
 

 

 

 

BAB I PENDAHULUAN 

 

1.1. LATAR BELAKANG MASALAH 

 

Sampah atau limbah menimbulkan banyak permasalahan pada lingkungan, 

jika terus dibiarkan dan tidak ditangani dengan baik maka akan menimbulkan 

polusi hingga mengganggu kesehatan. Sebagian orang menganggap limbah adalah 

barang yang sudah tidak ada gunanya lagi, padahal limbah bisa menjadi suatu hal 

yang bernilai jual tinggi bila dimanfaatkan dengan baik. Permasalahan mengenai 

limbah hingga saat ini yang masih terjadi akibat kurangnya tingkat kesadaran 

masyarakat akan pemanfaatan limbah dari produk yang dihasilkan membuat 

lingkungan semakin tercemar.  

Timbunan sampah di Indonesia mencapai 200.000 ton perhari atau setara 

dengan 73 juta ton pertahun, limbah paling banyak berasal dari limbah rumah 

tangga, limbah kedua terbesar yaitu limbah plastik sebesar 14% dan ketiga adalah 

limbah kertas sebesar 9%. (Prawira, 2014) 

Salah satu limbah yang akan diangkat yaitu limbah kantong kertas sak semen. 

Limbah kantong  semen ini dipilih karena pembangunan di Indonesia saat ini yang 

sangat pesat, selain memberikan dampak positif, juga dampak negatif pada 

lingkungan yang ditimbulkan yaitu banyaknya tumpukan sampah kertas kantong 

semen bekas. Selain itu limbah kertas semen dipilih karena termasuk ke dalam 

limbah organik yang tidak mudah membusuk dan memiliki sifat Recycleable. 

(Suryati, 2009) 
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Dengan semua fakta itu, maka penulis ingin menciptakan sebuah 

Perancangan produk tas dengan konsep ramah lingkungan dengan menggunakan 

bahan limbah kantong semen, produk  ini bertujuan untuk membantu mengatasi 

masalah limbah kantong semen, lalu diolah menjadi produk yang baru sehingga 

dapat diterima oleh kalangan muda Indonesia terutama yang berdomisili di kota 

besar seperti Surabaya dan Jakarta. 

 Kelebihan dari produk ini adalah perancangan produk tas yang terbuat dari 

kantong semen yang dibuat menyerupai kulit, tas tersebut juga dapat memberikan 

pilihan baru bagi wanita muda yang ingin tampil dengan tas yang ramah 

lingkungan dengan desain yang modern. Konsumen yang cocok untuk produk ini 

adalah wanita dengan usia 19-30 tahun yang menyukai produk unik dan berani 

untuk tampil beda. 

Selain itu, bagi konsumen, mereka juga mendapat value moral tersendiri 

karena turut berkontribusi dalam mengurangi permasalahan limbah, membangun 

kesadaran akan pentingnya sustainable fashion di masa mendatang, mengurangi 

limbah padat dari industri-industri di Indonesia. 

 

1.2. RUMUSAN MASALAH 

Berdasarkan latar belakang diatas, didapatkan rumusan masalah yang akan 

dibahas dan dicari solusinya melalui rancangan ini yaitu, “Bagaimana merancang 

produk tas wanita dengan memanfaatkan limbah kantong semen ?” 
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1.3. TUJUAN PERANCANGAN 

a) Menciptakan produk  untuk mengurangi limbah yang ada dilingkungan 

sekitar 

b) Menciptakan desainfesyen tas untuk wanita yang peduli akan lingkungan.  

c) Menciptakan desain fesyen yang sesuai dan bernilai jual bagi brand Exlair 

d) Menciptakan desain fesyen menggunakan bahan limbah kantong semen 

dengan teknik papercraft 

 

1.4. SPESIFIKASI PRODUK YANG DIHARAPKAN 

Produk yang dihasilkan diharapkan dapat memeuhi kebutuhan customer. 

Produk ini terbuat dari limbah kantong semen dengan bahan tambahan kulit 

sintetis.    

Dari segi desain dan style merupakan desain tas yang cocok dengan selera 

pasar saat ini seperti clutch, city bag, satchel bag, tote bag, dan lain-lain.Memiliki 

ciri khas yaitu dengan teknik papercraft origami tasselation. 

 

1.5. PENTINGNYA PERANCANGAN 

 Membangun kesadaran akan pentingnya menjaga ekosistem lingkunganagar 

tidak tertumpuk oleh limbah  

 Mengembangkan teknik dalam pemanfaatan limbah ang dapat diaplikasikan 

pada produk tas wanita 
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 Turut berkontribusi dalam keajuan sub-sektor industri kreatif dibidang 

industri fesyen 

 Turut berkontribusi bagi perkembangan ilmu desain fesyen 

 Bagi konsumen, mereka juga mendapat value moral tersendiri karena turut 

berkontribusi dalam mengurangi permasalahan limbah. 

 

1.6. ASUMSI DAN BATASAN PERANCANGAN 

Batasan yang ada dan digunakan dalam perancangan ini meliputi : 

a. Batasan Ilmu 

Perancangan ini menggunakan ilmu fashion design dan fashion 

sustainability 

b. Batasan Material 

bahan yang digunakan dalam perancangan ini yaitu limbah kantong semen 

dan kulit sintetis  

c. Batasan Waktu 

Perancangan ini dimulai dari bulan Januari 2018 hingga Juni 2018 

d. Batasan Pasar  

1. Geografis 

Produk akan dipasarkan diseluruh Indonesia menggunakan social 

media dan ecommerce site platform 

2. Demografis 
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Produk ditargetkan untuk wanita muda berusia 19-25 tahun, dengan 

pendapatan minimal Rp 5.000.000,- perbulan dengan tingkat 

pendidikan minimal setara dengan S1, untuk semua agama dan ras.  

