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BAB III 

METODE PERANCANGAN DAN PENGEMBANGAN 

 

 Perancangan desain menggunakan metode design thinking yang dimana 

melalui beberapa kali proses desain. Proses dari perancangan sendiri terdapat dua 

fase, yang pertama ideasi dan yang kedua prototype. Perubahan desain akan ada jika 

terdapat kritik maupun saran dari dosen pembimbing tugas akhir dan juga dapat 

melalui hasil riset. 

 

3.1. Perancangan Desain Tahap Pertama 

Berangkat dari rumusan masalah dan kesimpulan dari hasil penggalian data, maka 

dalam bagian ini penulis akan mendeskripsikan mengenai konsep dari koleksi yang 

akan dirancang secara garis besar. 

3.1.1. Design Brief. 

Project name Perancangan Wedding Accessories 

Menggunakan Teknik Up cycle dengan 

Pemanfaatan Kulit Kerang dan Silver ng dan 

Silver 

Season All Season 
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Background berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan 

mengenai pemanfaatan yang sudah dilakukan 

pada kulit kerang, selama ini kurang memberi 

dampak pada dunia fesyen aksesoris, karena 

pemanfaatan yang dilakukan masih terdapat 

rentang perbedaan, baik yang memanfaatkan 

sebagai barang sehari-hari yang mudah ditemui 

dengan harga standar, hingga yang 

memanfaatkan kulit kerang menjadi bahan baku 

pembuatan aksesoris yang eksklusif dengan 

harga fantastis. Eksplorasi yang dapat dilakukan 

pada kulit kerang masih sangat luas karena kulit 

kerang mempunyai potensi yang besar dalam 

dunia kerajinan maupun aksesoris. Salah satu 

contohnya adalah menjadikan kulit kerang 

sebagai material pendamping untuk wedding 

accessories seperti yang diterapkan pada brand 

Pellum. Brand ini mempunyai desain yang 

elegan feminine dan berkelas, dengan 

menggunakan kulit kerang yang telah diolah 

menjadi batu hias, dan memilih silver sebagai 

material untuk meningkatkan esensi dari kulit 
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kerang, namun terdapat kekurangan yang 

ditemukan pada produk ini, yaitu dari segi 

desain bentuk kerang yang pipih, dan produksi 

dilakukan secara handmade (membutuhkan 

waktu yang cukup lama) Ancaman pada produk 

ini adalah kurangnya kesadaran terhadap 

perubahan pola pikir mengenai mutiara menjadi 

kulit kerang. 

 

Positioning Brand yang menjual wedding accessories 

dengan menggunakan pemanfaatan kulit kerang 

dan silver. 

Overview Pemanfaatan yang dilakukan pada kulit kerang 

tidak maksimal pada kelas upper middle class, 

dan belum ditemui pemanfaatan kulit kerang 

pada wedding accessories 

Purpose Selain untuk memenuhi kepentingan tugas akhir 

juga turut memanfaatkan kulit kerang sebagai 

bahan pendamping untuk weding accessories 

pada kelas upper middle class. 

Target Market Wanita dengan usia 20-35 tahun yang tergolong 

dalam kelas upper middle class dan mempunyai 
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latar belakang pendidikan hingga S1. 

Competitors Indirect competitors: Handmadepita, Sunaka 

Jewelry 

Direct competitors: ayyara 

Handmadepita: merupakan aksesoris yang 

mempunyai banyak ragam jenis maupun 

warnanya, gaya feminin dan cheerful menjadi 

ciri khas produk. harganya pun terjangkau 

seluruh kelas sosial 

Sunaka Jewelry: sebuah aksesoris yang berfokus 

pada anting-anting dan kalung, dan ciri khasnya 

adalah menggunakan cerita autentik mengenai 

Pulau Bali. 

Ayyara: merupakan brand yang menjual 

wedding accessories dan juga menggunakan 

silver, ayyara selalu menggunakan fresh water 

pearl pada produknya, dan harganya pun cukup 

tinggi. 

Design Requirements a. Material : Sterling silver, Kulit kerang, 

fresh water pearl 

b. Color: silver, gold 

c. Type: Hairpiece- Sirkam, bando, Halo/ 
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3.1.2. Mood Board 

 

anting-anting, earcuff 

d. Mood: Elegan, classy, feminine 

 

Price Points Rp 750.000-Rp 1.000.000 

Approval, Presented to, When & Where Dilakukan pada 26 Maret 2018 kepada 

pembimbing utama di Universitas Ciputra 

Surabaya 

Gambar 3.1. Moodboard Wedding Accessories 2018 

Sumber: Dokumentasi Penulis 
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Inspirasi koleksi ini berasal dari karya seni yang dikenal dengan sebutan art 

nouveau, atau yang dapat diketahui suatu karya seni yang terinspirasi dari 

bentuk atau forum tumbuhan dan bunga.Art nouveau mempunyai suatu filosofi 

dibaliknya yang mengandung arti positif, filosofi tersebut adalah “New Growth 

& Life” , suatu permulaan hidup yang baru atau dapat disebut awal mula dari 

segalanya. Bentuk karya seni tersebut dapat menyalurkan gaya elegan, 

feminine, dan berkelas. Desain yang ada akan ditujukan pada wanita yang 

berada pada kelas thinker dan innovators. 

