
BAB III 

METODE PERANCANGAN & PENGEMBANGAN DESAIN 

 

3.1 PERANCANGAN DESAIN TAHAP PERTAMA 

3.1.1 Design Brief  

3.1.1.1 Background Summary 

Menurut data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan , jumlah 

limbah kaca mencapai angka 1,09 juta ton per tahun dan jumlah ini akan terus 

meningkat. Padahal kaca sendiri memerlukan waktu selama 1.000.000 tahun 

untuk dapat terurai dengan alam. Limbah kaca ini seharusnya bisa di daur ulang 

lagi menjadi benda yang memiliki nilai jual yang tinggi karena dapat didaur ulang 

kembali tanpa menurunkan segi kualitasnya. Menteri Perindustrian Airlangga 

Hartarto mengatakan prospek bisnis industri perhiasan di Indonesia cukup 

menjanjikan, selain mulai membaiknya kondisi perekonomian nasional tahun ini, 

potensi pengembangan sektor ini juga didukung dengan populasi penduduk yang 

besar, pertumbuhan kelas menengah, dan faktor kultur masyarakat Tanah Air. 

Maka dari problem dan peluang itu, penulis menciptakan produk perhiasan silver 

yang dilapis rhodium dengan menfaatkan limbah kaca sebagai ornamen perhiasan. 

Limbah kaca tersebut akan diukir dengan motif Siwaluh Jabu yang telah distilasi  

menggunakan teknik sandblasting. 

3.1.1.2 Overview 

Selain untuk mendapatkan gelas S1 Sarjana Desain, penulis menemukan 

dan menganalisa data yang menunjukkan jumlah limbah kaca di Indonesia tiap 
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tahunnya terus meningkat, maka perlu adanya usaha mengurangi jumlah limbah 

kaca. Perhiasan dengan memanfaatkan limbah kaca sudah ada, tetapi kebanyakan 

dijual di luar negeri saja, desain nya pun terkesan kuno dan monoton, belum 

ditemukan perhiasan dengan pemanfaatan limbah kaca di Indonesia yang menarik 

dan modern. Maka dari itu penulis merancang ulang produk perhiasan 

pemanfaatan limbah kaca yang sudah ada menjadi lebih menarik, modern dan 

tetap terkesan mewah yaitu dengan menggabungkan logam mulia silver (sterling 

silver) dan memberi ukiran motif dengan teknik sandblasting pada limbah kaca. 

3.1.1.3 Purpose 

Tujuan dari perancangan ini untuk mengurangi jumlah limbah kaca di 

Indonesia dengan memanfaatkan limbah kaca menjadi suatu kerajinan kriya 

perhiasan. Serta meningkatkan awareness pada produsen perhiasan untuk 

memanfaatkan limbah–limbah yang dapat didaur ulang menjadi perhiasan selain 

untuk membantu melestarikan lingkungan adapun manfaat lain yaitu 

meminimalisir penambangan batu mulia yang berlebihan. 

3.1.1.4 Target Market 

Primary: Wanita berusia 20–30 tahun yaitu mereka yang berstatus 

mahasiswa, well educated dan wanita karir, wanita yang berada pada kelas middle 

class sampai upper class. Perancangan ini ditujukan kepada golongan  

Experiencer dan Thinkers. Secondary: Tidak menutup kemungkinan perhiasan ini 

dibeli wanita yang berusia diatas 30 tahun dan dibawah 20 tahun karena desainnya 

yang modern, dan  middle age men yang membeli perhiasan sebagai hadiah untuk 

pasangannya. 
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3.1.1.5 Competitor 

Pandora merupakan brand perhiasan Luxury dengan harga yang terjangkau 

tetapi memiliki fokus produk yang sempit dan barangnya banyak ditiru oleh 

perusahaan lain. John Hardy merupakan Luxury enviromental friendly jewelry 

dengan harga yang sangat mahal. F.Xaverius Silver menjual perhiasan silver yang 

terjangkau tetapi yang menjadi kelemahan yaitu tidak memiliki signature khas 

dan kurangnya brand campaign. Dari kelebihan dan kelemahan ketiga brand 

pesaing yang sama–sama menggunakan bahan perhiasan silver, penulis akan 

membuat perhiasan silver berkualitas dengan harga yang cukup terjangkau, dalam 

pembuatan perhiasan juga memikirkan dampak pada lingkungan (seperti brand 

John Hardy) yaitu memanfaatkan limbah kaca sebagai ornamen perhiasan, 

sehingga menambah value yang baik dalam produk penulis. 

