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BAB I. PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Perancangan 

Dunia fashion telah berkembang dengan cepat, mulai banyak desainer yang 

mengekspresikan dirinya melalui produk yang mereka buat, sehingga selain 

mengutamakan fungsi produk tersebut sebagai kebutuhan sehari-hari dan 

penunjang penampilan, mereka juga memanfaatkannya sebagai sarana 

pengekspresian diri dengan mengaplikasikan teknik-teknik tertentu pada produk 

yang mereka buat. Sejalan dengan hal tersebut, mulai banyak orang yang juga 

menyukai craftsmanship. Termasuk dengan tas yang fungsi awalnya adalah untuk 

memudahkan orang-orang untuk membawa barang dengan desain yang sederhana 

dan menggunakan bahan dari alam sekitar, seperti kulit hewan dan kulit kayu 

(Kumparan, 2018). Dengan semakin berkembangnya zaman, tas tidak hanya 

menjadi alat yang memudahkan sesorang untuk membawa barang, tetapi juga 

dibuat untuk menunjang penampilan dan bahkan sebagai sarana untuk 

menunjukkan status sosial mereka. Saat ini pun, tas yang merupakan barang yang 

biasa digunakan oleh kaum pria maupun wanita terus berkembang dan semakin 

lama semakin terlihat perbedaan signifikan antara tas pria dan wanita, dimana tas 

pria biasanya lebih sederhana dan praktis, sedangkan tas wanita lebih bervariasi dan 

terlihat unsur femininnya. 

Seiring berkembangnya produk kerajinan tangan, teknik anyaman pun mulai 

berkembang. Penggunaan teknik, penempatan bahan atau warna yang berbeda 

dapat menghasilkan efek dan pola yang berbeda. Hal ini pun membuat para desainer 

memanfaatkan teknik anyam tertentu untuk diaplikasian pada desain mereka. 

Bahan-bahan yang digunakan untuk menganyam pun bervariasi, seperti kulit 

maupun eceng gondok. 

Eceng gondok atau Eichhornia crassipes merupakan salah satu jenis tanaman 

yang mengapung di air, biasanya tanaman ini hidup di danau, rawa, maupun sungai. 

Tanaman ini sering dianggap merugikan lingkungan karena pertumbuhan dan 

persebarannya cepat sehingga menimbulkan beberapa dampak negatif bagi 
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lingkungan sekitar. Tetapi, dibalik dampak negatif tersebut eceng gondok sering 

dijadikan bahan kerajinan tangan oleh masyarakat sekitar karena mudah dibentuk 

dan mudah didapat. Biasanya eceng gondok ini dijadikan kreasi kerajinan untuk 

produk interior maupun fashion. Tetapi biasanya produk tersebut tetap 

mempertahankan warna coklat alami dari eceng gondok kering, sehingga hal ini 

cenderung membuat desain dan variasi dari produk anyaman eceng gondok kurang 

variatif. 

Di kala pandemi, banyak perubahan yang dialami oleh berbagai sektor 

kehidupan. Termasuk pada kebiasaan orang-orang dalam membeli sesuatu. 

Menurut Kingham dalam artikel Vogue, orang-orang akan mulai 

mempertimbangkan pembelian mereka di masa mendatang, mereka akan lebih 

cenderung membeli barang-barang yang memiliki nilai seni dan craftsmanship 

yang tinggi, karena hal itu dianggap spesial (Thomas Dana, 2020). 

Oleh sebab permasalahan yang telah diuraikan di atas, maka penulis 

menciptakan suatu solusi untuk membuat tas wanita dengan desain yang elegan dan 

klasik. Membuat anyaman eceng gondok dengan warna yang sesuai tren, dan 

memadukannya dengan bahan kulit agar terlihat lebih mewah dan elegan. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Bagaimana pemanfaatan eceng gondok untuk tas wanita dengan teknik anyaman? 

 

1.3 Tujuan Perancangan 

Merancang dengan pemanfaatan eceng gondok untuk tas wanita menggunakan 

teknik anyaman. 

 

1.4 Batasan Perancangan  

1.4.1 Batasan Keilmuan 

Ilmu seni desain fesyen dengan style desain yang klasik dan elegan. 
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1.4.2 Batasan Material 

Material yang digunakan berupa eceng gondok, kulit, dan suede untuk membuat 

anyaman eceng gondok terlihat lebih mewah dan elegan, serta mengangkat nilai 

dari anyaman eceng gondok. 