 

 

3.1.3. Rough Sketch 

 

 Gambar 3.2.sketches 

Sumber: Penulis 



19 
 

 

3.1.4.  Eksplorasi Desain 

a. Moodboard 

 

 

Perubahan yang dilakukan pada moodboard adalah dari segi pemilihan 

gambar dan warna, perlu menggunakan warna dan gambar yang lebih 

merepresentasikan aksesoris, sehingga dapat lebih jelas terlihat.Memberikan 

penjelasan mengenai moodboard. 

b. Desain (kerang) 

Lebih mengeksplorasi desain kerang yang digunakan pada hair piece karena 

kerang kurang terlihat menonjol. Silver lebih mendominasi tampilan dari kulit 

kerang. 

 

3.2. Uji Coba Tahap Kedua 

Uji coba tahap kedua dilakukan dengan cara wawancara secara langsung 

kepada 2 jenis narasumber yakni extreme user dan expert panel.  

Gambar 3.3. Mood board 

Sumber: Penulis 
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3.2.1 Teknik dan Instrumen 

Tabel 3.2. Teknik dan Instrumen 

No Teknik Pengumpulan Data Sumber Data Instrumen 

1. Wawancara Expert Panel 1. Desain produk 

2. Konsep kulit kerang 

menjadi beads pada 

Wedding accessories 

dapat diterima/ tidak 

3. Teknik/ cara aplikasi 

kulit kerang sudah 

cukup/ belum 

4. Harga sewa 

5. Kritik saran 

Extreme User 1. Desain aksesoris & 

bentuk kerang 

2. Kenyamanan 

3. Kualitas bahan 

4. Cara aplikasi kerang 

sudah puas/ belum 

5. Harga 

6. Seri warna kedua 
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3.2.2. Subjek dan Hasil Wawancara  

Expert Panel 

1. Riana Meilia (Lombok NTB Pearl) 

 

  

 Hasil uji coba yang dilakukan melalui online chat WA pada Ibu Riana 

yang merupakan salah satu expert panel penulis, menurut beliau desain dari 

hairpiece yang dipaparkan melalui foto sangat bagus dan jelas dapat diterima 

pasar. Berdasarkan hasil pengaplikasian kerang yang sudah dilakukan menurut 

ibu riana perlu lebih diperbanyak ornament kerang yang ada pada hair piece 

karena yang lebih menjadi sorotan adalah kulit kerangnya walaupun silver juga 

tetap berperan untuk menjadi material pendamping.  

 Dengan konsep sewa menyewa menurut Ibu Riana dengan harga Rp 

750.000,- sudah sangat komersial sehingga dapat masuk ke dalam pasar. 

Mengenai kritik dan saran sudah cukup baik sejauh ini karena memiliki 

tampilan eksklusif, kritik hanya sejauh cara pengaplikasian kerang yang kurang 

sedikit menonjol, selain itu menurut Ibu Riana sudah cocok dengan desain dan 

kualitas bahan yang digunakan. 

Gambar 3.4. 

Sumber: Penulis 
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2. Nahum Joy Limantara 

 

 

  

 

 Nahum Joy Limantara merupakan salah satu expert panel di bidang 

fashion stylist dan accessories designer yang sekarang juga menjadi salah satu 

dosen di Universitas Ciputra.Hasil uji coba yang dilakukan secara langsung 

melalui wawancara kepada Nahum Joy Limantara, beliau mengatakan bahwa 

desain yang ada pada hair piece sangat menjual dan sudah sesuai dengan 

standar pasar.Mengenai konsep menggunakan kulit kerang pada aksesoris 

pernikahan sangat bagus ditunjang dari desain yang diterapkan juga, dan dapat 

dieksplor lebih lagi dengan memperluas jenis aksesoris seperti anting, liontin, 

dan lain sebagainya. 

 Menurut beliau eksplorasi yang dapat dilakukan pada kulit kerang adalah 

menggunakan jenis kerang yang lebih eksotis seperti kerang abalone karena 

kerang tersebut mempunyai warna yang berbeda dari jenis kerang biasanya, dan 

dapat menjadi suatu pengembangan nantinya. Menurut beliau dengan harga 

Gambar 3.5. 

Sumber: Penulis 



23 
 

sewa diatas Rp 1.000.000,- dan dibawah Rp 2.500.000,- masih dapat masuk 

dalam standar sewa pasar masa kini. 

 

3. Erwin S. (Creative Director of UBSGOLD) 

 

 

 Gambar 3.6. 

 Sumber: Penulis 

 

 Erwin S (kanan) adalah seorang creative director dari UBS Gold, yang 

dimana UBS Gold telah berdiri sejak tahun 1981 di kota Surabaya dan 

merupakan industry terpercaya. Hasil Uji Coba yang dilakukan secara langsung 

melalui wawancara pada Erwin S. Beliau mempunyai pendapat mengenai 

desain yang diberikan, menurut beliau desain dan kualitas bahan yang 

digunakan sudah bagus dan mempunyai standar. Kemudian dari segi detail dari 

desain yang ada menurut beliau sudah sangat bagus, mengenai cara 

pengaplikasian kerang sudah mulus dan dari segi desain kulit kerang sendiri 

sudah memperlihatkan sisi simple dari kulit kerang dan kulit kerang 

mempunyai koneksi tersendiri dari kombinasi desain yang ada.Bahan dan 
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bentuk desain yang tropis dari desain hair piece maupun sifat alami dari kerang 

sendiri mempunyai keselarasan ditambah dengan menggunakan kombinasi 

silver menambah sisi elegant dari hair piece.  