3.1.1.6 Design Specification 

 
Produk perhiasan silver dengan memanfaatkan limbah kaca menjadi 

ornamen pada perhiasan yang akan diukir motif dengan teknik sandblasting. 

Desain dari perhiasan ini yaitu modern, minimalis, dengan sentuhan etnik, dimana 

kesan etnik tersebut akan diaplikasikan dengan mengukir motif Siwaluh Jabu dari 

Batak Karo yang telah di stilasi di permukaan kaca . Jenis kalung yang akan 

dibuat yaitu jenis Princess,  jenis anting–anting yang akan dibuat yaitu dangle, 

jenis gelang yang akan dibuat yaitu bangle. Agar perhiasan tahan lama maka 

perhiasan akan dilapis rhodium sehingga menciptakan permukaan yang berkilau. 
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3.1.2  Mood Board 

 

 

Gambar 3. 1    

Moodboard Rhover Silver sebelum melalui tahap eksplorasi desain 

Sumber: Dokumentasi pribadi 

 

 Untuk koleksi F/W 2018, brand Rhover Silver Jewelry mengangkat tema 

Moderate Metalic. Koleksi ini terinspirasi dari bentuk-bentuk yang solid dan 

minimalis, sehingga menghasilkan perhiasan yang modern dan minimalis. Dalam 

koleksi ini juga terdapat sentuhan etnik yang diaplikasikan pada ornamen 

perhiasan dengan mengukir motif kaca menggunakan teknik sandblasting. Motif 

etnik yang digunakan pada koleksi ini yaitu terinspirasi dari Siwaluh Jabu, Batak 

Karo yang telah distilasi. Pada koleksi ini menggunakan warna netral seperti 

perak (bahan dasar silver) dan hitam agar mudah dipadu padankan dengan busana 

warna apa saja. 
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3.1.3 Rough Sketches 

a)    b)  

c)   d)  

e)     f)  

Gambar 3. 2   

Gambar a, b, c, d, e, f merupakan sketsa awal dalam mendesain perhiasan Rhover Silver 

Sumber: Dokumentasi pribadi 
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3.1.4 Eksplorasi Desain 

a) Melakukan pengamatan untuk mencari inspirasi dalam perancangan 

produk 

Penulis melakukan pengamatan secara online yaitu melalui artikel/berita 

terkini mengenai permasalahan terkini. Setelah memilih permasalahan yang ada, 

yaitu tingginya angka limbah kaca di Indonesia, maka penulis merancang solusi 

desain untuk memecahkan masalah tersebut. Serta melakukan observasi secara 

online terhadap brand pesaing untuk mempelajari kelemahan dan kelebihan 

mereka. Penulis juga melakukan pengamatan pada situs fashion trend terkini 

yaitu www.wgsn.com untuk mendapatkan sumber inspirasi untuk mendesain 

produk. 

 

b) Melakukan pengumpulan data  

Pengumpulan data dilakukan secara kualitatif dengan melakukan wawancara 

dengan expert pannel dan extreme user dan secara kuantitatif dengan 

menyebarkan kuesioner kepada 110 responden. Hal ini dilakukan untuk 

mengetahui preferensi mereka terhadap desain yang ditawarkan penulis serta 

untuk lebih mengetahui lagi lebih dalam mengenai perhiasan. 

 

c) Membuat moodboard untuk koleksi perancangan 

Moodboard dibuat didasarkan pada konsep agar menjawab kebutuhan target 

market yang didapatkan melalui kuesioner, observasi online dan wawancara 

terhadap expert panel dan extreme user. Dalam tahap pembuatan moodboard, 
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perancang mendapatkan kritik dan saran dari dosen untuk memperbaiki 

layoutnya sehingga berikut hasil moodboard terbaru dari perancang: 

 

            Gambar 3. 3    

           Moodboard Rhover Silver dengan tema Moderate Ethnic yang telah dikurasi 

            Sumber: Dokumentasi pribadi 

 

d) Membuat rancangan koleksi desain  

Perancangan ini merupakan solusi desain yang dalam perancangannya 

didasarkan pada informasi yang didapat dari hasil data kualitatif dan kuantitatif. 

Pada tahap awal penulis mendesain beberapa perhiasan yang kemudian dikurasi 

oleh dosen menjadi 6 desain yang akan diwujudkan. Penulis juga mendesain 

beberapa motif Siwaluh Jabu yang di stilasi yang kemudian melalui tahap kurasi 

sehingga terpilih 2 motif. 

