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BAB II. TINJAUAN DATA 

2.1. Hasil Kajian Pustaka 

2.1.1.! Alas Kaki 

Awal mula alas kaki kehadirannya sulit diketahui karena sejak zaman 

prasejarah telah ditemukan alas kaki menjadi salah satu benda yang digunakan 

manusia. Alas kaki terbukti ada sejak zaman prasejarah karena adanya temuan 

artefak, cerita legenda, dan gambar yang terdapat pada relief-relief bangunan. 

Masih sulit untuk diketahui secara pasti kapan alas kaki menjadi sebuah barang 

yang dipergunakan. Meskipun, sudah diketahui bahwa pada tahun 2000 SM di 

Mesir ada transaksi jual beli alas kaki (Huey & Proctor,2007:6). 

Pada zaman prasejarah diketahui penggunaan alas kaki oleh beberapa suku 

atau kelompok masyarakat diberbagai daerah. Sekitar tahun 600 SM (zaman 

logam), masyarakat di daerah Eropa menjadikan alas kaki sebagai elemen dalam 

menunjang penampilan. Tidak hanya sebagai alat pelindung kaki alas kaki juga 

menjadi aksesoris dalam fesyen. Alas kaki yang dipakai oleh masyarakat Eropa 

pada saat itu telah menggunakan gesper dan anyaman sebagai ornament, serta tali-

tali yang digunakan sebagi pengikat memberikan aspek fungsi dan estetika 

(Wilson,1947: 18-20). 

Di perbatasan Italia dan Austria pada tahun 1990-an ditemukan kerangka 

yang lengkap dengan pelindung kaki dari kuit yang diperhitungkan berusia lebih 

dari 5000 tahun yang lalu. Ditemukan pula gambar-gambar purba di gua-gua yang 

berada di Spanyol, dimana pada gambar tesebut terlihat sosok manusia 

menggunakan alas kaki. Penemuan artefak di belahan dunia lain pun 

membuktikan bahwa alas kaki telah ada sejak zaman prasejarah (McIveret 

al.,1994:6). 

Alas kaki menjadi salah satu elemen fesyen yang memiliki fungsi untuk 

menggambarkan kelas social, seperti menjelaskan kelas bangsawan yangmemiliki 

keunikan yang berbeda dengan kelas rakyat jelata atau budak. Alas kaki yang 

memiliki fungsi sebagai tanda yang membedakan kasta dan profesi di masyarakat 

berlanjut hingga masa monarki di Eropa. Perkembangan budaya memberian 
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perubahan dalam bidang fesyen. Perubahan yang terlihat yaitu pada ornament 

serta fungsi (Wicaksono. 2014:3). 

 

 

2.1.2.! Rotan  

Rotan adalah tumbuhan hutan yang memiliki nilai jual tinggi, selain 

itu rotan juga menjadi sumber devisa negara dimana pemanfaatannya banyak 

melibatkan petani (Kalima dan Jasni, 2010). Rotan secara umum tumbuh secara 

alami, tersebar mulai di daerah petani hingga pegunungan. Secara ekologis rotan 

dapat tumbuh dengan subut diberbagai tempat baik di dataran rendah maupun di 

dataran tinggi, lebih bagus dan subur juka rotan rumbuh di daerah yang 

lembabseperti pinggiran sungai (Kalima, 2008). Hampir dari seluruh bagian rotan 

dapat digunakan baik sebagain konstruksi maupun komponen design (Kusnaidi 

dan Pramudita, 2013). Keunikan fisik rotan merupakan ciri khas yang dimiliki 

rotan secara alamiah. Sebagai tumbuhan, masyarakat Indonesia sudah mengetahui 

rotan sejak lama dan dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari 

(Jamaludin,2013). 

Rotan terbagi dalam 2 jenis yaitu dapat bebatang tunggal dan 

berumpun. Rotan yang berbatang tunggal hanya dapat dipanen sekali saja, Rotan 

yang tumbuh berumpun dapat dipanen berulang kali (Dransfield dan 

Manokaran,1996). Kulit dan batang merupakan sesuatu yang pertama kali dilihat 

oleh kasat mata, dan dapat menentukan kualitas dari rotan (Hermawan, 2009). 

Rotan merupakan tumbuhan yang cepat tumbuh dan mudah untuk 

dipanen. Rotan dapat dibagi dalam beberapa kriteria dari segi pengolahannya, dari 

bahan mentah menjadi bahan baku yang sudah siap diolah menjadi produk 

furniture (Kuanaedi dan Pramudita, 2013).   

Berdasarkan jurnas (Kunut, Sudhartono dan Toknok, 2014) Rotan 

terbagi menjadi 5 jenis, yaitu: 

1.! Rotan cacing ( Calamus melanoloma Mart) 

Rotan cacing dapat tumbuh di pinggir sungai dan 

pegunungan, dan dalm satu rumpun memiliki banyak batang rotan. 
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Batang rotan memiliki warna hijau kekuningan, pada batang 

terdapat duri yang berwarna kuning dan duri pada  daun. 

Rotan cacing mudah dianyam sehingga dapat digunakan 

sebagai tali pengikat, rotan cacing menjadi dominan dari jenis 

rotan lainnya. Rotan cacing mejadi jenis rotan yang banyak 

dimafaatkan oleh bnyak masyarakat serta dapat langsung dijual 

atau digunakan sebagai bahan untuk dianyam. 

 

2.! Rotan Lambang (Calamus ornadus) 

Rotan lambang tumbuh berumpun di dipinggir sungai dan 

pegunungan. Rotan lambang memiliki batan yang licin, pelepah 

daun berduri, warna daun hijau dan pada bagian duin terdapat duri 

pendek berwarna putih kekuningan. 

Rotan lambang merupakan jenis rotan yang memiliki 

kualitas kurang bagus dan memiliki kadar air yang tinggi yang 

menyebabkan cepat kusut. Rotan ini memiliki nilai ekonomi yang 

rendah karena kurang dapat bermanfaat, namun masyarakat tetap 

memungut jenis rotan ini karena banyak terdapat di hutan lindung. 

3.! Rotan Batang (Calamus zollongeri Becc) 

Rotan batang tumbuh berumpun dan menjalar di permukaan 

tanah di pinggir sungai atau pegununga, dan memanjar melilingi 

pohon yang berada disekitarnya. Rotan ini memiliki ciri-ciri warna 

batang hijau tua, pelepah daun berduru, tangkai daun pada pelepah 

memiliki duri yang lebat. Pada rotan tua batang rotan terbungkus 

pelepah. 

Rotan batang memiliki nilai jual yang tinggi dan digunakan 

sebagai bahan baku furniture namun jenis rotan ini kurang 

ditemukan di hitan linding. 

4.! Rotan Noko (Calamus Koordersianis Becc) 

Rotan Noko hidup berumpun, dimana memiliki ciri-ciri 

batang tanpa pelepah, daun berduri, memiliki daun yang panjang, 

pelepah daun ditumbuhi duri yang panjang, batang memiliki 
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diameter yang besar serta di tumbuhi duri yang panjang dan 

pendek. 

Rotan noko sangat jarang ditemukan dihitan lindung karena 

jumlah yang sangat sedikit, masyarakat tidak banyak yang 

memanfaatkannya. 