 Menurut beliau harga sewa sebesar Rp 750.000,- sangat dapat diterima 

pasar dan terdapat saran mengenai sistem penyewaan hairpiece maupun 

aksesoris lainnya dapat dikembangkan lagi melalui online baik itu melalui 

instagram ataupun website sehingga dapat menjadi suatu perbedaan dari segi 

rental aksesoris yang ada dan bisa dikembangkan. Kemudian mengenai kritik 

dan saran yang ada menurut beliau dari cara penggunaan dan penempatan 

aksesoris tersebut sangat bergantung dari space kosong yang ada ditengah 

hairpiece, jika mengenakan dengan cara romawi, yaitu digunakan dengan arah 

belakang kepala mengarah kedepan akan masih dapat ditoleransi mengenai 

kekosongan dari desain yang ada ditengah, namun jika penempatan terdapat 

didepan seperti mengenakan bando akan menjadi sedikit masalah karena dapat 

terlihat jelas. Dari sisi ujung-ujung kawat yang ada harus dipastikan lagi bahwa 

sudah tidak ada yang tajam karena akan diposisikan di daerah sensitive yakni 

kepala pengantin. Sejauh itu tampilan look keseluruhan dari hair piece sudah 

bagus. 
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4. Selly Sagita (Borobudur Silver) 

 

 

 Gambar 3.7. 

 Sumber: Penulis 

 

 Hasil uji coba dilakukan secara langsung melalui wawancara kepada Ibu 

Selly Sagita selaku pemilik dari Borobudur Silver.menurut Ibu Selly desain dan 

tampilan keseluruhan dari desain hair piece tersebut sudah bagus sekali dan 

dari segi teknik yang digunakan merupakan teknik tradisional namun dapat 

dihadirkan dengan desain yang kontemporer dan nantinya akan dapat menjadi 

tren pasar. Kemudian untuk cara pengaplikasian kerang yang digunakan pada 

aksesoris pernikahan menurut beliau sangat bagus, karena kerang yang sifatnya 

alami dapat menjadi sesuatu yang baru, konsep mengenai kerang dikenal pula 

sebagai suatu limbah, namun dapat dikonversi menjadi suatu bahan yang cantik 

dan mewah.  

 Konsep yang diberikan sangat disetujui dan disukai oleh Ibu 

Selly.Dengan pengaplikasian kerang yang sudah dilakukan menurut beliau 

dapat dieksplor lagi dari segi bentuknya jika masih bergelut dan ingin 
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menggunakan kerang sebagai elemen yang digunakan nantinya. Mengenai 

harga sewa sebesar Rp 750.000,- , menurut beliau terlalu murah karena dari 

teknik, pengerjaan, dan investasi bahan serta kualitas yang ada merupakan fine 

work sehingga dapat lebih ditingkatkan lagi dari segi harga. Kritik dan saran 

yang ada mulai dari kulit kerang, harus lebih dipikirkan mengenai bentuk agar 

tidak rumit dan desain yang ada dapat lebih simple agar kombinasi desain yang 

diterapkan pada kulit kerang dan silver dapat lebih mudah dah indah namun 

harus tetap pada jalur yang ada, tetap memiliki statement agar tidak berubah-

ubah dari segi desain. Dengan begitu harga yang ada juga dapat lebih mudah. 

Harus lebih memikirkan bahan dan cost yang ada supaya dapat memperkirakan 

bahwa 1 piece aksesoris tidak menghabiskan terlalu banyak hal baik itu uang, 

tenaga, dan teknik pengerjaan. 
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5. Jacqueline Gab (Fashion photographer, Stylist) 

  

  

 Gambar 3.8. 

 Sumber: Penulis 

 

 Hasil uji coba yang dilakukan melalui online chat WA kepada 

JacquelineGab yang merupakan fashion photographer sekaligus stylist sangat 

bagus dan dapat diterima oleh market, namun dari desain tersebut masih pada 

lingkup comfort zone.Kemudian untuk konsep mengenai penggunanaan kulit 

kerang pada aksesoris pernikahan sangat dapat diterima karena warna dari 

kerang yang netral dapat menyesuaikan warna standar pernikahan yaitu putih. 

Menurut beliau dengan harga Rp 750.000,- sampai dengan Rp 1.000.000,- 

masih dapat diterima pasar. Dan mengenai kritik dan saran menurut beliau 

harus lebih berani mengeksplor agar desain lebih luas mulai dari penggunaan 

warna diperluas dengan menggunakan warna gold dan warna lainnya, hal 

tersebut juga dapat menunjang desain itu sendiri. 
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3.2.3 Subjek dan Hasil Wawancara Extreme User 

1. Esther Gracia 

 

Gambar 3.9. 

Sumber: Penulis 

 

 Hasil uji coba yang dilakukansecara langsung melalui wawancara pada 

Esther Gracia yang merupakan salah satu extreme user yang berprofesi sebagai 

blogger mengatakan bahwa desain dari hair piece yang dipaparkan sangat 

elegan dan mewah, dari segi kualitas bahan dan desain tersebut sudah bagus. 

Kemudian saat mencoba mengenakan menurut beliau sudah cukup nyaman 

karena kelenturan dari hair piece tersebut, dapat menyesuaikan bentuk kepala 

tiap-tiap orang, sehingga dengan fleksibilitas yang ada sangat mempermudah 

saat digunakan. 

 Dari segi bahan yang ada menurut beliau sudah bagus karena warna yang 

ada sudah solid sehingga kemungkinan perubahan warna pada aksesoris sangat 

kecil, dan lebih tahan lama. Kekurangan yang ada adalah dari segi kulit kerang 

yang mau ditonjolkan justru kurang terlihat sehingga lebih dominan silver yang 

mendampingi, dengan harga sewa Rp 750.000,- sampai dengan Rp 1.000.000,- 
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menurut beliau masih sangat komersial sehingga dapat diterima market. 

Mengenai warna yang digunakan awalnya dengan tawaran warna cooper dan 

gold, ia lebih memilih warna gold. 

