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BAB III 

METODE PERANCANGAN DAN PENGEMBANGAN DESIGN 

 

 

Perancangan desain menggunakan skema design thinking dimana dapat 

terjadi beberapa kali siklus Perancangan desain. Siklus Perancangan desain terdiri 

atas Perancangan konsep (ideasi & prototyping) yang telah dilakukan di Fashion 

Desain 5 dan siklus uji coba produk yang sekarang dilakukan di tahap Tugas 

Akhir. Siklus tersebut dapat ditambah atau diulang kembali jika diperlukan 

berdasarkan kritik dan saran dari dosen pembimbing Tugas Akhir dan hasil 

temuan dari riset. 

3.1. Perancanan Tahap Pertama 

Berangkat dari rumusan masalah dan kesimpulan hasil penggalian, maka 

dalam bagian ini, penulis mendeskripsikan mengenai konsep desain yang akan 

dirancang secara umum. 

3.1.1. Design Brief 

Project Name  PERANCANGAN SEPATU WANITA DENGAN 

PEMANFAATAN BAHAN KULIT STINGRAY FISH/ 

KULIT IKAN PARI 

Season/Event Fall/ winter 2018 

Key Dates/Deadlines Juni 2018 

Objectives Merek sepatu wanita dengan memanfaatkan kulit ikan pari sebagai 

bahan dasar. 

Target Market Wanita umur 19-45 tahun, fashionable, menyukai hal unik, 

kalangan menengah keatas, tinggal di kota-kota besar. 

Price Points Rp. 700.000- Rp. 1.000.000 
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Design Requirements: 

Style, Silhouettes, Colors, 

and Fabrics 

Design modern, elegant, feminim, dan unik dengan tekstur kulit 

yang menonjol.  

Style feminim dan elegan 

Warna yang akan digunakan yaitu hitam, merah, biru tua, abu-abu, 

cream 

Kulit yang digunakan yaitu kulit ikan pari dan kulit sapi 

Samples/Prototype 6 koleksi sepatu hak tinggi 

Approvals, Presented to, 

When, and Where 

Truly Hutagalung 

12 desember 2017, universitas ciputra.  

Tabel 3.1 Design Brief 

Sumber: data perancang 

3.1.2. Mood Board 1 

 

Gambar 3.1 Moodboard 1 merupakan inspirasi desain 

      Sumber: Data perancang 2017 

Gambar diatas merupakan gambar dari mood board yang menjadi sumber 

inspirasi penting dalam pengerjaan konsep desiain koleksi yang dibuat. Dimana 

perancang mendapat nspirasi dari burung flamingo. Perancang menggunakan 

detail-detail yang ada dalam burung flamingo untuk membuat siluet-siluet pada 

heels. Paruh butung flamingo yang runcing membuat siluet heels dengan ujung 
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yang meruncing, dan untuk lekukan leher flamingo membuat siluet heels yang 

melengkung seperti stilleto heels, serta kaki flamingo yang jenjang juga 

memberikan kesan tinggi dan kecil untuk kaki heels. 

Untuk bahan utama yang digunakan untuk heels ini yaitu kulit ikan pari. 

Seperti yang ada pada mood board kulit ikan pari memiliki motif tekstur seperti 

butitan-butiran mutiara. sedangkan untuk warna palet yang digunakan yaitu 5 

warna yang menjadi warna-warna favorit fari hasil survey dan trend f/w 2018-

2019 seperti: black, nevy, dark red, cream, white. 

Mood board 2 

 

Gambar 3.2 Moodboard 2 inspirasi desain terbaru 

Sumber: Data perancang 2017 
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3.1.3. Rough Sketch 

Fashion ilustration 

Berikut ini adalah sketsa dari lima desain sepatu sebelum diwarna: 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.3 Raw Sketch, a. Heels with cros design,b.heels with boot style, c. Heels with cros front 

design, d. Heels with 2 stipe in front, e. Heels with stripe in angkle.  

Sumber: Data Perancang ,2017 

 

Berikut ini adalad sketsa dari desain sepatu setelah diwarna: 

Gambar 3.4 coloured Sketch, a. Heels with cros design,b.heels with boot style, c. Heels with cros 

front design, d. Heels with 2 stipe in front, e. Heels with stripe in angkle. 

