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ABSTRAK 

Salah satu perlengkapan yang sangat dibutuhkan untuk memudahkan dalam 

menunjang aktifitas dan pekerjaan desainer grafis adalah sebuah Tas, karena tas 

digunakan oleh para desainer untuk menyimpan semua perlengkapan yang 

berhubungan dengan aktifitas dan pekerjaan mereka.banyak berbagai macam 

jenis,model maupun fungsi yang ada di pasaran bisa menjadi alternatif pilihan bagi 

desainer. Karena model tas backpack sangat digemari oleh para desainer karena 

dapat menyimpan segala yang dibutuhkan, Tetapi ada kekurangan pada kebanyakan 

tas bacpack saat ini yaitu terdapat pada storage yang tidak bisa memenuhi 

kebutuhan para desainer seperti halnya dalam menyimpan dan melindungi berbagai 

macam kertas agar tidak terlipat ataupun sobek dan juga perlengkapan digital agar 

tetap safety ketika terjadi benturan langsung pada tas. Oleh karena itu diharapkan 

terdapat pemecahan masalah yang dapat menangani permasalahan tersebut, 

terutama pada bagian storage dan safetynya dimana hal ini adalah sesuatu yang 

sangat penting dalam penunjang aktifitas pengguna, karna dari dua hal tersebut 

berpengaruh penting dalam memudahkan aktifitas mereka.oleh karena itu terdapat 

pemecahan masalah pengembangan desain tas ransel untuk membantu dalam 

menunjang membawa peralatan keperluan desainer grafis yang lebih dioptimalkan 

mulai dari segi fungsi,model,maupun safetynya. 

  

 

Kata Kunci : Tas Backpack, Desainer , Storage. 
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ABSTRACT 

One of the equipment that is needed to facilitate the activities and work of graphic 

designers is a bag, because the bag is used by designers to store all the equipment 

related to their activities and work. Many different types, models and functions on 

the market can an alternative choice for designers. Because the backpack model is 

very popular with designers because it can store everything that is needed, but there 

are drawbacks in most bacpack bags now that there are in storage that cannot meet 

the needs of the designers as well as in storing and protecting various kinds of paper 

so as not to be folded or torn and also digital equipment to keep it safe when there 

is a direct impact on the bag.Therefore it is expected that there is a problem solving 

that can handle these problems, especially in the storage and safety section where 

this is something that is very important in supporting user activities, because of 

these two things have an important effect in facilitating their activities. Therefore 

there is a problem solving backpack bag design development to assist in supporting 

carrying equipment needs of graphic designers who are more optimized starting in 

terms of function, model, and safety. 

  

 

Keywords: Backpack, Designer, Storage. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Tas merupakan salah satu kebutuhan yang sangat diperlukan untuk menjalani 

aktifitas sehari-hari, baik dalam dunia pendidikan maupun di dalam dunia kerja. 

Dapat diketahui bahwa tas digunakan mulai dari kalangan siswa hingga senior 

manager pada suatu perusahaan, sehingga dapat dikatakan bahwa kebutuhan akan 

penggunaan tas tidak dibatasi oleh golongan usia. 

Pada umumnya tas ransel berfungsi untuk memudahkan pemilik tas dalam 

membawa berbagai macam barang seperti laptop, buku dan lain-lain. Berbagai 

macam bentuk tas yang dibuat sederhana (simple) dan disesuaikan dengan 

kebutuhan masyarakat menjadi daya tarik tersendiri bagi setiap orang. 

Namun produk tas ransel yang secara khusus untuk memenuhi kebutuhan 

para Desainer belum ada di pasaran, seperti adanya storage khusus untuk 

menyimpan peralatan dan juga dari sisi safetynya untuk menyimpan maupun 

melindungi peralatan yang berada di dalam tas tersebut. 

Hal ini diperkuat dengan informasi peneliti yang di dapat dari salah satu 

Desainer Beiergo yang berlokasi di Jln Ngagel Timur No 46-48 Surabaya yang 

bergelut di bidang desain manual (sketsa) maupun desain digital mengatakan 

“bahwa dari segi storage sebuah tas yang umum digunakan masih belum bisa 

menunjang keefisienan dalam menyimpan dan membawa peralatan desain, di sini 

juga mempengaruhi dalam pembawaan barang seperti pensil yang tidak efisien 
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ketika harus mengeluarkanya di tempat pensil dahulu, lalu kertas A3 yang ukuranya 

jauh lebih besar dan memerlukan space yang cukup lebar untuk membawa kertas 

dalam keadaan tidak terlipat karena kondisi di dalam tas yg sempit. pada bagian 

bawah penyimpanan laptop pun tas belum safety ketika  lupa menaruh tas di bawah 

maka laptop langsung membentur lantai dikarenakan Material tas pada umumya 

tidak mampu melindungi laptop dari benturan dan melindungi dari air hujan” 

(Afifah, 14 Maret 2019). 

Penelitian ini memfokuskan tas khusus untuk para desainer dengan kelebihan 

di bagian storage yang mampu membawa peralatan desain manual (sketsa) maupun 

digital. Fungsi Storage yang ada di dalam tas berfungsi khusus untuk menyimpan 

peralatan peralatan desain yang berupa kertas gambar, pensil maupun laptop dengan 

memberikan keamanan dan lebih mempermudah dalam pengambilan barang. 

Berbeda dengan tas biasa yang storagenya tidak terfokuskan untuk menyimpan 

peralatan desainer. Tas ransel ini ditujukan secara khusus untuk professional 

desainer dengan menggunakan bahan material kulit dan dikombinasikan pelepah 

pisang sebagai accessories untuk menambah kesan aesthetic sebuah produk. 

Tas desainer ini menggunakan dua pegangan yang biasa disebut ransel untuk 

membawa dibanding dengan satu pegangan dikarenakan lebih nyaman dan stabil 

ketika membawa tas dalam kondisi berat maupun ringan. Material dasar dari tas 

menggunakan bahan kulit yang anti air dengan dilengkapi accessories Pelepah 

Pisang sebagai tambahan dan juga untuk menambah kesan aesthetic. Dengan sistem 

jahitan ganda yang digunakan lebih bisa menjaga kekuatan tas ketika 

mengharuskan membawa beban berat. 
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Atas dasar pengamatan dan permasalahan yang muncul diatas untuk 

menunjang kebutuhan para desainer manual (sketsa) maupun desainer Digital. 

peneliti menarik kesimpulan dan membuat tema berjudul “Pengembangan Desain 

Produk Tas Ransel Kulit Dengan Accessories Pelepah Pisang” yang dapat 

membantu kebutuhan para desainer manual (sketsa) maupun digital. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan di atas, maka uraian rumusan 

masalah yang muncul adalah “Bagaimana Mengembangkan Desain Produk Tas 

Ransel Kulit Dengan Accessories Pelepah Pisang?”. 

1.3 Batasan Masalah 

Batasan masalah dalam penelitian ini meliputi : 

a. Penelitian dilakukan di Beiergo 3d Printing Ngagel Surabaya yang 

mempunyai Desainer Desainer ahli dibidang Seni Kriya (Ilustrasi) dan Seni 

Digital. 

b. Fokus penelitian yakni hanya mengembangkan desain tas ransel untuk 

desainer agar lebih memudahkan dalam membawa peralatan peralatan desain. 

c. Membuat tas dengan material yang sesuai dengan kesan aesthetic produk 

d. Ukuran produk Tas Desainer 1:1. 

1.4 Tujuan 

Berdasarkan latar belakang dan batasan masalah, tujuan dari penelitian ini 

adalah sebagai berikut : 
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a. Menghasilkan desain tas desainer untuk menyimpan kebutuhan barang barang 

seorang desainer dengan data kebutuhan yang di peroleh. 

b. Memberi solusi pilihan tas bagi para desainer. 

c. Memberikan terobosan dalam hal keamanan, material, dan storage sebagai 

pendukung untuk lebih mempermudah dalam hal menggunakan dan 

menyimpan barang yang sesuai dengan SWOT, STP DAN USP. 

1.5 Manfaat 

Dalam melaksanakan perancangan tentunya ada sesuatu yang diharapkan, 

salah satu diantaranya agar hasil perancangan yang telah dilaksanakan bermanfaat 

terhadap perancang dan orang lain. 

1.5.1 Manfaat Teoritis 

a. Diharapkan dapat menambah ilmu dan wawasan kepada para pembaca    

mengenai informasi tentang pengembangan desain produk tas desainer  untuk   

mempermudah membawa peralatan desain. 

b. Hasil penelitian ini diharapkan akan dapat digunakan sebagai bahan masukan 

bagi  pengembangan  ilmu  pengetahuan dan produk selanjutnya. 

1.5.2 Manfaat Praktis 

Bagi para Desainer Kriya maupun Digital yang masih menggunakan tas yang 

pada umumnya ada, dengan produk ini diharapkan lebih bisa memudahkan dalam 

membawa perlengkapan desain. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

Dalam tinjauan pustaka ini, mempunyai isi berdasarkan landasan teori yang 

relevan terhadap pengembangan produk tas ransel. Kajian berupa teori, konsep, 

maupun prosedur yang berkaitan dengan pengembangan produk tas ransel akan 

dipaparkan dalam bab ini. 

2.1 Sejarah Tas 

Tas Ransel adalah sebuah wadah atau tempat yang dipakai dipunggung dan 

dilindungi oleh 2 tali yang memanjang vertikal melewati bahu. Pada Zaman dahulu 

tas ransel didefinisikan untuk membawa tangkapan dari pemburu-pemburu untuk 

memudahkan perjalanan. 

Tasnya sendiri terbuat dari berbagai kulit binatang dan dijahit agar membuat 

satu wadah yang solid. Ransel pada umumnya menjadi salah satu dari empat 

kategori: tanpa pinggiran, pinggiran eksternal, pinggiran internal, dan bodypack, 

berfungsi untuk mendukung paket dan mendistribusikan berat isinya di seluruh 

tubuh lebih tepat dan terarah, dengan memindahkan sebagian besar pada pinggul 

dan kaki.  

Sebagian besar beban tidak tertuju pada bahu, mengurangi kemungkinan 

cedera dari tekanan tali bahu (banyak ransel dilengkapi semata-mata dengan tali 

bahu dapat memengaruhi sikap orang yang membawa lebih dari 14 kg (30 lbs)), 

serta membatasi jangkauan gerak tubuh bagian atas. Kebanyakan ransel mampu 

ditutup dengan baik gesper mekanisme, resleting, atau penutupan tipe dry-bag 
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meskipun beberapa model menggunakan tali dilengkapi dengan kunci kabel untuk 

kompartemen utama. 

Sekarang Tas Ransel banyak digunakan untuk sekolah, berwisata, traveling 

dll. Selain mudah di bawah, Tas ransel juga praktis di bawa kemana-mana, Maka 

dari itu banyak orang yang suka menggunakan Tas Ransel saat berpergian. 

2.2 Tas 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Tas adalah kemasan atau 

wadah berbentuk persegi dan sebagainya, biasanya bertali, dipakai untuk menaruh, 

menyimpan, atau membawa sesuatu barang. 

Tas adalah wadah tertutup yang dapat dibawa bepergian. Materi untuk 

membuat tas antara lain adalah kertas, plastik, kulit, kain, dan lain-lain. Biasanya 

digunakan untuk membawa pakaian, buku, dan lain-lain. Tas  yang dapat digendong 

di punggung disebut ransel, sedangkan tas yang besar untuk memuat pakaian 

disebut koper (dari bahasa Belanda koffer). Ada pula tas yang hanya berbentuk 

kotak yang biasanya dipergunakan oleh kaum wanita untuk membawa peralatan 

kecantikannya, biasanya disebut dengan tas kecantikan atau beauty case. 

2.3 Jenis jenis Tas Ransel 

2.3.1 Tas Bacpack 

Tas Backpack ini merupakan tas punggung yang menggunakan resleting 

sebagai penutup saku pada tas tersebut. Karena pada awalnya tas ransel tidak 

memiliki penutup, seiring perkembangan zaman yang semakin canggih, maka 

manusia menciptakan resleting sebagai penutup dan pembuka kompartemen pada 
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tas. Dengan kata lain, backpack ini masih menjadi kata umum yang di dalamnya 

termasuk; tas kantor, tas laptop, bahkan tas untuk keperluan seminar pun masuk 

kategori backpack.  

 

Gambar 2. 1 Tas Backpack 

 Sumber: www.lazada.co.id 

2.3.2 Tas Rucksack 

Secara garis besar, Tas Ransel Rucksack ini tidak jauh beda dengan tas 

backpack. Pembedanya terdapat pada penutup kompartemen tas yang 

menggunakan tali serut atau ditarik untuk menutup kompartemen sebuah tas. 

 

Gambar 2. 2 Tas Rucksack 

 Sumber: www.vivassbag.com 
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2.3.3 Tas Carrier 

Tas jenis ini popular di kalangan para pecinta alam dan pendaki gunung. Tas 

Carrier ini merupakan tas punggung yang memiliki volume lebih besar dari ukuran 

rata-rata, mulai ukuran 40 liter hingga ratusan liter. Memiliki saku yang lebih 

banyak dari tas biasanya, terutama di bagian luar kompartemen tas. Biasanya 

dikenakan tali khusus di bagian luar kompartemen tas untuk mengikatkan tenda dan 

semacamnya. Jenis jahitannya pun biasanya lebih rapat dan berulang-ulang di 

beberapa sudut, mengingat tas jenis ini digunakan untuk membawa barang-barang 

berat untuk keperluan hiking dan traveling. 

