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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang Masalah  

 Sumber daya alam merupakan salah satu keindahanalam yang diketahui 

sangat kaya akan ragamnya. Dibagi menjadi dua bagian yakni sumber daya alam 

hayati dan non hayati. Salah satu sumber daya alam yang menjadi fokus adalah 

sumber daya alam hayati. Khususnya kekayaan laut berupa kerang, kulit kerang 

mempunyai peluang besar sebagai bahan dasar alami untuk kerajinan karena warna 

dan bentuknya, dikutip dari buku (Ann Kay, 2006). Merupakan sumber daya yang 

berpotensi dan berpeluang di dunia kerajinan, namun pemanfaatan yang dilakukan 

masih berfokus pada mutiara, sedangkan kerang hanya memiliki masa panen 

sebanyak 2-3x saja dan setelah itu akan disingkirkan (Riza, 2015). Terlewat dari masa 

panen kerang sudah tidak berpotensi menghasilkan mutiara lagi sehingga dilakukan 

pemanfaatan seperti dikonsumsi maupun memanfaatkan kulit kerang sebagai bahan 

kerajinan.  

 Dalam segi pemanfaatan diperlukan perhatian khusus dari pemanfaatan 

sumber daya ini sehingga dapat meningkatkan fungsi dan nilai estetis dari kerang. 

Pemanfaatan kulit kerang memang sudah dilakukan beberapa kalangan namun 

terapan yang dilakukan belum memberi dampak yang cukup untuk pasar fesyen masa 

kini. Kulit kerang diproduksi sebagai bahan sehari-hari (Kusnadi, 2008). Proses 

pembuatan kerajinan berbahan dasar kulit kerang sudah merajalela mulai dari bisnis 
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start up anak muda sekalipun, mengingat harga kulit kerang yang relatif murah 

sehingga bagi anak muda yang memulai bisnis dengan keterbatasan modal dapat 

memulainya dengan modal dasar kreativitas dan keuletan tiap individu, seperti yang 

dikutip oleh (Devy, Eka., Diman, Arka., Suseno., Anggun.,Ummulia, 2013). Dimulai 

dengan memanfaatkan kulit kerang menjadi souvenir, tempat tissue, hiasan tas/ 

sepatu, tirai, gantungan kunci, tempat asbak/ lilin dan masi banyak lagi.  

 Pemanfaatan yang dilakukan masih dalam lingkup kerajinan dan barang 

sehari-hari yang sering ditemui dan tidak mempunyai tingkat eksklusifitas sekalipun. 

Terdapat perusahaan perhiasan dan aksesoris wanita yang sudah turut memanfaatkan 

kulit kerang sebagai bahan aksesoris wanita, namun desain maupun harga yang 

diterapkan ada pada lingkup upper upper class. Sehingga adanya kesenjangan yang 

terjadi diantara pemanfaatan yang sudah dilakukan pada kulit kerang. Baik itu 

dimanfaatkan menjadi barang sehari-hari yang memiliki segi kerajinan yang mudah 

ditemui dengan harga yang standar, dan juga yang dimanfaatkan sebagai aksesoris 

bernilai tinggi. 

 Penggunaan kerang pada sebuah aksesoris sudah sering ditemui di pasar 

namun pemanfaatan yang dilakukan pada aksesoris pernikahan mempunyai nilai dan 

pandangan baru terhadap pasar, mengingat bahwa bahan-bahan yang digunakan 

untuk sebuah wedding accessories kerap menggunakan bahan bernilai cukup tinggi 

namun kepentingan sebuah hair piece hanya sebesar 2% diantara kepentingan elemen 

pernikahan lainnya, sehingga dengan menggunakan kerang akan mengurangi nominal 

standar yang dikeluarkan untuk sebuah wedding accessories (Tutera, 2010). Disisi 
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lain aksesoris pernikahan dapat lebih bernilai karena mempunyai esensi tersendiri 

pada material yang digunakan, yaitu kulit kerang. 

 Berdasarkan permasalahan yang ada, yakni pemanfaatan yang sudah 

dilakukan pada kulit kerang, belum pernah ada yang memanfaatkan kulit kerang 

sebagai bahan yang digunakan pada aksesoris, khususnya aksesoris pernikahan pada 

kelas upper middle class.Maka dari itu dirancangkan aksesoris pernikahan yang 

mengikuti perkembangan pasar fesyen. Menggunakan teknik upcycle, pada kerang 

yang dimana kulit kerang dijadikan batu hias (beads) yang akan diselingi dengan 

silver, untuk meningkatkan esensi dari kulit kerang pada kelas upper middle class. 