3. Psikografis 

Pasar yang ditargetkan merupakan yang peka terhadap isu-isu secara 

global, yang dalam sistem VALS dikategorikan dalam Innovators dan 

Thinkers. Innovators adalah yang paling reseptif terhadap ide baru dan 

merupakan konsumen yang sangat aktif. Thinkers atau pemikir 

cenderung berpendidikan tinggi, terbuka terhadap ide baru serta -

perubahan sosial yang ada. 

 

1.7. DEFINISI ISTILAH 

Sustainable fashion adalah konsep rantai desain berkelanjutan, yaitu produk 

fashion yang dirancang dan diproduksi dengan pertimbangan lingkungan serta 

dampak sosial yang ditimbulkannya (Yudhanti, 2017). 

 

1.8. SISTEMATIKA PENULISAN 

Proses perancangan dalam Tugas Akhir ini menggunakan beberapa tahapan 

yang divisualisasikan dengan diagram berikut : 

a) Batasan 

Batasan perancangan pada penulisan tugas akhir ini terdiri dari batasan 

ilmu, material, waktu dan pasar. Ilmu yang digunakan adalah fashion 

design dan sustainable fashion. Material yang digunakan yaitu limbah 
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kantong semen yang telah diolah dan dikombinasikan dengan bahan lain 

yaitu kulit domba. Waktu untuk perancangan adalah dalam kurun waktu 6 

bulan dan berlangsung dari periode Januari 2018 hingga Juni 2018. Pasar 

terdiri dari Geografis, Demografis, Psikografis. Geografis ditujukan pada 

target market yang berada diarea Surabaya – Jakarta. Demografis kepada 

wanita muda usia 19-25 tahun yang mementingkan penampilannya sebagai 

mahasiwi atau pekerja yang berdomisili di perkotaan. Psikografis yang 

masuk dalam kategori Innovators dan Thinkers.  Innovators adalah yang 

paling reseptif terhadap ide baru dan merupakan konsumen yang sangat 

aktif. Thinkers atau pemikir cenderung berpendidikan tinggi, terbuka 

terhadap ide baru serta perubahan sosial yang ada. 

b) Identifikasi masalah 

Perkembangan dunia fashion yang sangat pesat menimbulkan dampak 

positif dan negatif, dampak negatifnya yaitu pencemaran lingkungan, 

industri fashion merupakan industri ke 2 penghasil limbah terbesar di 

dunia. Maka dari itu, penulis ingin membuat produk fesyen yang 

mengurangi dampak buruk pada lingkungan melalui produk tas wanita.  

c) Teori yang digunakan yaitu teori dalam pembuatan tas, fashion design, 

dan pendalamannya juga menggunakan prinsip dan elemen desain. 

Teori-teori tersebutlah yang akan dibahas mendalam pada judul Tugas 

Akhir “Perancangan Produk Tas Wanita Dengan Menggunakan 

Limbah Kantong Semen pada brand Exlair” sebagai salah satu tujuan 

untuk memenuhi keinginan wanita. 
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d) Data yang diperoleh  

 Data yang diperoleh berasal dari media massa (buku, jurnal, dan 

internet), wawancara expert panel, wawancara extreme user, kuisioner, 

dan observasi. Wawancara dilakukan kepada 12 narasumber yang dibagi 

menjadi 2 yaitu 6 expert panel dan 6 extreme user. Narasumber expert 

panel dipilih berdasarkan keahliannya dalam bidang tas, dan sustainable 

fashion. Narasumber extreme user dipilih berdasarkan latar belakang 

mereka yang mengerti tentang  fesyen atau mereka yang menyukai 

produk fesyen ramah lingkungan. Kuisioner ditujukan kepada 100 

narasumber dengan target wanita muda usia 19-30 tahun dengan 

statusnya sebagai mahaiswa dan pekerja.  

e) Ideasi 

 Ideasi /eksperimen pada tahapan ini didapatkan dari data yang diperoleh 

melalui kuisioner, wawancara expert panel dan extreme user, observasi, 

dan media masa (buku, jurnal, dan internet) untuk perancangan produk 

tas wanita berkonsep fesyen ramah lingkungan yang menggunakan 

limbah kantong semen sebagai bahan baku dan menggunakan proses 

pewarnaan berbahan alam sehingga dapat memenuhi konsep sustainable 

fashion. 

f) Prototype  

Pada tahapan ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana hasil desain 

sebelum direalisasikan. Pada tahapan ini juga dapat membantu untuk 

mengoreksi pada bagian desain. 
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g) Produk akhir 

Pada tahapan ini merupakan produk yang sudah siap untuk dipasarkan. 

Produk akhir dari perancangan ini berupa 3 produk tas wanita dengan 

menggunakan bahan limbah kantong semen yang dikombinasikan dengan 

bahan synthetic leather. Produk akhir dibuat berdasarkan desain akhir.   
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Tabel 1 Metode Perancangan

 

Fashion design, Teknik 

papercraft origami 

tasselation ,tas wanita 

Teknik: papercraft 

origami tasselation 


