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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

1.1.1 Fakta Permasalahan 

 Indonesia merupakan negara kepulauan yang kaya akan 

keragaman flora. Enam puluh persen dari dua juta spesies tumbuhan 

di dunia adalah flora yang terdapat di Indonesia. Salah satu flora 

yang sangat mudah dijumpai di Indonesia adalah Pohon Pisang. 

Hampir seluruh bagian tumbuhan satu ini dimanfaatkan oleh 

masyarakat Indonesia mulai dari buah, daun, dan tunas—semua 

kecuali pelepahnya. Bagian yang kerap disapa masyarakat sebagai 

debog ini sering kali diabaikan dan tidak dimanfaatkan oleh 

masyarakat sehingga terbuang, bahkan di daerah Grobogan hingga 

menyumbat selokan warga dan menyebabkan banjir. Walaupun 

demikian, tidak sedikit juga warga yang melihat peluang dari 

pelepah pisang ini. Selain teksturnya yang menarik dan khas, 

pelepah pisang merupakan material dengan kekuatan serat yang 

tinggi dan mudah didapat, membuat material ini menjadi material 

dengan potensi tinggi. Adapun beberapa hasil olahan pengrajin 

pelepah pisang seperti tas, pakaian, keranjang, dan furnitur dengan 

teknik pintal dan tenun pelepah pisang—menghasilkan produk 

dengan tampilan natural dan etnik. Produk berbahan pelepah pisang 

oleh pengrajin lokal sudah menjadi salah satu tren besar pasar global, 

salah satunya produk tas.  

 Tas merupakan produk yang digunakan untuk membantu 

kegiatan sehari-hari manusia, terutama dalam membawa barang. 

Selain daya guna yang tinggi, tas juga digunakan sebagai sarana 

ekspresi diri dalam dunia mode. Dalam kegunaannya, tas 

memerlukan material dengan daya guna tinggi dan jangka simpan 

yang panjang. Pelepah dinilai sebagai material yang cocok sebagai 
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material alternatif tas, karena selain seratnya kuat dan ringan, 

penampilannya pun sangat unik. Penggunaan material pelepah 

pisang dalam produk tas dapat ditemui melalui 2 teknik pengolahan 

material: pilin dan tenun. Produk tas dengan pilinan pelepah pisang 

memiliki beban yang relatif berat dengan bentuk yang tidak 

ergonomis, dan tas dengan pengolahan tenun dapat dengan mudah 

ditemukan pada sejumlah produk lain selain tas (baju, tikar, dan lain-

lain). Oleh karena itu, dibutuhkan teknik inovatif pengolahan 

material pelepah pisang, sehingga memaksimalkan potensi dan 

mengurangi kekurangan pelepah pisang, yang kemudian diterapkan 

pada perancangan tas yang sesuai dengan tren pasar saat ini. 

1.1.2 Terminologi Judul 

Judul dari makalah ini adalah “Pemanfaatan Material Pelepah 

Pisang dan Kulit dengan Teknik Anyam dalam Perancangan Tas 

Kontemporer Wanita” dengan keterangan sebagai 1berikut: 

Pemanfaatan (n.) :Proses, Cara, Perbuatan, Memanfaatkan. 

Material (n.)  :Bahan yang akan dipakai untuk membuat  

   barang lain dalam bentuk bahan mentah atau 

   yang telah diolah. 

Pelepah (n.)  :Tulang daun yang terbesar (tentang  daun  

   pisang, daun pepaya, dan sebagainya). 

Pisang (n.)  :Tanaman jenis Musa, buahnya berdaging  

   dan dapat dimakan, ada bermacam-macam. 

Dan (p.)   :Penghubung satuan bahasa (kata, frasa,  

   klausa, dan kalimat) yang setara, yang  

   termasuk tipe yang sama serta memiliki  

   fungsi yang tidak berbeda. 
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Kulit (n.)   :Pemalut tubuh binatang yang telah   

   dikeringkan atau disamak (sebagai bahan  

   sepatu dan sebagainya). 

Dengan (p.)   :Memakai (menggunakan) suatu alat. 

Teknik (n.)   :Cara (kepandaian dan sebagainya)   

   membuat atau melakukan sesuatu yang  

   berhubungan dengan seni;  metode atau  

   sistem mengerjakan sesuatu. 

Anyam (v.)   :Mengatur (bilah, daun pandan, dan   

   sebagainya) tindih-menindih dan  silang- 

   menyilang. 

Dalam (p.)   :Kata depan untuk menandai tempat  yang  

   mengandung isi. 

Perancangan (n.)  :Proses, perbuatan merancang. 