Tujuan dari pembuatan aksesoris wanita ini adalah selain menggunakan sumber daya 

alam yang kurang diperhatikan oleh pasar sebagai bahan pembuatan aksesoris pada 

kelas upper middle class.Juga dapat memperkenalkan sekaligus membuktikan kepada 

masyarakat bahwa kulit kerang dengan gambaran sebagai limbah dapat dikonversi 

menjadi bahan aksesoris kontemporer dengan caradiolah lebih maksimal.Kulit 

kerangdapat dimanfaatkanlebih dari sebagai hiasan/ pajangan dan perabotan rumah 

saja, tetapi dapat menjadi sumber bahan baku untuk wedding accessories dengan 

desain yang berkualitas, mengikuti tren, dan mempunyai potensi nilai jual di pasar. 

 

1.2. Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang yang ada, maka perumusan masalah yang dihasilkan 

yaitu: 
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Bagaimana merancang wedding accessories menggunakan teknik upcycle dengan 

pemanfaatan kulit kerang dan silver. 

1.3. Tujuan Pengembangan (tujuan perancangan) 

Tujuan perancangan Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut : 

a. Merancangkan brand aksesoris untuk wanita usia 20-35 tahun, menggunakan 

SDA yang kurang memberi berdampak di dunia fesyen. 

b. Merancangkan produk aksesoris dari kerangdengan menggunakan teknik 

upcycle, dan memberi kesadaran akan nilai estetis pada kulit kerang. 

c. Mengetahui pemanfaatan kulit kerang di dunia kerajinan. 

d. Meningkatkan nilai jual kerang melalui implementasi desain dan material 

pendamping yang digunakan. 

e. Merancangkan desain produk aksesoris sesuai permintaan dan selera pasar 

yang mempunyai nilai jual. 

 

1.4. Spesifikasi Produk yang Diharapkan  

Jenis wedding accessories yang akan diproduksi penulis yaitu berupa anting-

anting dan hairpiece. Kemudian desain produk aksesoris yang diterapkan akan 

mengikuti tren pasar yang sedang ada, karena survey menunjukan bahwa sebagian 

besar dari responden mengaku bahwa mereka mengikuti tren aksesoris di 

perkembangan dunia fesyen. Maka dari itu berdasarkan research desain yang sudah 

dilakukan dan yang akan penulis buat mempunyai unsur flora yaitu berupa ranting, 
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bunga, dan dedaunan yang terbuat dari silver dan dipadukan dengan upcyled seashell 

yang merupakan MOP (Mother of Pearl) atau dikenal dengan kerang yang 

mempunyai kualitas nacre (pinctada maxima) terputih.Diselingi dengan sedikit 

mutiara. Dimulai dari hairpiece yang akan perancang buat adalah berupa bando dan 

sirkam. Untuk desain anting-anting akan sangat bermacam-macam jenisnya mulai 

dari earcuff, drop earings dengan desain simple yang menggunakan upcycled 

seashell dan silver sampai ke desain yang lebih modern dan timeless.  Untuk material 

yang digunakan akan menggunakan beads yang terbuat dari kulit kerang, mutiara air 

tawar, dan silver. Semua dari aksesoris yang dibuat menggunakan kualitas 925 

sterlingsilver /gold plated. Sehingga aman untuk semua jenis kulit. 

 

1.5. Pentingnya Pengembangan (Manfaat perancangan) 

a. Melestarikan kearifan budaya lokal melalui pemanfaatan aksesoris berbahan 

dasar sumber daya alam hayati 

b. Membangun kesadaran akan pemanfaatan yang dapat dilakukan pada kulit 

kerang dengan memanfaatkannya sebagai bahan aksesoris. 

c. Turut berkontribusi bagi kemajuan sub-sektor industri kreatif di bidang 

industri fesyen aksesoris. 

d. Turut berkontribusi bagi perkembangan ilmu DesainFesyen Aksesoris. 

e. Mengeksplor implementasi desain guna meningkatkan nilai aksesoris dari 

kulit kerang. 

f. Mengimbangi terapan desain aksesoris dari mutiara pada kulit kerang. 
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1.6. Asumsi dan Keterbatasan Pengembangan (Batasan Perancangan) 

Berdasarkan permasalahan yang telah diidentifikasi, terdapat batasan-batasan 

perncangan yang harus diperhatikan, yakni : 

a. Batasan Ilmu  

Perancangan yang dibuat hanya berada dalam ruang lingkup ilmufashion 

design. 

