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ABSTRAK 

 

Carrier Bag merupakan alat penyimpanan untuk membawa segala kebutuhan 

pendaki. Untuk memenuhi semua kebutuhan tersebut sendiri, pengguna rela 

membawa beban melebihi batas maksimal yang di miliki tas gunung. Berbagai 

kebutuhan yang wajib di bawa diantara lain adalah tenda, sleeping bag, matras, baju 

ganti, peralatan masak, dan keperluan keperluan tambahan lain, ujar Sarif Hidayat 

selaku Kepala Sub Bagian Keamanan dan Keselamatan dan Humas Taman 

Nasional Breomo Tengger Semeru (TNBTS). Penggunaan tenaga atau daya batrai 

listrik mulai meningkat, bahkan power bank saja kurang untuk memenuhi 

kebutuhan listrik, sedangkan listrik di atas gunung belum tersedia sama sekali. 

Salah satu teknologi yang dapat membantu adalah panel surya yang mampu 

menampung tenaga matahari untuk di jadikan tenaga listrik. Tujuan dari 

pengembangan desain tas gunung ini adalah untuk menghasilkan tas gunung yang 

mampu memenuhi kebutuhan pendaki yaitu pengisian daya untuk barang elektronik 

dengan menggunakan Solar Cell. Pengembangan dilakukan dengan menggunakan 

metode penelitian kualitatif diskriptif dengan melakukan observasi, wawancara, 

dokumentasi, studi literatur, studi aktivitas, studi kompetitor, dan studi lain yang 

mendukung pengembangan konsep desain tas gunung. Data dianalisis dengan 

menggunakan beberapa taahapan, yaitu reduksi, penyajian data, dan verifikasi 

kesimpulan. Setelah menganalisis ditemukan keyword atau kata kunci “Powerful” 

untuk pengembangan desain tas gunung. Kata “Powerful”  memiliki makna kuat 

atau berfungsi. 

 

 

Kata kunci: Carrier Bag, Solar cell, Powerful, Ergonomi. 
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ABSTRACT 

 

Carrier Bag is a storage tool to carry all the needs of climbers. To meet all of these 

needs alone, users are willing to carry the burden of exceeding the maximum limits 

that mountain bags. Various needs that must be brought among others are tents, 

sleeping bags, mattresses, changing clothes, cooking utensils, and other additional 

necessities, said Sarif Hidayat as Head of the Section of Security and Safety and 

Public Relations of Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS). The use of 

electric power or electric batteries began to increase, even the power bank was 

lacking to meet electricity needs, while electricity on the mountain was not 

available at all. One technology that can help is solar panels that can accommodate 

solar energy to be made into electricity. The purpose of developing this mountain 

bag design is to produce mountain bags that are able to meet the needs of climbers, 

namely charging for electronic goods using Solar Cells. Development is carried out 

by using qualitative descriptive research methods by conducting observations, 

interviews, documentation, literature studies, activity studies, competitor studies, 

and other studies that support the development of mountain bag design concepts. 

Data were analyzed using several stages, namely reduction, presentation of data, 

and verification of conclusions. After analyzing found "Powerful" keywords or 

keywords for the development of mountain bag designs. The word "Powerful" has 

the meaning of usability or functioning. 

 

Keyword: Carrier bag, Solar cell, Powerful, Ergonomics. 



 
 

viii 
 

KATA PENGANTAR 

Puji syukur Penulis panjatkan atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas 

rahmat dan nikmat-Nya sehingga dapat menyelesaikan buku Laporan Tugas Akhir 

yang berjudul “Pengembangan Desain Tas Gunung Berbasis Solar Cell dengan 

Ergonomi dan Antropometri yang tepat bagi pendaku gunung Semeru”. 

Penyelesaian Laporan Tugas Akhir ini tidak lepas dari bantuan banyak 

pihak yang benar-benar memberikan masukan dan dukungan kepada Penulis. 

Untuk itu pada kesempatan ini perkenankan sebagai Penulis untuk mengucapkan 

banyak terima kasih kepada : 

1. Drs. Arifin Ediknianto (Bapak) dan Solicha (Ibu), beserta Keluarga atas do’a 

dan dukungan yang telah diberikan kepada Penulis. 

2. Prof. Dr. Budi Jatmiko, M.Pd., selaku Rektor Institut Bisnis & Informatika 

Stikom Surabaya dan Pantjawati Sudarmaningtyas, S.Kom., M.Eng., OCA 

selaku Wakil Rektor I Institut Bisnis & Informatika Stikom Surabaya. 

3. Dr. Jusak selaku Dekan Fakultas Teknologi dan Informatika Institut Bisnis 

dan Informatika Stikom Surabaya. 

4. Sarif Hidayat selaku Kepala Sub Bagian Keamanan serta Keselamatan dan 

Humas Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS). Telah 

memberikan informasi mengenai semua yang terjadi di gunung Semeru. 

5. Darwin Yuwono Riyanto, S.T., M.Med.Kom.,ACA selaku dosen pembimbi 

ng I yang telah memberikan dukungan penuh berupa motivasi, wawasan, dan 

doa yang dapat memacu penulis untuk segera menyelesaikan Laporan Tugas 

Akhir ini. 



 
 

ix 
 

6. Yosef Richo Adrianto, S.T., M.SM. selaku dosen pembimbing II sekaligus 

ketua program studi S1 Desain Poduk Stikom Surabaya yang telah 

memberikan dukungan penuh berupa motivasi, wawasan, bantuan desain dan 

doa yang sangat membantu dalam proses pembuatan Laporan Tugas Akhir 

ini. 

7. Ir. Hardman Budiardjo, M.Med.Kom., MOS selaku kaprodi DIV Komputer 

Multimedia Institut Bisnis dan Informatika Stikom Surabaya yang senantiasa 

memberi dukungan, informasi, motivasi, serta wawasan selama pembuatan 

Laporan Tugas Akhir ini. 

8. Elma Aprilia Rahmawati yang selalu ada dalam suka maupun duka. 

9. Imam Arief Suro Bagos, Rendy Tri Bayu L, Septhian Bagas, Isnaini M, yang 

senantiasa membantu peneliti disaat luang. 

10. Teman-teman mahasiswa S1 Desain Grafis yang telah membantu proses 

penyusunan laporan ini. 

Penulis menyadari bahwa laporan ini masih jauh dari kesempurnaan, baik 

dari materi maupun teknik pengkajiannya. Untuk itu penyusun sebagai Penulis 

mengharapkan saran dan kritik yang membangun dari Pembaca demi 

penyempurnaan dalam menyelesaikan tugas-tugas lainnya. 

Surabaya, 09 Februari 2019 

 

Penulis 

 



 
 

x 
 

DAFTAR ISI 

Halaman 

 

ABSTRAK ............................................................................................................ vi 

KATA PENGANTAR ........................................................................................ viii 

DAFTAR ISI .......................................................................................................... x 

DAFTAR GAMBAR ........................................................................................... xii 

DAFTAR TABEL............................................................................................... xiv 

BAB I ...................................................................................................................... 1 

PENDAHULUAN .................................................................................................. 1 

1.1 Latar Belakang.......................................................................................... 1 

1.2 Rumusan Masalah .................................................................................... 2 

1.3 Batasan Masalah ....................................................................................... 3 

1.4 Tujuan ....................................................................................................... 3 

1.5 Manfaat ..................................................................................................... 4 

BAB II .................................................................................................................... 5 

TINJAUAN PUSTAKA ........................................................................................ 5 

2.1 Sejarah Carrier Bag ................................................................................. 5 

2.2 Perkembangan Carrier Bag Menuju Era Modern .................................... 6 

2.3 Carrier Bag Modern ................................................................................. 6 

2.4 Ergonomi ................................................................................................ 14 

2.5 Teori Sistem............................................................................................ 22 

2.6 Material................................................................................................... 32 

2.7 Teori Warna ............................................................................................ 36 

2.8 Solar Cell ................................................................................................ 39 

2.9 Guide Book ............................................................................................. 40 

2.10 Segmentation, Targeting, Positioning (STP).......................................... 41 

2.11 Teori Analisis Strength, Weakness, Opportunity, Threats (SWOT) ...... 44 

BAB III ................................................................................................................. 46 

METODOLOGI PENELITIAN ........................................................................ 46 

3.1 Perancangan Penelitian ........................................................................... 46 

3.2 Teknik Pengumpulan Data ..................................................................... 49 



 
 

xi 
 

3.3 Teknik Analisis Data .............................................................................. 52 

BAB IV ................................................................................................................. 54 

PEMBAHASAN .................................................................................................. 54 

4.1 Hasil Temuan Data ................................................................................. 54 

4.2 Analisa Data ........................................................................................... 84 

4.3 Penyajian Data ........................................................................................ 87 

4.4 Verifikasi ................................................................................................ 89 

4.5 Analisis Strength, Weakness, Opportunity, Threat (SWOT) ................. 90 

4.6 Unique Selling Preposition (USP).......................................................... 91 

4.7 Keyword .................................................................................................. 92 

4.8 Deskripsi Konsep.................................................................................... 93 

4.9 Kriteria Desain........................................................................................ 93 

4.10 Perancangan Karya ................................................................................. 94 

4.11 Implementasi Karya.............................................................................. 103 

4.12 Final Desain Tas Gunung ..................................................................... 109 

BAB V ................................................................................................................. 112 

PENUTUP .......................................................................................................... 112 

5.1 Kesimpulan ........................................................................................... 112 

5.2 Saran ..................................................................................................... 112 

DAFTAR PUSTAKA ........................................................................................ 113 

LAMPIRAN ....................................................................................................... 115 

BIODATA PENULIS ........................................................................................ 124 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

xii 
 

DAFTAR GAMBAR 

 

Gambar 2. 1 Top Lid ............................................................................................... 7 

Gambar 2. 2 Front Pocket ....................................................................................... 8 

Gambar 2. 3 Side Compresson Strap ...................................................................... 8 

Gambar 2. 4 Bottom Compression Strap................................................................. 9 

Gambar 2. 5 Load Stabilizer Strap .......................................................................... 9 

Gambar 2. 6 Shoulder Strap .................................................................................. 10 

Gambar 2. 7 Load Filter........................................................................................ 10 

Gambar 2. 8 Haul Loop ......................................................................................... 11 

Gambar 2. 9 Strenum Strap ................................................................................... 11 

Gambar 2. 10 Shoulder Strap Adjuster ................................................................. 11 

Gambar 2. 11 Waist Belt ....................................................................................... 12 

Gambar 2. 12 Side Pocket ..................................................................................... 12 

Gambar 2. 13 Waist Pocket ................................................................................... 13 

Gambar 2. 14 Hip Belt Buckle............................................................................... 13 

Gambar 2. 15 Back Of Backpack .......................................................................... 14 

Gambar 2. 16 Ergonomi Tubuh ............................................................................ 19 

Gambar 2. 17 Metal Zipper ................................................................................... 23 

Gambar 2. 18 Coil Zipper ..................................................................................... 23 

Gambar 2. 19 Drawstring Stopper ........................................................................ 24 

Gambar 2. 20 Ring Plastik .................................................................................... 25 

Gambar 2. 21 Ladderlock Buckles ........................................................................ 25 

Gambar 2. 22 Side release buckles ....................................................................... 26 

Gambar 2. 23 Hook and Loop Tape ...................................................................... 27 

