
BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Keberadaan tas bagi seorang wanita sudah menjadi suatu keharusan. Pada

umumnya wanita selalu menggunakan tas untuk melengkapi penampilan terutama

saat  mereka  sedang  berpergian.  Tas  adalah  sebuah gaya,  bukan  hanya  sebuah

barang  yang  dibawa.  Pakaian  wanita  tidak  lengkap  tanpa  tas  tangan  yang

bervariasi mulai dari warna, bentuk, dan ukuran (O.Chinwe, 2013).

Seiring dengan perkembangan jaman jumlah  brand tas baik lokal maupun

tidak,  akan  semakin  berkembang  pesat  yang  didukung  dengan  desain  yang

semakin bervariasi. Pertumbuhan produk tas yang semakin pesat didukung dengan

gaya  hidup  orang  yang  semakin  konsumtif  terhadap  produk  fesyen.  Dengan

Dengan  peningkatan  jumlah  tas  yang  dihasilkan  mendorong  adanya  sebuah

pemikiran untuk melakukan penanggulangan yaitu dengan alternatif bahan yang

digunakan untuk pembuatan tas (M. Annisa, 2017).

Pada satu sisi yang lain, permasalahan limbah karung semen yang semakin

meningkat akibat peningkatan pembangunan infrastuktur negara. Menurut Nurilah

(2015),  Jakarta  masuk kedalam 10 besar  kota  dengan jumlah  sampah terbesar

dengan produksi rata-rata 6 (enam) ribu ton atau 2.12 juta ton setiap tahunnya.

Dengan jumlah limbah tersebut pemerintah tidak boleh menggangap hal tersebut

masalah  kecil. Seiring  dengan  perkembangan  perekonomian  negara  yang

didukung dengan pembangunan menggunakan semen sebagai  salah  satu bahan

utamanya.  Menurut  Tanuwijaya  (2016),  permintaan  semen  dengan  karung

mengalami peningkatan sebesar 2.2%  Compound Annual Growth Rate  (CAGR)

untuk periode tahun 2015. Dengan adanya peningkatan permintaan jumlah semen

menggunakan  karung,  maka  karung  semen  yang  tidak  terpakai  akan  semakin

meningkat. 

Kertas sack kraft ataupun kertas kantong semen yang berwarna coklat, ulet

dan kuat dibuat dari bubur dari bubur kayu pinus (Nasution, 2009). Tercatat pada
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salah satu merek semen yang ada Indonesia memproduksi sekitar 7.44 juta ton

pada  tahun  2017  memerlukan  sekitar  4.502  batang  pohon  sebagai  salah  satu

kebutuhan dalam pembuatan karung kertas semen (Handoyo, 2017). Dilihat dari

data  tersebut  jika  penggunaan  pohon  pinus  sebagai  salah  satu  bahan  yang

digunakan  untuk  pembuatan  karung  kertas  semen  semakin  meningkat  dengan

kurangnya penggelolaan yang baik dapat berdampak pada lahan hijau yang ada.

Saya  berharap  perancangan  Tugas  Akhir  ini  dapat  menjadi  salah  satu

alternative  yang  dapat  membantu  penanggulangan  masalah  terhadap  jumlah

karung  kertas  semen  yang  tidak  terpakai.  Dengan  adanya  sebuah  inovasi

pembuatan tas menggunakan bahan dari karung kertas semen dapat meningkatkan

kesadaran  masyarakat  Indonesia  terhadap  produk  upcycling dan  lingkungan

sekitarnya.  

1.2. Rumusan Masalah

Perancangan  ini  berbasis  pada  penelitian  deskriptif  yang  berusaha  untuk

menjawab rumusan masalah:

Bagaimana merancang tas wanita menggunakan karung kertas semen untuk brand

ADEN?

1.3. Tujuan Perancangan

Tujuan perancangan Tugas Akhir ini diuraikan dari rumusan masalah yang

akan dipecahkan yaitu:

1. Merancang desain fesyen untuk tas wanita dengan cara upcycling.

2. Merancang desain fesyen menggunakan karung kertas semen.

3. Menciptakan desain fesyen yang sesuai dengan hasil penggalian data.
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4. Menciptakan  desain  fesyen  yang  dapat  menjadi  bahan  alternatif  untuk

pembuatan tas untuk mengurangi jumlah karung kertas semen tidak terpakai.

5. Menciptakan desain desain fesyen yang bernilai jual bagi brand ADEN.

1.4. Batasan Perancangan 

Berikut  adalah  batasan  perancangan  yang  akan  digunakan  untuk

mempertajam proses perancangan dalam upaya menjawan rumusan masalah:

1. Batasan keilmuan, yakni ilmu desain fesyen.

2. Batasan material, yakni karung kertas semen.

3. Batasan  konsumen,  yaitu  wanita  berusia  20  hingga  28  tahun  yang  tinggal

diperkotaan dengan kriteria berpendidikan, terbuka, dan suka berinovasi.

4. Batasan waktu, yaitu 16 minggu. 

1.5. Definisi Istilah

1. Upcycling

Menurut  Asih  (2015)  upcycling adalah  proses  mengubah  barang  bekas

menjadi  barang yang berguna atau  memiliki  nilai  lingkungan yang lebih  baik.