 

2. Hellena Gunawan 

 

 Gambar 3.10. 

 Sumber: Penulis 

 

 Hasil uji coba yang dilakukan secara langsung melalui wawancara kepada 

seorang extreme user yang berprofesi sebagai Makeup Artistbernama Hellena, 

mengatakan bahwa desain yang diberikan sudah bagus sekali menurutnya 

desain tersebut terlihat cantik, elegan, dan tidak terlihat seperti aksesoris murah. 

Begitu juga saat menggunakan ia mengatakan bahwa sudah nyaman karena 

bentuk dan sifatnya yang fleksibel sehingga dapat menyesuaikan bentuk kepala 

dari masing-masing orang. 

 

 Kemudian dengan bahan yang diberikan menurut Hellena sudah baik 

karena dari segi kemungkinan perubahan warna yang terjadi pada aksesoris 
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sangat kecil sehingga sudah tidak mungkin berubah warna maupun berkarat, 

kekurangan dari hair piece tersebut merupakan kuantitas dan ukuran yang ada 

pada kerang, ia mengatakan bahwa kerang dapat lebih dibesarkan dari segi 

ukuran agar lebih terlihat jelas. Dengan harga sewa diatas Rp 750.000,- dan 

dibawah Rp 2.000.000,- menurut beliau masih sangat komersil karena seperti 

yang ia ketahui bahwa persewaan aksesoris semacam itu sudah mempunyai 

harga diatas Rp 4.000.000,-. Kemudian dari pilihan warna yang diberikan untuk 

seri kedua dari aksesoris yang ada yaitu gold dan cooper, ia lebih memilih 

warna gold. 

 

3. Amada Kohar 

 

 

 Gambar 3.11. 

 Sumber: Penulis 

  

 Hasil uji coba yang dilakukan secara langsung melalui wawancara kepada 

salah satu extreme useryang berprofesi sebagai fashion dan food 

bloggerbernama Amanda.Beliau mengatakan bahwa desain yang diberikan 



31 
 

merupakan desain yang sangat indah dan elegant, dan beliau pun mengaku 

bahwa menyukai desain tersebut karena mempunyai overall look seperti desain 

romawi, Amanda pun sudah mengoleksi beberapa hair piece dengan desain 

hampir serupa, namun terbuat dari bahan imitasi. Cara penggunaan menurut 

beliau sangat nyaman karena ringan dan fleksibel bergantung dari bahan yang 

digunakan juga, karena menggunakan kandungan sterling silver lebih banyak 

maka dari itu dapat terasa lebih ringan dan tidak kaku di kepala saat digunakan.  

 Model penggunaan di kepala juga bervarian dari segi detail desain, 

Amanda sangat menyukainya karena terdapat detail-detail kecil yang sangat 

diperhatikan sehingga dapat terlihat mewah. Kekurangan yang terdapat dari 

hair piece tersebut adalah dari aplikasi kulit kerang, karena saat pertama 

melihat beliau sangat menyukainya namun saat melihat ada hal yang lebih 

menonjol dibanding kulit kerang yakni bunga yang terbuat dari silver, beliau 

merasa bahwa posisi bunga dapat digantikan dengan kerang. Bunga silver dapat 

terlihat lebih menonjol dibanding dengan cara aplikasi yang saat ini diterapkan. 

Dengan harga sewa sebesar Rp 750.000,- menurut Amanda sudah termasuk 

dalam harga komersil, beliau juga menambahkan pendapat mengenai desain 

yang diterapkan simple dan tidak terlalu banyak ornament yang terlalu meliuk, 

sehingga saat dikenakan tidak mengacaukan hairdo terlalu banyak. Saat beliau 

diberikan tawaran mengenai seri kedua dari aksesoris yang ada beliau lebih 

mengarah pada warna cooper dibanding dengan warna gold, karena lebih 

menyukai aksesoris dengan aksen vintage. 
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4. Tina Budiman 

 

 

 Gambar 3.12. 

 Sumber: Penulis 

 

Hasil uji coba yang dilakukan secara langsungmelalui wawancara kepada 

salah satu extreme user bernama Tina Budiman mengatakan bahwa desain yang 

diberikan sudah bagus, dari segi desain terlihat simple dan elegant.Saat beliau 

menggunakan hair piece tersebut sudah merasa cukup nyaman dan pas di 

kepala. Dari segi desain beliau mengatakan sudah cukup bagus namun kulit 

kerang tersebut kurang terlihat jelas dan masih tertimbun silver saat pertama 

kali melihat.Dengan harga sewa Rp 750.000,- menurut beliau sudah cocok dan 

sudah sesuai satandar harga pasar mengenai aksesoris semacam itu. Saat 

ditawarkan jenis warna untuk seri kedua beliau memilih warna cooper 

dibanding dengan gold. 
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5. Ivana Ponto 

 

 

 Gambar 3.13. 

 Sumber: Penulis 

 

 Hasil uji coba yang dilakukan secara langsung melalui wawancara pada 

salah satu extreme user bernama Ivana Ponto mengatakan bahwa desain yang 

diberikan sudah sesuai standard dan sudah bagus cocok untuk digunakan ke 

acara pesta maupun acara lebih penting lainnya seperti sebagai aksesoris untuk 

tunangan maupun menikah. Saat mencoba untuk menggunakan ia juga 

mengatakan bahwa sudah cukup nyaman saat digunakan. Dari segi bahan 

menurut Ivana Silver sudah menjadi salah satu bahan yang sesuai standar 

aksesoris sehingga sudah jelas aman dan bagus. Mengenai kekurangan pada 

hair piece adalah dari kerang yang menjadi aplikasi yang menjadi sorotan 

kurang terlihat, karena silver yang menjadi material pembantu lebih 

mendominasi kulit kerang, sehingga kulit kerang kurang dapat dilihat, dengan 

harga sewa diatas Rp 750.000,- dan dibawah Rp 2.000.000,- menurut beliau 

sudah cocok dan sesuai karena berdasarkan pengalaman Ivana saat mencari 



34 
 

sebuah aksesoris pernikahan rata-rata memang berada pada kisaran harga 

tersebut, untuk seri aksesoris kedua beliau lebih menyukai warna gold 

dibanding dengan warna cooper. 