Gambar 2. 24 Kait Plastik ..................................................................................... 28 

Gambar 3. 1 Resort and Rest Area TNBTS .......................................................... 47 

Gambar 4. 1 Dokumentasi Pendakian Gunung Semeru ........................................ 56 

Gambar 4. 2 Dokumentasi Carrier Bag 1 ............................................................. 57 

Gambar 4. 3 Dokumentasi Carrier Bag 2 ............................................................. 58 



 
 

xiii 
 

Gambar 4. 4 Tas gunung Lokal 1 .......................................................................... 61 

Gambar 4. 5 Tas gunung Lokal 2 .......................................................................... 62 

Gambar 4. 6 Tas gunung Lokal 3 .......................................................................... 62 

Gambar 4. 7 Eiger Appalachia 45 Liter ................................................................ 64 

Gambar 4. 8 Konfigurasi Carrier Bag .................................................................. 72 

Gambar 4. 9 Struktur Carrier Bag ........................................................................ 89 

Gambar 4. 10 Keyword ......................................................................................... 92 

Gambar 4. 11 Struktur Kriteria Desain ................................................................. 94 

Gambar 4. 12 Gambar Manual 1 ........................................................................... 96 

Gambar 4. 13 Gambar manual 2 ........................................................................... 97 

Gambar 4. 14 Gambar sketsa digital tampak depan .............................................. 98 

Gambar 4. 15 Gambar digital  tampak samping ................................................... 99 

Gambar 4. 16 Gambar Digital Tampak Belakang ............................................... 100 

Gambar 4. 17 Gambar Digital Perspektif ............................................................ 101 

Gambar 4. 18 Gambar Sketsa Digital ................................................................. 102 

Gambar 4. 19 Gambar Teknik ............................................................................. 102 

Gambar 4. 20 Drawstring stopper ...................................................................... 103 

Gambar 4. 21 Coil zipper Battom untuk Raincover ............................................ 104 

Gambar 4. 22 Top Panel Solar Cell .................................................................... 104 

Gambar 4. 23 Sistem Solar Cell .......................................................................... 105 

Gambar 4. 24 Resleting samping untuk mengambil barang ............................... 106 

Gambar 4. 25 Strabilizer Strap ........................................................................... 106 

Gambar 4. 26 Waist Pocket ................................................................................. 107 

Gambar 4. 27 Variasi Carrier Bag ...................................................................... 107 

Gambar 4. 28 Final Desain Tas (belakang) ......................................................... 108 

Gambar 4. 29 Final Desain Carrier Bag ............................................................. 109 

Gambar 4. 30 Carrier Bag Final desain saat digunakan ..................................... 110 

Gambar 4. 31 Carrier Bag saat digunakan tampak belakang ............................. 111 

 



 
 

xiv 
 

DAFTAR TABEL 

Tabel 2. 1 Dimensi untuk Pendaki Gunung .......................................................... 19 

Tabel 4. 1 Analisis Strenght & Weakness Carrier Bag lokal ............................... 63 

Tabel 4. 2 Analisis Strenght & Weakness Carrier Bag Appalachia 45 liter ......... 65 

Tabel 4. 3 Analisis Studi Aktifitas ........................................................................ 69 

Tabel 4. 4 Analisis Sistem buka tutup ................................................................... 73 

Tabel 4. 5 Analisis Sistem Jahitan ........................................................................ 74 

Tabel 4. 6 Analisis Sistem Kuncian ...................................................................... 76 

Tabel 4. 7 Analisis Inovasi Desain ........................................................................ 82 

Tabel 4. 8 Analisis Inovasi Fungsi ........................................................................ 83 

Tabel 4. 9 Analisis Strength & Weakness Carrier Bag lokal ............................... 86 

Tabel 4. 10 Analisis Strength & Weakness Carrier Bag Appalachia 45 Liter ..... 86 

Tabel 4. 11 Tabel Penyajian Data ......................................................................... 87 

Tabel 4. 12 Tabel Analisa Penyajian Data ............................................................ 88



 

1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Tas gunung merupakan alat  penyimpanan untuk membawa segala 

kebutuhan pendaki (hiking). Untuk memenuhi semua kebutuhan tersebut sendiri, 

pengguna rela membawa beban melebihi batas maksimal yang di miliki tas gunung. 

Berbagai kebutuhan yang wajib di bawa diantara lain adalah tenda, sleeping 

bag, matras, baju ganti, peralatan masak, dan keperluan keperluan tambahan lain, 

ujar Sarif Hidayat selaku Kepala Sub Bagian Keamanan dan Keselamatan dan 

Humas Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS). 

Ditambah dengan hasil observasi yang dilakukan oleh peniliti di kawasan 

Gunung Semeru tepatnya di Desa Ranupani yang merupakan desa di bawah kaki 

gunung Semeru. Didapatkan data sejumlah 60 pendaki yang menggunakan tas 

gunung saat dilokasi pembekalan dan persiapan pendakian gunung semeru di posko 

TNBTS, 47 dari 60 pendaki memberikan jawabannya mengenai fungsi tas gunung 

dan menjelaskan beberapa barang yang sangat penting saat kita naik ke gunung. 

Hasil yang di dapat yakni 75% pendaki gunung membawa barang elektronik seperti 

handphone, powerbank, soundsystem portable, lampu penerangan malam hari, dan 

barang elektronik lain seperti tablet. 

Hal ini di perkuat dengan info yang peneliti dapat dari Sarif Hidayat selaku 

Kepala Sub Bagian Keamanan dan Keselamatan dan Humas TNBTS yang 



2 
 

 
 

mengatakan “di setiap pos pendakian di gunung Semeru yakni pos 1 (kaki gunung 

Semeru) hingga pos 4 sudah disediakan point point sinyal yang dapat di akses oleh 

para pendaki, dan tidak lupa di tempat persinggahan para pendaki yaitu 

Ranukumbolo sudah tersedia fasilitas kamar mandi, warung-warung dan sinyal 

yang stabil.” 

Dapat di simpulkan bahwa penggunaan tenaga atau daya baterai dan listrik 

mulai meningkat, bahkan powerbank saja kurang untuk memenuhi kebutuhan 

listrik, sedangkan listrik di atas gunung belum tersedia sama sekali. Salah satu 

teknologi yang dapat membantu adalah panel surya yang mampu menampung 

tenaga matahari untuk di jadikan tenaga listrik. 

Atas dasar pengamatan dan permasalahan yang muncul diatas untuk 

menunjang kebutuhan para pendaki, peneliti menarik kesimpulan dan membuat 

tema berjudul “Pengembangan desain Tas Gunung berbasis Solar Cell dengan 

Ergonomi dan Antopometri yang tepat bagi pendaki Gunung Semeru” yang 

diharapkan mampu memenuhi kebutuhan pendaki melalui desain tas gunung ini. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan di atas, maka uraian rumusan 

masalah yang muncul adalah “bagaimana cara mengembangkan desain Carrier Bag 

dengan Solar Cell yang ergonomis bagi pendaki gunung (Studi Kasus Gunung 

Semeru Jawa Timur) ?”. 
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1.3 Batasan Masalah 

Batasan masalah dalam penelitian ini meliputi : 

a. Penelitian dilakukan di Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS). 

b. Fokus penelitian yakni hanya mengembangkan desain Carrier Bag dengan 

panel surya (Solar Cell) sebagai tambahan fungsi. 

c. Mempertimbangkan nilai ergonomis yang menyertakan kesesuaian 

antropometri produk pada pengguna. 

d. Membuat tas dengan material sesungguhnya. 

e. Ukuran produk tas gunung 1:1 dengan ukuran 45 liter. 

f. Book Guide atau Manual book 

1.4 Tujuan 

Berdasarkan latar belakang dan batasan masalah, tujuan dari penelitian ini 

adalah sebagai berikut : 

a. Menghasilkan desain Carrier Bag dengan panel surya sesuai dengan data 

kebutuhan yang di peroleh. 

b. Memberi solusi pilihan tas bagi para pendaki gunung. 

c. Memberikan tambahan daya listrik dengan menggunakan Carrier Bag 

sebagai dasar desainya dalam segi desain, material, SWOT, STP, dan USP. 
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1.5 Manfaat 

1.5.1 Manfaat Praktis 

a. Memberikan pertambahan ilmu mengenai informasi tentang pengembangan 

desain produk Carrier Bag dengan Solar Cell yang ergonomis bagi pendaki 

gunung Semeru Jawa Timur. 

b. Untuk pengusaha dan penelitian terhadap tas diharapkan akan dapat 

digunakan sebagai bahan masukan bagi  pengembangan  ilmu  pengetahuan. 

c. Bagi institusi pendidikan dapat menjadi bahan laporan lebih lanjut serta 

dokumentasi data mengenai pengembangan desain produk Carrier Bag 

dengan Solar Cell yang ergonomis bagi pendaki gunung Semeru Jawa 

Timur. 

1.5.2 Manfaat Teoritis 

Diharapkan hasil penelitian ini dapat berguna sebagai bahan masukan bagi 

bahan ilmu pengetahuan pada umumnya dan pengetahuan mengenai Carrier Bag 

pada khususnya. Hasil penelitian juga dapat dijadikan referensi bagi mahasiswa 

Institut Bisnis dan Informatika Stikom Surabaya untuk menambah wawasan dan 

pengetahuan serta menjadi pedoman pustaka untuk penelitian lebih lanjut. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

Dalam tinjauan pustaka ini, berisi landasan teori yang relevan terhadap 

pengembangan kemasan. Kajian berupa teori, konsep, maupun prosedur yang 

berkaitan dengan pengembangan desain yang akan dipaparkan dalam bab ini. 

2.1 Sejarah Carrier Bag 

Carrier Bag adalah tas yang dapat menampung segala peralatan dalam 

jumlah yang banyak atau besar. Carrier Bag di desain secara khusus dengan bentuk 

balok bervolume untuk membawa barang yang banyak dan berat dan juga membuat 

para pemakainya merasa nyaman pada bagian pundak dan punggungnya meski 

membawa barang yang berat. Carrier Bag ini bisa saja tidak seimbang ketika 

dipakai, jika sembarang dalam menempatkan barang di dalamnya (Hajri, 2017). 

Istilah  Carrier Bag baru digunakan pertama kali pada tahun 1910. Saat itu, 

bentuk tas masih belum begitu rapi dan cenderung berat. Orang yang pertama kali 

mendesain jenis tas ini adalah Lloyd F. Nelso pada tahun 1920-an. Dia mulai 

membuat tas yang memiliki tali nyaman meski masih berat saat tidak ada isinya. 

Sepuluh tahun berselang, perkembangan tas carrier tidak begitu mengalami 

peningkatan. Kerangka dalam masih menggunakan kayu yang bisa saja patah saat 

digunakan. Desain ini terus bertahan hingga memasuki Perang Dunia II dan mulai 

mengalami perkembangan pada akhir tahun 1940-an. 

Pasca perang, ransel mulai banyak diminati oleh para pelancong. 

Popularitasnya juga semakin meningkat dan banyak digunakan untuk kegiatan luar 
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ruangan. Carrier Bag ini mulai dibawa untuk melakukan pendakian gunung, 

camping, atau penjelajahan alam lainnya. 