 

e) Proses uji coba pengukiran motif pada kaca dengan sandblasting 

Proses ini dilakukan untuk mengetahui tingkat kerapian pengukiran motif, 

serta mencoba pada berbagai macam warna kaca untuk mengetahui warna kaca 

apa yang paling bagus untuk diukir motif dengan sandblasting. Sampai pada 
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akhirnya penulis menemukan bahwa warna hitam adalah yang paling cocok 

diukir motif karena warna dan motif dari ukiran sandblasting lebih nampak. 

 

Gambar 3. 4   

 Percobaan pengukiran motif sandblasting pada kaca berwarna biru dan orange 

Sumber: Dokumentasi pribadi 

 

 

Gambar 3. 5   Percobaan pengukiran motif sandblasting pada kaca berwarja hitam 

Sumber: Dokumentasi pribadi 

 

f) Proses pembuatan toile 

Setelah membuat kaca yang sudah diukir motif dengan sandblasting, lalu 

kaca tersebut dibawa ke silversmith untuk dijadikan ornamen perhiasan silver. 

Pembuatan toile langsung menggunakan bahan asli yaitu sterling silver yang 

dilapis rhodium. Hal ini dilakukan untuk mengetahui bentuk perhiasan ketika 
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akan dijadikan Setelah toile jadi terdapat sedikit revisi terhadap desain anting-

anting agar menambahkan “penyambung” terlihat lebih luwes/ mengikuti gerak. 

 

Gambar 3. 6    

Toile anting-anting sebelum direvisi 

Sumber: Dokumentasi Pribadi 

 

g) Proses pembuatan prototype 

Setelah membuat toile, tentunya terdapat beberapa kekurangan yang masih 

harus dibetulkan lagi, oleh karena itu pada tahap prototype inilah merupakan hasil 

pembetulan/penyempurnaan dari toile. Pada tahap ini toile anting-anting 

perancang direvisi menjadi prototype yang nantinya akan diujikan pada konsumen 

secara langsung untuk mengetahui bagus atau tidaknya prototype yang penulis 

buat. 
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Gambar 3. 7   

 Prototype anting-anting hasil revisi dari toile 

Sumber: Dokumentasi pribadi 

 

h) Produk akhir 

Desain final dari brand Rhover Silver adalah membuat 6 perhiasan yang 

terdiri dari 2 anting-anting yaitu jenis dangle, 2 kalung jenis Princess, 2 gelang 

jenis bangle dan cuff. Perhiasan tersebut akan menggunakan logam mulia 

sterling silver yang dilapis dengann rhodium, dan masing-masing perhiasan akan 

menggunakan limbah kaca yang akan diukir motif etnik Siwaluh Jabu dari Batak 

Karo yang sudah distilasi oleh penulis menggunakan teknik sandblasting. 

3.2 UJI COBA DESAIN TAHAP KEDUA.  

3.2.1 Teknik dan Instrumen 

Pada Uji coba kedua ini beberapa masih menggunakan subjek 

(narasumber) yang sama dan ada beberapa penambahan subjek baru baik pada 

expert user dan extreme user. Teknik pemilihan subjek coba menggunakan 

purposive sampling, dimana subjek tersebut dengan sengaja dipilih karena 

memiliki karakter yang berkaitan dengan tujuan penelitian 
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Tabel 3. 1  

Teknik pengumpulan data secara kualitatif 

Sumber: Dokumentasi pribadi 

No. 

Teknik 

Pengumpulan 

Data 

Sumber data Instrumen/ Fokus Pertanyaan 

1 Wawancara  Expert pannel a) Kualitas produk perhiasan ( sudah sesuai 

dengan standart perhiasan yang baik atau 

tidak) 

b) Desain memiliki nilai jual atau tidak 

c) Kelayakan harga jual perhiasan 

d) Alternatif warna lain untuk koleksi 

berikutnya  

Extreme user a) Kualitas produk perhiasan 

b) Saran dari segi desain dari perhiasan 

c) Kelayakan harga jual perhiasan 

d) Kenyamanan perhiasan ketika dipakai ( 

tidak berat, tidak menyebabkan iritasi atau 

gesekan) 

e) Alternatif warna lain untuk koleksi 

berikutnya 

f) Saran tambahan untuk perhiasan 

3.2.2 Subjek dan Hasil Wawancara Kepada Expert User 

3.2.2.1 Expert User yang Telah di Wawancara Sebelumnya 

 

a) Julita  
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Julita adalah manajer dari Dparis Silver yang merupakan perusahaan 

manufaktur perhiasan cabang Surabaya sejak tahun 2004. Dparis Silver sendiri 

berpusat di Jakarta dan sudah berdiri sejak tahun 2001. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan Julita, Ia mengatakan bahwa 

