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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Salah satu komponen fesyen yang sangat penting adalah sepatu dimana 

sepatu bukan hanya menjadi kebutuhan yang harus dimiliki  namun telah menjadi 

kebutuhan untuk penunjang penampilan. Fungsi dari sepatu adalah untuk 

melindungi kaki dari elemen-elemen yang dapat mengganggu dan melukai kaki 

seperti pasir, batu, dan benda tajam lainnya. Sehingga sepatu yang dikenakan 

haruslah memiliki tingkat kenyamanan yang baik. Seperti halnya pakaian, sepatu 

juga memiliki revolusi dalam perkembangan model, bahan, dan warna. Sehingga 

terdapat berbagai model sepatu daat ini,seperti sepatu olah raga, sandal, boo, high 

heels, flat shoes, dan wedges. (Choklat, 2012 :15) 

Kenyamanan seseorang bergantung dengan produk yang mereka pakai. 

Sama halnya dengan penggunaan sepatu yang nyaman dan terlihat bagus saat 

digunakan. Pengguna akan lebih merasa nyaman jika sepatu yang dikenakan dapat 

menunjang penampilan meareka. Beberapa bahan yang dapat digunakan untuk 

membuat sepatu salah satunya dengan menggunakan kulit. Kulit sapi memiliki 

beberapa kekurangan dimana kulit sapi mudah tergores dan meninggalkan bekas 

goresan di sepatu. Hal itu membuat sepatu yang awalnya bagus menjadi 

berkurang keindahannya karena adanya bekas-bekas goresan yang tertinggal pada 

sepatu. Oleh sebab itu penelitian ini mengangkat topik tentang pemanfaatan kulit 

stingray fish/ kulit ikan pari yang diolah menjadi sepatu wanita. Ikan pari adalah 
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ikan yang memiliki kulit yang indah dimana pada permukaan kulit ikan tersebut 

terdapat tekstur dan motif seperti butiran-butiran mutiara. Kulit ikan pari juga 

memiliki kualitas kulit yang baik dimana dia tahan dengan goresan yang membuat 

sepatu dengan bahan kulit ikan ini akan tetap terlihat indah.  

 Kulit ikan pari ini masih jarang dimanfaatkan dengan baik oleh para 

perancang di industri fesyen di indonesia. Padahal ikan pari mudah diperoleh dan  

memiliki kualitas yang baik sehingga memiliki peluang bisnis menjanjikan. 

Kebanyakan ikan pari  hanya dimanfaatkan sebagai lauk pauk saja dan kulitnya 

tidak dimanfaatkan hanya menjadi limbah. Jika kulit ikan pari dapat dimanfaatkan 

untuk menjadi kulit sepatu, maka dapat memberikan dampak positif dalam bidang 

ekonomi karena dapat menjadi inovasi produk sepatu serta menambah alternatif di 

bidang industri kreatif. 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, didapatkan rumusan masalah yang akan 

dibahas dan dicari solusinya melalui rancangan ini yaitu, “Bagaimana merancang 

sepatu wanita dengan pemanfaatan bahan kulit ikan pari pada merek Raies.” 

1.3. Tujuan Pengambangan 

a. Penelitian ini dirancang untuk mengetahui pengaruh dari pemanfaatan 

kulit ikan pari terhadap nilai jual dari kulit ikan pari / stingray fish 

tersebut. 

b. Penelitian ini dirancang untuk mengetahui pengaruh dari pemanfaatan 

kulit ikan pari terhadap sektor limbah di perikanan. 
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c. Penelitian ini dirancang untuk mengetahui pengaruh dari sentuhan desain 

dan fashion yang dapat mempengaruhi produk yang dihasilkandari kulit 

ikan pari agar dapat bersaing di dunia fashion. 

1.4. Spesifikasi Produk yang Diharapkan 

Dari hasil penelitian yang dilakukan diharapkan dapat menghasilkan produk 

yaitu sepatu wanita dengan berbahan dasar kulit ikan pari dimana kulit ikan pari 

merupakan kulit yang memiliki kualitas yang baik dan lebih kuat dibanding 

dengan kulit lainnya dan lebih tahan lama dibanding dengan kulit hewan lainnya. 

Target market yang dituju adalah wanita muda/ bisnis woman muda dimana 

memiliki umur 19-45 tahun dan menyukai hal-hal fashion serta senang 

memperhatikan penampian mereka.pada segi desain yang ditawarkan oleh produk 

yang akan dibua ini nantinya akan memiliki style classy minimalis dimana dapat 

digunakan untuk banyak keadaaan dari untuk penggunaan sehari-hari hingga 

untuk menghadiri acara tertentu. 