Memasuki tahun 1950-an, militer di kawasan Eropa mulai mengenalkan 

jenis Carrier Bag terbaru. Berbeda dengan jenis sebelumnya, tas ini memiliki 

kerangka dalam terbuat dari aluminium. Dengan bahan ini, tas menjadi lebih 

nyaman digunakan dan mengurangi beban penggunanya. 

2.2 Perkembangan Carrier Bag Menuju Era Modern 

Setelah dikenalkan oleh pihak militer dengan desain kerangka yang lebih 

ringan dan awet, Carrier Bag mengalami perkembangan lagi pada tahun 1960-an. 

Pada tahun-tahun ini kerangka metal yang ringan terus dikembangkan untuk 

membuat tas lebih ringan. Berkurangnya berat tas disambut baik oleh pencinta 

kegiatan luar ruangan sehingga diproduksi lebih banyak lagi. 

Masih pada dekade yang sama, Greg Lowe mulai mengembangkan tas yang 

mampu menempel di tubuh dengan sempurna. Kerangka yang dibuat mampu 

mendistribusikan beban ke pinggul. Dengan sistem ini, beban berat yang dipikul 

oleh pengguna tidak akan membuat mereka jadi cepat lelah. 

Pada dekade 70-an, dibentuklah The National Trails System (NTS). 

Lembaga ini terus melakukan percobaan berkali-kali hingga akhirnya menemukan 

bahan yang cocok untuk tas carrier. Akhirnya, bahan nilon banyak digunakan untuk 

standar Carrier Bag atau backpack di seluruh dunia. 

2.3 Carrier Bag Modern 

Memasuki abad ke-21, Carrier bag terus mengalami perkembangan 

terutama fitur yang ada di dalamnya. Inovasi terus dilakukan untuk membuat tas 
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jadi semakin ringan dan nyaman digunakan meski diisi banyak barang yang cukup 

berat. 

Merek-merek terbaik seperti Rei, Eiger, Consina dan Alphine 

mengembangkan Carrier Bag dengan jenis yang berbeda-beda. Outdoor gear ini 

bisa diisi beragam barang dan perlengkapan dengan ukuran yang bermacam-macam 

sesuai kebutuhan. Selain ukuran, tas ini juga dilengkapi beberapa banyak fitur 

seperti banyak ritsleting, tali, dan kemampuan tahan air 

Tas gunung atau Carrier Bag memiliki bagian bagian dan fungsi yang 

berbeda. Beberapa bagian tas gunung, yaitu: 

1. Top Lid 

 

Gambar 2. 1 Top Lid 

Sumber : www.indooutdoor.com 

Merupakan bagian kepala ransel yang pada umumnya juga terdapat kantong 

yang bisa dimanfaatkan untuk menyimpan benda-benda ringan, emergency, yang 

bisa dengan cepat di temukan, obat-obatan, barang elektronik, dan peralatan 

pendukung lainya. 
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2. Front Pocket 

 

Gambar 2. 2 Front Pocket 

Sumber : www.indooutdoor.com 

Merupakan kantong depan ransel yang berfungsi sebagai kompartemen 

tambahan yang bisa memuat barang lebih banyak dengan dimensi yang tipis seperti 

buku catatan, map, dan buku. 

3. Side Compression Strap 

 

Gambar 2. 3 Side Compresson Strap 

Sumber : www.indooutdoor.com 

Merupakan tali penopang yang berfungsi untuk mengkompres, 

memampatkan, atau memadatkan isi dari dalam tas. 
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4. Bottom Compression Strap 

 

Gambar 2. 4 Bottom Compression Strap 

Sumber : www.indooutdoor.com 

Merupakan tali penopang yang berada pada bagian bawah dan berfungsi 

mengompress isi tas bagian bawah. 

5. Load Stabilizer Strap 

 

Gambar 2. 5 Load Stabilizer Strap 

Sumber : www.indooutdoor.com 

Merupakan bagian strap yang bergungsi untuk mengatur jarak antara ransel 

dengan bagian pinggang agar beban menjadi lebih seimbang dan tidak goyah. 
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6. Shoulder Strap 

 

Gambar 2. 6 Shoulder Strap 

Sumber : www.indooutdoor.com 

Merupakan bagian yang pasti ada di tas gunung, merupakan gendongan 

utama. Sesuai dengan namanya shoulder strap dikenakan di bagian bahu. 

7. Load Filter / Load Adjustment 

Load filter atau Load Adjustment merupakan pengatur keseimbangan yang 

berfungsi menstabilkan ransel untuk mengurangi beban yang terlalu berat di bagian 

bahu. 

 

Gambar 2. 7 Load Filter 

Sumber : www.indooutdoor.com 

Idealnya load filter membentuk sudut 45° dari bidang horizontal. Load filter 

lebih berfungsi sebagai stabilizer saja daripada sebagai pembagi beban. 
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8. Haul Loop (Pack Handle) 

 

Gambar 2. 8 Haul Loop 

Sumber : www.indooutdoor.com 

Merupakan bagian untuk mengangkat tas gunung sebelum digendong. 

9. Sternum Strap 

 

Gambar 2. 9 Strenum Strap 

Sumber : www.indooutdoor.com 

Berfungsi agar shoulder strap tidak bergeser terlalu kesamping, sehingga 

pergerakan lengan tidak terganggu oleh shoulder strap. Posisi strap juga harus di 

bagian dada. 

10. Shoulder Strap Adjuster 

 

Gambar 2. 10 Shoulder Strap Adjuster 

Sumber : www.indooutdoor.com 
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Berfungsi untuk mengatur posisi shoulder strap dengan menarik atau 

mengendurkannya. Posisi shoulder strap yang ideal adalah akan membuat 

lengkungan sempurna di bahu dalam artian tidak ada gap atau ruang kosong yang 

terbentuk antara bahu bagian belakang dengan shoulder strap. 

11. Waist Belt 

 

Gambar 2. 11 Waist Belt 

Sumber : www.indooutdoor.com 

Fungsi utama waist belt adalah untuk membagi beban yang di tanggung oleh 

pinggang agar tidak terasa berat. Waist belt yang baik harus bisa membagi beban 

dengan sempurna tanpa memberikan rasa tidak nyaman di pinggang. 

12. Side Pocket 

 

Gambar 2. 12 Side Pocket 

Sumber : www.indooutdoor.com 
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Merupakan kantung tambahan yang berfungsi untuk membawa barang 

tambahan seperti botol minuman ataupun bahan bakar. Material yang di gunakan 

biasanya berbahan elastis. 

13. Waist Pocket 

 

Gambar 2. 13 Waist Pocket 

Sumber : www.indooutdoor.com 

Kantung kecil yang menempel pada waist belt, biasanya digunakan untuk 

menaruh snack dan barang barang kecil yang butuh waktu cepat untuk 

mengambilnya. 

14. Hip Belt Buckle 

 

Gambar 2. 14 Hip Belt Buckle 

Sumber : www.indooutdoor.com 

Untuk adjustment dan mengunci waist belt agar tidak goyah dan kuat. 
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15. Back Of Backpack 

 

Gambar 2. 15 Back Of Backpack 

Sumber : www.indooutdoor.com 

Merupakan bagian punggung ransel yang menempel ke punggung pengguna 

tas. Model dan bentuknya bermacam-macam. 

2.4 Ergonomi 

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

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

tentang aspek-aspek 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 engineering 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. 



15 
 

 
 

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. 

Hal-hal yang berkaitan dengan analisis dan penelitian yang menjadi dasar 

keilmuan dalam ilmu ergonomi terbagi menjadi beberapa bagian penting, yaitu:  

1. Kinesiologi, yaitu pengetahuan dan aplikasi tentang fungsi dan sistem 

kerangka dan otot manusia, untuk itu pengetahuan tentang anatomi dan 

fisiologi dari tubuh manusia dipelajari juga pada bidang ini, karena kedua 

hal tersebut sangat berperan di dalam analisis dan penelitian di dalam ilmu 

ergonomi. 

2. Biomekanika, yaitu aplikasi dari ilmu mekanika teknik untuk analisis dari 

suatu sistem kerangka dan otot manusia. Ilmu ini akan memberikan modal 

dasar untuk mengatasi masalah postur tubuh dan pergerakan dari manusia 

di dalam lingkungan kerjanya. 

3. Antropometri, yaitu bidang yang berkaitan erat dengan ukuran atau kalibrasi 

dari tubuh manusia. Penggunaan pengukuran dari antropometri ini yang 

merupakan data-data dari pengukuran dimensi tubuh manusia dapat 

digunakan dalam aktivitas rancang bangun (mendesain) ataupun rancang 

ulang (re-desain). 
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4. Kondisi-kondisi kerja yang dapat mencederai baik dalam waktu pendek 

maupun panjang, ataupun dapat menimbulkan kecelakaan pada manusia di 

dalam beraktivitas. Dalam ergonomi, penelitian, dan analisis diterapkan 

untuk dapat menciptakan lingkungan fisik kerja yang dapat membuat 

nyaman manusia dalam bekerja. 

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). 

2.4.1 Tujuan Ergonomi 

Secara umum tujuan ergonomi, antara lain: 

1. Meningkatkan kesejahteraan fisik dan mental  melalui upaya pencegahan 

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

mengupayakan promosi dan kepuasan kerja. 

2. Meningkatkan kesejahteraan sosial melalui peningkatan kualitas kontak 

sosial dan mengkoordinasi kerja secara tepat, guna meningkatkan jaminan 
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sosial baik selama kurun waktu usia produktif maupun setelah tidak 

produktif. 

3. 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, 2014). 

2.4.2 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 dipungkiri lagi. 

Hal tersebut tidak akan terlepas dari pembahasan mengenai ukuran 

antropometri tubuh operator maupun penerapan data-data antropometrinya. Istilah 

antropometri berasa dari kata anthro yang berarti manusia dan kata metri yang 

berarti ukuran secara definitif antropometri dapat dinyatakan sebagai satu studi 

yang berkaitan dengan pengukuran dimensi tubuh manusia. Manusia pada dasarnya 

akan memiliki bentuk, ukuran (tinggi, lebar, dan lain sebagainya) berat, dan hal lain 

yang berbeda antara satu dengan lainnya. 

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

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

sebagainya. 

3. Perancangan produk-produk konsumtif seperti pakaian, kursi, atau meja 

komputer, dan lain-lain. 

4. 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 memengaruhi ukuran tubuh 

manusia, sehingga sudah semestinya seorang perancang produk harus 

memerhatikan faktor-faktor tersebut yang antara lain, adalah: 

1. Jenis Kelamin 

2. Umur atau Usia 

3. Suku Bangsa atau Etnik 

4. Jenis Pekerjaan 

5. Cacat Tubuh Secara Fisik 

6. Posisi Tubuh (postur) 

Selain faktor-faktor tersebut di atas masih ada beberapa variabilitas yang 

menentukan antropometri, yaitu: 
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1. Tebal atau tipisnya pakaian 

2. Faktor kehamilan  

Akhirnya, sekalipun segmentasi dari populasi yang ingin dituju dari 

rancangan suatu produk selalu berhasil diidentifikasi sebaik-baiknya berdasarkan 

faktor-faktor seperti diuraikan, namun adanya variasi ukuran bukan tidak mungkin 

bisa tetap dijumpai. 

Permasalahan variasi ukuran yang sebenarnya akan mudah diatasi dengan 

cara merancang produk yang mampu menyesuaikan (adjustable) dalam suatu 

rentang dimensi ukuran pemakainya.  

