
BAB I.  

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

 

Semakin berkembangnya zaman termasuk pada industri fesyen yaitu tekstil, 

membuat para pelaku usaha pada bidang tekstil lebih memilih menggunakan 

pewarna sintetis sebagai bahan baku produksi mereka. Harga yang lebih terjangkau, 

mudah didapatkan, memiliki warna yang stabil dan tahan lama menjadi faktor para 

pelaku usaha lebih memilih pewarna sintetis daripada menggunakan pewarna alami 

yang aman bagi lingkungan. Padahal efek samping limbah pewarna sintetis dapat 

merusak ekosistem air, dan menyebabkan toksik atau racun bagi ikan dan tumbuhan 

ganggang (Pratiwi,2010). Didukung oleh jurnal yang dikemukakan oleh Naimah 

(2014), pada 2011 industri tekstil Indonesia setidaknya sudah mencapai lebih dari 

2.251 pelaku usaha yang sebagian besarnya menggunakan pewarna sintetis, dengan 

hasil limbah yang langsung dibuang ke sungai sehingga sulit terdegradasi oleh 

alam. Pada 2012, di DKI Jakarta pencemaran limbah cair hasil industri tekstil 

memiliki Total Dissolved Solid (TDS) atau jumlah zat padat terlarut yang 

terperangkap berupa molekul dalam bentuk mikro granula yang sudah mencapai 

12.305,29 ton/tahun. 

 Produk fesyen khususnya sepatu yang dulunya hanya bertujuan untuk 

melindungi kaki dari elemen yang dapat melukai kaki seperti batu, paku, dan benda 

tajam (Aki Choklat, 2012 : 10) sudah bergeser menjadi alat untuk memperindah 

dan menunjang penampilan. Menteri Perindustrian Airlangga Hartanto menyatakan 

bahwa pada tahun 2016, nilai produksi sepatu sudah mencapai 22,98 Triliun rupiah. 
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Industri Kecil Menengah alas kaki dirasa mampu menyerap cukup banyak tenaga 

kerja sehingga dapat memajukan Industri Kreatif Indonesia 

(www.kemenperin.go.id, 2017) 

 Setelah melihat issue dan demand yang sedang berlangsung, penulis 

bertujuan menciptakan produk fesyen ramah lingkungan berupa sepatu wanita 

menggunakan proses pewarnaan alami atau disebut juga eco-dyeing sebagai solusi 

untuk mengurangi jumlah penggunaan pewarna sintetis pada bidang industri fesyen 

dengan menghasilkan produk yang memiliki limbah lebih aman bagi lingkungan. 

Eco-dyeing adalah teknik menampilkan warna pada permukaan kain dengan 

menggunakan pewarna alami yang berasal dari tumbuhan. Penerapan seni pada 

sepatu, akan penulis terapkan menggunakan teknik arashi shibori yang biasanya 

sering ditemukan pada produk fesyen pakaian menjadi penerapan pada bidang yang 

lebih kecil yaitu sepatu wanita. 

 Sementara itu sepatu yang  dirancang akan ditunjukkan kepada wanita 

dewasa berusia dua puluh hingga tiga puluh delapan tahun yang cukup aktif 

mengikuti perkembangan fesyen, memperhatikan penampilan, dan memiliki 

ketertarikan terhadap produk ramah lingkungan. 
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1.2  Rumusan Masalah 

 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah yang bisa 

disimpulkan adalah sebagai berikut :  

“Bagaimana cara mengurangi limbah pewarna tekstil serta menciptakan produk 

fesyen khususnya sepatu yang ramah lingkungan?” 

 1.3   Tujuan Perancangan 

 

Tujuan perancangan tugas akhir karya seni ini adalah sebagai berikut : 

• Menciptakan desain sepatu wanita ramah lingkungan 

• Menciptakan desain sepatu wanita berbahan dasar linen yang menggunakan 

teknik pewarnaan eco-dyeing, dan arashi shibori 

• Menciptakan desain fesyen yang terinspirasi dari permasalahan limbah 

pewarna sintetis, dan peluang bisnis sepatu yang sedang meningkat. 