 

3.2.4 Kesimpulan dan Hasil Uji Coba 

Tabel 3.3. Kesimpulan 

Sumber: Penulis 

 

Sumber 

Data 

Kekurangan Kelebihan Saran Harga 

Expert 

Panel 

1. Space kosong 

ditengah 

kurang diisi 

jika 

pemakaian 

seperti bando. 

2. Kerang 

kurang terlihat 

3. Masih 

terdapat kawat 

yang kurang 

diperhalus 

1. Fleksibel, dapat 

menyesuaikan 

bentuk kepala 

2. Bahan bagus dan 

aman untuk kulit 

serta ringan 

3. Desain sudah 

memenuhi standar 

pasar. 

1. Lebih mengisi 

detail kosong 

pada hair 

piece, dan 

memperhatika

n agar kawat 

sudah aman 

tidak ada yang 

tajam 

2. Lebih 

memperlihatk

an kuantitas 

kerang 

3.Memperhatika 

cost dari tiap 

bahan agar tidak 

Satu expert 

mengatakan 

bahwa harga 

terlalu murah 

karena tidak 

seimbang 

dengan investasi 

yang diberikan. 

 

Empat expert 

lainnya 

mengatakan 

bahwa harga 

sewa sudah 

cocok dan 

komersial 
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melunjak 

4. harga sewa 

lebih 

ditingkatkan 

nantinya 

karena bahan, 

tenaga kerja, 

teknik, dan 

keahlian 

merupakan 

fine work 

Extreme 

User 

1. Kerang kurang 

terlihat jelas 

1. Desain sudah 

bagus 

2. Fleksibel dan 

mudah 

digunakan 

3. Bahan sudah 

bagus dan 

ringan  

1. Menambah 

kuantitas kerang 

2. dua extreme 

menyukai warna 

cooper,  dan tiga 

lainnya menyukai 

gold. 

Semua extreme 

user merasa 

cocok dengan 

harga yang 

diberikan yakni 

Rp 750.000,- 

sampai dengan 

1.000.000,- 
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 Hasil uji cobaproduk kedua yang dilakukan kepada 5 extreme userdan  

5 expert panel adalah dari segi desain semua mengatakan bahwa desain sudah bagus 

dan sesuai dengan standar pasar.Bahan yang digunakan sudah bagus dan ringan.Dari 

konsep pemanfaatan kulit kerang kelima extreme userdan kelima expert panel baik 

yang sudah mengetahui maupun belum mengetahui konsep ini sejak uji coba pertama 

mengatakan bahwa mereka merasa bahwa konsep tersebut menarik, namun dari segi 

aplikasi yang dilakukan pada hair piece semua responden uji coba extreme user 

merasa kurang puas. Kerangtidak terlihat dan menonjol, sebagian mengatakan bahwa 

kerang dapat lebih diperbesar, diperbanyak kuantitasnya, maupun menggantikan 

posisi bunga silver yang dimana bunga silver mempunyai posisi yang lebih menonjol 

dibanding dengan elemen silver lainnya. Jika expert panel, 1 diantara 5 expert merasa 

bahwa aplikasi kerang sudah cukup, dimana expert tersebut merupakan salah satu 

expert yang tidak termasuk dalam uji coba pertama, namun 4 lainnya merasa bahwa 

kerang masih bisa lebih dikembangkan lagi.  

 Mengenai bahan aksesoris semua extreme userdan expert panel merasa 

sudah puas dengan bahan yang diberikan, selain tidak berubah warna, tidak berkarat, 

dan aman di kulit sensitive, serta bahannya yang terbuat dari kualitas sterling silver 

membuat hairpiece terasa sangat ringan saat berada di kepala dan cukup fleksibel saat 

digunakan. Dengan harga sewa Rp 750.000,- sampai dengan Rp 1.000.000,- menurut 

responden hasil uji coba masih termasuk dalam harga komersil sehingga masih dapat 

diterima oleh extreme user maupun expert panel. Kemudian dari kelima responden 

saat diberikan pilihan warna untuk seri kedua yakni cooper dan gold ketiga dari 

responden mengatakan bahwa mereka lebih menyukai warna gold dan kedua lainnya 
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mengatakan bahwa mereka lebih menyukai warna cooper. Jadi warna gold akan 

menjadi warna untuk seri kedua. 
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3.3. Pengembangan Desain Tahap Kedua 

3.3.1.Final Sketch 

Ilustrasi 1 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.14. Halo hairpiece seri 1 

Sumber: Dokumentasi Penulis 

 

A: Kerang 

B: Daun silver 

C: fresh water pearl 
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Ilustrasi 2 

 

Gambar 3.15.Hair comb 1st series 

Sumber: Dokumentasi Penulis 

 

 

A: Silver 

B: Kerang 

C: Daun Silver 

D: Fresh water pearl 
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Ilustrasi 3 

 

 

Gambar 3.16.Earcuff 1st series 

Sumber: Dokumentasi Penulis 

A: Silver 

B: Daun silver 

C: Kerang 

D: Fresh water pearl 
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Ilustrasi 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.17.Hair comb 2nd series 

