
BAB I. PENDAHULUAN 

1.1 LATAR BELAKANG 

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 untuk melengkapi penampilannya, 

terutama saat mereka sedang berpergian. Untuk penunjang stylist wanita, ada banyak jenis tas 

yang berbeda ukuran dan modelnya yang wanita gunakan disetiap aktivitas.  Begitu juga 

dengan tren mode yang berkembang belakangan ini adalah sebuah tas bagi kalangan pria, 

dimana tas berguna untuk membawa benda ketika berpergian. Kebutuhan kaum pria sudah 

hampir menyerupai kebutuhan perempuan yang sering membawa banyak benda saat 

berpergian, sehingga mereka memerlukan. Secara garis besar, kegunaan sebuah tas bagi kaum 

pria dapat dibagi menjadi tiga jenis yaitu function, usability dan perceived.  Fungsi utama 

(function) yang terdapat pada sebuah tas bagi pria adalah untuk membawa benda-benda yang 

mendukung aktivitas mereka saat berpergian, seperti dompet, alat komunikasi, kunci 

kendaraan, alat tulis, dsb. Tas digunakan oleh semua kalangan, baik kalangan atas maupun 

kalangan bawah, pria maupun wanita disegala usia. Selain untuk menaruh barang, tas juga 

berfungsi untuk mendukung penampilan. Sejalan dengan perkembangan zaman, generasi 

milenial sangat dipengaruhi oleh gaya hidup. 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 lagi beranggapan kepemilikan tas menunjukkan status sosial 

pemiliknya.  

Gaya hidup  pada jaman milenial ini adalah suatu kebutuhan serta  ingin tampil berbeda 

salah satunya adalah kebutuhan  untuk bepergian traveling  merupakan kebutuhan para 

pembisnis muda baik pria dan wanita  tidak lagi menjadi keperluan atau keinginan semata, 

namun menjadi sebuah kebutuhan untuk hidup mereka. Seperti dalam kutipan ini “Kunci 

terpenting dalam berpenampilan adalah percaya diri. Dengan percaya diri, style apapun yang 

kamu miliki akan terlihat cocok di kamu”, ( Betsey Johnson, 2016). Banyak orang bersaing 

dalam gaya hidup mereka termasuk traveling. Mereka saling bersaing untuk mngunjungi 

tempat-tempat maupun negara-negara yang tidak semua orang dapat pergi kesana. Semakin 

jauh berpergian, semakin mewah gaya hidup generasi milenial ini. 



Traveling yang berarti aktivitas melancong; berpindah dalam satu tempat ketempat lainnya 

(Kamus Besar Bahasa Indonesia), dengan berbagai alasan, seperti bisnis, liburan, dan 

sebagainya mereka pasti membutuhkan tas travel. Menurut banyak ilmuwan, 

kegiatan traveling memiliki dampak yang positif  bagi kesehatan anda. Perihal alasan 

mengapa traveling dapat berpengaruh pada kesehatan seseorang. 

Tas adalah kebutuhan bagi yang menyukai kegiatan traveling, Ada banyak macam dan 

jenis tas travel dari yang berbahan hardcase, kulit, denim, dan lain-lain. Denim adalah bahan 

yang fleksibel, dapat dipakai oleh pria amaupun wanita, tua maupun muda. Namun tas 

berbahan denim ini kurang laku dipasaran karena model yang kurang modern untuk sebuah tas 

travel. Selain itu denim saja tidak cukup, karena bahan denim jika terkena air, maka seluruh isi 

tas tersebut akan basah. Denim merupakan material kain yang  bersifat kokoh terbuat dari katun 

twill. Teksturnya mirip karpet namun lebih tipis dan halus. Bahan denim di jaman dahulu 

banyak di gunakan untuk membuat busana kerja, celana, jaket bahan untuk tas. 

