
1 

BAB I PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Pada era globalisasi ini berbagai budaya-budaya dapat dengan mudah 

diakses, hal ini menjadikan sebagian besar kaum milenial di Indonesia memilih 

menggemari budaya negara lain yang dianggap jauh lebih modern (Darmadi, 

2019). Budaya Indonesia sendiri sangatlah beraneka ragam, unik, dan patut 

dibanggakan, budaya-budaya tersebut terdiri dari kebudayaan nasional, 

kebudayaan lokal, maupun kebudayaan asing yang telah ada di Indonesia sebelum 

Indonesia merdeka pada tahun 1945.  

Di tengah tantangan era globalisasi ini juga Bangsa Indonesia harus unjuk 

gigi dengan cara menunjukkan ciri khas nya, ciri khas tersebut adalah penanda 

eksistensi dari Bangsa Indonesia sendiri (Kustiyah, 2021). Batik telah diakui 

sebagai warisan budaya tak benda oleh dunia melalui UNESCO pada tahun 2009 

yang lalu. Hal ini tentulah sangat luar biasa dan membanggakan bagi bangsa 

Indonesia. Perlu disadari juga bahwa batik menjadi warisan budaya Indonesia 

karena berbagai nilai-nilai yang dikandungnya, seperti simbol-simbol budaya, 

kesabaran, ketekunan, ketelitian, serta falsafah hidup (Media, 2021). 

Mirisnya, kesadaran yang kurang pada generasi muda tentang pentingnya 

pelestarian budaya menjadi salah satu penyebab pengklaiman budaya Indonesia 

oleh negara lain (Irawan, 2020). Faktor lain yang menyebabkan rendahnya 

apresiasi milenial terhadap budaya sendiri adalah, kurangnya informasi dan 

pengetahuan tentang keberagaman budaya di Indonesia, hal ini membuat generasi 

milenial tidak akrab dan malah tidak mengenal budayanya sendiri ("Generasi 

Millenial Yang Lupa Akan Budaya Asli Indonesia - WARTA SIDIK", 2019). 

Rasa malu dan gengsi juga kerap menjadi alasan generasi milenial tidak mencintai 

budaya, mereka beranggapan bahwa budaya adalah sesuatu yang memalukan, 

kuno, dan tidak menarik (Nahak, 2019). Padahal jika dipelajari dengan baik, kita 

dapat mengembangkan budaya kita menjadi suatu yang menarik, apalagi sekarang 

budaya menjadi trend wisata masa kini.  

Banyaknya budaya asing yang masuk membuat kita memerlukan strategi 

yang harus dilakukan untuk mempertahankan budaya lokal yaitu perlu adanya 
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kepedulian yang tinggi dari masyarakat (Tanamas, Santosa & Cristiani, 2020), 

oleh karena itu pelestarian dan pengenalan terhadap budaya asli Indonesia harus 

dilakukan segencar mungkin melalui media apapun (Rosyada, 2018). 

Pada era globalisasi ini untuk melestarikan dan mengenalkan budaya asli 

Indonesia tidak harus selalu melalui media pendidikan yang sudah dilakukan 

sejak dulu. Terdapat bermacam-macam media untuk mengenalkan budaya asli 

Indonesia, salah satunya melalui fashion. Fashion adalah salah satu hal yang 

sangat lekat dengan kehidupan sehari - hari, juga dapat membuat kita merasakan 

berbagai hal, mulai dari mood, mindset, dan psychological impact.  

Kurangnya kecintaan, kebanggaan, dan pengetahuan tentang kebudayaan 

Indonesia yang sangat indah dan beranekaragam ini maka penulis merancang 

suatu ide yaitu membuat women’s leather resort footwear dengan detail motif 

batik Jawa, pengaplikasian motif batik Jawa dilakukan dengan menggunakan 

teknik leather carving.  

1.2 Rumusan Masalah 

Bagaimana cara memperkenalkan budaya bangsa melalui women’s leather 

resort footwear secara menarik dan unik? 

1.3 Tujuan Perancangan 

Merancang women’s leather resort footwear dengan motif kultural 

menggunakan teknik leather carving untuk memperkenalkan budaya bangsa. 

1.4 Batasan Perancangan 

Terdapat beberapa batasan-batasan perancangan yang menjaga keefektifan 

perancangan pada metodologi penelitian ini, yang akan dijelaskan pada sub bab di 

bawah ini. 

1.4.1. Batasan keilmuan 

Batasan keilmuan yang akan digunakan pada metodologi penelitian ini 

adalah terbatas pada ilmu seni desain fesyen, ilmu leather carving art, ilmu 

leather goods, ilmu desain akesesoris. 