 

Gambar 2. 16 Ergonomi Tubuh 

Sumber: Aplikasi Mannequin Pro Untuk Desain Industri (Dwi Cahyadi. 2014) 

 

Berikut adalah tabel anthropometri mengenai tas jinjing, selempang, dan 

gunung. Yaitu: 

Tabel 2. 1 Dimensi untuk Pendaki Gunung 

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

No DIMENSI  Pria Wanita   

 TUBUH 5% X 95% SD 5% X 95 SD 

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 
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X = nilai rata-rata (mean), 

SD = Standar Deviasi 

Tabel diatas dapat dievakuivalenkan sementara untuk orang Indonesia. 

2.4.2 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. 

Antropometri terbagi atas dua cara pengukuran yaitu antropometri statis dan 

antropometri dinamis. 

1. Antropometri Statis 

Antropometri statis disebut juga dengan pengukuran dimensi struktur tubuh. 

Antropometri statis berhubungan dengan pengukuran dengan keadaan dan ciri-ciri 

fisik manusia dalam keadaan diam atau dalam posisi standar. 

Dimensi tubuh yang diukur dengan posisi tetap antara lain berat badan, 

tinggi tubuh, ukuran kepala, panjang lengandan sebagainya. Terdapat beberapa 

faktor yang mempengaruhi dimensi tubuh manusia diantaranya: Umur, Jenis 

kelamin, Suku bangsa, Pekerjaan. 

2. Antropometri Dinamis 

Antropometri dinamis berhubungan dengan pengukuran keadaan dan ciri-

ciri fisik manusia dalam keadaan bergerak atau memperhatikan gerakan-gerakan 

yang mungkin terjadi saat pekerjaan tersebut melaksanakan kegiataannya. Terdapat 

tiga kelas pengukuran dinamis yaitu: 
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a. Pengukuran tingkat keterampilan sebagai pendekatan untuk mengerti 

keadaan mekanis dari suatu aktivitas. 

b. Pengukuran jangkauan ruangan yang dibutuhkan saat kerja 

c. Pengukuran variabilitas kerja 

d. Pengukuran Anthropometri bertujuan untuk mengetahui bentuk dimensi 

tubuh manusia, agar peralatan yang dirancang lebih sesuai dan dapat 

memberikan rasa nyaman serta menyenangkan. 

Sementara itu ruang lingkup utama dari data anthropometri antara lain 

adalah : 

1. Desain pakaian 

2. Desain tempat kerja 

3. Desain dari lingkungan 

4. Desain peralatan, perkakas dan mesin-mesin 

5. Desain produk konsumer 

Contoh-contoh dari aplikasi data antropometri misalnya: kaus kaki, kursi, 

helm, sepeda, meja dapur, perkakas tangan, tempat tidur, meja, interior mobil, 

mesin produksi, dan sebagainya. Seorang desainer seharusnya memperhatikan 

aspek dimensi tubuh dari populasi yang akan menggunakan peralatan hasil 

rancangannya tersebut. 

Dalam hal ini, harus ada semacam target, misalnya sedikitnya 90% sampai 

95% dari populasi harus dapat menggunakan hasil desainnya tersebut. Hal ini 

sangat diharapkan di banyak situasi dan kondisi di mana mesin atau peralatan yang 
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dioperasikan membutuhkan human interchangeability, di mana hal tersebut dapat 

dicapai dengan membuat rancangan yang dapat disesuaikan (adjustable design). 

2.5 Teori Sistem 

Menurut Jogiyanto (2005), Sistem adalah gabungan dari berbagai elemen 

yang berhubungan dan berinteraksi untuk menyelesaikan tujuan tertentu. Sistem ini 

menggambarkan kejadian- kejadian dan kesatuan adalah obyek nyata. sistem 

berasal dari bahasa latin (systema) dan bahasa Yunani (sustema) adalah suatu 

kesatuan yang terdiri komponen atau elemen yang dihubungkan bersama untuk 

memudahkan aliran informasi, misteri, atau energi untuk mencapai suatu tujuan. 

Istilah ini sering dipergunakan untuk menggambarkan suatu set entitas yang 

berinteraksi, di mana suatu model matematika seringkali bisa dibuat. Berikut 

merupakan beberapa sistem yang dapat diaplikasikan pada tas gunung berbasis 

panel surya dengan ergonomi dan antropometri yang tepat bagi pendaki gunung 

semeru, antara lain: 

2.5.1 Sistem Kuncian 

1. Metal Zipper 

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. 
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Gambar 2. 17 Metal Zipper 

 Sumber: www.gzcanchi.com 

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. Coil Zipper 

 

Gambar 2. 18 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 
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panjang yang tidak terbatas, dan dijual dalam bentuk gulungan atau meteran 

(Gufron, 2018). 

Kelebihan coil zipper adalah lentur terhadap bentuk kain, sedangkan 

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

3. Drawstring Stopper 

Pengait drawstring stopper atau dalam bahasa Indonesia disebut sistem tali 

serut ini berukuran 4 mm - 5 mm dan terbuat dari material plastik. Sistem ini banyak 

digunakan pada tas rucksack. 

 

Gambar 2. 19 Drawstring Stopper 

Sumber: www.xsscsonline.com 

Kelebihan drawstring stopper adalah praktis dalam penggunaan, sedangkan 

kekurangannya adalah per kawat dari kaitan ini bisa tidak berfungsi jika terlalu 

sering digunakan. 

4. Ring Plastik 

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

material polypropylene. Sistem ini untuk banyak digunakan untuk tali webbing. 
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Gambar 2. 20  Ring Plastik 

Sumber : Gambar Olahan Peneliti 

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. 

5. Ladderlock Buckles 

 

Gambar 2. 21 Ladderlock Buckles 

Sumber : Gambar Olahan Peneliti 

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. 
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Kelebihan ladderlock buckles adalah kuat dalam mengunci, sedangkan 

kekurangannya adalah pengait ini mudah rusak jika dikaitkan dengan berat beban 

melebihi kapasitasnya. 

6. Side release Buckles 

 

Gambar 2. 22 Side release buckles 

Sumber : strapworks.com 

Sama seperti sistem pada sebelumnya, side release buckles juga berfungsi 

sebagai penghubung dan pengunci. Perbedaannya adalah sistem ini memungkinkan 

tali untuk dipisah dan disatukan kembali. Sistem ini biasa digunakan pada 

messenger bag pengguna sepeda yang membutuhkan kecepatan dalam melepas tas. 

Pengguna cukup melepaskan tali dengan menekan pengait pada gesper ini dan 

menguncinya kembali dengan mengaitkan hingga bunyi “klik” terdengar yang 

berarti gesper sudah terkunci. 

Kelebihan side release buckles adalah kuat dalam mengaitkan, sedangkan 

kekurangannya adalah pengait ini mudah rusak jika dikaitkan dengan berat beban 

melebihi kapasitasnya. 
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7. Hook and Loop Tape 

 

Gambar 2. 23 Hook and Loop Tape 

Sumber : www.dslgroup.com 

 

Hook and loop berasal dari bahasa Inggris. Dimana hook berarti kait dan 

loop yang berarti putaran. Hook and loop terdiri dari dua lembar bagian. Lembaran 

pertama merupakan lembaran kain yang bagian atasnya terdapat deretan pengait 

kecil. Sedangkan lembaran yang kedua terdiri dari benang-benang tipis yang 

membentuk lingkaran secara vertikal. Sehingga ketika kedua lembaran ini 

disatukan bagian yang berbentuk benang akan terkait pada pengait dan mengunci 

dua potongan kain. 

Kelebihan hook and loop tape adalah dapat merekat dengan kuat, sedangkan 

kekurangannya adalah tidak terus-menerus merekat dengan baik jika sudah lama 

digunakan. 

8. Kait Plastik Buckles  

Sistem pada pengait ini sama seperti pengait ujung bentuk D, kait plastik 

buckle ini memiliki ukuran 3.8 cm dan digunakan untuk tali webbing. Material yang 

digunakan pada pengait ini adalah plastik acetal medium quality. Pengait ini 

direkomendasikan untuk tas ransel outdoor, tas casual dan tas sekolah. 
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Gambar 2. 24 Kait Plastik 

Sumber : aliexpres.com 

Kelebihan Kait plastik buckles adalah praktis dalam penggunaan, 

sedangkan kekurangannya adalah pengait ini mudah rusak jika dikaitkan dengan 

berat beban melebihi kapasitasnya. 

2.5.2 Sistem Jahitan 

1. Jahitan Kunci 

Jahitan kunci merupakan jahitan dasar yang paling banyak dipakai. Jahitan 

ini cocok digunakan untuk menjahit material/kain yang cukup tebal karena hasil 

jahitan jenis ini cukup kuat. Jahitan jenis ini memberikan bentuk yang sama baik 

dari sisi atas maupun dari sisi bawah. Salah satu ciri dari jahitan kunci yaitu jenis 

jahitan ini tidak mudah dilepas. 

Kelebihan jahitan kunci adalah mampu menjahit kain yang tebal, sedangkan 

kekurangannya adalah jahitan ini susah dilepas kembali, karena mengait kain sangat 

kuat. 

2. Jahitan Rantai 

Jahitan kunci merupakan jahitan dasar yang paling banyak dipakai. Jahitan 

ini cocok digunakan untuk menjahit material/kain yang cukup tebal karena hasil 
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jahitan jenis ini cukup kuat. Jahitan jenis ini memberikan bentuk yang sama baik 

dari sisi atas maupun dari sisi bawah. Salah satu ciri dari jahitan kunci yaitu jenis 

jahitan ini tidak mudah dilepas. 

Kelebihan jahitan kunci adalah mampu menjahit kain yang tebal, sedangkan 

kekurangannya adalah jahitan ini susah dilepas kembali, karena mengait kain sangat 

kuat. 

3. Jahitan Tumpang (Superimposed) 

Jahitan ini pada umumnya mulai dengan dua helai kain atau lebih yang 

ditumpang satu sama lain dan disambung di dekat bagian pinggir, dengan satu baris 

jahitan atau lebih. 

Kelebihan jahitan tumpang adalah sangat kuat, sedangkan kekurangannya 

adalah jahitan ini terlihat padat. 

4. Jahitan Terikat 

Jahitan ini dibentuk dengan cara melipat bagian penyambung di atas 

pinggiran kain dan menyambung kedua pinggiran bagian penyambung ke kain 

dengan satu baris setikan atau lebih. Ini akan menghasilkan pinggiran jahitan yang 

rapi dan terlihat dari luar. Jahitan ini sering digunakan pada bagian leher kaos. 

Kelebihan jahitan terikat adalah menghasilkan jahitan yang rapi sedangkan 

kekurangannya adalah jahitan ini mudah terlepas dan melar. 

5. Jahitan Susun 

Dalam jahitan jenis ini, dua helai kain atau lebih ditumpuk (misalnya dengan 

pinggiran yang saling tumpuk, plain atau ditekuk) dan disambung dengan satu baris 
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setikan atau lebih. Jahitan jenis ini kuat dan sering diaplikasikan pada bagian 

pinggir kain jeans atau kain sejenis agar tidak terburai seratnya. 

Kelebihan jahitan susun adalah mampu mengatasi serat kain agar tidak 

terburai, sedangkan kekurangannya adalah jahitan ini mudah melar dan lepas. 