 

Gambar 2. 3 Tas Carrier 

Sumber: www.brobali.com 

2.3.4  Tas Daypack 

Jenis tas ini nyaris sama dengan jenis tas carrier memiki jahitan khusus dan 

digunakan untuk bepergian. Perbedaannya, tas daypack memiliki ukuran lebih kecil 



9 

 

 

 

 

daripada tas carrier, mulai 10 liter hingga 35 liter. Sehingga hanya dapat digunakan 

berpergian dengan barang bawaan yang lebih sedikit. 

 

Gambar 2. 4 Tas Daypack 

 Sumber: www.bukalapak.com 

2.4 Macam-Macam Jenis Kuncian  

2.4.1 Metal Zipper 

 

Gambar 2. 5 Metal Zipper 

Sumber: www.Amazon.com 



10 

 

 

 

 

Dari namanya saja pasti sudah bisa menebak kalau teeth (gigi) zipper yang 

satu ini terbuat dari bahan metal. Bahan metal yang biasa digunakan yaitu berupa 

brass (kuningan), aluminium, dan nikel (Pertiwi, 2014). 

Kelebihan metal zipper adalah resleting ini sangat awet karena terbuat dari 

metal, sedangkan kekurangannya adalah resleting ini bisa berkarat dan macet 

karena faktor lingkungan. 

2.4.2 Coil Zipper 

 

Gambar 2. 6 Coil Zipper 

Sumber: www.countrybrookdesign.com 

Coil zipper merupakan salah satu jenis resleting yang memiliki teeth (gigi) 

zipper berbentuk gulungan panjang dari bahan polyester atau nylon. Coil zipper 

umumnya diproduksi dalam bentuk close end maupun open end dengan ukuran 

panjang yang tidak terbatas, dan dijual dalam bentuk gulungan ataupun meteran 

(Pertiwi, 2014). 
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Kelebihan Coil Zipper adalah lentur terhadap bentuk kain, sedangkan 

kekurangannya adalah resleting ini bisa mudah rusak jika terlalu sering digunakan. 

2.4.3 Ring Ransel Plastik 

 

Gambar 2. 7 Ring Ransel Plastik 

Sumber: www.bukalapak.com 

Pengait ring ransel plastik buckle dengan ukuran 2,5 cm ini terbuat dari 

material polypropylene. Sistem ini untuk banyak digunakan untuk tali Webbing 

(Yudha, 2017). 

Kelebihan ring ransel plastik adalah kuat dalam mengait tali karena memiliki 

tonjolan kasar pada sisi tengahnya, sedangkan kekurangannya adalah pengait ini 

mudah rusak jika dikaitkan dengan berat beban melebihi kapasitasnya. 
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2.4.4 Ledderlock Buckles 

 

Gambar 2. 8 Ledderlock Buckles 

Sumber: www.beatsons.co.uk 

Sistem sambungan di atas juga berfungsi sebagai pengunci. Sistem tersebut 

biasa ditentukan pada tali kit yang dapat dikencangkan maupun dilonggarkan 

sekaligus mengunci tali agar tidak bergeser ketika digunakan (Yudha, 2017). 

Kelebihan Ledderlock Buckles adalah kuat dalam mengunci, sedangkan 

kekurangannya adalah pengait ini mudah rusak jika dikaitkan dengan berat beban 

melebihi kapasitasnya. 

2.5 Material  

Material adalah sesuatu yang disusun atau di buat oleh bahan (Callister & 

William, 2004). Pengertian material adalah bahan baku yang diolah perusahaan 

industri dapat diperoleh dari pembelian lokal, impor atau pengolahan yang 

dilakukan sendiri (Mulyadi, 2000). Dari beberapa pengertian tersebut, dapat 

disimpulkan bahwa material adalah sebagai beberapa bahan yang di jadikan untuk 

membuat suatu produk atau barang jadi yang lebih bermanfaat. 
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2.5.1 Kulit Sintetis 

 

Gambar 2. 9 Kulit Sintetis 

Sumber: www.brandingkeren.com 

Kulit Sintetis adalah lembaran plastik yang, fleksibel memiliki struktur 

seperti kulit asli dan biasanya berbahan baku PVC. Kulit Sintetis ini dibuat dengan 

cara pelapisan (coating). 

Menurut Anonimus (1988), Kulit Imitasi adalah bahan pengganti (material 

substitution)  kulit alam dalam pembuatan atasan sepatu, atasan sandal, koper, tas, 

dan pelapis tempat duduk (jok) dan sebagainya. Sedangkanmenurut SNI 1294:2009 

kulit imitasi adalah lembaran kulit tiruan yangdibuat dari kompon PVC atau PU 

sebagai lapisan atasnya dan kain sebagailapisan dasar yang berfungsi sebagai 

penguat, ada  yang diberi busa pada lapisan tengah atau tanpa busa diproses secara 

calendering, coating, atau laminating. 
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Gambar 2. 10 Susunan Lapisan Kulit Sintetis 

Sumber: www.rumahkonveksi.com 

a. Top Coat ( Lapisan Atas ) 

Top Coat adalah lapisan paling atas dari kulit sintetis yang menentukan corak 

/motif dari kulit sintetis yang dibuat dengan kertas khusus yang disebut " 

release paper " . lapisan ini mempunyai ketebalan 0,12 mm. 

b. Foat Coat ( Lapisan Busa ) 

Foat Coat adalah lapisan yang berfungsi sebagai pengembang dan terletak 

tepat di bawah lapisan Top Coat. 

c. Skin Coat ( Lapisan Kulit ) 

Skin Coat adalah lapisan yang berfungsi untuk merekatkan lapisan penguat 

(kain) dengan lapisan foam. Lapisan memiliki ketebalan 0,06 mm. 

d. Inforce Coat 

Inforce Coat adalah lapisan yang berfungsi sebagai bahan penguat pada kulit 

sintetis. Inforce Coat biasanya dibuat dari kain kaos tricot yang mempunyai 

ketebalan 0,40 mm 

Kulit imitasi atau kulit tiruan merupakan kulit yang biasa digunakan sebagai 

pengganti kulit asli. Lembaran kulit tiruan yang dibuat dari bahan baku 

Top Coat  

Foam Coat 

Skin Coat 

Inforce Coat 
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polivinil klorida diproses dengan cara pelapisan/laminasi dengan 

menggunakan kaos atau kain sebagai lembaran dasarnya. 

2.5.2 Busa Polyfoam 

 

Gambar 2. 11 Busa Polyfoam 

Sumber: www.indotrading.com 

Busa Polyfoam yang biasa digunakan sebagai pelapis tas ini pada dasarnya 

memiliki permukaan yang mengkilat dan licin, bentuknya sedikit bergelombang 

seperti permukaan asbes namun tidak begitu terlihat. Busa Polyfoam lebih kenyal 

daripada busa ati dan biasa dipakai sebagai interlining handle tas ransel. 
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2.5.3 Kain Suede 

 

Gambar 2. 12 Kain Suede 

Sumber: Dokumen Peneliti 

Kain Suede adalah jenis kain yang menyerupai kulit namun berbeda, dengan 

proses finishing yang menghasilkan tekstur lapisan yang sangat halus, seperti 

beludru. Kain suede Biasa digunakan untuk beberapa produk fashion, seperti 

halnya, jaket, sepatu, tas, kemeja, dompet, ataupun pelengkap furniture. Istilah ini 

awalnya berasal dari bahasa Perancis “Gants de Suède,” digunakan untuk 

menunjukkan jenis sarung tangan lembut yang diimpor dari Swedia. Seiring waktu, 

kata suede mengacu pada setiap bahan kulit yang halus seperti beludru, yang 

umumnya dibuat dari kulit sapi, kambing, domba, dan rusa.  

Proses pengolahannya, setelah kulit diambil dari hewan, kulit yang berwarna 

kecoklatan diolah untuk menghasilkan bahan yang lentur dan tahan lama, yang 

digunakan untuk sejumlah aplikasi, seperti manufaktur pakaian dan upholstering 

furnitur. Kulit yang belum diampelas atau split dengan cara apapun dikenal sebagai 

“full-grain leather.” Full-grain leather biasanya dibuat hanya dari bagian yang 

terbaik. Ini adalah bagian kulit yang paling mahal serta yang paling tahan lama. 
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Sebuah alternatif yang lebih tahan lama dan lebih murah untuk suede dapat 

diproduksi dari bahan sintetis. Tidak seperti suede alami, versi sintetis tahan noda 

dan tahan terhadap air. Karena itu, suede sintetis sering digunakan untuk furnitur 

upholster atau barang-barang lainnya. 

2.5.4 Pelepah Pisang  

 

Gambar 2. 13 Pelepah Pisang 

Sumber: Dokumen Peneliti 

Pelepah Pisang adalah bagian dari Daun Pisang yang terdapat ditengah yang 

membesar dan mengumpul berselang seling membentuk suatu struktur seperti 

batang (psudo stem), pelepah pisang memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai 

material unggulan yang mudah diperbaharui, tersedia berlimpah, dan memiliki nilai 

estetika tersendiri. Dalam hal ini pelepah pisang dimanfaat menjadi berbagai jenis 

kreatifitas yang memiliki nilai jual tinggi dengan proses tertentu. Melalui proses 

pengolahan dan desain yang kreatif, pelepah pisang bisa dijadikan produk-produk 

untuk wadah seperti piring dan mangkok yang memiliki nilai dan estetika tinggi 

yang ramah lingkungan. Inovasi dari bahan pelepah pohon pisang adalah membuat 
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peralatan untuk anak-anak atau orang dewasa contohnya kotak pensil, kotak tissue, 

kipas, dan kotak obat. 

2.5.5  Kain Webbing 

Webbing adalah anyaman kain yang memiliki permukaan yang rata dengan 

lebar bervariasi. Menurut wikipedia, pada awalnya ‘tali tubuh’ ini dibuat dengan 

bahan katun atau rami. Namun seiring perkembangan jaman, penggunaan serat 

sintetis seperti nilon, polypropylene atau polyester mulai menggantikan bahan 

aslinya. Webbing memang sudah lazim di pakai sebagai salah satu bahan pembuat 

tas. Dengan webbing, maka tali pada tas akan terlihat rapi dan lebih bagus. 

Modelnya yang pipih mempermudah kita saat menyelempangkan tas di pundak 

kita. Biasanya tas yang menggunakan webbing adalah Tas Selempang. 

 

Gambar 2. 14 Kain Webbing 

Sumber : Dokumen Peneliti 

2.6 Macam Macam Jahitan 

2.6.1 Jahitan Single 

Jahitan yang umumnya mempunyai satu alur garis dan umumnya digunakan 

untuk merekatkan bagian satu kain dengan kain lainya supaya menempel dengan 



19 

 

 

 

 

rapi biasanya jahitan ini digunakan untuk menjahit kain yang robek atau sekedar 

merekatkan kain tidak diperuntukkan untuk dijahit di kain yang nantinya membawa 

beban barang yang berat (Gufron, 2019). 

 

Gambar 2. 15 Jahitan Single 

Sumber: Dokumen Peneliti 

2.6.2  Jahitan Double (Ganda) 

Gaya dari jahit Double sama dengan jahitan Single tetapi di jahitan Double 

lebih di utamakan pada kekuatan rekatnya, lain halnya dengan jahitan Single yang 

lebih terfokus untuk menempel saja. Sistim rajut ganda gunanya untuk lebih 

memperkuat daya rekat kain ketika membawa beban berat, biasanya digunakan 

pada bagian kantung tas .   
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Gambar 2. 16 Jahitan Double 

Sumber: Dokumen Peneliti 

2.7 Ergonomi 

Menurut Cahyadi (2014), istilah ergonomi berasal dari bahasa Latin yaitu 

ergon (kerja) dan nomos (hukum alam) dan dapat didefinisikan sebagai studi 

tentang aspekaspek dalam lingkungan kerjanya yang ditinjau secara anatomi, 

fisiologi, psikologi, engineering, manajemen, dan desain atau perancangan. 

Ergonomi berkenaan pula dengan optimasi, efisiensi, kesehatan, keselamatan, 

kenyamanan manusia di tempat kerja, dan lingkungannya saling berinteraksi 

dengan tujuan utama menyesuaikan suasana kerja dengan manusianya. 

Ergonomi juga disebut sebagai human enginering atau human factors, 

ergonomi juga digunakan di berbagai macam bidang keahlian seperti anatomi, 

arsitektur, perancangan produk industri, fisika, fisioterapi, teknik industri, militer, 

dan lain sebagainya. 
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Maksud dan tujuan utama dari pendekatan disiplin ergonomi diarahkan pada 

upaya memperbaiki performa kerja manusia seperti menambah kecepatan kerja, 

accuracy, keselamatan kerja di samping untuk mengurangi energi kerja yang 

berlebih serta mengurangi datangnya kelelahan yang terlalu cepat. Disiplin 

ergonomi juga diharapkan mampu memperbaiki pendayagunaan sumber daya 

manusia serta meminimalkan kerusakan peralatan yang disebabkan kesalahan 

manusia atau human error. 

Menurut Hawort, berat ideal dari ransel yang dapat dibawa dan tidak beresiko 

pada kesehatan tulang adalah 10% dari berat badan. Jika membawa beban melebihi 

perbandingan tersebut, maka rasa nyeri dan juga kelainan tulang seperti tulang 

belakang yang bengkok akan didapatkan (Marisha, 2016). 