kualitas perhiasan perancang sudah bagus karena dengan adanya plating 

rhodium maka perhiasan akan lebih tahan lama. Dalam segi desain, Beliau 

mengatakan sudah bagus dan dapat diterima konsumen. Hanya saja untuk 

anting-anting sedikit berat ketika dipakai untuk sehari-hari, tetapi apabila 

digunakan dalam waktu tertentu itu tidak masalah. Dalam segi harga, menurut 

Julita perlu diturunkan sediki khususnya kalung, untuk anting-anting harusnya 

lebih mahal dari gelang. Untuk alternatif warna lain yang Beliau pilih yaitu tetap 

warna hitam, karena menurutnya hitam lebih elegan dan mahal. 

b) Yudi  

 

Yudi merupakan seorang silversmith sekaligus CEO dari Radja Silver 

yang berada di Batu, Malang. Beliau telah menekuni di bidang perhiasan 

khususnya dengan bahan silver sejak tahun 2007. Beliau juga aktif mengikuti 

berbagai pameran perhiasan baik di dalam kota maupun luar kota. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan Yudi, Menurut Beliau kualitas dari 

perhiasan perancang sudah bagus karena menggunakan jenis silver yang bagus. 

Untuk segi desain dari perhiasan perancang dapat dikatakan bagus karena walau 
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terlihat simpel tetapi berbeda dengan perhiasan yang lain dan desainnya cocok 

dengan pangsa pasar yang dituju yaitu menengah keatas. Beliau mengatakan, 

harga dari perhiasan perancang seharusnya dapat dinaikkan lagi untuk kalangan 

menengah keatas. Untuk alternatif warna lain, Beliau lebih memilih warna hitam 

karena netral apabila dipadu padankan dengan busana. 

3.2.2.2 Expert User Baru (Belum di Wawancara Sebelumnya) 

 
a) Nahum Joy Limantara 

 

Nahum Joy Limantara adalah seorang desainer aksesoris dari NJL 

Official dan Utpala Handmade. Tidak hanya berprofesi sebagai desainer 

aksesoris Ia juga merangkap pekerjaan sebagai fashion stylist. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan Nahum, Beliau mengatakan bahwa 

kualitas perhiasan perancang sudah bagus dan siap untuk dijual. Dari segi 

desain, menurut Beliau desain perhiasan perancang sangat menjual dan sesuai 

dengan tren. Hanya saja untuk anting-anting menurut Beliau berat untuk dipakai 

dalam jangka waktu tertentu. Menurut Nahum, harga perhiasan yang diberikan 

perancang cukup reasonable mengingat kualitas dan material yang digunakan. 

Alternatif warna lain yang disukai oleh Nahum yaitu warna yang cenderung ke 

earth color karena lebih cocok dengan motif etnik. 
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b) Yonathan Mulyadi 

 

 

Yonathan Mulyadi merupakan jewelry designer dari brand Minutei sejak 

tahun 2012. Ia merupakan lulusan Nafa University Singapore. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan Yonathan, Ia mengatakan bahwa 

dari segi kualitas dan finishing perhiasan handmade perancang sudah bagus. 

Menurut Yonathan, dari segi desain dapat dikatakan menjual karena beberapa 

waktu terakhir mulai bermunculan konsumen yang menyukai costume jewelry 

yang menyukai desain dari perancang. Ia Juga mengatakan bahwa beberapa 

konsumen mulai bosan dengan desain yang monoton seperti frank & co dan 

Miss Mondial. Harga perhiasan yang diberikan oleh perancang menurut 

Yonathan cukup wajar karena bersifat ekslusif. Untuk alternatif warna lain, 

Yonathan memilih warna hitam dan emerald green . 

c) Chitra Savitri 
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Chitra Savitri merupakan desainer perhiasan dari brand Verso Jewelry 

yang berada di Seminyak, Bali sejak tahun 2015. Semua koleksi Verso Jewelry 

menggunakan bahan sterling silver dan gold plated. 

Berdasarkan hasil wawancara denga Chitra, Ia mengatakan bahwa untuk 

kualitas finishing perhiasan perancang sudah bagus. Menurut Chitra, menjual 

atau tidaknya suatu desain yaitu tergantung dari target market yang dituju 

perancang. Hanya saja ukuran dari anting-anting sedikit terlalu besar sehingga 

jika dipakai akan terlalu berat bagi penggunanya. Menurut Chitra, harga dari 

perhiasan perlu diturunkan sedikit. Untuk alternatif warna lain, Chitra memilih 

warna hitam karena biru terlihat lebih elegan. Saran dari Chitra terhadap 

perhiasan perancang yaitu memikirkan berat dari anting-anting ketika dipakai. 

d) Fenny Franciska 

 

Fenny Franciska merupakan desainer perhiasan dari brand 

designmyjewelry.id sejak tahun 2014. Ia juga merupakan lulusan IAP Career 

College dengan mengambil progam jewelry designer.  