Sumber: Dokumentasi Penulis 

 

A: Silver 

B: Kerang 

C: Daun Silver 
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Ilustrasi 5 

      

      

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.18.Earrings 2nd series 

Sumber: Dokumentasi Penulis 

 

A: Kerang 

B: silver 

C: silver 
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Ilustrasi 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.19.Head band 2nd series 

Sumber: Dokumentasi Penulis 

 

A: Kerang 

B: Daun Silver 

C: Silver 
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3.3.3. Spesification Sheet 

Tabel 3.4.Spesification Sheet Halo hairpiece 1st series  

Sumber: Data Penulis 

 

 

Description Size

Silver/ Cooper

Fresh Water Pearl 0,5 cm

Seashell Beads :

Tear Drop L: 1 cm/ W: 0,5 cm

Leaf 0,5 cm

Wire :

Filigree 80

Main 160

Branch 140

MATERIAL SAMPLE (METAL) MATERIAL SAMPLE (NON METAL)

TD NOTE

 Total Legth: 40 cm, side 17 cm, middle 5 cm / Flower petal seashell bead 

(teardrop) W: 0,5 cm, 3 petals, 4 pcs & 2 silver buds each side/ Leaf H: 

1,5 cm, W: 0,5 cm, 24 pcs / pearl: +- 0,5 cm, 8 pcs / seashell bead 

(teardrop): H:1 cm, W: 0,5 cm, 12 pcs

Sprinkle with "patri" & use solder to melt itFiligree (Leaf + Petal)

Final
put the piece in a boiling "tawas" water, then 

brush with soap manually

Draw a sketch on scale 1:1 (actual size)

Pinch the sides (use tool) to make a pointy leaf & 

petal

Design

Prepare the additional materials such as pearl 

and seashell beads

Do the filigree technique balance on each sides

TECHNICAL SKETCH

Style no      : 001

Season       : All Season

Key Dates  : 11 november 2017

Designer    : Janice Anabella

CMT/ Factory : Susilo

ARTICLE

FINISHING

CRAFTSMAN NOTE

MATERIALS DESCRIPTION

Quantity

92,5%/ 7,5%

4 pcs

12 pcs

0

A: Kerang 

B: Daun silver 

C: fresh water pearl 
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Tabel 3.5.Spesification Sheet Combhairpiece 1st series 

Sumber: Data Penulis 

 

 

 

Description Size

Silver/ Cooper
Fresh Water Pearl 0,5 cm

Seashell Beads :
Tear Drop L: 1 cm/ W: 0,5 cm

Leaf 0,5 cm

Wire :
Filigree 80

Main 160
Branch 140

MATERIAL SAMPLE (METAL) MATERIAL SAMPLE (NON METAL)

Total  length from left to right 16 cm / Hair comb: 6 cm /  A: Silver Bud/ 

B: seashell bead (teardrop): 27 pcs/ C: Silver Leaf / D: pearl: 6 pcs / 

wire 160 for main / 140 for branch / 80 for filigree outline.

TD NOTE

FINISHING

Filigree (Leaf + Petal) Sprinkle with "patri" & use solder to melt it

Final
put the piece in a boiling "tawas" water, then 

brush with soap manually

CRAFTSMAN NOTE

Design

Draw a sketch on scale 1:1 (actual size)

Prepare the additional materials such as pearls 

and seashell beads

Do the filigree technique balance on each sides

Pinch one sides for leaf (use tool) to make a 

pointy edge

12 pcs

0 pcs

6 pcs
92,5%/ 7,5%

Quantity

TECHNICAL SKETCH ARTICLE

Style no      : 002

Season       : All Season

Key Dates  : 11 november 2018

Designer    : Janice Anabella

CMT/ Factory : Susilo

MATERIALS DESCRIPTION

A: Silver 

B: Kerang 

C: Daun Silver 

D: Fresh water pearl 
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Tabel 3.6.Spesification Sheet Earcuff  1st series 

Sumber: Data Penulis 

 

 

Description Size

Silver/ Cooper
Fresh Water Pearl 0,5 cm

Seashell Beads :
Tear Drop L: 1 cm/ W: 0,5 cm

Leaf 0,5 cm

Wire :
Filigree 80

Main 160
Branch 140

MATERIAL SAMPLE (NON METAL)MATERIAL SAMPLE (METAL)

TD NOTE

Total  length from left to right 8 cm/ Top to Bottom 8,5 cm / A: Silver 

Bud/ B: seashell bead (teardrop): 39 pcs/ C: Silver Leaf / D: pearl: 3 

pcs / wire 160 for main / 140 for branch / 80 for filigree outline.

Key Dates  : 11 november 2019

Designer    : Janice Anabella

CMT/ Factory : Susilo

MATERIALS DESCRIPTION

Quantity

Filigree (Leaf + Petal) Sprinkle with "patri" & use solder to melt it

FINISHING

Final
put the piece in a boiling "tawas" water, then 

brush with soap manually

Design

Draw a sketch on scale 1:1 (actual size)

Prepare the additional materials such as pearls 

and seashell beads

Do the filigree technique balance on each sides

Pinch one sides for leaf (use tool) to make a 

pointy edge

CRAFTSMAN NOTE

92,5%/ 7,5%
5 pcs

6 pcs

0 pcs

ARTICLE

Style no      : 003

Season       : All Season

TECHNICAL SKETCH

A: Silver 

B: Daun silver 

C: Kerang 

D: Fresh water pearl 
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Tabel 3.7.Spesification Sheet Combhairpiece 2nd series 

Sumber: Data Penulis 

 

 

 

