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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Permasalahan 

Setiap orang didalam membuat komposisi dan kombinasi atas 

pengalamannya  mendesain, dapat menghasilkan sebuah karya yang 

mencerminkan ciri khas masing-masing. Dari ide gagasan  muncul sebuah hal 

utama yang menjadi kunci penting yaitu wawasan menyatukan seluruh elemen 

dalam perancangan tekstil. Kemajuan dibidang teknologi dan seiring dengan 

perkembangan trend mode fashion sangat berpengaruh terhadap penampilan 

setiap orang, dilihat dari banyaknya aktivitas kehidupan sehari-hari menuntut 

setiap orang untuk selalu berpenampilan menarik sesuai dengan situasi dan tradisi 

yang ada. Dapat dikatakan sesuatu yang menarik dalam penampilan seseorang 

adalah busana. Sering dikatakan bahwa yang termasuk busana disini adalah 

pakaian pelengkap busana atau asesoris, tata rias rambut dan tata rias wajah. 

Disamping pakaian yang tidak kalah penting untuk dipertimbangkan dalam 

penampilan seseorang terutama seorang wanita adalah asesoris. 

Pelengkap busana memiliki fungsi melengkapi busana yang sedang 
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dikenakan, yang dapat menambah keindahan busana tersebut dan orang yang 

mengenakannya. Tiap jenis pelengkap busana dengan model tertentu dan dengan 

hiasannya yang khas memberi kesan yang tertentu pula. Oleh karena itu untuk 

dapat menyerasikan pelengkap busana dengan pakaian yang dikenakan, 

diperlukan pengenalan berbagai jenis pelengkap. Pelengkap busana dibagi 

menjadi dua yaitu pelengkap busana yang bersifat praktis seperti tas, sepatu, topi, 

kacamata dan pelengkap busana yang bersifat estetis yaitu berupa perhiasan 

kalung, gelang, selendang, syal, dan lain-lain. 

Berdasarkan pengamatan terhadap pelengkap busana terutama tas, tergerak 

untuk mengembangakan desainnya khususnya dengan sasaran wanita. Desain 

yang ada  ternyata masih terbuka untuk dikembangkan, baik model warna, 

maupun teknik dalam penerapannya. 

Dari uraian di atas, penyusun menemukan gagasan ide dalam pembuatan 

karya untuk mata kuliah tugas akhir yaitu membuat tas dengan bahan kain katun 

prima menggunakan teknik Slashing Quilting. Dimana pengertian Slashing 

Quilting sendiri diartikan dalam kamus bahasa inggris, dari kata slash yang 

mempunyai arti potongan/iris atau menyayat dan quilt diartikan sebagai selimut 

rangkap/tebal jadi dapat disimpulkan bahwa arti kata  slashing quilting yaitu 

menyayati dan menyelimuti. 

Dibeberapa pusat penjualan kain, perlengkapan rumah tangga serta 

pakaian didapatkan juga bahwa kain katun masih terbatas dalam bentuk lembaran, 

selendang, taplak, tirai, kap lampu, tempat koran, kemeja. Untuk itulah perlu 

adanya inovasi produk-produk yang baru sehingga kain tenun yang dihasilkan 
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dapat lebih cepat tersalurkan. Berawal dari hal tersebut penulis ingin membantu 

dalam proses penyaluran kain katun yang di hasilkan supaya tidak terjadi 

kejenuhan pasar yaitu dengan membuat produk-produk yang inovatif. Salah satu 

cara yang dapat digunakan untuk mengubah tampilan kain katun polos agar lebih 

menarik dilakukan dengan memberi motif dengan penggabungan  teknik quilting 

dan ikat celup serta teknik Slashing Quilting.  

Ikat celup adalah teknik yang dilakukan dengan menjumput sebagian 

bahan dasar dengan jarak tertentu, diikat kemudian dicelupkan ke dalam cairan 

pewarna. Akibat ikatan tersebut akan tampak ragam hias berbentuk persegi atau 

bulatan ( Satmowi.1979. Teknik Ikat dan Celup. B. P Pembimbing Putera). Kain 

yang digunakan dalam proses ikat celup biasanya menggunakan kain mori 

primisima karena mudah dalam prosesnya. Dengan menerapkan teknik ikat celup 

sebagai warna dasar dan teknik Slashing Quiting sebagai pola bentuk motif pada 

kain katun, maka motif-motif yang dibuat adalah motif-motif sederhana tidak 

terlalu kecil atau rumit.  

