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BAB I. PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Perhiasan merupakan salah satu aksesoris wanita yang cukup digemari. Banyak 

wanita yang memiliki lebih dari satu perhiasan. Perhiasan yang sering digunakan 

yaitu anting, kalung, gelang, cincin, dan lainnya. Saat ini perhiasan tidak hanya 

digunakan untuk memperindah tubuh, tetapi juga untuk mengekspresikan diri dan 

untuk menunjukkan status sosial.  

 Seiring berjalannya waktu dan berkembangnya teknologi yang ada, produk-

produk yang ada tidak hanya dapat dibuat secara handmade saja namun juga bisa 

diproduksi oleh mesin yang secara efisiensi lebih tinggi. Produk handmade tidak 

dipungkiri memang membutuhkan sumber daya manusia dan waktu yang lebih 

banyak. Meskipun demikian, produk handmade masih memiliki pasarnya sendiri.  

 Sejak tahun 2016, produk handmade  mulai digemari di pasar internasional 

hingga mencapai nilai pasar sebesar 526.5 miliar dolar Amerika.  Angka ini pun 

diperkirakan akan meningkat 11% pada tahun 2023. (researchandmarkets.com, 2018) 

 Kendati mulai diterima luas oleh pasar luar negeri, produk handmade di 

Indonesia sendiri masih dirasa kurang dipopulerkan. Masih banyak orang yang tidak 

mengerti nilai dari sebuah produk handmade dan malah seringkali merasa produk 

handmade  terkesan kuno, contohnya produk rajut dan sulaman. (jawapos.com, 2018) 

 Sulam manual sendiri adalah suatu teknik untuk menghias kain atau bahan lain 

menggunakan benang dan jarum secara manual. Teknik ini sudah jarang digunakan 

karena munculnya mesin untuk membordir secara otomatis. Selain hand embroidery, 

terdapat juga jenis teknik sulam yaitu tatting. Tatting sendiri lebih mengarah pada 

seni pembuatan renda halus.  

 Penulis melihat bahwa perhiasan dengan aplikasi hand embroidery  dari kedua 

teknik tersebut masih tidak umum di pasaran. Dengan mengkombinasikan hand 

embroidery dan tatting menjadi perhiasan, penulis berharap produk handmade di 

Indonesia dapat lebih berkembang, serta dapat memenuhi kebutuhan wanita Indonesia 

yang ingin berpenampilan menawan.  
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1.2. Rumusan Masalah 

Perancangan ini berbasis pada penelitian deskriptif kualitatif yang berusaha untuk 

menjawab rumusan masalah:  

Bagaimana merancang perhiasan berbahan perak teknik embroidery handmade 

pada brand Tré. 

 

1.3. Tujuan Perancangan 

Tujuan perancangan Tugas Akhir ini diuraikan dari rumusan masalah yang akan 

dipecahkan, yaitu: 

Menciptakan desain perhiasan perak dengan menggunakan teknik embroidery 

handmade dan tatting untuk brand Tré. 

 

1.4. Batasan Perancangan  

Berikut adalah batasan perancangan yang akan digunakan untuk mempertajam 

proses perancangan dalam upaya menjawab rumusan masalah:  

a. Batasan keilmuan, yakni ilmu desain kriya (desain, warna, bahan,jenis, 

dan tekstur). 

b. Batasan teknologi, yaitu menggunakan teknik embroidery handmade 

untuk membuat perhiasan dengan bahan perak. 

c. Batasan waktu, yaitu 16 minggu. 