1.4.2. Batasan Material 

Perancangan women’s leather resort footwear ini menggunakan material 

vegetable tanned leather sebagai bahan utama, lalu PVC (Polyvinyl Chloride) 
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untuk material dari heels footwear, dan TPR (Thermoplastic Rubber) untuk sole 

footwear. 

1.4.3. Batasan pasar 

 Perancangan ini nantinya juga akan menghasilkan produk-produk yang 

siap dipasarkan ke target market yang sudah ditentukan pada tahap perancangan. 

Target market yang dituju juga tetap memiliki batasan-batasan agar tetap terfokus 

dan tepat sasaran. Beberapa jenis batasan-batasan pasar akan dijabarkan pada 

poin-poin dibawah ini : 

a. Geografis: Adapun batasan wilayah untuk tugas akhir ini adalah kota-kota 

besar dan pariwisata di Indonesia khususnya wilayah Jakarta, Surabaya, Bali, 

Jogja, Solo, dan Bandung. 

b. Demografis: Berfokus kepada wanita dengan usia kisaran 25-35 tahun dengan 

status sosial menengah keatas. 

c. Psikografis: Rancangan teori VALS, ditujukan kepada Thinkers dengan 

gender wanita yang segmentasinya seorang konsumen dengan tingkat 

pendapatan tinggi. Sehingga dapat memenuhi keinginannya terhadap suatu 

barang yang memiliki nilai menarik bagi dirinya. Barang yang mengandung 

pesan serta memiliki fungsi sesuai kebutuhan akan lebih mudah menarik 

minat konsumen Thinkers. Mereka adalah orang yang kaya akan informasi, 

dan selalu terbuka akan ide-ide baru. 

1.4.4. Batasan waktu 

Batasan waktu untuk Tugas Akhir ini adalah 6 bulan dimulai dari 15 Februari 

2021 hingga 12 Juni 2021. 

1.5. Tahapan Perancangan 

Proses perancangan tugas akhir menggunakan metode Design Thinking, 

yaitu merupakan pola pikir seorang desainer yang dapat mengubah ide menjadi 

suatu produk dengan strategi Design Thinking sebagai berikut :  

a) Emphatize 

Dari hasil observasi dan survei diketahui bahwa pada era globalisasi ini 

banyak milenials yang kurang mengenal dan mengapresiasi budaya bangsa, 

serta lebih memilih budaya asing. Dilakukan juga observasi untuk 
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mengetahui selera serta keinginan, alas kaki seperti apa yang disukai oleh 

calon customer saat sedang berlibur, terutama bagi wanita usia 25 hingga 35 

tahun.  

b) Define 

Dilakukan dengan cara mengumpulkan informasi, menganalisa, dan 

mengidentifikasi berdasarkan tahap Emphatize untuk menentukan 

permasalahan inti. Market membutuhkan alas kaki yang nyaman, berkualitas, 

dan dengan desain modern (Haryanto, 2013). Masyarakat milenial juga harus 

ditumbuhkan rasa nasionalismenya dengan pengaplikasian motif batik pada 

bidang fashion, yang dirasa sangat dekat dengan kehidupan sehari - hari. 

Dalam tahap ini, ditemukan bahwa kurangnya apresiasi dan pengenalan 

terhadap budaya bangsa dari para milenials yang ada di Indonesia. Biasanya 

proses edukasi dilakukan melalui media umum seperti gelaran kesenian, 

artikel, jurnal dan sebagainya yang mungkin kurang menarik minat milenials 

yang ada di Indonesia. Dirasa fashion (resort footwear) dapat menjadi media 

edukasi yang lebih mudah diterima oleh kalangan milenials yang juga 

memang menyukai vacation resort. 

c) Ideate 

Desainer sudah siap menghasilkan ide berdasarkan dari define permasalahan 

serta selera market yaitu menginginkan alas kaki yang nyaman, dengan 

desain modern, serta dibutuhkan pengaplikasian motif batik untuk 

menumbuhkan rasa nasionalisme sekaligus media dalam memperkenalkan 

budaya Indonesia pada masyarakat luas. Penggunaan teknik leather carving 

juga dilakukan demi menambah value product (Banuhali & Nafiah, 2013). 

d) Prototyping 

Dilakukan dengan proses mendesain dan merealisasikan ide. Dalam proses ini 

semua dari struktur alas kaki, material, kerapihan jahitan harus sesuai dengan 

desain yang ada dan di buat semirip mungkin. Pada proses ini penulis 

melakukan desain dan realisasi ide yang sebelumnya sudah terancang. 

Struktur alas kaki, material, kerapihan jahitan dan juga hasil tatah harus 

sesuai dengan desain dan dibuat semirip mungkin. 
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e) Test 

Hasil prototype akan diuji dan dipresentasikan kepada dosen dan juga calon 

konsumen untuk mendapat saran dan juga pendapat, sehingga bisa digunakan 

untuk mengembangkan produk menjadi lebih baik lagi. 