Oleh karenanya, sangat penting bagi siapapun yang membawa tas dengan 

jenis ransel agar memperhatikan berat tas beserta isinya yang mereka bawa. Sebagai 

contoh, jika memiliki berat badan 60 kg, maka disarankan untuk membawa tas 

dengan beban 6 kg saja untuk menjaga kesehatan tulang yang dimiliki. Melebihi 

beban maksimal yang disarankan oleh berbagai ahli ini akan beresiko pada kelainan 

tulang secara permanen (Marisha, 2016). 

 

Gambar 2. 17 Keterangan Posisi Ergonomi Anggota Badan  

 Sumber : Dimensi manusia dan ruang interior,1978 
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Gambar 2.18 Satuan Ukuran Ergonomi 

Sumber : Sumber: Phesant, 1986; Stevenson, 1989; Nurmianto, 1991 

2.7. 1  Tujuan Ergonomi 

Secara umum tujuan ergonomi, antara lain: 

a. Meningkatkan kesejahteraan fisik dan mental  melalui upaya pencegahan 

cidera penyakit akibat kerja, menurunkan beban kerja fisik dan mental, 

mengupayakan promosi dan kepuasan kerja. 

b. Meningkatkan kesejahteraan sosial melalui peningkatan kualitas kontak 

sosial dan mengkoordinasi kerja secara tepat, guna meningkatkan jaminan 

sosial baik selama kurun waktu usia produktif maupun setelah tidak 

produktif. 

c. Menciptakan keseimbangan rasional antara aspek teknis, ekonomis, dan 

antropologis dari setiap sistem kerja yang dilakukan sehingga tercipta kualitas 

kerja dan kualitas hidup yang tinggi. (Tarwaka. Dkk, 2004). 

.  

 

No DIMENSI  Pria Wanita   

 TUBUH 5% X 95% S.D 5% X 95 S.D 

1 Tinggi Bahu pada 

Posisi duduk 

555 605 665 31 165 230 295 38 

2 Lebar Bahu 380 425 470 26 335 385 435 29 

3 Lebar Tangan 70 80 90 5 60 70 80 5 

Tabel 2. 1 Dimensi Tubuh Orang Normal 
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2.8 Antropometri  

Menurut Cahyadi (2014), dalam suatu proses rancang bangun fasilitas kerja 

adalah merupakan suatu faktor penting dalam menunjang peningkatan pelayanan  

jasa produksi jika dilihat dari sisi ergonomi. Perlunya memerhatikan faktor 

ergonomi dalam proses rancang bangun fasilitas dalam dekade sekarang ini adalah 

merupakan sesuatu yang tidak dapat dimungkiri lagi.  

Antropometri secara luas akan digunakan sebagai pertimbangan-

pertimbangan ergonomis dalam proses perancangan (desain) produk maupun 

sistem kerja yang akan berhasil diperoleh akan diaplikasikan secara luas antara lain 

dalam hal:  

a. Perancangan areal kerja (work station, interior mobil, dan lain-lain). 

b. Perancangan peralatan kerja, seperti mesin, equipment, perkakas (tools), dan 

sebagainya.  

c. Perancangan produk-produk konsumtif seperti pakaian, kursi, atau 

meja,komputer, dan lain-lain.  

d. Perancangan lingkungan kerja fisik.  

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa data antropometri akan 

menentukan bentuk, ukuran, dan dimensi yang tepat berkaitan dengan produk yang 

dirancang dan manusia yang akan mengoperasikan atau menggunakan produk 

tersebut. 

Manusia pada umumnya akan berbeda-beda dalam hal bentuk dan dimensi 

ukuran tubuhnya. Disini ada beberapa faktor yang akan mempengaruhi ukuran 
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tubuh manusia, sehingga sudah semestinya seorang perancang produk harus 

memerhatikan faktor-faktor tersebut yang antara lain, adalah:  

a. Jenis Kelamin  

b. Umur Atau Usia  

c. Suku Bangsa Atau Etnik  

d. Jenis Pekerjaan  

e. Cacat Tubuh Secara Fisik  

f. Posisi Tubuh (Postur) 

2.8.1  Ruang lingkup Antropometri 

Antropometri bermanfaat untuk mengetahui struktur tubuh manusia dan 

menempatkanya pada cabang tertentu yang cocok dengan individu tertentu. 

Tujuanya adalah menemukan dan menciptakan bentuk produk yang sesuai dengan 

pengguna.
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1 Rancangan Penelitian 

Rancangan penelitian adalah pokok perencanaan yang bertujuan untuk 

membuat target yang hendak dicapai dalam penelitian secara keseluruhan berjalan 

dengan baik sesuai apa yang direncanakan atau dikehendaki sehingga proses dan 

tujuan dari penelitian tersebut dalam memecahkan masalah bisa berjalan dengan 

baik pula serta jelas dan terstruktur. 

3.1.1 Penelitian Lapangan 

Penelitian lapangan merupakan salah satu metode pengumpulan data dalam 

penelitian kualitatif yang tidak memerlukan pengetahuan mendalam akan literatur 

yang digunakan dan kemampuan tertentu dari pihak peneliti. Penelitian lapangan 

biasa dilakukan untuk memutuskan ke arah mana penelitiannya berdasarkan 

konteks. Penelitian lapangan biasa diadakan di luar ruangan. 

3.1.2 Analisis 

Pada tahap analisis peneliti melakukan analisis data untuk mengidentifikasi 

masalah berdasarkan data yang telah diperoleh, yaitu tentang kebutuhan para 

desainer (Desain Grafis) terhadap kurang adanya tas pendukung untuk memenuhi 

kebutuhan mereka, hal ini dimana bertujuan untuk menemukan solusi dalam 

pemecahan masalah. Sehingga dalam hal ini peneliti menemukan suatu penawaran 

solusi agar aktivitas pengguna menjadi maksimal pada suatu profesi pekerjaan 
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maupun kegiatan yang digeluti para desainer. Terutama Desainer Grafis. Tas sangat 

dibutuhkan dalam menyimpan kebutuhan mereka saat melakukan kegiatan yang 

mereka geluti. Maka hal ini menjadi fokus yang dipilih dalam penelitian. Untuk 

menyusun pengembangan tas desainer ini dilakukan dengan cara menambahkan 

storage di dalamnya memaksimalkan dalam segi aesthetic desain dan material 

dalam tas tersebut. 

3.1.3 Gagasan Desain Tas Ransel 

Pada tahap ini peneliti menemukan suatu ide baru mengenai pengembangan 

desain Tas Desainer baik secara fungsi maupun visual yang berdasarkan kebutuhan 

target dari penelitian. Adapun strategi yang ditawarkan peneliti yaitu meliputi 

bahan, desain, warna, cost, finishing, dan bentuk. 

3.2 Jenis Penelitian 

Dalam penelitian ini akan menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan 

deskriptif yang merupakan metode penelitian yang berusaha menggambarkan suatu 

objek atau subjek yang akan diteliti sesuai dengan apa adanya dengan tujuan 

menggambarkan secara sistematis fakta dan karakteristik suatu objek yang akan 

diteliti secara tepat. 

Menurut pendapat Moleong (2005:4) “Penelitian kualitatif dapat diartikan 

sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata 

tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati”. 
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3.3 Lokasi Penelitian 

Menurut Iskandar, (2008: 219) lokasi penelitian adalah situasi dan kondisi 

lingkungan tempat yang berkaitan dengan masalah penelitian. 

Lokasi penelitian yang berkaitan dengan pengembangan desain tas desainer 

ini akan dilakukan di Beiergo 3d Printing Ngagel Surabaya yang mempunyai 

Desainer Ahli Dibidang Desain Manual (Ilustrasi) dan Desain Digital. 

 

Gambar 3. 1 Lokasi peneltian Biergo 3D Printing Ngagel Surabaya 

Sumber: Dokumen Peneliti 

Lokasi penelitian ini akan dilakukan di Beiergo 3D Printing Ngangel Timur 

No 46-48, Kota Surabaya, Jawa Timur (60283), yang berkaitan dengan 

pengembangan desain produk tas ransel kulit denga accessories pelepah pisang.  

3.4 Obyek Penelitian 

Objek penelitian merupakan masalah yang diteliti. Menurut Sugiyono (2012), 

objek penelitian adalah suatu atribut dari orang, ojek atau kegiatan yang 

mempunyai variasi tertentu yang diterapkan peneliti untuk dipelajari dan kemudian 

ditarik kesimpulanya.  
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Objek penelitian ini adalah tas desainer yang ditujukan pada para desainer 

manual (sketsa) maupun digital untuk lebih memudahkan dalam menyimpan dan 

membawa barang barang untuk mendesain. 

3.5 Model Kajian Penelitian 

 Model kajian yang dipilih pada penelitian ini menggunakan model kajian 

pengelompokan permasalahan berdasarkan konteks kreatifitas dengan variable 

tawaran pemecahan baru. 

3.6 Teknik Pengumpulan Data 

Menurut Arikunto, (2006: 221) data didalam penelitian dikumpulkan dengan 

berbagai cara yang disesuaikan dengan informasi yang diinginkan, antara lain 

dilakukan dengan cara :  

3.6.1 Observasi 

Menurut Arikunto, (2006: 124) observasi adalah mengumpulkan data atau 

keterangan yang harus dijalankan dengan melakukan usaha-usaha pengamatan 

secara langsung ke tempat yang akan diselidiki. 

Pengamatan yang dilakukan peneliti yang memusatkan perhatian terhadap 

suatu objek penelitian. Observasi dilakukan dengan cara pengamatan dan 

pencatatan secara sistematis terhadap objek yang akan diteliti sebagai berikut : 

a. Tas Ransel Desainer 

b. Storage Tas Ransel Desainer 

c. Material Tas Ransel Desainer 

d. Safety Tas Ransel Desainer 
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e. Desain Tas Ransel Desainer 

f. Ergonomi (kenyamanan) 

3.6.2 Wawancara 

Wawancara dalam pendekatan kualitatif bersifat mendalam. Wawancara dan 

Observasi bisa dilakukan secara bersamaan. Wawancara dapat digunakan untuk 

menggali lebih dalam dari data yang diperoleh dari observasi. Wawancara 

mendalam, merupakan suatu kegiatan yang dilakukan untuk mendapat informasi 

secara langsung dengan mengajukan pertanyaan kepada  narasumber (informan 

atau informan kecil) untuk mendapat informasi yang mendalam. (Rully Indrawan 

dan Poppy Yaniawati, 2004: 138). 

Teknik pengumpulan data menggunakan teknik wawancara non probability 

sampling dengan teknik purposive sampling dan snowball sampling yaitu 

pewawancara yang akan bertugas mengajukan pertanyaan, sedangkan narasumber 

yang akan menjawab pertanyaan tersebut. Dapat disimpulkan bahwa 

narasumbernya meliputi : 

a. Desainer Beiergo 3D Printing yang bergelut di Bidang Desain Manual 

maupun Desain Digital yang bernama Afifah  mengatakan kekurangan tas 

yang umumnya ada dipasaran terletak pada storage atau tempat penyimpanan 

yang kurang efisien dalam menyimpan peralatan desain, dan juga dari sisi 

safety sebuah tas tersebut kurag memadai 

b. Praktisi yaitu UKM Tas / Produsen Tas. 

c. Akademisi yaitu Kaprodi Desain Produk ITS  
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Sehingga peneliti berharap informasi data yang didapat lebih maksimal, dan 

lebih berguna untuk kebutuhan desainer. 

3.6.3 Dokumentasi 

Menurut Paul Otlet, dokumentasi ialah semacam pengumpulan, pengolahan, 

penyimpanan, dan penemuan kembali dan penyebaran dokumen. Dalam 

pengumpulan dokumen peneiti berusaha mengumpulkan dokumen dokumen yang 

dapat menunjang pengembangan tas desainer dengan cara mengupulkan foto 

kegiatan yang sudah dilaksanakan seperti observasi, dan wawancara. 

Metode dokumentasi ini dilakukan dengan cara mendokumentasikan semua 

yang berkaitan dengan proses penelitian berlangsung, mulai awal memulai 

penelitian dengan wawancara ke para ahli hingga proses pengerjaan produk, agar 

mendapatkan seluruh sumber data yang akan dibuat nantinya menjadi sebuah 

produk hal ini dilakukan dengan bukti foto kegiatan yang semua tersebut 

memberikan informasi bagi proses penelitian. 

3.6.4 Studi Literatur 

Studi Menurut Sugiyono, (2012: 291) studi kepustakaan berkaitan dengan 

kajian teoritis dan referensi lain yang berkaitan dengan nilai, budaya, dan norma 

yang berkembang pada situasi sosial yang diteliti, selain itu studi kepustakaan 

sangat penting dalam melakukan penelitian, hal ini dikarenakan peneliti tidak akan 

lepas dari literatur-literatur ilmiah. 

Studi yang dilakukan peneliti dengan cara mencari referensi teori yang relefan 

yang berkaitan dengan objek suatu penelitian. Referensi ini dapat dicari dari buku, 

jurnal, artikel, laporan penelitian, dan situs-situs di internet. Tujuannya untuk 
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memperkuat permasalahan serta sebagai dasar teori dalam melakukan studi yang 

berkaitan dengan desain produk tas ransel desainer untuk mengefisienkan dalam 

menyimpan barang. 

