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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Kebutuhan tekstil di masyarakat cukup meningkat misalnya sebagai produk 

interior, souvenir dan sebagainya. Peradaban yang semakin maju sangat berpengaruh 

pada perkembangan ide atau gagasan dalam menciptakan beraneka bahan pakaian 

atau busana sebagai penutup tubuh. Kata tekstil berasal dari bahasa latin yang berarti 

“textere” yang artinya menenun. Secara umum tekstil diartikan sebagai semua produk 

yang terbuat dari serat baik dengan cara ditenun maupun tidak. Melalui alat-alat dan 

cara-cara yang sederhana, manusia membuat pakaian dengan menggunakan bahan-

bahan yang mempunyai sifat lemas dan kuat. Pada perkembangannya timbullah 

pemikiran untuk membuat pakaian dengan cara menganyam atau menenun. Bahan 

dan alat tenun yang digunakan masih sangat sederhana yaitu terbuat dari kayu dan 

bambu dengan tali-tali penghubung. Dengan alat-alat tersebut dibuat kain-kain yang 

beraneka ragam baik warna, mutu maupun coraknya dan umumnya disesuaikan 

dengan kebudayaan, upacara adat, keagamaan dan kerajaan. (Enie Herlison, 1980: 1-

2). 

Saat ini tekstil dalam teknologi produksinya sudah mengalami perkembangan 

pesat yang mampu menghadirkan tekstil dengan beragam bahan, corak, dan sifatnya. 

Secara umum tekstil dapat di golongkan dalam dua kelompok besar yaitu : 
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- Tekstil struktur  : Merupakan desain dengan proses pewarnaan 

dan pembuatan motif dikerjakan secara langsung pada saat menenun. 

- Tekstil permukaan  : Desain tekstil permukaan yaitu desain yang 

proses pewarnaan dan pembuatan motif dikerjakan sesudah proses menenun dengan 

cara dan zat warna tertentu. 

Jenis-jenis tekstil tersebut hingga kini bisa digarap secara manual ataupun 

dengan teknologi tinggi. Suatu contoh dalam tekstil struktur ada beberapa teknik 

manual yang diterapkan pada karya-karya yaitu dengan teknik makrame, rajut dan 

yang lainnya. Salah satu produk hasil dari teknik manual tersebut adalah tapestri. 

Tapestri adalah tekstil struktur dengan cara membuat silangan-silangan tertentu antara 

benang lusi dengan benang pakan yang letaknya tegak lurus satu sama lain.  

Peristilahan tapestri merupakan karya kain tenun dengan yang berupa gambar 

berdiskripsi suatu kisah, desain tersebut merupakan bagian dari keseluruhan kain 

tenun .Secara mendasar, teknik dasar tenun merupakan hasil jalinan persilangan 

antara serat-serat benang yang melintang vertikal disebut lungsi dengan serat yang 

melintang horisontal disebut pakan. Penyatuan berbagai titik-titik simpul jalinan 

inilah yang membentuk permukaan atau tepatnya konstruksi sebuah lembaran.                          

( Biranul Anas, 2006 ; 54 ).  

Menurut sejarah perkembangan tapestri dahulunya digunakan sebagai 

penghias, permadani, yang diletakkan secara lembaran. Hingga saat ini tapestry lebih 

banyak digunakan sebagai hiasan dinding atau sebagai elemen estetis dalam interior 

ruang 
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Aksesori interior dapat berupa benda koleksi seperti lukisan, kain-kain 

tradisional, kain kontemporer, tapestri  dan seterusnya yang biasanya ditempatkan di 

dinding ruangan. Patung, kap lampu, guci, peti dan benda lain dengan ukuran 

bervariasi dapat ditempatkan pada sudut-sudut ruang. Semuanya itu bergantung pada 

selera penghuni maupun kondisi ruang tersebut.  

