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BAB I. PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang Perancangan 

Sekarang ini industri fashion mengalami perkembangan seiring adanya 

aplikasi untuk berbelanja secara online. Hasil riset oleh NPD Group dan Stylitics 

mengungkap bahwa wanita produktif berusia antara 18-45 tahun memiliki lebih 

dari 13 tas (Kartikawati, 2016). Wanita lebih banyak menggunakan jenis tas 

sehari-hari seperti handbag, totebag, dan slingbag yang bisa dibawa untuk bekerja 

dan jalan-jalan dengan desain yang stylish.  

Produk fashion mengalami banyak inovasi mengikuti kebutuhan 

masyarakat, contohnya adalah penggunaan tas yang bisa dilipat terbuat dari bahan 

kain untuk belanja atau travelling,  lalu ada tas modular yang mempunyai bagian 

yang bisa dibongkar pasang berasal dari bentuk dua dimensi lalu dibentuk 

menjadi bentuk tas tiga dimensi.  

Inovasi dalam mengurangi ruang penyimpanan juga terdapat pada 

beberapa furniture yang dalam perakitannya menggunakan sistem lepas pasang 

atau bongkar pasang dan biasa disebut furniture jenis knockdown agar lebih 

efisien digunakan pada ruangan berdimensi kecil. Kelebihan lainnya adalah 

mudah dirakit oleh orang awam dan dalam pengemasannya sendiri lebih 

sederhana. (Permana, 2020) Konsep knockdown merupakan solusi terbaik 

dikarenakan barang-barang yang digunakan semakin banyak tetapi ruang yang ada 

sedikit. 

Sama halnya dengan produk fashion terutama tas, kebutuhan gaya hidup 

seseorang yang konsumtif dan keinginan yang besar akan produk fashion 

mempengaruhi banyaknya seseorang membeli tas dengan berbagai jenis tas dapat 

berpengaruh pada tempat penyimpanan sehingga menjadi penuh dan terpaksa 

harus membuang atau bahkan tidak membeli lagi beberapa barang terutama tas. 

Saat ini belum terlalu banyak tas yang dapat menghemat ruang atau yang dapat 

dibongkar pasang terjual di pasar Indonesia. 

Oleh sebab permasalahan yang telah diuraikan diatas maka terdapat  

suatu solusi produk tas wanita yang dapat dibongkar pasang sesuai dengan teknik 

knockdown agar lebih fleksibel dan mudah untuk disimpan di ruangan dengan 

harapan dapat menyelesaikan masalah yang ada dalam hal penyimpanan. 
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1.2. Rumusan Masalah 

Bagaimana merancang tas wanita dengan teknik bongkar pasang knock 

down furniture. 

1.3. Tujuan Perancangan 

Merancang tas wanita dengan teknik bongkar pasang knock down 

furniture. 

 

1.4. Batasan Perancangan  

1.4.1. Batasan keilmuan 

Ilmu seni desain fesyen aksesoris yang dapat dibongkar 

pasang, karena perancangan produk ini adalah tas wanita yang 

merupakan produk fesyen dengan teknik bongkar pasang knockdown 

furniture. 

1.4.2. Batasan Material 

Perancangan tas wanita ini menggunakan material kulit 

sintetis. Penggunaan kulit sintetis untuk menekan harga produksi 

tetapi kualitas masih bagus. 

1.4.3. Batasan Pasar 

a. Geografis: kota-kota besar di Indonesia contohnya seperti Jakarta, 

Surabaya, Malang, dan Bali 

b. Demografis: wanita produktif muda dengan usia berkisar 20-32 

tahun yang suka atau sering berbelanja produk tas maupun 

mengoleksi tas. 

c. Psikografis: perancangan ini ditujukan kepada Thinkers dengan 

wanita dengan tingkat pendapatan yang cukup tinggi, suka atau 

sering membeli produk tas, menyukai hal-hal yang berhubungan 

dengan DIY, dan menyukai pengalaman baru atau sesuatu yang baru. 

1.4.4. Batasan Waktu 

Waktu untuk melakukan perancangan ini adalah 10 bulan, 

dari September 2020 hingga Juni 2021.  