3.6.5 Studi Eksisting 

 

Gambar 3. 2 Storage Tas Ransel pada umumnya 

Sumber : Dokumen Peneliti 

 

Gambar 3. 3 Storage Tas Ransel Pada Umumnya 

Sumber : Dokumen Peneliti 
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Studi eksisting merupakan metode pengumpulan data dengan cara 

mempelajari dan menganalisis produk yang sudah ada. Hal ini dimaksudkan untuk 

mencari kelemahan Pada suatu produk untuk diubah menjadi kekuatan dan semakin 

memberikan kelebihan pada produk yang akan dikembangkan nantinya. 

3.6.6 Studi Kompetitor 

Studi kompetitor merupakan salah satu metode untuk mengumpulkan data 

dengan cara mempelajari dan membandingkan pengembangan produk kompetitor 

dengan produk yang akan dikembangkan. Hal ini dimaksudkan untuk mencari 

kelemahan dari produk kompetitor untuk diubah menjadi kelebihan bagi produk 

yang nantinya akan di kembangkan. 

3.7 Teknik Analisis Data 

Meolong (2007: 248), dalah upaya yang dilakukan dengan jalan berjalan 

dengan data , mengorganisasikan data, memilah menjadi satuan yang dapat 

dikelola, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang 

dapat di pelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain. 

Analisis data yang digunakan dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Dalam 

penelitian tindakan dengan pendekatan kualitatif, data yang diperoleh dan muncul 

akan lebih banyak berbentuk kata-kata, bukan rangkaian angka. 

Untuk memudahkan dalam penyajian data agar mudah dipahami, maka teknik 

analisis data yang akan digunakan dalam penelitian yaitu analysis interactive, 

model dari Miles dan Hubermen. Yang membagi langkah analisis data dalam 
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beberapa bagian, yaitu dengan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data , dan 

verifikasi data. 

3.7.1 Reduksi Data 

Reduksi data merupakan suatu pekerjaan merangkum , memilih hal – hal yang 

pokok, memfokuskan pada hal – hal yang penting, serta dicari tema dan polanya. 

Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih 

jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya 

dan mencarinya apabila diperlukan ( Ruly Indrawan dan Poppy Yaniawati, 2014: 

155). 

Pada proses reduksi data, data yang telah diperoleh dari narasumber ahli akan 

di kelompokan berdasarkan permasalahan yang ada, dan data yang telah diperoleh 

sebagai acuan agar data  penelitian akurat dan  tidak meluas. 

Reduksi data merupakan bagian dari analisis data yang mengacu pada bentuk 

analisis pemilihan, pemfokusan, penyederhanaan, dan pentransformasian data 

mentah. Dalam reduksi data terdapat berbagai tahap, seperti membuat rangkuman, 

memilih tema, membuat pemisah-pemisah, pemberian kode, menulis memo-memo 

dan pengembangan. 

3.7.2 Penyajian Data 

Pada pendekatan kualitatif penyajian temuan, merupakan upaya peneliti 

untuk melakukan peran temuan dalam bentuk kata gorisasi dan pengelompokan 

penyajian temuan diperhatikan beberapa konsep yakni deskripsi, tematik, dan 
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diskusi narasi. Dalam penelitian mengenai tas acrrie ini peneliti memilih konsep 

diskriptif. 

3.1.4 Verifikasi Kesimpulan 

Tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan berdasarkan temuan dan 

melakukan verifikasi data. Pada dasarnya kesimpulan awal yang sudah diperoleh 

masih bersifat sementara dan kesimpulan tersebut akan berubah jika ditemukannya 

bukti-bukti yang mendukung tahap pengumpulan data berikutnya. Proses untuk 

mendapatkan bukti-bukti inilah yang dimaksud dengan verifikasi data. Proses 

verifikasi ini bermaksud untuk menguji kembali untuk menarik sebuah kesimpulan.  

Setelah melalui proses diatas akan mendapatkan sebuah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

keyword yang dibutuhkan oleh peneliti, yang selanjutnya akan dikembangkan lagi 

untuk menjadi sebuah konsep pada perancangan penelitian. 
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BAB IV 

KONSEP DAN PERANCANGAN 

 

Dalam konsep dan perancangan produk ini akan membahas tentang 

penggunaan metode yang nantinya akan di aplikasikan dalam proses perancangan 

karya. Hasil observasi dan wawancara, serta teknik yang digunakan dalam 

pengembangan produk sebagai upaya meningkatkan nilai kualitas produk agar 

berkembang lebih baik. 

4.1. Hasil Pengumpulan Data 

4.1.1 Observasi 

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan pada tanggal 15 maret 2019 

pada salah satu tempat ATK yang berada di surabaya barat daerah pandugo, umum 

menjual peralatan sekolah yang di dalamnya terdapat produk tas untuk kebutuhan 

bekerja serta sekolah  hal ini bertujuan menganalisis produk tas yang telah ada saat 

ini. Tas yang ada saat ini banyak yang menggunakan model tas ransel punggung 

dengan bahan material cordura,suede,taslan dan kain kanvas dengan berbagai 

macam warna, namun yang banyak digunakan kain cordura karna kainya kuat, 

lentur dan tahan air. Dengan finishing produk yang dikemas dengan kemasan 

plastik polos agar produk terlindungi dari debu maupun kotoran.  

Tas Ransel punggung banyak dipilih karena lebih memudahkan 

penggunanya dalam membawa beban berat maupun ringan hal ini dikarenakan 

terdapat dua tali yang terdapat pada tas tersebut untuk membagi beban pada masing 

masing bahu agar tidak bertumpu pada satu bahu saja seperti contohnya tas 
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selempang. Banyak dari sekarang tas ransel mempunyai berbagai macam 

model,fungsi dan kenyamanan masing masing sesuai kebutuhan pengguna, hal ini 

bisa dianggap sebuah pengembangan namun untuk lebih luasnya lagi masih belum 

ada pengembangan yang bisa memenuhi suatu kebutuhan khusus pada suatu bidang 

pekerjaan atau aktivitas penggunanya seperti tas ransel untuk desainer grafis dan 

lain sebagainya. 

4.1.2 Wawancara 

1. Akademisi 

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan dengan pihak akademisi 

(ITS) Institut Teknologi Sepuluh November Surabaya yaitu bapak Waluyo 

selaku orang yang ahli dibidang desain produk khususnya produk Tas 

menjawab masalah yang terjadi pada produk tas ransel yang sudah ada saat 

ini cenderung lebih mementingkan motif dan desain daripada safety dalam 

melindungi barang yang dibawa, maupun storage untuk menyimpan 

peralatan pengguna. Hal ini merupakan sesuatu kekurangan yang dapat 

dikembangkan menjadi sebuah kelebihan yang terfokuskan  pada salah satu 

safety maupun storagenya untuk memudahkan dalam menyimpan barang 

sesuai kebutuhan aktivitas yang digeluti oleh masing masing bidang. Desain 

produk saat ini menjadi salah satu  penawaran untuk memecahkan masalah 

sosial yang terdapat pada lingkungan sekitar maupun aktifitas yang 

dilakukan , tidak jarang masalah sosial yang ada dapat dipecahkan oleh 

desain produk, salah satunya pada pengembangan Desain Tas Ransel untuk 

memudahkan dalam menyimpan barang mahasiswa Desain Produk ataupun 
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pengembangan tas ransel anti air untuk pekerja lepas yang lebih banyak 

aktivitasnya berada di luar ruangan. Dengan Produk produk tersebut bisa 

jadi merupakan suatu bukti hal yang merupakan contoh proses pemecahan 

masalah yang dapat berpengaruh dalam aktifitas aktifitas di lingkungan 

sosial. Menurut bapak Waluyo, fakta yang diperoleh dari lingkungan sekitar 

yang notabenenya banyak menggunakan tas seperti pelajar ataupun seorang 

pekerja umumnya lebih memilih tas yang banyak storagenya (kantung) dan 

safetynya sebagai pendukung agar produk yang ada di dalamnya bisa 

terlindungi dengan baik, karena hal ini berpengaruh langsung dalam 

aktifitas si pengguna tas tersebut. Meskipun Dilain sisi juga pilihan kedua 

yang dipilih oleh pengguna tas lebih banyak mengarah  ke modelnya 

maupun desain tas hal ini juga berpengaruh sebagai pendukung penampilan 

pengguna dalam tampil sesuai umur ataupun kegiatanya. 

2. Praktisi 

Berdasarkan hasil wawancara terhadap Bapak Giantoro sebagai Praktisi dan 

selaku pemilik CV. AZZA Collection Reparasi Tas Dan Koper di Surabaya 

yang dianggap mengetahui secara detail tentang pembuatan berbagai 

macam Tas saat ini yang ada di lapangan dan menjadi daya tarik maupun 

Trend Mode. Menurut Pak Giantoro, Tas yang ada di lapangan saat ini yang 

paling umum digunakan dan banyak dibuat yaitu Tas Ransel dengan desain 

yang tidak terlalu banyak motif  dan terkesan lebih simple, tetapi memiliki 

berbagai macam storage untuk menyimpan berbagai barang didalamnya, 

sehingga efisien dalam menyimpan barang, dan untuk bahan baku sendiri 
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saat ini banyak pengerajin Tas lebih banyak menggunakan bahan cordura 

sebagai bahan baku utama dikarenakan teksturnya halus, kuat dan tahan air 

namun hal ini disesuaikan menurut kebutuhan masing masing individu atau 

konsumen. Jika untuk tas pekerja yang aktivitasnya lebih banyak dilakukan 

di dalam kantor atau indoor ingin terlihat lebih elegant lebih cocok 

menggunakan bahan material kulit ,dikarenakan kulit bisa menjadi salah 

satu bahan pendukung untuk meningkatkan penampilan agar terlihat lebih 

mewah dan exclusive. Untuk jahitan yang diterapkan pada pembuatan Tas 

saat ini banyak menggunakan Jahitan Single dan Jahitan Double. Pada 

proses  finishing  tas dilakukan cek untuk memastikan jahitan tas maupun 

sisa material yang berlebihan pada tas dengan cara menggunting bagian 

yang berlebihan dan tidak rapi diharapkan bisa menghasilkan produk yang 

maksimal. 

3. Pemerintah 

Berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh dari Desperindag 

(Departemen Perindustrian Dan Perdagangan) kota Surabaya, Pak 

Aryawiguna mengatakan bahwa pemerintah sangat mendukukung dan 

melindungi usaha kecil menengah yang berfokus dibidang industri tekstil 

seperti pakaian dan tas untuk memajukan suatu daerah khususnya area jawa 

timur agar lebih dikenal luas dikancah dalam negeri maupun internasional. 

Namun kebanyakan dari industri kecil menengah mengalami kesulitan pada 

bagian proses produksi barang yang nantinya akan dikirimkan kepada 

konsumen karena tenaga kerja masih kurang dan masih mengandalkan 
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teknik manual dalam menjahit, hal ini mengakibatkan produk dari industri 

kecil sangat tertinggal jauh dengan perusahaan perusahaan besar yang sudah 

banyak beroperasi. Namun pemerintah mengedukasi para pemilik UKM 

dengan cara memberikan pelatihan agar UKM kecil bisa layak untuk 

bersaing di dunia perindustrian. Berkat dari peran pemerintah menciptakan 

dan memberikan edukasi pelatihan untuk UKM Jawa timur memberikan 

dampak yang siginifikan berpengaruh dalam proses produksi dan 

keterampilan. Pihak UKM mulai menggunakan alat alat yang modern untuk 

bisa lebih memudahkan dalam proses produksi mereka menjadi lebih 

banyak dan beraneka ragam, oleh salah satu hal inilah diharapkan kualitas 

produk tekstil buatan anak bangsa bisa bersaing di dunia perindustian di 

dalam maupun di luar negeri. 

4.1.3 Dokumentasi 

 

Gambar 4. 1 Tas Yang Terdapat Di Lapangan 

 Sumber : Dokumen Peneliti 
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Dari gambar 4.1 dan gambar 4.2 terdapat foto yang diambil pada tgl 17 Juli 

tahun 2019 di Toko ATK Makadata Jln Dharmahusada Surabaya yang berbeda 

menampilkan fakta bahwa pada saat ini desain yang digemari oleh masyarakat yaitu 

desain yang minimalis dan tidak terdapat banyak motif dan penambahan 

accessories berlebih, sehingga mengesankan tas ransel yang Minimalis  tetapi tetap 

Fungsional. 

Sedangkan untuk material saat ini rata-rata bahan yang digunakan untuk 

membuat tas  lebih banyak menggunakan Kain cordura dan taslan  pada Tas Ransel 

tersebut. Untuk warnanya sendiri banyak Tas ransel menggunakan warna gelap 

yang dominan diminati oleh kaula muda, seperti warna biru navy, abu abu, hitam, 

maupun maroon. Pada bagian luar tas hanya dibungkus plastik putih transparan dan 

tidak ada logo di luarnya.  (lihat gambar 4.2). 

 

Gambar 4. 2 Tas Yang Ada Di Lapangan 

Sumber : Dokumen Peneliti 
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Gambar 4. 3 Tas Dengan Model Minimalis Yang Ada Di Lapangan 

Sumber : Dokumen Peneliti 

4.1.4 Studi Literatur 

1. Tas 

Pada zaman dulu, tas hanya terbuat dari bahan-bahan sederhana seperti kulit 

Sintetis, kain dan vinyl. Karena kulit asli cukup langka dan harganya mahal, maka 

dibuatlah kulit sintetis sebagai alternatif bagi penggunaan kulit sebagai bahan baku 

tas. Kulit sintetis mendominasi sebanyak 60% dari Tas Kulit yang beredar di 

pasaran. 