Tampilan kain katun polos  yang sudah diubah dengan cara diberi motif 

warna dasar dari hasil teknik ikat celup yang dilengkapi dengan penggabungan 

teknik Slashing Quilting untuk dijadikan sebuah produk diharapkan mampu untuk 

memenuhi  selera konsumen yang selalu ingin  mendapatkan produk-produk  

inovatif terutama bagi para wanita yang selalu mengutamakan penampilan  dalam 

setiap kegiatannya. Produk yang dibuat  guna memenuhi selera pasar tersebut 

yaitu tas untuk wanita, yang selain berfungsi sebagai wadah tetapi juga dapat 

berfungsi sebagai pelengkap pakaian  sehingga yang paling di perhatikan disini 
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adalah faktor estetis.   

 

B. Studi Pustaka 

1. Patchwork dan Quilting 

Bagi masyarakat indonesia, patchwork dan quilting mungkin merupakan 

karya seni yang masih prasejarah. Di awali dengan ditemukannya kain katun oleh 

bangsa mesir kuno. Setelah itu, seni menjahit sebagai seni menyambung potongan 

kain dengan benang mulai berkembang. 

Patchwork dan quilting sebagai salah satu jenis seni menjahit mengalami 

perkembangan pula. Dapat dijelaskan disini pengertian Patchwork dan Quilting, 

Patchwork mempunyai pengertian suatu potongan-potongan kain polos dan aneka 

motif yang digabung membentuk suatu pola tertentu. Terbukti dengan 

ditemukannya prasasti pada zaman dinasti Mesir pertama, ditemukan kembali 

prasasti yang menggambarkan Pharaoh memakai mantel yang dibuat dengan 

teknik quilting. Pada zaman dinasti Pharaoh juga dikenal pahatan atas lantai 

berupa karpet yang dibuat dengan teknik patchwork. (Meiko Shimura, 1996: 01). 

Seiring dengan penyebaran bangsa-bangsa barat ke seluruh penjuru dunia, seni 
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patchwork dan quilting pun turut menyebar. Kini, setiap bangsa memiliki tradisi 

khas mengenal seni patchwork sebagai seni menggabungkan beberapa potongan 

kain dengan jahitan tangan.  

Quilting diartikan sebagai seni melapis hasil patchwork dengan bahan 

yang lembut, misalnya dakron atau busa, kemudian dijahit mengikuti garis yang 

ada pada kain atau garis artistik berupa bentuk-bentuk geometris tertentu yang 

dibuat sendiri. Quilting juga mempunyai pengertian khusus yaitu teknik menghias 

kain dengan menggunakan lapisan diantara dua lapis kain sehingga diperoleh 

motif atau efek timbul (Hidayat, Mei.2003.Kreasi Patchwork Dan 

Quilting.Jakarta: Puspa Swara). Quilting dapat dibuat pada bahan yang telah di 

aplikasi, perca-perca yang telah disambung-sambung (patchwork), atau pada 

bahan polos. Quilting harus selalu tampak tebal, karena diantara dua lapis kain 

terdapat bahan yang empuk sekali, lapisan kapas sintetis atau dapat di gunakan  

pula lembaran karet busa yang empuk dan tipis. Untuk menjahit quilting dapat 

digunakan jahitan mesin maupun jahitan tangan: tusuk jelujur. Bentuk jahitan 

dapat digambarkan terlebih dahulu pada kain dengan menggunakan garis pensil 

yang mudah dihapus atau mengikuti garis-garis motif lekapan atau quilting 

sambungan perca.  