1.5. Pentingnya Pengembangan (Manfaat Perencanaan) 

Manfaat dari perancangan Tugas Akhir ini adalah: 

a. Untuk mengurangi limbah perikanan yang ada di indonesia 

b. Membangun kesadaaran akan pentingnya pemanfaatkan sumber daya alam 

secara lebih maksimal terutama dari segi sumber daya perikanan. 

c. Menciptakan kebaruan dalam hal membuat inovasi baru dalam dunia 

fashion dengan pemanfaatan kulit ikan pari. 

d. Membuat sepatu wanita dengan kualitas dan charakteristik yang baik 

e. Menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh para pengguna sepatu/ heels 
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f. Turut berkontribusi bagi kemajuan sub-sektor industri kreatif di bidang 

industri fesyen. 

g. Turut berkontribusi bagi perkembangan ilmu Desain Fesyen.  

1.6. Asumsi dan Keterbatasan Pengembangan (Batasan Perancangan) 

Manfaat dari perancangan Tugas Akhir ini adalah: 

a. Untuk mengurangi limbah perikanan yang ada di indonesia. 

b. Membangun kesadaaran akan pentingnya pemanfaatkan sumber daya alam 

secara lebih maksimal terutama dari segi sumber daya perikanan. 

c. Menciptakan kebaruan dalam hal membuat inovasi baru dalam dunia 

fashion dengan pemanfaatan kulit ikan pari. 

d. Membuat sepatu wanita dengan kualitas dan charakteristik yang baik. 

e. Menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh para pengguna sepatu/ heels. 

f. Turut berkontribusi bagi kemajuan sub-sektor industri kreatif di bidang 

industri fesyen. 

g. Turut berkontribusi bagi perkembangan ilmu Desain Fesyen.  

1.7. Definisi Istilah 

a. Sepatu: sepatu memiliki pengertian dalam kamus Besar Bahasa Indonesia 

(KBBI) yaitu lapik atau pembungkus kaki yang biasanya dibuat dari kult 

atau karet, bagian telapak dan tumitnya tebal dan keras.    

b. Ikan pari: Ikan pari (Dasyatis sp.), juga dikenal sebagai ikan batoid, 

merupakan sekelompok ikan bertulang rawan yang memilki sejumlah ciri 

khas yang sama dengan ikan hiu, tetapi dimasukkan ke dalam ordo yang 

tersendiri dikarenakan perbedaan struktur utamanya, yaitu celah insang 
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terletak di sisi bawah kepalanya, sirip-sirip dadanya hampir selalu sangat 

melebar hingga menyerupai sayap, dan sisi depannya bergabung secara 

mulus di kepalanya (Ensiklopedi Indonesia, 2010: 49). 

c. Resin: Resin adalah bahan yang digunakan sebagai perekat fiberglass yang 

biasa diumpamakan sebagai bahan bangunan. Dimana fiberglass adalah 

pasir dan resin adalah semenya. Meskipun resin berbentuk menyerupai 

plastic, tetap unsur bahan penyusun yang digunakan resin jauh berbeda 

dengan plastik.(setyadi, 2004) 

1.8. Metode Perancangan 

Pada tahapan ini merupakan produk akhir dalam proses pembuata barang 

jadi yang sudah siap untuk dipasarkan. Produk akhir dapi perancangan ini yait 

berupa 5 desain sepatu wanita dengan bahan dasar kulit ikan pari / stingray fish 

yang di desain lebih modern dengan mengikuti perkembangan fashion sepatu 

yang ada. Produk akhir yang dibuat aka disesuaikan dengan desain akhir.  

1.8.1. Batasan 

Perancangan sepatu hak tinggi dengan bahan dasar kulit ikan pari terbatas 

pada lingkup ilmu desain fesyen, penggunaan material, teknologi, waktu, dan 

pasar. Ilmu yang digunakan yaitu ilmu dalam mendesain sepatu hak wanita. 

Sedangkan untuk material yang digunakan yaitu kult ikan pari/ stingray fish. 

Waktu yang digunakan untuk perancangan sepatu wanita ini dalam kurung waktu 

6 bulan dan berangsung pada periode januari 2018 hingga juni 2018. Target 

market pasar yang dituju adalah masyarakat yang berada di surabaya dan kita-kota 

besar lainnya. Target market demografis yang dituju adalah wanita berusia 20-40 



 

 
 

6 

tahun yang senang untuk berpenampilan baik dan selau memperhatikan 

penampilan mereka serta senang menggunakan sepatu hak tinggi. Target market 

yang ditju juga berdasarkan psikographic yang mempunyai kebiasaan untuk 

berbelanja, hangout, dan menghadiri acara-acara formal. 

