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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Indonesia merupakan negara tropis dengan tingkat keanekaragaman hayati 

tertinggi di dunia. Hal ini menyebabkan pada zaman sekarang banyaknya penjual 

tanaman hias yang ada, baik secara online maupun dalam bentuk toko sendiri. 

Pada saat ini konsumen terbesar tanaman hias adalah florist dan decorator (Niken 

Widyaningsih, 2014). Dilihat dari fakta tersebut maka dapat dikatakan bahwa 

semakin banyaknya peminat bunga yang ada di Indonesia pada saat ini.  

Pada umumnya toko bunga biasanya hanya memanfaatkan bunga tersebut 

untuk dijual menjadi buket, papan bunga, dan untuk dekorasi ruangan. Bunga 

yang dijual harus masih memiliki kualitas yang bagus dan bermutu. Dari hasil 

wawancara terhadap toko bunga Four Clover, Rossely Flower, dan beberapa 

florist di pasar  bunga Kayoon bahwa bunga yang memiliki kualitas kurang bagus 

dan tidak sesuai kriteria dengan terpaksa harus dibuang oleh pemilik toko. Setiap 

harinya rata-rata limbah bunga yang dihasilkan oleh setiap florist di pasar kayoon 

sekitar 30 – 50 kg. Limbah bunga tersebut terdiri dari hasil sisa potongan bunga 

dan juga dari bunga yang tidak memiliki kualitas yang baik. Sementara itu limbah 

yang dihasilkan di pasar bunga Rawa Belong, Kebun Jeruk menghasilkan limbah 

bunga sebanyak 4 ton perharinya (Rizky Adytia, 2016). Limbah bunga yang 

dihasilkan oleh florist tersebut sebagian kecil diambil oleh pemulung lalu 

dimanfaatkan menjadi kompos. Limbah bunga tersebut kurang dimanfaatkan 
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secara maksimal sehingga tidak bernilai jual tinggi dan dapat menimbulkan bau 

yang diakibatkan oleh proses pembusukan.  

Bunga termasuk dalam jenis sampah organik yang hanya dimanfaatkan 

menjadi kompos. Bahan organik merupakan bahan didalam atau permukaan tanah 

yang berasal dari sisa tumbuhan, hewan, dan manusia baik yang telah mengalami 

dekompist atau yang sedang mengalami proses dekomposit. Limbah organik 

mempunyai dampak negatif bila dibuang disembarang tempat seperti pencemaran 

air, tanah, udara yang mengakibatkan timbul berbagai penyakit dan juga bau yang 

tidak sedap (Sukrorini, 2014: 60). 

Dari pernyataan tersebut diketahui bahwa limbah bunga dari florist 

sebagian besar dibuang dan hanya sebagian kecil dimanfaatkan menjadi kompos 

sehingga limbah bunga tersebut kurang dimanfaatkan secara maksimal.  

Kurangnya pemanfaatan limbah bunga ini memunculkan sebuah  ide untuk 

menciptakan brand “Harz Jewelry” yaitu produk perhiasan wanita yang berasal 

dari limbah bunga yang diresinkan untuk dimanfaatkan menjadi produk perhiasan 

wanita yang bernilai jual tinggi. Selain itu, produk perhiasan dari limbah bunga 

juga dapat menambah nilai ekonomi didalam industri kreatif karena dari hasil 

penelitian Wheny Khristianto (2012; dalam Irawan 2015:1) tingkat perekonomian 

di Indonesia mengalami perkembangan yang sangat pesat di dalam Industri 

kreatif.  Target market untuk produk perhiasan ini yaitu wanita muda yang 

berumur 19-25 tahun yang suka mencoba hal baru dan penampilan mereka. Agar 

produk tersebut dapat terlaksana maka perlu melakukan penelitian  agar hasil 

yang ingin dicapai sesuai dengan apa yang diharapkan.  
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1.2 Rumusan Masalah 

Bagaimana merancang perhiasan wanita menggunakan teknik resin dengan 

memanfaatkan limbah bunga pada brand Harz Jewelry?  

 

1.3 Tujuan Perancangan  

Tujuan perancangan merupakan jawaban atau sasaran yang ingin dicapai dari 

masalah yang ada, oleh sebab itu tujuan perancangan ini adalah: 

a) Menciptakan desain perhiasan untuk wanita berusia 19-25 tahun, yang 

membutuhkan inovasi pada perhiasan mereka berupa pemanfaatan limbah 

bunga untuk meningkatkan nilai ekonomi limbah bunga.  

b) Menciptakan desain perhiasan menggunakan material silver dan limbah 

bunga yang telah diresinkan melalui proses handmade dan pembakaran 

pada material silver.  

c) Menciptakan desain perhiasan yang terinspirasi dari alam dengan konsep 

feminin, moderen dan chic. 

d) Menciptakan desain perhiasan yang sesuai dan bernilai jual bagi Harz 

Jewelry. 

