Jahitan Alas Kaki  

Menurut Schaffer dan Saunders (2012:138), detail kecil bisa membuat 

perubahan besar untuk keseluruhan sepatunya.  Berikut adalah pinggiran sepatu pada 

dasarnya: 

a. Closed seam, jahitan tertutup rapi dan disempurnakan dengan indikasi jahitan 

halus.  

b. Lap seam, jahitan memberikan hasil yang lebih santai, karena semua jahitan 

dapat dilihat. Untuk menyembunyikan semua jahitan, jahitan run-and turn 

bisa digunakan.  

c. Raw edge adalah ujung tepi yang paling sederhana. Ini bisa selesai dengan 

warna yang serasi untuk menyegel serat material atau warna kontras untuk 

menambah desain. 

d. Bagged edge digunakan dimana perancang tidak menginginkan jahitan 

apapun akan terlihat.  

e. Folded edge, tepi yang dilipat akan memberi hasil bagus dan rapi, dan 

jahitannya akan terlihat.  

f. Pipe edge, tepi pipa bisa sangat halus atau dibuat lebih berani dengan 

menambahkan tali didalamnya untuk meningkatkan volume. 

g. Binding edge, mengikat tepian menciptakan lebih banyak kemungkinan; 

pengikatannya bisa sesuai atau kontras dalam warna dan material dan 

lebarnya bisa bervariasi 
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2.2.5.  Kajian Tenun 

Salah satu kekayaan seni dan budaya yang dimiliki oleh bangsa Indonesia 

adalah kain tenun dari berbagai wilayah di Indonesia.  Dalam kata pengantar buku 

berjudul Tenun Handwoven Textiles of Indonesia, Okke Hatta Rajasa (2010), pendiri 

dan ketua Cita Tenun Indonesia, mengatakan bahwa tenun memiliki tempat 

kebanggaan tersendiri dalam perbendaharaan warisan dan tradisi kain Indonesia. 

Tenun sudah menemani perjalanan hidup bangsa sejak dahulu kala sampai saat ini, 

keberagaman jenis dan motif kain tenun mampu menjadi simbolisasi sejarah, 

kehidupan dan kebudayaan bangsa Indonesia.   

Keberagaman jenis tenun disebabkan oleh aktivitas masyarakat yang berbeda-

beda di setiap wilayah Indonesia mempengaruhi nilai budaya dan adat istiadat yang 

diciptakan oleh leluhur atau pendahulunya.  Dalam sehelai kain tenun tersirat makna 

akan arti kehidupan.  (Kartiwa, 2007:10). 

Rajasa (2010) mengatakan bahwa di era Indonesia modern, tenun menjadi 

bagian penting dari kehidupan banyak orang, meskipun tidak dapat dipungkiri bahwa 

pesatnya kehidupan modern mulai merebut kepentingan itu. Sayangnya, kebutuhan 

upacara adat dan ritual keagamaan masih tidak mampu mengurangi penurunan dalam 

produksi sehingga sangat dibutuhkan sebuah konservasi dan revitalisasi kain 

tradisional Indonesia. 
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Sedangkan menurut Yudoseputro dalam Mardiyanti dan Ismadi (2016: 20) 

pengertian tenun adalah sebagai berikut: 

 

Tenun adalah cara pembuatan kain dan pada dasarnya kain tenun terbentuk 
karena adanya persilangan antara dua benang yang terjalin tegak lurus satu 
dengan yang lain.  Benang-benang tersebut terbagi menjadi dua arah, yaitu 
horizontal dan vertikal.  Benang yang arahnya terletak secara vertikal atau 
mengikuti panjang kain disebut dengan benang lungsi.  Sedangkan benang 
secara horizontal atau mengikuti lebar kain disebut benang pakan.  Dalam 
pembuatannya, benang lungsi disusun sejajar dan dipasang diatas alat tenun, 
sedangkan benang pakan adalah benang yang dimasukan ke sela-sela benang 
lungsi dan bergerak kenanan dan kekiri dan.  Benang pakan dipasang dalam 
bentuk gulungan pada alat berbentuk teropong.   