Pengkombinasian denim dengan kulit nabati akan membuat lapisan dari bahan denim 

tersebut. Dinamakan kulit nabati karena kulit ini didapat dari penyamakan dengan bahan-bahan 

nabati bukan buatan. Jenis kulit ini berwarna putih agak kemerahan,  karena kulit sapi lebih 

memiliki tekstur yang khas, tahan lama dan merupakan jenis kulit yang paling  banyak 

digunakan dalam proses produksi tas kulit, dompet kulit maupun sandal kulit. disebabkan dua 

karekter bahan tersebut saling menunjang untuk di jadikan produk tas traveling   untuk pria 

dan wanita yang memiliki hobi dalam melakukan kegiatan  traveling. 

Maka dari itu penulis ingin memproduksi suatu tas travel yang berbahan denim yang 

dulunya tidak banyak diminati masyarakat karena bentuk desainnya yang kurang modern akan 

diperbarui menjadi lebih modern namun tetap terlihat sisi vintage dari tas travel tersebut. 

Dengan mengkombinasikan kain denim dengan kulit nabati akan menjadi perpaduan yang 

sangat baik karena saling melengkapi satu sama lainnya pada brand Travu. 

1.2 RUMUSAN MASALAH 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam perancangan tugas akhir 

adalah bagaimana merancang tas travel unisex berbahan denim dengan kombinasi kulit nabati 

pada brand Travu ? 

 

 

 



1.3 TUJUAN PERANCANGAN 

Tujuan perancangan Tugas Akhir ini diuraikan dari rumusan masalah yang akan 

dipecahkan, yaitu: 

a) Menciptakan desain tas travel untuk unisex yang membutuhkan tas travel. 

b) Menciptakan desain tas travel menggunakan denim dengan kombinasi kulit nabati. 

c) Menciptakan desain tas travel yang sesuai dan bernilai jual bagi brand Travu. 

d) Membangun kesadaran keindahan terhadap bahan denim jika dipadu padankan 

dengan kulit nabati. 

e) Menciptakan kebaruan dalam hal desain dan penampakan sebuah tas travel. 

f) Turut berkontribusi bagi kemajuan sub-sektor industri kreatif di bidang industri 

fesyen. 

g) Turut berkontribusi bagi perkembangan ilmu Desain Fesyen. 

 

1.4 BATASAN PERANCANGAN 

a) Batasan ilmu yang digunakan dalam metode penelitian tugas akhir adalah batasan 

ilmu dalam ruang lingkup ilmu fashion mengenai tas travel berbahan denim woven 

dan kombinasi raw leather atau kulit nabati. 

b) Batasan material yang akan digunakan sebagai bahan utama dalam produk tugas 

akhir adalah denim woven dan raw leather/kulit nabati. 

c) Batasan teknik pengerjaan dalam menyatukan bahan denim yang dapat 

menggunakan mesin dan kulit yang tidak bisa memakai mesin (handmade). 

d) Batasan waktu pelaksanaan tugas akhir 6 bulan. 

e) Batasan pasar (segmentasi pasar): 

1) Batasan geografis yang dijadikan ruang lingkup penelitian sasaran produk 

adalah kota-kota besar yang memiliki penghasilan menengah ke atas.  

2) Batasan demografis untuk segmentasi pasar brand ini adalah unisex (wanita 

dan pria) berusia 19-35 tahun dan 35-55 tahun. 

3) Psikologi pemakai berdasarkan teori VALS yang dijadikan target market 

adalah 

a. Golongan innovators, orang-orang yang masuk dalam golongan ini 

merupakan mereka yang menjadi pemimpin dalam perubahan dan 

cepat memahami produk maupun ide baru, memiliki kepercayaan 

diri yang tinggi dan sumber daya yang berlimpah. Simbol dari 

karakter, cita rasa, dan kebebasan. 



b. Golongan experiencer dimana golongan ini memiliki motivasi 

ekspresi diri, antusias terhadap hal-hal baru dan memiliki sumber 

daya yang tinggi. 