Description Size

Silver/ Cooper
Fresh Water Pearl 0,5 cm

Seashell Beads :
Tear Drop L: 1 cm/ W: 0,5 cm

Leaf 0,5 cm

Wire :
Filigree 80

Main 160
Branch 140

MATERIAL SAMPLE (METAL) MATERIAL SAMPLE (NON METAL)

TD NOTE

Total Legth L to R : 12 cm, T to B 11 cm / Hair comb: 6 cm / seashell 

bead (Leaf): 77 pcs

92,5%/ 7,5%
1 pcs

Final
put the piece in a boiling "tawas" water, then 

brush with soap manually

Prepare the additional materials such as pearls 

and seashell beads

0 pcs

6 pcs

FINISHING

Filigree (Petal) Sprinkle with "patri" & use solder to melt it

Do the filigree technique balance on each sides

Bend the edges

CRAFTSMAN NOTE

Design

Draw a sketch on scale 1:1 (actual size)

ARTICLE

Style no      : 004

Season       : All Season

Key Dates  : 11 november 2020

Designer    : Janice Anabella

CMT/ Factory : Susilo

MATERIALS DESCRIPTION

Quantity

TECHNICAL SKETCH

A: Silver 

B: Kerang 

C: Daun Silver 
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Tabel 3.8.Spesification Sheet earrings 2nd series 

Sumber: Data Penulis 

 

Description Size

Silver/ Cooper

Fresh Water Pearl 0,5 cm

Seashell Beads :

Tear Drop L: 1 cm/ W: 0,5 cm

Leaf 0,5 cm

Wire :

Filigree 80

Main 160

Branch 140

MATERIAL SAMPLE (METAL) MATERIAL SAMPLE (NON METAL)

TD NOTE

6 pcs

92,5%/ 7,5%

4 pcs

Final
put the piece in a boiling "tawas" water, then 

brush with soap manually

Design

Draw a sketch on scale 1:1 (actual size)

Prepare the additional materials such as pearls 

and seashell beads

0 pcs

FINISHING

Filigree (Leaf + Petal) Sprinkle with "patri" & use solder to melt it
Total length 6 cm / seashell bead (Leaf): 22 pcs

Do the filigree technique balance on each sides

Bend the edge

CRAFTSMAN NOTE

TECHNICAL SKETCH ARTICLE

Style no      : 005

Season       : All Season

Key Dates  : 11 november 2021

Designer    : Janice Anabella

CMT/ Factory : Susilo

MATERIALS DESCRIPTION

Quantity

A: Kerang 

B: silver 

C: Kerang 
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Tabel 3.9.Spesification Sheet Head band 2nd series 

Sumber: Data Penulis 

 

 

Description Size

Silver/ Cooper

Fresh Water Pearl 0,5 cm

Seashell Beads :

Tear Drop L: 1 cm/ W: 0,5 cm

Leaf L: 1 cm/ W: 0,5 cm

Wire :

Filigree 80

Main 160

Branch 140

MATERIAL SAMPLE (METAL) MATERIAL SAMPLE (NON METAL)

seashell bead (Leaf): 70 pcs / wire: 140 for main and branch

TD NOTE

Final
put the piece in a boiling "tawas" water, then 

brush with soap manually

Filigree (Leaf + Petal) Sprinkle with "patri" & use solder to melt it

FINISHING

Prepare the additional materials such as pearls 

and sashell beads

Do the leaf plate technique balance on each 

sides then twirl the edge

Design

Draw a sketch on scale 1:1 (actual size)

Pinch one sides for leaf (use tool) to make a 

pointy edge

CRAFTSMAN NOTE

0 pcs

11 pcs

0 pcs

92,5%/ 7,5%

MATERIALS DESCRIPTION

Quantity

CMT/ Factory : Susilo

Designer    : Janice Anabella

ARTICLE

Style no      : 006

Season       : All Season

Key Dates  : 11 november 2022

TECHNICAL SKETCH

A: Kerang 

B: Daun Silver 

C: Silver 



50 
 

3.3.3. Costing Sheet 

Tabel 3.10.Costing sheet HP001 

Sumber: Data Penulis 

CODE

HP001

Size Weigth Cost

160 10 gr Rp 40.000,-

140 20 gr Rp 40.000,-

80 15 gr Rp 40.000,-

0 5 gr Rp 40.000,-

Total Weigth 50 gr Total

Size Shape Quantity Cost Value

H: 1 cm/ W: 0,5 cm Drop 24 pcs Rp 6.000,- Rp 114.000,-

W: 0,5 cm Round 6 pcs Rp 7.000,- Rp 42.000,-

Rp 156.000,-

Rp 2.156.000,-

Rp 1.000.000,-

Rp 750.000,-

Rp 2.500.000,-

Rp 2.500.000 - Rp 2.156.000,-

> Rp 344.000,-

Gross Profit

Total Gross Profit

DESIGNER KEY DATES CMT

METAL

Description Value

Rp 400.000,-

Rp 800.000,-

Rp 600.000,-

Rp 200.000,-

COSTING SHEET

Janice Anabella 11-Nov-18 Mr. S

MATERIALS

Rp 2.000.000,-

Non Metal

Description

Rent Price 1st

Rent Price 2nd- ∞

3x Rent (1st rent price + 2x after 1st rent price)

Total

 Grand Total Materials
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Tabel 3.11.Costing sheet SR001 

Sumber: Data Penulis 

 

 