 

2. Slashing Quilting 

Pengertian Slashing Quilting adalah dari kata slash: potongan/iris atau 

menyayat dan quilt: selimut rangkap/tebal jadi pengertian slashing quilting adalah 

menyayati dan menyelimuti ( Kamus Bahasa Inggris). Jadi teknik Slashing 
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Quilting dapat diartikan menyayati kain dengan alat bantu cukid dan menyelimuti 

dalam arti menumpuk kain sesuai dengan kain yang dibutuhkan. Slash Quilt amat 

menarik karena merupakan hasil dari gosokan tumpukan empat keping fabrik 

dengan teknik tertentu. Bulu yang dihasilkan dari gosokan tumpukan kain 

membuat motif tas akan kelihatan lebih cantik dan mempunyai nilai estetika tinggi 

karena warna bulu yang dihasilkan menjadi cerah dan bergradasi sesuai dengan 

hasil kain yang diikat celup.  

Sebagai salah satu keterampilan, karya slashing quilting telah diakui 

keindahannya diberbagai belahan dunia. Keterampilan yang mengandalkan 

ketekunan, ketelitian, dan cita rasa seni ini, memikat banyak kaum wanita untuk 

mempraktikkannya. Berbagai pola klasik maupun modem diaplikasikan menjadi 

karya seni dengan berbagai warna yang mempesona dan  menyelesaikan produk 

ini membutuhkan kreativitas dan kesabaran. 

Slash quilting dibuat dengan mengatur tiga lapisan kain dari atas dasar 

kain dengan menjahit barisan jahitan 0,7 cm (1 / 4 ") lalu membuat pola awal 

antara baris dengan gunting, kemudian memasukkan panduan dari slash cutter dan 

potong sisa kainnya. 

Tips Slashing Quilting: 

1. Pastikan untuk menjahit sepanjang pola dari kain dan dipotong di tengah antara 

setiap baris dari jahitan. Jika tidak memiliki slash cutter, dapat menggunakan 

gunting untuk memotong seluruh baris. 

2. Dapat menambahkan efek menarik dengan mengubah urutan kain yang sudah 

ditumpukan. 
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3. Slash yang dilapisi dengan kapas' kain 'dapat dipotong sesuai untuk 

perancangan digunakan sebagai aplikasi.  

Sebagai contoh cara perancangan selimut kapas dengan teknik slashing 

quilting : 

Gambar I: Selimut kapas 

Selimut kapas ini merupakan satu perancangan dimana selimut berbentuk 

persegi/bujur sangkar. Jika memiliki bunch/ikatan dari berbagai sisi sudut pola 

desain yang terlihat baik bersama-sama, mungkin dari koleksi yang sama, untuk 

setiap pola desain akan mendapatkan 15 inch blok, jadi jika memiliki 6 pola 

desain, akan memiliki 30 x 45 inch selimut kapas tanpa batas, jika  memiliki 25 

pola desain  akan memiliki 75 x 75 inch selimut kapas tanpa batas, dengan 30 dan 

akan memiliki 75 x 90 selimut kapas tanpa batas. Delapan inci batas ini terlihat 

baik pada selimut kapas. Untuk ukuran selimut kapas, perlu 2 lembar kain untuk 

membuat 8 inci batas. 

Setiap baris yang akan dipotong, dapat dilakukan pertahap. Tentunya, 
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tidak dapat menembus 30 lapisan dari kain, tetapi akan dapat menembus 10. 

Memisahkan tumpukan dalam 3 tumpukan, tidak dihitung, hanya pola desain 

dipotong bagian atas tumpukan dan mengambil bagian atas seperempat dari pola 

desain setelah itu menaruhnya diatas tumpukan kedua dan menggunakannya 

sebagai pola untuk memotong kedua susunan. 

Penumpukan kain kembali, dimulai dengan salah satu jahitan yang terakhir 

dimana hasil dari penumpukan kain akan berakhir diatas permukaan kain lagi.  

Pemberian alas persegi besar pada perancangan ini harus mengetahui blok 

terbesar yang dapat dijadikan sebagai pola desain ukuran besar dan biasanya 

dengan ukuran 15 inch blok (http: //www. Patchesoflove.com) .