1.5 Definisi Istilah (dari KKBI) 

a. Tas 

Kemasan atau wadah berbentuk persegi dan sebagainya, biasanya bertali, dipakai 

untuk menaruh, menyimpan, atau membawa sesuatu; punggung tas yang dibawa 

dengan cara digendong di punggung 

b. Travel 

Traveling dalam bahasa Indonesia adalah aktivitas melancong; berpindah dalam 

satu tempat ketempat lainnya dengan berbagai alasan, seperti bisnis, liburan, dan 

sebagainya. Aktivitas traveling kebanyakan dianggap sebagai hobi ketimbang 

pekerjaan. Dalam perkembangannya traveling mempunyai sebutan baru seperti 

backpacking. 

c. Denim 

 Kain katun kasar yang tahan lasak dan berlarik-larik, mudah dicuci, biasa 

dipakai untuk pakaian kerja; kain dril. 

d. Unisex 

Pakaian atau barang yang di rancang untuk pria dan wanita. 

e. Kulit nabati 

Kulit sapi nabati  yaitu kulit sapi yang diolah menggunakan bahan Nabati untuk 

mendapatkan kualitas yang natural. Kulit sapi di rendam dengan dengan 

menggunakan kulit Akasia sehingga kulit berwarna kecoklatan muda / coklat tua 

kemerah-merhan / putih kecoklatan. Perbedaan warna ini berasal dari berbagai 

faktor yang menentukan selain keinginan pembuat sendiri menginginkan kulit 

dengan spesifikasi warna yang di inginkan. Faktor Cuaca (musim hujan atau 

panas) , Bahan nabati (kulit akasia) dan Proses penyamakan nya sendiri juga akan 

menentukan kualitas dari warna dan kulit itu sendiri.  

 

1.6 TAHAPAN PERANCANGAN 

Proses perancangan Tugas Akhir menggunakan metode Design Thinking yang 

merupakan sebuah pola pikir seorang desainer yang memampukan seseorang untuk 



mentransformasi cara pengembangan sebuah produk, jasa, proses, dan strategi. Beberapa 

faktor kunci dalam penggunaan Design Thinking untuk menciptakan inovasi adalah: 

a) Human-Centered Approach; pendekatan yang berfokus pada manusia, yang 

didasari dengan memahami kebutuhan, perilaku, dan motivasi manusia. Hal ini 

membutuhkan empati yang merupakan kemampuan untuk memposisikan diri dalam 

berbagai perspektif. 

b) Integrative Thinking; kemampuan untuk tidak hanya bergantung pada proses 

analitis (yang hanya menghasilkan pilihan ini atau itu), namun juga mampu untuk 

melihat keterkaitan antara aspek-aspek yang tersembunyi dan bahkan kadnag 

bertentangan dalam sebuah permasalahan sehingga tercipta solusi baru yang 

melampaui solusi alternatif yang ada. 

c) Rapid Experimentation & Prototyping; perlunya menciptakan sebuah kebiasaan 

untuk mencoba menciptakan prototipe seawal dan sesering mungkin agar proses 

desain dapat diperkaya oleh saran dan kritik dari para pemangku kepentingan 

(stakeholder) hingga akhirnya desain final merupakan sebuah desain yang diterima 

oleh pengguna/ pasar. Inovasi yang signifikan tidak dihasilkan oleh perbaikan atau 

perubahan minor, melainkan dari proses mempertanyakan segala sesuatu dan 

mengeksplor batasan-batasan dengan cara yang kreatif sehingga membawa proses 

desain ke arah sepenuhnya baru. 

d) Collaboration; terus meningkatnya kompleksitas produk, jasa, dan pengalaman 

elah menggantikan mitos bahwa desain adalah kerja dari “seorang genius kreatif” 

dengan sebuah kenyataan tentang perlunya kolaborasi tim lintas disiplin ilmu yang 

penuh semangat. (Tim Brown, 2008) 

Proses perancangan dalam Tugas Akhir ini menggunakan tahapan dalam Design 

Thinking, yaitu: 

1. Identifikasi Masalah 

2. Tahap mengidentifikasi masalah adalah proses awal untuk menemukan masalah 

yang ada dilingkungan sekitar, dimana masalah tersebut berkaitan dengan 

kebutuhan dalam bidang fesyen. Dalam proses ini ditemukan sebuah masalah 

yang berhubungan dengan kebutuhan fesyen kaum wanita dan kaum pria 

khususnya para penggemar traveling. 