Tas (n.)   :Kemasan atau wadah berbentuk persegi dan 

   sebagainya, biasanya bertali, dipakai untuk  

   menaruh, menyimpan, atau membawa  

   sesuatu. 

Kontemporer (a.)  :Pada waktu yang sama; semasa; sewaktu;  

   pada masa kini; dewasa ini. 

Wanita (n.)   :Perempuan dewasa. 

1.1.3 Konsep Awal 5W + 1H 

What: 

- Produk tas kontemporer wanita dengan material pelepah pisang 

yang diolah dengan teknik anyam dengan material kulit domba 

sebagai material penunjang. 
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Why: 

- Memanfaatkan pelepah pisang dengan cara yang inovatif; 

- Merancang produk berdaya guna tinggi; 

- Merancang tas dengan jangka simpan yang panjang. 

 

Who: 

- Wanita yang menghargai produk kerajinan tangan; 

- Wanita fashionable; 

- Pecinta produk kulit. 

 

When: 

Dapat digunakan dalam aktivitas sehari-hari pengguna demi 

membantu aktivitas. 

 

Where: 

Dimana saja saat melakukan aktivitas harian dalam ruang dan luar 

ruang saat curah hujan rendah. 

 

How: 

Kulit domba dipadukan dengan pelepah pisang kering yang diolah 

dengan teknik anyam. 
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1.2 Tujuan 

Tujuan dari perancangan ini adalah sebagai berikut: 

1. Merancang tas kontemporer wanita yang inovatif dengan memanfaatkan 

material pelepah pisang; 

2. Mencari teknik pengolahan pelepah pisang efektif menjadi produk 

dengan nilai relevansi kebutuhan pasar/ market yang tinggi. 

 

1.3 Batasan Masalah Perancangan 

Perancangan ini dilakukan dengan batasan permasalahan sebagai berikut: 

1. Memanfaatkan material pelepah pisang kering; 

2. Pengembangan teknik pengolahan material efektif; 

3. Merancang produk tas kontemporer wanita. 

 

1.4 Metode Perancangan 

 Proses perancangan diawali dengan pencarian topik permasalahan 

dan fakta pendukungnya, yang kemudian digunakan sebagai dasar 

rancangan produk. Pengumpulan data primer dan sekunder juga dilakukan 

guna mengidentifikasi dan mencari solusi permasalahan.  

 Data primer didapat dengan pengadaan wawancara, observasi, dan 

survey oleh penulis pada sejumlah sumber yang akan dijelaskan di bawah 

ini:  

1. Kunjungan CV Indo Seagrass; 

a. Latar belakang perusahaan CV Indo Seagrass; 

b. Wawancara material debog pisang; 

c. Observasi teknik pengolahan material; 

d. Wawancara pasar produk pelepah; 

e. Survey hasil produk pelepah pisang. 

2. Survey produk pelepah pisang Desa Wisata Kasongan, Bantul, 

Yogyakarta; 

3. Survey produk pelepah pisang online; 

4. Uji coba material; 
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5. Kuesioner. 

 

Selain itu, data yang dikumpulkan dalam studi literatur membahas: 

1. Data material: Pengertian, teknik pengolahan, penggunaan, karakteristik, 

dan potensi pelepah pisang dan kulit dalam kehidupan manusia selama 

ini; 

2. Teknik Anyam: Pengertian, kegunaan, prinsip anyam, jenis anyaman; 

3. Tas: Pengertian, kegunaan, kriteria, jenis, anatomi, teknik pembuatan; 

4. Data Ergonomi: Antropometri, ergonomi tas; 

5. Identifikasi elemen budaya; 

6. Analisa Tren: Tas anyam, tas dengan material serat alam, tas bergaya 

kontemporer, multi pochette. 

 

1.5 Sistematika Penulisan 

 Sistematika penulisan makalah tugas akhir ini menggunakan Bahasa 

Indonesia yang baik dan benar dengan Ejaan Yang Disempurnakan, adapun 

beberapa kutipan bahasa asing digunakan selama proses penulisan agar 

dapat mendeskripsikan makna yang sesuai. 

BAB I: Pendahuluan yang berisi latar belakang permasalahan, terminologi 

judul, konsep awal 5W+1H. Tujuan  perancangan, batasan masalah, 

metode perancangan, dan sistematika penulisan; 

BAB II: Data primer dan sekunder; 

BAB III: Konsep desain, berisi kriteria desain, struktur produk, visualisasi 

lifestyle pengguna, dan tema desain; 

BAB IV: Proses Perancangan, berisi 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; 

BAB V: Hasil analisa rancangan, berisi desain final, spesifikasi gambar 

teknik, dan kesimpulan.  