Cara pemotongan kain untuk teknik slashing quilting dinamakan Clover 

Slash Cutter yaitu pemotongan untuk membuat tiruan kain dibuat dengan empat 

sampai enam lembar katun, rayon, atau kain sutra pada lapisan kain. The slash 

cutter ini digunakan untuk menyayat semua bagian bawah lapisan kain jahitan 

antara baris dan ujung-ujungnya hingga benang pada kain dapat  terurai seperti 

bulu. Panduan dengan lengan panjang lebih cocok ke arah garis lurus slash 

pemotongan dan kecil panduan terhadap lengkung slash pemotongan. 

 

3.  Ikat Celup  

a. Sejarah Ikat Celup 

Ikat celup adalah salah satu bentuk dari cara manusia untuk mengisi 

lembaran-lembaran kehidupannya dan melengkapi kehidupan budayanya sejak 

dari kurun waktu yang terdahulu. Sejarah asal-usul ikat ceup diperkirakan berasal 
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dari Asia dan berkembang di wilayah India bersambung ke wilayah Malaysia juga 

ke benua Afrika. Diperkirakan penyebaran kain ikat celup ini juga melalui jalur 

Sutera dari negeri Cina sampai ke daratan Persia (Satmowi, 1979 :  6). Salah satu 

cara manusia untuk menyatakan segala awal dari keinginan dan impian-impiannya 

keinginan membuat ikat celup dilakukan banyak negara didunia.  

 Terdapat sejumlah buku yang menyatakan bahwa kain dengan teknik ikat 

celup telah dipergunakan pada masa Dinasti Tang nada awal abad ke-6 setelah 

masehi. Pada masa pemerintahan dinasti ini, celup ikat menyebar ke Jepang, di 

negeri ini kain tersebut hanya digunakan kaum pendeta dan kaum bangsawan dan 

terbuat dari Sutera. Di wilayah Thailand dan Kamboja pun terdapat catatan 

tentang proses pembuatan kain celup ikat Ikat celup pada tekstil Indonesia 

diketahui setelah pendatang asing singgah di Indonesia. Mereka melaporkan 

adanya proses ikat celup di daerah sekitar Merapi, Lawu, Pelabuhan Cilacap dan 

sekitarnya pada tahun 1564. Laporan lain berasal dari seorang Botanikus Ducth 

Eberhand Rumpius yang membahas biji buah kesumbar sebagai bahan pewarna 

ikat celup di Bali tahun 1960 (Lasern, 1976 : 97). Menurut uraian diatas, 

diperkirakan bahwa dari negara tersebut teknik ikat celup kemudian menyebar dan 

memasuki Indonesia yang selanjutnya berkembang ke dalam berbagai bentuk 

penggunaan.  

 

b. Teknik Ikat Celup 

Ikat celup adalah teknik yang dilakukan dengan menjumput sebagian 

bahan dasar dengan jarak tertentu. Ujung jumputan tersebut dimasukkan biji-
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bijian atau benda-benda lain, diikat dan kemudian dicelupkan ke dalam cairan 

pewarna (Puspawarna Wastra, 1996 : 66). Jadi hasil yang didapatkan dari ikatan 

tersebut akan tampak ragam hias berbentuk persegi atau bulatan dan bentuk dan 

besar kecilnya ragam hias yang muncul tergantung pada benda yang dimasukkan 

ke dalam jumputan.  

Teknik ikat celup cara pembuatannya juga dapat dilakukan dengan cara 

diikat sedemikian rupa kemudian barulah dicelup ke dalam larutan pewarna 

sehingga membentuk motif (Puspita Setiwati, 2004 : 72). Menurut uraian yang 

sudah dijelaskan diatas, teknik ikat celup cara pembuatannya sama halnya dengan 

arti jumputan yang berarti dijumput kemudian diikat lalu diwarna sehingga 

membentuk motif.  

Motif ikat celup sering dilakukan dengan dasar motif baku. Motif baku 

dari ikat celup adalah garis dan spot (bulatan). Ragam hias yang dihasilkan dari 

teknik ikat celup berasal dari teknik lipatan, jelujur, jeratan maupun ikatan yang 

menghasilkan ragam hias yang berbeda-beda. Pada dasarnya ragam-ragam hias 

untuk ikat celup dapat dibagi ke dalam lima jenis, yaitu : ragam hias penuh, 

jelujur, lubang, lompatan dan bungkusan. Masing-masing menggunakan ikatan 

yang berbeda (Indonesia Indah Batik, 1997 : 51).  