Sumber: Data perancang 2017 

  

a

. 

b. c. 

d

. 

e

. 

a

. 

b. c. 

d. 

e. 

e. 
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3.1.4. Eksplorasi Desain 

Untuk eksplorasi desain, moodboard, dan sketsa yang telah dilakukan 

terdapat beberapa kritik dan saran yang membuat ada beberapa perubahan pada 

desain dan produk akhir dari sepatu wanita berbahan kulit ikan pari ini. Dimana 

dari hasilkonsultasi yang di,lakukan kepada ekspert dan pembimbimng didapati 

bahwa desain yang pelu diubah untuk dapat lebih mengikuti tren fashion  sepatu 

yang ada dan agar keunikan dari kulit ikan pari dapat lebih tertonjolkan pada 

produk desain yang baru.  

3.2. Uji Coba Tahap Kedua Kepada Ekspert User dan Extreme User 

Uji coba produk bertujuan untuk mengumpulkan data yang dapat dipakai sebagai 

dasar untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan atau daya tarik dari produk 

yang dihasilkan. Prototipe yang sudah dibuat diuji cobakan kepada narasumber 

expert dan extreme user yang sebaiknya merupakan subjek yang telah 

diwawancara sebelumnya.  

3.2.1. Subjek dan Hasil Wawancara kepada Expert  User Lama 

a. Iwan Kuncoro Hadi 

Gambar 3.5 Expert Panel 1 pengerajin kulit 

Sumber: Data Penulis 2018 
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Bapak Iwan  adalah seorang pengusaha kulit berusia 45 tahun dimana ia 

sangat akhli dalam melihat kulit yang memiliki kualitas baik dan buruk dan segala 

macam tentang kulit hewan seperti kuit hewan, ikan, ular, dan  kulit untuk 

produksi lainnya. Menurut bapak Iwan pemanfaatan kulit ikan pari adalah hal 

yang bagus karena kulit ikan pari adalah kulit yang exotis dan di Indonesia sendiri 

belum banyak bahkan belumada yang memanfaatkan kulit ikan pai sebagai sepatu 

wanita. Pak Iwan juga berpendapat bahwa kulit ikan pari ini memiliki nilai jual 

dan dapat menambah inovasi baru dalam dunia fashion. untuk masukan yang 

diberikan oleh pak Amil yaitu dari segi desain sebaiknya ada peerpaduan bahan 

yang digunakan seperti kulit sapi atau kulit lainnya agar terlihat lebih menarik.  

b. Ribka 

Gambar 3.6 Expert Panel 2 fashion stylish  

Sumber: Data Penulis 2018 

Ribka Budiman adalah seorang fashion stylist dan seorang Desainer asal surabaya 

yang berumur 25 tahun. Setelah ia selesai berkuliah ia memulai pekerjaannya 

untuk menjadi fashion stylish. Untuk kesehariannya Ripka selalu pemperhatikan 

penampilannya untuk selalu terlihat fashionable.menurut  Ribka penggunaan kulit 

ikan pari sebagai sepatu wanita adalah hal yang unik dan bagus. Dari sedi desain 

yang pertama yaitu sepatu hak tinggi menurut Ribka sudah bagus dan ia menyukai 
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desai tersebut. Untuk desain yang kedua yaitu model mools desain, menurut 

Ribka desain  tersebut lebih baik dan lebih cocok dengan tren yang ada sekarang. 

Dan juga desngan desain tersebut lebih dapat digunakan dan dipadukan dengan 

outfit apapun. Dan juga penamahan aplikasi pada hak akan menambah nilai 

keunikan dari sepatu. Untuk dari segi harga akan cocok dengan kualitas yang baik 

dan desain serta target market yang tepat maka nilai jual dari prosuk ini akan 

tinggi dan baik.  

3.2.2. Subjek dan Hasil Wawancara kepada Expert  User Baru 

a. Nanet sanjaya  

Gambar 3.7 Expert Panel 3 fashion stylish 

Sumber: Data Penulis 2018 

Nanet adalah seorang fashion stylish. Menurut beliau pemanfaatan kulit 

pari sebagai sepatu wanita ialah cukup unik karena beliau belum pernah 

mendengar tentang produk sepatu wanita berbahan kulit ikan pari terutama di 

Negara kita tercinta sehingga menurut nanet produk sepatu pari pari dapat menjadi 

suatu bisnis yang inovatif. Menurut Nanet untuk desain produk sepatu kulit ikan 

pari yang pertama yaitu dengan desain sepatu hak tinggi memilik warna lucu, 

seksi dan terlihat glamour dengan perpaduan warna antara merah dan hitam. 