 

 



3. Ideasi 

Proses ideasi merupakan proses dimana ditemukannya ide untuk menyelesaikan 

permasalahan yang ada dipasaran berdasarkan atas hasil identifikasi masalah 

yang telah dilakukan sebelumnya. Dalam proses ini mulai terbentuk ide 

menciptakan desain produk tas travel unisex berbahan denim dan kulit nabati 

yang selama ini sedikit terabaikan. 

4. Desain Prototype 

Proses ini merupakan proses realisasi visual dari ide yang telah dibahas 

sebelumnya dimana pada proses ini dimulai dengan membuat desain contoh 

produk yang nantinya akan diciptakan. Kemudian merealisasikannya dengan 

menciptakan produk asli namun produk ini masih dijadikan sampel untuk 

melihat apakah produk dapat dibuat sesuai dengan ide bayangan awal, berfungsi 

sesuai dengan yang diharapkan dan mampu memberi jawaban dari masalah 

yang telah diidentifikasi sebelumnya. Dalam proses ini produk sampel akan 

mengalami beberapa perbaikan ataupun pengembangan guna menyempurnakan 

hasil akhir produk selanjutnya. 

5. Desain Final 

Desain final merupakan proses hasil akhir, dimana tahapan ini merupakan tahap 

penyempurnaan hasil desain produk prototype sebelumnya, yang mana proses 

ini telah menemukan desain yang paling sesuai dan dapat menjawab 

permasalahan yang ada sebelumnya baik masalah yang ditemukan dilingkungan 

maupun masalah yang ditemui proses perealisasian produk agar sesuai dengan 

konsep ide awal dan tujuan produk tersebut diciptakan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.7 SISTEMATIKA PENULISAN 

Metode perancangan yang digunakan adalah sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IDENTIFIKASI MASALAH: 

Bagaimana merancang tas travel 

unisex berbahan denim dengan 

kombinasi kulit nabati pada 

brand TRAVU. 

 

BATASAN: 

 Ilmu : Ilmu desain 

fesyen 

 Material : denim 

woven, raw leather/ 

kulit nabati  

 Teknologi : teknik 

jahit mesin untuk 

denim & handmade 

untuk kulit 

 Waktu : 6 bulan 

 Geografis : Kota-

kota besar 

 Demografis : unisex 

(19-35tahun dan 35-

55tahun) 

 Psikografis : Teori 

VALS 
 

Teori VALS 

 Golongan 

innovators 

 Golongan 

experiencer 

Data-data yang diperoleh dari : 

 Buku, jurnal, tesis, dan media online. 

 Wawancara ahli expert user dan 

extreme user 

 Observasi lapangan 

 Observasi online 

 Kuisioner 

EKSPERIMEN 

SOLUSI DESAIN 

PROTOTYPE 

PRODUK AKHIR 

TES 



1.8 METODE PENGUMPULAN DATA 

TEKNIK 

PENGUMPULAN 

DATA 

SUMBER DATA FOKUS PERTANYAAN 

Observasi  Market: 

a) PTC Surabaya 

b) Bandara Soekarno Hatta – 

Jakarta 

c) Bandara Juanda  Surabaya 

 Kompetitor:  

a) LEE COOPER 

b) TFG 

c) ZAPATOS 

 Tas seperti apakah yang biasanya 

dibeli orang-orang untuk pergi 

traveling? Bahan seperti apa? 

Ukuran seperti apa? 

 : Tas seperti apakah yang 

biasanya digemari orang-orang 

untuk pergi traveling? Bahan 

seperti apa? Ukuran seperti apa? 

 

Wawancara  Expert: 

1. Designer Bag Expert : 

Revolt Industry 

2. Material (denim & 

leather) Expert:  

Denim: Bpk. Asyfa 

Leather: Pak Faiz 

(Revolt Industry) 

3. Fashion Stylist : 

Natasia Apriliani 

Sandjaja 

4. Fashion Blogger : 

Olivia Lazuardy 

5. Craftmen Expert : 

Bpk. Yoga & Revolt 

Industry 

6. Retail Expert : 

Arman Hifni (On 

Market Go) 

 Trend desain travel bag? 

