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BAB I. PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Tas merupakan barang yang tidak dapat dipisahkan dari wanita. Tas mempunyai 

peranan yang sangat penting bagi penampilan seorang wanita. Sebagian wanita bahkan 

merasa kurang percaya diri apabila tidak mempunyai tas yang dibanggakannya. Bagi 

sebagian orang lagi menganggap bahwa kepemilikan tas menunjukkan status sosial mereka. 

Keberadaan sebuah tas bagi seseorang terutama wanita sudah menjadi suatu keharusan. Saat 

ini, pasar untuk tas wanita masih sangat luas karena tas merupakan salah satu kebutuhan 

wajib wanita. Umumnya wanita selalu menyertakan tas sebagai pelengkap dalam 

berbusana, terutama saat mereka sedang bepergian. Untuk penunjang lifestyle wanita, ada 

banyak jenis tas yang berbeda ukuran dan modelnya yang wanita gunakan di setiap 

aktivitas. https://www.kompasiana.com)  

Tak ketinggalan, menurut Effendi (2016), seiring perkembangan tren mode dan 

kebutuhan, mulai bermunculan tas bagi kalangan pria yang digunakan untuk membawa 

benda saat bepergian. Fungsi tas kaum pria dapat dibagi menjadi tiga yakni 

function,usability dan perceived. Fungsi utama (function) yang terdapat pada sebuah tas 

bagi pria adalah untuk membawa benda-benda pendukung aktivitas berpergian, seperti 

dompet, alat komunikasi, kunci kendaraan, alat tulis, usability (tas sebagai pendukung 

penampilan) dan perceived (sisi perasaan pengguna). 

Tas bagi kebutuhan anak anak juga merupakan hal yang sangat penting, sebagai 

orang juga ikut turut serta dalam pemilihan tas untuk anak mereka dari segi warna, motif, 

desain dan juga orang tua. Motif atau desain yang sedang tren juga menetukan dalam 

pemilihan tas tersebut . Banyak orang tua yang juga peduli dengan pertumbuhan dan 

perkembangan anak tentang hal hal yang edukatif yang meningkatkan pengetahuan anak 

anak terutama pada masa emerging autonomy dan role. Pemilihan cerita rakyat dongeng 

akan bermanfaat bagi perkembangan anak secara kognitif (pengetahuan), afektif (perasaan), 

konatif (penghayatan), serta secara sosial( Asfandiyar, 2007). Terlebih lagi, menurut Fischel 

(2001), anak-anak membutuhkan desain yang informatif, memuaskan konsumen, dan 

membantu interaksi anak. Tas bahkan sudah digunakan sejak anak yang berusia sekolah 

dasar hingga orang kerja sehingga berdasarkan kebutuhan penggunaan tas tidak tidak 

dibatasi oleh penggolongan usia (Sabit, 2018). Dari  hal ini, dapat disimpulkan bahwa tas 

merupakan kebutuhan yang sangat penting, bahkan untuk anak-anak sekalipun. 

https://www.kompasiana.com/


 

Sekarang ini, tas menjadi salah satu industri yang meningkat karena rata-rata penduduk 

di dunia menghabiskan sebagian uangnya untuk membelanjakan tas. Salah satu faktor 

utama pertumbuhan pasar global childrenwear adalah karena produk anak merupakan 

produk premium dan memiliki produk tambahan dari brand tersebut. Misalnya sepatu, tas, 

gelang, patch, dompet. Brand yang sudah ada akan membuat line extension yakni baby atau 

children wear yang menargetkan orang tua muda. Meningkatnya  daya beli,  konsumen mau 

membayar lebih untuk sebuah produk karena produk tersebut yang bersifat premium yang 

merupakan produk line extension dari sebuah brand besar. Sedangkan vendor memiliki 

strategi untuk membedakan mereka dengan kompetitor lainnya dan menciptakan produk 

childrenwear dengan desain yang unik, berkualitas dengan harga yang sesuai. Oleh karena 

itu, bisnis tas akan memiliki peluang yang besar (Singh, 2010). 

 

Saat tas untuk anak, sebaiknya orang tua tidak hanya memperhatikan desain yang 

menarik atau harga yang murah, melainkan kualitas serta kenyamanan anak mengunakan 

tas tersebut.Salah satu media untuk menyebarkan cerita rakyat adalah dengan melalui 

produk fesyen  dimana tas adalah salah satu bagian dari aksesoris. Selain itu, juga adanya 

perhiasan Ellyhan Jewellery yang terinspirasi dari cerita rakyat Singa Betina dari Marunda 

di Jakarta ( Male, 2018). Hal berikut mempertegas pembuatas aksesoris handmade yakni tas 

untuk anak-anak dengan terinspirasi menerapkan cerita rakyat Indonesia. 