b. Batasan Material 

Perancangan hanya berfokus pada eksperimental kulit kerang untuk produk 

aksesoris wanita, tidak dapat memperoleh hasil 3D dari kulit kerang. Maka 

dari itu dibutuhkan material pendamping seperti mutiara untuk mengimbangi 

kulit kerang yang pipih. 

c. Batasan Teknologi 

Perancangan produk diproduksi dengan carahand-crafteddengan 

menggunakan solder untuk menyambung potongan satu demi satu, tidak 

dapat memproduksi dalam jumlah besar. 

d. Batasan waktu 

Perancangan dilakukan dalam kurun waktu kurang lebih 5 bulan , dimulai 

dari bulan November 2017 sampai Maret 2018. 

e. Batasan Pasar (segmentasi pasar): 

 Geografis: Perancangan hanya berfokus pada wanita modern yang tinggal di 

Indonesia, terutama di kota Surabaya. 

 Demografis: Perancangan akan berfokus pada wanita dengan umur 20-35 
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tahun keatas, dengan kelas sosial upper middle class. 

 Psikografis: Perancangan berfokus pada kelompok wanita yang 

berdasarkan teori VALS merupakan kelompok thinker & innovator, thinker 

merupakan kelompok wanita dengan penghasilan dan pendidikan tinggi, 

terbuka terhadap ide-ide baru serta perubahan sosial yang ada. Innovators 

merupakan kelompok paling aktif dan reseptif terhadap ide/ teknologi baru. 

 

1.7. Definisi Istilah   

a. Upcycling dalam penelitian ini adalah mengenai pengolahan optimal 

terhadap suatu objek dengan mengubah atau mengolahnya menjadi sesuatu 

yang baru, biasanya hal ini melalui sebuah proses tertentu, karena upcycling 

adalah mengubah suatu objek menjadi objek yang sepenuhnya berbeda dari 

sebelumnya dan harus memiliki tingakatan fungsi yang lebih bernilai. 

b. Sterling silver dalam penelitian ini adalah kualitas dari perak murni (99,9% 

kemurnian), biasanya dalam pembuatan aksesoris ataupun benda lain akan 

diberi campuran sedikit bahan metal lain seperti tembaga, karena jika tidak 

ada campuran lain maka tidak dapat menghasilkan benda yang fungsional 

karena tidak dapat dibentuk. 

c. Filigree dalam penelitian ini adalah teknik pembuatan kerajinan dengan 

menggunakan kawat yang dipanaskan sambil dililit dengan menggunakan 

tongkat besi yang tipis menjadi sebuah pola berputar terbuat dari kawat. 

d. Cloissone dalam penelitian ini adalah sebutan untuk hasil akhir desain 
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dengan aplikasi teknik filigree, yaitu kawat yang mengisi sebuah pola desain 

dengan cara diputar mengisi ruang yang ada yang diakhiri dengan 

menggunakan serbuk patri (campuran antara perak dan tembaga) 

e. Embellishment (beads)  dalam penelitian ini adalah sebuah hiasan yang 

diterapkan pada produk apapun. Yang fungsinya menghiasi suatu objek yang 

dapat meningkatkan nilai dari objek tersebut, pada perancangan aksesoris 

hiasan yang digunakan yaitu berupa kerang-kerangan yang telah 

diperbaharui atau upcycle menjadi bebatuan hias (beads). Bahan-bahan 

tersebut yang akan disebut dengan embellishment. 

f. Mother of Pearl (MOP) adalah sebuah lapisan yang menghasilkan kilau 

pada lapisan terdalam kerang, disebut juga dengan nacre. 

g. Silver/ Gold Plated adalah penelitian ini adalah sebuah lapisan yang 

digunakan untuk melapisi aksesoris nantinya, gunanya hanya melapisi 

bagian terluar dari aksesoris. 

 

1.8. Sistematika  Penulisan (Metode Perancangan) 

Proses perancangan dalam Tugas Akhir ini menggunakan beberapa tahapan yang 

divisualisasikan dengan penjelasan 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 

upcycling technique. Material yang digunakan yaitu kulit kerang mutiara yang 
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dikombinasikan dengan silver. Waktu perancangan akan memakan waktu 

kurang lebih selama 5 bulan, dimulai dari November 2017 hingga Maret 2018. 

