
BAB III. PERANCANGAN 

3.1. Design Brief 

Project Name Perancangan Tas Travel Unisex berbahan Denim dengan 

Kombinasi Kulit Nabati pada brand TRAVU 

Season/Event  Fall / Winter 2019 

Key Dates/Deadlines 10 Mei 2019 

Objectives 

Merancang sebuah tas travel untuk penggemar hobi 

traveling dengan menggunakan bahan yang modern-

vintage. Denim dan kulit nabati adalah warna alam yang 

akan tren di tahun 2019/2020. 

Target market Pria wanita 19-35 tahun dan 35-55 tahun , Middle Upper 

Class, Experiencers 

Price Points IDR 1,000,000 - 2,500,000 

Design Requirements: 

Styles, Silhouettes, Colors, 

and Fabrics 

5 jenis tas : The Weekender, The Backpacker, The Messenger, 

The Barel, The Duffel 

Style : vintage modern 

Silhouettes : strong & volume 

Colors : dark blue & red brown 

Fabrics : Denim Woven & Kulit Nabati / Vegtan Leather 

Samples/Prototypes 1 buah prototype 

Approvals, Presented to, 

When and Where 

Konsep prototype dipresentasikan 26 November 2018 

Tabel 3.1 Design Brief 

Sumber : dokumentasi pribadi 

3.1.1 Background Summary 

Di zaman sekarang, tas menjadi kebutuhan setiap orang tidak hanya 

wanita saja namun pria juga. Tas memiliki berbagai fungsi di setiap kegiatan. 

Terutama pada kegiatan traveling adalah kegiatan yang pasti membutuhkan 

sebuah tas travel untuk membantu mereka membawa barang-barang saat 

berpergian. Kegiatan traveling pada zaman sekarang lebih sebagai gaya hidup, 

karena terlihat dari kebiasaan orang-orang kaya, semakin mereka berpergian 

jauh, semakin terlihat mewah gaya hidup mereka. Mereka juga memperhatikan 

style fashion mereka saat berpergian. Maka tiap orang pasti akan membutuhkan 

tas. 



3.1.2 Target market 

Primary : wanita dan pria usia 19-35 tahun dengan latar belakang berbeda-

beda dengan kelas menengah ke atas yang memiliki ketertarikan pada produk 

tas traveling dan memiliki hobi traveling. 

Secondary : Wanita dan pria usia 35-55 tahun dengan latar belakang berbeda-

beda namun memiliki hobi traveling. 

3.1.2 Competitors 

a. Zapatos 

Merupakan salah satu brand lokal yang menjual produk tas traveling bernuansa 

vintage. Brand tersebut menggunakan bahan kanvas dan ada sebagian 

memakain kulit asli dan sebagian memakai kulit palsu atau sintetis. Hal yang 

menjadi kekurangan adalah tidak konsisten dan bahan yang digunakan tidak 

begitu awet. 

b. Herschel 

Merupakan brand  asal Vancouver, Canada yang menjual tas travel 

menggunakan bahan kanvas dan kulit sintetis namun masih bernuansa vintage. 

Brand tersebut memiliki harga yang cukup bersaing dengan brand Travu namun 

berbeda kualitas. 

c. Lee Cooper 

Merupakan salah satu brand terkenal yang menjual produk tas traveling 

bernuansa vintage. Brand tersebut menggunakan bahan denim tebal dan 

menggunakan hardware yang tebal dan berat. Hal yang menjadi kekurangan 

adalah harga yang mahal dan tas yang terlalu berat, warna kurang modis. 

3.1.3 Design Spesification 

Konsep desain yang digunakan adalah vintage modern dengan menggunakan 

bahan denim woven atau denim tenun dan kulit nabati atau biasa disebut vegtan 

leather. Konsep tersebut diangkat berdasarkan business insight dan apa saja 

yang akan tren di F/W 2019-2020. 

 Material  : denim woven dan vegtan leather/ kulit nabati. 

 Warna  : warna gradasi menurut warna dasar denim dan kulit alami. 

Teknik  : turned seam, butted lap seam, piping. 

 Finishing  : Full lining. 



 Jenis Produk : Weekender, Messenger, Backpack, Duffel, 

Barrel bag. 

 Mood   : casual, vintage, modern. 

 Proportion : standard cabin size of travel bag. 

3.1.4 Details 

3.1.4.1 Limitations: 

1. Produk tas travel unisex. 

2. Teknik yang digunakan adalah turned seam, butted lap seam, piping untuk 

diaplikasikan pada tas travel. 

3. Jadwal :  

- sidang konsep : 15-16 Maret 2019 

- siding akhir : 17-18Mei 2019 

3.2. Mood Board 

 

Gambar 3.1 Moodboard 

Sumber : dokumentasi pribadi 

 

 



 

3.3. Design and Illustration 

3.3.1. Desain Sementara 

 

Gambar 3.2 Mini Koleksi Smentara 

Sumber : koleksi pribadi 

3.4. Prototype 

   

    Gambar 3.3 Prototype 

Sumber : koleksi pribadi 

 

Menurut survei yang sudah berjalan yang ditujukan kepada calon konsumen atau 

target market, terproduksi lah sample untuk pembuatan tas travel pada brand Travu. 

Menggunakan bahan denim 70% dan kulit nabati 30%. Dengan style modern vintage untuk 

pria dan wanita. 