5.! Rotan Tohiti (Calamus inops) 

Rotan tohini merupakan rotan berbatang tunggal yang dapat 

ditemukan di pinggir sungai dan pegunungan. Ciri-ciri rotan tohiti 

memiliki diameter batang yang besar, warna batang hijau tua, 

tumbuh keatas dan meliliti pohon disekitarnya, permukaan daun 

dipenuhi duri yang lebat, rapat dan tidak beraturan, pelepah berduri 

tajam dan daunnya memiliki duru yang halus. 

Rotan tohiti memiliki nilai jual yang tinggi karena menjadi bahan 

utama dalam pembuatan furniture. Rotan ini banyak ditemukan di 

hutan lindung, dan menjadi prioritas utama yang dicari 

masyarakat. 
  

2.1.3.! Material kulit 

Menurut buku yang di tulis (Ramasami, 2011), kulit merupakan suatu benda 

yang mudah diperdagangkan, sehingga menjadi sesuatu yang penting dalam dunia 

fesyen. Produk yang dibuat mengguunakan kulit asli menandakan bagusnya 

kualitas dari produk tersebut. Kualitas standarisasi produk kulit diindustri di dunia 

memiliki makna yang spesial. Kemudian nilai seni yang terdapat pada produk 

kulit tidak dapat ditoleransi, standar kualiat merupakan kebutuhan utama.  

Dari fungsinya kulit sintetis sebagai bahan subtitusi kulit, kulit sintetis 

memiliki kenampakan dan sifat fisis yang mendekati kulit asli, namun dengan 

harga yang relative lebih murah sehingga tejangkau untuk masyarakat menengan 

ke bawah. Pembuatan kulit sintetis dapat dibuat dari beberapa bahan dasar yaitu 

PVC, PU, poliamida, akrilik, atau polyester. Bahan dasar polimer perlu ditambah 

bahan tambahan seperti pemlastis, bahan pengisi, penstabil, bahan penguat serta 

pigmen agar mendapatkan tekstur kulit yang diinginkan (Sholeh & Rochani, 

2018).  
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PVC merupakan polimer termoplastik yang memiliki struktur amorf. Bahan 

PVC tidak dapat diolah tanpa adanya tambahan bahan aditif karena mempunyai 

stabilitas termal yang rendah dan viskositas leleh yang tinggi. PVC merupakan 

polimer yang banyak dipakai sebagai bahan dasr pembuatan kulit sintetis 

(Akovali, 2012). Keunggulan PVC sebagai bahan dasar kulit sintetis yaitu 

ketahanan terhadap minyak , abrasi, pelarut, dan murah, serta mudah dicampur 

dengan berbagai bahan aditif. Kekurangan PVC adalah ketahanan termalnya 

senderung rendah (Balkose, 2008) 

PU merupakan salah satu bahan baku dalam membuat kulit sintetis, yang 

mempunyai sifat seperti elastomer. Jika kulit sintetis menggunakan bahan pelapis 

PU akan meningkatkan ketahanan kulit sintetis terhadap fleksibilitas pada suhu 

rendah dan cuaca (Akovali, 2012).  

2.1.4.! Teknik Anyaman 

Menurut Marlina (2009), Anyanam adalah bahan-bahan dari tumbuh-

tumbuhan yang di proses dengan cara disilang-silang membentuk satu kesatuan 

yang kuat serta dapat di olah menjadi sesuatu yang berguna. Proses anyaman dapat 

dikelolah dengan alat yang sedernaha seperti pisau pemotong, pisau penipis, tang 

dan catut bersungut bundar yang dapat digunakan. Pada dunia industry, proses 

anyaman dapat dibuat dalam karya seni terapan, yang dimana karya seni yang 

memiliki hubungan dengan kehidupan mahkluk hidup. Dan terdapat macam-

macam jenis anyaman yang dapat terapkan dalam proses pembuatan produk.  

Pada trend Fall/Winter 2019/2020 teknik aplikasi anyaman rotan berdasarkan 

artikel dari interiorzine.com yaitu siluet yang etnis, inspirasi dengan keanggunan 

kontemporer, dan bentuk tenunan yang diciptakan designer memberikan pilihan 

pribadi untuk konsumen.  

 

2.1.5.! Sustainable 

Sustainable merupakan masalah utama di abad-21 (Aguilera, 2007). 

Sustainable memiliki banyak defenisi, dengan tiga yang paling umum adalah 

kegiatan yang dapat dilanjutkan tanpa batas tanpa menyebabkan kerugian, 

melakukan sesuatu yang kamu lakukan seperti orang lain lakukan dan memenuhi 

kebutuhan generasi saat ini tanpa mengurangi kebutuhan generasi mendatang 
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(Fletcher, 2008). Sustainable melibatkan dinamika yang kompleks dan berubah-

ubah yang memengaruhi penghidupan dan kesejahteraan manusia, dengan 

memotong dimensi ekologis, ekonomi, dan social politik, baik secara global 

maupun local (Joy, 2012) 

Upcycle merupakan salah satu metode daur ulang untuk mengolah limbah. 

Upcycle dapat dilakukan dengan men-design ulang dengan menambahkan detail, 

perubahan siluet atau mengubah bentuk asli produk 

(Suhartini,Singke&Yanti,2017). 
 

2.1.6.! Color Trend 

Colours 

 

Gambar 1 : color + combos 

Sumber : ubmfashion.com 

 

Gambar 2 : color + combos 
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Sumber : ubmfashion.com 

Melalui data sekunder website internet WGSN dan ubmfashion.com, trend 

color pallete pada season Fall/Winter 2019/2020 penulis mengambil warna netral. 

Warna netral dipilih karena menggambarkan earth color yang terdapat pada trend 

forcast untuk Fall/Winter 2019/2020 yaitu coklat, cream, hitam, putih, dan 

mustard. 
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2.1.7.! Textile Trend 

Textile Trend 

Menurut ispo.com sustainable merupakan solusi terbesar untuk perkembangan 

textile. Sustainable adalah suatu konsep yang ditujukan untuk menciptakan sebuah 

keseimbangan antara ekonomi, social dan lingkungan (Irawahyuni D, 2014). Kebutuhan 

dan keterbatasan sesuatu mempengaruhi suatu produk sustainable. 

 

Gamber 3 : Sustainable Development 

Sumber : google.com 

 

Trend textile menurut ispo.com untuk season Fall/Winter 2019/2020 yaitu produk 

multi fungsional dengan menggabungkan dengan gaya retro, kunci dari trend ini yaitu 

sentuhan alami dan sesuatu yang murni. Struktur dan print terinspirasi dari sesuatu yang 

organic. Fungsionalitas suatu produk menentukan kebutuhan dan kenyamaan serta 

menentuakan gaya hidup penggunanya. Ada beberapa sector : 
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Gambar 4 

Sumber : ispo.com 

•! Searat alami 

•! Produk berasal dari alam yang bersifat sustainable 

•! Daur ulang produk sintetik 

•! Eco-Friendly  

 

2.1.8.! Business Insight 

Business Insight 

Berdasarkan ispo.com menggunakan kembali teknik kimiawan Jerman Prof. Dr. 