• Menciptakan desain sepatu wanita yang dapat diterima masyarakat dan 

memiliki nilai jual bagi produk sepatu “RUSKA” 

 

1.4     Spesifikasi Produk yang Diharapkan 

 

Spesifikasi produk yang penulis harapkan adalah sepatu wanita berbahan linen 

yang menggunakan teknik eco-dyeing arashi shibori. Diharapkan produk ini dapat 

menjadi solusi alternatif untuk mengurangi pencemaran lingkungan akibat pewarna 

sintetis, karena produk ini menggunakan serat dan pewarna alam yang meghasilkan 

limbah hasil produksi yang cenderung lebih aman bagi lingkungan. Produk sepatu 
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wanita ini diharapkan dapat memenuhi kebutuhan konsumen dalam hal 

kenyamanan dan kualitas. Model sepatu  terinspirasi dari  footwear trend 2018 yang 

di sesuaikan dengan selera dari target market yang dituju. Perancangan ini 

menggunakan pewarna alam indigo yang menghasilkan berbagai gradasi warna 

biru, dengan pembuatan motif menggunakan teknik arashi shibori yang biasanya 

ditemukan pada produk pakaian, yang kali ini diaplikasikan pada bidang yang lebih 

kecil yaitu sepatu wanita. 

 

1.5 Pentingnya Perancangan 

 

Manfaat perancangan Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut:  

• Membangun kesadaran akan manfaat menggunakan produk fesyen ramah 

lingkungan 

• Mengembangkan teknik shibori, yang biasanya sering dijumpai pada 

pakaian, menjadi pada bidang lebih kecil yaitu pada sepatu wanita 

• Turut berkontribusi bagi kemajuan sub-sektor industri kreatif di bidang 

Industri Kecil Menengah, khususnya pada bidang alas kaki.  

• Turut berkontribusi bagi perkembangan ilmu desain fesyen yang ramah 

lingkungan  
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1.6 Asumsi Batasan dan Perancangan 

 

Berikut ini adalah batasan penggalian dan perancangan. Hal yang menjadi 

rancangan batasan penulis adalah sebagai berikut: 

• Batasan ilmu  : Penulis membatasi batasan ilmu pada ruang lingkup 

fesyen. 

• Batasan Material : Penulis membatasi bahan yang akan digunakan 

untuk perancangan yaitu dengan menggunakan material linen, dan bahan 

baku pewarna alam yaitu indigo 

• Batasan Teknik : Penulis membatasi penelitian terhadap berbagai 

teknik seni menghias kain shibori arashi. 

• Batasan waktu  : Penulis membatasi proses perancangan dan 

penelitian pembuatan produk mulai dari Juli 2017 hingga Juni 2018. 

• Batasan pasar  :  Penulis membatasi segmentasi pasar pada 

golongan: 

• Geografis  : Penulis membatasi wilayah lingkup secara tidak 

langsung yang artinya perancangan produk akan dipasarkan melalui e-

commerce atau media sosial untuk wilayah seluruh Indonesia. 

• Demografis :  

▪ -Konsumen primer, perancangan produk untuk wanita 

berusia 25 - 38 tahun yang tinggal di daerah perkotaan, aktif 

bekerja dan berkegiatan dengan menggunakan sepatu hak 

tinggi maupun pendek.  
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- Konsumen sekunder perancangan produk untuk wanita muda 18 – 

25 tahun yang aktif dalam mengikuti dunia fesyen, dan merupakan 

masyarakat kelas menengah.  

• Psikografis : Penulis menggunakan teori VALS dalam pemilihan target 

market yang cocok. Secara umum, segmentasi yang ditargetkan oleh penulis 

memiliki karakter Thinker, yang artinya adalah konsumen yang memiliki 

sifat dewasa, pemikiran ideal, memiliki sifat terbuka dan menghargai, dan 

cenderung memiliki tingkat pendidikan yang tinggi dan aktif mencari 

informasi atau berpengetahuan luas. Karakter thinker biasanya memilih 

produk yang memiliki kualitas yang tahan lama, memiliki fungsi dan nilai 

jual yang baik.  

 

1.7 Definisi Istilah 

 

Bottom / Sole  : Seluruh bagian bawah pembentuk sepatu mulai dari insole hingga 

ke bawah. 

Eco-Dyeing  : Eco dyeing merupakan metode kontemporer pewarnaan kain 

dengan pewarna alam. ( Husna, 2016 : 285) . Eco dyeing merupakan 

proses pemberian warna dari serat tumbuhan dengan teknik mencelupkan 

kain yang sudah dibuka pori-porinya terlebih dahulu. 

Fiksasi  : Proses akhir dalam teknik pewarnaan kain yang bertujuan untuk 

mengikat warna agar tidak mudah luntur, dan membantu menjaga 

kualitas warna pada kain. 
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Heels  :  Heels (Bahasa Inggris) Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Heels 

merupakan arti dari hak yaitu telapak sepatu pada bagian tumit yang 

relatif tinggi, sehingga penggunaan kata Heels akan sama artinya dengan 

peninggi pada sepatu.  

Indigo  : Indigo menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah 

tumbuhan tropis yang menghasilkan zat celup warna biru dan merupakan 

marga Indigofera.  