Untuk segi desain dengan model high heels sangat cocok sekali dengan warna 

yang  tepat sedangkan untuk desain yang kedua  adalah desain yang menjadi 
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favorit  bagi nanet dan menurut beliau desain yang kedua ialah desain yang lagi 

menjadi tren sepatu saat ini dan juga nanet berpendapat jika ada penambahan 

aplikasi untuk heels dari sepatu kulit ikan pari ini dengan menggunakan bahan 

akrilik atau resin adalah hal yang unik dengan perpaduan warna yang di buat 

sekian rupa hingga membuat kesatuan ikan kulit pari tersebut. Dari segi harga 

nanet cukup setuju dengan perkiraan harga yang akan dibuat untuk sepasang 

sepatu kulit ikan pari ini yaitu berkisar mulai dari 1 juta keatas. Dan untuk saran 

atau kritikan yang diberikan oleh nanet adalah lebih mengeksplore lagi warna 

desain dan motif dari kulit ikan pari agar dapat lebih menarik. 

b. Yoanita Tahalele 

Gambar 3.8 Expert Panel 4 creative derection 

Sumber: Data Penulis 2018 

Yoanita adalah creative derection dari sebuah fashion merek yaitu flying 

feather, juga seorang dosen dari universitas ciputra jurusan fashion Design. 

Menurut beliau produk sepatu dari kulit ikan pari ini adalah hal ang baru ia dengar 

dan merupakn hal yang cukup unik. Untuk masukan yang beliau berikan yaitu 

dari segi desain harus lebih dikembangkan agar dapat lebih menonjolkan ciri khas 

dari kulit ikan pari tersebut. Selain itu beliau jiga menyarankan untuk membuat 
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desain yang memiliki khas kusus yang akan menjadi icon untuk produk dari 

merek Raies. Untk masukan selanjudnya bu Yoanita menyarankan untuk 

memperhatikan proses dari pembuatan sepatu ini agar menghasilkan produk yang 

berkualitas.  

c. Saroni 

Gambar 3.9 Expert Panel 5 pengerajin sepatu 

Sumber: Data Penulis 2018 

Pak Saroni adalah seorang pengerajin sepatu kulit berusia 57 tahun. 

Menurut pak Saroni produk dari sepatu berbahan kulit ikan pari adalah hal yang 

unik, sebagai seorang pengeajin sepatu kulit pak Saroni baru kali ini mendengar 

bahan kulit ikan pari ini. Pak saroni juga berpendapat bahwa sepatu kulit ikan pari 

ini juga memiliki ilia jualyang baik. Sedangkan untuk proses pembuatan dari kulit 

ikan pari ini pak Saroni mengatakan harus ad teknik khusus dikarenakan tekstur 

dari kuli ini sedikit berbeda dari kulit yang lainnya. Dan uuntuk masukan yang 

dibeerikan oleh pak saroni yaitu untuk segi desain akan lebih menarik jika 

dipadukan sedengan kombinasi bahan dengan kulit lainnya.  
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d. Nahum   

Gambar 3.10 Expert Panel 6 desainer aksesori 

Sumber: Data Penulis 2018 

Nahum adalah seorang designer accessories dan pemilik dari bran NJL. 

Menurut beliau produk sepatu berbahan kulit ikan pari ini adalah suatu hal yang 

unik dan belum banyak orang yang memanfaatkan bahan kulit ikan pari ini 

menjadi sepatu. Nahum berpendapat bahwa sepatu ini akan dapat diterima oleh 

masyarakat. Dari segi desain Nahum berpendapat bahwa desain pertama dan 

kedua memiliki kesan yang berbeda tetapi tetap memiiki kesan eksklusif dan 

glamor dari bahan yang digunakan. Dan menurut Nahum jika ada penambahan 

aplikasi hak dengan bahan resin akan sangat menarik. Untuk nilai jual dari produk 

ini Nahum cukup setuju dan beranggapan harga tersebut akan  dapat diterima oleh 

masyarakat. Kritik dan saran yang diberikan oleh designer accessories ini yaitu 

mengenai finishing dari pembuatan produk ini untuk diperhatikan agar 

menghasilkan hasil yang maksimal.  
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3.2.3. Subjek dan Hasil Wawancara kepada Extreme  User Lama 