6. Bordir 

Pengertian bordir adalah sebuah teknik benang yang dijalinkan pada kain 

atau kulit. Sedangkan tujuan bordir adalah untuk membentuk sebuah motif sebagai 

penghias. Sebenarnya pengertian bordir diambil dari istilah dalam bahasa Inggris 

yaitu embroidery yang berarti sulaman. 

Kelebihan bordir adalah mampu membentuk motif sesuai keinginan, dan 

kekurangannya adalah jahitan pada bordir bisa saja rusak jika salah satu benangnya 

putus, dan benang putus tersebut diikuti oleh benang rajutan bordir yang lain. 

Adapun macam teknik bordir tersebut adalah sebagai berikut: 

1) Bordir Tangan 

Yaitu macam teknik bordir sulam. Bordir dimana pengerjaannya 

menggunakan tangan. Pada sulam tangan, jenis tusuk yang dipakai lebih bervariasi. 

Adapun contoh macam tusuk sulam yaitu: 

a. Tusuk balik atau tusuk tikam jejak. Biasa digunakan untuk membuat 

tangkai, membentuk garis dan untuk menjahit lipatan dan menyambung 

kain. 

b. Tusuk batang atau tusuk tangkai. Tusuk tangkai digunakan untuk membuat 

batang, ranting, dan untuk mengisi bidang. 
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c. Tusuk rumani. Biasa digunakan untuk membuat bunga, lubang kancing, 

untuk memperkuat dan menghias bagian tepi kain. 

d. Tusuk veston. Biasa digunakan untuk membuat bunga, lubang kancing, 

untuk memperkuat dan menghias bagian tepi kain. 

e. Tusuk bunga. Biasa digunakan untuk membuat bunga. 

f. Tusuk rantai. Tusuk rantai digunakan untuk membuat garis pembatas, 

dahan, dan ranting. 

g. Tusuk datar. Tusuk datar digunakan untuk membuat bentuk bunga. 

h. Tusuk flanel. Biasa digunakan untuk membuat hiasan tepi dan garis 

pembatas. 

i. Tusuk daun. Dapat digunakan untuk membuat berbagai bentuk daun. 

j. Tusuk bullion. Dapat digunakan untuk membuat bentuk bunga kecil dan 

hiasan bulir-buliran. 

k. Tusuk lurus. Tusuk lurus dapat digunakan untuk membuat bentuk bunga. 

l. Tusuk satin. Digunakan untuk membuat helai daun dan bentuk-bentuk 

bebas. 

m. Tusuk telujur. Dapat digunakan untuk membuat garis dan menjelujur 

sambungan dan lipatan kain. 

2) Sulam (bordir) mesin 

Yaitu macam teknik bordir sulam (bordir) yang proses pembuatannya 

dikerjakan dengan mesin. Ada kalanya dengan mesin jahit, mesin bordir, ataupun 

bordir komputer. Pada sulam mesin, jenis tusuk yang dipakai hanya sedikit variasi. 

Macam-macam bordir mesin adalah: 
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a. Tusuk lurus. Tusuk lurus biasanya digunakan untuk membuat kerangka 

motif sebelum dibordir, untuk membuat isian pada motif, untuk mengisi 

bidang uang lebar, dan untuk membuat motif yang berupa garis. Baik garus 

lurus maupun lengkung. 

b. Tusuk zig-zag. Tusuk zig-zag digunakan untuk berbagai bentuk motif. Baik 

berupa garis, bentuk geometris, bentuk flora fauna, dan sebagainya. 

2.6 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. 

2.6.1 Kain Cordura 

Cordura adalah nama merek untuk bahan kain yang digunakan dalam 

berbagai macam produk termasuk koper, ransel, celana, pakaian militer dan pakaian 

yang dipergunakan untuk kebutuhan kinerja tingkat tinggi. 

Kain Cordura dikenal karena daya tahannya terhadap abrasi, rembesan air 

serta tahan lecet. Kain Cordura ini juga dipakai oleh pabrikan tas Eiger Adventure 

Indonesia. Cordura awalnya dikembangkan dan terdaftar sebagai merek dagang 

dari EI deNemours duPont and Company (DuPont) pada tahun 1929 yang sekarang 

dimiliki oleh Invista (anak perusahaan yang sepenuhnya dimiliki oleh Koch 

Industries, Inc). Kain Cordura ini dibuat dari benang atau serat yang dibuat oleh 
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Invista. Bahannya dapat dibuat dari serat sintetis 100% atau campuran 

dengan kapas atau serat alam lainnya. Untuk dapat menggunakan nama merek 

Cordura, bahankain ini terlebih dahulu harus lulus uji dan disetujui oleh 

Invista. 

Cordura awalnya diperkenalkan sebagai kain jenis Rayon. Produk ini terus 

dikembangkan selama Perang Dunia II dan digunakan oleh militer sebagai bahan 

untuk ban. Pada tahun 1966, ketika formulasi baru dari nilon terbukti lebih unggul, 

nama merek Cordura kemudian ditransfer menjadi penyebutan untuk produk nilon. 

Pada tahun 1977 peneliti menemukan suatu proses untuk pencelupan Cordura, yang 

membuka berbagai aplikasi komersial. 

Pada 1979 koper dengan bahan soft-sided Cordura telah berhasil meraup 

sekitar 40 persen pasar produk koper. Beberapa merek klasik yang tetap 

populer saat ini terus menggunakan kain Cordura dalam produk mereka. 

Eastpak merupakan merek pertama yang menggunakan kain Cordura pada produk 

tas mereka. Sementara JanSport menggunakan nilon kanvas-seperti di daypacks asli 

mereka di tahun 1970 dan terus menggunakan bahan tersebut sampai saat ini. 

Pada 1980 Portage Manhattan mulai menggunakan 1000D Cordura Nylon di tas 

mereka agar berdaya tahan tinggi. 

Pada 1990-an, merek pakaian Workwear Eropa mengadopsi kain 1000D 

dan 500D untuk seragam bala bantuan. Merek pakaian seperti Snickers juga 

menggunakan kain ini untuk membantu pakaian mereka bertahan lebih lama. 

Cordura kini juga digunakan dihampir semua bahan jaket sepeda motor atau celana 

dari kualitas menengah sampai paling tinggi karena ketahanannya terhadap abrasi. 
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Bahan ini bisa kita temukan pada produk pakaian dan perlengkapan sepeda motor 

yang dibuat oleh perusahaan seperti Klim, Rukka, MotoPort, Rev'It, Olympia, 

AeroStich, dan Dainese. 

Kain Cordura ini tersedia dalam berbagai konstruksi, berat dan estetika, 

termasuk versi yang dirancang khusus untuk ketahanan terhadap sobek, retensi 

warna, dan bahan ringan dengan daya tahan tinggi. Ada pula baselayer, denim dan 

kain kanvas yang mengandung campuran serat Invista 420 6,6 nilon dan katun, 

yang dikenal sebagai Cordura Baselayer, Cordura Denim, dan kain Cordura Duc. 

Koleksi kain Cordura Naturalle, yang didasarkan pada teknologi full dull yarn, 

dirancang untuk lebih dekat menyerupai tampilan dan nuansa dari kapas. Kain 

Cordura Naturelle tersedia dalam rajutan dan wovens, dengan dan tanpa laminasi 

dan peregangan serta finishing. 

2.6.2 Kain Taslan 

Kain taslan terkenal dengan sebagai kain yang eksklusif, karena bahan ini 

terdapat bagian yang anti airnya. Bahan taslan banyak macamnya seperti taslan 

salur, taslan korea, taslan lokal, taslan balon dan jenis taslan yang lain. kain taslon 

yang paling sering dipakai untuk jas hujan dan jaket yaitu kain taslan yaitu kain 

taslan latex dan kain taslon balon. 

Kain taslan terbuat dari serat sintetis berkualitas tinggi. Bahan taslan 

merupakan bahan yang sangat kuat untuk menahan angin dan tidak dingin jika 

digunakan saat mengendarai motor di malam hari. Bahan taslan juga memiliki 

keunggulan bahan yang lebih tebal dan nyaman saat dipakai karena mengikuti 

bentuk tubuh cocok untuk rider harian. Permukaan bahan agak licin dan memiliki 
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kerapatan serat bahan yang tinggi, dengan lapisan balon di bagian dalam sehingga 

tahan terhadap air (waterproof), lebih ringan sehingga lebih mudah dilipat, sifat 

bahan taslan ketika terkena air hujan seperti air di daun talas. 

Kain taslan waterproof memiliki keunggulan yaitu ringan dan tahan sobek 

(kuat). Bahan taslan merupakan kain yang modern, memiliki teknologi tinggi, 

mampu menyerap keringat, cepat kering, sehingga akan menyerap keringat ketika 

sedang bermotor. Terdapat juga jenis kain taslan parasut (taslan parachute) yang 

memiliki spesifikasi yaitu terbuat dari bahan polyester dengan lapisan rubber 

coating sehingga bersifat waterproof, ketebalan sedang sehingga nyaman dipakai, 

windproof  95% sehingga relatif nyaman dipakai untuk outdoors, bagus 

dikombinasi dengan furing bahan jala ataupun higet tipis. 

Sepintas kalau tidak berpengalaman susah membedakan jenis-jenis kain 

taslan.Terutama jenis kain taslan latex dan balon secara penampakan memang 

mirip. Bahkan secara tebal dan tekstur kain juga mirip. tapi baru kelihatan bedanya 

ketika dicoba disiram dengan air. 

Taslan latex akan menyerap air dan taslan balon air cuma lewat seperti di 

daun talas. itulah sebabnya kalau jas hujan dari bahan taslan latex seringkali cuma 

tahan air dalam beberapa kali pemakaian selanjutnya mudah tembus. Sedangkan 

kain taslan balon lapisan anti airnya lebih bagus. Jadi bisa tahan air sampai 

bertahun-tahun (dengan perawatan yang benar dan baik). 
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2.7 Teori Warna 

Salah satu teori warna yang terkenal adalah lingkaran warna yang diciptakan 

oleh Moses Harris (1766) yang dirangkum dari warna primer (merah, kuning, biru). 

Kemudian teori warna yang diciptakan Johan Wolfgang von Goethe (1793) dan 

Philip Otto Runge (1810) berdasarkan lingkaran warna tiga dimensional. 

Teori warna juga dikemukakan oleh Hering (1878) dan Roods (1879) 

berpedoman pada warna dasar merah, hijau, dan biru. Edward Hering dikenal 

sebagai seorang ahli psikologi yang banyak mengkaji warna dari sudut persepsi 

manusia, sedangkan Odgen Roods adalah seorang ahli fisika yang mengkaji warna 

dari aspek fisika. 

Namun menurut Brewster (1831), warna secara umum dapat digolongkan 

kedalam tiga kelompok utama, yaitu: 

1. Warna Primer 

Merah, biru, dan kuning. 

2. Warna Sekunder 

Warna hasil campuran seimbang antara warna primer. Contoh: 

Ungu = merah + biru, 

Orange = merah + kuning, 

Hijau = kuning + biru. 

3. Warna Tersier 

Warna hasil campuran warna sekunder. 
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2.7.1 Kombinasi Warna 

Kombinasi warna adalah perpaduan warna dalam satu bidang, objek, karya 

dan produk. Perpaduan itu dengan dengan cara menampilkan beberapa warna 

dengan menerapkan prinsip-prinsip desain. Tujuannya untuk apa dan target yang 

akan melihatnya siapa. 