Michael Braungart dan arsitek Amerika William McDonough mengembangkan apa yang 

disebut konsep Cradle-to-Cradle (C2C) pada tahun sembilanpuluhan untuk memastikan 

daur ulang produk. Dapat digunakan di semua sektor industri, dan tentu saja di industri 

pakaian juga. C2C membedakan antara siklus biologis dan teknis: baik bahan baku dapat 

diuraikan oleh mikro-organisme sebagai nutrisi biologis dan membuatnya kembali ke 

tanah - mereka dapat terdegradasi secara biologis. Atau mereka digunakan lagi dan lagi 

dalam siklus teknis untuk menciptakan produk baru - oleh karena itu adanya daur ulang. 

Peningkatan EoDB membantu pembangunan usaha baru. “Dengan meningkatnya 

indeks EoDB diharapkan mampu menciptakan iklim investasi yang baik dan mampu 

merangsang usaha-usaha baru untuk tumbuh dan lebih berkembang di Indonesia. Selain 

itu, peningkatan indeks EoDB diharapkan mampu meningkatkan produk domestik bruto 

yang pada akhirnya mampu meningkatkan daya saing nasional,” sebut Satgas 

Kemudahan Berusaha dalam laman situs cnbcindonesia.com. Dari situs tersebut juga 

didapat bahwa Tipe pekerjaan kreatif telah sejak lama dianggap tidak memiliki masa 
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depan karena tidak ada karir yang stabil dan gaji yang menjanjikan. Namun sebenarlah 

hal ini akan berubah karena munculnya otomatisasi yang mengacaukan pekerjaan. 

Berbicara kepada CNBC, Harari mengatakan keyakinannya bahwa teknologi baru akan 

menyebabkan hilangnya banyak pekerjaan dalam waktu dekat. Namun, dia 

memperkirakan orang yang bekerja di dunia kreatif akan memiliki masa depan karena tak 

bisa ditiru robot. 

 

2.2. Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data Primer 

TEKNIK 

PENGUMPULAN 

DATA 

SUMBER DATA FOKUS PERTANYAAN 

Observasi  •! Target Marker 

-! Potato Head 

-! Woo Bar 

-! Mrs. Sippy  

•! Competitor 

Analysis 

-! PVRA 

-! Protea 

-! Le Norte 

•! Target Market 

-!Warna footwear yang banyak 

digunakan 

-!Model footwear yang sering 

digunakan 

-!Material yang banyak digunakan 

pada footwear 

-!Hardwear yang banyak digunakan 

pada footwear 

-!Detai yang terdapat pada footwear 

•! Competitor Analysis 

-!Model yang dibuta 

-!Warna yang sering dipakai 

-!Material yang digunakan 

-!Kerapian pada pembuatan footwear 

-!Kualitas dan ketahanan produk 

Wawancara  Experts: fashion 

designer, textile 

expert, fashion editor, 

Pengerajin footwear 

1.! Kesanggupan membuat 

footwear dari anyaman rotan 
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pattern maker, 

material expert, dll.  

2.! Cara menjahit produk footwear 

dari anyaman rotan 

3.! Problem yang dihadapi dalam 

membuat footwear dari rotan 

4.! Ketebalan material rotan yang 

cocok digunakan untuk 

membuat footwear 

5.! Bahan yang digunakan untuk 

membuat alas footwear yang 

enak 

6.! Waktu yang digunakan dalam 

pembuatan sepasang 

sepatu/sendal 

7.! Bahan kombinasi untuk 

membuat rotan footwear 
Material 

1.! Ciri-ciri rotan dengan kualiatas 

yang baik 

2.! Finishing yang bagus untuk 

produk fashion berbahan rotan 

3.! Cara membuat rotan agar tidak 

memiliki serat-serat yang keluar 

4.! Cara menserut rotan dan 

ketipisan kulit rotan yang dapat 

dibuat 

5.! Cara membuat rotan awet 

6.! Bagian rotan yang dapat 

digunakan untuk membuat 

footwear 

7.! Bagian yang dapat dibuat sandal 

selain kulit rotan 
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8.! Finishing yang cocok untuk 

sandal rotan 

9.! Bahan yang cocok untuk lining 

sandal rotan 
Designer 

1.! Material kulit yang cocok untuk 

bahan kombinasi rotan footwear 

2.! Design resort footwear yang 

disuka konsumen 

3.! Bahan yang disukai konsumen 

untuk resort footwear 

4.! Minat pasar terhap barang 

narasumber 

5.! Seberapa sering narasumber 

membuat koleksi baru, dengan 

kisaran harga berapa 
Stylish 

1.! Jenis resortwear yang diminati 

konsumen 

2.! Warna yang dominan digunakan 

dalam resortwear 

3.! Bahan yang biasa diminati dan 

digunakan dalam resort look 

4.! Silhouette yang cocok untuk 

resort footwear 

5.! Style resort yang sedang trend 

Pengerajin rotan 

1.! Waktu yang dibutuhkan untuk 

menganyam rotan 

2.! Pewarna untuk anyaman rotan 
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3.! Cara membuat anyaman rotan 

awet dan kokoh 

4.! Ketebalan kulit rotan yang 

cocok untuk digunakan dalam 

pembuatan rotan footwear 

5.! Lebar minimum yang digunakan 

untuk membuat rotan footwear 
Retail 

1.! Produk footwear yang laku 

dipasaran 

2.! Menurut narasumber produk 

yang akan dibuat akan laku 

3.! Fakto yang mempengaruhi 

konsumen untuk memilih 

produk footwear 

4.! Size yang paling banyak dicari 

konsumen 

Extreme users 1.! Pendapat narasumber terhadap 

produk upcycling 

2.! Style resort wear yang 

narasumber sukai 

3.! Kelebihan dan kekurang produk 

resort footwear yang 

narasumber sukai 

4.! Pendapat narasumber terhadap 

rotan footwear menggunakan 

anyamn rotan 

5.! Harga yang akan dikeluarkan 

untuk rotan footwear 

menggunakan anyamn rotan 
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6.! Material insole yang disukai 

untuk footwear 

7.! Model resort footwear yang 

narasumber minati 

8.! Warna serta design yang 

narasumber sukai untuk resort 

footwear 

9.! Jenis material footwear yang 

narasumber sukai 

Survei General consumers, 

lokasi, online (google 

form/survey monkey, 

dll),  

1.! Usia responden 

2.! Pekerjaan responden 

3.! Kegiatan yang sering responden 

lakukan pada waktu senggang 

4.! Dimana responden sering 

berbelanja footwear 

5.! Darimana responden 

mendapatkan informasi tentang 

perkembangan fashion 

6.! Tempat berlibur yang responden 

sukai 

7.! Footwear yang responden sukai 

8.! Ketertarikan responden dengan 

produk yang akan dibuat 

9.! Harga yang bersedia 

dikeluarkan responden untuk 

produk yang akan dibuat 

10.!Model resort footwear yang 

responden suaki 

11.!Pendapat responden tentang 

model yang cocok untuk produk 

yang akan dibuat 
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12.!Kesuliatan responden saat 

membeli produk resort footwear 

13.!Pendapat responden untuk 

anyaman yang cocok untuk 

produk yang akan dibuat 

Warna kesukaan responden 

Table 2 : Data Primer 

Sumber : Dokumen Pribadi 

2.3. Subjek dan Hasil Penggalian Data Primer 

2.3.1.! Experts Panel 
2.3.1.1.! Pak Kholiq 

Pak Kholiq merupakan seorang pengerajin sepatu 

kulit dari sebuah indrustri kecil miliknya di Surabaya. 