Pasar terdiri dari Geografis, Demografis, Psikografis. Geografis ditujukan 

pada target market yang berada di area Surabaya dan Jakarta. Demografis 

adalah wanita muda dengan usia 20-35 tahun yang mementingkan 

penggunaan aksesoris untuk melengkapi penampilannya saat hadir di acara 

formal. Psikografis pada target market termasuk dalam kategori Thinkers & 

Inovators, Thinkers merupakan kelompok wanita dengan penghasilan dan 

pendidikan tinggi, terbuka terhadap ide-ide baru serta perubahan sosial yang 

ada. Innovators merupakan konsumen yang aktiv dan reseptif terhadap ide/ 

teknologi baru. 

b. Identifikasi Masalah 

Pemanfaatan mutiara oleh pengusaha di dunia aksesoris bertumbuh pesat 

setiap tahunnya, dan semakin banyak aksesoris yang menggunakan mutiara 

sebagai bahan baku utama mereka, sedangkan kulit kerang mutiara 

mempunyai potensi untuk digali dan dieksplor lebih jauh lagi namun belum 

ada yang memanfaatkan kerang mutiara secara optimal untuk dijadikan bahan 

dasar pembuatan aksesoris. Terapan desain yang ada pada kulit kerang tidak 

mempunyai dampak yang signifikan terhadap pasar. 

c. Teori 

Teori yang digunakan berfokus pada konsep upcycling techniques, women’s 

accessory, dan pemanfaatan terhadap kulit kerang. Teori-teori tersebutlah 

yang akan dibahas mendalam pada judul Tugas Akhir “PERANCANGAN 
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WEDDING ACCESSORIES MENGGUNAKAN TEKNIK UPCYLE 

DENGAN PEMANFAATAN KULIT KERANG DAN SILVER” sebagai 

salah satu tujuan untuk memenuhi keinginan wanita. 

d. Data yang diperoleh 

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

wawancara terhadap expert panel danextreme user, kuisioner. Wawancara 

dilakukan kepada 18 narasumber yang dibagi menjadi 2 yaitu 6 expert panel 

dan 12extreme user. Narasumber expert panel dipilih berdasarkan 

pengalamannya dalam dunia akesoris dan pengalaman pemanfaatan kulit 

kerang mutiara untuk aksesoris. Narasumber extreme user dipilih berdasarkan 

latar belakang dan gaya hidup yang dimiliki, yaitu pengguna dan pecinta 

aksesoris. Kuisioner ditujukan kepada wanita dengan umur 20-35 tahun dan 

dibagikan kepada 100 responden. 

e. Ideasi 

Ideasi /eksperimen pada tahapan ini didapatkan dari data yang diperoleh 

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

literatur (buku, jurnal, dan internet) untuk perancangan produk aksesoris 

wanita dengan teknik upcycle dan pemanfaatan kulit kerang sebagai bahan 

bakunya, guna meningkatkan nilai dan fungsi dari kulit kerang. 

f. Solusi desain 

Pada tahapan ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana hasil desain sebelum 

direalisasikan. Didapat juga koreksi desain jika seandainya ada yang tidak 

sesuai dengan hasil yang diinginkan 
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g. Prototype 

Pada tahap ini dapat dilihat bahwa produk sudah direalisasikan sehingga dapat 

dilihat wujud dalam bentuk aslinya, baik itu anting-anting maupun hair piece 

yang terbuat dari silver dan pemanfaatan kulit kerang. 

h. Produk akhir 

Tahapan ini merupakan tahap akhir dari sistem perancangan, dimana aksesoris 

wanita dengan jenis anting-anting dan hair piecetelah disepakati dari segi 

desain produk 
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Table 1.1 

Sumber: Penulis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BATASAN: 

 Ilmu : fashion 

 Material : kulit kerang 

mutiara, silver 

 Teknologi : Soldering 

 Waktu : 

November2017- Maret 

2018 

 Geografis : Surabaya –

Jakarta 

 Demografis : wanita 

muda usia 20-35 tahun 

 Psikografis : VALS 

theory (Thinkers 

&Innovators) 

Identifikasi masalah : 

 Pemanfaatan pada kulit 

kerang tidak optimal. 

 Adapun yang memanfaatkan 

namun penerapan desain 

dan harga masih pada 

lingkup upper upper class. 

Teori VALS   

(Thinkers & 

Innovators) 

Data-data yang diperoleh dari : 

 Buku, jurnal, tesis, dan media 

online 

 Wawancara narasumer yang 

sesuai target pasar 

 Wawancara expert panel dan 

extreme user 

 Kuisioner 

IDEASI 

PROTOTYPE 

SOLUSI DESAIN 

PRODUK AKHIR 


