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BAB III. PERANCANGAN 

3.1. Design Brief 

Design Brief 

Project Name “PERANCANGAN RESORT ACCESSORIES MENGGUNKAN 

ANYAMAN ROTAN DIPADUKAN DENGAN MATERIAL 

KULIT DENGAN TEKNIK UPCYCLE PADA BRAND…” 

Season Resort 2019 

Key 

Dates/Deadlines 

Juni 2019 

Background 

Summary 

Dari penelitian yang dilakukan untuk menciptakan 

“Upcycle : ramah lingkungan” didapat dengan proses 

perancakangn dan teknik saat mengolah limbah. 

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). 

Produk yang akan dibuat penulis akan menggunakan 

metode upcycle dan teknik anyam untuk mengolah limbah hasil 

produksi dengan design yang lebih modern dan tidak monoton 

serta membuat produk yang innovative dengan mengkombinasi 

anyaman rotan dengan kulit untuk memberikan lebih fashionable 

untuk memperlihatkan produk khas dari Indonesia dengan adanya 

anyaman rotan, namun produk rotan tidak boleh sering terkena air 

karena dapat merusak rotan tersebut. 

Overview Produk yang ingin dibuat penulis yaitu innovative produk 

merupakan resort footwear dengan menggunakan anyaman kulit 

rotan dari limbah kulit rotan yang bisanya rotan digunakan untuk 

pembuatan furniture, dan perbedaan dari rotan footwear yang 

telah ada yaitu design yang lebih modern dan mengkombinasi 
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anyaman kulit rotan dengan kulit sehingga memberikan kesan 

yang lebih classy bagi penggunanya. 

Purpose Menciptakan produk yang baru dari anyaman rotan yang telah ada 

tersebut menjadi produk yang memiliki nilai jual tinggi, seperti 

resort footwear dengan design yang modern serta mengkombinasi 

dengan kulit agar memberikan kesan yang classy pada produk 

tersebut. 

Target Market Wanita dengan usia 20-30 tahun, mengikuti perkembangan trend 

fashion, memiliki hobi bersosialisasi dengan teman dan  traveling 

ke daerah tropis, menyukai produk dengan ciri khas dari Indonesia 

yang unik dan etnik, serta memiliki ekonomi menegah keatas. 

Menurut teori VALS yang tergolong Thinkers, Innovators, dan 

Experiences. 

Thinkers: Menerima dan terbuka dengan ide-ide baru dan 

berpendidikan tinggi dimana sesalu berpikir sebelum bertindak. 

Innovators: Memiliki standar yang tinggi terhadap sesuatau, 

memiliki percaya diri yang tinggi dan merupakan orang yang 

sukses dengan ekonomi tinggi. 

Experiences: Mengikuti trend, tertarik dengan hal-hal baru, dan 

senang bersosialisasi. 

Competitor Indirect competitors : PVRA, Protea, dan Le Norte 

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 
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dari produk PVRA yaitu pada design detail yang 

ramai dan harga yang kurang terjangkau. 

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. 

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 dengan 

material yang digunakan suede sehingga susah 

dibersihkan, serta finishing pada produk Le Norte 

tidak rapi 

Design 

Specification 

 

Material: anyaman kulit rotan, kulit sintetik, faux suede lining, 

light gold hardwear 

Finishing: raw edge, full lining 

Color Pallete: warna white. Pink and grey. 
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Model: Sling back sandals, slider, mules, thong 

Mood: etnik, classy, modern 

Ukuran: ukuran standar Europe dan Indonesia 

Deliverables 1 look of the prototype  

Details Limitation : resort footwear 

Timeline : 

1.! Design development :24-22/10/2018 

2.! Toile :29/10/2018 

3.! Final progress :5-19/11/2018 

4.! Submission :24/11/2018 
 

 

3.2. Mood Board 

 

  

Upcycle product resort footwear used rattan 

woven with modern design and natural color, 

combine with leather to make be a 

fashionable.

Tropical 
Vibes
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3.3. Design and Illustration 
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Look 1 

 
Look 2 
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Look 3 

 
Look 4 
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Look 5 

 
3.4. Prototype 

 


