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BAB III 

METODE PERANCANGAN & PENGEMBANGAN DESAIN 

3.1 Perancangan Desain Tahap Pertama 

3.1.1 Design Brief  

Project Name “Perancangan produk Tas Wanita dengan 

penggunaan Teknik Patchwork dan 

pemanfaatan Limbah Kulit pada Brand 

DIT”. 

Season / Event Spring/Summer 2018 

Key Dates / Deadlines 4 Juni 2018 

Objectives  

Target Market Wanita urban berumur 20 tahun – 35 

tahun keatas dengan Quirky style, yang 

berdomisili di Surabaya dan kota besar 

lainnya. Wanita urban seperti mahasiswi 

fashion, wanita yang bekerja di industri 

kreatif atau fesyen, ibu rumah tangga 

yang ingin terlihat muda. 

Price Point Rp 880.000 – Rp 1.880.000 

Design Requirement 6 Tipe Tas. 

Styles Quirky, Colorfull, Size: Small, Medium 
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and Large. 

Materials Genuine Leather Waste. 

Colors Hitam, Coklat Tua, Coklat Tan, Biru, 

Merah, Kuning, Hijau, Oranye, Ungu, 

Biru Muda. 

Hardware Logam Bakar. 

Samples/Prototypes 1 Mockup, 6 Desain yang sudah dipilih 

dan menggunakan limbah kulit asli. 

Approval by Desain dipilih dan diterima oleh dosen 

pembimbing praktisi Ibu Truly 

Hutagalung 

Presented to Profesor, Pembimbing dan Juri. 

Time 4 Juni 2018 

Place Fashion Design and Business 

Department, Universitas Ciputra. 
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Tabel 3.1.1. Design Brief. 

 

3.1.2 Moodboard 

 

Gambar 3.1.2  Moodboard 

Sumber : Dokumentasi Penulis, 2018. 

 

3.1.3 Rough Sketches 
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Gambar 3.1.3.1 Rough Sketches. 

Sumber : Dokumentasi Penulis, 2018. 

 

Rough Sketch Tas seperti gambar diatas merupakan rough sketch tas yang sudah 

dipilih dari sekian banyak desain tas. 

 

3.1.4 Eksplorasi Desain 

1) Eksplorasi desain yang terjadi adalah perubahan beberapa tipe tas, warna tas 

dan bentuk bidang patchwork. Perubahan tersebut disarankan oleh beberapa 

dosen karena produk desain saat itu kurang menggunakan teori warna dan teori 

bidang yang kuat. 

2) Terdapat perubahan pada Moodboard dikarenakan ada perubahan warna palet.  
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Gambar 3.1.4.1 Perubahan Moodboard. 

Sumber : Dokumentasi Penulis, 2018. 

 

3)  

Gambar 3.1.4.2 Desain Awal. 

Sumber : Dokumentasi Penulis, 2017. 

Terdapat perubahan yaitu pada kantong atau pocket dihilangkan karena 

beberapa dosen saat siding konsep menyarankan untuk dihilangkan karena aneh dan 
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tidak enak dipandang dan beberapa expert panel serta extreme user menyarankan 

untuk menghilangkan pocket atau kantong tersebut karena bentuk pocket kurang 

sempurna. Ada beberapa tipe atau model tas yang akan diganti dengan model tas 

yang sedang terkenal saat ini.  

 

3.2 Uji Coba Desain Tahap Kedua 

 

Gambar 3.2.1 Uji coba desain tahap kedua dan uji coba tahap ketiga 

Sumber : Dokumentasi Penulis, 2018. 

 

3.2.1 Teknik dan Instrumen 

Subjek uji coba (narasumber) yang dilakukan oleh penulis terdapat  narasumber 

yang tetap dan tidak tetap. Narasumber yang tidak tetap merupakan narasumber yang 

sudah tidak merespon atas wawancara yang diberikan oleh penulis, sehingga penulis 

melakukan pergantian pada narasumber yang tidak tetap tersebut.  