Dapat diartikan teknik ikat celup mengalami perkembangan dalam fungsi, 

ragam hias dan warna, karena perkembangannya terjadi akibat adanya kesadaran 

untuk mengembangkan teknik ikat celup supaya bisa tetap hidup, sejalan dan 

sesuai dengan perkembangan zaman. Dengan cara bersumber pada tekstil tradisi 

sebagai sumber inspirasi dalam pembuatan karya menjadi salah satu cara untuk 
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menjadi eksistensi budaya tradisi agar lebih diterima dan mempunyai rupa. 

 

c.  Pengembangan Ikat Celup. 

Kain jumputan ditangan Oscar Lawalata tak harus tampak kuno. Justru 

melalui tangan dan kreativitasnya, Oscar menciptakan kreasi-kreasi kain junputan 

atau ikat celup yang modern, kontemporer dan ekspresif. Kreasi ikat celup Oscar 

Lawalata tersebut dipamerkan dikantor Radio FeMale yang berkonsep office 

gallery. Enam  bulan lamanya, Oscar beserta timnya bekerja melipat, mengikat, 

dan mencelup untuk menciptakan motif-motif ikat celup di atas kain sutra 

Makasar. Setelah dipamerkan mendapat respon positif. Dari 100 buah kain yang 

dipamerkan, 50-70 persen rancangannya laris terjual. 

Teknik ikat celup sebenarnya telah lama dikenal dalam budaya Indonesia. 

Namun, motif-motifnya pada waktu itu berupa bulatan-bulatan kecil. Di negara 

lain, seperti India, teknik ikat celup ini dikenal sebagai Bandani. Melalui teknik 

ikat celup ini, satu kain diikat masing-masing kemudian dijahit kecil-kecil lalu di 

celup. Hasilnya, motif yang bermacam-macam bentuk dan berbeda-beda.  

Menurut Oscar, ikat celup adalah suatu seni yang tidak dapat 

diprediksikan. Belum lagi daya serap warna juga berpengaruh dalam membentuk 

motif. Karena motif-motif yang dihasilkan dari teknik ini sering diluar dugaan. 

Misalnya rencananya ingin membuat motif bundar. Tapi kenyataannya motif yang 

timbul bisa saja kotak-kotak, malah sering kali lebih bagus dari yang 

dibayangkan. Oscar  mengaku hanya belajar teknik ikat celup secara singkat, 

namun kreasi Oscar patut diacungi jempol. Kaya dengan inovasi dan motif-motif 
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kontemporer, menjadikan karya Oscar sangat ekspresif, ibarat sebuah karya seni 

lukisan. Itu sebabnya kain-kain ini bernilai antara Rp. 3,5 juta sampai Rp. 9,5 juta. 

Namun begitu, Oscar menolak karyanya dikatakan mahal karena menurutnya itu 

bukan suatu mass production melainkan sebuah karya seni. Karena kain-kain 

tenun Oscar lebih dari sekedar memenuhi fashion, maka pengaplikasianpun lebih 

luas lagi //http:Femaleradio.com (diakses tanggal 21 Februari 2009 pukul 15.04). 

Kesimpulannya  bahwa kain-kain ikat celup adalah kain-kain yang mempunyai 

nilai seni didalamnya sehingga mempunyai nilai jual yang tinggi selama kita 

mampu untuk mengembangkannya lebih jauh lagi. 

 

3.  Tinjauan wanita remaja 

Wanita sangat peka terhadap nilai-nilai estetika, pada hakekatnya lebih 

antusian memperjuangkan pendirianya, lebih spontan karena mempunyai 

kepastian terhadap keputusan-keputusan yang telah diambilnya). Wanita secara 

karakteristik adalah pribadi yang sudah punya bentuk dan relatif stabil sifatnya. 

