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BAB III  

METODOLOGI 

3.1. Gambaran Umum  

Film yang merupakan salah satu media visual yang mempengaruhi emosi dan 

pemikiran penonton. Bagi seorang production designer, sudah menjadi tugasnya 

menciptakan sebuah rancangan visual yang mampu membantu film dalam 

mempengaruhi emosi penonton. Properti merupakan salah satu rancangan visual 

seorang production designer tidak hanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan 

cerita saja, namun bisa menjadi pembeda antara satu film dengan film yang 

lainnya. Properti mampu menjadi bentuk perlambangan sebuah tema cerita di 

dalam film. 

Di dalam film Bektén ini memiliki tema kepalsuan hidup, yang tercermin 

dari karakter protagonis yang merupakan seorang pegawai kebersihan kantor 

namun, mengaku sebagai pekerja kantoran kepada orang tuanya di kampung. 

Selain itu karakter utama juga menyukai barang mewah berupa tas yang dianggap 

olehnya mampu menaikan setatus sosialnya. Oleh karena itu tas mewah di dalam 

cerita ini berperan sebagai simbol dari tema kepalsuan hidup pada film Bektén. 

 

 

. 
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Berdasarkan sejarah terciptanya tas, fungsi tas ialah untuk membawa 

barang. Namun seiring dengan perkembangan zaman. Fungsi tas beralih menjadi 

sebuah mode fashion, gaya hidup dan menjadi penentu sebuah status sosial. 

Bentuk tas walau seiring perkembangan zaman terus berkembang dan berubah-

ubah. Namun tetap saja bentuk tersebut tetap diperuntukan membawa barang, 

sesuai dengan fungsi awal tas. 

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan metode kualitatif 

deskriptif. Metode ini merupakan metode penilitian yang mencari unsur, ciri dan 

sifat sebuah fenomena, yang dikumpulkan dan lalu diinterprestasikan. Objek yang 

diteliti adalah orang ataupun fenomena sosial. Peneliti diharapkan memiliki 

wawasan dan teori yang luas sehingga ia mampu bertanya, menganalisis dan 

menampilkan sebuah situasi sosial yang diteliti menjadi jelas dan bermakna 

(Suryana, 2010. Hlm. 16, 37). Maka dari itu langkah-langkah metodologi 

penelitian yang dilakukan penulis meliputi: 1.) Melakukan riset sumber pustaka 

mengenai sejarah pembuatan tas, 2.) Melakukan riset mengenai jenis-jenis tas 

perempuan, 3.) Mengambil referensi baik dari buku maupun sumber internet 

mengenai bentuk dan model tas perempuan, 4.) Menerapkan hasil temuan ke 

dalam perancangan konsep tas mewah. 

3.1.1. Sinopsis 

Disa (26) dan Erni (23), petugas kebersihan suatu kantor, sedang makan di kantin 

tempat kerjanya, terdengar dering telepon genggam milik Disa di keramaian 

tersebut. Melalui telpon ini, Ibu Disa meminta Disa yang sudah 1 tahun tidak 

pulang, untuk pulang di hari lebaran, dan membawa oleh-oleh untuknya. Disa 
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berniat untuk meminjam uang Erni untuk membeli tiket kereta api untuk pulang 

karena ia tidak punya cukup uang, dan masih memiliki hutang pada Erni. Erni 

menolaknya secara halus.  

Disa terus mencari tiket kereta api untuk pulang melalui layanan online, 

namun tidak menemukannya. Ia memutuskan untuk datang ke stasiun kereta dan 

menanyakan kemungkinan orang yang membatalkan tiket pulang namun, Disa 

tetap tidak mendapatkannya. Disa pulang dengan tangan kosong ia akhirnya 

hanya bisa membungkus tas yang belum lama dibeli, dan mengirimkannya 

sebagai hadiah untuk Ibunya. Ibu Disa yang selama ini mengetahui anaknya kerja 

di kantor sebagai karyawan, akhirnya mendapat kejelasan tentang pekerjaan 

anaknya, bahwa anaknya hanya petugas kebersihan, melalui telepon dari Disa. 