Subyek narasumber yang tetap dari kelompok Expert Panel diantaranya adalah 

Retnayu JPG dan Tommy Phang. Terdapat tiga subyek narasumber yang tidak tetap 
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dari kelompok Expert Panel yang akan digantikan oleh Stephen Firmawan, Molaneu, 

Patrick Samalo, Toni (PEDRO), Niki (GOSH) dan Karmila (DONINI). 

 Subyek narasumber yang tetap dari kelompok Extreme user diantaranya 

adalah Francis, Gianina, Meliana, Lilian, Gwen. Pemilihan subyek uji coba ini 

termasuk dalam teknik purposive sampling.  

No. 

Teknik 

Pengumpulan 

Data 

Sumber data Instrumen/ Fokus Pertanyaan 

1 Wawancara Expert Panel a) Bagaimana pendapat anda mengenai tas limbah 

ini ? 

b) Bagaimana pendapat anda mengenai desain dari 

tas ini? 

c) Berikan Saran dan Kritik pada tas ini ? 

d) Berapa harga yang cocok untuk tas ini  

Extreme user a) Bagaimana pendapat anda mengenai tas limbah 

ini ? 

b) Bagaimana pendapat anda mengenai desain dari 

tas ini? 

c) Bagaimana pendapat anda mengenai warna dari 

tas ini ? 

d) Berapa harga yang cocok untuk tas ini ? 

e) Dari 4 desain warna yang saya tunjukan, warna 

apa yang anda pilih ? 

f) Apakah anda bersedia menggunakan tas ini 

ditempat umum ? 

Tabel 3.2.1: Teknik dan Instrumen. 
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3.2.2 Subyek dan Hasil Wawancara kepada Expert Panel 

1) Retnayu Jiwangga  

 

Gambar 3.2.2.1: Retnayu Jiwangga 

Sumber : Instagram, 2018. 

 Ayu adalah seorang freelance fashion illustration dan educator di Arva School 

of Fashion dan di Lasalle College International Surabaya. Ia merupakan lulusan dari 

Arva School of Fashion & Lasalle College International Jakarta. 

 Hasil Wawancara : Menurut Ayu, tas yang diciptakan penulis keren dan 

membantu mengurangi limbah kulit. Tas yang penulis ciptakan adalah unik, yaitu 

terlihat dari teknik patchworknya. Dari segi kenyamanan dan kepraktiksan tas sudah 

baik, didalam tas banyak kantong namun perlu ditambahkan resliting agar lebih 

aman. Untuk warna dari tas penulis sudah cukup baik, dan dapat digunakan di kantor 

atau untuk jalan-jalan. Dari warna tersebut cukup menarik perhatian orang-orang 

karena warnanya yang on point. Dari segi bentuk, akan lebih baik apabila bentuknys 

lebih kokoh atau lebih firm. Tas yang diciptakan oleh penulis dapat dijual dengan 

kisaran harga Rp 3.000.000 hingga Rp 5.000.000 untuk ekonomi menengah keatas. 
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Sedangkan untuk ekonomi menengah kebawah, tas tersebut dapat dijual Rp 

2.000.000 hingga Rp 3.000.000. Tas tersebut dapat dijual dengan harga Rp 8.000.000 

dengan catatan jahitan rapi, bentuk kokoh, menggunakan aksesoris dengan kualitas 

yang terbaik. Ayu tertarik apabila terdapat tas yang seperti penulis ciptakan, dengan 

ukuran yang mini. 

 

2) Tommy Phang 

 

Gambar 3.2.2.2: Tommy Phang 

Sumber : Instagram, 2017. 

 Tommy Phang merupakan fashion designer dan brand yang berdomisili di 

China yaitu RARE & CHIC dan menjadi stylist di Mashifashion.com. Ia juga 

termasuk mahasiswa aktif jurusan bisnis di Dongguk University – Korea Selatan. 