Karena dikerjakan secara manual, tapestri sebagai elemen estetis interior 

memberikan keleluasaan bagi perancangnya untuk memvisualisasikannya, baik 

melalui bahan yang digunakan, pengembangan tekniknya, pewarnaanya dan 

seterusnya. Hal ini yang begitu menarik untuk ditekuni, sebab dengan keleluasaan 

tersebut, teknik dalam tapestri memiliki kemungkinan dikembangkan untuk produk-

produk pelengkap interior, yaitu tidak hanya memiliki nilai estetis saja namun 

memiliki nilai guna. Ada beberapa teknik yang dapat dimanfaatkan untuk 

memvisualisasikan karya tapestri. Teknik tersebut memiliki karakter visual dan 

fungsi masing-masing. Beberapa teknik dalam tapestri dapat dimanfaatkan sekaligus 

dalam satu karya atau bisa dipilih sesuai dengan tujuan pembuatan karya tersebut, 

teknik-teknik pembuatan tapestri yang dimaksud tersebut adalah : (1) tenun corak 

rata, (2) tenun corak soumak, (3) dan tenun corak giordes. 

Dalam pelaksanaan studi proses produksi, dapat disaksikan beberapa hasil 

tapestri yang divisualkan melalui beberapa teknik tenun melalui pemanfaatan bahan-

bahan alam dan kolaborasi beberapa teknik tenunan tersebut yang kemudian dapat di 

hasilkan beberapa jenis struktur dan tekstur. Setiap bagian tenunan yang dihasilkan 

dari teknik tertentu menimbulkan hasil yang artistik tersendiri berkat proses kerja 

yang membutuhkan kreatifitas, keterampilan dan kesabaran dari pelakunya. 
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Berdasarkan hal tersebut diatas, sebenarnya masih terbuka kemungkinanya untuk 

mengembangkan atau memanfaatkan teknik-teknik tenunan yang dihasilkan tapestri 

dalam produk elemen interior  

Berbicara tentang interior rumah tinggal, biasanya orang mengisi ruang 

dengan menempatkan furnitur yang fungsional sesuai dengan kebutuhan. Namun 

rasanya tidak cukup hanya furnitur saja. Orang menambahkan berbagai aksesori atau 

pernik pelengkap interior untuk mendapatkan suasana yang dikehendaki dan 

mempercantik ruangan. Menempatkan aksesori dibutuhkan kepekaan memilih benda 

penunjang yang sesuai dengan interior ruangan, sehingga aksesori akan memberikan 

nilai tambah pada ruangan dan menyatu dalam interior. 

Berdasarkan uraian di atas maka dalam perancangan kali ini, akan 

dikembangkan teknik-teknik pada tapestri untuk produk elemen interior rumah 

tinggal dengan kandungan fungsi estetis dan fungsi guna. Fungsi estetis disini adalah 

bagaimana membuat karya tekstil struktur yang serasi dan menyenangkan untuk 

dinikmati. Fungsi pakai yaitu elemen penghias dan pelengkap interior rumah tinggal 

yang mampu mendukung suatu kegiatan dalam ruang tersebut dan kemungkinana 

akan diterapkan pada salah satu ruang yang ada dalam rumah tinggal tersebut. Untuk 

tema yang diangkat menyertai perancangan adalah bidang geometris. Bidang 

geometris yaitu bidang teratur yang dibuat secara matematika meliputi segi tiga, segi 

empat, segi lima, segi delapan, lingkaran dan sebagainya. 
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B. Studi Pustaka 

Reverensi dalam perancangan proyek ini penulis memaparkan beberapa kajian 

teori yang mendukung diantaranya yaitu: 

 
1. Tapestri  

Istilah tapestri berasal dari kata bahasa Perancis, tapiesserie, tapis yang 

hampir sama dengan penutup lantai, bahasa Yunani menyebutkan tapes atau tapetos 

dengan arti yang sama, sedang dalam bahasa Indonesia disebut permadani, arti 

umumnya dari tapestri, ialah tenunan yang dibuat dari benang-benang berwarna yang 

dipergunakan untuk bahan penutup lantai, pembungkus mebel, dan digunakan pula 

untuk bahan penutup dinding. Dengan demikian tapestri atau permadani itu yang 

asalnya hanya dipakai untuk penutup lantai, kemudian dipergunakan pula untuk 

penutup dinding atau hiasan dinding, atau permadani dinding. Dalam penciptaan 

tapestri banyak turut serta tangan-tangan dan gagasan seniman, terutama seniman 

lukis. Itulah sebabnya, tapestri sering disebut karya senirupa, jadilah seni tapestri atau 

the art of tapestry (Yusuf Affendi, 1987 ; 37) 

