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BAB I. PENDAHULUAN 

1.1.! Latar Belakang 

Salah satu persoalan serius di era induatrialisasi yaitu limbah hasil produksi. 

Limbah hasil produksi merupakan limbah dasi sisa produksi yang rentan 

terhadap lingkungan, yang bisanya berupa cairan, padat maupun bentuk limbah 

lainnya. Pengolahan limbah harus dilakukan dari sekarang, jika tidak diolah dari 

sekarang akan berakibat fatal bagi kelangsungan kehidupan (Nasir&Saputro, 

2015). Mengolah sumber daya alam secara berkelanjutan dengan cara mendaur 

ulang merupakan pilihan yang tepat (Mwanza,Mbohwa&Telukdarie, 2017). 

Karena kebutuhan sumber daya alam yang bertambah terus menerus, beresiko 

terhadap ketersediaan sumber daya alam. Limbah yang dihasilakan dari 

pemakaian sumber daya alam dapat diolah dengan mendaur ulang, dan lama 

kelamaan limbah tersebut akan menjadi sumber daya baru.  

Metode upcycle merupakan salah stau metode daur ulang untuk mengolah 

limbah. Penggunaan metode upcycle pada pakaian bekas dapat meningkatkan 

nilai ekonomi dari produk sebelumnya, meningkatkan umur pakaian, serta 

fungsional dan estetika pada produk. Dari penelitian yang dilakukan untuk 

menciptakan “Upcycle : ramah lingkungan” didapat dengan proses 

perancakangn dan teknik saat mengolah limbah. Upcycling dapat dilakukan 

dengan men-design ulang  dengan menambahakan detai, perubahan siluet atau 

mengubah bentuk asli produk (Suhartini,Singke&Yanti,2017) 

Secara umum, kerajinan rotan berfokus pada furniture rotan atau keranjang-

keranjang. Limbah rotan dari sisah pembuatan furniture sangat banyak, dan 

biasanya diolah atau digunakan untuk dijadikan buah tangan seperti tas, sandal, 

atau souvenir lainnya (Miskiyah, 2017). Kerajinan rotan tersebut dapat diolah 

dengan cara dianyam dan dibentuk menjadi tas, sandal, sepatu, atau souvenir. 

Kerajinan anyam merupakan kebudayaan yang sudah ada sejak zaman 

prasejarah dengan tujuan memenuhi kebutuhan sandang serta perlengkapan 
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pendukung sehari-hari. Hingga saat ini, kerajinan anyam merupakan suatu 

kerajinan yang dibuat oleh sebagian besar masyarakat Indonesia dengan 

memiliki ciri khas dari bentuk serta ornament yang beragam yang menggunakan 

bahan dasar dari alam. (sumber : Surya&Mutmaniah, 2015). 

Melihat dari permasalahan yang ada penulis ingin membuat produk 

menggunakan metode upcycle dan teknik anyam untuk mengolah limbah hasil 

produksi khususnya limbah kulit rotan dengan design yang lebih modern dan 

tidak monoton serta membuat produk yang innovative dengan mengkombinasi 

anyaman rotan dengan kulit untuk memberikan kesan classy dan etnik untuk 

memperlihatkan produk khas dari Indonesia dengan adanya anyaman rotan. 

1.2. Rumusan Masalah 

Perancangan yang dibuat penulis ditujukan untuk menjawab rumusan masalah : 

Bagaimana merancang resort footwear menggunakan limbah kulit rotan hasil 

produksi yang telah dianyam dengan menggunakan teknik upcycle pada Brand Cecil 

Skò? 

1.3. Tujuan Perancangan 

Tujuan penulis melakukan perancangan: 

1.3.1! Menciptakan resort footwear untuk wanita modern berumur 20-30 tahun 

memiliki hobi traveling ke daerah tropis yang membutuhkan resort 

footwear dengan design yang modern. 

1.3.2! Menciptakan resort footwear menggunkan anyaman limbah kulit rotan 

dengan menggunkan teknik upcycle. 

1.3.3! Menciptakan resort footwear yang terinspirasi dari kerajinan tangan 

Indonesia yaitu anyaman rotan yang menggunakan teknik upcycle untuk 

memenuhi keinginan wanita modern. 

1.3.4! Menciptakan resort footwear yang sesuai dan bernilai jual bagi brand 

Cecil Skò. 
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1.4. Batasan Perancangan  

Batasan perancangan yang akan penulis gunakan untuk melaksanakan 

proses perancangan dalam upaya menjawab rumusan masalah: 

1.4.1! Batasan Ilmu 

Keilmuan yang penulis gunakan untuk mengerjakan Tugas Akhir ini 

yaitu ilmu fashion design, pengembangan produk kulit rotan dan fashion 

sustainability. 