 

1.4.3 Batasan Pasar 

a. Geografis 

Batasan wilayah untuk Tugas Akhir ini adalah kota-kota besar di Indonesia 

seperti wilayah Jakarta, Surabaya, Bali, dan Semarang. 

b. Demografis 

Berfokus kepada wanita yang berusia sekitar 25-40 tahun dengan status sosial 

menengah ke atas, yang telah bekerja, lajang maupun telah berumah tangga. 

c. Psikografis  

Perancangan teori VALS, ditujukan kepada experiencer dan thinker dimana 

mereka adalah orang-orang yang memiliki sumber penghasilan yang tinggi 

sehingga mereka dapat memperoleh keinginan mereka, mengetahui apa yang 

mereka inginkan, tergolong muda, aktif, mementingkan penampilan, dan 

menyukai sesuatu yang baru. 

 

1.4.4 Batasan Waktu 

Batasan waktu untuk Tugas Akhir ini adalah 6 bulan, yaitu bulan Februari hingga 

bulan Juli 2021. 

 

1.5 Tahapan Perancangan 

Proses perancangan Tugas Akhir ini menggunakan metode design thinking. Dimana 

design thinking merupakan metode pendekatan yang digunakan untuk 

mempertimbangkan dan menyelesaikan masalah secara lebih luas yang mengacu 

pada strategi kreatif selama proses perancangan (Wolniak R., 2017: 247-248). 

Dengan tahapan-tahapan sebagai berikut: 

a. Empathize: Proses yang dilakukan dalam pengamatan adalah mengenai 

masalah yang disebabkan dari tanaman eceng gondok. 
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b. Define: Eceng gondok merupakan tanaman yang dianggap sebagai gulma yang 

dapat dijadikan produk fashion maupun interior.  

c. Ideate: Pemanfaatan eceng gondok dengan teknik anyaman untuk tas wanita 

dan memadukannya dengan bahan kulit agar dapat menghasilkan produk tas 

yang elegan dan klasik, serta mengangkat nilai dari eceng gondok. 

d. Prototype: Membuat sample 5 desain tas yang terpilih berbahan eceng gondok 

dengan teknik anyaman. 

e. Test: Berfokus untuk menguji hasil prototype pada konsumen dan tim penilai 

untuk mendapatkan feedback dan diuji cobakan untuk mendapatkan masukan 

agar dapat meningkatkan mutu dan kualitas produk. 

 

1.6 Metode Pengumpulan Data  

Dalam penelitian Tugas Akhir ini, penulis menggunakan metode kualitatif dan 

kuantitatif. 

1.6.1 Data Primer 

Kualitatif: 

a. Wawancara terhadap 6 experts dan 6 extreme users 

b. Observasi studi tipologi menganalisa 3 brand 

Kuantitatif: 

a. Kuesioner online terhadap 100 wanita yang berusia sekitar 25-40 tahun 

b. Survey presepsi desain terhadap hasil uji coba desain kepada extreme users 

 

Subjek dan Hasil Penggalian Data Primer 

Kesimpulan Experts 

Kesimpulan hasil wawancara dengan experts mengatakan bahwa tas yang paling 

diminati para wanita adalah jenis tas sling bag atau shoulder bag dengan tali yang 

bisa diatur dan ukuran tas yang bermacam-macam. Mereka menyarankan untuk 

menggunakan jenis kulit yang bertekstur dan tetap menggunakan warna netral. 

Untuk anyaman eceng gondok, disarankan untuk membuatnya menjadi motif 

tertentu dan tidak disarankan untuk membuat anyaman yang panjangnya melebihi 

70 cm agar tidak menimbulkan sambungan. Untuk produksi, anyaman yang berupa 
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lembaran tidak akan menyulitkan produksi, karena ketebalannya sudah pas dan 

akan dipadukan dengan bahan kulit. 