Adapun cara pengerjaan kain tenun tradisional yang terbagi menjadi dua 

(Mardiyanti dan Ismadi, 2016: 20), yaitu: 

a. Tenun Pakan Tambahan 

Merupakan cara menenun untuk mendapatkan hiasan yang direncanakan 

dengan cara memasukan benang yang lebih besar ukurannya dan 

memiliki warna yang berbeda ke arah pakan.  Contoh kain tenun seperti 

ini adalah kain tenun songket. 

b. Tenun Ikat 

Merupakan cara menenun dan pemberian hiasan kain dengan cara benang 

lungsi atau pakan atau kedua-duanya terlebih dahulu sebelum ditenun, 

diikat dengan tali yang tidak tembus warna saat dicelupkan ke dalam 

pewarnaan.  Kain tenun ikat dikenal di daerah Nusa Tenggara seperti di 

pulau-pulau Sumba, Flores, Lombok, dan Sumbawa.   
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2.2.6.  Kajian Tenun Lombok  

Suwijono, et.al. (2016) mengatakan bahwa, pulau Lombok di propinsi Nusa 

Tenggara Barat adalah salah satu daerah penghasil kain tenun yang cukup terkenal.  

Kain tenun yang dihasilkan daerah ini merupakan simbolisasi kehidupan suku Sasak, 

penduduk asli yang mendiami pulau Lombok yang dipengaruhi oleh pencampuran 

budaya Jawa, Bali, Hindu, Buddha, dan Islam.  Di setiap motif tenun yang dihasilkan 

tersirat nilai budaya dan spiritual.  

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

Kain ini dipakai sebagai pakaian adat suku Sasak, serta terlibat dalam berbagai 

upacara adat dan ritual keagamaan. Seperti pada acara peraq api (puput pusar bayi), 

berkuris (mencukur rambut bayi), sorong serah aji krama (penyerahan kain tenun 

dari keluarga mempelai pria kepada keluarga istri), dan besunat (khitan).  Dalam 

kehidupan sehari-hari, tenun ini biasa digunakan untuk menggendong anak, selimut, 

selendang dan penutup jenazah. Hingga sekarang, suku ini masih memiliki 

kepercayaan bahwa perempuan Suku Sasak hanya diperbolehkan untuk menikah jika 

ia sudah bisa menenun kain. Bahkan, seiring dengan perkembangan zaman, menenun 

sudah menjadi salah satu mata pencaharian bagi suku Sasak (Khaerul Anwar, 2014). 

Penenun Lombok menghasilkan beragam kain termasuk ikat, tenunan di benang 

emas dan silver, permadani dan tenunan biasa. Motif tenun Lombok pada umumnya 

bermotif geometris, bunga-bunga, mawar, zig-zag, dan juga karena jarak yang dekat 

dengan pulau Bali terdapat pengaruh motif Bali (Jay, 2010).  
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2.2.7.  Kajian Tenun Kontemporer 

Di dalam pendahuluan buku Textile & Pattern Trend Forecasting 2017-18 

‘GREY ZONE’ yang dikeluarkan oleh BEKRAF dikatakan bahwa: 

Perkembangan tekstil dalam pengaplikasiannya di dalam dunia fesyen 
dan elemen dekorasi rumah, tidak lepas dari perkembangan kebudayaan. 
Inovasi dan penghidupan kembali produk terapan tekstil tradisional merupakan 
langkah pewarisan budaya penggalian terhadap kearifan lokal.   

Terapan tersebut dapat berupa pendekatan inovasi desain dalam konteks 
pelestarian budaya tradisional (klasik, identitas): pendekatan pengembangan 
atas azas konservasi budaya dan identitas lokal. Pengembangan produk 
selayaknya bernafaskan identitas lokal dan berbasis pada kekayaan sumber 
daya alam dan budaya. Kemudian inovasi desain dalam konteks kreativitas 
didasari atas kegiatan eksperimentasi dan eksplorasi terhadap keunggulan dan 
keunikan material tekstil tradisional untuk dikembangkan menjadi produk 
fesyen yang memiliki originalitas dan nilai fungsi yang baru. 

Tekstil tradisional telah mengalami perubahan akibat faktor teknologi, 
lingkungan alam, dan kebudayaan yang menentukan bermacam pola dan corak 
tradisional masyarakat. Adanya perkembangan teknologi dan ilmu 
pengetahuan, akan memperluas lingkup percepatan perkembangan di industri 
tekstil dan fesyen Indonesia. 

 

2.2.8.  Kajian Leather (Kulit) 

	
Keindahan dan daya tahan dari kulit telah membuat kulit menjadi tekstil ideal 

untuk pakaian dan aksesori.  Kulit menjadi bahan populer di kalangan perancang 

aksesoris (Stall, 2004: 67).   

Schaffer dan Saunders (2012:62) menngatakan, penjelasan kulit yang paling 

sederhana adalah kulit dari binatang yang telah diproses secara kimia untuk 

mempertahankan kualitas alami dan untuk mencegah kerusakan.  Proses tersebut 

disebut penyamakan, ada beragam metode dan bahan penyamakan kulit yang pada 



	 63	

umumnya disesuaikan pada material kulit mentah dan sifat (tekstur, kekuatan dan 

ketebalan) yang diinginkan. 

