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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Penciptaan 

Kain tenun merupakan warisan budaya Indonesia yang 

sebenarnya cukup popular di kalangan masyarakat. Namun karena 

mahalnya harga tenun asli dan masuknya barang dari luar negeri 

membuat tenun tersebut kurang dilirik oleh kalangan masyarakat. Salah 

satu kain tenun yang sempat punah adalah tenun Kofo yang berasal dari 

Sulawesi Utara. 

Kain Kofo ditenun oleh kebanyakan masyarakat etnik Sangihe 

Talaud, Sulawesi Utara sejak tahun 1519 bahkan diperjualbelikan ke 

luar daerah. Akan tetapi sejak era 1970an, penenunan Kofo menghilang 

sama sekali. Tinggal ditemukan sisa-sisa alat tenun dan beberapa kain 

Kofo, padahal dahulu pernah merajai kain tenun di Sangihe Talaud dan 

dikenal oleh kebanyakan orang luar Sangihe Talaud. Berdasarkan 

kondisi ini, perlu diupayakan penyelamatan tradisi menenun Kofo untuk 

diangkat kembali, jangan sampai satu mata budaya hasil kreatifitas etnik 

Sangihe Talaud akan menghilang selamanya (Sumolang, 2011, hlm.2). 

Melihat fakta tersebut sangat disayangkan sekali jika salah satu 

warisan budaya kita akan menghilang begitu saja. Sebagai generasi 

muda yang peduli dengan kebudayaan yang dimiliki oleh Indonesia 

hendaknya kita perlu gerakan atau inisiatif untuk merevitalisasi kembali 

kain tenun Kofo tersebut. Motif Kofo sangat memiliki peluang  yang 

besar untuk diangkat kembali. Penulis mencoba menghidupkan kembali 

tenun Kofo dengan mengangkatnya kedalam sebuah produk tas 

perempuan melalui teknik printing dengan mengaplikasikan motif tenun 

Kofo tersebut. 

Tidak dapat dipungkiri, perkembangan di bidang fashion 

mengalami kemajuan yang sangat pesat. Baik dalam cara berpakaian 

maupun benda pelengkap seperti tas, lifestyle atau gaya hidup dari setiap 

individu yang membuat benda pelengkap tersebut sedikit demi sedikit 

menjadi benda yang wajib dimiliki. Selain gaya hidup dari individu itu 

sendiri, permasalahan yang dialami pun menjadi salah satu faktor. 

Contohnya seperti tas, hampir setiap orang membutuhkan tas. Awalnya 

mereka menggunakan tas hanya untuk menyimpan barang bawaan 

mereka yang banyak, agar dapat dibawa kemanapun mereka pergi. Tapi 

seiring dengan perkembangan zaman, tas tidak hanya digunakan sebagai 

alat untuk menyimpan barang tetapi sebagai lifestyle atau gaya hidup 

khususnya bagi perempuan. 
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Penulis melakukan survey terhadap 50 responden perempuan usia 

17-25 tahun pada bulan Juni 2018, mereka lebih menyukai jenis tas yang 

simple seperti sling bag, dan hand bag. Berdasarkan survey tersebut 

penulis menyimpulkan untuk membuat tas perempuan jenis tersebut, 

dengan tujuan ingin menghidupakan kembali tenun Kofo asal Sulawesi 

Utara, melalui teknik printing yang diaplikasikan pada tas perempuan 

penulis sangat berharap dapat melestarikan salah satu warisan budaya 

Indonesia. Mempertahankan ragam hias asli Kofo serta modifikasi baru 

yang dikembangkan sebagaimana aslinya pada masa lalu. Membuat 

penulis memutuskan untuk berkarya dengan judul “RAGAM HIAS 

“KOFO” SULAWESI UTARA PADA TAS PEREMPUAN”. 

 

B. Rumusan Masalah Penciptaan 

Berdasarkan latar belakang dan fenomena yang sudah dipaparkan 

maka rumusan masalah penciptaan: 

1. Bagaimana merancang tas perempuan dengan mengaplikasikan 

gagasan ragam hias “kofo” Sulawesi Utara? 