 

1.6. Metode Pengumpulan Data 
Metode pengumpulan data yang digunakan pada metodologi penelitian ini 

adalah metode campuran, tujuannya agar data yang didapat lebih akurat dan 

inferensinya akan menjadi lebih bermanfaat (Sarwono, 2013). Metode ini 

merupakan pendekatan penelitian yang mengkombinasikan serta mengasosiasikan 

bentuk kualitatif dan bentuk kuantitatif. 

 

1.6.1. Pengumpulan Data Primer 

Kualitatif 

a. Wawancara 

Pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara kepada 6 experts meliputi 1 

pengrajin alas kaki kulit, 1 pengrajin leather carving, 1 illustrator, 1 fashion 

stylist, 1 footwear designer, 1 brand owner. Dan juga dilakukan wawancara 

terhadap 6 extreme user yang menyukai kegiatan resort vacation.  

 

b. Observasi studi tipologi 

Pengumpulan data dilakukan dengan cara menganalisa target market dan juga 

kompetitor seperti Cattle Cait, Flying F Leather & Arts, Ranchers Daughter 

Design. 

Kuantitatif 

a. Survei market melalui kuesioner online  

Pengumpulan data dengan melakukan kuisioner online terhadap 100 responden 

market sesuai dengan target market yang di harapkan usia 25-35 tahun yang 

menyukai kegiatan resort vacation. 

 

b. Survei presepsi desain 

Pengumpulan data terhadap hasil uji coba desain kepada extreme user. 
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1.6.2. Pengumpulan Data Sekunder 

Studi Literatur 

Pengumpulan data di peroleh dengan studi literatur seperti buku, jurnal, artikel, 

website, dan media sosial yang relevan sebagai pendukung dalam menyelesaikan 

metodologi penelitian ini. Data diperoleh dari media sosial menggunakan 

hashtag-hashtag ataupun location yang berhubungan dengan tema metodologi 

penelitian ini. Sedangkan untuk buku, jurnal, artikel serta website juga didapat 

dengan menggunakan kata kunci yang sesuai. 

 

1.7. Tinjauan  Data 

1.7.1.  Hasil Kajian Pustaka 

Menjelaskan penelitian dan studi literatur mengenai teori-teori maupun konsep 

yang digunakan. 

 

1.7.2. Motif Batik 
 Motif batik adalah corak atau pola  yang menjadi kerangka gambar pada 

batik berupa perpaduan antara garis, bentuk dan isen menjadi satu kesatuan yang 

mewujudkan batik secara keseluruhan. ("Balai Besar Kerajinan dan Batik", 2021). 

 

1.7.3. Resort Footwear 

 Resort footwear adalah alas kaki yang memiliki ciri khas ringan, santai, dan 

breathable tetapi tetap memiliki kesan stylish (Maloney, 2019). 

 

1.7.4. Vegetable Tanned Leather 
 Kulit jenis ini adalah kulit sapi yang melalui proses penyamakan dengan 

menggunakan bahan-bahan alami dari ekstrak pepohonan seperti kulit pohon, 

kayu, buah-buahan, dan akar sehingga limbah yang dihasilkan aman bagi 

lingkungan ("What is vegetable tanned leather? | Tannins.org", 2019) 
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1.7.5. Sanggarloka (Resort) 
 Sanggarloka atau resort tempat untuk orang berlibur, beristirahat, atau 

berwisata ( "What Is a Resort? Please Explain", 2020). 

 

1.7.6. Leather Carving 
 Leather carving dalah proses memberikan tampilan tiga dimensi pada kulit 

dengan cara mengukir kulit itu sendiri (Miles, 2019) 

 

1.7.7. Elemen dan Prinsip Desain 

1.7.7.1 Prinsip Desain 

Prinsip desain yang digunakan dalam koleksi resort footwear ini adalah 

irama. Irama terletak pada penempatan motif batik pada kulit yang ditatah secara 

teratur (repetisi) dengan pola tertentu agar dapat memberikan kesan yang menarik. 

a) Irama : Irama merupakan prinsip desain yang memberi prinsip penyusunan 

elemen-elemen desain yang teratur dengan pola tertentu agar desain dapat 

memberikan kesan yang menarik. 

b) Kesatuan : Kesatuan diperlukan untuk menciptakan komposisi atau 

perpaduan yang teratur antara satu elemen dengan elemen lainnya. 

c) Fokus : Fokus dalam prinsip desain selalu di perlukan untuk menciptakan 

sebuah komposisi yang dapat menunjukkan bagian yang dianggap penting 

dan menjadi perhatian utama dalam suatu desain. 

