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BAB I. PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Seni adalah salah satu sarana manusia dalam menyampaikan emosi. Seni memiliki 

bahasa sendiri yang dapat menunjukkan perasaan manusia dan menyampaikan sebuah ide. 

Seni juga dapat menenangkan jiwa atau mendorong sebuah pemikiran atau tindakan. Seni 

sendiri biasanya disangkutkan dengan keahlian manusia yang menggunakan pengetahuan 

material dan kecakapan mereka. Saat ini seni mengacu pada ketrampilan kreatif seperti seni 

musik, seni rupa, seni pertunjukan, dan lainnya (Ocvirk et al, 2009). 

Menurut Direktur Jenderal Ekonomi Kreatif Berbasis Seni dan Budaya Kementerian 

Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Ahman Sya, minat dan apresiasi masyarakat Indonesia 

terhadap seni rupa masih kurang. Oleh karena itu minat tersebut perlu dirangsang dan 

ditumbuhkan untuk mendukung perkembangan dunia seni Indonesia. Menurut Silalahi 

(2018), seni rupa berupa lukisan masih dianggap sepele dan tidak terlalu penting di 

Indonesia. Padahal seni lukis adalah salah satu cara yang dapat mendorong pikiran kritis dan 

juga dapat menjadi sarana mengekspresikan diri. 

Sarana lain yang umumnya digunakan masyarakat untuk mengekspresikan diri sendiri 

adalah melalui fashion. Seperti kutipan yang disampaikan oleh Marc Jacobs, salah satu 

desainer ternama dunia, pakaian adalah bentuk ekspresi diri, menunjukkan identitas diri 

pemakai dari pakaian yang dikenakan. Oleh karena itu, fashion dan seni memiliki kesamaan 

fungsi sebagai sarana mengekspresikan diri. 

Penggabungan seni lukis dan fashion telah banyak diterapkan oleh desainer-desainer 

global seperti Louis Vuitton, Alexander McQueen, Dolce & Gabanna, dan lainnya. Hal ini 

menunjukkan bahwa produk seni lukis dan fashion memiliki pasar yang diterima oleh 

masyarakat. Salah satu seniman Indonesia, Bernhard Suryaningrat bersama teman-temannya 

menarik perhatian masyarakat Indonesia terhadap seni lukis tangan dengan brandnya 

Nevertoolavish. Mereka menggabungkan seni lukis dan produk fashion menjadi sebuah 

produk baru yang menarik minat masyarakat. Terbukti dengan pesanan yang telah diterima 

mereka sejumlah lebih dari 300 buah (Cahya, 2018). Hal ini menunjukkan bahwa produk 

fashion dengan seni lukis memiliki peluang dan pasar di Indonesia. 
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Oleh karena itu, penulis memiliki keinginan untuk membuat brand fashion yang 

menggunakan seni lukis sebagai keunikannya dan dengan produk fashion berupa tas sebagai 

media lukis. Konsep brand ini bertujuan untuk menarik minat masyarakat Indonesia terhadap 

seni lukis. Selain itu, penulis ingin mengubah cara pandang masyarakat terhadap seni lukis 

agar seni lukis tidak dianggap sepele. 

Oleh karena itu, penulis membuat laporan ini untuk membuat perancangan tas wanita 

dengan aplikasi handpainting. 

1.2. Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dari latar belakang perancangan di atas adalah bagaimana merancang 

produk tas wanita untuk brand Anre yang menggunakan aplikasi teknik hand-painting untuk 

wanita profesional muda dengan rentang usia 20 - 27 tahun yang berdomisili di kota besar 

seperti Surabaya. 

1.3. Tujuan Perancangan 

a) Merancang tas untuk wanita berusia 20-27 tahun dengan menggunakan aplikasi hand-

painting 

b) Merancang tas dengan aplikasi hand-painting untuk menambah nilai jual dari tas kulit 

sintetis 

c) Merancang tas beserta collateral dan promotion tools yang sesuai dan bernilai jual 

bagi brand Anre 

Gambar 1.1. Handpainted 

bag oleh Dolce&Gabbana 

Sumber : amgschool.co.uk 

Gambar 1.2. Custom 

handpainted bag oleh 

Nevertoolavish 

Sumber : instagram.com 

Gambar 1.3. Handpainted 

bag oleh Byme Collection 

Sumber : dokumen pribadi 
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1.4. Batasan Perancangan  

a) Batasan ilmu yang digunakan dalam pengerjaan adalah ilmu di bidang fesyen 

aksesoris khususnya tas dan juga bidang seni lukis 

b) Batasan material yang digunakan yaitu material kulit sintetis untuk tas dan cat akrilik 

untuk material lukis  

c) Batasan waktu pengerjaan yang hanya dalam kurun kurang lebih  4 bulan untuk 

mengerjakan tugas akhir 

d) Batasan konsumen yang dituju oleh brand ini dapat dikategorikan menjadi berikut : 