Insole  :  Lapisan atau biasa disebut alas sepatu pada istilah Indonesia berbentuk 

busa yang dilapisi kulit, yang bertujuan untuk menambah kenyamanan 

pemakai. 

Mordanting  :  Proses awal yang dilakukan sebelum melakukan teknik 

pencelupan, dengan cara memasak kain menggunakan tawas dan abu 

soda dengan tujuan untuk membuka pori-pori kain, menghilangkan lilin, 

dan mengangkat kotoran pada kain yang berpengaruh pada proses 

pengikatan kain dengan pewarna. 

Upper  :  Seluruh bagian atas dari sepatu yang telah disatukan. 
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1.8 Sistematika Penulisan 

 

Proses perancangan Tugas Akhir Karya Seni ini menggunakan metode 

Desain Thinking, ini merupakan sebuah pola pikir seorang desainer yang membuat 

seseorang mampu untuk mengubah ide menjadi suatu produk atau jasa dengan suatu 

strategi Cara terbaik menggunakan metode Desain Thinking menjadi dalam 

menciptakan inovasi adalah sebagai berikut: 

a) Human- Centred Approach, yaitu dengan cara mendekatkan diri kepada 

target market yang dituju, agar dapat memahami kebutuhan dan selera 

mereka, dengan menggunakan 2 cara, yaitu kualitatif dan kuantitatif, 

kualitatif dilakukan dengan melakukan wawancara, dan kuantitatif 

menggunakan aplikasi google form yang disebar kepada kurang lebih 

100 target market. 

b) Integrative Thinking, dengan melihat permasalahan pencemaran 

lingkungan akibat industri fesyen penulis menjadikan hal terebut 

sebagai peluang usaha yaitu dengan menciptakan produk sepatu wanita 

ramah lingkungan yang menggunakan pewarna alam sebagai solusinya. 

c) Rapid Experimentation and Prototypeing, pembuatan produk dilakukan 

secara berulang-ulang, mulai dari pembuatan bahan utama dengan 

teknik arashi shibori, hingga pembuatan produk sepatu, yang di uji 

kelayakan nya terlebih dahulu. 
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d) Collaboration, para mentor dan fasilitator turut memberi saran terhadap 

produk rancangan penulis. 

Proses perancangan dalam Tugas Akhir Karya Seni ini menggunakan 

tahapan dalam desain Thinking yang telah divisualisasikan menjadi gambar 

berikut:  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. 1  

Proses Perancangan 

Sumber : Data Pribadi 
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1. Identifikasi Masalah : 

Penulis menemukan  fakta bahwa pencemaran lingkungan yang berasal dari 

pewarna sintetis pada industri fesyen sulit terdegradasi oleh alam dan 

menyebabkan kerusakan pada ekosistem air dan berbahaya bagi tumbuhan 

sekitar aliran sungai dan manusia. 

2. Ideasi : 

Sebagai mahasiswa dengan pendidikan pada bidang fesyen dan tanggung 

jawab sebagai seorang desainer untuk turut serta menjaga lingkungan, dan 

melihat didukung demand industri alas kaki yang sedang meningkat. 

Menciptakan ide bagi penulis untuk membuat produk sepatu wanita ramah 

lingkungan yang menerapkan teknik pewarnaan alam yaitu eco-dyeing 

arashi shibori. 

3. Solusi Desain           : 

Penulis akan menciptakan produk sesuai dengan kebutuhan dan selera 

wanita Indonesia yang didasarkan oleh survey dan wawancara yang telah 

penulis lakukan. Penulis juga membuat desain yang mengikuti footwear 

trend 2018 yang akan datang. Produk akan menggunakan material linen 

yang mudah dibentuk pada proses pembuatan pola arashi shibori, dengan 

menggunakan pewarna alam yaitu indigo. 
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4. Desain Prototipe       : 

Dalam langkah ini, penulis akan melakukan eksperimen dengan membuat 

sepatu hak wanita berbahan linen dengan teknik eco-dyeing arashi shibori.  

Penulis akan membuat dua belas desain yang nantinya akan dipilih oleh 

pembimbing sebanyak enam desain, dan salah satu desain akan dijadikan 

sebagai prototipe, dengan tujuan penilaian kelayakan produk. 

5. Produk Akhir          : 

Langkah ini merupakan penciptaan produk akhir dari rancangan penulis 

yang sudah diperbaiki dan diterima oleh pembimbing utama, dosen praktisi, 

dan dosen konsultan, yang juga telah melewati uji kelayakan produk dengan 

target market. 

 

 

 

 

 

 

 

 