1.5. Tahapan Perancangan 
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Design Thinking adalah pendekatan yang berpusat pada manusia 

terhadap inovasi yang diambil dari perangkat perancang untuk mengintegrasikan 

kebutuhan orang-orang, kemungkinan teknologi, dan persyaratan untuk 

kesuksesan bisnis (Kelley & Brown, 2018).  

a. Emphatize : Pengamatan langsung, observasi, wawancara, 

keterlibatan, dan empati kepada calon target market untuk mengetahui 

kebutuhan tas seperti apa yang mereka inginkan bagi wanita usia 20 hingga 

32 tahun yang suka mengoleksi tas. 

b. Define : Market membutuhkan tas bongkar pasang yang bentuknya 

stylish namun ukuranya tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil agar 

barang yang dibawa pun bisa masuk tetapi tetap aman saat digunakan. 

c. Ideate : Menginginkan tas bongkar pasang dan ukuranya sedang. 

Menggunakan kombinasi bahan kulit dan kanvas dengan tambahan 

aksesoris. Membuat beberapa alternatif desain yang memiliki kemungkinan 

untuk diproduksi. 

d. Prototype : Dalam proses ini semua dari struktur tas, material, 

kerapihan jahitan harus sesuai dengan desain yang ada dan dibuat semirip 

mungkin. Dari prototype tersebut akan dapat dirasakan produk yang 

terbentuk dan kemudian menjadi evaluasi. 

e. Test: Hasil dari tahap prototype diuji dan di presentasikan kepada 

dosen dan calon konsumen untuk mendapat feedback untuk pengembangan 

produk. Aspek-aspek yang diuji coba yaitu keberhasilan pembentukan tas, 

desain, fungsi, dan teknik. 

1.6. Metode Pengumpulan Data  

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami 

fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, 

persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain dengan cara deskriptif dalam bentuk 

kata-kata pada suatu konteks khusus yang alamiah dengan memanfaatkan 

berbagai metode alamiah (Moloeng,2005). Metode kuantitatif merupakan metode 

yang berakar pada filsafat positivistik, dilaksanakan pada suatu populasi atau 

sampel tertentu, penarikan sampel pada dasarnya dilakukan acak, dan 

pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian,data kuantitatif bersifat 
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statistik yang mempunyai tujuan hypothetical testing yang telah ditetapkan 

(Sugiyono, 2012). 

1.6.1.Data primer 

Kualitatif: 

a. Wawancara terhadap 6 expert yang berada pada bidangnya 5 tahun 

atau lebih, terdiri dari pengrajin tas kulit (Slamet) berdomisili di Malang, 

desainer tas (Ita Panjaitan) dari brand Je-O yang berdomisili di Bali, dosen 

Interior Arsitektur (Christopher Adi Hernawan) dan freelance arsitek dan 

interior yang berdomisili di Surabaya, dan brand owner (Defiana – Femme 

Bravile, Clarabelle – Tase Official, Audrey Natalie – Karya Official) yang 

mengeluarkan produk tas wanita berbahan kulit berdomisili di Jakarta dan 

Surabaya dengan hasil wawancara alternatif penggabungan tas 

menggunakan snap button, velcro, zipper, magnet, dan lain-lain. Harus 

memperhatikan protokolnya seperti kemudahan, keamanan, dan kecepatan 

waktu perakitan, lebih banyak melakukan percobaan dalam perencanaannya.  

Wanita usia 20-32 tahun membawa tas yang bisa memuat banyak 

barang contoh shoulder bag dan sling bag, bahan yang disukai adalah kulit 

dan bahan kanvas, warna gelap dan lembut, kulit bertekstur, desain tidak 

bermotif, dan memiliki lebih dari 1 warna dalam 1 tas.  Konsep ini menarik 

tetapi marketnya khusus tidak untuk mass market. Saran yang didapat 

adalah menggunakan hardware gold terlihat lebih mewah, bermain di bahan 

padukan kulit tekstur dan polos, harus mencari bahan dengan kualitas bagus. 

Yang tidak boleh dilakukan adalah menggunakan bahan yang tipis karena 

nanti akan cepat robek. Pegangan dengan bahan kulit, lebar pegangan 

sekitar 2 cm. 