Singkatnya, kombinasi warna sama dengan menata warna. Penataan di sini 

bermakna mempertimbangkan hubungan antar warna yang digabungkan. Karena 

setiap warna punya sifat, karakter, dan efek yang berbeda. Karena itu saat 

disandingkan, setiap warna akan menimbulkan citra psikologi yang sangat kaya. 

Beberapa kombinasi warna diantaranya adalah: 

1. Warna Analog 

Sering juga disebut sebagai warna senada, warna analog adalah 3 warna 

yang letaknya saling bersebelahan satu sama lainnya. 

2. Warna Komplementer 

warna komplementer, yakni warna yang letaknya berlawanan satu sama lain 

di roda warna. 

3. Warna Monokromatis 

Warna monokromatis merupakan kombinasi warna yang berasal dari satu 

warna, tetapi memiliki nilai dan intensitas yang berbeda. Perpaduannya seakan 

menghasilkan sebuah gradasi warna. 
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4. Warna Segitiga 

Skema warna triadik adalah skema warna yang menggunakan 3 warna 

menyerupai bentuk segitiga teratur. (Anas, 2016). 

a. Merah 

Berdasarkan psikologis warna, merah memiliki arti power, energi, 

kehangatan, nafsu, agresif, dan berbahaya. Merah juga berarti lain jika di 

kombinasikan dengan warna lain seperti abu-abu makan akan mempunyai arti 

bahagia, percaya diri, panas, dan perjuangan (Januar, 2014). 

b. Kuning 

Berdasarkan psikologi warna, kuning adalah warna yang ceria, melukiskan 

kegembiraan, suasana penuh suka cita, berenergi, dan antusiasme (Januar, 2014). 

c. Hijau 

Berdasarkan psikologi warna, hijau adalah salah satu warna alam, sehingga 

membuatnya selalu nampak bersahabat dengan alam. Memancarkan kesegaran, 

ketenangan, dan kesejukan (Januar, 2014). 

d. Biru 

Berdasarkan psikologi warna, biru menyimbolkan ketenangan, 

kepercayaan, keyakinan, keseriusan, dan professional menjadi gambaran yang 

nampak dari penggunaan warna biru (Januar, 2014). 

e. Putih 

Berdasarkan psikologi warna, putih bisa memberikan efek meredakan rasa 

nyeri, steril, menghadirkan aura kebebasan dan keterbukaan (Januar, 2014). 
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f. Abu-abu 

Berdasarkan Psikologi warna, abu-abu menggambarkan intelektual, masa 

depan, kesederhanaan, dan kesedihan. 

2.8 Solar Cell 

Suci Rahayu (2013), Solar Cell atau yang dalam bahasa Indonesianya 

disebut sel surya, adalah perangkat semikonduktor dapat mengubah energi sinar 

menjadi energi listrik. 

Tenaga listrik dari cahaya matahari pertama kali ditemukan oleh Alexandre 

– Edmund Becquerel seorang ahli fisika Perancis pada tahun 1839. Temuannya ini 

merupakan cikal bakal teknologi Solar Cell. Percobaannya dilakukan dengan 

menyinari 2 elektrode dengan berbagai macam cahaya. Elektrode tersebut di balut 

(coated) dengan bahan yang sensitif terhadap cahaya, yaitu AgCl dan AgBr dan 

dilakukan pada kotak hitam yang dikelilingi dengan campuran asam. 

Dalam percobaanya ternyata tenaga listrik meningkat manakala intensitas 

cahaya meningkat. Selanjutnya penelitian dari Bacquerel dilanjutkan oleh peneliti-

peneliti lain. Tahun 1873 seorang insinyur Inggris Willoughby Smith menemukan 

Selenium sebagai suatu elemen photo conductivity. 

Kemudian tahun 1876, William Grylls dan Richard Evans Day 

membuktikan bahwa Selenium menghasilkan arus listrik apabila disinari dengan 

cahaya matahari. Hasil penemuan mereka menyatakan bahwa Selenium dapat 

mengubah tenaga matahari secara langsung menjadi listrik tanpa ada bagian 

bergerak atau panas. Solar Cell memiliki kelebihan dan kekurangan, Kekurangan 

yang dimiliki Solar Cell, yaitu: 
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1. Pengembangan solar sel masih butuh investasi besar. Beberapa komponen 

mulai dari panel surya, aki, hingga lampu masih harus didatangkan dari luar 

negeri. Sekedar membanding, struktur biaya PLTS hingga saat ini 

didominasi oleh harga panel surya yang masih mahal. Makin besar ukuran 

dan kapasitas panel surya, maka makin mahal juga harga sistem PLTS 

tersebut. (Suci, 2013) 

2. Tidak efisien bila dikembangkan di daerah yang berpolusi. Polusi juga 

menjadi faktor yang menghmabat pengembangan teknologi ini, karena 

dapatmengurangi intensitas cahaya yang dapat diterima oeh panel/sel surya. 

Jadi dengan kata lain energi yang dihasilkan relatif kecil. 

Kelebihan yang dimiliki Solar Cell, yaitu: 

1. Hemat karna tidak memerlukan bahan bakar. 

2. Dapat di pasang di mana saja. 

3. Bersifat Moduler, tingkat kapasitas listrik bisa di atur sesuai modul secara 

seri maupun pararel. 

4. Dapat dioperasikan secara otomatis maupun operasi. 

5. Tanpa suara dan ramah ligkungan. (Suci, 2013) 

2.9 Guide Book 

Guide Book atau manual service atau manual repair adalah buku panduan 

yang digunakan dalam memandu pelaksanaan service yang mengacu pada standar 

service pabrik.  
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2.10 Segmentation, Targeting, Positioning (STP) 

2.10.1 Segmentation 

Segmentasi pasar adalah proses membagi pasar menjadi irisan-irisan 

konsumen yang khas yang mempunyai kebutuhan atau sifat yang sama dan 

kemudian memilih satu atau lebih segmen yang akan dijadikan sasaran bauran 

pemasaran yang berbeda. Segmentasi pasar direncanakan untuk mengetahui 

kebutuhan dan keinginan berbagai kelompok konsumen spesifik, sehingga barang 

dan jasa khusus dapat dikembangkan dan ditingkatkan untuk memuaskan 

kebutuhan setiap kelompok. Tujuan segmentasi adalah melayani konsumen lebih 

baik dan memperbaiki kompetitif perusahaan. Dibalik tujuan utama ini tentu ada 

tujuan-tujuan lain yang lebih sempit, seperti meningkatkan penjualan (dalam unit 

dan rupiah), memperbaiki pangsa pasar (market share), melakukan komunikasi dan 

promosi yang lebih baik, dan memperkuat nilai produk (Schiffman dan Kanuk, 

2008:37). 

Suprapti, (2010:36) menjelaskan studi segmentasi dirancang untuk 

menemukan kebutuhan dan keinginan kelompok konsumen tertentu. Berdasar 

informasi itu bisa dikembangkan barang atau jasa tertentu yang dapat memuaskan 

kebutuhan dan keinginan tersebut. Selain itu, studi segmentasi juga dilakukan untuk 

mengetahui media yang tepat digunakan untuk menyampaikan pesan-pesan 

promosi kepada kelompok tertentu. Pasar, khususnya pasar konsumen dapat 

disegmentasi berdasarkan empat kelompok besar variabel, yaitu: variabel geografis, 

demografis, psikografis, dan perilaku.  



42 
 

 
 

Pemasar harus menggunakan kombinasi dari keempat variabel tersebut 

untuk memperoleh cara segmentasi yang terbaik (Suprapti, 2010 : 39).  

1. Segmentasi Geografis 

Segmentasi geografis merupakan pembagian pasar menjadi unit-unit 

geografis yang berbeda seperti negara, negara bagian, wilayah, propinsi, kota, atau 

lingkungan.   

2. Segmentasi Demografis 

Dalam segmentasi demografis, pasar dibagi menjadi kelompokkelompok 

berdasarkan variabel-variabel demografis seperti usia, ukuran keluarga, jenis 

kelamin, penghasilan, pekerjaan, pendidikan, agama, ras, keturunan, 

kewarganegaraan, dan kelas sosial. 

3. Segmentasi Psikografis 

Segmentasi psikografis merupakan pembagian pasar menjadi kelompok-

kelompok yang berbeda berdasarkan gaya hidup dan kepribadian. 

4. Segmentasi Perilaku 

Segmentasi perilaku merupakan pembagian pasar menjadi kelompok-

kelompok yang berbeda berdasarkan pengetahuan, sikap, pemakaian, atau 

tanggapan mereka terhadap suatu produk. 

 

 

 

 



43 
 

 
 

2.10.2 Targeting  

Targeting adalah tahap selanjutnya dari analisis segmentasi. Targeting yang 

dimaksdukan disini adalah target market (pasar sasaran), yakni beberapa segmen 

pasar yang akan menjadi fokus pemasaran (Kasali, 2000). 

Targeting juga dapat dikatakan sebagai upaya untuk menyeleksi pasar 

sasaran dengan menfokuskan kegiatan pemasaran atau promosi pada beberapa 

segmen saja dan meninggalkan segmentasi lainnya yang kurang potensial. Pemasar 

dapat memilih untuk menargetkan pada satu atau dua segmen sekaligus. Targeting 

memiliki dua fungsi yakni untuk menyeleksi pasar sasaran sesuai dengan kriteria-

kriteria tertentu (selecting), dan menjangkau pasar sasaran tersebut (reaching) 

untuk mengkomunikasikan nilai. 

2.10.3 Positioning 

Positioning adalah bagaimana menempatkan produk kedalam pikiran 

audience, sehingga calon konsumen memiliki pemikiran tertentu dan 

mengidentifikasikan produknya dengan produk tersebut. Positioning merupakan 

hal yang penting dalam pemasaran, khususnya bagi produk yang tingkat 

persaingannya sudah sangat tinggi. 

Philip mendefinisikan positioning (dalam Kasali, 2000): “The act designing 

the company’s offering and image so that they occupy a meaningful and distinct 

competitive posiyion the target suctomers mind” (Positioning adalah tindakan yang 

dilakukan marketer untuk membuat citra produk dan hal-hal yang ingin ditawarkan  

kepada pasarnya, berhasil memperoleh posisi yang jelas dan mengandung arti 

dalam benar sasaran). 
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Dari berbagai definisi mengenai positioning diatas dapat disimpulkan 

bahwa positioning merupakan strategi komunikasi yang mengandung arti tertentu 

untuk menancapkan kesan tertentu dibenak khalayak/konsumen. Beberapa hal yang 

dapat ditonjolkan dalam positioning diantaranya adalah: 

1. Positioning harus memberikan arti yang penting bagi konsumen. 

2. Apa yang ingin ditonjolkan harus unik dan berbeda dari pesaingnya. 

3. Positioning harus diungkapkan dalam bentuk suatu penyataan, pernyataan 

tersebut harus dinyatakan dengan mudah, enak di dengar dan dapat dipercaya. 