Kesimpulan Extreme Users 

Hasil kesimpulan wawancara dengan extreme users adalah mereka lebih 

mengutamakan desain dan harga dalam pembelian tas. Mereka juga lebih menyukai 

tas multifungsi yang dapat dijadikan sling bag dan handbag dengan warna netral 

dan sistem penguncian zipper, magnet, dan twist/tuck and lock, serta tali dari bahan 

kulit dan rantai. Untuk desain, mereka lebih menyukai desain yang sederhana 

dengan ukuran tas dari kecil hingga medium. Mereka juga lebih meminati anyaman 

dengan teknik boucle. Harga yang dipilih adalah sekitar Rp700.000-Rp2.000.000. 

Kesimpulan Observasi Studi Tipologi 

Berdasarkan hasil observasi yang telah dilakukan pada brand Charles and Keith, 

Elizabeth, Stella Rosa World, dan brand kompetitor Anyara yang menjual tas daily 

bag dan mengikuti tren, brand-brand ini banyak menjual tas dengan warna netral. 

Harga yang ditawarkan pun berkisar antara Rp109.000-Rp2.400.000, bergantung 

pada desain dan bahan yang digunakan. 

Kesimpulan Hasil Survey Online 

Menurut hasil survey online terhadap wanita berusia 25-40 tahun, desain, harga, 

dan value merupakan pertimbangan mereka dalam membeli tas. Tas yang paling 

diminati adalah sling bag, shoulder bag, dan tote bag dengan ukuran medium dan 

berwarna netral maupun warna alam. Mereka lebih memilih desain tali dan handle 

yang sederhana dengan bahan rantai dan kulit, serta sistem penguncian berupa 

zipper, magnet, dan twis/tuck and lock. Tas tanpa aksesoris atau tas dengan tassel 

lebih diminati. Selain itu mereka juga lebih meminati anyaman Houndstooth Prince 

of Wales dan kulit yang bertekstur.  

 

1.6.2 Data Sekunder 

Studi Literatur 

Metode pengumpulan data yang diambil dari buku, artikel, majalah, jurnal, dan 

lain-lain yang berkaitan dengan masalah yang dibahas atau dipecahkan sebagai 

pendukung dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini. 
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1.7 Tinjauan Data  

Tinjauan data diperoleh dari studi pustaka, dimana penulis mengambil teori-teori 

dari buku, jurnal, pengamatan, maupun media lainnya. 

1.7.1 Eceng Gondok 

Eceng gondok atau nama ilmiahnya disebut Eichhornia crassipes merupakan 

tanaman air yang berasal dari Brazil, Amerika Selatan. Tanaman ini ada di 

Indonesia sekitar tahun 1892 untuk mempercantik Kebun Raya Bogor karena 

keindahan bunganya. Tetapi keindahan itu tidak bertahan lama, karena ternyata 

eceng gondok menimbulkan sejumlah kerugian. Bahkan, di Brazil sendiri, eceng 

gondok disebut sebagai million dollar weeds karena untuk menangani tanaman ini 

memerlukan dana hingga jutaan dolar. Sedangkan di Thailand disebut sebagai 

praktob java yang artinya penyakit dari Jawa (Ir. Lies Suprapti, 2000: 4). Tanaman 

ini disebut merugikan karena pertumbuhannya yang cepat, dapat menyerap air, dan 

memiliki kemampuan untuk mengubah pH air. Dan menurut Aniek S. Harahap, 

Suhariyuwanto, dan Bambang (2003: 7-8) eceng gondok dapat menyebabkan 

kerugian seperti pendangkalan air, menyebabkan kerusakan pada sistem keramba, 

menghalangi jalannya perahu atau kapal, dan menyebabkan tersumbatnya aliran air. 

Gambar 1.1: Tanaman Eceng Gondok 

Sumber: A Forester Live Journal 

 

1.7.2 Teknik Anyaman 

Berdasarkan materi presentasi mengenai Textile Production yang disampaikan 

oleh Weda Gita (2020), pada umumnya teknik penganyaman terdiri dari tiga teknik 

dasar, yaitu teknik silang polos (plain weave), silang kepar (twill weave), dan silang 

satin (satin weave). Tetapi kemudian teknik-teknik tersebut terus berkembang 

hingga menghasilkan teknik anyaman lain.  
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Gambar 1.2: Tiga Teknik Anyaman Dasar: Silang Polos (Kiri), Silang Kepar (Tengah), 

Silang Satin (Kanan) 

Sumber: Heddels 

 

1.7.3 Tas Wanita 

Zaman dahulu tas diciptakan untuk mempermudah manusia dalam membawa 

barang, dengan bahan yang terbuat dari alam sekitar seperti kulit hewan maupun 

tumbuhan (Kumparan, 2018).  