1.4 Spesifikasi Produk Yang Diharapkan  

 Produk  yang di harapkan pada Harz Jewelry  dibuat untuk wanita muda 

yang berprofesi sebagai mahasiswi, wanita karir dan ibu rumah tangga muda yang 

berumur 19-25 tahun. Produk perhiasan ini dibuat menggunakan material silver 

dengan menggunakan bunga yang diresinkan sebagai aplikasi dalam perhiasan. 

Desain yang dibuat terinspirasi dari alam dengan desain feminin, moderen dan 

chic. Pada brand ini membuat perhiasan berupa anting, kalung, cincin dan gelang. 
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Warna yang digunakan menyesuaikan tren warna 2018. Ukuran perhiasan yang 

dibuat yaitu ukuran standar wanita ASIA. Pemasok limbah bunga dari toko bunga 

Surabaya. Proses pembuatan perhiasan menggunakan proses tradisional yaitu 

handmade. Harga perhiasan mulai dari Rp 450.000 –Rp 1.500.000. Produk 

perhiasan akan dijual secara online  melalui website dan instagram. Promosi 

menggunakan promosi online seperti instapromote. 

 

1.5 Pentingnya Perancangan 

Manfaat dari perancangan Tugas Akhir ini yaitu: 

a) Membangun kesadaran akan pentingnya memanfaatkan limbah bunga. 

b) Memanfaatkan ketersediaan alam seperti limbah bunga yang diubah 

menjadi produk yang lebih bernilai jual tinggi dengan menjadikannya 

sebagai produk perhiasan wanita.  

c) Menciptakan inovasi pada perhiasan wanita dengan menggunakan limbah 

bunga yang di resinkan. 

d) Turut berkonstribusi dalam kemajuan perkembangan ilmu fesyen. 

e) Turut berkonstribusi dalam kemajuan sub-sektor industri kreatif dibidang 

fesyen. 
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1.6 Asumsi Dan Batasan Perancangan 

Hal umum yang menjadi batasan: 

a) Batasan ilmu: Penelitian Tugas Akhir ini dilakukan dalam ruang lingkup 

ilmu fesyen desain dan bisnis. 

b) Batasan material: Dalam Tugas Akhir ini, perancangan pembuatan produk 

perhiasan menggunakan material dasar silver, limbah bunga dan resin 

bening. 

c) Batasan teknologi: Dalam Tugas Akhir ini, perancangan pembuatan 

produk perhiasan menggunakan proses pengerjaan tangan dengan finishing 

menggunakan mesin poles. 

d) Batasan waktu: Penelitian Tugas Akhir ini dilakukan dalam kurun waktu 6 

bulan, berlangsung dari periode Februari 2018 hingga Juni 2018. 

 

1.7 Definisi Istilah  

a) Resin merupakan bahan polimer yang secara kimia dapat dibekukan oleh 

sejenis bahan katalis atau kobal. Karena sifatnya yang mengeras setelah 

diberi bahan kimia resin juga digunakan pada industri kerajinan (Sudirdja, 

2002:8). 

b) Katalis adalah jenis bahan kimia berbentuk cair, berwarna bening dan 

dapat digunakan untuk mempercepat proses pengerasan (D.L Sanggarang, 

2008:8). 

c) Perak adalah logam bewarna putih yang lunak dan lentuk sehingga mudah 

ditempa (Kamus Bahasa Indonesia Online).  
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d) Chic adalah cantik dan keanggunan. 

e) Feminin adalah gaya yang bersifat kewanitaan. 

1.8 Sistematika Penulisan 

Proses perancangan Tugas Akhir ini menggunakan beberapa tahapan yaitu :  

a) Batasan 

Batasan perancangan pada penulisan tugas akhir ini terdiri dari batasan 

ilmu, batasan material, batasan teknologi, dan batasan waktu. Ilmu yang 

digunakan yaitu ilmu fesyen desain dan bisnis . Material yang digunakan 

adalah material silver, limbah bunga, dan resin bening. Teknologi yang 

digunakan adalah menggunakan mesin poles. Waktu dalam perancangan 

adalah kurun waktu 5 bulan  mulai dari Februari 2018 sampai Juni 2018. 

b) Identifikasi Masalah  

Pada saat ini limbah atau sampah organik di Indonesia semakin banyak 

dibanding sampah anorganik karena sampah organik tidak manfaatkan 

dengan baik. Sampah organik yang tertumpuk mengakibatkan berbagai 

macam penyakit dan bau yang tidak sedap akibat dari proses dekomposit. 