Pekerjaan dengan memanfaatkan teknik- teknik untuk tapestri dapat dilakukan 

dengan dua macam alat tenun, pertama dengan menenun bukan mesin (ATBM) yang 

biasa disebut horisontal loom dan yang kedua adalah alat tenun tegak atau vertikal 

loom. Secara garis besar terdapat berbagai tenun corak tapestri antara lain sebagai 

berikut : 
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a. Tenun corak rata 

Tenun corak rata adalah teknik tenun yang paling sederhana , yaitu benang 

pakan mengisi benang lungsi dengan hitungan sama atas satu bawah satu dan 

seterusnya. Tenun corak rata merupakan konstruksi tenun yang kukuh dan hasilnya 

akan kaku. 

 

Gambar 1. Tenun corak rata 
(PPPPTK, 2008, repro, Dwi Handoko) 

 

b. Tenun corak soumak  

Tenun corak soumak adalah cara menenun dengan melilitkan benang pakan 

pada benang lungsi, sehingga menyebabkan rupa permukaan tenunan yang dekoratif, 

yaitu sebagai akibat lilitan benang pakan ke arah kiri atau kanan, apabila dilihat dari 

jarak dua meter tenunan soumak seperti arsitektur yang ditimbulkan oleh susunan 

benang-benang. 
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Gambar 2. Tenun corak soumak 
(PPPPTK, 2008, repro, Dwi Handoko) 

 
c. Tenun corak giordes 

Tenun corak giordes pada dasarnya terdiri dari simpul-simpul yang 

membentuk rumbai-rumbai. Rumbai-rumbai itu ukuranya bermacam-macam 

berdasarkan keperluan yang direncanakan. Semakin panjang rumbainya, semakin 

banyak benang pakan yang diperlukan. Demikian juga semakin padat susunan 

rumbainya, maka permadani atau karya akan semakin tebal dan kukuh. 

 

Gambar  3. Tenun corak giordes 
(PPPPTK, 2008, repro, Dwi Handoko) 
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Cara menyambung tali atau bahan yang akan ditenun dalam tapestri sangat 

penting karena sambungan itu akan memberikan penampilan artistik yang khusus. 

Pada dasarnya ada dua cara menyambung, yaitu : 

a. Sambungan kait 

Adalah sambungan yang dilakukan dengan cara mengaitkan dua benang yang 

berbeda jenis atau warna. Sambungan kait sebaiknya diletakkan di antara dua benang 

lungsi. 

 

Gambar 4. Sambungan kait 
(PPPPTK, 2008, repro, Dwi Handoko) 

 

b. Sambungan kilim 

Sambungan kilim adalah cara sambungan yang tidak saling berkait. 

Sebaliknya cara kilim digunakan untuk benang pakan yang besar, agar tidak terjadi 

kekakuan pada sambunganya. Cara membuat dimulai dari kiri atau kanan dengan 

arah yang sama agar menghindari terjadinya kekeliruan pada waktu melakukan 

sambungan. 
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Gambar 5. Sambungan kilim 
(PPPPTK, 2008, repro, Dwi Handoko) 

 
2. Serat Alam  

Istilah seni serat (fiber art) sering diartikan sama dengan seni tekstil (textile 

art) keduanya mengandung pengertian karya seni rupa yang menggunakan material 

dasar serat atau tekstil sebagai medianya. Namun bagi sebagian pengamat, istilah 

’seni serat’ dianggap lebih manunjukkan penekanan pengertian konsepsional serta 

bentuk ekspresi individual dibandingkan pengertian seni tekstil yang lebih bersifat 

umum dan mencakup seluruh pengertian bentuk karya berbasis material tekstil, 

termasuk karya-karya fungsional berpola kerja perancangan. (Biranul Anas, 2006 ; 1) 

Dalam industri tekstil dipergunakan bermacam-macam serat, baik serat yang 

langsung diperoleh dari alam maupun serat buatan. Secara garis besar serat dapat 

dikelompokkan menjadi dua yaitu :  

a. Serat alam, yaitu serat yang didapatkan dari alam seperti dari tumbuhan, 

binatang atau dari penambangan. 