 Hasil Wawancara : Menurut Tommy tas yang diciptakan penulis lucu. Dari segi 

desain sudah bagus dan cukup kaku. Dari segi warna juga bagus. Menurut Tommy, 

apabila menggunakan teknik patchwork harus pintar matching warna atau 

memadupadankan warna. Tas yang penulis ciptakan sebaiknya diberikan straps pada 
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bagian samping tas. Karena menurut Tommy, kebanyakan orang Indonesia lebih suka 

membawa dan  menggunakan tas yang terdapat straps. 

3) Stephen Panghegar Firmawan 

 

Gambar 3.2.2.3: Stephen Panghegar Firmawan 

Sumber : Instagram dan Dokumentasi Penulis, 2018. 

 Stephen Panghegar Firmawan merupakan founder dari Revolt Industry. Revolt 

Industry merupakan sebuah brand yang menciptakan produk-produk fashion seperti 

dompet, tas, sarung tangan dan gantungan kunci yang terbuat dari kulit. Rata-rata 

produk yang diciptakan oleh Revolt Industry kebanyakan merupakan produk untuk 

laki-laki. Namun ada beberapa produk seperti tas dan dompet yang bisa digunakan 

oleh wanita.  

 Hasil Wawancara : Untuk tas yang menggunakan bahan-bahan dari limbah 

kulit adalah bagus namun terdapat beberapa kulit yang jelek. Dari bentuk tas yang 

penulis ciptakan sudah sempurna tetapi terdapat jahitan yang masih perlu dirapikan. 

Penulis harus menemukan bahan yang menarik dan unik. Saran saya ambilah kulit 
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yang greenless atau corrected green atau kulit yang memiliki pori-pori yang jelek 

lalu dibuf. 

4) Toni (Brand PEDRO) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.2.2.4: Toni (Brand PEDRO). 

Sumber : LINE dan Dokumentasi Penulis, 2018. 

 

 Toni merupakan Brand Manager dari sebuah brand bernama PEDRO yang 

terletak di Pakuwon Supermall Surabaya. Brand PEDRO merupakan brand yang 

memproduksi produk-produk fashion seperti tas, sepatu, dompet, ikat pinggang yang 

terbuat dari kulit. Brand PEDRO memproduksi produk fashion untuk pria dan wanita. 

Brand PEDRO mempunyai 100 gerai yang tersebar di Asia Pasifik, Timur Tengah 

dan China. Selain itu brand PEDRO juga melayani penjualan melalui online, yaitu di 

PEDROSHOES.COM. 

 Hasil Wawancara : Menurut Toni, dari segi ide dan konsep sudah bagus. Ide 

yang bagus karena penulis menggunakan bahan-bahan yang seharusnya terbuang 

menjadi nilai jual yang tinggi. Namun perlu diperhatikan pada bagian konsep dan 
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jahitan. Karena untuk tas dengan kondisi yang terbuat dari limbah, tekstur dan ukuran 

tidak sama. Hal tersebut otomatis membuat banyak jahitan, untuk itu jahitan perlu 

diperhatikan lagi agar tidak lepas dan rusak. Dari segi ukuran sudah cukup namun 

penulis harus bisa membaca kondisi pasar yang ada. Ukuran akan menyesuaikan dari 

segi kebutuhan seseorang. Tas yang diciptakan oleh penulis sudah termasuk dalam 

kategori praktis. Menurut Toni, harga yang cocok untuk tas yang diciptakan oleh 

penulis adalah Rp 800.000 hingga Rp 900.000. Secara overall ide penulis sudah 

cukup menarik dan bagus hanya perlu ditingkatkan pada jahitan agar tas yang 

diciptakan dapat digunakan dalam jangka waktu yang panjang. 

 

5) Karmila (Brand DONINI) 

 

Gambar 3.2.2.5: Karmila (Brand DONINI) 

Sumber : Dokumentasi Penulis, 2018. 

Karmila Sari Yunita merupakan Brand Manager dari sebuah brand bernama 

DONINI yang terletak di Pakuwon Supermall Surabaya. Brand DONINI merupakan 

brand yang memproduksi produk-produk fashion seperti tas, dompet, dan gantungan 

kunci. Brand DONINI memproduksi produk fashion untuk wanita. Brand DONINI 



68 

memiliki gerai dibeberapa kota di Indonesia. Selain itu, brand DONINI juga 

melayani penjualan melalui online, yaitu di DONINIBAGS.COM. 