Dan kepada 6 wanita extreme user Liony Saputra mahasiswi S1 

Universitas Ciputra usia 21 tahun domisili Surabaya, Abella Verda 

mahasiswi S2 Universitas Ciputra usia 22 tahun domisili Surabaya, Monica 

Lucia wanita karir usia 23 tahun domisili Bali, Revanny Goenawan ibu 

rumah tangga usia 28 tahun domisili Jakarta, Lupita Andrea wanita karir 

usia 29 tahun domisili Jakarta, dan Putri Katarina wanita karir usia 29 tahun 
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domisili Jakarta. Seluruh extreme merupakan wanita yang sering membeli 

tas, menyukai tas, menyukai hal baru, dan menyukai DIY dengan hasil 

mereka membeli tas 1-3 kali setahun, brand yang sering dibeli lebih 

mengarah pada brand luar. Jenis tas yang sering dibeli oleh extreme user 

adalah handbag, sling bag, tote bag, dan clutch, ukuran sedang ke kecil, 

warna yang paling sering diberi adalah monochrome dan earth color. 

Pertimbangan dalam membeli tas  adalah dari kualitas, desain, fungsi, dan 

harga, motif yang disukai adalah polos atau sedikit motif dan modelnya 

lifetime.  

Sebagian besar extreme user mempunyai lemari penyimpanan 

untuk tas sendiri dan pernah merasa terlalu penuh dan juga berdesakan. 

Mereka tertarik dengan konsep tas bongkar pasang ini dan dapat diterima 

oleh masyarakat. Kombinasi warna yang paling disukai oleh extreme user 

adalah 2 warna bahan kanvas dan kulit dan 1 warna bahan kulit, untuk 

bentuk tas sebagian besar memilih bentuk yang berstuktur dan origami. 

Range harga untuk tas bongkar pasang ini menurut extreme user dapat 

masuk di harga Rp 700.000,00 – Rp 1.500.000,00. Masukkan yang didapat 

adalah penggunaan hardware yang bagus agar look terlihat mahal, 

dikuatkan di model dan branding, bahan yang digunakan harus bagus agar 

tahan lama, bentuknya dibuat lebih tajam dan digabung antar teknik 

misalkan penggabungan origami dengan snap button, dan  diberi aksesoris 

atau ornamen tambahan.  

b. Observasi studi tipologi menganalisa 3 brand yang pernah 

membuat tas yang bisa dibongkar pasang, seperti Doxology Goods, Rag & 

Bone, dan Kalon dengan hasil kesamaan dari brand-brand yang diamati 

adalah menggunakan bahan kulit sintetis pada 2 brand, desain basic lebih 

mengarah ke lifetime, menjaga kerapian dan kualitas sehingga terlihat 

elegan dan berkelas, salah satu brand  menggunakan snap button dan 

mempunyai card slot di bagian dalam, target market mengarah ke middle 

up.  

Perbedaannya ketiga brand tersebut tidak hanya menjual tas dengan 

konsep bongkar pasang tetapi tas yang biasa ditemui bahkan ada yang 
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menjual pakaian, sepatu, dan lainnya. Penggunaan snap button di bagian 

luar terlihat tidak rapi, warna lebih banyak berwarna pastel, dan ada satu 

brand yang menggunakan bahan 100% kulit sapi. 

Kuantitatif: 

a. Kuesioner terhadap 103 wanita umur 20-32 yang sering membeli 

tas, suka terhadap produk tas, suka terhadap sesuatu hal yang baru, dan suka 

hal-hal yang berhubungan dengan DIY dengan hasil sebagian besar 

responden berumur 25-32 tahun, berdomisili di Surabaya dan Jakarta, dalam 

satu tahun dapat membeli tas hingga 1-3 kali, range harga dari tas yang 

dibeli lebih dari 1 juta dan merupakan brand luar. Tas yang sering dibeli 

berjenis handbag, sling bag, dan tote bag, warna monokrom dan earth tone, 

bermotif polos, dan desain yang timeless.  