b. Serat buatan yaitu serat yang terjadi karena adanya usaha manusia untuk 

melakukan pembentukan serat tersebut. 
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1) Serat alam  

a) Serat selulosa / serat yang berasal dari tumbuh-tumbuhan 

Serat biji      : kapas, kapok 

Serat batang : jute, flax, rosela, rami, linen, henep, 

sun, kenaf, urea 

Serat daun     : agel, sisal, abaka, henequen 

Serat buah     : serabut kelapa 

b) Serat protein / serat yang berasal dari binatang 

Serat pendek (stapel) : wul. rambut (bulu) 

Serat panjang (filamen) : sutera 

c) Serat mineral / serat yang berasal dari barang galian : serat 

asbes 

2) Serat buatan atau serat sintetik 

a) Serat yang dibuat dengan cara regenerasi polimer-polimer 

selulose seperti rayon, asetat, rayon viskosa, rayon 

coproampnium. 

b) Serat yang dibuat dengan cara regenerasi protein seperti 

keseina. 

c) Serat yang dibuat dengan senyawa-senyawa kimia kecil dan 

sederhana (sintetik penuh) seperti poliamida / nylon, 

polyester, poliuretan, poliakrilat, poliofelin dan sebagainya. 
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d) Serat yang dibuat atau disusun dari barang galian seperti 

benang logam, gelas ( I Gusti Putu Arya, Nursal Nurhasan, 

1982 ; 1-2 ). 

Bahan yang digunakan pada perancangan tugas akhir ini terkelompok dari 

serat alam, antara lain : 

a) Agel 

Agel berasal dari rumput-rumputan yaitu pohon gebang, sejenis pohon palem 

yang diambil daunnya kemudian dipilin. Mempunyai daya elastis tinggi dan berwarna 

coklat muda. 

b) Gajih agel 

Gajih agel sama dengan serat agel namun gajih agel belum mengalami proses 

pemilinan, mempunyai sifat yang elastis dan lembut. 

c) Serabut kelapa 

Serabut kelapa diambil dari kulit buah kelapa, yang dipilin menjadi tali. 

Bahan ini memiliki kekuatan yang kuat, berwarna coklat tua dan tahan terhadap air. 

d) Rotan  

Rotan merupakan tumbuh-tumbuhan sejenis bambu yang lentur namun kuat 

dan banyak dimanfaatkan sebagai bahan furnitur. 

Secara garis besar bahan baku tekstil (serat) dapat dibagi menjadi dua macam 

golongan yaitu : 
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3. Elemen Interior  

Tekstil untuk memperindah rumah dalam setiap perancangan interiornya tidak 

lepas dari pengertian ruang, unsur pembentuk ruang dan pelengkap ruang untuk 

dirancang dan dipadukan bersama perencanaan tekstur dan pola agar bisa 

menciptakan ruang yang nyaman serta menarik untuk ditempati maka sangat 

dibutuhkan adanya ketajaman rasa dalam menciptakan ruang tersebut, misalnya 

dengan menampilkan unsur-unsur dekorasi antara lain meliputi : proporsi, tekstur, 

keseimbangan dan sebagainya termasuk unsur penghias tambahan seperti perabot, 

lukisan dan pot bunga. (Suparno Sastra M, 2000 ; 23) 

Desain interior memang tidak lepas dari manusia dan ruang. Ruang sebagai 

tempat tinggal manusia merupakan perencanaan konsep agar tercipta arsitektur yang 

sesuai dengan fungsi tujuan lingkungan. Sehingga dapat memenuhi kebutuhan baik 

fisik maupun psikis secara nyaman. 

Ada beberapa macam pengertian interior antara lain : 

a. Pengertian dari rumah sebagai tempat perlindungan yang memberikan 

kebutuhan akan kehangatan, keamanan, dan kebetahan. Kegunaan interior 

tidak hanya melayani fisik akan tetapi juga kebutuhan psikis yaitu mewakili 

adanya keidaman, hasrat impian, mencari keindahan lingkungan. 

b. Interior adalah menyampaikan sebuah pesanan rasa, disamping mempunyai 

fungsi khusus juga kwalitas keindahan melalui bentuk warna dan desain, 

sehingga diperoleh kenyamanan dan membuat betah di dalam ruangan. 
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Pengertian tekstil interior adalah bahan yang digunakan untuk ruang agar 

memperoleh suasana yang baik pada rumah tinggal maupun rumah umum dengan 

menggunakan bahan dasar tekstil, seperti gorden, tirai, pelapis jok, permadani, kertas 

dinding dan lain-lain. .(Imelda Sanjaya, 2000; 8). 