Pengalaman Pak Kholiq sudah banyak membuat sepatu 

untuk industry sepatu yang berdomisili di Surabaya. Hasil 

pekerjaan Pak Kholiq terkenal memiliki kerapian dan 

kualiatas yang sangat bagus, dan untuk pengalaman kerja Pak 

Kholiq sudah tidak diragukan. 

Hasil penggalian data: 

Hasil wawancara dengan P Nur selaku owner dari Raya Kulit Bali 

yaitu bahan rotan dapat dugunakan sebagai material sandal namun 

anyaman rotan tersebut harus tipis. Cara menjahit footwear 

menggunakan material rotan yaitu dengan menggunakan mesin cakar 

dan benang. Kemudian problem yang dihadapi dalam membuat 

footwear rotan yaitu jika anyaman rotan dibuat menjadi sandals dapat 

dibuat namun jika dibuat menjadi sepatu tidak bisa kecuali dikombinasi 

dengan bahan tertentu, dan ketebalan yang cocok digunakan untuk 
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membuat footwear rotan yaitu ± 1,0 mm. Bahan yang digunakan untuk 

membuat alas sepatu yang nyaman digunakan yaitu bisa menggunakan 

kulit sintetis. Waktu yang digunakan untuk membuat rotan footwear 

sekita 30 memit jika semua bahan telah disiapkan terlebih dahulu. Untuk 

bahan kombinasi yang cocok digunakan pada rotan footwear yaitu kulit 

sintetik serta dapat ditambah manik-manik untuk memperindah 

footwear. 

 

  

2.3.1.2.! Vesti Novita Peno 

Vesti Novita Peno (30 Tahun) merupakan owner dari 

Flamingo Rattan. Flamingo Rattan merupakan bisnis yang 

menjual furniture rotan seperti meja, kursi, lampu, 

keranjang, dan kerajinan rotan yang dibentuk menjadi 

sebuah karakter lucu. Vesti Novita Peno juga menjual 

bahan dasar rotan (rotan mentah/rotan yang belum diolah). 

 

Hasil penggalian data: 

Hasil wawancara dengan Vesti Novita Peno selaku owner dari 

Flamingo Rattan yaitu ciri-ciri rotan yang memiliki kualitas baik yaitu 

rotan tidak hitam dan basah, harus berwarna kuning. Untuk produk 

furniture finishing dengan cara menggunakan carian glossy dengan 

warna natural agar terlihat bersih dan rapi. Cara membuat rotan rapi dan 

serat rotan tidak terkeluar yaitu dengan membakar dan mengamplas 

sampai halus. Ketebalan rotan yang dapat dibuat yaitu 3mm – 4 mm, 

diamplas menggunakan kertas amplas dengan teknik sand down. Cara 

membuat rotan awet digunakan dengan rotan tidak sering terkena air. 

Bagian rotan yang memiliki tekstur yang cocok untuk footwear yaitu 

bagian kulit rotan karena paling lentur dan kuat, dan rotan memiliki 

tektur yang keras sehingga kurang cocok untuk produk fashion selain 

kuli rotan yang paling cocok. Finishing yang cocok digunakan untuk 
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sandal rotan yaitu dengan di cat natural semi gloss untuk rotannya, dan 

menggunakan bahan kulit untuk lining yang cocok untuk bahan rotan. 

 
2.3.1.3.! Selvi Potty 

Selvi Potty merupakan owner dari brand Protea. 

Protea merupakan sebuah brand footwear yang menjual 

resort footwear dengan model yang unik dan simple. 

Footwear dari brand Protea sangat cocok bagi wanita yang 

senang ber-traveling dan ingin tampil simple. 

 

 

Hasil penggalian data: 

Hasil wawancara dengan Selvi Potty selaku owner dari Protea yaitu 

material yang biasa digunakan dalam pembuatan resort footwear bisa 

bermacam-macam, bisa kulit sintetis, anyaman, kulit asli, atau dapat 

disesuaikan dengan kebutuhan sesuai design. Design resort footwear 

yang diminati konsumen untuk saat ini yaitu design yang minimalis 

dengan warna earth color. Respon konsumen terhadap produk Protea 

sangat positif, dengan membuat 3-4 kali launching koleksi pada setahun 

dengan kisaran harga ± Rp 450.000. 

 

2.3.1.4.! Jennifer Sugiarto 

Jennifer Sugiarto (23 Tahun) merupakan lulusan 

Universitas Kristen Petra  dan merupakan seorang stylish 

dengan gaya yang chic dan sering men-stylish untuk resort 

style. Jennifer Sugiarto sendiri suka menggunakan 

accessories resort dan sengan traveling. 

 

 

Hasil penggalian data 

Hasil wawancara dengan Jennifer Sugiarto merupakan seorang 

Stylish di Surabaya yaitu jenis resort footwear yang diminati konsumen 

yaitu model slider dan mules, dengan warna coklat, cream, dan putih 
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karena kesannya lebih santai dan lebih cocok dengan sengan keadaan 

tempat untuk bersantai. Bahan yang biasanya diminati oleh konsumen 

yaitu kanvas, kain, dan kulit karena bahan tersebut nyaman, affordable 

dam tidak bikin lecet saat digunakan, dan silhouette yang cocok untuk 

resort footwear yaitu point toe karena membuat kaki kelihatan ramping 

saat footwear digunakan. Style resort footwear yang sedang booming 

saat ini yaitu mules dan sandals ynag dapat dipakai any occasion, 

dengan warna-warna yang netral serta model yang simple. Pendapat 

Jennifer tentang produk yang akan dibuat yaitu produk tersebut 

merupakan inovasi yang bagus, namun harus memikirkan tentang segi 

kenyamanan dari produk rotan. 

: 

2.3.1.5.! Hantono 

Pak Hantono merupakan owner dari UD Subur 

Makmur. UD Subur Makmu merupakan perusahaan 

pengerajin rotan di Gresik, Jawa Timur. Pak Hantono 

memiliki memiliki tempat pembuat anyaman kulit rotan 

dan telah banyak membuta anyaman kulit rotan dengan 

berbagai model sesuai dengan permintaan konsumen. 

Selain anyaman rotan Pak Hantono juga membuat furniture. 

Hasil penggalian data: 

Hasil wawancara dengan Pak Hantono selaku owner dari UD Subur 

Makmur yaitu waktu yang digunakan untuk menganyam rotan untuk 

membuat sendal yaitu sekitar 1-2 hari. Pewarnaan yang digunakan untuk 

mewarnai material rotan yaitu menggunakan warna textile biasa. Cara 

membuat anyaman rotan agar awet dan kokoh yaitu dengan 

menggunakan jenis rotan yang berkualitas bagus dan menganyam rotan 

dengan rapat. Anyaman yang paling diminati yaitu model anyamnan 

untuk dudukan kursi dan yang cocok untuk furniture. Untuk ketebalan 

anyaman yang cocok digunakan dalam pembatan sandal yaitu 2-2,5 mm 

dan lebar minimum untuk pembuatan sandal yaitu tergantung dengan 

model anyaman yang diminta. 

!
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2.3.1.6.! Isofia Peruna 

Isofia merupakan salah satu owner dari Asamula 

Bali. Asamula Bali merupakan salah satu retail yang 

produk-produk local dari Indonesia terutama memiliki style 

resort style, dengan pada produk yang ditawarkan 

menggunakan teknik anyam, hand painting, batik, dan 

produk handmade. Produk yang ditawarkan Asamula Bali 

mulai dari tas, baju, scarves, footwear dan accessories.  