Seiring berkembangnya zaman kini tas tidak hanya digunakan sebagai 

pembawa barang, tetapi juga untuk sarana ekspresi diri. Tas wanita memiliki bentuk 

yang beranekaragam dengan warna yang bervariasi. 

 

1.7.4 Kulit 

Berdasarkan pengamatan penulis, kulit merupakan salah satu bahan yang banyak 

dipakai dalam industry fashion. Bahan ini banyak dijadikan sebagai pakaian, tas, 

sepatu, maupun aksesoris. Dalam jenisnya, kulit pun terbagi dalam beberapa jenis, 

yaitu kulit asli dan kulit sintetis (faux leather). 

 

1.7.5 Teori Desain 

a. Elemen Desain 

Secara umum elemen desain teridiri dari garis, tekstur, ruang, warna, 

ukuran, dan bentuk (Dwi Kristianto, 2002). 

Koleksi desain pada tas wanita yang akan dipadukan dengan anyaman 

eceng gondok menggunakan banyak unsur garis vertikal dan horisontal, 

dimana hal ini terlihat pada pola anyaman. Tas wanita memiliki wujud tiga 

dimensi sehingga memiliki ruang atau volume dan ukuran yang diterapkan pun 

bervariasi dari kecil hingga besar.  

Pengaplikasian warna yang akan diterapkan adalah warna netral dan warna 

alam karena lebih diminati dan lebih mudah dipadu-padankan. Penerapan 
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prinsip tekstur terdapat pada permukaan material anyaman yang membentuk 

tekstur serta material kulit yang digunakan. Dan dari segi bentuk, koleksi tas 

wanita cenderung memiliki bentuk yang terstruktur. 

 

b. Prinsip Desain 

Menurut Dityatama Putri (2013), prinsip desain terdiri dari 5 aspek yaitu 

keseimbangan, penekanan, ritme kesatuan, dan proporsi. 

Anyaman eceng gondok yang dipadukan dengan bahan kulit berwarna polos 

akan terlihat lebih menonjol sehingga menjadi center of interest (penekanan). 

Serta dengan adanya pola berulang dari anyaman dengan variasi perbedaan tata 

letak dan warna sesuai palet dapat menghasilkan suatu irama, keutuhan dan 

kesatuan dalam koleksi. 

 

1.7.6 Tren Desain 

a. Tren Warna 

Tren warna yang diambil pada tren Autumn/Winter 2021/2022 ini adalah 

warna ermine, snow white, dan after dark. 

Gambar 1.3: Tren Warna Autumn/Winter 2021/2022 

Sumber: WGSN 

 

b. Tren Tas 

Tren tas pada Autumn/Winter 2021/2022 mengedepankan desain tas yang 

klasik tetapi modern dan estetik. Karena adanya perubahan pada kebiasaan 

konsumen selama pandemi, maka tren ini lebih menekankan pada desain yang 

baru, praktis, dan fungsional. Dalam penggunaan bahan, sustainable menjadi 

suatu keharusan, yaitu dengan menggunakan material yang bagus, ramah 

lingkungan, dan menggunakan material yang sama dalam membuat tali dan 

handle tas untuk mengurangi limbah (WGSN). 
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Gambar 1.4: Tren Autumn/Winter 2021/2022 

Sumber: WGSN 

 

c. Tren Bahan 

Anyaman merupakan salah satu tren bahan pada musim Autumn/Winter 

2021/2022, karena mulai banyaknya orang yang tertarik dengan crafted 

materials (WGSN). 

Gambar 1.5: Tren Bahan Anyaman 

Sumber: WGSN 

 

1.8 Perancangan 

1.8.1 Eksplorasi Motif Anyaman 

Pada eksplorasi ini, penulis menggunakan beberapa teknik anyaman dengan 

penyusunan warna yang berbeda-beda sehingga dapat menghasilkan suatu motif 

tertentu. Desain moif yang dibuat pun terinspirasi dari motif klasik, yaitu boucle 

dan houndstooth Prince of Wales yang kemudian dikembangkan menjadi motif lain, 

seperti basket weave. 
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Gambar 1.6: Eksplorasi Motif Anyaman 

Sumber: Dokumen Pribadi 

 

1.8.2 Moodboard 

Eichhornia Neoterica merupakan judul yang penulis gunakan untuk koleksi tas 

ini, dimana Eichhornia merupakan nama lain dari tanaman eceng gondok, dan 

neoterica berasal dari Bahasa Italia yang berarti modern. Sehingga koleksi ini 

menggambarkan anyaman eceng gondok dan bentuk tas yang modern dan klasik. 