 Hasil Wawancara : Menurut Karmila, produk yang diciptakan oleh penulis 

sudah bagus. Dari segi motif juga sudah bagus. Namun dari sisi kenyamanan tas, 

perlu ditambahkan resliting agar lebih aman. Untuk aplikasi warna menurut Karmila, 

untuk tas yang akan diproduksi berikutnya akan lebih baik apabila tekstur kulit sama 

yaitu polos dan warnanya juga sama. Perlu diperhatikan untuk jahitan agar lebih rapi. 

Menurut Karmila, sebaiknya tas diberikan straps agar memudahkan orang-orang 

untuk membawa tas yang berat. Menurut Karmila, tas yang diciptakan penulis dapat 

terjual dengan harga Rp 2.000.000.  

 

1) Niki ( Brand GOSH) 

 

Gambar 3.2.2.6: Niki (Brand GOSH) 

Sumber : Dokumentasi Penulis, 2018. 

Niki merupakan Brand Manager dari sebuah brand bernama GOSH yang 

terletak di Pakuwon Supermall Surabaya. Brand GOSH merupakan brand yang 

memproduksi produk-produk fashion seperti tas, dompet, dan sepatu. Brand GOSH 

memproduksi produk fashion untuk wanita remaja. Brand GOSH memiliki gerai 
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dibeberapa kota di Indonesia. Selain itu, brand GOSH juga melayani penjualan 

melalui online, yaitu di GOSHSHOES-FASHION.COM. 

 Hasil Wawancara : Menurut Niki, produk yang diciptakan oleh penulis dari 

segi desain sudah bagus untuk anak muda. Dari segi warna bagus, tidak monoton. 

Dari segi kualitas seperti bahan yang digunakan yaitu kulit asli tentu bagus. Dari segi 

kualitas seperti jahitan, tas yang diciptakan penulis perlu dirapikan. Niki memberikan 

saran agar tas yang penulis ciptakan diberikan resliting agar lebih aman. Selain itu, 

Niki juga menyarankan agar tas yang penulis ciptakan diberikan straps atau tali 

panjang. Menurut Niki harga yang cocok untuk tas yang diciptakan oleh penulis 

adalah Rp 1.000.000 karena bahannya dari kulit asli.  

 

3.2.3 Subjek dan Hasil Wawancara kepada Extreme User  

1) Francisca Evelyn 

 

Gambar 3.2.3.1: Francisca Evelyn 

Sumber : Instagram, (2018). 

Francisca merupakan pemilik dan Fashion Designer dari clothing brand ready 

to wear Epershand yang berdomisili di Jakarta. Ia juga lulusan Lasalle College 

International Jakarta. Francis sangat menyukai menggunakan sebuah tas branded dan 

local brand. Wawancara berupa Video. 
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Hasil wawancara : Menurut Francis, tas yang penulis ciptakan dapat diterima 

masyarakat. Desain tas yang diciptakan oleh penulis merupakan desain yang jarang 

ditemukan di pasar, sehingga unik. Tas yang diciptakan penulis juga menggunakan 

limbah kulit asli sehingga menambah nilai dan pasti diminati oleh pasar. Selain itu, 

Francis menyarankan agar tas yang diciptakan oleh penulis perlu diperhatikan pada 

bagian jahitan agar lebih rapi. Tas yang diciptakan oleh penulis dapat memuat banyak 

barang seperti laptop, make-up kit, ipad. Menurut Francis, warnanya sudah bagus. 

Dari beberapa warna yang ada di tas yang diciptakan penulis, calon pembeli bisa 

mencocokan outfitnya dengan satu warna pada tas tersebut. Menurut Francis, tas yang 

diciptakan penulis dapat dijual dengan harga Rp 3.000.000 hinga Rp 4.000.000. 

 

2) Angeline Handoyo 

 

Gambar 3.2.3.2: Angeline Handoyo 

Sumber : Instagram, (2018). 