Hasil penggalian data: 

Hasil wawancara dengan Isofia Peruna yang merupakan owner dari 

Asamula Bali yaitu semua produk footwear di Asamula bali cukup laku 

terutama footwear dengan design yang simple, easy to wear dan nyaman 

untuk digunakan. Produk yang akan laku dipasaran yaitu produk dengan 

design yang unik tapi simple, easy to wear terutama tidak banyak tali 

dan nyaman digunakan. Faktor yang mempengaruhi konsumen dalam 

membeli produk footwear yaitu untuk turis lokal di Bali bertipe impulse, 

jadi membeli produk yang menurut mereka bagus namun tetap didukung 

dengan harga yang terjangkau, kenyamanan dan juga ukuran yang 

tersedia, sedangkan turis internasional memiliki ketertarikan pada 

produk yang natural, dibuat dari bahan natural, design simple dan harga 

terjangkau, jadi sesuatu yang menarik, etnik akan menarik perhatian 

turis internasional. Kendala yang dihadapi oleh supplier brand lokal 

yaitu permintaan lebih tinggi dari stok barang yang tersedia karena, para 

produsen brand lokal memproduksi barang yang terbatas dengan ukuran 

yang tidak sesuai dengan turis internasional. Size footwear yang paling 

banyak dicari konsumen yaitu 37-39 dan untuk ukuran footwear yang di 

produksi 36 untuk turis asia – 40 untuk turis western. Minat pasar 

terhadap produk lokal Indonesia sangat bedar, sebagai supplier harus 

memastikan footwear yang dibuat harus nyaman untuk digunakan 

dengan harga kelas medium sehingga tidak berkesan murah dan harga 

yang tidak terlalu mahal karena turis tidak terlalu berminat denga harga 
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yang mahal, kosumen juga sering mencari footwear yang memiliki 

sedikit heels namun kebanyakan footwear lokal brand memiliki model 

flat. 

 

2.3.2.! Extreme User 
2.3.2.1.! Amelia Saputra 

Amelia Saputra (22 tahun) merupakan owner dari 

brand Malè yang menjual resort accessories yaitu tas dan 

footwear dari tenun khas Lombok yang dipadukan dengan 

kulit sapi asli. Amelia Saputra memiiki gaya berpakaian 

yang santai dan tetap kelihatan fashionable 

 

 

Hasil penggalian data: 

Hasil wawancara dengan Amelia Saputra yaitu Amelia suka dengan 

produk upcycle karena produk upcycle ramah lingkungan. Style resort 

footwear yang disukai Amelia yaitu sandals dengan design yang unik 

dan nyaman untuk dipakai liburan. Kelebihan resortwear yang Amelia 

miliki yaitu design resort footwear yang unik namun kekurangannya 

yaitu ada pada daya tahan dan nyaman, kurang water resistance dan 

cepat rusak. Pendapat Amelia terhadap produk yang akan dibuat yaitu 

design-nya unik dan merak dengan harga yang akan dibeli dengan 

produk yang akan dibuat yaitu Rp 400.000 – Rp 700.000 namun 

tergantung dengan kualitas dan design. Design resort footwear yang 

disukai Amelia yaitu mules dan sliders karena mudah dipakai, dengan 

material footwear dari kulit kerena awet dan nyaman, kemudian in sole 

dari kulit karena nyaman digunakan dan warna yang disukai yaitu 

mustard dan cream karena cocok digunkan untuk resort style. 

 

  

!



!

! 29!

2.3.2.2.! Esther Gracia 

Esther Gracia (22 tahun) adalah seorang fashion blogger 

Surabaya. Esther juga merupakan owner dari clothing line 

Red Scarlete. Menjadi fashion blogger menuntut Esther 

selalu tampil stylish dan trendy dan mengikuti 

perkembangan fashion. Esther sangat suka travelling 

terutama ke daerah pantai, sehingga sering menggunakan 

dan memiliki banyak footwear yang banyak dan beragam 

model. 

Hasil penggalian data: 

Hasil wawancara dengan Esther Gracia yaitu Esther menukai produk 

upcycling, kalau produk tersebut diolah dan diberikan tambahan detail 

manik-manik atau tassel. Style resort footwear yang disukai yaitu 

feminine dan chic karena sesuai dengan style baju yang Esther sukai. 

Kelebihan dai produk resort footwear yang Esther miliki yaitu unik dan 

dan warna yang digunakan netral sehingga gampang dicocokan dengan 

banyak baju. Pendapat Esther tentang produk yang akan dibuat yaitu 

memiliki design yang unik dengan harga yang akan dikeluarkan untuk 

produk yang akan dibuat yaitu Rp 650.000 namun tergantung dengan 

kenyamanan produk. Design resort footwear yang disukai Esther yaitu 

ankel tie dengan menggunakan material kulit karena tidak mudah kotor 

dan nyaman serta in sole menggunakan kulit karena nyaman saat 

digunakan dan warna yang disukai yaitu cream karena netral dan 

gampang dicocokan dengan banyak baju. 

 

2.3.2.3.! Ellena Gunawan 

!
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Ellena Gunawan (22 tahun) adalah mahasiswi fashion 

design di Universitas Ciputra. Ellana merupakan seorang 

fashion blogger dan makeup artist Surabaya. Ellena 

memiliki hobi traveling ke daerah tropis seperti Lombok 

dan Bali, dan Ellena berasal dari Lombok. 

 

 

Hasil penggalian data: 

Hasil wawancara dengan Ellena Gunawan yaitu Ellena menyukai 

peroduk upcycling. Style resort footwear yang disukai Ellena yaitu 

model flip shoes karena simple dan nyaman saat digunakan. Kelebihan 

produk resort footwear yang dimiliki Ellena yaitu model produk tersebut 

sesuai dengan yang Ellena sukai, namun memiliki kekurangan produk 

tidak awet. Pendapat Ellena terhadap produk yang akan dibuat yaitu 

menarik dan unik dengan harga yang akan dikeluarkan untuk produk 

yang akan dibuat yaitu >Rp 250.000. Design resort footwear yang 

disukai Ellena yaitu mules dan flat shoes karena modelnya bagus dan 

nyaman untuk digunakan, dengan menggunakan material kulit karena 

material kulit membuat sebuah produk menjadi terlihat lebih mewah 

dan cantik serta menggunakan in sole dari kulit juga karena akan terlihat 

lebih mahal dan bagus dan warna yang disukai yaitu coklat, cream, 

hitam, putih, dan mustard karena semua warna tersebut kalem dan 

bagus. 

 

2.3.2.4.! Tara Alfa Maharani 

Tara Alfa Maharani (20 tahun) adalah mahasiswi 

Univesitas Ciputra jurusan Fashion Design and Business. 