2. Bagaimana visualisasi ragam hias “kofo” Sulawesi Utara  pada 

tas perempuan? 

 

C. Tujuan Penciptaan 

Tujuan dari penciptaan karya tugas akhir ini adalah sebagai salah 

satu usaha merevitalisasi kembali tenun Kofo dari Sulawesi Utara yang 

sudah pernah punah. Dengan melalui produk tas wanita yang lebih bisa 

diterima oleh generasi millenial penulis mencoba mensosialisasikan 

warisan budaya tersebut 

Adapun tujuan dari penciptaan ini adalah: 

1. Merancang tas perempuan dengan mengaplikasikan gagasan 

ragam hias “kofo” Sulawesi Utara. 

2. Mendeskripsikan visualisasi dari ragam hias “kofo” Sulawesi 

Utara yang diaplikasikan pada tas perempuan melalui teknik 

printing. 

 

D. Manfaat Penciptaan 

Manfaat yang dapat diambil dari skripsi penciptaan adalah sebgai 

berikut: 

1. Bagi penulis, sebagai pendalaman materi dan meningkatkan 

kreativitas  dalam berkarya. Serta sebagai media penyampaian 

gagasan dan aspirasi dalam mengangkat dan melestarikan salah 

satu warisan Indonesia. 
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2. Bagi Departemen Pendidikan Seni Rupa UPI, menambah 

khasanah karya seni rupa yang inovatif dan media apresiasi 

dalam seni rupa. 

3. Bagi dunia Pendidikan Seni Rupa, dapat menambah wawasan 

baru dan sebagai salah satu bentuk upaya warisan yang dimiliki 

oleh Indonesia. 

4. Bagi masyarakat umum, sebagai literatur dan meningkatkan 

apresiasi masyarakat di bidang kesenirupaan. 

 

E. Sistematika Penulisan Penciptaan 

Untuk mempermudah dalam pembahasan penulisan skripsi 

penciptaan ini, maka disusun dalam sistematika penulisan sebagai 

berikut: 

1. BAB I PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Penciptaan 

B. Rumusan Masalah Penciptaan 

C. Tujuan Penciptaan 

D. Manfaat Penciptaan 

E. Sistematika Penciptaan 

 

2. BAB II LANDASAN PENCIPTAAN 

A. Pengetahuan Teknik Reka Tekstil 

1. Reka Latar 

1.1 Teknik Printing 

B. Keberadaan Kriya Tekstil di Sulawesi Utara 

1. Macam-Macam Tekstil di Sulawesi Utara 

2. Perkembangan Ragam Hias Kofo 

3. Motif 

C. Tas Perempuan 

1. Perkembangan Tas Perempuan 

2. Jenis-Jenis Tas 

D. Teori Visual 

1. Unsur-Unsur Seni Rupa 

2. Prinsip Tata Rupa 

 

3. BAB III METODE PENCIPTAAN 

A. Tahap Kreatif Umum 

1. Ide Berkarya 

B. Tahap Berkarya 

1. Pra Produksi Karya 



 
 

Vina Nurviani, 2018 
RAGAM HIAS “KOFO” SULAWESI UTARA PADA TAS PEREMPUAN 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | 
perpustakaan.upi.edu 

2. Produksi 

A. Alat dan Bahan 

B. Tahapan Proses Penciptaan 

3. Pasca Produksi/Finishing 

 

4. BAB IV VISUALISASI DAN ANALISIS KARYA 

A. Proses Pengaplikasian Motif Kofo 

1. Proses Desain Motif Kofo 

2. Proses Desain Tas Perempuan 

3. Mengkomposisi Motif Menjadi Ragam Hias Pada Tas 

4. Mengkomposisi dan Menentukan Warna 

5. Aplikasi Ragam Hias Kofo pada Desain Tas yang Sudah 

Diberi Warna 

B. Visualisasi dan Analisis Karya 

1. Karya 1 

2. Karya 2 

3. Karya 3 

4. Karya 4 

5. Karya 5 

 

5. BAB V SIMPULAN DAN SARAN 

A. Simpulan 

B. Saran 