Kulit secara umum terbagi menjadi empat yaitu: hides (kulit dari binatang 

besar), sides (setengah dari hides dimana dipotong dari tulang belakang), skin (kulit 

dari binatang kecil) dan kips (kulit dari binatang bovine, termasuk keluarga sapi yang 

berukuran sedang).  Setiap kulit dari seekor binatang adalah hal yang unik karena 

tidak ada kulit yang sama persis satu sama lain.  Binatang dengan bulu atau rambut 

yang lebih sedikit memproduksi kulit yang lebih kuat dan lebih keras.  Binatang 

muda menghasilkan kulit yang lebih tipis, lebih kecil, kualitas yang lebih baik, dan 

struktur yang lebih halus.  

Binatang mamalia yang biasa digunakan untuk diambil kulitnya adalah sapi 

(calf), kambing (kid and goat), domba, dan lembu (cattle).  Jenis binatang mamalia 

lainnya yang tidak umum digunakan adalah babi, kuda, dan kerbau (buffalo).   

2.2.8.1.  Calf  

Salah satu jenis kulit yang paling umum digunakan adalah calf.  Calf adalah 

kulit yang dihasilkan dari sapi juvenile atau bullock.  Biasanya penyamakan 

menggunakan garam chromium atau vegetable tanned.  Ukuran dari kulit sangat 

bervariasi, mulai dari 5 square feet sampai 8 square feet.  Stuktur dari kulit memiliki 

serat yang rapat dengan variasi sepanjang kulit.  Kulit calf tidak pecah saat dilipat dan 

ketebalan kulit tidak bervariasi, hanya sedikit tebal pada bagian pantat (Schaffer dan 

Saunders, 2012:62).   
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2.2.8.2.  Leather Tanning (Penyamakan Kulit) 

Schaffer dan Saunders (2012: 66-67) mengatakan penyamakan adalah proses 

menstabilkan dan mengawetkan kulit.  Kulit yang sebelumnya mudah rusak diubah 

menjadi lebih lentur dan tahan lama.  Penyamakan dilakukan pada drum besar yang 

terbuat dari logam atau kayu.  Setiap pengerajin memiliki keunikan tersendiri yang 

diterapkan untuk menyamakan kulit. 

Berikut ini adalah macam-macam penyamakan kulit menurut Schaffer dan 

Saunders (2012: 66-67): 

a. Chrome Tanning 

Memakai chromium sulphates atau chlorides.  Reaksi dari garam 

chromium memberikan hasil berupa serat yang stabil dan kebal terhadap 

serangan bakteri dan suhu tinggi.  Akan tetapi jika tidak ada proses lanjutan, 

kulit yang telah melalui proses chrome tanning kurang memiliki kualitas 

untuk produk yang berguna.  Chrome leather dapat dilanjutkan dengan proses 

pewarnaan, fat liquoring dan mungkin penyamakan ulang menggunakan 

vegetable tanning.  Kelebihan utama proses ini adalah prosesnya cepat dan 

biaya yang rendah, dan memproduksi kulit dengan yang dapat menerima 

banyak variasi pewarnaan.   

b. Vegetable Tanning 

Proses ini memakai air rebusan dari kulit kayu, kayu, daun-dauan, akar, 

dan buah-buahan.  Penyamakan ini memberikan kulit yang pucat, warna 

biskuit yang seragam, dan akan mudah dilakukan proses perbaikan warna dan 

pewarnaan.  Kulit akan memiliki tingkat fleksibilitas yang tepat dan 
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permukaan yang ditingkatkan.  Vegetable tan memberikan hasil yang serar 

tang erat, bersih, ujung yang bagus, dan mempertahankan pola embossed.  

Salah satu karakteristik kulit vegetable tanned adalah warnanya akan semakin 

gelap seiring berjalannya waktu.   

c. Semi-chrome Tanning 

Proses ini adalah proses vegetable tanning yang dilanjutkan dengan 

chrome tannage.  Tipe ini memastikan kulit memiliki kualitas terbaik yang 

diambil dari masing-masing penyamakan.  Karakterisik utama adalah 

vegetable-tanned leather akan tetapi memiliki kelebihan dari chromed-tanned 

leather yaitu: lebih lentur, resistan yang lebih baik terhadap air, tidak mudah 

pudar dan proses pewarnaan yang lebih mudah. 

d. Adelhyde Tanning 

Menggunakan glutaraldehyde dan awalnyal dari formaldehyde yang dicampur 

dengan air untuk menghasilkan solusi kimia bernama formalin.  Kulit yang 

biasanya melakukan proses penyamakan ini adalah kulit rusa.  Kulit hasil 

penyamakan ini sering disebut ‘wet white’ karena warnanya.  