Selain bahan yang disebutkan tadi, ada juga paper bag atau kertas tebal yang 

awalnya digunakan orang China pada masa Dinasti Tang. Orang China biasa 

menggunakan tas kertas ini untuk menyimpan berbagai barang termasuk 

diantaranya adalah teh. 
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Selain Tas Kertas yang awalnya digunakan oleh Orang China, masyarakat 

dunia sendiri awalnya baru mengenal Tas sebagai Pembungkus Roti. Setelah itu 

munculah Tas Plastik yang di pasarkan sekitar 25 – 35 persen dan pada akhirnya 

beredar secara massif di pasaran. Pada saat ini, Tas Plastik sendiri mudah dijumpai 

di supermarket karena digunakan sebagai pengganti kantong kertas. 

Sejarah mencatatat bahwa bangsa Mesir telah menggunakan tas sekitar abad 

ke 14 walaupun pada tulisan sejarah lainnya disebutkan bahwa bangsa Mesir Kuno 

juga sudah menggunakan tas pinggang untuk bepergian.Tas pinggang juga umum 

digunakan sebagai sabuk pengencang pinggang. Sulaman dan hiasan yang ada pada 

tas mencerminkan status sosial orang tersebut. Hal ini karena semakin banyak dan 

mewah hiasanya berarti tas tersebut semakin sulit untuk dibuat. 

Pada abad ke 16, diciptakanlah Handbag atau Tas Jinjing yang lebih mudah 

dan praktis untuk digunakan dalam aktivitas sehari-hari. Material pembuatannya 

terbuat dari bahan kulit yang memiliki kancing pengikat pada bagian atasnya.Pada 

zaman ini tas travel berukuran lebih besar dan dipakai dengan cara 

menyilangkannya pada badan. Tas yang fashionable baru muncul pada abad ke 17, 

ini ditandai dengan munculnya berbagai macam tas berukuran kecil yang memiliki 

banyak bentuk dan model. 

Kaum wanita pada zaman itu juga membuat tas sulaman yang indah dan 

digunakan untuk menikah nantinya. Pada perkembangannya, semakin banyak tas 

dan kerajinan tangan yang cantik dan unik yang dihasilkan oleh para wanita di 

zaman itu.Masuk abad ke 18 muncul tren busana Neo-Classical yang sangat 

populer dengan model pakaian minim atau terbuka bagi kaum wanita. Tren busana 
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ini membuat tas kecil atau purse terlihat kurang pantas ketika dibawa. Oleh karena 

itu para wanita di zaman ini mulai menggunakan tas tangan. 

 

Gambar 4. 4 Tas Pada Zaman Dahulu 

Sumber: www.taspadazamandahulu.com 

2. Tas Ransel 

Tas Ransel adalah Tas Ransel adalah wadah/tempat yang dipakai 

dipunggung serta memiliki satu/dua tali berbentuk Vertikal yang panjangnya 

melewati bahu si pemakai.Tas Ransel merupakan salah satu tas berkapasitas besar 

sehingga mampu membawa benda-benda yang banyak dari ringan hingga berat. Tas 

Ransel ini dapat diatur sesuai dengan kebutuhan bawaan barang si pemakai. 

Tas ransel biasanya lebih banyak dipilih daripada Sling Bag atau Tas 

Tangan, sebab penggunaan Tas Ransel yang lebih Efisien serta dapat menampung 

banyak bawaan. Tas Ransel  juga membuat penggunanya lebih merasa nyaman, 

karena berat beban yang dibawa tas ransel akan terbagi dua dengan dua tali Vertikal 

yang berada dibahu ketimbang Sling Bag atau Tas Tangan yang hanya memusatkan 

satu bagian tubuh untuk menahan/membawa beban. 
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Rata-rata beban yang dapat ditampung tas ransel bisa mencapai 10 kg. tas 

ransel dirancang khusus sesuai dengan kebutuhan si pemakai. Tas ransel 

mengandalkan kekuatan pinggul dalam penggunaannya ketimbang kekuatan bahu, 

sebab pinggul lebih kuat menahan beban daripada bahu. 

 

Gambar 4. 5 Tas Desain Minimalis 

 Sumber: www.tasminimalis.com 

3. Kulit Sintetis 

Menurut Anonimus (1988), Kulit Imitasi adalah bahan pengganti (Material 

Substitution)  kulit alam dalam pembuatan atasan sepatu, atasan sandal, koper, 

tas,dan pelapis tempat duduk (jok) dan sebagainya. 

Jenis Kulit Sintetis adalah Kulit Imitasi yang tidak menggunakna kulit 

hewan. Kulit sintetis telah dibuat dari berbagai macam jenis yang hampir sama 

dengan kulit aslinya.kulit sintetis dikembangkan dengan memakai komposisi karet 

atau Pyroxilin Zat Sintetis. 

http://www.tas/
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Berikut ini kualitas bahan kulit sintetis terbagi menjadi tiga bagian, yaitu 

kategori High Quality, Medium Quality, Dan Low Quality. 

a. High Quality  

Kulit sintetis yang termasuk pada dalam kategori yag sangat berkualitas 

tinggi salah satunya adalah mbtech, murano, dan platinum. Keunggulan 

dengan bahan ini adalah bahanya cukup awet dan tidak mudah pudar pada 

warnanya, serta jika diraba pada bagian permukaanya akan terasa sangat 

lembut. 

b. Medium Quality 

Kualitas kulit sintetis pada tahap ini termasuk dalam kategori kain jenis  

virotec, caviero atau bisa juga disebut dengan virotec super, martin suede. 

Suede yang dimaksud disini adalah sintetis bukan dari kulit asli 600D. 

Bahan tersebut mempunyai permukaan yang sangat lembut. 

c. Low Quality  

Kualitas ini termasuk dalam kategori jenis kain camera, canvas, vinyl, dan 

parasit sifat karakter pada bahan ini adalah sangat tipis dan permukaanya 

kasar 
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Gambar 4. 6 Jenis Jenis Kulit Sintetis 

 Sumber: www.kulitsintetis.com 

4. Pelepah Pisang  

Batang pelepah pisang banyak dimanfaatkan masyarakat, terutama bagian 

yang mengandung serat. Setelah dikelupas tiap lembar sering dimanfaatkan sebagai 

pembungkus untuk bibit tanaman sayuran, dan setelah dikeringkan digunakan 

sebagai kerajinan tangan kriya dan untuk  tali pada pengolahan tembakau, dan dapat 

pula digunakan untuk kompos. 

Batang Pelepah Pisang merupakan limbah pertanian yang belum 

dimanfaatkan secara maksimal untuk menghasilkan produk yang bernilai ekonomi 

tinggi, hingga kini hanya sebagian kecil yang dimanfaatkan untuk industri 

kerajinan. Menurut Hobir (1997) setiap pohon pisang berpotensi menghasilkan 

pelepah kering sebanyak 6,15 kg, lebih lanjut Sukun dayanto (2004) menambahkan 

bahwa pelepah pisang mempunyai kandungan selulosa yang dapat dimanfaatkan 

sebagai bahan baku pembuatan pulp Batang pelepah pisang memiliki manfaat yakni 

dijadikan serat untuk bahan baku kertas uang, kertas chaque dan berbagai kertas 
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yang termasuk sequrity papers lainnya, kertas sigaret, kantong teh celup, dan lain-

lain. 

 

Gambar 4. 7 Pelepah Pisang 

Sumber : www.pelepahpisang.com 

5. Desain Grafis 

Menurut Jessica Helfand, Desain Grafis adalah “Kombinasi kompleks kata-

kata dan gambar, angka-angka dan grafik, foto-foto dan ilustrasi yang 

membutuhkan pemikiran khusus dari seorang individu yang bisa menggabungkan 

elemen-eleman ini, sehingga mereka dapat menghasilkan sesuatu yang khusus, 

sangat berguna, mengejutkan atau subversif atau sesuatu yang mudah diingat. 

Desain Grafis sendiri merupakan cabang ilmu dari seni desain yang 

didukung oleh perkembangan komputer dalam membuat sebuah objek. Desain 

biasa diterjemahkan sebagai seni terapan, arsitektur, dan berbagai pencapaian 

kreatif lainnya. Proses desain pada umumnya memperhitungkan aspek fungsi, 

estetik dan berbagai macam aspek lainnya, yang biasanya datanya didapatkan dari 

riset, pemikiran, brainstorming, maupun dari desain yang sudah ada sebelumnya. 

http://www.google.com/masyarakat
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Seni desain grafis menggabungkan kemampuan kognitif dan keterampilan 

visual dalam mengkombinasikan  tipografi, ilustrasi, fotografi, pengolahan gambar, 

dan tata letak. Definisi Desain Grafis: adalah salah satu bentuk seni lukis (gambar) 

terapan yang memberikan kebebasan kepada sang desainer (perancang) untuk 

memilih, menciptakan, atau mengatur elemen rupa seperti ilustrasi, foto, tulisan, 

dan garis di atas suatu permukaan dengan tujuan untuk diproduksi dan 

dikomunikasikan sebagai sebuah pesan. 

Orang yang berkecimpung di dalam dunia desain grafis disebut sebagai 

Graphic Designer. Graphic Designer bertanggung jawab untuk membuat sebuah 

desain tampilan agar tampak menarik sehingga dapat digunakan sebagai promosi 

suatu produk kepada publik. 

Seorang Graphic Designer harus memiliki keahlian dalam bidang teknologi, 

sains, seni, sosial dan budaya, filsafat dan etika. Bidang-bidang ini berfungsi untuk 

mengetahui cakupan hasil karya tertentu agar sesuai dengan target. Selain lima 

bidang tersebut seorang Graphic Designer juga harus memiliki  kemampuan olah 

nirmana, yang digunakan untuk membuat karya grafis yang menarik sekaligus 

memilki fungsi yang sesuai dengan permintaan klien. Kemampuan tak kalah 

penting yang harus dimiliki oleh Graphic Designer adalah menggunakan Software 

Desain Grafis, sehingga mampu menerapkan kreasi grafis pada media elektronik 

agar dapat dibuat secara misal dan untuk kebutuhan klien lainnya. 

Dalam proses awal untuk mendesain tentu saja desainer membutuhkan alat-

alat pendukung. Alat-alat tersebut tergantung pada jenis desain yang akan dibuat. 

Ada pula alat untuk membuat sketsa terlebih dahulu, Software Maupun Hardware 
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pendukung yang akan mengoptimalkan hasil desain yang di buat menjadi 

maksimal. 

Berikut ini alat-alat yang dibutuhkan untuk Desain grafis : 

a. Peralatan yang dibutuhkan untuk membuat Sketsa 

Awal untuk membuat desain, para Desainer lebih memilih membuat  Sketsa 

terlebih dahulu. Karena pembuatan sketsa dalam dunia Desainer sangat 

penting karena sebagai kerangka awal sebelum membuat desain yang 

nantinya dibuat. Berikut beberapa contoh peralatan manual Desainer Grafis 

yang sering digunakan ketika menggambar Sketsa : 

• Pensil Clutch / HB,2B,5B,8B 

• Kertas / Buku Gambar A3,A4,A5 

• Drawing Pen/Spidol  

• Penggaris 

• Penghapus  

b. Hardware 

Untuk merubah desain tangan menjadi desain dalam bentuk  grafis 

dibutuhkan hardware. Peranan hardware wajib untuk mendisplaykan 

tampilan yang sebelumnya berupa tulisan menjadi sebuah grafis pada layar 

monitor. Berikut ini adalah hardware yang dibutuhkan untuk membuat 

desain grafis. 

• Komputer/ laptop 

• Scanner 

• Mouse 
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• Printer 

• Drawing Table 

Peranan Drawing Table untuk mendesain digital memudahkan untuk 

mendesain, sedikit mengurangi beban untuk membuat berbagai macam 

variasi dalam bentuk desain grafis.  

c. Software 

Desain Grafis terdiri dari banyak jenis. Sebelum memulai untuk mendesain 

diperlukan aplikasi yg sesuai dengan skill pengguna hal ini digunakan untuk 

menggambar via digital,aplikasi tersebut antara lain bisa membuat Video 

animasi, Poster, Brosur, Karakter 3D ( 3 Dimensi ), dan banyak yang lain 

juga. 

Berikut Software yang umum digunakan di kalangan desainer grafis dalam 

pembuatan Desain Grafis antara lain : 

•Adobe Photoshop 

• Adobe Illustrator 

• Adobe InDesign 

• Coreldraw 

• CorelDrawAudiovisual 

• Adobe After Effect 

• Adobe Premier 

• Flash 3 Dimensi 

• 3D StudioMax 
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4.1.5 Studi Eksisting 

Studi eksisting melihat pada hasil observasi, dimana observasi tersebut 

ditinjau langsung melalui beberapa toko yang menjual peralatan sekolah yang 

terdapat di beberapa tempat di Surabaya serta media pendukung seperti internet, 

dan majalah dengan menggunakan desain serupa. Studi ini dimaksudkan untuk 

mengetahui kekuatan maupun kelemahan dari produk yang sudah ada. 