 

1.5. Definisi Istilah 

a. Embroidery: Metode dekorasi sebuah kain dimana desainnya dijahit 

bersama benang berwarna atau benang rajutan.	

b. Jewelry: Obyek yang digunakan untuk dekorasi yang biasanya 

digunakan orang atau suatu pakaian. 	

c. Handmade: Suatu karya seni yang seluruhnya dikerjakn dengan tangan.	
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1.6. Tahapan Perancangan 

Tahapan perancangan Design Thinking dilalui dengan 5 tahap, yaitu: 

1. Empati: Saat ini masih sedikitnya perkembangan produk buatan tangan. 

2. Define: handmade membuat nilai tambah pada suatu produk. 

3. Ideate: Berdasarkan permasalahan yang diatas penulis memiliki ide untuk 

membuat perhiasan berkombinasi dengan teknik embroidery handmade. 

4. Uji Coba:  Berdasarkan hasil kuisioner yag sudah disebarkan banyak wanita 

dengan target market umur 22 tahun sampai 30 tahun suka untuk 

menggunakan gelang bangle disbanding dengan gelang charm. Juga 

pemilihan motif banyak wanita yang lebih suka  dengan motif floral 

embroidery  dibanding fauna embroidery. 
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1.7. Sistematika Penulisan  

Metode perancangan yang digunakan adalah sebagai berikut: 

 

Batasan:	

a. Batasan keilmuan, yakni ilmu 
desain kriya (desain, warna, bahan, 
jenis, dan tekstur)	

b. Batasan teknologi, yaitu 
menggunakan teknik hand 
embroidery dan  tatting untuk 
membuat perhiasan dengan bahan 	

c. Batasan waktu yaitu 16 minggu	

Identifikasi Masalah:	

Masih jarangnya produk 
dengan teknik buatan 
tangan.	

Kajian Pustaka	

Teori perhiasan	

Teori material	

Calour trend	

Accesories trend	

Data-data yang diperoleh dari:	

Buku, jurnal, media online	

Wawancara calon 
konsumen	

Wawancara ahli	

Observasi lapangan	

	 IDEASI	

SOLUSI DESIGN	

PROTOTYPE	

PRODUK AKHIR	
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1.8.   Metode Pengumpulan Data  

Dalam menggumpulkan data data, penulis menggunakan 2 jenis data, yaitu data 

primer dan data sekunder. Kesua jenis data tersebbut dibedakan berdasarkan cara 

mendapatkan data. 

1.8.1 Data primer  

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya atau tangan 

pertama. Data primer adalah data utama yang dijadikan acuan dalam riset. Untuk 

mendapatkan data primer, penulis melakukan berbagai metode pengumpulan data, 

diantarannya: 

1) Wawancara 

 Expert Panel : 

a. Desainer 

 Tujuannya adalah untuk menguji konsep desain dan mengetahui cara 

mendesign jewelry sesuai dengan keminatan masyarakat. 

b. Pengrajin Jewelry 

Tujuannya adalah untuk mengetahui apakah ada tehnik khusus yang 

digunakan untuk membuat jewelry embroidery handmade. 

c. Pengrajin Embroidery 

Tujuannya adalah untuk mengetahui teknik embroidery yang baik dan 

benar serta kecocokan benang yang akan digunakan untuk jewelry.   

d. Retail Store  

Tujuannya adalah untuk seberapa banyak  minat customer terhadap 

aksesoris khususnya gelang dan kalung, serta ingin tau aksesoris seperti 

apakah yang diminati banyak masyarakat. 

e. Bahan 

Tujuannya adalah untuk mengetahui seberapa daya tahan perak saat 

digunakan. 
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f. Fashion Stylist 

Tujuannya adalah untuk mengetahui apa yang sedang trend saat ini dan 

apa yang sedang digemari masyarakat. 

 Extreme User : 

Tujuannya adalah untukmengetahui apa permasalahan yang ditemukan 

saat mengggunakan perhiasan dan untuk mengetahui apakah jewelry 

embroidery akan banyak diminati masyarakat atau tidak. 

 

2) Kuisioner 

Tujuan melakukan penyebaran angket yaitu untuk mngetahui pasar dan 

mengetahui perhiasan yang paling sering digunakan-digemari masyarakat 

Survey akan dilakukan kepada 100 orang yang kiranya sesuai dengan target 

market. 