Berdasarkan hasil wawancara denga Fenny, Ia mengatakan bahwa 

kualitas dan desain dari perhiasan perancang sudah bagus dan unik baik 

bentuknya maupun motifnya. Hanya saja ukuran dari anting-anting sedikit 

terlalu besar sehingga jika dipakai akan terlalu berat bagi penggunanya. Menurut 

Fenny, harga dari perhiasan perlu diturunkan sedikit khusunya kalung, Beliau 
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mengatakan setidaknya harga perhiasan perancang tidak melebihi Rp 1.000.000. 

Untuk alternatif warna lain, Fenny memilih warna hitam dan biru. 

3.2.3 Subjek dan Hasil Wawancara Kepada Extreme User 

3.2.3.1 Extreme User yang Telah di Wawancara Sebelumnya 

 

a) Amanda Kohar 

 

Amanda merupakan Fashion and Food blogger berumur 28  tahun,  

Amanda juga merupakan fashion influencer yang cukup ternama di Surabaya. 

Amanda Kohar sering diundang ke berbagai event di Surabaya, sehingga Ia 

selalu berdandan fashionable setiap saat.  

Berdasarkan hasil uji coba wawancara dengan Amanda Kohar, Ia 

mengatakan bahwa kualitas perhiasan sudah bagus karena menggunakan bahan 

perak yang dilapis dengan rhodium. Dari segi desain, Ia mengatakan bahwa Ia 

menyukainya karena desainnya yang simpel tetapi unik dan memiliki ciri khas. 

Selain desainnya unik, Ia mengatakan bahwa memasukkan unsur etnik itu juga 

bagus karena dapat memajukan apa yang ada di Indonesia. Menurut Amanda, 

dari segi harga Ia mengatakan bahwa perhiasan perancang wajar diberi harga 

yang cukup tinggi karena kualitasnya yang bagus , desainnya yang unik yang 

dapat memajukan Indonesia dan dibuat handmade. Warna yang disenangi 
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Amanda untuk koleksi berikutnya yaitu warna cokelat kekuningan dan hitam. 

Ketika menggunakan perhiasan, Amanda merasa nyaman karena perhiasan 

tersebut tidak melukai kulit Amanda, hanya saja ukuran anting-anting sedikit 

terlalu besar sehingga berat ketika dipakai. Saran yang diberikan Amanda 

terhadap perancang yaitu mungkin untuk koleksi berikutnya yaitu lebih 

memperlihatkan kalau itu adalah kaca dengan tidak melapisi bagian belakang 

kaca pada kalung 

b) Jessica Harianto 

 

Jessica merupakan seorang wanita karir berumur 23 tahun. Jesica juga 

sering aktif dalam lomba beauty pageant serta aktif menghadiri event fashion di 

Surabaya 

Berdasarkan hasil wawancara dengan Jessica Harianto, Ia mengatakan 

bahwa kualitas produk perhiasan perancang sudah bagus karena dibuat dengan 

rapi. Dari segi desain, Ia menyukainya khususnya motif yang ada pada perhiasan 

karena terkesan classic. Menurut Jessica, harga jual yang diberikan perancang 

terhadap perhiasan khususnya kalung sedikit mahal untuk target pasar anak 

kuliah dan wanita yang baru bekerja. Ketika perhiasan tersebut dipakai, Jessica 

merasa nyaman karena tidak menimbulkan gesekan, hanya saja Ia merasa ukuran 

diameter lingkaran anting-anting perlu dikecilkan. Untuk alternatif warna lain, Ia 
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tetap memilih warna hitam, karena baginya perak dan warna hitam adalah 

kombinasi yang paling tepat. 

c) Meliana Dewi 

 

Meliana adalah seorang wanita karir berusia 22 tahun dan sangat 

mencintai fashion. Dia berani untuk tampil beda. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan Meliana Dewi, Ia mengatakan 

bahwa kualitas dari perhiasan sudah bagus karena tidak terlalu tebal sehingga 

nyaman dipakai dan kilauannya yang pas untuk aksesoris. Meliana mengatakan 

bahwa dari segi desain cukup unik karena perhiasan dapat disesuaikan besar 

kecilnya. Harga dari perhiasan yang diberikan perancang menurut Meliana 

sudah sesuai karena kualitas perhiasan yang bagus. Dari segi kenyamanan 

dikatakan sudah bagus karena tidak menimbulkan gesekan pada kulit, hanya saja 

untuk anting-anting diameternya sedikit kebesaran sehingga berat ketika dipakai. 