1.4.2! Batasan Material 

Bahan yang digunakan dalam perancangan ini yaitu anyaman limbah 

kulit rotan dan kulit sintetik. 

1.4.3! Batasan Teknologi 

Teknologi yang digunakan pada perancangan ini yaitu menggunakan 

konsep upcycling. 

1.4.4! Batasan Waktu 

Jangka waktu yang dibutuhkan dalam perancangan Tugas Akhir ini yaitu 

16 minggu. 

1.4.5! Batasan Pasar  

 

1.5. Definisi Istilah 

1.5.1! Upcycling  

Upcycling merupakan salah satu teknik yang digunakan untuk mengolah 

barang-barang bekas atau sampah menjadi suatu benda yang memiliki manfaat 

dan nilai yang lebih daripada sebelumnya. 

1.6. Tahapan Perancangan 

Tahapan perancangan dengan menggunakan Design Thinking diterapkan 

penulis dalam menyusun “ Perancangan Resort Accessories Menggunkan Anyaman 

Rotan Dipadukan dengan Material Kulit Dengan Konsep Upcycling pada Brand...” 

yaitu sebagai berikut:  
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1.6.1.! Emphatize 

Tahap ini dilakukan dengan mencari permasalahan yang dilingkungan 

dan dialami oleh target market dengan cara melakukan in depth interview 

kepada extreme user agar dapat mendapatkan solusi untuk memecahkan 

permaslahan yang ada. 

1.6.2.! Define 

Traveling menjadi salah satu kegiatan yang sangat digemari oleh banyak 

orang. Saat traveling penampilan merupakan hal yang selalu diperhatikan 

untuk para wanita. Footwear merupakan salah satu yang dapat 

menunjang penampilan, kenyamanan dan design menjadi hal utama yang 

diperhatikan target market. 

1.6.3.! Ideate 

Solusi yang dapat diberikan oleh penulis yaitu memciptakan resort 

footwear dengan design yang lebih modern nyaman saat digunakan dan 

warna yang tidak monoton untuk menunjang penampilan target market 

saat bertraveling. 

1.6.4.! Prototyping 

Prototype yang akan dibuat untuk memenuhi permasalahan yang ada 

yaitu menggunakan anyamn kulit rotan dan kulit sintetik dengan design 

yang modern serta warna yang tidak monoton. 

1.6.5.! Test 

Melakukan uji coba prototype yang telah dibuat kepada extreme user, 

agar mendapatkan feedback yang memebangun untuk produk tersebut. 

 

1.7. Sistematika Penulisan  

1.7.1.! Batasan 

Batasan perancangan  terdiri dari ilmu, material, teknologi, waktu, geografis, 

demografis, dan psikograafis. Ilmu yang digunakan dalam penulisan ini yaitu 

ilmu lingkup fasyen. Material yang digunakan yaitu anyaman kulit rotan dan 

kulit sintetis diolah dengan menggunakan konsep upcycling. Waktu yang 

digunakan untuk mengolah produk tersebut yaitu November 2018 – Mei 2019. 

Terdapat juga batasan pasar yaitu dari segi geografis ditujuakan ke kota-kota 
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besar serta daerah tropis di Indonesia, sepert Jakarta, Surabaya, Bali dan 

Lombok, dengan demografis wanita berumur 20-30 tahun mengikuti 

perkembangan fesyen, senang traveling ke daerah tropis,  menyukai 

produk etnik dan unik memiliki ekonomi menengan ke atas, serta 

psikografis yang sesuai dengan teori VALS. 

1.7.2.! Identifikasi Masalah 

Perancangan berdasarkan identifikasi permasalahan limbah hasil 

produksi yang jika salah dalam mengolahnya akan berdampak buruk bagi 

lingkungan. Salah satu cara untuk mengolah limbah tersebut yaitu 

dengan menggunakan konsep upcycling. Dari penelitian yang dilakukan 

untuk menciptakan “Upcycle : ramah lingkungan” didapat dengan proses 

perancakangn dan teknik saat mengolah limbah. Rotan merupakan bahan 

baku untuk membuat furniture, saat membuat produk dari rotan pasti 

menghasilkan limbah. Limbah tersebut merupakan limbah hasil 

produksi. Setelah melakukan penelitian dnegan melakukan wawancara 

dengan extreme user dan membagikan kuesioner. Perancang akan 

membuat produk resort footwear dengan design yang lebih modern dan tidak 

monoton serta membuat produk yang innovative dengan mengkombinasi 

anyaman rotan dengan kulit untuk memberikan kesan classy dan etnik untuk 

memperlihatkan produk khas dari Indonesia dengan adanya anyaman rotan, 

namun produk rotan tidak boleh sering terkena air karena dapat merusak rotan 

tersebut. 