Fransisca Felicia 

Gambar 3.11 Extreme user 1 

Sumber: Data Penulis 2018 

Fransiska adalah seorang mahasiswa yang menyukai untuk dapat 

menemukan sepatu yang sesuai dengan dirinya. Menurut Fransiska produk 

berbahan kulit ikan pari ini adalah suatu hal yang inovatif dalam dunia fesyen 

karena menurut beilau belum pernah ada sepatu dengan bahan kulit ikan pari. Dari 

segi desain menurut Fransiska sudah cukup baik dan ia bersedia untuk membeli 

atau memakai produk dari kulit ikan pari ini.  Dan dengan adanya pergantian 

desain juga tidak apa-apa jika ada desain yang lebih baik dan mengikuti tren, 

dengan penambahan aplikasi hal akrilic juga akan menambah nilai jual. Untuk 

harga yang ditawarkan menurut Fransiska sudah dapat diterima dan cocok dengan 

produk yang diberikan. Untuk masukan yang diberikan Fransiska menyarankan 

untuk membuat desain yang lebih memiliki ciri khas dan memperbanyak desain 

yang mengikuti tren data ini.  
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3.2.4. Subjek dan Hasil Wawancara kepada Extreme  User Baru 

a. Christin  

Gambar 3.12 Extreme user 2 

Sumber: Data Penulis 2018 

Chistin adalah seorang bisnis woman muda berusia 28 tahun.Menurut 

Christin produk sepatu berbahan kulit ikan pari ini merupakan hal yang unik dan 

belau belum pernah mendengar sepatu berbahan kulit ikan pari ini. Untuk segi 

desain Christin nberpendapat bahwa sepatu ini terlihat nyaman dan modelnya 

cukup modern dan mengikuti perkembangan jaman. Dan untuk perubahan desain 

yang kedua cukup unik. Dan menurut Christin jika ada penambahan untuk 

pengaplisasian heels menggunakan bahan akrilic atau resin itu dapat 

mempercantik penampilan dari sepatu kulit ikan pari ini. Dari segi harga yang 

ditawarkan untuk sepasang sepatu kulit ikan pari ini chirstin masi setuju dan mau 

untuk membeli sepatu berbahan kulit ikan pari ini. Untuk kritik dan saran christin 

memberi masukan untuk kedepannya produk dari Raies dapat lebih berkembang 

dengan menambahkan custom shoes agar customer dapat memilih desain yang 

sesuai dengan keinginan mereka.  
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b. Desy Katerina 

Gambar 3.13 Extreme user 3 

Sumber: Data Penulis 2018 

Desy adalah seorang mahasiswi yang menyukai perkembangan fesyen dan 

beliau juga memiliki profesi sebagai seorang model. Menurut Desy adalah hal 

yang cukup unik unuk pemanfaatan kulit ikan pari sebagai sepatu wanita dan 

beliau tertarik dengan produk ini. Dan dari segi design yang pertama yaitu heels 

Desy menyukai desain tersebut karena terlihat feminism dan glamor karena cocok 

dengan karacter Desy. Dan untuk desain yang kedua Desy cukup tertarik dengan 

penambahan aplikasi pada heels. Dari segi harga Desy setuju dengan harga yang 

diberikan oleh perancang. Desy berpendapat kenikan dari kulit ikan pari adalah 

sesuatu yang sudah menonjol walaupun tanpa ada penambahan aplikasi lainnya.  
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c. Ivanan ponto 

Gambar 3.14  Extreme user 4 

Sumber: Data Penulis 2018 

Ivana adalah seorang mahasiswi yang menyukai perkembangan fesyen.  

Menurut ivana produk sepatu berbahan kulit ikan pari adalah hal yang unik dan 

belum pernah ia dengar sebelumnya. Untuk produk yang teelah dibuat oleh 

perancang Ivana berpendapat bahwa cukup baik dan terlihat elegan dengan desain 

heels yang sesuai dengan karacter beliau. Untuk pergantian desain yang dilakukan 

oleh perancang Ivana berpendapat bahwa cukup unik denan penambahan aplikasi 

marbel heels. Dan masih dapat terlihat elegan dengan keunikan dari kulit ikan pari 

ini dan beliau berpendapat tertarik dan tersedia untuk membeli poduk ini. Dan 

dari segi harga Ivana berpendapat harga yang diberikan cukup tepat dengan 

produk yang dibuat. Untuk masukan yang diberikan oleh Ivana yaitu men genai 

warna dari heels ia lebih menyikai warna ang bening disbanding warna yang 

pekat.  
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d. Erni Yuniana 

Gambar 3.15  Extreme user 5 

Sumber: Data Penulis 2018 

Erni adalah seorang bisnis woman berusia 38 tahun. Erni adlah seorang 

wanita yang menyukai produk sepatu wanita dan mengoleksi banyak sepatu. 

