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BAB I 

 PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Saat kini, industri kreatif menjadi industri yang juga berperan besar dalam 

perekonomian Indonesia. Seperti dikutip oleh Oktiani, 2017, (Ekbis.sindonews.com, 

diakses tanggal 5 Januari 2018) Salah satu dari enam belas kelompok industri kreatif 

yaitu kelompok fashion, memiliki peran yang penting terhadap perekonomian 

nasional. Industri fashion juga berperan penting dalam devisa negara, hal tersebut 

terbukti berdasarkan dari data Badan Pusat Statistik bahwa nilai ekspor produk 

fashion pada tahun 2015 mencapai USD12,11 miliar atau setara dengan Rp 162,4 

triliun dengan pasar utama Amerika Serikat, Eropa dan Jepang.  

Industri fesyen selain menciptakan produk-produk kreatif, juga menghasilkan 

limbah. Seperti dikutip oleh Tri, 2015, (Cnnindonesia.com, diakses tanggal 14 

Agustus 2017) “ Menurut Kementerian Perindustrian Republik Indonesia, industri 

fesyen merupakan pemasok emisi gas rumah kaca terbesar setelah semen serta 

logam-baja”.  

Salah satu contoh penerapan konsep eco-fashion pada suatu brand adalah 

menggunakan bahan baku dari limbah fashion (sisa-sisa dari hasil produksi industri 

fashion seperti tas kulit atau jaket kulit). Limbah memberikan dampak negatif 

terhadap lingkungan hidup seperti, pencemaran limbah di sungai yang mengakibatkan 

kerusakan pada habitat serta ekosistem binatang yang ada di sungai dan laut yang 

tercemar limbah. 
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Oleh sebab itu, saat kini industri fesyen internasional dan nasional sudah mulai 

menyadari akan pentingnya menjaga kelestarian lingkungan dari bahaya kerusakan 

lingkungan yang disebabkan oleh pencemaran limbah. Dan beberapa fashion brand 

internasional dan nasional sudah mulai berpartisipasi dalam menerapkan konsep eco-

fashion pada produknya.  

Salah satu contoh fashion brand internasional yang menerapkan konsep eco-

fashion adalah seperti yang dikutip oleh Dimas, 2014, (Jawapos.com, diakses tanggal 

1 April 2018) Aditya Tan dan Enoch Muljono yang keduanya merupakan arsitek serta 

pendiri dari komunitas pecinta tas Freitag di Indonesia yang sangat menyukai tas 

Freitag yang berasal dari Swiss tersebut. Walaupun tas bermerek Freitag tersebut 

hanya terbuat dari bahan baku terpal bekas iklan, penutup truk dan sabuk pengaman 

mobil namun tulisan di terpal tersebut yang membuat desain setiap satu tas Freitag 

unik dan berbeda. Selain desain, kualitasnya cukup kuat untuk membawa barang-

barang sehari-hari dan tahan terhadap air.  

Salah satu aksesoris yang sering digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-

hari adalah tas. Tas biasanya digunakan oleh wanita dan pria, namun yang paling 

banyak menggunakan dan memiliki tas adalah kaum wanita. Seperti dikutip oleh 

Mufid, 2015, (Viva.co.id, diakses tanggal 14 Agustus 2017) Pada sebagian besar 

wanita, sebuah tas merupakan suatu kebutuhan yang tidak dapat dipisahkan dan 

ditinggalkan. Dimanapun wanita berpergian, mereka pasti membutuhkan pertolongan 

untuk membawa barang-barang yang mereka akan bawa yaitu berupa tas. Tas yang 

mereka bawa biasanya berupa tas jinjing maupun tas tangan yang memuat segala 

kebutuhan seperti sebuah dompet, powerbank, tablet, make-up kit  dan smartphone. 
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Kebutuhan akan tas untuk wanita remaja, wanita dewasa hingga wanita karir 

berbeda. Perbedaannya bergantung pada style, jenis dan kebutuhan seseorang. 

Semakin banyak aktifitas diluar rumah, maka seseorang berpotensi membutuhkan 

kapasitas yang besar dan kuat untuk dapat membawa barang-barang mereka. Tas juga 

merupakan aksesoris penunjang penampilan. Penampilan style seseorang dapat dilihat 

dari jenis serta desain tas yang mereka gunakan sehari-hari. Seperti dikutip oleh 

Gusti, 2017, (Harpersbazaar.co.id, diakses tanggal 30 Maret 2018) Sebagai wanita 

modern, secara sadar maupun tidak sadar wanita memiliki pilihan khusus dan 

tersendiri terhadap barang-barang yang hendak mereka beli seperti dalam memilih 

sebuah tas.  