 Penulis memilih konsep desain yang playful menyerupai mainan dikarenakan agar 

membentuk desain tas anak-anak yang menarik. Dalam kutipan Majalah Spielwarrenmesse 

edisi 30 Januari 2018 mengatakan: 

“Fashion accessories are being translated into toys that 

appeal to a broad range of target with playful feature. It can 

be considered a toy and fashion accessory at the same time 

that children can be engaged more” (Costa, 2018). 

 Cerita rakyat adalah salah satu dari kebudayaan lokal Indonesia yang mulai 

dilupakan keberadaannya oleh sebagian besar masyarakat Indonesia terutama yang berusia 

muda. Pada jaman globalisasi ini, cerita rakyat Indonesia sudah semakin terlupakan. 

Padahal cerita rakyat tradisional Indonesia ini seringkali menjadi inspirasi bagi seorang 

anak dalam bertingkah laku dan bercita-cita. Terlebih lagi, dalam sebuah cerita rakyat 

terdapat unsur hiburan dan pendidikan sehingga anak-anak  bisa mendapatkan pesan pesan 

moral yang sapat dibawa dalam kehidupan sehari-hari yang lebih baik (KLA, 2017). 
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 Banyak buku bacaan yang mengandung isi yang positif dan baik dibaca oleh anak. 

Seperti buku tentang ilmu pengetahuan, buku yang bersifat imajinatif atau buku tentang 

fantasi. Salah satu buku yang baik untuk anak adalah buku cerita dongeng, anak dapat 

diajarkan segala hal, mulai dari bahasa, pengetahuan umum, etika, dan kreativitas. Dongeng 

yang memiliki pesan moral yang baik dapat mempengaruhi perkembangan karakter anak, 

selain itu dongeng juga dapat merangsang imajinasi anak. 

 Penggunaan cerita rakyat pada tas anak merupakan cara agar seorang anak tetap 

mengingat cerita rakyat Indonesia serta mengingat nilai moral dari kebudayaan Indonesia. 

Judul cerita rakyat yang digunakan adalah Si Kancil karena berdasarkan hasil survei, cerita 

yang paling disukai anak adalah fabel dengan tokoh hewan sehingga penulis memilih cerita 

Si Kancil dengan angka sebesar 72,7 % (Gerintya, 2018). 

 

Gambar 1. Purse Face, karya Dagmar Sjodin dan Barbro Westin (Malmberg, K. & T. Naime, 1973, p. 68)  

 Penerapan needle lace yang didesain untuk anak-anak usia sekolah dasar ini dibuat 

pada bahan suede dengan benang katun. Dikarenakan adanya penerapan needle lace ini 

pada tas anak-anak, perancang menganggap bahwa tas anak-anak di Indonesia pun bisa 

menerapkan teknik needle lace namun dengan konsep yang berbeda yakni lebih playful dan 

unik. 

 Perancang akan membuat tas anak perempuan dipilih karena pertumbuhan pasar 

Indonesia dan belum banyaknya pasar khusus tas anak . Perncangan tas anak mengangkat 

cerita rakyat akan menjadi solusi bagi kondisi cerita rakyat di Indonesia yang terlupakan. 

Selain itu dengan adanya aplikasi needle lace juga akan menambahkan value lebih pada tas. 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas timbul suatu rumusan masalah yakni bagaimana 

perancangan tas anak perempuan mengangkat cerita rakyat teknik needle lace pada brand 

Anathale? 
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1.3. Tujuan Perancangan 

Tujuan perancangan Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut:  

a) Merancang desain tas untuk ibu muda berusia 22-40 tahun yang memiliki anak 

perempuan berusia 4 – 7 tahun ( emerging autonomy) atau 8-11 tahun ( role stage). 

b) Menciptakan tas anak berbentuk karakter binatang dalam cerita rakyat dengan 

teknik needle lace. 

c) Menciptakan desain tas yang bernilai jual 

d) Menciptakan desain tas anak dengan konsep playful. 

e) Merancang tas anak beserta collateral dan promotion tools yang sesuai dan bernilai 

jual bagi brand Anathale. 