 Tekstil merupakan salah satu pelengkap untuk penunjang suasana sebuah 

ruang sesuai selera penghuni. Pada prinsipnya ruang-ruang yang diadakan pada 

sebuah rumah tinggal mempunyai kebutuhan atau fungsi masing-masing, yaitu : 

a. Entrance Hail 

Pengungkapan umumnya dalam bentuk teras depan, fungsi pokok dari ruang 

adalah sebagai penghubung orang dari luar ke rumah. 

b. Ruang tamu 

Fungsi sebagai tempat menerima tamu, komunikasi dengan orang lain, warna 

ruang dapat dipakai warna hangat dan akrab serta anggun sebagai pendukung 

suasana formal. 

c. Ruang keluarga 

Merupakan ruang pemersatu atau pengikat bagi seluruh penghuni rumah, juga 

merupakan pencerminan dari sifat dan karakter keluarga, suasana yang 

diharapkan : santai, akrab, tenang, dan nyaman karena berfungsi sebagai 

ruang santai keluarga. 

d. Ruang makan 

Sebagai tempat makan pemilik rumah yang digunakan rutin setiap hari. 

Bentuk dan ukuran ruang makan sedapat mungkin direncanakan agar 

menampung minimal jumlah anggota keluarga dan bersifat pribadi. 
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e. Dapur 

Tempat kerja untuk mempersiapkan atau memasak makanan dan minuman. 

f. Kamar mandi 

Sebagai tempat untuk membersihkan badan. 

g. Kamar tidur 

Tempat istirahat setelah melakukan segala aktifitas.(Imelda Sanjaya, 

2000,h.10). 

 
4. Ruang Tamu Rumah Tinggal  

Salah satu jenis kebutuhan primer manusia selain sandang dan pangan adalah 

kebutuhan akan sarana papan (rumah tinggal). Papan merupakan sarana utama bagi 

manusia, terlebih bagi yang sudah berkeluarga, untuk berlindung dari hujan, panas, 

angin maupun segala gangguan iklim. Rumah juga merupakan wadah dari semua 

kegiatan dan aktifitas penghuninya, serta berfungsi sebagai sarana untuk 

mengekspresikan gaya dan kehidupan seseorang. Rumah kerap dijadikan indikator 

status sosial dalam kehidupan bermasyarakat. Hal tersebut bisa terjadi karena 

semakin besar tingkat penghasilan seseorang maka akan semakin banyak pula 

kebutuhan-kebutuhan yang bisa tercukupi dalam hidupnya, termasuk rumah, 

meskipun memang bukan jaminan bahwa orang berpenghasilan tinggi pasti mendiami 

rumah mewah. Bila dikaji lebih jauh lagi dalam perkembanganya, rumah tinggal tidak 

hanya berfungsi sebagai tempat tinggal semata, tetapi juga sarana untuk 

merealisasikan segala keinginan pemiliknya, mengembangkan karya dan kreatifitas  
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serta menunjukkan status social sehingga fungsi rumah meluas menjadi 

lambang kebanggaan pemiliknya (Suparno Sastra M, 2000 ; 1-2). 

Di dalam kamus Besar Bahasa Indonesia pengertian rumah yaitu bangunan 

tempat tinggal dan bangunan pada umumnya seperti gedung-gedung dan sebagainya 

(Poerwodarminta, 1992 : 757).  

Rumah merupakan wadah dari semua kegiatan dan aktifitas penghuninya, 

berfungsi sebagai sarana untuk mengekspresikan gaya dan kehidupan seseorang. 

Rumah kerap dijadikan indikator status sosial dalam kehidupan bermasyarakat. 

Aumah memiliki beberapa tipe ukuran antara lain tipe 54, tipe 45, serta tipe 36. 