Selain sebagai alat penunjang penampilan atau status sosial seperti dikutip oleh 

Dini, 2011, (Kompas.com, diakses tanggal 30 Maret 2018) Zaman dahulu, ajang diri 

untuk menonjolkan status sosial beberapa wanita adalah perhiasan yang melekat pada 

tubuh. Sekarang, kecenderungan perilaku wanita beralih pada tas. Tas juga termasuk 

dalam barang investasi. Seperti dikutip oleh Lisa, 2012, (Beritasatu.com, diakses 

tanggal 30 Maret 2018) Saat kini, setiap orang dapat berinvestasi tidak hanya berupa 

saham, obligasi, reksadana, logam mulia dan properti. Namun menurut Lisa Soemarto 

dari AFC Financial Check Up bentuk investasi juga dapat berupa tas tangan yang 

memiliki kulit yang berkualitas bagus, memiliki compartment yang tahan lama 

sehingga dapat digunakan dalam kurun waktu yang lama dan dapat diberikan pada 

anak. 

Tas memiliki berbagai macam model dan bentuk sesuai kebutuhan individu. Tas 

juga memiliki berbagai macam bahan. Bahan baku dalam membuat tas ada yang 
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terbuat dari kulit asli binatang, kulit sintetis, PVC, denim, kain, karet, dsb. Bahan tas 

yang kuat biasanya terbuat dari kulit asli. 

Penulis memiliki solusi alternatif untuk mengurangi dan mencegah limbah 

fesyen di Indonesia yaitu dengan merancang sebuah tas wanita yang memanfaatkan 

sisa-sisa dari hasil produksi industri fesyen seperti tas kulit dan jaket kulit. Adapun 

perancangan tas wanita dengan menggunakan sisa-sisa kulit dari hasil produksi 

industri fesyen tersebut dibantu dengan teknik patchwork sehingga dapat menyatukan 

kulit sisa yang berbentuk kecil-kecil.  

Dari permasalahan tersebut, penulis menyadari akan bahaya pencemaran 

lingkungan dan akan membuat produk fesyen yang berkelanjutan pada brand DIT. 

Dimana produk tas wanita yang diciptakan oleh brand DIT adalah eksklusif, yaitu 

setiap tas yang diproduksi memiliki desain dan warna yang berbeda, unik serta 

fashionable. Selain itu brand DIT memiliki tujuan yang positif yaitu untuk 

mengurangi limbah fesyen khususnya di Sidoarjo – Indonesia, mencegah kerusakan 

lingkungan akibat pencemaran limbah fashion, memiliki kreatifitas yang 

menghasilkan profit serta memiliki nilai jual yang tinggi sebagai fashion brand 

aksesoris yang membantu menciptakan produk tas guna membantu membawa 

kebutuhan sehari-hari pada wanita saat ini. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang, dirumuskan masalah yang hendak dicari solusinya 

melalui perancangan ini, yaitu : 

Bagaimana perancangan produk tas wanita dengan penggunaan teknik patchwork 

yang memanfaatkan limbah kulit pada brand DIT ? 

 

1.3 Tujuan Perancangan 

a) Menciptakan desain fesyen yang memanfaatkan sisa-sisa hasil produksi industri 

fesyen untuk mengurangi pencemaran lingkungan di Indonesia. 

b)  Menciptakan desain fesyen yang mengoptimalkan sumber daya yang masih 

digunakan. 

c) Menciptakan desain fesyen untuk wanita urban yang aktif seperti mahasiswa 

fesyen, wanita karir yang bekerja di Industri fesyen dan wanita yang peduli 

terhadap lingkungan. 

d) Menciptakan desain fesyen yang menggunakan teknik patchwork. 

e) Menciptakan desain fesyen yang memiliki tujuan positif untuk mengurangi 

limbah padat fesyen di Indonesia. 

f) Menciptakan desain fesyen yang memiliki nilai jual yang tinggi bagi brand 

DIT. 

 

1.4  Spesifikasi Produk Yang Diharapkan 

Spesifikasi perancangan tas wanita pada brand DIT meliputi : Bahan utama 

pembuatan tas dari sisa-sisa hasil produksi fesyen yaitu kulit asli binatang. Sebagian 

besar kulit asli binatang adalah kulit sapi dan kulit kambing. Dari seluruh limbah kulit 
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yang ada, warna yang paling banyak adalah warna netral seperti warna hitam, coklat 

tua dan coklat. Namun, ada beberapa warna – warni seperti warna merah, biru, 

kuning, hijau dan sebagainya tetapi dalam jumlah yang tidak banyak dan terbatas. 