2.11 Teori Analisis Strength, Weakness, Opportunity, Threats (SWOT) 

Analisis SWOT adalah suatu cara untuk mengidentifikasi berbagai faktor 

secara sistematis dalam rangka merumuskan strategi perusahaan (Rangkuti dalam 

Marimin, 2013: 58). Dalam hal ini SWOT dipergunakan untuk mengevaluasi suatu 

hal dengan tujuan meminimumkan resiko yang akan timbul,  dengan dengan 

mengoptimalkan segi positif yang mendukung serta meminimalkan segi negatif 

yang akan menghambat keputusan perancangan yang diambil (Sarwono dan Hari, 

2007: 18). 

1. Strength, untuk mengetahui kekuatan atau keunggulan jasa dan produk 

dibanding kompetitor. Dalam hal ini, bisa diartikan sebagai kondisi yang 

menguntungkan perusahaan tersebut. 

2. Weakness, untuk mengetahui kelemahan jasa dan produk dibanding 

kompetitor. Dalam hal ini, kelemahan bisa diartikan sebagai suatu kondisi 

yang merugikan perusahaan. 
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3. Opportunity, untuk mengetahui peluang pasar. Dalam hal ini diartikan 

sebagai suatu hal yang bisa menguntungkan jika dilakukan namun jika tidak 

diambil bisa merugikan, atau sebaliknya. 

4. Threats, untuk mengetahui apa yang menjadi ancaman terhadap jasa dan 

produk yang ditawarkan.
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1 Perancangan Penelitian 

3.1.1 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”. 

Kirk & Miller (Arifin, 2010:25) berpendapat bahwa penelitian kualitatif 

adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental 

bergantung dari pengamatan manusia baik dalam kawasannya maupun dalam 

peristilahannya. Adapun pendekatan yang dimaksud adalah observasi, wawancara, 

dokumentasi, studi literatur, dan studi kompetitor. 

3.1.2 Unit Analisis 

Menurut Amirin (1991:12), unit analisis adalah merupakan sesuatu yang 

berkaitan dengan fokus yang diteliti. Unit analisis merupakan suatu penelitian yang 

dapat berupa benda, individu, kelompok, wilayah dan waktu tertentu sesuai dengan 

fokus penelitiannya. Pada penelitian kualitatif pada dasarnya analisis data 
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mempergunakan pemikiran logis, analisis dengan logika, dengan induksi, deduksi, 

analogi, komparasi, dan sejenisnya. 

1. 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. Objek penelitian ini adalah tas carrier yang ditujukan pada 

para pendaki gunung dalam pengembangan tas carrier berbasis panel surya dengan 

ergonomi dan antropometri yang benar bagi para pendaki gunung semeru. 

2. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian yang berkaitan dengan pengembangan desain tas carrier 

ini akan dilakukan di Lokasi pendakian gunung semeru yakni desa Ranupane yang 

merupakan tempat resort dan rest place untuk para pendaki yang akan naik dan 

turun gunung semeru. 

 

Gambar 3. 1 Resort and Rest Area TNBTS 

Sumber : Olahan Peneliti 
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3. Model Kajian Penelitian 

Pada penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif secara deskriptif. 

Moleong (2007:4) berpendapat bahwa penelitian kualitatif merupakan penelitian 

yang bermaksud untuk memahami tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian, 

misalnya persepsi, perilaku, pandangan, motivasi, tindakan sehari-hari, secara 

holistik dan dengan metode deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa (naratif) 

pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai 

metode alamiah. 

Kirk & Miller (Arifin, 2010:25) berpendapat bahwa penelitian kualitatif 

adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental 

bergantung dari pengamatan manusia baik dalam kawasannya maupun dalam 

peristilahannya. Adapun pendekatan yang dimaksud adalah observasi, wawancara, 

dokumentasi, studi literatur, dan studi kompetitor. 

Kajian yang di gunakan peneliti adalah model kajian sosial yang berkaitan 

dengan penelitan pengembangan desain produk Carrier Bag dengan panel surya 

yang ergonomis bagi pendaki gunung Semeru Jawa Timur. Stanley Baran dan 

Dennis Davis menyimpulkan bahwa “media telah menjadi alat utama dimana kita 

semua mengalami atau belajar mengenai banyak aspek mengenai dunia disekitar 

kita. Tetapi, cara yang digunakan media dalam melaporkan suatu peristiwa  

dapat berbeda secara signifikan.  

Kajian budaya adalah perspektif teoritis yang berfokus bagaimana budaya  

dipengaruhi oleh budaya yang kuat dan dominan. 
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Peneliti menggunakan wilayah kajian budaya trend (fashion) atau gaya 

hidup baru yang sesuai dengan topik permasalahan yakni pengembangan desain 

produk Carrier Bag dengan panel surya yang ergonomis bagi pendaki gunung 

Semeru Jawa Timur. 

3.2 Teknik Pengumpulan Data 

3.3.1 Observasi 

Observasi yang penulis gunakan adalah observasi partisipatif aktif. 

Partisipatif aktif yaitu peneliti mengamati, dan juga terlibat dalam kegiatan tersebut. 

Proses observasi dilakukan dengan cara peneliti melakukan pengamatan terhadap 

situasi penelitian. Pengamatan dilakukan secara bebas dan terstruktur. Beberapa 

informasi yang diperoleh dari hasil observasi adalah kebutuhan pendaki, jenis yang 

dipakai pendaki, proses pembuatan tas, ukuran tas gunung, bentuk tas gunung, 

desain tas gunung, material tas gunung, keperluan tas gunung, dan Solar Cell. 

3.3.2 Wawancara 

Wawancara adalah sebuah alat yang digunakan untuk mengumpulkan data 

dan membuktikan sebuah informasi keterangan yang sudah diperoleh sebelumnya. 

Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian kualitatif adalah wawancara 

mendalam (in-depth interview). Wawancara adalah proses mencari keterangan 

untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab secara langsung antara 

pewawancara dengan informan atau orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa 

menggunakan pedoman wawancara, dimana pewawancara dan informan terlibat 

dalam kehidupan sosial yang relatif lama (Sutopo, 2006:72). 
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Teknik pengambilan sampel narasumber untuk wawancara menggunkan 

teknik nonprobability sampling, yaitu purposive sampling dan snowball sampling. 

Purposive sampling adalah teknik pengambilan sumber data berdasarkan 

pertimbangan tertentu dengan tujuan untuk memperoleh satuan sampling yang 

memiliki karakteristik yang dikehendaki, dan snowball sampling adalah teknik 

pengambilan sumber data yang pada awalnya sedikit lama-lama menjadi besar. 

Dalam pengembangan desain produk Carrier Bag dengan panel surya yang 

ergonomis bagi pendaki gunung Semeru Jawa Timur ini, wawancara dilakukan 

dengan tiga narasumber yakni Sarif Hidayat selaku Kepala Sub Bagian Keamanan 

dan Keselamatan dan Humas TNBTS, Bapak Gufron selaku penjual dan pembuat 

tas gunung lokal di Surabaya, dan Bapak Hendrik TJ selaku pemilik perusahaan 

dan toko kain “Sahabat” yang berada di keramat gantung Surabaya, yang dianggap 

mengetahui lebih dalam tentang produk tas gunung yang menjadi topik 

permasalahan peneliti. Hal ini dilakukan untuk memperdalam informasi tentang 

penerapan fungsi dan desain tas gunung. Dari wawancara ini juga diperoleh 

informasi tentang proses pembuatan tas, ukuran tas gunung, bentuk tas gunung, 

desain tas gunung, material tas gunung, keperluan tas gunung, powerbank 10000 

mAh, dan Solar Cell. 

3.3.3 Dokumentasi 

Metode dokumentasi ini dilakukan dengan cara mendokumentasikan semua 

yang berkaitan dengan Carrier Bag, Solar Cell, kegiatan para pendaki, kebutuhan 

pendaki mengenai tas gunung, proses pembuatan tas gunung, material yang benar 
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yang semuanya dapat menunjang kebutuhan data peneliti baik secara tertulis, video, 

foto, dan berkas yang membantu mendapatkan informasi. 

3.3.4 Studi Literatur 

Studi literatur dilakukan dengan cara mencari referensi, literatur atau bahan-

bahan teori yang diperlukan dari berbagai wacana yang berkaitan dengan 

penyusunan laporan dan mempelajari peraturan-peraturan yang berhubungan 

dengan penelitian ini dan menunjang keabsahan data yang diperoleh di lapangan. 

Pada metode ini digunakan berbagai macam literatur yang berhubungan dengan 

proses pengembangan desain produk Carrier Bag dengan Solar Cell yang ergoomis 

bagi pendaki gunung, seperti buku, jurnal, dan artikel yang diperoleh dari sebuah 

website mengenai sistem, kuncian, material, jahitan, waterproof yang berkaitan 

dengan tas gunung yang akan diteliti.  

3.3.5 Studi Eksisting 

Studi eksisting merupakan metode pengumpulan data dengan cara 

mempelajari tas gunung yang sudah ada. Hal ini dimaksudkan untuk mencari 

kelemahan untuk diubah menjadi kekuatan produk tersebut. 

3.3.6 Studi Kompetitor 

Studi kompetitor merupakan metode pengumpulan data dengan cara 

mempelajari dan membandingkan produk tas gunung yang diteliti dengan produk 

tas gunung dari kompetitor. Hal ini dimaksudkan untuk mencari kelemahan dari 

produk kompetitor untuk diubah menjadi kekuatan bagi produk tas gunung yang 

akan di kembangkan. 

 



52 
 

 
 

3.3 Teknik Analisis Data 

Sebagai landasan analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode 

analisis kualitatif-deskriptif. Deskriptif yaitu penafsiran data yang dilakukan 

dengan penalaran yang didasarkan pada data yang telah dikumpulkan. Menurut 

Miles dan Huberman, setelah data-data yang dikumpulkan telah terkumpul, 

dilakukan pengolahan atau analisis data yang mencakup reduksi data, model 

data/penyajian data, dan penarikan/verifikasi kesimpulan (Emzir, 1984:23). 

3.3.1 Reduksi Data 

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. 

3.3.2 Penyajian Data 

Bentuk penyederhanaan data kualitatif meliputi teks naratif yang berbentuk 

catatan di lapangan. Penyajian data tersebut mencakup berbagai jaringan kerja, 

grafik, jenis matrik dan bagan. Semua hasil tersebut disusun sebagai kesimpulan 

dari berbagai informasi untuk mendeskripsikan kesimpulan dan pengambilan 

tindakan, serta agar penyajian data dari hasil reduksi data lebih tertata dan semakin 

mudah dipahami. Pada langkah penyajian data peneliti mencoba untuk menyusun 

data secara akurat, agar dapat menjadi informasi yang berguna. 
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3.3.3 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 

PEMBAHASAN 

 

Dalam pembahasan ini akan di bahas tentang penggunaan metode yang akan 

di aplikasikan dalam perancangan karya dan hasil dari perancangan tersebut. Hasil 

observasi dan wawancara, serta teknik yang digunakan dalam pengembangan 

desain produk Carrier Bag dengan Solar Cell yang ergonomis bagi pendaki gunung 

semeru jawa timur. 

4.1 Hasil Temuan Data 

4.1.1 Observasi 

Berdasarkan hasil observasi pada produk Carrier Bag atau tas gunung yang 

dilakukan di lokasi desa Ranupani dan hasil data yang di peroleh dari para pendaki. 