Tujuan  dari  upcycling itu  sendiri  adalah  untuk  mencegah  pemborosan  materi

dengan memanfaatkan materi yang sudah ada.

2. Tas

Handoko (2018) mengatakan bahwa tas adalah suatu wadah atau kemasan

berbentuk persegi atau sebagainya, dengan tali  dan digunakan untuk membawa

sesuatu.
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1.6. Tahapan Perancangan

Tahapan perancangan Tugas Akhir ini menggunakan jenis tahapan  Design

Thinking, seperti berikut pemaparannya:

1. Empathize

Pada tahap awal,  saya mencoba untuk membantu  penyelesaian masalah

mengenai peningkatan jumah karung kertas semen yang terus meningkat setiap

tahunnya, seiring dengan perkembangan infrastruktur negara.

2. Define

Saya  mengidentifikasi  masalah  tersebut  belum  ditangani  dengan  baik.

Selain  itu  kurangnya  perhatian  masyarakat  dan  pemerintah  terhadap  masalah-

masalah yang terjadi pada lingkungan. Selain itu, kurangnya apresiasi masyarakat

terhadap produk-produk upcycling. 

3. Ideate

Ide  saya  untuk  memanfaatkan  karung  kertas  semen  sebagai  bahan

permbuatan tas yang bertujuan untuk mengurangi karung kertas semen yang tidak

terpakai. 

4. Prototype 

Pembuatan  prototype disesuaikan  dengan  konsep  dan  ide  yang  telah

ditentukan,  serta  terdapat  penyesuaian  terhadap  kebutuhan  dan  keinginan  dari

penggalian data terhadap potensial target market. 

5. Test

Perlunya  dilakukan  pengujian  terhadap  prototype yang  telah  dihasilkan

kepada beberapa potensial target market sebagai sampel. Pengujian ini bertujuan

untuk  mengetahui  apakah  produk  yang  ingin  dihasilkan  dapat  memenuhi

kebutuhan atau keinginan dari potensial target market. 
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6. Implement

Melakukan  penyempurnaan  dan  perbaikan  produk  dari  hasil  pengujian

terhadap potensial  target market, sehingga produk tersebut dapat menyelesaikan

permasalahan  dan  menjawab  kebutuhan  dan  keinginan  dari  potensial  target

market.

1.7. Sistematika Sayaan 

Sistematika  sayaan  menjelaskan  bagaimana  cara/  proses/  alur  kerja  anda

pada  keseluruhan  Tugas  Akhir.  Mulai  dari  penyusunan  kajian  analitis,  yaitu:

identifikasi  permasalahan,  tujuan  perancangan,  panggalian  data,  analisis  data,

hingga perancangan produk. Metode perancangan yang digunakan adalah sebagai

berikut:
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BATASAN:

• Batasan  Ilmu:

lingkup  desain

fesyen,  fokus

pada  konsumen

dengan  jenis

VALS yaitu

innovators  dan

experiencers.

• Batasan Material:

limbah  karung

semen.

• Batasan

Geografis:  kota-

kota  besar,

terutama

Surabaya  dan

Jakarta.

• Batasan

Demografis:

wanita  berusia

20-28 tahun. 

IDENTIFIKASI

MASALAH:

Bagaimana

perancangan  produk

tas  wanita  dengan

menggunakan  bahan

karung kertas semen

untuk brand ADEN

DATA-DATA  YANG

DIPEROLEH DAR:

• Survei

• Wawancara

(expert  panel dan

extreme user)

• Observasi

• Kepustakaan

TEORI

• Teori 

bentuk  

tas 

wanita

• Teori 

upcycling

• Teori eco 

fashion

• Teori 

Gliserin

IDEASI atau EXPERIMEN

SOLUSI DESAIN

PROTOTYPE

PRODUK AKHIR



1.8. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang digunakan perancangan ini adalah metode

kualitatif dan kuantitatif yang terdiri dari 2 (dua) jenis data sebagai berikut:

1. Data Primer

Pengumpulan data primer secara kualitatif  dilakukan dengan melakukan

wawancara  kepada 18 (delapan belas)  subjek (narasumber)  yang terdiri  dari  6

(enam)  expert users dan 12 (dua belas)  extreme users untuk mendapatkan data

yang  lebih  detail  mengenai  produk  tas  yang  akan  dihasilkan.  Sedangkan

pengumpulan  data  secara  kuantitatif  dilakukan  dengan  menyebarkan  kuisioner

kepada  100  orang  yang  berpotensial  menjadi  subjek  yang  bertujuan  untuk

mengetahui  selera  wanita  dalam mengunakan tas.  Selain  itu  ada pengumpulan

data  dengan  cara  observasi  yang  terdiri  dari  2  (dua)  jenis  observasi  yang

dilakukan, yakni observasi terhadap 100 orang yang berpotensial menjadi subjek

dan  observasi  terhadap  kompetitor  yang  berhubungan  dengan  produk  yang

dihasilkan.

2. Data Sekunder

Pengumpulan data sekunder dilakukan dengan mengumpulkan data-data

dari  sumber-sumber  yang  tersedia,  seperti  kepustakaan  buku,  jurnal,  artikel,

internet,  dan  sumber-sumber  lain  yang  dapat  menunjang  perancangan  Tugas

Akhir. 
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