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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

1.1.1. Fakta Permasalahan  

Beraneka ragam komoditas yang menunjang perekonomian 

negara Indonesia, salah satunya adalah komoditas kulit. Mulai dari kulit 

mentah, kulit jadi, maupun kulit yang sudah dijadikan produk sudah 

banyak diekspor ke banyak negara, menjadikan Indonesia berada di 

posisi ke – enam eksportir kulit. Pertumbuhan industri ini terus 

meningkat karena kualitas kulit dan kreativitas pengrajin yang tak kalah 

bagus dengan negara asing. Hal inilah yang membuat industri kulit di 

Indonesia mampu bersaing secara global.  

Menurut Badan Pusat Statistik (2019), industri kulit, barang dari 

kulit dan alas kaki mengalami pertumbuhan positif pada triwulan ke – 3 

di 2019 sebesar 1,83 persen. Ini disebabkan karena naiknya produksi 

industri kulit mengalami kenaikan sebesar 5,83 persen.  

Eko S.A. Cahyanto selaku Kepala Badan Pengembangan Sumber 

Daya Manusia Industri (BPSDMI) Kemenperin juga mengatakan industri 

alas kaki sudah memberikan kontribusi yang signifikan terhadap 

perekonomian nasional. Hal ini dibuktikan berdasarkan capaian nilai 

pengapalan produk kulit, barang dari kulit dan alas kaki dari Indonesia 

yang dapat menembus hingga US$5,12 miliar di tahun 2019 (Nurcaya 

2020). 
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Kenaikan produksi di industri kulit tentunya juga berdampak 

pada limbah yang dihasilkan. Limbah kulit dari hasil produksi seperti tas, 

sepatu, dan jaket berbentuk potongan – potongan. Biasanya potongan – 

potongan ini dikumpulkan menjadi satu untuk dijual kembali atau 

dibuang. Tidak semua limbah kulit dapat dijual, mengingat ukurannya 

yang tidak menentu dan warna yang berbeda. Hanya limbah kulit yang 

masih dalam potongan besar dengan warna natural yang masih bisa 

dijual. 

Ukuran dan warna dari limbah kulit yang tidak menentu pun 

menjadi penghalang bagi para penjual maupun pengrajin. Penjual belum 

tentu mendapatkan pembeli karena yang dijual berupa sisa potongan dan 

pengrajin yang tidak bisa mendapatkan hasil yang sama dalam 

kerajinannya.  

Permasalahan inilah yang membuat penulis melihat adanya 

peluang yang bisa mengatasi kulit sisa potongan agar menghasilkan 

produk yang berciri khas. Penulis berupaya memanfaatkan limbah kulit 

untuk dijadikan tas mode.  

Tas mode dipilih karena selain menjadi pelengkap dalam 

berbusana, tas juga mewakili citra pribadi seseorang khusunya wanita. 

Selain itu, terbentuknya kepercayaan para pengguna akan kulit sebagai 

salah satu material yang digunakan di bidang mode sudah ada sejak dulu, 

termasuk tas. Penulis juga ingin berinovasi dalam pembuatan tas mode 
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menggunakan teknik interlock dalam mengatasi bentuk serta ukuran 

limbah kulit yang beragam. 

1.1.2. Terminologi Judul 

Judul dari makalah ini adalah “Pemanfaatan Limbah Kulit 

sebagai Tas Wanita Menggunakan Teknik Interlock”, dengan keterangan 

sebagai berikut1:  

  Pemanfaatan (n) : proses, cara, perbuatan memanfaatkan. 

Limbah (n) : 1 sisa hasil produksi; 2 bahan yang tidak 

mempunyai nilai atau tidak berharga untuk 

maksud biasa atau utama dalam pembuatan 

atau pemakaian; 3 barang rusak atau cacat 

dalam proses produksi. 

Kulit (n) : 1 pemalut paling luar tubuh (manusia, 

binatang, dan sebagainya); 2 pemalut tubuh 

binatang yang telah dikeringkan atau disamak 

(sebagai bahan sepatu dan sebagainya); 3 

lapisan yang ada di luar sekali. 

Sebagai (p) : 1 kata depan untuk menyatakan hal yang 

serupa, sama, semacam (itu); 2 menyatakan 

 
1 Kamus Besar Bahasa Indonesia https://kbbi.kemdikbud.go.id/ 

https://kbbi.kemdikbud.go.id/
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perbandingan, seperti, seakan – akan, seolah 

– olah; 3 jadi (menjadi). 

Tas (n) : 1 kemasan atau wadah berbentuk persegi 

dan sebagainya, biasanya bertali, dipakai 

untuk menaruh, menyimpan, atau membawa 

sesuatu 

Mode (n) : 1 ragam (cara, bentuk) yang terbaru pada 

suatu waktu tertentu (tentang pakaian, 

potongan rambut, corak hiasan, dan 

sebagainya) 

Menggunakan (v) : memakai (alat, perkakas); mengambil 

manfaatnya; melakukan sesuatu dengan. 