1.7.7.2 Elemen Desain 

Elemen-elemen desain adalah material-material dasar yang nantinya 

diaplikasikan ke media desain, elemen desain inilah yang akan mewujudkan prinsip 

desain 

a) Tekstur : Tekstur merupakan visualisasi atau penggambaran dari permukaan 

suatu obyek yang dapat dinilai dengan cara dilihat atau diraba. 

b) Bentuk : Bentuk merupakan sebuah perpaduan atau penempatan garis yang 

disusun secara berdekatan sehingga menimbulkan diameter, tinggi dan lebar. 

c) Ruang :  Ukuran adalah termasuk elemen yang penting dalarn desain busana, 

ukuran yang dimaksud di sini lebih terfokus pada ukuran proporsi tubuh 

manusia (wanita) untuk keperluan desain busana yaitu busana, perlengkapan 
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aksesoris. 

d) Warna : Warna merupakan salah satu elemen yang paling mudah menarik 

perhatian dan dan salah satu elemen desain yang penting dalam sebuah 

desain. 

 

1.7.8. Tren Footwear dan Tren Material 

a. Tren Footwear 

Menurut Worth Global Style Network (WGSN), trend forecast footwear untuk 

autumn/winter 2021/2022 adalah rework classics dengan fokus ke familiarity dari 

tampilan vintage yang tahan lama dengan tetap memperhatikan fungsionalitas 

yang baik. The Square-Toe Mary Jane adalah salah satu tren yang diprediksi oleh 

WGSN. 

 

 

Gambar 1.1.  Tren Footwear A/W 21/22 

(Sumber: Footwear Key Items Fashion A/W 21/22, n.d) 
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b. Tren Material 

 

Gambar 1.2.  Tren Warna Spring/Summer 2021 

(Sumber: pinterest.com) 

WGSN juga memaparkan vegetable tanned leather sebagai tren material yang 

dapat menggantikan classic leathers. 

 

1.8. Perancangan 

1.8.1 Design Brief 

 
Gambar 1.3. Design Brief 

Sumber: (Data Penulis) 
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1.8.2 Moodboard 

 

Gambar 1.3. Moodboard 

Sumber: (Data Penulis) 

 

1.8.3 Design Illustration 

Berikut ini merupakan 5 ilustrasi desain dari koleksi resort footwear dengan 

leather carving. 

 

Gambar 1.4  Design Illustration 

Sumber: (Data Penulis) 

Berdasarkan lima desain di atas akan dipilih satu desain untuk direalisasikan. 

Berikut salah satu desain yang dipilih menjadi prototype 

.  

Gambar 1.5. Prototype 

Sumber: (Data Penulis) 
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1.9. Kesimpulan Hasil Analisa Penggalian Data 

Kesimpulan yang dapat diambil dari pengumpulan data yaitu peluang untuk dapat 

merealisasikan perancangan cukup besar hanya saja diperlukan beberapa 

penyesuaian style serta harga, agar dapat memenuhi kebutuhan serta keinginan 

dari market. Dengan menggunakan metode pengumpulan data campuran yaitu 

wawancara kepada para experts, extreme users, survey kepada 101 responden, dan 

juga observasi ke beberapa brand didapatkan bahwa style leather resort footwear 

saat ini masih bisa ditingkatkan lagi. Untuk kekurangan yang paling banyak 

dirasakan responden ketika menggunakan leather resort footwear yaitu modelnya 

membosankan dan monoton, hal ini dapat diatasi dengan cara merancang style 

footwear yang modern dan juga mengaplikasikan detail motif dengan leather 

carving yang unique, sedangkan untuk kelebihanny yaitu konsep yang diangkat 

sangat menarik serta unik dan juga metode leather carving yang digunakan dirasa 

menambah nilai seni dari produk ini. Ketika berlibur, dibutuhkan bahan footwear 

yang nyaman sekaligus aesthetic karena saat berlibur pasti momen-momen yang 

ada diabadikan dan disimpan ke media sosial. Dari isu budaya yang sedang terjadi 

juga dirasa penggunaan motif batik Jawa ini dapat menjadi sarana yang secara 

tidak langsung mengedukasi tentang kebudayaan Indonesia. Dari hasil survei dan 

wawancara yang telah dilakukan, calon konsumen lebih prefer pewarnaan 

footwear yang netral, pointed toe untuk ujung footwear tetapi square toe dan 

almond toe juga cukup disukai, hak yang tidak terlalu tinggi dan dari antara motif 

karakter, destinasi dan ragam hias, motif ragam hias (batik) adalah motif yang 

paling disukai. Oleh karena itu, penulis akan mengaplikasikan preferensi 

konsumen serta solusi dari isu budaya yang ada kedalam perancangan leather 

resort footwear ini. 
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