Dan ada beberapa kulit sisa yang tidak digunakan oleh pabrik dikarenakan terdapat 

pesanan warna kulit yang salah dan pesanan orang yang tidak dibayar sehingga 

menumpuk digudang dan tidak digunakan. 

Selain bahan baku, terhadap elemen-elemen penting yang terdapat di dalam tas 

dan di luar tas yang termasuk dalam spesifikasi produk seperti : Benang, lem, zipper, 

magnet, kelim, kaki tas, furing dalam khusus tas, alas tas dari spons. 

 

1.5  Pentingnya Perancangan 

a) Mengurangi pencemaran limbah padat fesyen yang ada di Indonesia 

khususnya di Sidoarjo, Jawa Timur. 

b) Membangun kesadaran akan pentingnya mendaur ulang limbah. 

c) Menciptakan kebaharuan dalam hal bahan baku tas dari limbah kulit. 

d) Turut berkontribusi dalam gerakan penghijauan, peduli terhadap lingkungan. 

e) Kreatifitas yang menghasilkan uang atau profit. 

f) Turut berkontribusi dalam perkembangan ilmu desain fesyen. 

 

1.6 Asumsi dan Batasan Perancangan 

a) Batasan Ilmu : Brand DIT hanya menggunakan teori VALS yaitu gaya 

berbelanja tipe Achievers dan Experiences. 

b) Batasan Material : Brand DIT menggunakan bahan baku utama dari sisa-sisa 

hasil produksi industri fesyen yaitu kulit asli binatang yang berbentuk kecil-
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kecil. Kecuali  pada strap dan sisi tas bagian samping dan belakang 

menggunakan kulit yang utuh. Serta menggunakan material untuk hardware 

dari logam bakar dan furing dalam tas yang menggunakan kain.  

c) Batasan Teknologi : Brand DIT hanya memproduksi tas dengan mesin jahit 

khusus tas dan menggunakan teknik patchwork untuk menyatukan sisa-sisa 

kulit hasil produksi industri fesyen. 

d) Batasan Waktu : Perancangan produk tas wanita ini akan dilaksanakan dalam 

kurung waktu enam bulan ditahun 2018, terhitung sejak bulan Januari 2018 

sampai Juni 2018. 

 

1.7       Difinisi Istilah 

a) Patchwork adalah sebuah seni tambal menambal yang proses pembuatannya 

dilakukan dengan cara menjahit kain perca yang sudah disusun sedemikian rupa 

menjadi satu membentuk susunan yang menarik. (Hadisurya, 2011:163) 

b) Eco Fashion adalah semua produk fesyen yang terbuat dari bahan yang ramah 

lingkungan, bebas dari bahan kimia berbahaya dan bersifat berkelanjutan serta 

tidak menyebabakan kerusakan pada lingkungan dan mempedulikan kondisi 

kerja di pabrik. (Hadisurya, 2011:163) 
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1.8 Sistematika Penulisan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 1.8.1 Sistematika Penulisan (Metode Perancangan). 

BATASAN 

Batasan Ilmu : Fokus pada 

konsumen dengan gaya 

berbelanja tipe Achiever & 

Experiences. 

Batasan Material : Sisa-sisa hasil 

produksi industri fesyen ( limbah 

kulit) & hardware dari logam 

bakar. 

Batasan Teknologi : 

Menggunakan mesin jahit khusus 

tas. Menggunakan teknik 

patchwork untuk menyatukan 

limbah kulit. 

Batasan Waktu : 6 Bulan, dari 

bulan Januari 2018 hingga bulan 

Juni 2018. 

TEORI  

Brand DIT menggunakan teori dari VALS 

yaitu Achievers & Experiences. 

Menggunakan teori Elements of Design 

oleh Nita Leland. 

Menggunakan teori Principles of color 

Design oleh Nita Leland. 

IDENTIFIKASI 

MASALAH  

Bagaimana perancangan 

produk tas wanita dengan 

penggunaan teknik patchwork 

yang memanfaatkan limbah 

kulit pada brand DIT ? 

DATA DIPEROLEH DARI  

Buku, Jurnal dan Artikel 

Wawancara dan Test Market 6 Expert 

Panel dan 12 Extreme User. 

Kuisioner 100 Responden 

Observasi Desain Patchwork, 

Observasi Target Market dan 

Observasi Trend. 

IDEASI & EKSPERIMEN 

SOLUSI DESAIN 

PROTOTIPE UJI COBA 

PRODUK AKHIR 

TEST MARKET 