Teknik (n) : 1 pengetahuan dan kepandaian membuat 

sesuatu yang berkenaan dengan hasil industrI 

(bangunan, mesin); 2 cara (kepandaian dan 

sebagainya) membuat atau melakukan 

sesuatu yang berubungan dengan seni; 3 

metode atau sistem mengerjakan sesuatu. 

Interlock (n)2  : 1 to lock together; 2 to connect so that the 

motion or operation of any part is 

 
2 Merriam Webster. https://www.merriam-webster.com/dictionary/ 

https://www.merriam-webster.com/dictionary/interlock
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constrained by another atau dalam Bahasa 

Indonesia berpaut 1 terikat erat – erat (pada), 

melekat, melilit erat – erat; 2 bertaut. 

 

1.1.3. Konsep Awal 5W + 1H 

What: 

Produk yang memanfaatkan limbah kulit sebagai material utama dengan 

menggunakan teknik interlock. 

When: 

Dapat digunakan saat pengguna membutuhkan dalam aktivitas sehari-

hari yang informal maupun semiformal dengan membawa barang – 

barang penting. 

Where: 

Bisa digunakan dimana saja yang disesuaikan dengan keseharian 

pengguna, baik di dalam maupun di luar ruangan. 

Who: 

• Diperuntukkan untuk wanita. 

• Diperuntukkan untuk kalangan menengah ke atas. 

• Diperuntukkan bagi pecinta lingkungan dalam konteks 

sustainability dan mengekspresikannya melalui gaya berbusana. 
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Why: 

• Menjaga lingkungan dengan memanfaatkan material yang sudah 

tidak terpakai, salah satunya limbah kulit. 

• Adanya potensi limbah kulit untuk dijadikan produk tas. 

• Adanya kepercayaan pengguna khususnya wanita terhadap tas. 

Selain itu mewakili citra pribadi melalui busana. 

• Menghasilkan produk tas yang berciri khas sesuai limbah kulit 

yang didapat dengan menggunakan teknik interlock. 

• Teknik interlock yang dapat diaplikasikan pada limbah kulit yang 

beragam. 

How: 

Limbah kulit akan diolah menjadi modul – modul yang dirangkai secara 

manual menjadi produk tas mode dengan menggunakan teknik interlock.  

1.2. Tujuan Perancangan 

Tujuan dibuatnya perancangan ini adalah: 

1. Memanfaatkan material limbah kulit untuk dijadikan produk tas mode 

yang berdaya pakai. 

2. Mengeksplorasi teknik interlock agar terbentuknya inovasi. 

1.3. Batasan Masalah  

Produk ini dibuat dengan memperhatikan batasan antara lain: 

1. Material yang digunakan adalah limbah kulit sapi asli yang berupa sisa 

potongan.  
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2. Teknik utama yang digunakan adalah teknik interlock. 

3. Pembuatan produk dalam penyambungan dikerjakan secara manual oleh 

penulis.  

1.4. Metode Perancangan  

Perancangan diawali dengan mencari permasalahan mengenai material 

tersebut dan fakta yang mendukung untuk diangkat dalam proses perancangan. 

Data yang mendukung dibagi menjadi dua, yaitu data primer dan data 

sekunder. Lihat gambar 1.1. 

 

Gambar 1. 1. Bagan Metode Perancangan 

Sumber: Data Pribadi, 2019 

 

Data primer berisi mengenai hasil observasi, wawancara, dan eksplorasi 

teknik. Data sekunder berisi mengenai data tentang material (pengertian, 

jenis, karateristik, pembuatan, pengolahan) dan data mengenai produk 

(pengertian, jenis, analisa tren). Setelah data telah terkumpul, dibuat 
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hasil analisa berdasarkan kesimpulan dengan alternatif pemecahan 

masalah yang kemudian disusun sebagai dasar data perancangan. 

Setelah itu pembuatan prototype yang kemudian akan dievaluasi dan 

diperbaiki untuk mencapai hasil yang maksimal. 

1.5. Sistematika Penulisan 

1. Bab I, berisi tentang: Terminologi Judul, Latar Belakang, Tujuan 

Perancangan, Batasan Masalah, Metode Perancangan, dan Sistematika 

Penulisan. 

2. Bab II, berisi tentang: Data Primer, Data Sekunder, Analisa Penulis, 

Analisa Permasalahan, Alternatif Pemecahan Masalah, dan QFD. 

3. Bab III, berisi tentang: Kriteria Desain, Struktur Desain, Lifestyle, dan 

Tema. 

4. Bab IV, berisi tentang: Sketsa Ide, Alternatif Desain, Studi Ergonomi, 

Studi Konstruksi, Studi Model, Studi Material, Studi Warna, Studi 

Proses Produksi, Studi Pasar, Studi Produk dan Lingkungan, Studi 

Sosial dan Budaya, dan Studi Biaya. 

5. Bab V, berisi tentang: Final Desain, Spesifikasi, Gambar Teknik, dan 

Kesimpulan.  

 