Sebagian besar mempunyai tempat penyimpanan tas sendiri dan 

sangat berdesakan. Responden sebagian besar tertarik dengan tas bongkar 

pasang ini, suka dengan komposisi warna yaitu hitam, coklat, dan putih dan 

memakai bahan kulit dan kanvas. Yang disukai oleh responden adalah tas 

dengan 3 warna hitam, coklat, dan putih, bahan kulit dan kanvas, dan bentuk 

yang disukai adalah berstruktur mempunyai kesan origami. Range harga Rp 

500.000,00 – Rp 1.000.000,00. Saran diberi tambahan aksesoris atau 

ornamen agar tidak terlalu polos, bentuk atau desain lebih muda dan lebih 

unik lagi, harus aman dan kuat, diberi fungsi lain, dan warna diperbanyak.  

1.6.2. Data sekunder 

Study Literatur 

Pengumpulan data diperoleh dengan studi literatur seperti buku, 

jurnal, artikel, video serta website atau media sosial yang membahas tentang 

knockdown furniture, tas wanita, dan bongkar pasang sebagai pendukung 

dalam menyelesaikan tugas akhir ini. 

1.7. Tinjauan Data  

1.7.1. Hasil Kajian Pustaka 

1.7.1.1. Tas Wanita 
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Tas merupakan wadah untuk membawa dan mengumpulkan 

barang-barang dalam satu tempat yang dapat dibawa berpergian, 

sentuhan akhir pada penampilan wanita adalah aksesoris seperti tas. 

(Aksa, 2015) 

Tas wanita tersedia dalam model, desain, dan gaya yang tak 

terhitung untuk disesuaikan dengan rasa dan keinginan yang berbeda 

dari pembeli. Jenisnya juga bermacam-macam, sebagian besar yang 

ada di pasar adalah Handbag. (Taylor,2016) 

Hasil riset yang dilakukan oleh NPD Group dan Stylitics 

mengungkap bahwa wanita usia produktif antara 18-45 tahun 

memiliki lebih dari 13 tas (Kartikawati, 2016) 

1.7.1.2. Tas sehari-hari (practical bags) 

Tas dan dompet datang dalam berbagai bentuk untuk 

sejumlah tujuan. Mereka diperlukan untuk membawa uang dan 

barang-barang pribadi lainnya, karena pakaian saat itu belum 

dilengkapi dengan kantong. Perubahan sosial datang ke kehidupan 

setelah Perang Dunia I, wanita kaya akan membawa lebih banyak 

barang, menerapkan sikap praktis terhadap kehidupan setiap hari, dan 

sering memiliki hal-hal yang harus dilakukan di luar rumah. 

(Tomshinsky,2016) 

1.7.1.3. Desain Modular 

Desain modular merupakan desain yang dibuat berdasarkan 

modul ukuran tertentu. Modul yang dijadikan patokan berupa ukuran 

biasanya dapat kita ukur dari ubin keramik, lantai, daun pintu, jendela, 

dan lainnya. Untuk dapat memahaminya dengan lebih mudah, desain 

ini merupakan desain dengan penghitungan secara matematis benar 

dan tepat. (Akmal, 2013) 

1.7.1.4. Knock Down Furniture  

Mebel dengan sistem knock down adalah mebel yang bisa 

dibongkar pasang secara instan. Keunggulan mebel jenis ini adalah 

lebih sederhana, ringan, bentuknya bersifat modular, bisa dipindah-

pindahkan dan bisa dikemas dengan praktis, sehingga bagi orang yang 



8 
 

mungkin sering berpindah tempat sangat memudahkan pada saat 

pengangkutan. Kekurangannya adalah untuk beberapa kasus furnitur 

yang besar dengan tingkat kerumitan yang tinggi, membutuhkan 

tenaga ahli untuk merangkainya. (Permana, 2020) 

Warna- warna yang digunakan rata-rata adalah warna-warna 

cerah ataupun warna netral seperti coklat tua, cokelat muda, putih, dan 

kehitaman. (Kusumawidagdo, 2008) 

Beberapa jenis furnitur yang juga termasuk kedalam jenis ini 

adalah Flat-pack dan furnitur siap pasang atau Ready to Assemble. 