3) Observasi  

Tujuan melaukan observasi adalah untuk mengetahui jenis perhiasan 

yang dijual, material, desain yang ada pada competitor dan untuk mengetahui 

harga perhiasan yang ada dipasaran. 

 

a. HS Silver  

 Tujuannya untuk mengetahui perhiasan apa yang paling sering dibeli oleh 

masyarakat. 

Inti Pertanyaan : 

- Perhiasan apakah yang paling sering dibeli? Anting, gelang, cincin, kalung?	

- Model perhiasan apa yang paling banyak dimintai masyarakat?	

b. DD Silver  

Tujuannya untuk mengetahui perhiasan apa yang banyak digunakan atau 

diminati oleh masyarakat saat ini. 

Inti Pertanyaan: 

- Trend perhiasan apakah yang saat ini sedang digemari masyarakat?	
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c. Bagus Silver  

 Tujuannya untuk mengetahui bahan yang akan digunakan untuk membuat 

perhiasan, juga untuk mengetahui kualitas perak secara langsung pada pengrajin.  

Inti Pertanyaan: 

- Apa kekurangan dari logam perak?	

- Apakah logam perak cocok untuk dijadikan perhiasan yang dikombinasikan 

embroidery?	

	

Data sekunder  

Data sekunder adalah data yang diperoleh tidak langsung dari tangan pertama 

atau sumbernya, melainkan dari tangan ketiga dan seterusnya. Untuk mendapatkan 

data sekunder, penulis melakukan berbagai metode pengumpulan data, diantaranya: 

1) Buku  

Collect Contemporary Jewelry  

Tujuannya adalah untuk mengetahui apakah menggunakan aksesoris 

merupakan salah satu ekspresi diri yang secara tidak langsung menggambarkan 

kepribadian. 

Inti Pertanyaan: 

- Seberapa pentingkah perhiasan pada wanita?	

- Apakah perhiasan menggambarkan kepribadian seseorang?	

Chinese Embroidery  

Tujuannya adalah untuk mengetahui motif embroidery apakah yang paling 

banyak diminati masyarakat dan teknik apa yang paling sering digunakan saat 

membuat motif tersebut. 

Inti Pertanyaan: 

- Motif apakah yang paling diminati masyarakat?	

- Teknik apakah yang harus digunakan?	

 

2) Jurnal 

 Motif Batik dengan Aplikasi Tambour Beading & Embroidery pada Produk 

 Tekstil  

Tujuannya adalah untuk mengetahui perkembangan embroidery handmade di 

era modern 
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Inti Pertanyaan: 

- Apakah embroidery handmade masih digemari masyarakat di era modern ini? 

 

Pengaruh Aplikasi Tam dan Kepercayaan Terhadap Minat Mahasiswa 

Membeli Ulang Menggunakan E-Commerce dalam Pembelian Produk Pakaian dan 

Aksesoris  

Tujuannya adalah untuk mengetahui bagaimana pemasaran dengan penjualan 

online saat ini 

Inti Pertanyaan: 

-  Apakah penjualan online saat ini sangat luas? 

-  Penjualan online apa yang paling tinggi saat ini? 

3) Internet  

 Aksesoris Anting Wanita Trendi Sepanjang Masa – hipwee.com 

Tujuannya adalah untuk mengetahui perhiasan anting seperti apa yang 

diminati masyarakat sepanjang masa. 

Inti Pertanyaan: 

- Anting model apakah yang bisa digunakan sepanjang masa? 

 Produk-produk yang menggunakan sulaman tangan biasanya dijual dengan 

harga yang relatif  mahal – craftneedlecorner.com 

 Tujuannya adalah untuk mengetahui pemasaran kriya dengan teknik 

embroidery handmade. 

 Inti Pertanyaan: 

- Apakah kriya yang memiliki teknik handmade dapat memberi nilai tambah 

pada suatu produk? 
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