Angeline Handoyo merupakan pemilik toko bunga bernama Alarissefiore yang 

berdomisili di Surabaya. Angeline merupakan lulusan dari Universitas Kristen Petra 

Surabaya jurusan Arsitektur. Angeline termasuk wanita yang mengikuti trend mode 

tas. Angeline juga menyukai mengkoleksi tas branded. 
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Hasil wawancara :  Menurut Angel, tas limbah yang diciptakan oleh penulis 

merupakan ide yang menarik. Untuk ukuran tas sudah cukup baik, enak untuk 

dibawa. Menurut Angel, tas yang diciptakan penulis sudah baik, namun perlu 

diperhatikan pada bagian kulit yang gelembung agar produksi berikutnya lebih rapi 

dan tidak bergelembung. Dari segi harga, menurut Angel harga yang cocok adalah Rp 

3.000.000 hingga Rp 5.000.000. 

 

3) Lilian 

 

Gambar 3.2.3.3: Lilian 

Sumber : Instagram, 2018. 

Lilian merupakan Project Manager dari perusahaan Event Organizer Fairy Tale 

di Surabaya. Lilian sering melakukan traveling dan Lilian sangat menyukai  untuk 

membeli tas-tas branded di luar negeri serta mengkoleksi tas-tas branded tersebut. 

Hasil Wawancara : Menurut Lilian, tas yang diciptakan oleh penulis adalah 

unik dan lucu. Lilian juga baru menyadari bahwa tas dengan potongan kulit dengan 

warna yang berbeda ternyata bagus, karena biasanya Lilian menggunakan tas dengan 

satu warna. Untuk warna, menurut Lilian sudah oke. Menurut Lilian harga yang 
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cocok untuk tas yang diciptakan oleh penulis adalah Rp 2.000.000 karena tas yang 

penulis ciptakan menggunakan limbah kulit asli. Saran yang diberikan oleh Lilian 

adalah pada pekerjaan jahitan perlu dirapikan. 

4) Gwen 

 

Gambar 3.2.3.4: Gwendelyn R 

Sumber : Instagram, 2018. 

 

 Gwendelyn merupakan wanita lulusan International Hospitality Tourism 

Business di Universitas Ciputra Surabaya. Ia menyukai mengkoleksi tas-tas branded. 

 Hasil wawancara: Menurut Gwen, tas yang diciptakan oleh penulis sudah cukup 

bagus karena dapat memuat banyak barang seperti laptop dan tas tersebut cocok 

digunakan oleh wanita karir. Dari segi ukuran, menurut Gwen lebih suka yang 

berukuran kecil. Dari segi keamanan, menurut Gwen tas sebaiknya diberikan 

resleting agar barang yang dibawa tidak mudah jatuh. Menurut Gwen, harga yang 

cocok untuk tas yang diciptakan oleh penulis adalah Rp 2.000.000 hingga Rp 

5.000.000. 
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5) Gianina 

 

Gambar 3.2.3.5: Gianina J 

Sumber : Instagram, 2018. 

 Nina merupakan Freelanced Fashion Designer dan penulis Fashion Blog 

bernama Theoutsiderwolf. Nina lulusan Summer Course di Lasalle College of the Art 

Singapore. Nina suka memadupadankan gaya berbusana dengan styling tas miliknya. 

 Hasil Wawancara : Menurut Nina, tas yang diciptakan oleh penulis bagus dan 

nina menyukainya. Nina menyukai warna tas yang dirancang oleh penulis yaitu yang 

berwarna primer dan berwarna sekunder. Nina menyarankan kepada penulis untuk 

membuat tas yang berukuran kecil. Selain itu, Nina juga menyarankan agar penulis 

memberikan starps pada tas. Menurut Nina, harga yang cocok untuk tas yang 

diciptakan oleh penulis adalah Rp 450.000 keatass 
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6) Meliana 

 

Gambar 2.1.4.3 Meliana Dewi 

Sumber : Instagram, 2017. 