Flat-pack dan furnitur siap pasang meiliki definisi yang sama yaitu 

merupakan furnitur yang membutuhkan proses pemasangan oleh 

customer atau disebut juga dengan istilah DIY (Do it yourself). 

Furnitur siap pasang sangat sederhana untuk dirakit dengan alat-alat 

dasar seperti obeng, yang kadang-kadang juga disertakan dalam paket 

produk bersta instruksi pemasangan. (Dinata & Noer, 2020) 

 

Gambar 1 contoh dari pemasangan knockdown furniture 

Sumber: dwellduo, 2016 

1.7.1.5. Prinsip dan elemen desain 

1.7.1.5.1. Elemen desain  

1. Garis: objek yang tersusun dari persambungan dua titik. 

Penggunaanya bisa menyambung atau putus-putus, tebal atau tipis, 

dan kasar atau halus. (Digital Printing Indonesia, 2019) 

 

Gambar 1.1 Berbagai macam contoh garis 

Sumber: digital printing Indonesia, 2019 
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2. Bentuk (shape): objek yang tersusun dari persambungan dua titik. 

Penggunaanya bisa menyambung atau putus-putus, tebal atau tipis, 

dan kasar atau halus. (Digital Printing Indonesia, 2019) 

2.  (Digital Printing Indonesia, 2019) 

 

 

Gambar 1.2 Berbagai macam contoh bentuk 

Sumber: digital printing Indonesia, 2019 

3. Tekstur: Setiap material mempunyai struktur adalah susunan bahan 

pada suatu bidang. Di kehidupan sehari-hari, kita sangat sering 

bertemu dengan tekstur baik yang bisa dilihat maupun disentuh. 

(Digital Printing Indonesia, 2019) 

 

Gambar 1.3 contoh tekstur  

Sumber: Rusniko, V, 2019 

4. Warna (color): Elemen ini sangat penting, meskipun desain 

bernuansa hitam dan putih pun tetap membutuhkan keseimbangan dan 

kontras yang pas. Setiap warna mempunyai tingkat kecerahan masing-

masing. (Digital Printing Indonesia, 2019) 

 

Gambar 1.4 Contoh warna dan penggabungannya 

Sumber: digital printing Indonesia, 2019 

1.7.1.5.2. Prinsip-prinsip desain 

1. Penekanan (emphasis): area desain yang menarik perhatian audiens 

yang melihatnya. Tujuan utamanya adalah membuat arah pandang 
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pembaca mengarah pada suatu yang ditonjolkan. (dosen pendidikan 2, 

2020) 

 

Gambar 1.5 contoh penekanan atau emphasis 

Sumber: Mello.id, 2020 

2. Pengulangan (repetition): penggunaan elemen-elemen desain yang 

serupa guna menumbuhkan suasana aktif dalam desain. (Rusniko, V, 

2016) 

 

Gambar 1.6 contoh terdapat pengulangan pada tangga di foto yang diambil 

Sumber: Rusniko, V, 2016 

3. Ritme (Rhythm): tercipta saat satu atau beberapa objek digunakan 

atau dikombinasi secara berulang dalam desain mengalami variasi dan 

menciptakan nuansa keteraturan. (Rusniko, V, 2016) 

 

Gambar 1.7contoh penggunaan ritme pada bangunan  

Sumber: Rusniko, V, 2016 

4. Kesatuan (unity): harmoni yang tercipta karena elemen-elemen 

desain yang digunakan berada pada tempat yang tepat dengan cara 

yang tepat, sehingga antara satu dengan yang lain saling melengkapi 

dan menguatkan pesan yang disampaikan. (Kusnadi, 2018) 

 

Gambar 1.8 contoh kesatuan  
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Sumber: Mello.id, 2020 

1.7.1.6. Trend Fashion Bag, Trend Warna, dan Tren Material 

Trend tas wanita pada autumn/winter 2021/2022 

menggunakan bahan yang tahan lama dan palet warna netral yang 

halus. Merangkul pedoman lebih sedikit lebih banyak arah, sebagai 

konsumen mereka akan menyukai desain inti trans-musiman yang 

akan bertahan dalam segala waktu, menggunakan tali yang bisa 

dilepas pasang agar bisa menjadi beberapa gaya berbeda seperti 

backpack, handbag, dan shoulder bag, investasikan pada bahan 

berkualitas tinggi seperti kulit yang halus, kulit timbul, atau alternatif 

kulit, dan mempertahankan palet warna netral seperti coklat muda 

dapat bekerja dengan baik untuk desain inti dan mode.  