1.8.2. Identifikasi Masalah 

Perkebangan zaman saat ini cukup pesat dimanahal tersebut memberikan 

efek samping juga terhadap perkembangan industri fesyen. Terutama hal ini 

sangat berpengaruh terhadap gaya hidup masyarakat dalam berpakaian dan 

berpenampilan terutama bagi kaum hawa. Wanita biasanya senang 

memperhatikan penampilan mereka untuk keseharian dan menyukai memilih-

milih aksesori apa yang akan mereka gunakan dan cocok untuk style mereka. 

Salah satunya adalah sepatu. Sepatu adalah salah satu hal penting bagi wanita. 

Sepatu yang nyaman,tahan lama serta model yang modern adalah salah satuhal 

yang dicari oleh para wanita. Oleh karena ha tersebut penulis ingin membuat 

suatu inovasi baru dengan memanfaatkan kulit ikan pari yang dikenal memiliki 

ketahanan yang baik dan kulit yang indah serta dibuat dengan desain yang lebih 

modern. Dimana saat ini kulit ikan pari belum dimanfaatkan secara maksimal 

walau memiliki keunikan pada tekstur dan ketahanan yang lebih baik dibanding 

dengan kulit lainnya. 

1.8.3. Teori 

Teori yang digunakan berfokus pada sepatu hak tinggi wanita dan tentang kukit 

ikan pari. Teori-teori tersebut akan dibahas mendalam dalam judul Tugas Akhir 

“Perancangan Sepatu Wanita dengan Pemanfaatan Bahan Kulit Stingray Fish/ 
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Kulit Ikan Pari pada Merek...” sebagi salah satu tujuan untuk memenui kebutuhan 

masyarakat terutama wanita 

1.8.4. Data yang Diperoleh 

Data yang diperoleh berasal dari beberapa sumber yaitu pencarian data 

primer dan sekunder. Dimana data primer diperoleh dari dua cara yaitu kuantitatif 

dan kualitatif. Kuantitatif  melalui penyebaran kuisioner kepada 100 orang 

responden wanita berusia 20-40 tahun. Sedangkan kualitatif dari wawancara 

kepada 6 ekspert panel dan 12 ekstrim user serta obeservasi di mall pakuon city. 

Sedangkan untuk pencarian dara sekunder didapat dari media masa seperti buku, 

jurnal, dan internet. 

1.8.5. Ide 

Pada tahap ideasi pada perancangan sepatu hak wanita   penulis ingin 

memberikan solusi terhadap wanita metropolitan yang memiliki banyak kegiatan 

dan senang dalam memperhatikan penampilan. Dimana salah satu yang hal 

penting dalam berpenampilan adalah sepatu. Sepatu yang indah akan menambah 

nilai percaya diri dari penggunanya. Ole karena itu peneliti ingin memberikan 

solusi berupa sepatu hak tinggi dengan menggunakan bahan dasar kulit ikan pari 

dimana kulit ikan pari dikenal memiliki keindahan dan keunikan pada permukaan 

kulitnya.  

1.8.6. Prototype 

Pada tahap ini dibuat untuk mengetahui bagaimana hasil yang akan dibuat 

sebelum direalisasikan dalam juamlah yang banyak. Dan pada tahap ini pula 
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dilakukan untuk mengetahui apakah produk yang akan dibuat sudah sesuai atau 

perlu dilakukan perbaikan sehingga produk akhir yang akan didapat adalah 

produk yang sudah semurna untuk diproduksi. 

1.8.7. Solusi Desain 

Merancang sepatu hak wanita dengan memanfaatkan keindahan dan 

keunikan dari kulit ikan pari yang dipadukan dengan desain yang lebih modern. 

1.8.8. Desain prototipe 

Dalam tahap pembuatan desain prototipe dari perancangan sepatu hak 

tinggi akan dibuat dengan menggunakan bahan dasar utama yaitu kulit ikan pari. 

1.8.9. Produk Akhir 

Dalam tahap ini produk akhir yang dihasilkan merupakan sepatu wanita 

dengan berbahan dasar kulit ikan pari yang diperuntukan untuk wanita beusia 19-

45 tahun.  
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Berikut adalah bagan dari metode perancangan yang telah dibuat: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.1 Metode Perancangan Produk 

Sumber: Data diolah 

  

Solusi desain 

 

Prototype 

 

Produk akhir 

 

Batasan:  

Batasan ilmu 

Material 

Teknologi 

Waktu dan 
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Indentifikasi masalah: 

“bagaimana merancang 

sepatu wanita pemanfaatan  

kulit ikan pari?” 

 

TEORI: 

Sepatu 

Kuit 

Ikan pari 

 

Data-data yang diperoleh dari: 

 Wawancara, observasi 

 Buku,jurnal,media 

online 

 Survey (angket) 

Ide / eksperimen 

 