Bangunan rumah tinggal dengan tipe 36 merupakan tipe bangunan dengan taraf 

pemenuhan yang cukup tinggi. Rumah tinggal tipe ini sangat minim ruangnya, tetapi 

sangat cocok untuk keluarga kecil yang hanya mempunyai satu atau dua anak. Bila 

ditinjau dari sisi daya beli atau ekonomi, rumah tipe ini memang lebih terjangkau 

daripada tipe yang lebih besar seperti tipe 45, tipe 54 dan sebagainya (Suparno Sastra 

M, 2000 ; 23). 

Fungsi ruang tamu adalah sebagai tampat untuk menerima tamu. Ruang tamu 

dapat digunakan untuk kegiatan lain menurut kebiasaan pemilik rumah, misalnya 

untuk melakukan perjamuan di rumah. Maka itu ruang tamu direncanakan agar 

sewaktu-waktu dapat menjadi tempat perjamuan (Tutu Tw. Surowiyono, 1994 : 31). 

Ruang tamu digunakan sebagai tempat untuk menerima tamu, komunikasi 

dengan orang lain, warna ruang dapat dipakai warna hangat dan akrab serta anggun 

sebagai pendukung suasana formal. Dalam ruang tamu terdapat beberapa elemen 

pendukung antara lain pencahayaan atau lampu, hiasan dinding, tempat majalah atau 
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koran maupun penyekat ruang. Oleh karena itu yang penting dalam perencanan 

adalah pengarahan untuk memenuhi fungsi utama dengan menyesuaikan bentuk, 

ukuran, serta perlengkapannya. 

 Penentuan pengisi ruang dalam hal ini perabot interior dibutuhkan konstruksi 

yang kuat disamping perlu dicapai suatu nilai artistic dengan berbagai macam bahan 

tekstil yang diterapkan pada perabot. Konstruksi merupakan unsur yang menampung 

fungsi kegunaan agar enak dipakai, dalam arti dapat memenuhi kenyamanan. 

Sedangkan artistik hubunganya dengan daya tarik, karena bentuk tidak hanya 

didasarkan pada fungsi saja namun juga perlu diperhatikan masalah keindahan. 

 Tekstil untuk memperindah rumah dalam setiap perancangan interiornya tidak 

lepas dari pengertian ruang, unsur pembentuk ruang dan pelengkap ruang untuk 

dirancang dan dipadukan bersama perencanaan tekstur dan pola agar bisa 

menciptakan ruang yang nyaman serta menarik untuk ditempati maka sangat 

dibutuhkan adanya ketajaman rasa dalam menciptakan ruang tersebut, misalnya 

dengan menampilkan unsur-unsur dekorasi antara lain meliputi : proporsi, tekstur, 

keseimbangan dan sebagainya termasuk unsur penghias tambahan seperti perabot, 

lukisan dan pot bunga. (Suparno Sastra M, 2000 ; 23) 

 Untuk menciptakan ruang yang nyaman dan menarik untuk ditempati, maka 

dibutuhkan adanya ketajaman rasa dalam menciptakan ruang misalnya mengubah 

ruang dengan melengkapi tekstil interior sebagai dekorasi. Penerapan tekstil yang 

digunakan sebagai elemen interior seperti karpet, permadani, pelapis dinding, hiasan 

dinding, partisi dan lain-lain. Untuk pelengkap interior penerapan tekstilnya 
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difungsikan sebgai tirai. Dan untuk furniture penerapan tekstilnya difungsikan 

sebagai bad cover, sprei, sarung bantal, taplak meja, kap lampu dan lain-lain.  

 
C. Fokus Permasalahan 

 Fokus permasalahan dalam perancangan ini adalah bagaimanakah 

mengembangkan teknik tenun pada tapestri untuk elemen interior? Kemudian 

permasalahan yang terkandung didalamnya dapat dimisalkan sebagai berikut : 

1. Bagaimanakah mengembangkan teknik-teknik tenun dalam tapestri? 

2. Bagaimanakah konsep pengembangan teknik-teknik tersebut yang diterapkan 

dalam perancangan produk elemen interior? 

3. Bagaimanakah visualisasi alternatif produk perancangan tersebut? 

Berhubung dengan adanya keterbatasan dari perancang baik dari sisi 

ketrampilan dan waktu yang tersedia, maka perancangan kali ini akan diwujudkan 

pada beberapa jenis produk elemen interior saja, misalnya kap lampu, lampu dinding, 

tempat majalah, dan penyekat ruang atau partisi. 