1.7.3.! Teori 

Teori yang akan digunakan berdasarkan teori VALS dimana yang 

berdasar dengan konsep upcycling, fashion design, dan anatomi sepatu. 

1.7.4.! Data yang diperoleh 

Data yang diperoleh berasal dari buku, jurnal,tesis, dan media online. 

Wawancara kepada 6 expert panel dan 12 extreme user, serta membagi 

kuisioner kepada 100 responden. 

1.7.5.! Idealis 

Idealis atau eksperimen berasa dari hasil data yang diperoleh pada 

wawancara yang dilakukan dengan narasumber expert panel dan extreme 
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user, serta pembagian kuesioner kepada 100 responden untuk 

perancangan produk resort footwear anyaman kulit rotan. 

1.7.6.! Prototype 

Tahapan ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana hasil produk yang 

telah dibuat penulis apakah sudah sesuai dengan penilitian yang telah 

dilakukan. 

1.7.7.! Produk Akhir 

Hasil terakhir dari perancangan tugas akhir yang telah siap untuk 

dipasarkan. Produk akhir dari perancangan ini yaitu 5 pasang resort 

footwear, 2 mules, 2 sandals, dan 1 slider dengan menggunakan anyaman 

rotan dan kulit sintetis menggunakan konsep upcycling pada 

pembuatannya. 
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Tabel 1 : Diagram Matode Perancangan 

Sumber : Data Perancangan 2018 

BATASAN: 

, Batasan Ilmu: lingkup fesyen 
, Batasan Material: anyan rotan 

dan kulit sintetik 
, Batasan Teknologi: konsep 

upcycling 
, Batasan Waktu: November 

2018 - Mei 2019 
, Batasan Pasar: 

• Bali, Jakarta, Surabaya dan 
Lombok. 

• Wanita usia 20 – 30 tahun, 
mengikuti perkembangan 
fesyen, senang traveling ke 
daerah tropis,  menyukai 
produk etnik dan unik 
memiliki ekonomi 
menengan ke atas. 

• Tergolong innovators, 
thinkers, dan experiences. 

IDENTIFIKASI MASALAH: 

, Permasalahan limbah hasil 
produksi di Indonesia. 

, Limbah kulit rotan dari sisa 
pembuatan furniture. 

, Kurang .innovative produk 
resort footwear yang telah 
ada 

, Kurangnya minat masyarakat 
terhadap brand lokal. 

 

KAJIAN 
PUSTAKA: 

- Alas Kaki 
- Rotan 
- Material Kulit 
- Teknik 

Anyaman 
- Sustainable 
- Color Trend 
- Textile Trend 
- Business 

Insight 

Data-data yang diperoleh: 

, Buku, jurnal, tesis, media online, 
artikel dan website 

, Survei melalui penebaran kuisioner 
kepada 100 responden 

, Wawancara 6 ahli (expert panel) dan 
6 pengguna sekaligus calon 
konsumen (extreme user) 

IDEASI 

SOLUSI DESAIN 

PROTOTYPE 

PRODUK AKHIR 

TES 
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1.8. Metode Pengumpulan Data  

Penelitian merupakan hal yang penting dalam menjalini sebuah bisinis. Tujuan 

adanya penelitian yaitu untuk mengetahui target market dalam bisnis dan mengetahui 

respon dan pendapat masyarakat terhadap suatu produk, mengetahui bagaimana cara 

menerapkan ide yang bagus pada suatu produk agar dapat diterima dipasaran dengan 

mengumpulkan data primer dan data sekunder. Dalam mengumpulkan data primer dengan 

menggunakan data kualitatif dan data kuantitatif. Data Kualitatif didapatkan dengan 

mewawancarai para ahli dan orang-orang yang dapat berpengaruh agar dapat mengetahui 

bagaimana membuat produk yang bekualitas, sedangkan data kuantitatif didapatkan 

dengan membagi questioner pada 100 responden. Data Sekunder didapatkan dari data-data 

yang sudah ada sebelumnya yang berupa data dokumentasi serta arsip-arsip resmi. 

Melakukan reset pasar dan reset desain untuk masukan dalam pembuatan produk, dengan 

demikian dapat membantu pembuatan produk agar sesuai dengan target market agar dapat 

menjalankan bisnis dengan lancar. 