Menurut Erni sepatu berbahan kulit ikan pari ini adalah hal yang bagus dan unik. 

Untuk egi dsign Erni berpendapat sudah cukup baik dan terlihat elegan. 

Sedangkan denga adanya pergantian desain yang kedua Erni berpendapat bahwa 

cukup baik dengan warna-warna yang lebih berani sehingga dapat cocok dengan 

berbagai pakaian. Dan untuk penambahan aplikasi pada hak juga dapat menambah 

nilai keunikan dari sepatu terseut, serta dari segi harga yang ditawarkan Erni 

berpendapat itu adalah harga yang cukp dan dapat diterima oleh beliau. Untuk 

masukan yang diberikan Erni berpendapat agar dapat selalui mengikuti desain 

yang sedang menjadi tren saat ini.  

3.2.5. Kesimpulan Hasil Uji Coba 

Dari hasil uji coba yang dilakukan diketahui bahwa narasumber yang dituju 

cukup setuju dan menyukai perubahan desain yang dilakukan untuk produk sepatu 

wanita berbahan kulit ikan pari ini. Mereka berpendapat bahwa perubahan desain 

ini adalah hal yang baik dan mengikuti tren yang ada. Serta dapat lebih 
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menonjolkan keunikan dari kulit ikan pari tersebut. Untuk kritik yang mereka 

berikan yaitu dari segi desain lebih memiliki ciri khas tersendiri dan juga dari segi 

proses produksi dilakukan quality control agar menghasilkan produk yang baik.  

3.2.6. Teknik dan Instrumen 

Untuk teknik yang digunakan untuk memperoleh pendapat sebagian dari 

masyaakat yaitu melalui wawancara kepada expert user dan extreme user. Dimana 

hal ini bertujuan untuk megetahui apakaah produk yang dibuat sudah sesuai 

dengan kebutguhan dan keinginan dari pasar. Berikut adalah table mengenai hal-

hal yang ingin diketahui dari narasumber:  

No. 
Teknik Pengumpulan 

Data 
Sumber data Instrumen/ Fokus Pertanyaan 

1 Wawancara  Expert user  Apakah desain sudah sesuai dengan target 

market?  

 Apakah strategi harga sudah sesuai dengan 

target market? 

 Apakah produk yang dihasilkan sudah cukup 

meemiliki nlai jual? 

 Apakah ada saran atau masukan untuk produk 

yang dibuat? 

Extreme user  Apa yang paling disukai? 

 Apakah ada hal yang tidak disukai? 

 Apakah harga dapat diterima oleh target 

market? 

 Apakah ada saran atau masukan untuk produk 

yang dibuat? 

Tabel 3.2  Teknik pengumpulan data  

Sumber: data perancang 
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3.3. Pengembangan Desain Tahap Kedua 

3.3.1. Final Sketche 

Gambar 3.16 final sketch, a,red shoe with boot design, b. Black shoe with yellow band, 

c. Grey and white shoe with belt, d. Red shoe with marbel heels, e. Yellow shoe with 

marbel heels. 

Sumber: Data Perancang 2 

  

a

. 

b. c. 

d. 
e. 
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3.3.2.  Thechnical Sheets 

a.  

Tabel 3.3 Specification sheet red shoe design 1 

Sumber: data diolah 
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b.  

Tabel 3.4 Specification sheet red shoe design 2 

Sumber: data diolah 
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c.  

Tabel 3.5 Specification sheet yellow shoe design 3 

Sumber: data diolah 
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d.  

Tabel 3.6 Specification sheet black yellow shoe design 4 

Sumber: data diolah 
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e.  

Tabel 3.7 Specification sheet white gray  shoe design 5 

Sumber: data diolah 
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3.3.3.  Costing Sheets 

a.  

Tabel 3.8 Costing sheet red shoe design 1 

Sumber: data diolah 
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b.  

 

Tabel 3.9 Specification sheet red shoe design 2 

Sumber: data diolah 
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c.  

Tabel 3.10 Specification sheet yellow shoe design 3 

Sumber: data diolah 
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d.  

Tabel 3.11 Specification sheet black yellow shoe design 4 

Sumber: data diolah 
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e.  

 

Tabel 3.12 Specification sheet white gray shoe design 5 

Sumber: data diolah 

 

  