1.4. Batasan Perancangan  

Hal yang umum yang menjadi batasan adalah:  

a) Batasan ilmu  

Perancangan dilakukan berada pada ruang lingkup ilmu desain fesyen. 

b) Batasan material  

Bahan utama dalam perancangan terdiri dari kain kulit imitasi dengan furing 

kain katun, serta penggunaan benang katun untuk teknik needle lace pada tas.  

c) Batasan teknologi  

Perancangan dilakukan dengan teknik jahit mesin dan teknik needle lace 

d) Batasan waktu  

Waktu perancangan dilakukan pada bulan Agustus 2018 hingga November 

2018. 

e) Batasan pasar 

a. Geografis 

Perancangan dilakukan pada wilayah Surabaya, Jawa Timur, Indonesia. 
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b. Usia 

 Perancangan ini ditujukan pada ibu muda berusia 22- 40 tahun yang memiliki anak 

permpuan berusia 4 – 7 tahun ( emerging autonomy) dan 8-11 tahun ( role stage), 

terutama anak-anak yang menyukai produk tas.  

c. Psikografis 

 Berdasarkan teori VALS, target market dari termasuk believer dan thinker. Konsumen 

merupakan kelas ekonomi middle class, tinggal di wilayah perkotaan, menyukai barang 

tas. 

 Pembeli merupakan bukan brand conscious, belum berani mengeluarkan uang dalam 

jumlah banyak sehingga perancang menganggap market merupakan believers dan 

thinkers. Believers adalah konsumen motivasi ideal dengan sumber daya yang rendah. 

Konsumen yang lebih konservatif dan tradisional  Sedangkan thinkers adalah konsumen 

motivasi ideal juga yang memiliki sumber daya yang tinggi. Bersifat dewasa dan rasional 

dalam membeli barang. Mereka cenderung menghabiskan waktu luang di rumah dan 

terbuka pada ide baru dan perubahan sosial. Mereka menyukai produk yang tahan lama, 

memiliki fungsi dan nilai.  

1.5. Definisi Istilah 

1.5.1.Tas anak 

kemasan atau wadah berbentuk persegi dan sebagainya, biasanya bertali, dipakai untuk 

menaruh, menyimpan, atau membawa sesuatu(https://kbbi.web.id/tas) 

1.5.2.Cerita rakyat 

cerita dari zaman dahulu yang hidup di kalangan rakyat dan diwariskan secara 

lisan(https://kbbi.web.id/cerita). 

1.5.3.Teknik needle lace 

- renda yang sepenuhnya terbuat dari jarum jahit bukan peniti dan dibuat dengan jahitan 

kancing pada pola kerta(https://fashionhistory.fitnyc.edu/needle-lace/). 

-teknik dimana renda terbuat dari perkerjaan jarum sepenuhnya 

(https://fashionhistory.fitnyc.edu/needle-lace/) 

1.5.4. Tokoh Binatang 

https://kbbi.web.id/tas
https://kbbi.web.id/cerita
https://fashionhistory.fitnyc.edu/needle-lace/
https://fashionhistory.fitnyc.edu/needle-lace/
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makhluk bernyawa yang mampu bergerak (berpindah tempat) dan mampu bereaksi terhadap 

rangsangan, tetapi tidak berakal budi (seperti anjing, kerbau, semut); 

hewan(https://kbbi.web.id/binatang) 

 

1.6. Tahapan Perancangan 

Perancangan tugas akhir menggunakan metode design thinking yakni proses menciptakan 

ide-ide baru yang inovatif yang dapat memecahkan masalah. Ada lima langkah design 

thingking yakni: 

a. Emphatize 

Tahap ini adalah tahap empati dan dengan mengerti apa yang sebenarnya 

diinginkan oleh target market ( orang lain), kita akan dapat membuat produk yang 

dibutuhkan oleh banyak orang. Misalnya dengan melakukan observasi langsung pada 

anak perempuan usia 4 – 7 tahun ( emerging autonomy) dan 8-11 tahun ( role stage), 

tahun serta wawancara dengan ibu muda berusia 22-40 tahun.  

b. Define 

Setelah mengetahui masalah dan keinginan target market, start up mulai 

mendefinisikan masalah utama dari hasil empati. Anak membutuhkan tas yang nyaman 

dipakai dan menarik. Sedangkan ibu anak ingin menanamkan nilai cerita rakyat  pada 

anak, namun tetap dengan desain yang modern dengan kombinasi warna yang indah 

c. Ideation 

Melakukan brainstorming ide-ide untuk menyelesaikan masalah tersebut. Lalu 

memilih ide yang paling memiliki nilai yang tinggi. Dari hasil define, tercipta tas 

kanvas anak yang mengangkat cerita rakyat dengan teknik painting. 

d. Prototype 

Melakukan sketsa desain dan produksi produk tas.  

e. Test 

https://kbbi.web.id/binatang
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Menguji produk tas kepada target market dan mencatat saran/feedback yang 

diberikan. Dalam tahap ini, akan terjadi perubahan atau penyempurnaan sehingga 

menjadikan produk yang benar-benar dibutuhkan konsumen yakni ibu muda (Bachdar, 

2016). 