 Bahan yang sesuai untuk travel 

bag? 

 Travel bag yang ideal seperti 

apa?  

 Teknik jahit yang sesuai untuk 

travel bag? 

 Daya beli terhadap produk 

sejenis? 

 Apakah ada tekhnik menjahit 

khusus untuk denim dan premium 

leather? 

 

 

 

 

 

 

 



TEKNIK 

PENGUMPULAN 

DATA 

 

SUMBER DATA 

 

FOKUS PERTANYAAN 

Extreme users: 

12 orang extreme 

user pecinta 

traveling. 

 Jenis garment yang sesuai 

untuk sebuah tas travel 

 Pola pikir atau perilaku 

konsumen terhadap bahan yang 

disukai  

 

1. Kemanakah Anda biasanya pergi 

untuk traveling? Berapa lama 

biasanya? 

2. Apakah anda pernah memiliki tas 

berbahan denim? Ukuran tas yang 

seperti apa? Kisaran harga 

berapa? 

3. Menurut Anda, travel bag seperti 

apa yang paling baik dan efisien 

untuk traveling? Apakah perlu 

bag tag, banyak pocket, banyak 

resleting, banyak smart space? 

4. Menurut Anda, bagaimana siluet 

yang cocok untuk sebuah travel 

bag? (Berikan sebuah gambar 

refrensi yang Anda sukai) 

5. Seberapa penting design dan 

warna untuk Anda? Apakah 

mempengaruhi Anda dalam 

membeli sebuah travel bag? 

6. Apakah harga lebih penting dari 

sebuah design dan warna travel 

bag? Kisaran harga berapakah 

untuk gambar tas di bawah ini? 

(Terlampir) 

7. Lebih efisien manakah travel bag 

yang 2 ways carry/ 3 ways  carry 

? 

8. Lebih effisien manakah tas dan 

bersekat-sekat atau tanpa sekat? 



Apakah yang Anda sangat 

inginkan pada smart pocket / 

space di bagian dalam? Anda 

ingin tempat untuk apa? 

9. Pernahkah Anda mendengar 

mengenai raw leather? Apa yang 

Anda ketahui? 

10. Menurut Anda, tone warna 

apakah yang paling cocok untuk 

sebuah travel bag berbahan denim 

& raw leather? 

 

 

Survei Google Form 

Kuisioner untuk 100 orang 

responden 

1. Kemanakah Anda biasanya pergi 

untuk traveling? Berapa lama 

biasanya? 

2. Apakah anda pernah memiliki tas 

berbahan denim? Ukuran tas yang 

seperti apa? Kisaran harga 

berapa? 

3. Menurut Anda, travel bag seperti 

apa yang paling baik dan effisien 

untuk traveling? Apakah perlu 

bag tag, banyak pocket, banyak 

resleting, banyak smart space? 

4. Menurut Anda, bagaimana siluet 

yang cocok untuk sebuah travel 

bag? (Berikan sebuah gambar 

refrensi yang Anda sukai) 

5. Seberapa penting design dan 

warna untuk Anda? Apakah 

mempengaruhi Anda dalam 

membeli sebuah travel bag? 



6. Apakah harga lebih penting dari 

sebuah design dan warna travel 

bag? Kisaran harga berapakah 

untuk gambar tas di bawah ini? 

(Terlampir) 

7. Lebih efisien manakah travel bag 

yang 2 ways carry/ 3 ways  carry 

? 

8. Lebih efisien manakah tas dan 

bersekat-sekat atau tanpa sekat? 

Apakah yang Anda sangat 

inginkan pada smart pocket/ 

space di bagian dalam? Anda 

ingin tempat untuk apa? 

9. Pernahkah Anda mendengar 

mengenai raw leather? Apa yang 

Anda ketahui? 

10. Menurut Anda, tone warna 

apakah yang paling cocok untuk 

sebuah travel bag berbahan denim 

& raw leather? 

 

 

 

Tabel 1.1 Metode Pengumpulan Data 

Sumber: koleksi pribadi 

 

 

 

 

 