1. Fungsional 

Banyak produk tas ransel yang telah beredar di lapangan dengan bentuk dan 

model yang relatif sama, yaitu memiliki model dengan bentuk kotak(minimalis), 

dilengkapi dengan sebuah storage pada bagian luar tas. Namun dalam segi safety 

maupun storage pada bagian dalam tas masih belum dimaksimalkan untuk 

mengefisienkan membawa barang dan juga melindungi barang tersebut dari 

benturan. Dengan   mengedepankan model tampilan daripada fungsi hal tersebut 

dapat menjadi sebuah kekurangan pada produk yang digunakan oleh beberapa 

pengguna dengan latar belakang aktifitas berbeda.  

 

Gambar 4. 8 Tas Ransel 

 Sumber: www.tasransel.com 
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2. Bentuk 

Pada bentuk, relatif memiliki bentuk yang sama antara ransel untuk anak anak 

dengan ransel untuk sekelas professional manager, dikarenakan hampir 80%  

bentuknya menyerupai, yaitu bentuk dengan desain minimalis dan terdapat satu 

kantung di bagian luarnya. Dari segi bahan hampir dari semua ransel umum 

menggunakan bahan cordura, canvas dan kulit dikarenakan bahan material ini 

mudah didapatkan, mudah diolah menjadi sebuah ransel tanpa mempersulit dalam 

membentuk berbagai mcam model tas. Pada bagian finishing disesuaikan pada  

macam macam material tas seperti halnya pada kulit dipakaikan cairan vernish 

khusus untuk kulit agar mengkilap tidak berjamur dan warnanya lebih mencolok, 

dan untuk kain kain lainya hanya dengan proses meneliti bagian per bagian tas 

apakah jahitan sudah sempurna atau belum. 

 

 

Gambar 4. 9 Tas Ransel Kulit 

 Sumber: www.tasranselkulit.com 
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3. Analisis Strength & Weakness  

Berikut adalah analisis kekuatan (Strength) dan kelemahan (Weakness) pada 

Desain Tas Ransel terdahulu: 

Tabel 4. 1 Tabel Analisis Strength & Weakness 

Analisis Desain Tas Ransel Terdahulu 

Strength 

1. Hasil dari produk yang sangat rapi mulai dari jahitan hingga 

penataan storage maupun resleting pada tas. 

 

2. Menggunakan bahan material yang bagus sehingga 

memudahkan dalam proses produksi. 

 

3. Menerapkan desain dengan konsep trend mode yang sedang 

booming pada saat ini sehingga produk dapat memiliki nilai jual. 

 

Weakness 

1. Kekuatan produk dinilai masih kurang, dikarenakan dalam 

proses jahit dan pemakaian material terkadang kurang maksimal.  

 

2. Tidak terdapat storage yang sesuai kebutuhan pengguna sesuai 

dengan aktifitas pengguna. 

 

3. Dari segi safety nya masih kurang dalam melindungi produk 

yang ada di dalamnya 

 

 Sumber : Hasil Olahan Peneliti 

4.1.6 Segmentation, Targeting, Positioning (STP)  

a. Segmentation 

1. Demografis 

Usia : 23 – 45  tahun (masa dewasa akhir) 

Jenis Kelamin : Laki-laki dan perempuan 

Jenis Pekerjaan : Pekerja seni dalam bidang Desainer 

Grafis, Mahasiswa .Desainer  
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Tingkat Penghasilan : Rp 4.600.000,00 (SES B) 

(Kompas.com) 

Agama : Semua agama 

Kelas Sosial : Menengah dengan SES B 

 

2. Geografis 

Wilayah : Indonesia 

Ukuran Kota : Kota metropolitan 

Iklim : Tropis 

 

3. Psikografis 

Activity : aktifitas yang dilakukan sangat tinggi dan padat 

Interest : Menyukai produk yang inovatif dan fungsional 

Opinion : kualitas yang diberikan tidak berbanding lurus dengan 

harga yang ditawarkan. 

b. Targeting 

Yang menjadikan target peneliti yaitu individu yang bekerja di bidang 

Desainer Grafis maupun mahasiswa desainer produk maupun DKV dengan tingkat 

aktifitas yang tinggi setiap harinya sehingga membutuhkan suatu tempat 

penyimpanan untuk menaruh peralatan yang dibutuhkan dalam bekerja, sehingga 

aktifitas yang dilakukan lebih efisien dan tidak memakan waktu. 
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c. Positioning 

Hal yang diprioritaskan dalam positioning peneliti yaitu dapat membuat 

pengguna merasa lebih nyaman dan termudahkan dalam beraktivitas, serta dengan 

mengeluarkan biaya yang murah dapat memiliki tas ransel sesuai kebutuhan 

pengguna. 

4.2. Analisa Data 

4.2.1 Reduksi Data 

1. Observasi 

Banyak Tas Ransel yang ada dipasaran masih lebih mementingkan membuat 

produk dari segi model dan desain tanpa melihat segi ke Safety an maupun  dari 

segi storage yang lebih signifikan dibutuhkan oleh konsumen. Dalam hal pemilihan 

material lebih banyak menggunakan kain Cordura dan kulit imitasi maupun non 

imitasi karena kainya lentur, kuat dan mudah dibentuk, hal ini lebih bisa membuat 

proses produksi menjadi mudah dan cepat. 

2. Wawancara 

Bentuk dari kebanyakan Tas yang ada pada saat ini yaitu memiliki bentuk 

minimalis, tidak terlalu banyak motif yang diaplikasikan pada tas, tetapi memiliki 

model desain yang beraneka ragam sesuai perkembangan jaman sehingga memiliki 

nilai lebih pada bagian desain model tas kebnayakan. Namun kekurangan tas pada 

saat ini yang sudah beredar di pasaran pada bagian storage atau tempat 

penyimpanan tas yang belum dioptimalkan ketika keadaan dalam membawa barang 

maupun menyimpan barang, terlebih bisa melindungi barang secara safety. Dengan 

adanya pengembangan pada bagian storage tas maupun tingkat kenyamanan saat 
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menggunakan dapat membantu dalam kebutuhan pengguna sebagai pendukung 

dalam beraktivitas agar lebih termudahkan lagi dalam membawa barang. 

3. Dokumentasi 

Pada zaman modern saat ini, trend mode warna yang lebih banyak menjadi 

pilihan utama konsumen yaitu warna cenderung gelap seperti warna hitam, abu abu 

dan biru navy. Warna warna seperti ini disukai konsumen yang  batasan umurnya 

remaja menuju dewasa akhir 22-45 tahun.karana warna warna gelap seperti ini 

terlihat netral dan terkesan tidak berlebihan. dengan adanya  berbagai macam model 

desain tas ransel yang paling disukai konsumen desain tas yang minimalis, memiliki 

perpaduan warna yang sesuai dengan trend mode pada saat ini. 

4. Studi Literatur 

Ada berbagai hal yang harus diperhatikan jika ingin membuat tas ransel 

supaya produk ransel tersebut dapat sesuai dengan target penelitian, meminimalisir 

kekurangan untuk menunjang hasil produk menjadi maksimal, yaitu dengan : 

a. Tujuan pemakaian 

b. Keinginan pemakai(targetting) 

c. Fungsi Ransel  

d. Bentuk/kesan/penampilan luar dan dalam  

e. Material yang dipakai  

f. Desain yang akan direalisasikan 

g. Cara pembuatan 
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5. Studi Eksisting 

Pada bagian desain tas ransel yang satu dengan yang lainya lebih banyak 

menggunakan desain yang minimalis dengan memiliki satu storage di bagian depan, 

tanpa mengoptimalkan storage yang terdapat pada tas yang telah beredar maka dari 

pengembangan akan dilakukan penambahan tempat penyimpanan pada tas bagian 

luar dan dalam  yang lebih terprioritaskan dari Segi Safety maupun kenyamanan 

Sehingga hal tersebut yang akan menjadikan produk yang nantinya dihasilkan 

menjadi pembeda dengan produk yang sudah ada. 

a. Analisis Strength & Weakness  

Berikut adalah analisis kekuatan (Strength) dan kelemahan (Weakness) Tas 

Ransel  untuk mengoptimalkan storage  pada kebutuhan pengguna : 

Tabel 4. 2 Analisis Strength & Weakness 

Analisis Desain Tas Ransel Terdahulu 

Strength 

1. Hasil pengerjaan maupun finishing yang rapi dan terlihat 

maksimal pada hasil akhir 

 

2. Menggunakan material yang bagus, sehingga kualitas produk 

menjadi lebih optimal 

 

3. Keselarasan Warna dan model yang digunakan sesuai dengan 

trend mode yang ada pada saat ini  

 

Weakness 

 

1. Kekuatan produk dinilai kurang, mulai dari daya tahan 

membawa beban berat maupun melindungi produk yang ada di 

dalamnya dari benturan  

 

2. Tidak mempunyai tempat penyimpanan khusus pada bagian 

dalam dan luar tas untuk menyimpan peralatan elektronik 

maupun alat gambar. 

 

3. Produk dinilai belum maksimal dalam melindungi dari air 

hujan karna masih banyak tidak di lengkapi dengan raincover 

 

 Sumber : Hasil Olahan Peneliti 
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4.3. Penyajian Data 

Dari hasil reduksi data, penulis mendapat beberapa poin penting yang 

disajikan dalam sebuah tabel penyajian data sebagai berikut: 

Tabel 4. 3 Tabel Penyajian Data 

 Penyajian Data 

Produk 

1. Desain tas ransel menjadi memiliki tempat storage yang lebih 

optimal dalam menyimpan barang maupun melindungi barang. 

2. Desain yang digunakan yaitu minimalis.dengan pemilihan warna 

yang cocok dengan minat konsumen  

3. Bahan yang digunakan adalah kulit imitasi kombinasi pelepah 

pisang  untuk mendukung ke aesthetican produk 

4. Ukuran yang menyesuaikan kebutuhan dalam menyimpan 

barang. 

Fungsional 

1. Terdapat fungsi storage untuk menyimpan berbagai macam 

barang sesuai tempat yang sudah disediakan.. 

 

2. Terdapat fungsi gabus sterofoam pada bagian alas tas untuk 

melindungi benturan produk  dengan benda keras atau pada saat 

tas terjatuh.. 

 

3. Terdapat fungsi utama yaitu menyimpan barang sesuai aktifitas 

yang digeluti 

 

Sistem 

1. Terdapat resleting pada bagian samping tas agar lebih 

memudahkan dalam pengambilan kertas yang berada pada 

bagian dalam tas. 

 

2. Terdapat storage pada bagian dalam tas untuk menyimpan sesuai 

kebutuhan pengguna. 

 

 Sumber : Hasil Olahan Peneliti 
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 Dari tabel penyajian data diatas, penulis menganalisa kembali dan 

memperoleh beberapa poin penting yang akan dimunculkan dalam pengembangan 

desain Tas Ransel bagi Desainer Grafis agar memudahkan dalam membawa barang 

barang yang dibutuhkan. 

Tabel 4. 4 Tabel Analisa Penyajian Data 

 Keterangan 

Bentuk  
1. Desain tas ransel menggunakan model dalam bentuk desain 

minimalis yang modern dan jadi trend mode.pada saat ini 

Bahan 

1. Kulit imitasi kualitas terbaik sebagai bahan utama 

2. Dikombinasikan dengan pelepah pisang sebagai acessories 

tambahan. 

Fungsi  

1. Dapat memaksimalkan penggunaan storage untuk menyimpan 

barang barang yang nantinya dibawa sesuai kebutuha. 

2. Meningkatkan dalam segi safety produk untuk melindungi 

produk yang ada di dalam ransel 

3. Dapat menjadi penunjang penampilan agar terlihat lebih bagus 

Finishing 

1. Finishing produk nantinya merapikan jahitan yang tidak rapi 

dan menggunakan cairan varnish khusus untuk kulit agar 

material terlihat lebih kilap dan menonjolkan warnanya. 

Sumber : Hasil Olahan Peneliti 

4.4. Verifikasi 

Dari data-data yang sudah didapatkan diatas dapat ditarik kesimpulan : 

a. Bentuk desain Tas ransel menggunakan Gaya Desain Minimalis, dengan 

dilengkapi storage. 

b. Bahan baku yang digunakan yaitu kulit sintetis dengan kombinasi pelepah 

pisang 

c. Fungsi storage lebih dioptimalkan lagi dalam menyimpan barang 

d. Terdapat sterofoam disetiap sisi storage untuk melindungi produk yang ada 

di dalam 
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e. Proses Finishing melapisi tas dengan Cat varnish pada setiap sisinya, lalu 

merapikan jahitan yang tidak rapi.   

4.5. Analisis SWOT (Strength, Weakness, Opportunity, Threat) 

Metode ini dimaksudkan untuk mencari kelemahan dari produk kompetitor 

untuk diubah menjadi kekuatan bagi produk tas ransel yang akan di desain ulang. 

Metode ini dilakukan dengan cara menggabungkan beberapa kekuatan yang akan 

membantu dalam proses perancangan penelitian. Adapun hasil analisis SWOT 

adalah sebagai berikut :  

Tabel 4. 5 Analisis SWOT 

 

 

 

 

Internal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Eksternal 

 

 

 

Strength 

1. Model desain tas 

ransel menggunakan 

gaya desain minimalis, 

dengan dilengkapi 

storage yang ada di 

depan maupun dalam 

 

2. Bahan baku yang 

digunakan yaitu kulit 

imitasi kualitas 

terbaik, dan kombinasi 

pelepah pisang sebagai 

bahan baku penunjang. 