Tas bahu memiliki kunci pada minimalis dan desain yang 

klasik karena konsumen menyukai pembelian investasi, buat statement 

menggunakan perangkat keras logam. Tas dengan pegangan 

mengikuti desain terstruktur, tambahkan kompartemen luar untuk 

meningkatkan gaya keserbagunaan baik sebagai barang formal atau 

pakaian kerja. Tas jinjing memiliki kunci bentuk yang terstruktur dan 

siluet, tambahkan teknologi lampiran untuk membantu membungkus 

barang-barang yang lebih kecil dalam gaya yang lebih luas ini (wgsn, 

2020) 

 

Gambar 1.9 contoh visual dari trend shoulder bag 

Sumber: WGSN, 2020 
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Gambar 1.10 contoh visual dari top handle bag 

Sumber: WGSN, 2020 

 

Gambar 1.11 contoh visual dari trend tote bag 

Sumber: WGSN, 2020 

 

1.8. Perancangan 

Penulis merancang tas yang dapat di dibongkar pasang untuk wanita usia 

20-32 tahun berbahan kulit sintetis yang bertekstur kulit jeruk untuk tas sehari-

hari. 

 

Gambar 1.12 moodboard terinspirasi dari origami dan pemasangan teknik knockdown 



13 
 

Sumber: Kristianti, 2020 

Moodboard yang bertemakan archi origami block ini merupakan 

penggabungan antara teknik arsitektur interior yaitu knockdown dengan produk 

fashion yaitu tas. Permainan blok warna dan desain yang menyerupai origami 

memberi kesan playfull namun tetap minimalis. Bentuk tas yang digunakan adalah 

persegi panjang, trapesium, box, dan U ditambah dengan hardware berbahan 

metal. 

 

Gambar 1.13 ke 5 desain tas yang dirancang terdiri slingbag dan totebag 

Sumber: Kristianti, 2020 

Desain ini terinspirasi dari bentuk pada origami dan juga furniture yang 

dapat dilepas pasang dan dilipat sesuai kebutuhan. Penggunaan warna hitam, 

putih, kuning, oranye, dan merah ini memberi kesan unik tersendiri dengan 

penggunaan bahan kulit yang bertekstur kulit jeruk. Hardware yang digunakan 

berwarna bronze sehingga lebih terlihat natural. 

  

Gambar 1.14 hasil prototype look 1 menggunakan snap button (2 foto sebelah kiri) 

dan magnet (2 foto sebelah kanan) 

Sumber: Kristianti, 2020 & 2021 

Prototype dari look 1 ini dibuat dengan magnet untuk perakitannya, 

hardware untuk prototype snap button berwarna silver sedangkan hardware 

magnet tanam hanya satu warna dan bahan yang digunakan adalah bahan asli 

yaitu kulit sintetis dengan tekstur kulit jeruk.  
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1.9. Kesimpulan dan Feedback Pra Tugas Akhir 

Dari hasil penggalian data dan masukkan Pra Tugas Akhir didapatkan 

kelebihan dan kekurangan prototype. Kekurangan  dalam penggunaan snap button 

tidak terlalu bagus dan ada gap atau ruang disamping tas sehingga harus dicarikan 

alternatif lain dan akhirnya dicoba memakai magnet dan menghasilkan kelebihan 

berupa hasil yang paling mendekati dengan desain yang telah dibuat, material 

yang paling banyak disukai adalah kulit yang bertekstur dengan warna netral dan 

monochrome tetapi dalam percobaan dengan desain kurang bagus dan terlihat tua 

sehingga digunakan warna terang dan monochrome. Kekurangan dalam proses 

penjahitan juga harus diperhatikan agar lebih rapi dan tidak bergelombang pada 

bagian kulit. Kelebihan dalam pemilihan hardware yaitu berwarna bronze sudah 

tepat dan sesuai desain. 

 

 