Sebagai individu wanita merupakan sosok yang mandiri, unik, dan khas. Wanita 

pada umumnya lebih tertarik pada hal-hal yang praktis dari pada yang teoritis, 

lebih dekat pada masalah-masalah kehidupan yang praktis, konkrit (Agus 

Dariyo,2004:13). Jadi wanita pada umumnya sangat bergairah, penuh vitalitas 

hidup, bersifat sosial selalu ingin menarik perhatian pihak lain, suka melindungi, 

memelihara dan mempertahankan, kurang tertarik pada hal-hal politik terlebih 

politik yang menggunakan cara-cara licik dan kekerasan. 

Remaja (adolescence) dapat diartikan sebagai masa transisi atau peralihan 
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dari masa kanak-kanak menuju masa yang ditandai dengan adanya perubahan 

aspek fisik, psikis, dan psikososial. Remaja menurut L.C.T Bigot, Ph Khonstam 

dan B.G Palland berada dalam usia antara 18 hingga 20 tahun, tetapi pada usia 15 

hingga 21 disebut pula masa pubertas. Masa ini dapat pula disamakan dengan 

masa remaja. Akan tetapi menurut Jersild, at.al masa remaja (adolescence) berada 

dalam rentangan usia sebelas tahun sampai usia dua puluh awal.  

Remaja berdasar pembagian usianya dapat dibagi menjadi dua kategori, 

yaitu remaja awal dan remaja akhir. Remaja awal berada pada usia 12 atau 13 

sampai 17 atau 18 tahun, sedangkan remaja akhir berada pada rentangan usia 17 

atau18 hingga usia 21 atau 22 tahun. Berdasarkan hal ini tiap-tiap fase memiliki 

ciri tersendiri. 

Menurut Andi Mapier, ciri remaja adalah sebagai berikut: 

1) Ciri-ciri remaja awal  

a) Ketidakstabilan keadaan perasaan dan emosi 

Masa ini sebagai perasaan yang sangat peka, remaja mengalami badai 

dan topan dalam kehidupan perasaan dan emosinya. 

b) Hal sikap dan moral, terutama menonjol menjelang akhir remaja awal 

organ-organ seks telah matang, menyebabkan remaja mendekati lawan 

seks. 

c) Hal kecerdasan atau kemampuan mental  

Kemampuan mental atau kemampuan berfikir remaja awal mulai 

sempurna. 

d) Hal status remaja awal sangat sulit dideteksi 
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Perlakuan orang tua terhadap remaja awal sering berganti-ganti  antara 

sifat kekanak-kanakan dan sifat kedewasaan. 

e) Remaja awal sering mendapat masalah 

Hal ini karena sifat emosional remaja awal. Kemampuan berfikir lebih 

dikuasai oleh emosionalitasnya sehingga kurang mampu mengadakan 

konsensus dengan pendapat orang lain yang yang bertentangan dengan 

pendapatnya. 

f) Masa remaja awal adalah masa yang kritis 

Pada masa ini remaja akan dihadapkan pada soal apakah dia dapat 

menghadapi dan memecahkan masalahnya atau tidak. 

2) Ciri remaja akhir  

a) Stabilitas mulai timbul dan meningkat 

Remaja menunjukkan kestabilan dalam aspek-aspek fisik dan psikis, 

lebih dapat mengadakan penyesuaian dalam banyak aspek kehidupannya 

dibandingkan dengan masa-masa sebelumnya. 

b) Citra diri dan sikap pandangan lebih realistis 

c) Menghadapi masalahnya secara lebih matang. 

d) Perasaan menjadi lebih tenang   

Sesuai dengan bertambahnya usia remaja akan mengalami 

perkembangan. Perkembangan remaja pada dasarnya dipengaruhi 

beberapa faktor, antara lain: 

1) Faktor endogen, merupakan  faktor internal yang bersifat    herediter 

yaitu yang diturunkan oleh orang tuanya. 
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2) Faktor exogen, merupakan perubahan dan perkembangan  individu 

yang sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor yang berasal dari luar diri 

individu itu sendiri. 

3) Interaksi antara endogen dan exogen. 

