
1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

Bagian pendahuluan bertujuan untuk memberikan gambaran secara umum 

kepada pembaca mengenai Perancangan Produk Furnitur dengan Teknik Daur 

Ulang Pakaian Bekas. Pada bagian ini terdapat latar belakang, konsep awal, 

batasan konsep, terminologi judul, tujuan, sistematika penulisan, serta metode 

pengumpulan data perancangan ini. 

 

1.1 Terminologi Judul  

Judul yang digunakan adalah “PERANCANGAN PRODUK 

FURNITUR DENGAN TEKNIK DAUR ULANG PAKAIAN BEKAS” yang 

memiliki arti kata masing-masing menurut Kamus Besar Indonesia tahun 1990, 

yaitu : 

Perancangan   :  Proses membuat suatu produk baik yang menghasilkan produk 

baru maupun mengembangkannya berdasarkan analisa dan data-data dengan    

tahapan-tahapan tertentu. 

Produk              :  Barang atau jasa yang dibuat dan ditambah gunanya atau 

nilainya dalam proses produksi dan menjadi hasil akhir dari proses produksi itu. 

Furnitur           :    Mebel. 

Dengan             :    Beserta, bersama-sama. 

Teknik      :    Metode atau sistem mengerjakan sesuatu. 

Daur Ulang      : Pemrosesan kembali bahan yang telah dipakai untuk 

mendapatkan produk baru. 
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Pakaian      :    Barang apa yang dipakai (baju, celana, dan sebagainya). 

Bekas               :    Sesuatu yang tertinggal sebagai sisa. 

 

1.2 Latar Belakang Perancangan 

 Pakaian merupakan kebutuhan primer setiap orang. Jumlah pakaian yang 

dimiliki setiap orang tentu berbeda-beda, terutama tergantung  dari tingkat 

ekonomi mereka. Namun kita sadari bahwa dewasa kini masyarakat berperilaku 

semakin konsumtif, dimana seseorang dapat memiliki banyak pakaian, karena 

didukung juga oleh faktor industri yang juga semakin merambah pasar ekonomi 

rendah. 

Banyak orang yang jika memiliki pakaian yang sudah tidak dipakai (sudah 

tidak muat, rusak, atau bahkan sudah lewat trend), akan  menyingkirkan  pakaian 

tersebut dari lemari mereka. Ada beberapa kendala yang ditemukan apabila orang 

hendak menjual pakaian bekasnya. Kendala pertama adalah harga jual yang tidak 

jelas tidak dapat  disetarakan dengan harga beli pada awalnya, bahkan bisa jauh 

lebih rendah. Kedua, tidak banyaknya orang yang mau membeli baju bekas, 

karena mereka lebih cenderung akan membeli pakaian yang baru dikarenakan 

industri pakaian yang marak dewasa kini dengan harga-harga yang cukup murah. 

Oleh karena kendala-kendala tersebut, orang banyak melakukan tindakan seperti 

diberikan kepada orang lain, ataupun dibuang  atau digantikan fungsinya 

(misalkan pakaian jadi kain pel). Pakaian yang berganti fungsi pun lama kelamaan 

akan semakin rusak sehingga akhirnya juga dibuang. 

Di Negara Korea, ada lembaga resmi yang mengumpulkan baju tidak 

terpakai dari orang-orang, yang kemudian dipisah-pisah untuk dijual atau dibuang 



3 
 

dan didanakan, ataupun diolah kembali.  Indonesia sendiri tidak memiliki lembaga 

resmi yang mengumpulkan baju seperti di Korea. Lembaga-lembaga yang ada 

hanyalah sebatas untuk pengumpulan skala kecil untuk aksi sosial/amal, oleh 

karena itu pakaian bekas yang dibuang dapat menjadi limbah yang 

membahayakan lingkungan (karena proses daur ulang yang lama), juga makin 

membuat sampah semakin bertumpukan. 

 

1.3 Tujuan Perancangan 

 Tujuan dari perancangan ini, diantaranya adalah :  

 Menciptakan produk daur ulang dari material bekas dan limbah, 

menjadi sebuah produk yang lebih berguna dan memiliki nilai tambah.  

 Dengan menggunakan material bekas dan limbah pakaian tersebut, 

produk dapat lebih ekonomis karena bahan baku berasal dari limbah.  

 Perancangan ini juga bertujuan untuk menginspirasi semua orang 

untuk dapat melakukan proses perancangan produk ini dengan 

sendirinya di kemudian hari.  

  

 

1.4 Batasan Masalah Perancangan  

Perancangan ini menitikberatkan pada perancangan produk daur ulang dari 

material limbah, bagaimana limbah tersebut dapat diolah kembali dengan berbagai 

teknik untuk menjadi sebuah produk furnitur layak guna, yang bukan hanya 

menjadi sebuah elemen dekoratif.  
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1.5 Metode Perancangan 

Metode awal dalam perancangan adalah dengan melakukan proses 

pencarian data yaitu metode data primer dan sekunder. Data primer didapatkan 

dari hasil wawancara dan observasi pada pihak-pihak terkait mengenai proses 

pengolahan limbah menjadi sebuah furniture, serta eksperimen dari material 

sendiri. Metode data sekunder, didapatkan dengan pengumpulan data literatur dari 

media cetak maupun media internet.  

 

1.6 Sistematika Penulisan 

i. Bab I Pendahuluan, berisi tentang:  Terminologi judul, latar belakang 

perancangan, tujuan perancangan, batasan masalah perancangan, 

metode perancangan dan sistematika penulisan 

ii.  Bab II , berisi tentang:  Data primer dan data sekunder, analisa 

permasalahan dan usulan solusi, Quality Function Deployment. 

iii. Bab III, berisi tentang:  Kriteria desain, struktur produk, lifestyle dan 

tema. 

iv. Bab IV, berisi tentang:  Sketsa ide, alternatif desain, studi ergonomi, 

studi material, studi warna, studi konstruksi, studi produksi dan studi 

biaya. 

v. Bab V Analisa Hasil Rancangan, berisi tentang:  Final design, 

gambar teknik dan kesimpulan. 

 

 