Untuk alternatif warna lain, Ia memilih warna emerald green. Saran untuk 

perancang yaitu untuk mengecilkan diameter anting-anting agar pengguna lebih 

nyaman ketika memakainya. 
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d) Natasya Laurent 

 

Natasya Laurent merupakan wanita karir berusia 22 tahun. Natasya 

merupakan seorang yang fashionable dan mengakui sangat menyukai perhiasan, 

Ia bahkan mengoleksi perhiasan dari yang tidak bermerek sampai yang high – 

end. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan Natasya Laurent, Ia mengatakan 

bahwa kualitas dari perhiasan sudah bagus, tidak kalah dengan brand perhiasan 

silver lainnya. Dari segi desain, Ia menyukainya karena berbeda dari yang dijual 

toko/ brand perhiasan silver yang ada di Surabaya yang desainnya cenderung 

monoton. Harga dari perhiasan yang diberikan perancang menurut Natasya perlu 

diturunkan sedikit khususnya kalung, tetapi harga untuk anting-anting sudah 

sesuai. Ketika menggunakan perhiasan, Natasya merasa nyaman karena tidak 

menimbulkan gesekan atau menyebabkan kulit iritasi. Ia juga merasa semua 

ukuran perhiasan sudah pas. Untuk alternatif warna lain, Ia tetap memilih warna 

hitam, karena warna hitam lebih terlihat mahal dan elegan. 
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e) Dianna Wong 

 

Dianna merupakan seorang freelance model dan wanita karir yang 

berusia 22 tahun. Karena Dianna sangat menyukai perhiasan, Ia juga menjual 

perhiasan import yaitu @lotuz.ind. Ia juga sangat menjaga penampilannya. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan Dianna Wong, Ia mengatakan 

bahwa kualitas dari perhiasan sudah bagus karena kokoh, sehingga ketika 

dipegang itu terasa bahwa berat jumlah gram dari silver itu besar. Dari segi 

desain, Dianna menyukainya karena perhiasan dapat disesuaikan besar kecilkan. 

Hanya saja Ia tidak menyukai anting-antingnya karena berat ketika dipakai. 

Harga dari perhiasan yang diberikan perancang menurut Dianna sudah sesuai 

karena kualitas perhiasan yang bagus. Ketika menggunakan perhiasan, Dianna 

merasa nyaman karena perhiasan dibuat dengan halus sehingga tidak ada 

gesekan-gesekan. Untuk alternatif warna lain, Ia tetap memilih warna hitam 

karena terlihat lebih glamor dan netral. 

3.2.3.2 Extreme User Baru ( Belum di Wawancara Sebelumnya ) 
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a) Vanessa Michelle 

 

Vanessa merupakan mahasiswa Universitas Kristen Petra yang saat ini 

berusia 21 tahun. Disamping sebagai mahasiswa, Ia juga merupakan seorang 

social media influencer dan fashion influencer di Surabaya. Maka dari itu 

Vanessa selalu terlihat fashionable. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan Vanessa Michelle, Ia mengatakan 

bahwa kualitas dari perhiasan sudah bagus karena terlihat mewah walau 

desainnya simpel. Vanessa menyukai motif yang ada pada perhiasan karena 

membuat perhiasan terlihat mewah. Harga dari perhiasan yang diberikan 

perancang menurut Vanessa sudah sesuai karena kualitas perhiasan dan desain 

yang bagus. Dari segi kenyamanan dikatakan sudah bagus karena tidak 

menimbulkan gesekan pada kulit dan tidak berat ketika dipakai, hanya saja 

untuk anting-anting diameternya sedikit kebesaran sehingga berat ketika dipakai 

dalam jangka waktu lama. Untuk alternatif warna lain, Ia memilih warna cokelat 

kekuningan. Saran untuk perancang yaitu untuk mengecilkan diameter anting-

anting agar pengguna lebih nyaman ketika memakainya. 
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3.2.4 Kesimpulan Hasil Uji Coba 

3.2.4.1 Kesimpulan Hasil Uji Coba Pada Expert Panel dan Extreme User Baru 

Setelah melakukan uji coba kepada 4 expert panel dan 1 extreme user baru 

dapat disimpulkan bahwa dalam segi kualitas dan desain dari perhiasan perancang 

sudah terbilang cukup bagus karena menjual dan nyaman ketika dipakai. 