Masa remaja dapat ditinjau sejak mulainya seseorang menunjukkan tanda-

tanda pubertas dan berlanjut hingga dicapainya kematangan seksual, telah dicapai 

tinggi badan secara maksimum, dan pertumbuhan mentalnya secara penuh yang 

dapat diramalkan melalui pengukuran tes-tes intelegensi. Dapat disimpulkan 

bahwa masa remaja melingkupi periode atau masa bertumbuhnya seseorang dalam 

masa transisi dari masa kanak-kanak kemasa dewasa.  

Remaja sebagai individu yang telah memasuki masa perkembangan 

kognitif masa operasi formal, maka remaja merasa tertantang untuk membuktikan 

kemampuan intelektualnya. Mereka umumnya mengidentivikasikan diri pada 

seorang tokoh yang dianggap sebagai idola, maka mereka berupaya bagaimana 

dirinya mampu menyerupai dengan tokoh idolanya (Andi Mappiare.1982:25). 

Dari uraian tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa cara berpenampilan 

atau pakaian pada remaja akhir merupakan standar yang lain. Keadaan pakaian 

yang tidak memuaskan sering kali membuat mereka menghindarkan diri dari 

pergaulan. Hal ini akan berpengaruh dalam gaya hidup atau lifestyles pada remaja, 

baik remaja pria maupun remaja wanita. Juga gaya hidup pada remaja dapat 

ditunjukkan pada minat dan pengeluaran untuk kebutuhan pada tingkat yang 

berbeda antara pria dan wanita. Prioritas pengeluaran antara remaja pria dan 

wanita antara lain, bahwa pria lebih menyukai hal-hal seperti olah raga, 
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berkendaraan, musik dan jalan-jalan. Sedangkan remaja wanita lebih menyukai 

pengeluaran untuk pakaian dan penampilan pribadi.  

 

7.  Pelengkap pakaian 

Yang dimaksud dengan pelengkap pakaian adalah kelompok benda-benda 

yang biasa dikenakan orang untuk melengkapi penampilanya atau melengkapi 

pakaian yang dikenakanya. Pelengkap pakaian disebut juga aksesoris. Benda-

benda yang termasuk pelengkap pakaian adalah topi, payung, tas, sepatu, sabuk, 

ataau ikat pinggang, sarung tangan, syall, stola, perhiasan dan atribut. 

Sebagaimana halnya dengan pakaian, pelengkap dapat berfungsi sebagai 

pelindung, seperti payung, topi, sepatu, dan stola. Sebagai wadah misalnya tas, 

sebagai hiasan antara lain macam-macam perhiasan dan sabuk. Dengan 

berkembangnya pakaian yang lebih banayak menonjolkan segi keindahan, 

pelengkap pakaian makin berkembanag pula dalam bentuk, model dan fariasi, 

mengimbangi perkembanagan dalam pakaian ( Wasia Rusbani, 1985:178 ). 

Salah satu pelengkap pakaian adalah tas yaitu merupakan kemasan  atau 

wadah berbentuk persegi dan sebagainya yang biasanya bertali, dipakai untuk 

menaruh, menyimpan, atau membawa sesuatu (Wasia Rusbani, 1985:181). Dapat 

dijabarkan lagi tas juga sebagai pelengkap pakaian yang hampir tidak pernah 

ketinggalan dalam perlengkapan seorang wanita jenis tas bermacam-macam. 

Bentuk dan modelnyapun tidak terhitung banyaknya. Ukurannya berbeda-beda 
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disesuaiakan dengan keperluan. 

 

C. Fokus Permasalahan 

Agar fokus permasalahan tidak meluas, maka perlu dibatasi dengan 

adanya suatu teknik yang dapat menciptakan suatu keindahan dengan ciri khas 

khusus yaitu menggunakan teknik slashing quilting. 

 

D. Perumusan Masalah 

1. Bagaimana Konsep Perancangan Tas Wanita Remaja? 

2. Bagaimana Perancangan Tekstil permukaan Untuk Tas Wanita Remaja 

3. Bagaimana Merancang Tekstil Dengan Menggabungkan Berbagai Teknik 

Permukaan  

4. Untuk Memenuhi Tas Wanita Remaja? 

5. Bagaimana Visualisasinya? 
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