Tara memiliki hobi traveling terutama ke pantai-pantai, 

seperti bali. Tara suka menggunakan resort look saat ber-

traveling 

 

 
!
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Hasil penggalian data: 

Hasil wawancara dengan Tara Alfa Maharani yaitu Tara suka 

dengan produk upcycling karena dapat mengatasi masalah lingkungan 

dengan menjadikannya produk yang bermanfaat, salah satu produk yang 

dimiliki yaitu accessories upcycle Lenny Agustin. Style resort footwear 

yang disukai oleh Tara yaitu sporty, chic dan minimalist karena 

effortless namun tetap menarik. Kesurangan dari produk resort footwear 

yang Tara miliki yaitu bahan footwear tersebut kurang bagus. Pendapat 

Tara terhadap produk yang akan dibuat yaitu bagus dari segi design yang 

modern, dengan harga yang rela dikeluarkan untuk jenis produk yang 

akan dibuat yaitu Rp 200.000 – Rp 500.000. Design resort footwear 

yang disukai Tara yaitu mules dan slider karena sesuai dengan look 

untuk summer vacation dengan menggunakan material kain atau kulit 

karena lebih nyaman dan tahan lama serta menggunakan kulit untuk 

kelihatan lebih formal atau kanvas untuk daily look dan warna yang 

disukai yaitu putih, hitam, dan beige. 

 

2.3.2.5.! Maria Felisia 

Maria Felisia (20 tahun) merupakan seorang fashion 

photographer Surabaya. Maria memiliki hobi traveling dan 

photography. Saat ber-traveling Maria sangat 

mementingkan penampilan karena Maria sering 

mengabadikan moment saat ber-traveling. 

 

 

Hasil penggalian data:!!

Hasil wawancara dengan Maria Felisia yaitu Maria Felisia menyukai 

produk upcycling. Style resort footwear yang disukai Maria yaitu style 

yang bagus saat digunakan untuk berfoto. Kekurangan dari resort 

footwear yang dimiliki oleh Maria yaitu finishing pada produk tersebut 

kurang bagus dan kurang nyaman saat digunakan. Pendapat Maria 

terhadap produk yang akan dibuat yaitu unik dan akan lebuh lucu jika 
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difoto, dan harga yang akan dikeluarkan untuk produk yang akan dibuat 

yaiti Rp 200.000. design resort footwear yang disukai Maria yaitu mules 

dengan menggunkan material kulit atau suede serta mnggunakan kulit 

pada in sole denagn warna yang Maria sukai adalah cream. 

 

2.3.2.6.! Grace Yusca 

Grace Yusca (30 tahun) merupakan seorang designer. 

Grace merupakan owner dari brand Anglie, yang 

merupakan brand semi-haute couture. Grace Yusca 

memiliki hobi hangout bersama teman-teman dan memiliki 

style yang casual, simple dan fresh. Grace Yusca senang 

menggunakan footwear santai seperti slider atau sandals 

dengan model yang tetap fashionable saat berpergian dan 

hangout. 

Hasil penggalian data: 

Hasil wawancara dengan Grace Yusca yaitu Grase menyukai produk 

upcycling, dan beberapa produk yang Grace miliki tas, sandal dan 

dekorasi untuk rumah. Style resort footwear yang disukai oleh Grace 

yaitu style seperti produk yang akan dibuat penulis yaitu simple dan 

classy. Kelebihan dan kekurangan dari produk resort footwear yang 

telah dimiliki oleh Grace belum ada untuk saat ini. Pendapat Grace 

tentang produk yang akan dibuat yaitu memiliki bentuk yang etnik dan 

harga yang kemungkinan akan dikeluarkan untuk produk yang akan 

dibuat  yaitu Rp 200.000. Design resort footwear yang disukai Grace 

yaitu mules dan slider dengan material kulit karena material tersebut 

tahan lama serta menggunakan in sole dari plastik karena lebih kuat 

menurut pendapat Grace dan warna yang disukai yaitu cream dan hitam 

karena warna tersebut warna yang netral. 

 

2.3.2.7.! Tressya Amelia 
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Tressya Amelia (30 tahun) merupakan salah satu influencer 

Surabaya.Tressya bekerja di salah satu event organizer. 

Tressya memiliki hobi traveling dan photo ootd saat 

berpergian, sehingga Tressya selalu mementingkan 

kecocokan outfit yang digunakan, mulai dari top, bottom, 

footwear, dan accessories. Tressya memiliki kesukaan 

dengan produk lokal yan unik dan ethnic seperti tas 

anyaman rotan 

Hasil penggalian data: 

Hasil wawancara dengan Tressya yaitu Tressya suka dengan produk 

upcycling, dan produk yang Tressya miliki yaitu tas dari anyaman rotan. 

Style resort footwear yang disukai Tressya yaitu yang casual, feminime 

dan sporty. Kekurangan resort footwear yang dimiliki Tressya yaitu 

finishing yang kurang bagus sehingga jahitan atau lem pada produk 

tersebut terlepas. Pendapat Tressya tentang produk yang akan dibuat 

oleh penulis yaitu memiliki style yang unik dan ethnic dan harga yang 

rela dikeluarkan untuk produk yang akan buat yaitu Rp 500.000 – Rp 

600.000. Design resort footwear yang disukai Tressya yaitu mules dan 

sandal. karena simple dan nyaman saat digunakan serta menggunakan 

material kulit karena Tressya menyukai bahan kulit dan bahan suede 

kelihatan luxury walaupun susah perawatannya seta menggunakan in 

sole dari kanvas karena nyaman saat digunakan dan warna yang disukai 

yaitu hitam dan cream karena bisa dipadukan dengan outfit apapun. 

 

2.3.2.8.! Christina Djuana 

Christina Djuana (22 tahun) merupakan fresh graduete 

Universitas Kristen Petra. Christina sangat senang ber-

traveling ke daerah tropis dan pantai, dan Bali merupakan 

tempat yang sering Chiristina kunjungi. Christina juga 

senang menggunakan resort wear, salah satunya 

accessories rotan seperti tas rotan yang saat ini sedang 

menjadi trend resort accessories. 

!
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Hasil penggalian data: 

Hasil wawancara dengan Christina Djuana yaitu Christina menyukai 

produk upcycling , dan produk yang dimiliki yaitu tas dan sandal dari 

bahan rotan. Style resort footwear yang disukai Christina yaitu simple 

namun tetap elegant dan cocok dipadukan dengan baju. Kekurangan dari 

produk resort footwear yang Christina miliki yaitu kurang nyaman saat 

digunakan. Pendapat Christina tentang produk yang akan dibuat penulis 

yaitu ide yang menarik dan masih belum ada yang buat dan harga yang 

rela dikeluarkan untuk produk yang akan dibuat Rp 300.000 – Rp 

400.000. Design resort footwear yang disukai Christina yaitu slider 

karena Christina senang memperlihatkan nail art yang digunakan dan 

model slider cocok untuk berlibur dengan material yang disuka yaitu 

kulit karena gampang dibersihkan dan kain karena jika dibuat foowear 

bisa dibuat design yang unik dan tidak terliat kaku, dengan material in 

sole menggunakan kulit karena mudah dibersihkan, serta menggunakan 

warna cream atau hitam pada footwear karena lebih kelihatan elegant 

dan netral. 

 

2.3.2.9.! Sharon Elvira 

Sharon Elvira (20 tahun) merupakan seorang graphic 

designer dan model untuk makeup. Sharon memiliki style 

yang chic dan feminine, Sharon sangat suka menggunakan 

produk footwear yang simple namun classy untuk 

digunakan sehari-hari, pada saat bersosialisasi bersama 

teman maupun untuk jalan-jalan, seperti sandal, slider, dan 

mules. 