Inspirasi utama dalam koleksi ini adalah bentuk-bentuk geometris yang 

diaplikasikan ke dalam bentuk tas, serta penggunaan warna yang menggunakan 

warna netral dan warna alam.  

Gambar 1.7: Moodboard 

Sumber: Dokumen Pribadi 
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1.8.3 Ilustrasi Desain 

Berikut adalah hasil 5 desain sketsa dari koleksi Eichhornia Neotrica yang 

telah terpilih untuk direalisasikan. Desain yang ditawarkan berupa tas multifungsi 

(dapat dijadikan sling bag dan hand bag), waist bag, dan clutch.   

Gambar 1.8: Final Design 

Sumber: Dokumen Pribadi 

 

1.8.3 Proses Produksi 

Proses pembuatan desain ini diawali dengan proses penganyaman eceng 

gondok terlebih dahulu karena memakan waktu lebih lama dan lebih banyak tenaga. 

Prosesnya dibagi menjadi 4 tahapan utama, yaitu penggilingan (gambar a), 

pemotongan (gambar b), penyemprotan cat (gambar c), serta proses penganyaman 

sesuai pola yang ditentukan (gambar d).   

                (a)                           (b)                           (c)                            (d) 

Gambar 1.9: Proses penganyaman eceng gondok 

Sumber: Dokumen Pribadi 

Setelah anyaman selesai, kemudian dilanjutkan pada tahap pembuatan tas. 

Gambar 1.10: Proses Penjahitan Tas 

Sumber: Dokumen Pribadi 
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1.8.4 Hasil Prototype 

Berikut adalah foto hasil jadi prototype: 

Gambar 1.11: Hasil Prototype 

Sumber: Dokumen Pribadi 

 

 

1.9 Kesimpulan dan Feedback Prototype 

Berdasarkan pengumpulan data yang telah dilakukan dengan metode kualitatif 

dengan mewawancarai experts dan extreme users, serta observasi ke beberapa 

brand kompetitor, dan kuantitatif dengan cara membagikan kuesioner secara 

online, dapat dikatakan bahwa para wanita cenderung lebih menyukai desain tas 

yang sederhana dan klasik dengan jenis tas yang multifungsi, yaitu tas yang dapat 

dijadikan 2 macam model. Serta penulis juga menilai bahwa penggunaan warna 

coklat alami eceng gondok serta desain yang kurang variatif cenderung membuat 

produk anyaman eceng gondok menjadi terkesan monoton. Maka dari itu, penulis 

merangkum dan memiliki konsep untuk membuat desain tas yang sederhana, 

modern, klasik, dan multifungsi, serta dengan menggunakan warna yang sesuai tren 

pada anyaman eceng gondok. Berdarkan hasil survey yang telah dilakukan, dapat 

disimpulkan bahwa konsumen lebih menyukai penggunaan sistem penguncian 

berupa resleting, magnet, maupun twist/tuck and lock, desain tali dan handle yang 

sederhana dengan bahan rantai dan kulit, tas polos atau dengan tassel, 

menggunakan bahan kulit yang bertekstur, menggunakan warna netral dan warna 

alam, serta penggunaan anyaman seperti boucle, Houndstooth Prince of Wales, 
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maupun pengembangannya seperti basket weave. Hal ini juga didukung oleh 

wawancara dari para experts dimana mereka menyarankan untuk menggunakan 

perpaduan warna netral dan warna alam, membuat anyaman yang membentuk motif 

tertentu, menggunakan bahan yang premium agar dapat mengangkat nilai dari 

anyaman eceng gondok tersebut, dan permainan ukuran tas dari ukuran kecil ke 

besar agar dapat menyesuaikan kebutuhan setiap orang. Hasil dari penelitian ini 

akan diterapkan kepada desain tas yang akan dibuat agar dapat memenuhi 

kebutuhan dan menyelesaikan masalah yang ada. 

 

  