- Batasan geografi : wanita yang tinggal di perkotaan khususnya di kota – kota besar 

seperti Surabaya dan Jakarta 

- Batasan umur : target primer dari produk ini adalah wanita berusia 20-27 tahun, target 

sekunder dari produk ini adalah wanita berusia 17-35 tahun 

- Batasan psikologis : target dari produk ini adalah wanita yang menyukai sesuatu yang 

unik dan berbeda, ingin mencoba produk baru, tidak terlalu berpengaruh pada tren, 

namun masih mengikuti perkembangan jaman. 

1.5. Definisi Istilah 

1. Handpainting : lukisan yang dibuat dengan menggunakan tangan, tidak 

menggunakan mesin (oxforddictionaries.com).  

2. Tas : wadah yang terbuat dari bahan yang fleksibel dengan penutup yang digunakan 

untuk membawa, menyimpan, dan menahan barang (merriam-webster.com) 

1.6. Tahapan Perancangan 

1. Empatized  

Seni lukis tangan kurang diminati dan masih dianggap sepele di kalangan masyarakat 

Indonesia. 

2. Define 

Seni lukis tangan masih kurang diminati dan dianggap sepele. Padahal seni lukis dapat 

dijadikan sebagai sarana mengekspresikan diri. Di sisi lain, fesyen merupakan salah satu 

sarana mengekspresikan diri yang paling umum di masyarakat. 

3. Ideate  

Berdasarkan permasalahan tersebut, brand Anre memberikan solusi dengan 

menggabungkan seni lukis dan fashion berupa penggunaan tas sebagai media seni lukis 
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4. Prototype 

Memproduksi satu tas wanita dengan material kulit sintetis yang kemudian diberi aplikasi 

handpainting. 

5. Test 

Menunjukkan hasil produksi kepada masyarakat untuk mengetahui reaksi dan minat 

masyarakat terhadap produk tas dengan aplikasi handpainting. 

1.7. Sistematika Penulisan  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Batasan : 

Batasan ilmu : 

desain tas dan seni 

lukis 

Batasan material : 

kulit sintetis dan cat 

akrilik  

Batasan sumber 

daya manusia dalam 

produksi tas dan 

pelukis 

Batasan waktu :  4 

bulan 

Identifikasi masalah : 

Bagaimana merancang tas 

wanita dengan aplikasi 

handpainting pada brand Anre? 

Kajian Pustaka : 

- Tas 

- Tren tas 

- Seni Lukis 

- Seni 

Kontemporer 

Data – data yang diperoleh dari : 

- Survei 

- Wawancara (expert & 

extreme user) 

- Observasi 

- Buku 

- Jurnal 

- Internet 

Ideasi/Eksperimen 

Solusi Desain 

Prototype 

Produk Akhir 

Tes 
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1.8. Metode Pengumpulan Data  

Untuk mengetahui selera tas dan kebiasaan masyarakat Indonesia dalam membeli tas 

khususnya selera tas dari target konsumen, dilakukan pengumpulan data sebagai berikut : 

1.8.1. Data Primer 

1. Wawancara terhadap 6 orang expert di bidang industri fesyen tas khususnya tas 

handpainting 

2. Wawancara terhadap 12 extreme user sebagai contoh konsumen yang sesuai 

dengan konsep brand 

3. Penyebaran kuisioner terhadap 100 wanita yang tinggal di perkotaan yang 

dianggap berpotensi sebagai calon konsumen 

4. Observasi di pusat perbelanjaan yang paling diminati masyarakat Surabaya yaitu 

Tunjungan Plaza, Galaxy Mall, dan Supermal 

1.8.2. Data Sekunder 

Data sekunder diambil dari beberapa sumber seperti buku dan internet untuk 

menunjang hasil pencarian data primer. 

 