 

 

 

 

Hasl penggalian data: 
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Hasil wawancara dengan Sharon Elvira yaitu Sharon belum 

memiliki produk upcycling sehingga Sharon belum tahu tentang produk 

upcycling. Style resort footwear yang disukai Sharon yaitu slip on 

sandal, karena gampang digunakan dan santai. Kelebihan dari resort 

footwear yang Sharon miliki yaitu memiliki design yang bagus, namun 

ada kekurangan yaitu sole licin dan tidak nyaman saat digunakan. 

Pendapat Sharon terhadap produk yang akan dibuat oleh penulis yaitu 

bagus dan cukup unik dan harga yang rela digunakan oleh Sharon yaitu 

Rp100.000 – Rp 300.000. Design resort footwear yang disukai Sharon 

yaitu mules karena sedang trend dan dapat dibuat untuk any occasion 

dengan material kulit karena mudah dibersihkan dan tahan lama serta 

menggunakn in sole dari kanvas karena tidak licin dan warna cream atau 

hitam untuk resort footwear. 

 

2.3.2.10.! Elvira Novilia 

Elvira Novilia (22 tahun) merupakan fresh graduete dari 

Universitas Ciputra jurusan Fashion Design and Business. 

Elvira memiliki style berpakaian yang fashionable dan 

feminine. Elvira sangat suka menggunakan sandal untuk 

sehari-hari dan saat ber-traveling. Elvira senang traveling 

kedaerah tropis seperti ke Bali dan Labuan Bajo. 

 

Hasil penggalian data: 

Hasil wawancara dengan Elvira Novilia yaitu Elvira menyukai 

produk upcycling karena produk upcycling memiliki nilai kreatifitas 

yang lebih dibandingkan dari produk yang lain. Style resort footwear 

yang disukai oleh Elvira yaitu simple dan mudah digunakan namun tetap 

kelihatan fashionable. Kekurangan dari resort footwear yang dimiliki 

Elvira yaitu design yang monoton dan kurang nyaman saat digunakan. 

Pendapat Elvira dengan resort footwear yang akan dibuat oleh penulis 

yaitu produk yang akan dibuat sangat menarik, masih belum ada dan 

rotan sekarang lagi banyak digunakan untuk membuat tas dan harga 
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yang rela dikeluarkan yaitu Rp 400.000 – Rp 600.000 karena pada 

pembuatan anyaman rotan tidak mudah. Design resort footwear yang 

disukai Elvira yaitu ankle tie karena tidak terlalu formal maupun non-

formal saat digunakan dengan menggunakan material kulit karena 

kelihatan lebih mahal dan kualitas tinggi serta menggunakan in sole dari 

material kulit karena kelihatan mahal dan warna yang disukai Elvira 

yaitu hitam dan cream karena mudah untuk di mix and match dengan 

pakaian yang dipakai. 

 

2.3.2.11.! Santi Ake 

Santi Ake (22 tahun) merupakan model dan mahasiswi di 

universitas di US. Santi memiliki hobi traveling dan sering 

tinggal di Bali dan berlibut di bali juga. Gaya berpakaian 

santi sangat fashionable dan memiliki style yang sesuai 

dengan tempat ia berlibur. 

 

 

Hasil penggalian data: 

Hasil wawancara dengan Santi Ake yaitu santi belum memiliki 

produk upcycling. Style yang disukai oleh bohemian karena kelihatan 

gypsy and cute. Kekurangan resort footwear yang dimiliki oleh Santi 

yaitu kurang nyaman pada bagian belakang sepatu. Pendapat Santi 

terhadap produk yang akan dibuat oleh penulis yaitu unik karena masih 

jarang ditemui dan harga yang rela dikeluarkan oleh Janice untuk produk 

yang akan dibuat oleh penulis yaitu Rp 500.000 karena bahan yang 

digunakan tidak terlalu memakan banyak biaya. Design resort footwear 

yang Santi suka yaitu mules karena dapat digunakan any occasion 

dengan menggunakan material kulit karena tahan air dan terlihat stylish 

serta menggunkan in sole dari material kulit dan warna yang Janice 

sukai untuk resort footwear yaitu warna netral. 

 

2.3.2.12.! Yuthi Octavia 

!
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Yuthi Octavia (22 tahun) merupakan alumni dari sekolah 

fashion Esmod. Via merupakan fashion designer Jakarta. 

Via memiliki style berpakain yang feminine, fashionable, 

dan trendy. Via sangat suka traveling dan berfoto ootd saat 

berpergian. Pada saat traveling untuk melengkapi 

penampulan Via senang menggunakan footwear dengan 

design yang simple, unik dan modern. 

Hasil penggalian data: 

Hasil wawancara dengan Yuthi Octavia yaitu Via suka dengan 

produk upcycling . Style resort footwear yang disukai oleh Via yaitu 

sandal yang simple. Kelebihan resort footwear yang dimiliki Via yaitu 

nyaman digunakan serta kekurangan yang dimiliki yaitu design yang 

biasa, kurang variatif. Pendapat Via tentang produk yang akan dibuat 

oleh penulis yaitu menarik karena jarang ditemui dengan harga yang rela 

dikeluarkan untuk produk yang akan dibuat yaitu Rp 600.000 – Rp 

800.000. Design footwear yang disukai oleh Via yaitu slider, mules dan 

ankle tie dengan material yang digunakan yaitu kulit dan suede karena 

terlihat lebih elegant serta in sole menggunakan material kulit dan 

kanvas dan warna yang disukai untuk resort footwear yaitu coklat, hitam 

dan putih karena mudah dipadukan dengan outfit. 

 

2.3.3.! Survei 

 

1.! Usia 

Dapat dilihat dari gambar 1, sebesar 93% (n=93) berusia 20-25 tahun dan sebesar 

5% (n=5) berusia <20 tahun. Dengan demikian hasil yang didapatkan target market yaitu 

berada antara 20-25 tahun. 
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Gambar 5 : Persentase usia responden 

2.! Kesediaan responden membeli resort footwear dari anyaman rotan yang 

dikombinasi dengan kulit 

Dari gambar 2 dapat dilihat, bahwa 67% (n=67) memilih “Ya” dan 

33% (n=33) memilih mungkin. Kesediaan responden membeli produk yang 

akan dibuat sangat besar. 

 

Gambar 6 : Persentase kesediaan responden membeli resort footwear dari 

anyaman rotan yang dikombinasi dengan kulit 
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3.! Kegiatan yang responden lakukan saat waktu senggang 

Pada gambar 3 dapat dilihat 32% (n=32) untuk traveling dan 

bersosialisasi dengan teman. Dari hasil tersebut dapat dilihat jika traveling 

merupakan salah satu kegiatan yang diminati saat waktu senggang. 

 

Gambar 7 : Persentase kegiatan yang responden lakukan saat waktu senggang 

4.! Tempat berlibur yang responden sukai 

Dapat dilihat dari gambar 4 64%(n=64) memilih pantai sebagai 

tempat untuk berlibur, 15%(n=15) memilih mall dan 12% (n=12) memilih 

pegunungan. Sehingga dapat disimpulakn bahwa pantai merupakan tempat 

berlibur yang paling diminati oleh target market. 
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Gambar 8 : Persentase empat berlibur yang responden sukai 

 

5.! Model footwear yang responden sukai unrtuk dibuat menjadi rotan footwear 

Pada gambar 5 dapat diliat 44% (n=44) memilih opsi 2, 16% (n=16) 

opsi 1, 14%(n=14) opsi 3 dan 5. Sebagian besar dari responden menyukai 

opsi 2 untuk dibuat menjadi rotan footwear dan opsi 1, 3, 5 memiliki 

presentasi yang tidak beda jauh. 

