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BAB I 

PENDAHULUAN 
 

1.1 Terminologi Judul 

Judul dari makalah ini adalah “Perancangan Helm Handmade bergaya 

Retro yang Memperhatikan Aspek Keamanan”, dengan keterangan sebagai 

berikut: 

Perancangan  (n) : Proses, cara, perbuatan merancang 

Helm  (n) : Topi pelindung kepala yang dibuat dari bahan 

tahan benturan 

Handmade (n) : Buatan tangan 

Bergaya (v) : Mempunyai bentuk yang khas 

Retro (a) : Mengambil model tentang sesuatu dari masa lalu 

Yang (p) : Kata yang menyatakan bahwa bagian kalimat yang 

berikutnya menjelaskan kata yang di depan 

Memperhatikan (v) : Mengamati; mencermati; mengawasi 

Aspek (n) : Sudut pandang 

Keamanan (n) : Keadaan aman1 

    

1.2 Latar Belakang Perancangan 

Motor merupakan kendaraan favorit yang digunakan di Indonesia, Pada 

tahun 2018 jumlah kendaraan total kendaraan bermotor ada145.858.759 buah, 

hingga 81% didominasi oleh sepeda motor dengan penambahan 6 – 10% setiap 

tahunnya menurut Biro Pusat Statistik (BPS). karena harga dan perawatannya 

yang lebih rendah dibanding dengan mobil. Helm adalah salah satu bentuk 

pengaman yang penting, ketika kita mengendarai sepeda motor. Menurut 

(Olsen et al., 2016) Differential protective effects of motorcycle helmets 

against head injury, Traffic Injury Prevention pengunaan helm memiliki 

 
1 Kamus Besar Bahasa Indonesia, diakses dari: https://kbbi.kemdikbud.go.id, pada tanggal: 5 September 2019 
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dampak efektifitas hingga 69% dalam melindungi cidera kepala seperti 

tengkorak retak, 71% mengurangi resiko cidera otak, dan 53% mengurangi 

resiko pendarahan dalam otak.2  

Desain sangatlah penting dalam perancangan sebuah helm, karena 

bentuk visual adalah aspek pertama yang dilihat pengguna saat memilih sebuah 

helm, sehingga desain yang menarik akan mengundang pengguna untuk 

membeli helm tersebut. Helm yang digunakan pemotor biasanya 

mencerminkan kepribadian orang tersebut. 

Desain motor yang bergaya retro mulai berkembang di Indonesia dan 

di seluruh negara, hal ini membuat aliran helm klasik kembali menjadi tren di 

dunia. Hal ini terjadi karena trend vintage atau classic akan tetap ada, 

berdasarkan riset dari (Cassidy & Bennett, 2012). The Rise of Vintage Fashion 

and the Vintage Consumer menjelaskan vintage itu “seperti melihat kedepan 

melalu jendela masa lalu”, dan bersifat lebih psikologis seperti nostalgia ke 

masa lalu. Dan orang yang bergaya vintage atau classic ini ingin keluar dari 

tren yang berkembang dan membuat identitas baru yang bersifat personal dan 

tidak dimiliki orang lain. Personalization tidak jauh dari kata custom karena 

kedua kata tersebut berarti mengubah sesuatu menjadi milik kita sendiri dan 

tidak dimiliki orang lain. Hal ini membuat trend custom berkembang di 

Indonesia maupun di dunia.3 

Personalization pada dasarnya adalah bagaimana kita membuat sebuah 

objek menjadi sesuai dengan gambaran dan karakter kita sendiri. 

Personalization pun berlaku kepada desain pada sebuah motor, membuat 

kendaraan yang kita miliki berbeda dari orang lain. Dengan semakin 

berkembangnya trend motor custom klasik di Indonesia, membuat semakin 

tinggi peminat helm custom bergaya klasik di Indonesia. Hal ini menimbulkan 

sebuah masalah, dimana helm custom bergaya retro yang diminati di Indonesia 

 
2 Olsen, C. S., Thomas, A. M., Singleton, M., Gaichas, A. M., Smith, T. J., Smith, G. A., … Cook, L. J. (2016). 
Motorcycle helmet effectiveness in reducing head, face and brain injuries by state and helmet law. Injury 
Epidemiology, 3(1). https://doi.org/10.1186/s40621-016-0072-9 
3 Cassidy, T., & Bennett, H. (2012). The Rise of Vintage Fashion and the Vintage Consumer. Journal of 
Fashion Practice, 4, 239–262. https://doi.org/10.2752/175693812X13403765252424 
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kebanyakan memiliki desain yang monoton atau mengikuti desain yang sudah 

dikeluarkan oleh perusahaan besar, selain itu helm custom di Indonesia dibuat 

kebanyakan memiliki kualitas yang rendah karena dibuat secara handmade dan 

tidak mementingkan aspek dari keamanan tersebut. 

1.3 Tujuan 

 Berdasarkan dari latar belakang, tujuan perancangan yang penulis lakukan 

adalah: 

1. Meningkatkan aspek keamanan dalam helm handmade. 

2. Menciptakan desain helm handmade yang baru 

 

1.4 Batasan Masalah 

1. Perancangan desain baru pada helm handmade di Indonesia. 

 2. Memperhatikan aspek safety pada helm handmade di Indonesia. 

 3. Penggunaan teknik handmade. 

 

1.5 Metode Perancangan 

  Metode yang digunakan untuk pengumpulan data perancangan ini 

menggunakan metode data primer dan metode data sekunder. Data primer 

adalah data yang didapat langsung dari sumbernya. Metode ini dilakukan 

dengan cara: 

• Metode observasi, melakukan company visit kepada home industry 

yang membuat helm handmade. Observasi langsung terhadap 

perbedaan helm custom yang tidak memiliki standard keamanan, 

dan helm yang memiliki standard keamanan, dan Observasi 

terhadap material yang digunakan dalam helm custom. 

• Metode wawancara, mewawancarai kesulitan dan tantangan dalam 

pembuatan helm handmade, gaya yang diminati oleh pembeli helm 

custom 

• Metode Kuesioner. Penyebaran angket secara online kepada 

pengguna motor custom yang berminat membeli dan menggunakan 

helm custom 
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Data sekunder adalah data yang didapat dari sumber yang tidak langsung 

seperti: 

• Menggunakan data media cetak seperti buku. 

• Menggunakan data digital seperti jurnal dan artikel. 

• Menggunakan refrensi data dan gambar. 

 

1.6 Sistematika Penulisan 

Penulisan makalah ini akan dibahas melalui beberapa bab, yaitu: 

• Bab I, PENDAHULUAN, berisi tentang latar belakang 

perancangan, tujuan perancangan, batasan permasalahan, metode 

perancangan, dan sistematika penulisan 

• Bab II, DATA & ANALISA, berisi tentang data primer, data 

sekunder, Analisa permasalahan, alternatif pemecahan masalah, 

Quality Function Deployment, dan kesimpulan. 

• Bab III, KONSEP DESAIN, berisi tentang konsep desain, kriteria 

desain, struktur produk, lifestyle, tema, dan filosofi desain. 

• Bab IV, PROSES PERANCANGAN, berisi tentang sketsa, studi 

ergonomic, studi konstruksi, studi model, studi material, studi 

warna, studi proses produksi, studi pasar, studi biaya. 

• Bab V, ANALISA HASIL RANCANGAN, berisi tentang final 

desain, spesifikasi, gambar teknik, kesimpulan.  

 

 

 

 

 

 

 

  