 
CODE

SR001

Size Weigth Cost

150 7 gr Rp 40.000,-

120 20 gr Rp 40.000,-

0 10 gr Rp 40.000,-

Total Weigth 37 gr Total

Size Shape Quantity Cost Value

H: 1 cm/ W: 0,5 cm Drop 27 pcs Rp 6.000,- Rp 162.000,-

W: 0,5 cm Round 6 pcs Rp 7.000,- Rp 42.000,-

Rp 204.000,-

Rp 1.684.000,-

Rp 1.000.000,-

Rp 750.000,-

Rp 2.500.000,-

Rp 2.500.000 - Rp 1.684.000,-

> Rp 816.000,-

COSTING SHEET

DESIGNER KEY DATES CMT

Janice Anabella 13-Nov-18 Mr. S

MATERIALS

METAL

Description Value

Rp 280.000,-

Rp 800.000,-

Rp 400.000,-

Rp 1.480.000,-

Non Metal

Description

Total

Total Gross Profit

 Grand Total Materials

Rent Price 1st

Rent Price 2nd- ∞

3x Rent (1st rent price + 2x after 1st rent price)

Gross Profit
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Tabel 3.12.Costing sheet EC001 

Sumber: Data Penulis 

CODE

EC001

Size Weigth Cost

150 7 gr Rp 40.000,-

120 10 gr Rp 40.000,-

0 10 gr Rp 40.000,-

Total Weigth 27 gr Total

Size Shape Quantity Cost Value

H: 1 cm/ W: 0,5 cm Drop 39 pcs Rp 6.000,- Rp 234.000,-

W: 0,5 cm Round 3 pcs Rp 7.000,- Rp 21.000,-

Rp 245.000,-

Rp 1.325.000,-

Rp 1.000.000,-

Rp 750.000,-

Rp 2.500.000,-

Rp 2.500.000 - Rp 1.325.000,-

> Rp 1.175.000,-

COSTING SHEET

DESIGNER KEY DATES CMT

Janice Anabella 12-Nov-18 Mr. S

MATERIALS

METAL

Description Value

Rp 280.000,-

Rp 400.000,-

Rp 400.000,-

Rp 1.080.000,-

Non Metal

Description

Total

 Grand Total Materials

Rent Price 1st

Rent Price 2nd- ∞

3x Rent (1st rent price + 2x after 1st rent price)

Gross Profit

Total Gross Profit
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Tabel 3.13.Costing sheet SR002 

Sumber: Data Penulis 

CODE

SR002

Size Weigth Cost

150 15gr Rp 40.000,-

120  8gr Rp 40.000,-

80 6 gr Rp 40.000,-

0 5 gr Rp 40.000,-

Total Weigth 34 gr Total

Size Shape Quantity Cost Value

H: 1 cm/ W: 0,5 cm
Tear 

Drop
44 pcs Rp 6.000,- Rp 264.000,-

Rp 264.000,-

Rp 1.624.000,-

Rp 1.000.000,-

Rp 750.000,-

Rp 2.500.000,-

Rp 2.500.000 - Rp 1.784.000,-

> Rp 876.000,-

MATERIALS

METAL

Description Value

Rp 280.000,-

COSTING SHEET

DESIGNER KEY DATES CMT

Janice Anabella 14-Nov-18 Mr. S

Total

 Grand Total Materials

Rent Price 1st

Rp 1.360.000,-

Non Metal

Description

Rp 800.000,-

Rp 240.000,-

Rp 200.000,-

Rent Price 2nd- ∞

3x Rent (1st rent price + 2x after 1st rent price)

Gross Profit

Total Gross Profit
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Tabel 3.14.Costing sheet ER002 

Sumber: Data PenulisTabel 3.15.Costing sheet HB002 

CODE

ER002

Size Weigth Cost

130 4 gr Rp 40.000,-

80 3 gr Rp 40.000,-

0 5 gr Rp 40.000,-

Total Weigth 13 gr Total

Size Shape Quantity Cost Value

H: 1 cm/ W: 0,5 cm
Tear 

Drop
8 pcs Rp 6.000,- Rp 48.000,-

Rp 48.000,-

Rp 528.000,-

Rp 200.000,-

Rp 170.000,-

Rp 540.000,-

Rp 540.000 - Rp 528.000,-

>Rp 12.000,-Total Gross Profit

 Grand Total Materials

Rent Price 1st

Rent Price 2nd- ∞

3x Rent (1st rent price + 2x after 1st rent price)

Gross Profit

Non Metal

Description

Total

Rp 480.000,-

Rp 160.000,-

Rp 120.000,-

Rp 200.000,-

COSTING SHEET

DESIGNER KEY DATES CMT

Janice Anabella 15-Nov-18 Mr. S

MATERIALS

METAL

Description Value
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Sumber: Data Penulis 

CODE

HB002

Size Weigth Cost

150 15 gr Rp 40.000,-

80 6 gr Rp 40.000,-

0 5 gr Rp 40.000,-

Total Weigth 26 gr Total

Size Shape Quantity Cost Value

H: 1 cm/ W: 0,5 cm
Tear 

Drop
40 pcs Rp 6.000,- Rp 240.000,-

Rp 240.000,-

Rp 1.280.000,-

Rp 1.000.000,-

Rp 750.000,-

Rp 2.500.000,-

Rp 2.500.000 - Rp 1.280.000,-

>Rp 1220.000,-

Gross Profit

Total Gross Profit

Total

 Grand Total Materials

Rent Price 1st

Rent Price 2nd- ∞

3x Rent (1st rent price + 2x after 1st rent price)

Non Metal

Description

Rp 200.000,-

Rp 1.040.000,-

COSTING SHEET

DESIGNER KEY DATES CMT

Janice Anabella 16-Nov-18 Mr. S

MATERIALS

METAL

Description Value

Rp 600.000,-

Rp 240.000,-
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