Beberapa expert mengatakan bahwa desain yang dirancang mengikuti tren terkini 

dan beberapa tahun terakhir ini mulai banyak konsumen yang menyukai costume 

jewelry/fashion jewelry seperti yang dirancang penulis. Beberapa dari mereka 

berpendapat bahwa anting-anting penulis terlalu berat ketika dipakai dalam jangka 

waktu tertentu sehingga mereka menyarankan untuk memperkecil ukuran 

diameter lingkaran anting-anting. Untuk segi harga, dapat disimpulkan bahwa 

harga yang diberikan cukup wajar karena perhiasan perancang yang bersifat 

ekslusif dan handmade. Alternatif warna lain yang paling banyak disenangi yaitu 

hitam dan disusul dengan biru dan cokelat. 

3.2.4.2 Kesimpulan Hasil Uji Coba Pada Expert Panel dan Extreme User yang 

Telah Diwawancara Sebelumnya 

Setelah melakukan uji coba kepada 2 expert panel dan 5 extreme user 

yang telah diwawancara sebelumnya dapat disimpulkan bahwa dalam segi 

kualitas dan desain mendapatkan banyak feedback positif dari expert panel dan 

extreme use, mereka berpendapat bahwa perhiasan perancang sudah terbilang 

cukup bagus, nyaman dan siap untuk dijual. Hanya saja beberapa dari mereka 

berpendapat bahwa anting-anting penulis terlalu berat ketika dipakai dalam jangka 

waktu tertentu sehingga untuk produksi selanjutnya perancang akan memperkecil 
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ukuran diameter dari anting-anting dan memperbaiki desain dari anting-anting 

sehingga mengurangi berat dari anting-anting tersebut. Untuk segi harga, dapat 

disimpulkan bahwa harga yang diberikan perancang sudah sesuai dengan target 

market yang dituju. Ada expert panel yang memberi saran bahwa seharusnya 

harga perhiasan penulis dapat dinaikkan lagi. Untuk alternatif warna lain, banyak 

dari mereka yang memilih warna hitam sebagai warna kombinasi dengan logam 

silver dan hanya ada 1 extreme user yang memilih warna emerald green. 

3.3 PENGEMBANGAN DESAIN TAHAP KEDUA 

3.3.1 Final Sketches  

 

 

a)               

Gambar 3. 8    

Digital Illustration dan technical drawing desain kalung Rhover Silver 

Sumber: Dokumentasi pribadi 
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b)  

Gambar 3. 9    

Digital Illustration dan technical drawing desain gelang Rhover Silver 

Sumber: Dokumentasi pribadi 

 

 

c)                   

Gambar 3. 10    

Digital Illustration dan technical drawing desain anting-anting Rhover Silver 

Sumber: Dokumentasi pribadi 
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d)  

Gambar 3. 11   

 Digital Illustration dan technical drawing desain kalung Rhover Silver 

Sumber: Dokumentasi pribadi 

 

 

e)     

Gambar 3. 12    

Digital Illustration dan technical drawing desain gelang Rhover Silver 

Sumber: Dokumentasi pribadi 
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f)                             

 

   

Gambar 3. 13   

 Digital Illustration dan technical drawing desain anting-anting Rhover Silver 

Sumber: Dokumentasi pribadi 

Sumber: Dokumentasi pribadi 
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3.3.2 Technical Sheet 

Tabel 3. 2  

Specification sheet kalung 1a (RSN001) 

Sumber: Dokumentasi pribadi 
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Tabel 3. 3 

Specification sheet gelang 1a (RSB001) 

Sumber: Dokumemtasi pribadi 
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Tabel 3. 4  

Specification sheet anting-anting 1a (RSE001) 

Sumber: Dokumentasi pribadi 

 

 

   

Materials Sterling Silver, kaca

Plating Rhodium Plated

Earrings back Bullet/disc

Finishing Shiny

Bentuk anting-anting kanan dan kiri 

harus presisi

Gantungan kaca harus dilapisi silver 

sebagai settingnya

Finishing perhiasan harus diperhatikan,

aplikasi platting rhodium harus rata

Ukuran tusukkan anting-anting harus 

Dibuat tepat 1,1 mm agar bisa masuk

ke lubang telinga

CMT/Factory: Ms.DK

JEWELRY DETAIL DESCRIPTION

CRAFTMANSHIP NOTES

MATERIAL SURFACE SWATCHES OTHER DETAIL

Sterling silver rhodium plated

Kaca

SPECIFICATION SHEET

ARTICLE

Design Style No: RSE001

Product Category: Earrings

Sub Category: Dangle Earrings

Season: Fall Winter 2018/2019

Key Dates: 18 November 2017

Designer: Desi Katelina

Earrings back
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Tabel 3. 5  

Specification sheet kalung 1b (RSN002) 