 

3. Fungsi yang 

ditambahkan pada 

bagian storage dalam 

dan luar untuk tempat 

khusus menyimpan 

peralatan  yang akan 

dibawa. 

4. Terdapat sterofoam di 

setiap bagian tas untuk 

melindungi barang 

yang berada di dalam. 

 

 

Weakness 

1. Ukuran tas yang relatif 

besar daripada ukuran 

tas yang umum 

digunakan.  

 

2. Kurang rapinya 

pengerjaan pada bagian 

finishing 

 

3. Menggunakan material 

dari pelepah pisang 

yang mudah rusak jika 

terkena air ataupun 

terkena lekukan 
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Opportunity 

1. Desain dengan gaya 

minimalis yang 

monoton, sehingga 

memberikan kesan 

tidak adanya variasi 

pada produk yang 

akan dikembangkan 

 

2. Tidak adanya 

raincover tambahan 

pada tas untuk 

melindungi tas ketika 

terkena air  

 

 

Strategi S-O 

Mengembangkan desain 

yang sudah ada secara 

bentuk dan desain tetapi 

tidak mengurangi nilai 

fungsi dan gaya desain 

minimalis secara bentuk 

dan visual. Serta 

menambahkan fungsi 

tempat penyimpanan 

yang lebih terfokuskan 

dalam menyimpan 

barang. 

 

Strategi W-O 

Mengembangkan desain 

tas ransel dengan desain 

minimalis dengan variasi 

pelepah pisang sebagai 

bahan baku untuk 

acessories tambahan . 

 

Threat 

1. Terdapat banyak 

produk serupa dengan 

menggunakan desain 

yang minimalis 

dengan tampilan 

bentuk storage yang 

sama. 

 

2. Penggunaan bahan 

yang mudah dicari dan 

mudah di buat. 

 

3. Banyak opsi pemilihan 

material yang lebih 

kuat dan harganya 

lebih murah 

 

 

 

Strategi S-T 

Merancang 

pengembangan desain 

dengan desain minimalis 

menggunakan material 

kulit dikombinasikan 

dengan pelepah pisang 

untuk menambah 

keaesthetican produk. 

Strategi W-T 

Terdapat pengembangan 

storage yang khusus 

untuk menyimpan barang 

dengan dilengkapi sebuah 

strofoam tambahan untuk 

melindungi produk. 

Strategi Utama 

Mengembangkan desain tas ransel dengan gaya 

desain minimalis dengan variasi material tertentu 

untuk menambah kesan  aesthetic tetapi tidak 

merubah fungsi, serta pengoptimalan tempat  

penyimpanan dengan dilengkapi keamanan untuk 

lebih menjadikan kekuatan produk tersebut dengan 

produk lainya. 

Sumber : Hasil Olahan Peneliti 
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4.6. Unique Selling Preposition (USP) 

Dengan menggunakan material kulit dikombinasikan pelepah pisang sebagai 

acessories tambahan untuk menunjang keasthetican produk, hal ini dapat membantu 

pengguna dalam menunjang penampilan yang elegant dan tampak exclusive. 

Sehingga tas tampak sesuai dipakai dalam kondisi pekerjaan yang menuntut untuk 

tampil elegant dan rapi. 

Selain itu, storage pada bagian tas lebih dioptimalkan dalam menyimpan 

kebutuhan barang yang akan dibawa nantinya, serta lebih dilengkapi dengan lapisan 

sterofoam untuk meningkatkan kesafety an dalam melindungi barang. Dengan 

didesain dalam bentuk yang modern mengikuti trend mode yang ada pada saat ini 

sehingga dapat tampil sesuai  dengan aktivitas yang digeluti oleh penggunanya. 

4.7. Keyword 

Berikut adalah pemilihan keyword yang diambil berdasarkan data hasil dari 

analisa USP, STP, dan analisis SWOT yang dilakukan oleh peneliti: 

Pada gambar 4.10 menunjukkan proses pemilihan kata kunci atau keyword 

dalam upaya pengembangan desain tas ransel desainer untuk menunjang kebutuhan 

dalam membawa barang bawaan. Berdasarkan hasil proses pencarian keyword 

ditemukan kata kunci “Compatible”. Kata “Compatible” selanjutnya akan 

dideskripsikan lebih lanjut untuk menjadi dasar konsep pengembangan desain tas 

ransel desainer  untuk menunjang kebutuhan dalam membawa barang bawaan. 

 



63 

 

 

 

 

 

 

4.8. Deskripsi Konsep 

Pada hasil Analisa Keyword diatas, didapatkan bahwa Keyword yang akan 

digunakan dalam pengembangan produk ini adalah “Compatible”. Keyword inilah 

yang menjadi dasar konsep pengembangan desain tas ransel desainer untuk 

memudakan dalam membawa barang. 

helpful 

Modern 

Various 

Durable 

Value 

Inovative 

Up to date 

Compact 

Heavy-

duty 

Analisa SWOT: 

1. Mengembangkan desain 

tas ransel desainer 

dengan mengoptimalkan 

sisi dari kenyamanan 

serta keamanan storage 

di tiap bagian storage 

2. Menggunakan variasi 

warna 

USP: 

1. Menambahkan 

accessories pedukung 

pelepah pisang untuk 

meingkatkatka kesan 

aesthetic 

2. Sistem jahitan yang 

kokoh 

STP: 

1. Activity : Kegiatan 

aktivitas yang tinggi 

2. Interest : Menyukai 

produk yang sederhana 

tetapi fungsional 

3. Opinion : Harga yang 

ditawarkan tidak 

berbanding lurus dengan 
harga yang ditawarkan 

Fresh 

Compatible 

Different 

Gambar 4. 10 Analisis Data 

Sumber : Hasil olahan Peneliti 
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Bila diterjemahkan ke bahasa Indonesia, compatible memiliki arti cocok atau 

sepadan (pengertianmenurutahli.com), oleh karena itu tas ransel tersebut akan 

didesain menurut data yang didapat dari responden ataupun pengguna. Agar lebih 

tepat ketika di aplikasikan pada produk yang akan di buat. Dengan didasari dari 

data yang telah diperoleh maka tas ransel dibuat dengan beberapa storage bagian 

dalam dan luar yang bisa secara khusus menyimpan atau menampung barang 

barang bawaan dengan lebih aman. Dengan data data yang telah diperoleh ini maka 

dapat dibuat produk sesuai  kekurangan yang terjadi dilapangan sehingga produk 

dapat memiliki nilai lebih dimata pengguna. 

4.8.1 Tas Ransel (Backpack) 

Ransel adalah sebuah wadah atau tempat yang dipakai di punggung seseorang 

dan dilindungi oleh dua tali yang memanjang vertikal melewati bahu, Tas ransel 

digunakan si pemakai untuk memudahkannya dalam membawa bawaan yang 

dipilih sesuai kebutuhan. Teknologi yang dipakai pun diformulasikan khusus sesuai 

kebutuhan si pemakai. 

Tas Ransel biasanya lebih dipilih daripada tas tangan (clutch) untuk 

mengangkat benda berat, karena terbatasnya berat untuk mengangkat benda berat 

untuk waktu yang lama. Bayangkan jika memakai tas tangan (clutch) yang 

mengandalkan kemampuan tangan untuk menahan beban, pasti tidak akan sanggup 

dan akan terjadi timpang. Tas ransel yang besar dapat mengangkat beban berat 

hingga 10 kg, biasanya mengandalkan berat yang sebagian besar dari badan mereka, 

memakai kekuatan pinggul dan meninggalkan kekuatan bahu untuk menstabilkan 

muatan, dikarenakan pinggul lebih kuat dari bahu, dan menambah keseimbangan. 
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4.8.2 Pelepah Pisang  

Pada pemilihan bahan untuk menunjang keaesthetican pada produk dipilih 

pelepah pisang yang diletakkan pada bagian-bagian yang dinilai sering dilihat oleh 

pengguna. Peranan pelepah pisang disini sebagai accesories tambahan untuk 

meningkatkan kesan alam dan lebih natural, pelepah pisang sendiri adalah bagian 

dari daun pisang yang terdapat ditengah yang membesar dan mengumpul berselang 

seling membentuk suatu struktur seperti batang (psudo stem),Pelepah pisang 

merupakan limbah perkebunan pisang yang selama ini masih terpinggirkan, 

pelepah pisang memiliki potensi yang sangat baik untuk dikembangkan sebagai 

material unggulan sebagai pendukung dari segi aesthetic pada produk dikarenakan 

pelepah pisang memiliki corak atau motif khas yang tidak dimiliki oleh bahan 

bahan material yang lain. Material ini mudah diperbaharui, tersedia berlimpah, dan 

memiliki nilai estetika tersendiri. Dalam hal ini pelepah pisang dimanfaat menjadi 

berbagai jenis kreatifitas yang memiliki nilai jual tinggi dengan proses tertentu. 

Melalui proses pengolahan dan desain yang kreatif, pelepah pisang bisa dijadikan 

produk-produk untuk wadah seperti piring dan mangkok yang memiliki nilai 

estetika tinggi dan ramah lingkungan. Inovasi yang sudah dibuat menggunakan 

bahan dari pelepah pohon pisang adalah membuat peralatan untuk anak-anak atau 

orang dewasa contohnya kotak pensil, kotak tissue, vas bunga, dan tempat lampu.  
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Gambar 4. 11 Pelepah Pisang 

 Sumber : Hasil Olahan Peneliti 

4.9. Alur Perancangan Karya 

Berikut adalah alur perancangan karya untuk proses pembuatan 

pengembangan desain tas ransel desainer untuk menunjang dalam membawa 

barang bawaan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pengumpulan Data: 
1. Observasi 
2. Wawancara 
3. Dokumentasi 
4. Studi Literatur 
5. Studi Eksisting 
 

Rumusan Masalah Latar Belakang 

USP 
Analisis SWOT 

STP 

Konsep Perancangan 
Kreatif: 

• Tujuan Kreatif 

• Strategi Kreatif 
1. Minimalis 
2. fungsional 
3. Bahan baku 
4. Storage 
5. Warna tas 
6. finishing 
 

Final Desain 

Keyword 

Gambar 4. 12 Alur perancangan karya 

ad 
Sumber : Hasil olahan peneliti 

 (Sumber : Hasil Olahan Peneliti) 

sa 
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4.10. Konsep Perancangan Kreatif 

Konsep perancangan kreatif merupakan hasil yang didapat dari proses 

analisa USP, STP, dan SWOT. Konsep perancangan ini selanjutnya akan diterapkan 

lalu diimplementasikan menjadi final desain produk tas ransel kulit desainer dengan 

kombinasi pelepah pisang untuk menunjang dalam membawa barang bawaan. 

4.11. Tujuan Kreatif 

Tujuan kreatif ini adalah untuk mendapatkan desain bentuk yang lebih 

menarik dan juga memberikan kesan modern serta ekslusive baik dari segi bentuk 

maupun dari tampilan. Dengan menggunakan desain yang sesuai dengan target 

penelitian, maka dapat meningkatkan nilai dari produk tersebut. 

Desain produk tas ransel pada konsep ini akan dibuat sesuai dengan keyword 

yang telah dipilih yaitu pengembangan desain produk tas ransel dengan konsep 

minimalis yaitu membuat desain tas ransel (backpack) yang lebih dioptimalkan 

pada bagian storagenya. Dalam konsep minimalis ini akan memunculkan kesan 

lebih fungsional jika dibandingkan dengan produk lainya.. Dengan membuat 

produk lebih fungsional dan safety, maka diharapkan dapat meningkatkan kekuatan 

dari produk tersebut dan produk tersebut dapat sesuai dengan apa yang diharapkan 

oleh target penelitian. 

4.12. Strategi Kreatif 

Sebagai upaya mengembangkan desain tas ransel desainer dalam 

menunjang membawa barang bawaan diperlukan strategi kreatif dalam 
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perancangan desain tas ransel ini menggunakan beberapa penambahan storage 

dalam satu tas ransel tetapi tidak merubah unsur minimalis dalam produk tersebut. 

Strategi kreatif selanjutnya akan disesuaikan dengan konsep yang telah 

ditentukan sebelumnya yaitu modern dan eksklusive. Unsur-unsur yang digunakan 

dalam strategi kreatif ini adalah: 

1. Bahan 

Jenis bahan yang digunakan yaitu kulit sintetis kualitas terbaik, karena 

tekstur dari material ini lentur mudah diproses dan tidak cepat mengelupas, 

sama halnya dengan kulit asli. Dengan di kombinasikan pelepah pisang 

warna yang dihasilkan dan dipadu padankan pada dua material tersebut 

tampak selaras tanpa merubah nilai ekslusive pada salah satu material 

tersebut. gelombang trend menggunakan kulit menjadi pilihan utama para 

pengguna tas dengan tampilan Ekslusive. 

 

Gambar 4. 13 Macam Macam Kulit Sintetis 

 Sumber : www.kulitsintetis.com 

 

 

http://www.kulitsintetis.com/
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2. Warna 

Warna yang dipilih untuk di implementasikan pada tas yaitu menggunakan 

warna Tan (coklat muda), yang mengesankan warna alam dan warna cerah 

mengesankan desain tas tampak lebih ekslusive dan tidak membosankan. 

 

Gambar 4. 14 Tan Colour 

 Sumber : Hasil Olahan Peneliti 

Warna tan dipilih untuk mengesankan kenyamanan dan terkesan tidak 

membosankan untuk tampilan visual, warna tan disini juga sesuai dengan 

keyword yang digunakan yaitu modern. Untuk warna variasinya 

menggunakan warna coklat cream solid colour, sehingga warna tidak 

monoton. 