1.7. Sistematika Penulisan  

  

TEORI: 

-Teori Tas 

-Teori needle lace 

-Teori Anak 

-Teori Cerita Rakyat 

-Teori Brand Anathale 

-Teori Tren Tas Anak 

-Teori Prinsip Desain 

-Teori Elemen Desain 

 

 

BATASAN: 

-Batasan ilmu 

-Batasan material 

-Batasan teknologi 

-Batasan waktu 

-Batasan pasar 

 -geografis 

 -psikografis 

 

 

Identifikasi Masalah: 

Hilangnya Cerita Rakyat di 

kaangan anak-anak 

 

 

Data-data diperoleh dari: 

-buku, jurnal, tesis, video, media online 

-wawancara calon konsumen 

-wawancara ahli 

-observasi lapangan 

-observasi online 

 

 

PROTOTYPE: 

Tas anak perempuan teknik needle lace mengangkat 

cerita rakyat Kancil Buaya bahan oscar  

IDEASI: 

Tas anak perempuan mengangkat cerita 

rakyat  

 

SOLUSI DESAIN 

Tas anak dengan teknik needle lace 

mengangkat cerita rakyat Kancil dan Buaya 

 

PRODUK AKHIR: 

Tas anak perempuan teknik needle lace mengangkat 

cerita rakyat Kancil Buaya bahan oscar dengan 

tambahan pom pom  
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1.8. Metode Pengumpulan Data  

   Dalam melakukan perancangan, penulis melakukan pengumpulan data 

secara primer dan sekunder. Pengumpulan data primer dilakukan secara kuantitatif 

dan kualitatif. 

1.8.1 Metodologi Pengumpulan Primer 

 Metode pengumpulan data primer dilakukan secara kuantitatif dan kualitatif. 

Penelitian kuantitatif dilakukan dengan metode kuesioner sedangkan penelitian kualitatif 

dengan metode wawancara dan observasi. 

a. Kuesioner 

 Perancang menggunakan lebih dari 100 kuesioner online yakni Google form dan 

membagikannya melalui Instagram kepada ibu muda berusia 22-40 tahun yang mempunyai 

4 – 7 tahun ( emerging autonomy) hingga 8-11 tahun ( role stage),. Akun instagram diisi 

oleh ibu dari anak-anak tersebut.  

b. Wawancara 

Perancang melakukan wawancara tidak langsung pada 12 extreme user melalui 

line, Instagram dan Whatsappp chat. Extreme User merupakan 9 ibu muda berusia 26-37 

tahun yang memiliki anak perempuan berusia 4 – 7 tahun ( emerging autonomy) dan 3 

ibu muda berusia 26 – 37 tahun dengan anak perempuan berusia 8-11 tahun ( role 

stage)yang bertempat tinggal di Indonesia terutama di Jawa Timur, Sumatera, dan Depok 

yang aktif di sosial media. 

 Perancang melakukan wawancara langsung pada 2 expert panel yani perajin renda 

dan perajin tas dan wawancara tidak langsung (email, Whatsapp, line) dengan fashion 

stylist, bussiness owner, desainer tas serta pendongeng. 

c. Observasi 

Perancang melakukan onservasi konsumen umum terhadap anak perempuan berusia 

4 – 7 tahun ( emerging autonomy) dan 8-11 tahun ( role stage), dan ibunya dan observasi 

kompetitor. Observasi konsumen umum dilakukan dengan mengamati jenis tas, style, serta 

aktivitas dari anak perempuan. Sedangkan observasi kompetitor dilakukan dengan melihat 
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langsung brand kompetitor dari produk yang direncanakan serta meneliti kelebihan dan 

kekurangan dari kompetitor tersebut. 

1.8.2. Metodologi Penggalian Sekunder 

Metode penggalian data menggunakan studi literatur. Sumber data sekunder ini 

berupa hasil pengolahan lebih lanjut dari data primer yang disajikan oleh sumber data orang 

lain. Data ini berupa buku, jurnal, artikel internet, video tentang fesyen. 

 