3.1.2. Posisi Penulis 

Di dalam project ini posisi penulis adalah sebagai production designer. Penulis 

melakukan tugasnya sebagai production designer di dalam film pendek Bektén. Di 

dalam merancang tas, penulis dibantu oleh sutradara. Untuk mewujudkan bentuk 

rancangan tersebut penulis dibantu oleh pihak ketiga yaitu lead.custom yang 

merupakan pengerajin tas kulit di daerah Yogyakarta-Indonesia 

3.2. Tahapan Kerja 

Penulis memulai tugasnya sebagai production designer mulai dari tahap pre-

production hingga ke tahap production pada film pendek Bektén. Tahapan kerja 

ini diawali dengan membaca naskah dari film pendek Bektén itu sendiri. 
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3.2.1. Pembentukan Konsep 

Setelah membaca naskah Bektén, pada awalnya impresi yang muncul dalam film 

pendek ini adalah mengenai ketidaksesuaian karakter Disa terhadap lingkungan 

sekitarnya. Hal ini tercermin dari tindakan Disa yang sebagai petugas kebersihan 

berusaha keras untuk seolah-olah memiliki status sosial tinggi dengan 

menggunakan properti tas mewah. Hal ini menimbulkan ketidaksesuaian karakter 

Disa terhadap lingkunganya. 

 Namun setelah berdiskusi dengan sutradara, ada kesepakatan untuk 

memiliki kesamaan impresi yaitu bahwa film pendek Bektén ini memiliki tema 

kepalsuan hidup. Lalu dibuatlah konsep dalam film ini untuk  membuat sebuah tas 

mewah yang mampu mewakili tema tersebut dan juga mampu menggambarkan 

karakter dari Disa itu sendiri. Dengan demikian tas mewah tersebut akan menjadi 

ciri khas di dalam film pendek Bektén ini. 

3.2.2. Riset 

Sebelum merancang sebuah konsep desain, penulis melakukan riset mengenai 

sejarah pembuatan tas dan perkembangan fungsi tas dari masa ke masa. Lalu 

bentuk-bentuk tas perempuan yang menjadi tren mode dan kesesuaiannya dengan 

harga pasaran yang mampu dibeli oleh karakter Disa. Penulis melakukan riset 

melalui sumber pustaka, sumber-sumber internet dan majalah yang berisikan 

katalog tas-tas perempuan. 
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3.2.3. Merancang Konsep Desain Tas Mewah Yang Dibutuhkan Karakter 

Disa 

Setelah melakukan riset, penulis mulai merancang sebuah konsep desain tas 

mewah yang akan digunakan karakter Disa di dalam film pendek Bektén. Pola 

pikir penulis dalam merancang konsep desain tas mewah tersebut ialah, sebuah tas 

yang mampu mewakili tema “kepalsuan hidup” dan karakter Disa itu sendiri. 

 Dalam membuat rancangan konsep penulis menggunakan sebuah 

sketchbook ukuran A4 sebagai media gambar, lalu menggunakan pensil H hingga 

4b sebagai alat menggambar dan pensil warna untuk mewarnai sketsa. Penulis 

mengahadirkan 9 bentuk sketsa kasar yang nantinya akan dipilih 3 sketsa yang 

akan dibuat lebih detail. 
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Gambar 3.2.3.1. Proses merancang tas kulit Disa. 
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3.2.4. Membuat Replika Tas Mewah (1:3) Dari Rancangan Yang Ada 

Ketiga sketsa detail yang telah dibuat kemudian akan dibuat replika dengan sekala 

1:3 dari ukuran aslinya. Hal ini dilakukan untuk memperhitungkan tingkat 

keberhasilan sebelum proses pembuatan replika 1:1 nantinya. Selain itu tujuan 

dari dilakukan proses ini untuk mengembangkan lebih jauh lagi mengenai variasi 

bentuk tas dari ketiga sketsa detail yang telah dibuat. 

 

Gambar 3.2.4.1. Replika Tas 1:3 

(Sumber : Dokumentasi Pribadi) 
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3.2.5. Membuat Replika Tas Mewah (1:1) Dari Model Replika (1:3) Yang 

Dipilih 

Setelah ditemukan varian bentuk tas dari pembuatan replika 1:3 akan dipilih 1 

hingga 3 bentuk tas yang akan dibuat menjadi bentuk replika 1:1 dengan kualitas 

yang mendekati produk asli yang nantinya akan digunakan di dalam film pednek 

Bektén. Tahapan ini bertujuan untuk memperlihatkan dan sebagai penentu hasil 

akhir dari produk asli nantinya. Segala jenis kesalahan, ketidaksesuaian baik dari 

segi bentuk, warna dan jenis bahan yang akan digunakan mampu terlihat pada 

tahap ini. Sehingga pada pembuatan produk asli akan menjadi produk akhir yang 

terbebas dari kesalahan dan ketidaksesuaian yang telah ada di tahapan ini. 
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Gambar 3.2.5.1. Replika Tas 1:1. 