Sumber: Dokumentasi pribadi 

 

 

  

Materials Sterling Silver, kaca

Plating Rhodium Plated

Necklace clasp Toggle

Chain Cable

Finishing Shiny

Liontin kaca harus diberi lapisan silver

Finishing perhiasan harus diperhatikan

aplikasi platting rhodium harus rata

Ukuran clasp (opening) harus pas sesuai

ukuran yang dituliskan agar tidak mudah

lepas maupun tidak kebesaran

SPECIFICATION SHEET

ARTICLE

Design Style No: RSN002

Product Category: Necklace

Sub Category: Princess length necklace

Season: Fall Winter 2018/2019

Key Dates: 18 November 2017

Designer: Desi Katelina

CMT/Factory: Ms.DK

JEWELRY DETAIL DESCRIPTION

CRAFTMANSHIP NOTES

MATERIAL SURFACE SWATCHES OTHER DETAIL

Sterling silver rhodium plated

Kaca Chain: Cable

Necklace clasp: Toggle
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Tabel 3. 6 

 Specification sheet gelang 1b (RSB0002) 

Sumber: Dokumentasi pribadi 
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Tabel 3. 7  

Specification sheet anting-anting 1b (RSE002) 

Sumber: Dokumentasi pribadi 
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3.3.3 Costing Sheet 

 Tabel 3. 8  

Costing sheet kalung 1a (RSN001) 

Sumber: Dokumentasi pribadi 

 

 

  

Colour Order No Weight (gr) Cost Value

light gray SSR001 30 18,000 540,000

Black G001 15 20,000 20,000

shiny light gray RP001 1 50000 50000

610,000

Supplier DescriptionSize/Type Order No Quantity Price Value

0

610,000

100,000

710,000

50% 355000

1,065,000

355,000

MATERIALS

Description

Sterling silver

COSTING SHEET

Style No: RSN001 Designer: Desi Katelina Key Dates: 18 /11/ 2017 CMT/Factory: Ms.DK

Glass 

Rhodium plating

Materials Total

HARDWARE

Hardware Total

Materials + Hardware

Actual Profit

SKETCH

Service

Grand Total

Mark Up

Selling Price

Waste
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 Tabel 3. 9  

Costing sheet gelang 1a (RSB001) 

Sumber: Dokumentasi pribadi 

 

 

 

  

Colour Order No Weight (gr) Cost Value

 light grey SSR001 16 18,000 288,000

Black G001 8 20,000 20,000

shiny light grey RP001 50,000 50,000

358,000

Supplier DescriptionSize/Type Order No Mtrs/Yds Quantity Price Value

0

358,000

100,000

458,000

40% 183200

641,200

183,200Actual Profit

SKETCH

Service

Grand Total

Mark Up

Selling Price

Waste

Materials Total

HARDWARE

Hardware Total

Materials + Hardware

Glass 

Rhodium plating

MATERIALS

Description

Sterling silver

COSTING SHEET

Style No: RSB001 Designer: Desi Katelina Key Dates: 18 /11/ 2017 CMT/Factory: Ms.DK
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Tabel 3. 10  

Costing sheet anting-anting 1a (RSE001) 

Sumber: Dokumentasi pribadi 

 

 

  

Colour Order No Weight (gr) Cost Value

 light grey SSR001 20 18,000 360,000

Black G001 8 20,000 20,000

shiny light grey RP001 50,000 50,000

430,000

Supplier Description Size/Type Quantity Price Value

Radja Silver earring backpush back 2 free

0

430,000

100,000

530,000

30% 159000

689,000

159,000

MATERIALS

Description

Sterling silver

COSTING SHEET

Style No: RSE001 Designer: Desi Katelina Key Dates: 18 /11/ 2017 CMT/Factory: Ms.DK

Glass 

Rhodium plating

Materials Total

HARDWARE

Hardware Total

Materials + Hardware

Order No

EBP001

Actual Profit

SKETCH

Service

Grand Total

Mark Up

Selling Price

Waste
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 Tabel 3. 11  

Costing sheet kalung 1b (RSB002) 

Sumber: Dokumentasi pribadi 
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 Tabel 3. 12  

Costing sheet gelang 1b (RSB002) 

Sumber: Dokumentasi pribadi 
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 Tabel 3. 13  

Costing sheet anting-anting 1b (RSE002) 

Sumber: Dokumentasi pribadi 
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