2.2.8.3.  Kulit untuk alas kaki 

Kulit untuk alas kaki datang dari berbagai jenis binatang yang memiliki 

ukuran dan bentuk yang beragam.   Kulit memiliki elastisitas yang lebih kecil dari 

kepala hingga ekor daripada bagian samping ke samping.  Untuk mendapatkan sepatu 

yang tahan lama dan dengan bentuk yang terjaga, setiap bagian harus dipotong  untuk 

mengurangi elastisitas dari ujung jari hingga bagian heel.  Kulit yang banyak 
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digunakan pada industri sepatu adalah calf (kulit anak sapi), kid (kulit anak kambing) 

dan side (Schaffer dan Saunders, 2012: 60-65).  

 

2.3.  KESIMPULAN HASIL RISET AWAL 

Kesimpulan yang dapat diperoleh dari penelitain desain resort accessories berupa 

tas dan sandal dengan tenun Lombok adalah sebagai berikut: 

a. Perkembangan tenun di Indonesia cukup memprihatinkaan khususnya tenun 

Lombok. Hal tersebut dikarenakan oleh: (1) desain dari tenun yang ada tidak 

diminati generasi muda Indonesia dan belum mampu untuk memenuhi 

tuntutan pasar, (2) tenun Lombok kalah bersaing dengan tenun daerah lain 

yang lebih murah. Tenun Lombok kontemporer adalah salah satu cara untuk 

mengatasi masalah tersebut. 

b. Resort accessories adalah aksesoris yang digunakan pada saat berlibur 

khususnya pada daerah beriklim cerah.  Resort accessories selalu ada di 

Indonesia, mengingat Indonesia adalah negara tropis dengan memiliki banyak 

pantai sebagai tujuan wisata.   

c. Penelitian menunjukan model produk resort accessories yang sesuai dengan 

target market, wanita berusia 18-30 tahun berpenampilah fashionable yang 

menyukai liburan ke daerah tropis seperti pantai adalah: 

1) Tas model tote bag dan sling bag berukuran mini hingga sedang, dengan 

desain menarik yang memiliki detail unik.  
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2) Sandal yang memiliki desain menarik dan mementingkan kenyamanan 

pengguna.  Jenis sandal aalah model slider, mule dan thong.  Survei 

menunjukan slider, thong, dan mule menjadi pilihan responden terbanyak.  

Menurut expert, mule adalah model sandal yang sedang digemari saat ini 

dan masih menjadi tren untuk kedepannya.  Penelitian mengenai tren 

menunjukan sandal thong berbahan kulit menjadi tren resort accessories 

2018.  

d. Survei menunjukan, responden menyukai produk resort accessories tenun 

yang dipadukan dengan material lain. Berdasarkan hasil wawancara dengan 

expert panel diketahui penggunaan kulit dapat memperkokoh struktur tas 

berbahan tenun.  Penelitian kepustakaan juga mendukung hal tersebut, seperti 

yang dikatakan Stall (2004), keindahan dan daya tahan dari kulit telah 

membuat kulit menjadi tekstil ideal untuk pakaian dan aksesori.  Kulit 

menjadi bahan populer di kalangan perancang aksesoris.   Schaffer dan 

Saunders (2012) mengatakan, salah satu kulit yang paling umum digunakan 

adalah Calf.   

e. Penelitian primer menunjukan color pallete yang disukai responden adalah 

warna color pallete dengan warna netral yang soft, sedangkan berdasarkan 

hasil penelitian sekunder, tren warna resort accessories 2018 dan warna yang 

menjadi ciri resort accessories adalah warna-warna vibrant.    

f. Survei menjunukan faktor spesifikasi produk yang paling didahulukan atau 

diutamakan dalam membeli sebuah tas dan sandal adalah desain.   
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g. Penelitian menunjukan faktor spesifikasi produk yang paling sulit ditemukan 

dalam membeli atau memakai sebuah tas dan sandal adalah: 

1) Tas: Desain yang menarik. 

2) Sandal: Kenyaman, mayoritas responden merasa kesulitan untuk 

menemukan sepasang sandal yang nyaman. 

h. Penelitian menunjukan harga yang rela dikeluarkan responden untuk membeli 

resort accessories berupa tas dan sandal dengan tenun Lombok berdasarkan 

ilustrasi yang diberikan adalah, tas dengan harga di antara Rp. 700.000,- 

hingga Rp. 1000.000,- dan untuk sandal adalah dibawah Rp. 700.000,-. 

i. Penelitian menujukan jenis promosi yang paling disukai responden adalah 

diskon dan media yang paling disukai adalah sosial media.   

 

 

	