Salah satu limbah organik yang tidak dimanfaatkan adalah bunga. Limbah 

bunga banyak dibuang karena kulaitas yang tidak sesuai dengan standar 

dari florist. Maka dari itu penulis ingin memanfaatkan limbah bunga 

dengan menjadikannya sebagai produk perhiasan yang bernilai jual tinggi.  

c) Teori 

Teori yang digunakan pada penelitian ini berpusat pada perhiasan wanita, 

limbah bunga, dan teknik resin. Teori tersebut akan dibahas secara 
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mendalam dalam Tugas Akhir yang berjudul “Perancangan Perhiasan 

Wanita Menggunakan Teknik Resin Dengan Memanfaatkan Limbah 

Bunga Pada Brand Harz Jewelry”. 

d) Data Yang Diperoleh 

Data yang diperoleh berasal dari data primer dan data sekunder. Data 

primer meliputi kuesioner, wawancara dengan expert panel, wawancara 

dengan extreme user, dan observasi. Data sekunder meliputi buku, jurnal, 

dan internet. Kuesioner dibagikan kepada 111 responden wanita muda 

yang berusia 19-25 tahun yang berprofesi sebagai mahasiswi, wanita karir, 

dan ibu rumah tangga muda. Wawancara dilakukan dengan 6 narasumber 

expert panel dan 12 narasumber extreme users. Narasumber expert panel 

adalah orang-orang yang memiliki keterampilan dan pengetahuan 

mendalam dibidang perhiasan, resin, dan bunga. Narasumber extreme 

users adalah orang-orang yang berpontensi membeli dan menyukai produk 

perhiasan yang sesuai dengan target market.  

Observasi dilakukan dengan mengamati kompetitor langsung dan tidak 

langsung.  

e) Ideasi / Eksperimen 

Pada tahap eksperimen menggunakan data dari hasil wawancara dengan 

expert panel, buku dan internet. Tahap eksperimen ini menguji coba dua 

macam resin yaitu resin bening dan epoxy resin dengan mencampurkan 

katalis dalam perbandingan yang sesuai agar resin dapat kering dengan 
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sempurna. Selain menguji resin dengan katalis dilakukan juga pengujian 

ketahanan bunga terhadap resin.  

f) Prototype dilakukan untuk mengetahui hasil jadi dari desain yang telah 

dibuat sebelum  diproduksi secara banyak sehingga jika ada kekurangan 

dapat direvisi lagi sehingga menjadi produk yang lebih baik lagi.  

g) Produk Akhir 

Produk akhir ini adalah desain akhir  yang dibuat menjadi satu koleksi dari 

produk perhiasan yang terdiri dari 2 set perhiasan yang siap untuk 

dipasarkan. 
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Gambar 1.1: Metode Sistematika Penulisan 

Sumber: Penulis 

 

Gambar 1.1: Metode Sistematika Penulisan 

Sumber: Penulis 
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Batasan: 

-Batasan ilmu: 
Penelitian Tugas Akhir 
ini dilakukan dalam 
ruang lingkup ilmu 
fesyen desain dan 
bisnis. 

-Batasan material: 
Dalam Tugas Akhir ini, 
perancangan pembuatan 
produk perhiasan 
menggunakan material 
silver, monel, bunga dan 
resin. 

-Batasan teknologi: 
Dalam Tugas Akhir ini, 
perancangan pembuatan 
produk perhiasan 
menggunakan proses 
kerajinan tangan. 

-Batasan waktu: 
Penelitian Tugas Akhir 
ini dilakukan dalam 
bulan Februari 2018 
sampai Juni 2018  

 

 

Identifikasi Masalah: Bagaimana 
merancang perhiasan wanita 
menggunakan teknik resin dengan 
memanfaatkan limbah bunga pada 
brand Hartz Jewelry?  

 

 

 

Data diperoleh dari:  

• Buku, jurnal dan 
media online 

• Kuesioner 
• Wawancara 12 calon 

konsumen 
• Wawancara 6 ahli 
• Observasi lapangan 

Teori: 

Perhiasan 
wanita, limbah 
bunga, teknik 
resin 

IDEALIS/ EKSPERIMEN 

Melakukan eksperimen untuk 
mengetahui jenis resin yang 
sesuai dan proses 
pembuatannya 