 

Gambar 9 : Presentasi model footwear yang responden sukai unrtuk dibuat 

menjadi rotan footwear 
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6.! Model resort footwear yang responden sukai 

Dari gambar 6 dapat dilihat 36% (n=36) responden yang menyukai 

resort footwear dengan model mules, kemudian 26% (n=26) untuk model 

sliders, selanjutnya 21% (n=21) untuk model thong, dan 11% (n=11) untuk 

model ankle tie. Mules merupakan model yang disukai oleh sebagian besar 

responden. 

 

Gambar 10 : Presentasi model resort footwear yang responden sukai 
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7.! Kesulitan responden saat membeli resort footwear 

Dapat dilihat dari gambar 7 terdapat 5 diagram batang, pada diagram 

batang untuk kenyamanan menunjukan nomor 1 paling tinggi, kemudian 

yang kedua yaitu ukuran menjadi kesulitan responden saat membeli resort 

footwear, selanjutnya design memiliki diagram yang nomor 3 menjadi yang 

paling tinggi, yang dilanjukan dengan bahan dan warna. 

 

Gambar 11 : Diagram kesulitan responden saat membeli resort footwear 
 

8.! Model anyaman yang kemungkinan rsponden sukai dalam pengapikasian 

pada resort footwear 

Dari gambar 8 dapat dilihat 43% (n=43) responden memilih opsi 1, 

17% (n=17) responden memilih opsi 5, 15% (n=15) memilih opsi 4, 14% 

(n=14) responden memilih opsi 3, dan 11% (n=11) responden memilih opsi 

2. Sebagian besar responden memilih anyaman opsi 1 yang diaplikasikan 

pada produk. 
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Gambar  12 : Presentasi model anyaman yang kemungkinan rsponden 

sukai dalam pengapikasian pada resort footwear 

 

9.! Harga yang responden keluarkan untuk resort footwear 

Pada gambar 9 dapat dilihat 60% (n=60) responden memilihi opsi 

harga Rp 400.000 – Rp 600.000 dari pilihan yang diberikan. 
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Gambar 13 : Presentasi harga yang responden keluarkan untuk resort 

footwear 
 

10.!Warna kombinasi kulit yang disukai responden 

Dapat dilihat dari gambar 10, 68% (n=68) responden memilih warna cream, 

57% (n=57) responden memilih warna coklat, 42% (n=42) responden 

memilih warna mustard, sedangkan hitam memiliki presentasi 35% (n=35) 

dan putih 31% (n=31). cream dan coklat merupakan warna yang memliki 

presentasi yang tinggi. 
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Gambar 14 : Diagram warna kombinasi kulit yang disukai responden 

 

 

 Metode kualitatif menghasilkan data primer yaitu 6 narasumber expert panel 

dan 12 narasumber extreme user 
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2.3.4.! Observsi 

2.3.4.1.! Target Market 

 
Gambar 15 : Potato Head 
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Gambar 16 : Woo Bar 

 
Gambar 17 : Mrs Sippy 
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Dari hasil observasi ke 3 tempat, Potato Head bali, Woo bar Bali dan Mrs Sippy 

Bali dapat disimpulkan untuk target market yaitu model sandals, thong, dan 

slider menjadi model yang paling banyak digunakan dengan menggunakan 

material kulit dan plastik dan warna yang paling banyak digunakan yaitu warna 

netral seperti hitam, coklat, cream dan putih. Sedangkan hardewear yang 

banyak digunakan yaitu menggunakan hardwear besi dan detail anyaman dan 

embroidery yang paling banyak digunakan. 

 

2.3.4.2.! Competitor Analysis 
 

 

Gambar 18 : PVRA 

Sumber : Instagram.com 

a.! PVRA merupakan brand handmade footwear yang memiliki nilai jual yang 

tinggi dan dapat memuaskan pelanggan dengan design yang ditawarkan 

tidak ber-hak seperti sandals dan flat shoes dan memiliki ciri chas pada 

handcrafted 3D beadworks memberikan kesan mewah pada produk PVRA 

serta menggunakan material kulit, dan PVRA sudah memiliki store tetap di 

Plaza Indonesia. Kekurangan dari produk PVRA yaitu pada design detail 

yang ramai dan harga yang kurang terjangkau. 
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Gambar 19 : Protea 

Sumber : Instagram.com 

b.! Protea adalah local brand yang menjual resort footwear dengan harga yang 

terjangkau serta design yang unik dan chic, dan telah dijual pada beberapa 

retail store seperti di Asamula Bali. Kekurangan dari brand Protea yaitu 

finishing pada produk Protea kurang rapi serta kualitasnya kurang baik. 

 
Gambar 20 : Le Norte 

Sumber : Instagram.com 

c.! Le Norte menawarkan resort footwear dengan harga yang sangat terjangkau 

untuk handmade produk. Kekurangan pada Le Norte yaitu design yang 

kurang bervariasi dan kualitas produk kurang baik serta menggunakan 

material suede pada sebagian besar produk footwear yang dibuat sehingga 

susah dibersihkan, serta finishing pada produk Le Norte tidak rapi.  
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2.4. Experimen 

 Dari penelitian yang telah dilakukan, penulis melakukan beberapa kali 

eksperimen pada anyaman kulit rotan, design dan kulit kombinasi untuk produk 

Cecil Skò. Maka didapatkan 3 anyaman rotan dari banyak jenis anyaman rotan yang 

ada, yaitu: 

   

Gambar 21 : Contoh rotan 

Eksperimen design yang telah dilakukan telah dipilih 5 design dari banyak design 

yang telah dibuat penulis, dengan design awal yang berbentuk mules saat dibuat 

memilik tingkat kenyamanan yang kurang sehingga di eksplor lagi dengan memilih 

design footwear yang terbuka sehingga produk footwear yang dibuat memiliki 

tingkat kenyamanan yang tinggi. 

  

Gambar 21: Prototype 1 
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Gambar 22 : Prototype 2 

2.5. Kesimpulan Hasil Penggalian Data 

Kesimpulan yang didapatkan oleh penulis dari hasil penelitian yang dilakukan 

yaitu metode upcycle merupakan salah satu metode untuk mengolah limbah hasil produksi, 

dimana produk hasil upcycle dapat menjadi produk dengan nilai jual tinggi, seperti produk 

fashion dari anyaman kulit rotan. Penulis ingin membuat produk dengan mengolah 

anyaman kulit rotan yang berasal dari limbah hasil produksi menjadi produk fashion yaitu 

resort footwear dengan deisgn yang lebih modern dan memiliki tampilan yang classy 

dengan mengkombinasi dengan bahan kulit dan menggunakan warna yang natural. Dengan 

target market wanita berumur 20-25 tahun, memiliki hobi traveling dan bersosialisasi 

dengan teman serta senang tampil fashionable dan mementingkan penampilan. Dengan 

kisaran harga jual > Rp 400.000 yang sesuai dengan hasil penelitian yang telah penulis 

lakukan. Penulis juga akan mengusahakan dalam membuat footwear yang nyaman 

digunakan, karena banyaknya resort footwear memiliki tingkat kenyaman yang kurang. 

 

 

 

  