Meliana lulusan fashion design and business Universitas Ciputra Surabaya. Saat 

ini ia bekerja sebagai Project Analysis Management dan Web Designer. Ia sangat 

menyukai mengkoleksi tas branded. 

Hasil Wawancara : Menurut Meliana, tas yang diciptakan oleh penulis cukup 

unik. Selain itu Meliana menyarankan kepada penulis untuk menambahkan gesper 

atau straps sehingga pengguna tas dapat menggunakan tas dalam berbagai gaya 

seperti crossbody atau dijinjing sehingga multifungsi. Dari segi desain sudah baik 

karena meliana mengetahui bahwa desain tas penulis terinspirasi dari sebuah struktur 

bangunan. Meliana menyarankan agar penulis mengambil range warna dari  

ambience sebuah kota, misalnya mengambil ambience range warna disebuah 

pedesaan di Manarola Italy dimana dipedesaan tersebut memiliki bangunan yang 

berbeda warna namun masih dapat berbaur menjadi satu kesatuan ambience. 
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3.2.4 Kesimpulan Hasil Uji Coba 

Kesimpulan dari hasil uji coba yang dilakukan oleh penulis adalah produk yang 

diproduksi oleh brand DIT telah melalui berbagai macam proses. Proses-proses yang 

dilakukan adalah seperti Observasi, Pengamatan, Survei, Wawancara Expert Panel 

wawancara Extreme User dan Uji coba produk. Penulis juga memutuskan untuk 

mengambil tiga kelompok warna. Dari perancangan tiga kelompok warna yang 

sempurna seperti kelompok warna primer, kelompok warna sekunder dan kelompok 

warna tersier berhasil dirancang. Namun, terdapat kendala yaitu pada warna tersier 

yang memiliki keterbatasan pada warna karena disebabkan oleh keterbatasan limbah 

yang ada sehingga terdapat warna yang dirubah dari desain warna sebelumnya. Hal 

ini merupakan resiko yang wajar dialami oleh suatu produk yang menggunakan 

bahan limbah karena memaksimalkan dan menggunakan barang yang ada. Hal 

tersebut tidak menjadi hambatan yang dapat menghentikan karya dari penulis, justru 

dari serangkaian hasil uji coba penulis dapat menemukan desain baru dan desain yang 

berbeda.  

Perlu diketahui bahwa mengumpulkan dan mengelompokan warna-warna pada 

limbah kulit tidak mudah. Karena limbah kulit yang diletakkan di karung yang besar 

harus dikeluarkan terlebih dahulu dan dipilah. Selain itu limbah kulit tersebut dipilah 

sesuai warna dan dilihat apakah kulit tersebut ada lecet. Dan tidak mudah 

menemukan kulit dengan warna yang sama dalam jumlah yang banyak.  

Dari segi produksi yang menggunakan teknik patchwork, pengrajin 

membutuhkan waktu yang tidak cepat untuk membuat produk tas yang didesain oleh 

penulis.  
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Sehingga karya dari penulis ini merupakan karya yang berharga dan dapat 

dilanjutkan untuk berbisnis kelak setelah penulis lulus. 

 

3.3 Pengembangan Desain Tahap Kedua 

3.3.1. Final Sketches  

 

 

 

Gambar 3.3.1.1: Final Sketches 

Sumber : Dokumentasi Penulis, 2018. 
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3.3.2. Technical Sheet 

 

Tabel 3.3.2.1. TS 1 
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Tabel 3.3.2.2. TS2. 
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Tabel 3.3.2.3: TS 3. 
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Tabel 3.3.2.4: TS4. 
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Tabel 3.3.2.5. TS 5. 
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Tabel 3.3.2.6. TS 6. 
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3.3.3. Costing Sheet 

 

Tabel 3.3.3.1 CS 1. 
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Tabel 3.3.3.2: CS2. 

 

 

 

 



85 

 

Tabel 3.3.3.3: CS3 
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Tabel 3.3.3.4: CS4. 
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Tabel 3.3.3.5: CS 5 
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Tabel 3.3.3.6. CS6 

 

 

 