(Sumber : Dokumentasi Pribadi) 
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3.2.6. Penyerahan Konsep Desain ke Pengrajin Tas Kulit (Lead.Custom – 

Yogyakarta, Indonesia) 

Setelelah terlihat kematangan bentuk dan konsep desain pada 3 replika tas 1:1, 

akan dipilih satu desain tas yang kemudian akan diwujudkan menjadi produk 

akhir oleh pengrajin tas.  Proses pengerjaan memakan waktu 13 hari dan proses 

pengiriman barang dari Yogyakarta menuju Tangerang memakan waktu 1 hari. 

3.3. Acuan  

Dalam pembuatan tas mewah, penulis mengacu kepada beberapa referensi dari 

sumber-sumber internet mengenai model tas tradisional Papua dan suku Dayak 

yang keduanya merupakan masyarakat yang hingga sekarang masih mewakili 

masyarakat yang bergantung kepada alam. Dari sumber pustaka berupa buku 

dengan judul “Indonesia Heritage” yang diterbikan pada tahun 2002 oleh Grolier 

Internation, Inc. Serta buku karya Jean-Claude Kauffmann yang berjudul “Louis 

Vuitton City Bags: A Natural History” yang diterbikan pada tahun 2013 oleh 

Rizzoli International Publications, Inc. 
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3.3.1. Sumber-Sumber Internet 

Referensi yang diambil dalam sumber-sumber internet adalah referensi mengenai 

bentuk tas tradisional dari Papua yang bernama Noken dan dari suku Dayak, 

Kalimantan yang bernama Anjat. Bentuk-bentuk tas ini masih murni ciri khas 

tradisional Indonesia yang berupa anyaman, dan menjadi salah satu lambang 

sejarah tas pada awal masa prasejarah. Hal ini bisa dilihat karena baik daerah 

Papua maupun suku Dayak, Kalimantan sendiri merupakan golongan masyarakat 

yang masih bergantung kepada alam (kehidupan meramu, bercocok tanam dan 

berburu). 

  

Gambar 3.3.1.1. Tas Noken dikenakan di kepala. 

(Sumber : http://www.viva.co.id/blog/budaya/791984-noken-tas-tradisional-

papua-yang-dipakai-di-kepala) 
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Gambar 3.3.1.2. Tas Noken dikenakan oleh Perempuan Papua. 

(Sumber: https://suarawamena.wordpress.com/2017/02/14/5-fakta-tentang-noken-

tas-tradisional-papua/) 

 

Gambar 3.3.1.3. Tas Anjat dari suku Dayak, Kalimantan. 

(Sumber: http://kebudayaan.kemdikbud.go.id/bpcbkaltim/2016/07/anjat-tas-

punggung-suku-dayak/)  
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Gambar 3.3.1.4. Penggunaan tas Anjat. 

(Sumber: http://kebudayaan.kemdikbud.go.id/bpcbkaltim/2016/07/anjat-tas-

punggung-suku-dayak/)  

3.3.2. Sumber-Sumber Pustaka 

Sumber pustaka meliputi buku dengan judul “Indonesia Heritage” yang 

diterbikan pada tahun 2002 oleh Grolier Internation, Inc. Serta buku karya Jean-

Claude Kaufmann yang berjudul “Louis Vuitton City Bags: A Natural History” 

yang diterbikan pada tahun 2013 oleh Rizzoli International Publications, Inc. 

 Dalam sumber pustaka ini penulis melihat bentuk-bentuk tas yang semakin 

berkembang dari zaman ke zaman. Dari yang awalnya dibuat dari anyaman 

bambu dan rotan hingga penggunaan bahan kulit hewan, silikon ataupun plastik. 
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Gambar 3.6.2.1. Jenis-jenis Tas Louis Vuitton 

(Sumber: Buku, Louis Vuitton City Bags: A Natural History) 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.6.2.2. Aneka Ragam Ukuran Tas Louis Vuitton 

(Sumber: Buku, Louis Vuitton City Bags: A Natural History) 
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