4.13. Studi Aktivitas 

Dalam merancang suatu produk maka perlu mengetahui aktivitas calon 

pengguna melalui studi aktivitas, dimana agar produk tersebut dapat sesuai target 

dan produk dapat digunakan sesuai kebutuhan pengguna. 
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Tabel 4. 6 Analisis Aktivitas 

Aktivitas Kebutuhan 

1. Membawa barang Dalam melakukan sebuah pekerjaan 

maupun aktivitas dibutuhkan sesuatu 

untuk bisa membawa barang yaitu tas. 

Dengan dilengkapi storage atau tempat 

penyimpanan untuk membawa 

perlengkapan agar perlengkapan yang 

dibutuhkan dapat terbawa semuanya 

   2.    Menyimpan barang 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.   Membuka dan menutup Tas 

Diperlukan tempat penyimpanan 

khusus untuk melindungi beberapa 

barang agar barang bisa terjaga ketika 

dalam kondisi yang tidak diharapkan 

seperti terjatuh maupun benturan 

langsung dengan benda keras, beberapa 

barang meliputi : Smartphone,kertas 

gambar, maupun laptop dan kamera 

digital 

Untuk mengeluarkan dan meletakkan 

barang barang yang berada di dalam tas  

 

Sumber : Hasil Olahan Peneliti 
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 Dari berbagai aktivitas diatas maka dapat disimpulkan mengenai apa saja 

komponen yang dapat ditambahkan dalam produk tas ransel tersebut. Maka 

komponen-komponen yang akan ditambahkan dalam tas ransel adalah : 

a. Resleting yang digunakan untuk membuka dan menutup bagian dalam tas. 

b. Kancing magnet pada bagian depan storage tas unutuk lebih meminimalisir 

waktu ketika ingin mengambil peralatan menggambar  

c. Storage tas yang dapat berguna untuk menyimpan segala barang kebutuhan 

desainer grafis. 

d. Sterofoam yang dilapiskan pada beberapa bagian pada komponen tas dapat 

berguna untuk melindungi barang elektronik ketika dibawa dan juga dapat 

mengurangi rasa sakit pada bahu ketika membawa tas dalam kondisi beban 

berat 

e. Gantungan pada atas atas berfungsi ketika membawa barang dalam kondisi 

jinjing 

f. Kantung pada bagian samping tas digunakan untuk membawa botol 

minuman 

4.14. Analisis Material 

Analisis material dilakukan agar dapat menemukan material yang tepat 

untuk diaplikasikan pada produk yang nantinya akan dibuat menjadi tas. 

Berdasarkan kebutuhan dan pendekatan material yang telah dilakukan, adapun 

pendekatan-pendekatan material sebagai berikut: 
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1. Material Utama 

Material utama yang digunakan yaitu kulit imitasi, dikarenakan kulit imitasi 

banyak yang memiliki tekstur yg sama dengan kulit asli bahkan memiliki 

berbagai macam pola motif, disamping itu juga kulit sintetis mudah dicari,  

harganya relatif lebih murah dan  beratnya 30% lebih ringan daripada kulit 

asli. 

2. Material Pendukung (Tambahan) 

Material pendukung yang digunakan untuk melapisi bagian dalam tas agar 

barang barang yang disimpan dapat terlindungi dengan baik yaitu 

menggunakan kain sweet BB, kain ini memliliki tekstur yang lembut 

berserat halus biasa digunakan untuk lap kacamata atau lensa kamera. 

Material ini dipilih karena teksturnya halus yang dapat melindungi benda-

benda sensitif terhadap goresan agar lebih aman ketika bersentuhan 

langsung dengan benda. 

3. Finishing 

Finishing yang dilakukan dengan cara meneliti bagian jahitan yang kurang 

rapi lalu memotongnya sesuai dengan pola yang diharapkan  

4.15. Analisis Bentuk 

Analisis bentuk dilakukan untuk menerapkan bentuk apa yang akan 

diaplikasikan terhadap tas ransel sehingga hasil yang diharapkan dapat sesuai dan 

tepat. Pendekatan yang dilakukan adalah berdasarkan gaya desain. 

Untuk menganalisa gaya desain yang akan diaplikasikan adalah dengan 

memakai beberapa indikator yang dijadikan patokan sebagai pertimbangan. 
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Indikator-indikator tersebut adalah budaya, aplikasi sistem, kemudahan material, 

kemudahan produksi, dan ketersediaan material. Berikut penjelasan terperinci 

indikator-indikator tersebut. 

1. Budaya 

Jika secara sederhana, pengertian budaya adalah cara yang dimiliki bersama 

oleh sekelompok orang yang prosesnya terjadi secara turun temurun. 

Sehingga diwariskan untuk generasi selanjutnya agar generasi selanjutnya 

atau kelmpok lain bisa merasakan ciri khas antar sesamanya. 

2. Penerapan sistem 

Penerapan sistem merupakan kesatuan yang terdiri dari komponen satu 

dengan yang lain yang kemudian digabungkan menjadi satu untuk 

mempermudah pengguna menggunakan suatu produk. 

3. Kemudahan mengolah material 

Kemudahan mengolah material juga menjadi pokok penting dalam proses 

pembuatan suatu produk. Karena proses untuk membuat suatu produk agar 

terciptanya sebuah produk dibutuhkan material yang lebih mudah diolah 

untuk mempersingkat lamanya proses pengerjaan hal ini membuktikan 

bahwa peranan material sangat berpengaruh dalam proses pembuatan 

produk. 

4. Kemudahan produksi 

Kemudahan produksi sangat berpengaruh pada waktu proses pengerjaan. 

Biasanya proses produksi sendiri dilakukan dengan cara manual 
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(Tradisional) dan teknologi mesin otomatis, dan tentunya dengan waktu 

proses pengerjaan yang berbeda beda. 

5. Ketersediaan Material  

Ketersediaan material merupakan hal yang berpengaruh besar terhadap 

konsistensi pemakaian material suatu produk. Ketersediaan material 

biasanya berasal dari alam dan buatan manusia (sintetis atau imitasi). 

Penilaian pada indikator-indikator tersebut memakai sistem skor 1-10. 

Dimana keterangan skor keseluruhan adalah: 

a. 1 – 2 : Sangat kurang 

b. 3 – 4 : Kurang 

c. 5 - 6  : Sedang 

d. 7 – 8 : Baik 

e. 9 – 10 : Sangat baik 

Berikut adalah tabel analisis beberapa indikator yang akan menilai Gaya 

Desain. 

Tabel 4. 7 Analisis Bentuk 

No Indikator Gaya Desain (Skor 1-10) 

 Minimalis Postmodern Vandalisme 

1 Budaya 9 5 3 

2 Penerapan system 8 4 4 

3 Kemudahan pengolahan 

material 

6 4 2 

4 Kemudahan Produksi 8 5 5 
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5 Ketersediaan Material 7 4 3 

Hasil Akhir 38 22 17 

Sumber : Hasil Olahan Peneliti 

Berdasarkan hasil analisa bentuk yang sudah disebutkan, gaya desain 

minimalis unggul poin jika dibandingkan dengan gaya desain postmodern 

dan vandalism. Maka gaya desain yang digunakan untuk mengembangkan 

desain tas ransel desainer adalah desain minimalis. 

4.16. Perancangan Karya 

Tujuan perancangan karya ini adalah untuk mendapatkan desain tas ransel 

yang dapat digunakan oleh kalangan yang berprofesi sebagai desainer grafis 

maupun mahasiswa di bidang desain yang bisa dibilang membutuhkan banyak 

peralatan ketika beraktivitas membawa barang.Dengan hal ini dibutuhkan tas ransel 

minimalis dengan desain yang tepat, maka dapat meningkatkan nilai dari produk 

tersebut. 

Berikut merupakan pemaparan hasil karya yang telah dibuat yaitu 

pengembangan desain tas ransel untuk menunjang membawa barang bawaan. 

4.16.1 Sketsa Ide Pemecahan 

Terdapat beberapa Desain Alternative yang ditawarkan untuk tas ransel, 

yang nantinya akan dipilih satu desain yang cocok digunakan untuk solusi 

pemecahan masalah yang ada. Berikut ada beberapa 3 desain alternative yang 

ditawarkan guna memaksimalkan nilai produk. 
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Gambar 4. 15 Sketsa Alternatif 1 

 Sumber : Hasil Olahan Peneliti 

 

Gambar 4. 16 Sketsa Alternatif 2 

Sumber : Hasil Olahan Peneliti 
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Gambar 4. 17 Sketsa Alternatif 3 

 Sumber : Hasil Olahan Peneliti 

Dari tiga sketsa altenative yang ditawarkan, dipilih desain pertama untuk 

dijadikan produk 1:1, dikarenakan sketsa nomor 1 dianggap paling tepat 

dikarenakan sesuai dengan kondisi yang ada serta tepat untuk diproduksi. Ukuran 

tas ransel yaitu berukuran tinggi 54 cm x lebar 32 cm dengan berdiameter 25 cm. 

 

Gambar 4. 18 Gambar Tampak Samping 

 Sumber : Hasil Olahan Peneliti 
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Desain Tas Ransel mempunyai beberapa storage (tempat penyimpanan) 

antara lain yang terletak dibagian depan tas untuk menyimpan peralatan tulis 

maupun perlengkapan lainya dan pada bagian dalam tas mempunyai storage 

dikedua sisi depan dan belakang untuk bisa lebih menyimpan peralatan peralatan 

yang lebih besar ukuranya, dengan dilengkapi tempat minum bagian samping tas 

memudahkan dalam pengambilan dan penyimpanan botol. 

4.16.2 Gambar Desain 3 Dimensi 

 

Gambar 4. 19 Gambar 3 Dimensi 1 

 Sumber : Hasil Olahan Peneliti 
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4.16.3 Gambar Teknik 

 

Gambar 4. 20 Gambar Teknik Tampak Depan 

 Sumber : Hasil Olahan Peneliti 

 

Gambar 4. 21 Gambar Teknik Tampak Belakang 

 Sumber : Hasil Olahan Peneliti 
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Gambar 4. 22 Gambar Teknik Tampak Samping 

 Sumber : Hasil Olahan Peneliti 

4.17. Implementasi Karya 

Pada tahap inplementasi karya ini, peneliti akan menjabarkan penerapan 

rancangan yang telah dibuat melalui proses-proses dari awal hingga akhir sehingga 

dapat terciptanya perancangan karya pengembangan desain Tas ransel kulit 

desainer dengan kombinasi pelepah pisang untuk memudahkan dalam membawa 

barang kebutuhan desainer dengan penerapan karya skala 1:1. 
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Gambar 4. 23 Produk Tas Ransel Dengan Skala 1:1 

Sumber: Hasil Olahan Peneliti 

 

Gambar 4. 24 Produk Tas Ransel Dengan Skala 1:1 

Sumber: Hasil Olahan Peneliti 
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1. Kesimpulan 

Berdasarkan dari pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat ditarik 

kesimpulan dari pengembangan desain tas ransel kulit desainer dengan kombinasi 

pelepah pisang adalah sebagai berikut : 

a. Desain Tas Ransel yang telah dikembangkan ini sangat berguna digunakan 

ketika pengguna beraktifitas di luar ruangan dengan membawa banyak 

peralatan, hal ini lebih mudah karena dari komponen komponen pada tas 

termasuk storage sudah dioptimalkan dalam menyimpan barang maupun 

melindungi barang bawaan, Sehingga tas ransel ini dapat memiliki nilai 

lebih dari segi fungsi dan safety. 

b. Penggunaan desain dengan gaya minimalis sangat cocok digunakan pada 

zaman modern seperti saat ini, mengingat desain gaya minimalis menjadi 

trend mode dikalangan anak muda karena bentuk desainya yang terkesan 

simple namun menonjolkan sisi atraktif pada produk, tetapi tidak 

mengurangi nilai fungsional terhadap produk tersebut. 

c. Penambahan acessories pendukung sebagai kombinasi material dengan 

menggunakan pelepah pisang yang masih dianggap sebuah limbah bagi 

masyarakat luas sehingga material ini masih banyak ketersediaanya. Dilihat 

dari segi corak atau motif dari pelepah pisang mempunyai ciri khas 

tersendiri hal ini dapat menjadi sisi yang ditonjolkan dalam pengaplikasian 
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pada tas untuk memberikan kesan aesthetic pada produk yang menggunakan 

material ini. 

5.2. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai pengembangan 

desain tas ransel kulit desainer dengan kombinasi pelepah pisang, terdapat beberapa 

saran yang diberikan demi pengembangan desain tas ransel lain agar lebih baik. 

a. Pada proses pembuatan tas terutama yang terletak pada sistem jahitan harus 

lebih dioptimalkan lagi dari sisi kekuatan dikarenakan tas lebih cenderung 

membawa beban berat seperti laptop,kamera dan lain sebagainya. 

b. Pemilihan warna dan model tas harus sesuai dengan tren mode  masa kini, hal 

ini bisa menunjang kepercayaan diri si pemakai 

c. Sisi Safety untuk melindungi produk dari air secara terus menerus masih 

kurang dan harus lebih diperhatikan lagi mulai dari penambahan pelindung 

seperti rain cover untuk melindungi produk dari air maupun pemilihan 

material yang kuat dan nyaman digunakan.
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