Tas gunung memiliki bentuk persegi dan bentuk oval untuk beberapa jenis tas 

gunung dengan ukuran yang berbeda. Dari berbagai macam ukuran tas gunung 70% 

atau setara dengan 70/100 pengguna tas gunung memilih tas gunung dengan ukuran 

45 liter dengan dimensi 65 x 22 x 30 cm dan sisanya memilih ukuran 60 liter. 

Tas gunung ini banyak dipilih karna pengguna bukan hanya laki laki namun 

juga perempuan. Di dominasi dengan bentuk yang kuat, memiliki variasi variasi 

yang berguna bagi ergonomi dan antropometri tubuh para pendaki. Desain yang 

normal di gunakan oleh tas gunung dengan aksen kuat menggunakan material kain 

seperti Cordura, Taslan, Polyester 300-600D, yang di dominan oleh kain Cordura. 

Jenis penyimpanan yang digunakan dan di sukai para pendaki yakni berbentuk 

bukaan atas, beban tas yang ringan, dan nyaman di badan.  
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Setelah mengetahui bentuk tas yang biasa dipilih oleh pendaki peneliti juga 

mendapatkan data mengenai bentuk dan posisi tubuh terutama badan atas. Saat 

melewati jalur pendakian posisi badan yang baik menurut observasi yang peneliti 

dapatkan, badan gabian atas menjorong kedepan dengan kemiringan 40-50 ֯ sesuai 

dengan tanjakan yang dilewati, namun data yang diperoleh ditempat observasi 

kemiringan badan yang diterima pendaki mencapai 40-45 ֯ saja. Dengan posisi 

badan atas agak maju kedepan namun tidak membungkuk dan kaki melangkah 

kedepan dengan jarak yang stabil menyebabkan posisi tas juga mengikuti arah 

tubuh dan mengalami kemiringan. 

4.1.2 Wawancara 

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan bapak yakni Sarif 

Hidayat selaku Kepala Sub Bagian Keamanan dan Keselamatan dan Humas 

TNBTS yang dianggapberpengalaman dan mengetahui apa saja yang dipelukan 

pendaki sebelum  berangkat mengatakan bahwa, pendaki pada tahun 2000 -2003an 

mendaki gunung untuk menunjukkan jati dirinya, melakukan kegiatan seperti 

mapala, meluapkan emosinya dengan cara bersantai di gunung, serta menikmati 

keindahan alam. Setelah memuncaknya dunia digital seperti munculnya platform 

facebook pada tahun 2004 mulai merambah ke alat teknologi kita rasakan saat ini. 

Penggunaan alat elektronik seperti Camera, Handphone, serta alat 

elektronik lain mulai meningkat. Bahkan sistem pendaftaran untuk naik gunung 

semeru sudah Online. “Bukan hanya itu saja dengan sudah dibukanya titik titik 

sinyal di setiap pos pendakian puncak semeru mulai dari pos A hingga danau 

ranukumbolo  yang memudahkan para pendaki mengakses barang elektroniknya, 
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persentase bawaanpun meningkat, otomatis powerbank atau daya untuk mengisi 

akan terkuras cepat.” ujar Bapak Sarif Hidayat selaku Kepala Sub Bagian 

Keamanan dan Keselamatan dan Humas TNBTS. 

Beliau juga berbicara bahwa untuk sumber listrik, belum tersedia di area 

pendakian sehingga tidak ada akses bagi para pendaki untuk melakukan 

recharge.Bisa dikatakan bahwa volume bawaan pendaki terutama alat elektronik 

meningkat dan dibutuhkan daya yang lebih besar pula untuk mengisidaya. Beliau 

memberikan saran juga untuk menambahkan teknologi yang mampu mengisi daya 

tanpa adanya listrik di area pegunungan misal Solar Cell dan alat serupa yang dapat 

membantu. 

4.1.3 Dokumentasi 

 

Gambar 4. 1 Dokumentasi Pendakian Gunung Semeru 

Sumber : Dokumentasi Peneliti, 2016 

Dari dokumentasi (lihat gambar 4.1) yang di dapatkan, diketahui posisi 

badan para pendaki yang menyudut 40-50 derajat kedepan sehingga posisi tas 

gunung atau Carrier Bag juga mengikuti posisi tubuh atas pendaki itu sendiri. 
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Posisi badan ini tidak selalu seperti data yang didapat yaitu posisi tubuh ini engikuti 

bentuk dan seberapa tajam tanjakan yang dilalui. Namun, pada studi kasus di 

gunung Semeru data yang didapat posisi tubuh pendaki mengalami kemiringan 

sebesar 35 -40 derajat. 

 

Gambar 4. 2 Dokumentasi Carrier Bag 1 

Sumber : website 

Dari pencarian sumber data dokumentasi mengenai tas gunung, peneliti 

mendapatkan beberapa foto tas gunung dari segi bentuk ukuran dan aksesoris. 

Setelah mengumpulkan berbagai data peneliti menemukan data-data sebagai 

berikut :  

1. Bentuk tas gunung atau Carrier Bag memiliki bentuk dasar balok dengan 

sedikit lekukan lekukan disetiap sisi tas sehingga mirip seperti tabung yang 

difungsikan untuk menyimpan barang bawaan dengan volume yang besar. 

2. Ukuran tas gunung pada umumnya meliputi 35-75 liter sesuai dengan 

kebutuhan pengguna namun dari data dekumentasi yang didapat rata rata 
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pengguna menggunakan ukuran tas gunung 45-60 liter saja untuk solo 

hiking maupun party hiking. 

3. Aksesoris yang digunakan oleh tas gunung bermacam macam mulai dari 

shoulder strap, haul loop, stranum strap, side pocket, waist pocket, top lid 

adjuster, waist belt, dan side stabilizator. 

 

Gambar 4. 3 Dokumentasi Carrier Bag 2 

Sumber : Dokumentasi Peneliti, 2018 

4.1.4 Studi Literatur 

a. 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. 
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Secara umum tujuan ergonomi, antara lain: 

2. Meningkatkan kesejahteraan fisik dan mental  melalui upaya pencegahan 

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

mengupayakan promosi dan kepuasan kerja. 

3. 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. 

4. 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). 

b. Bentuk tas gunung 

 Carrier Bag adalah tas yang dapat menampung segala peralatan dalam 

jumlah yang banyak atau besar. Carrier Bag di desain secara khusus dengan bentuk 

balok bervolume untuk membawa barang yang banyak dan berat dan juga membuat 

para pemakainya merasa nyaman pada bagian pundak dan punggungnya meski 

membawa barang yang berat. Tas ini bisa saja tidak seimbang ketika dipakai, jika 

sembarang dalam menempatkan barang di dalamnya (Hajri, 2017). 

c. 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 
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disimpulkan bahwa material adalah sebagai beberapa bahan yang di jadikan untuk 

membuat suatu produk atau barang jadi yang lebih bermanfaat. 

d. Sistem Kuncian 

Jahitan kunci merupakan jahitan dasar yang paling banyak dipakai. Jahitan 

ini cocok digunakan untuk menjahit material/kain yang cukup tebal karena hasil 

jahitan jenis ini cukup kuat. Jahitan jenis ini memberikan bentuk yang sama baik 

dari sisi atas maupun dari sisi bawah. Salah satu ciri dari jahitan kunci yaitu jenis 

jahitan ini tidak mudah dilepas. 

e. Solar Cell 

Suci Rahayu (2013), Solar Cell atau yang dalam bahasa Indonesianya 

disebut sel surya, adalah perangkat semikonduktor dapat mengubah energi sinar 

menjadi energi listrik. 

4.1.5 Studi Eksisting 

Studi eksisting mengacu pada hasil observasi tas gunung lokal terkait 

dengan bentuk tas dan desain tas meliputi aksesoris kekuatan dan warna yang 

digunakan. Studi ini dimaksudkan untuk mencari kekuatan dan kelemahan dari 

kemasan produk panci tersebut. 

1. Bentuk tas gunung 

Tas gunung lokal ini berukuran tinggi 65, panjang 22, dan lebar 33 cm. 

Berbentuk persegi panjang dengan sedikit aksen lengkung di setiap sudut sudutnya. 

Memiliki material pendukung yang dimiliki tas gunung pada umumnya seperti, 

shoulder strap, waist strap, loadfilter, side pocket, haul loop, loadstrabilizerstrap, 
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dan bagian punggung yang memiliki pelapis foam untuk memberikan efek empuk 

saat produk bersentuhan dengan badan. 

2. Desain Tas Gunung 

Pada bagian depan (lihat gambar 4.2), terdapat logo perusahaan dan jenis 

nama tas, kemudian di bagian depan terdapat frontpanel yang berfungsi menyimpan 

barang tipis seperti jas hujan dan buku. Kemudian di bagian bawah terdapat sebuah 

bottombag yang berfungsi sebagai tempat sleepingbag. 

 

Gambar 4. 4 Tas gunung Lokal 1 

Sumber : Dokumentasi Peneliti, 2018 

Produk ini menggunakan warna kombinasi biru dan hitam, dengan variasi 

yang standart dimiliki oleh tas gunung. 
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Gambar 4. 5 Tas gunung Lokal 2 

Sumber : Dokumentasi Peneliti, 2018 

Pada bagian samping tas gunung (lihat gambar 4.3) terdapat saku samping 

yang berfungsi meletakkan barang tambahan jika bagian utama penyimpanan tas 

gunung sudah penuh. Terlihat juga stabilizer yang berfungsi sebagai penyambung 

atau pengikat antara badan tas dan top bag. 

 

 

Gambar 4. 6 Tas gunung Lokal 3 

Sumber : Dokumentasi Peneliti, 2018 
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4.1.6 Studi Kompetitor 

 
 

Gambar 4. 7 Eiger Appalachia 45 Liter 

  

Sumber : Dokumentasi Peneliti, 2018 

Studi kompetitor ini dimaksudkan untuk menjelaskan tentang perbedaan 

dan kemiripan tas gunung lokal. Untuk kompetitor tas gunung lokal, yang 

digunakan oleh peneliti adalah tas gunung apallachia 45 liter yang di jual di 

swalayan.Aapallachia 45 liter adalah produk tas gunung yang di jual oleh 

perusahaan Eiger dari bandung. 

Tas Appalachia tampak depan (lihat gambar 4.5) yang memiliki desain 

simple dengan aksen warna yang mencolok memiliki variasi warna hitam sebagai 

aksen tambahan. Material yang digunakan merupakan material khusus dari 

perusahaan eiger, memiliki tracking pole holder di bagian samping, memiliki 

material dalam waterproof yakni menggunakan kain taslan balon serta kain parasit. 

Memiliki shoulde rstrap, dan waist bag serta tambahan tempat untuk menyimpan 

raincover, tas ini juga memiliki beberapa warna untuk di pilih olep pengguna tas 

gunung. 





66 
 

 
 

  No. 75 Tahun 2017) 

Agama    : Semua agama 

Kelas Sosial   : Kelas menengah keatas 

b. Geografis 

Wilayah    : Indonesia 

Ukuran Kota    : Kota besar 

Iklim    : Tropis 

c. Psikografis 

Activity    : Kegiatan yang tidak terlalu padat 

Interest  : Menyukai produk yang kuat dan   

                        bermanfaat 

Opinion :  Desain tas gunung yang berbanding   

            lurus dengan harga yang ditawarkan. 

6. Targeting 

Tas gunung ini menargetkan untuk kalangan masyarakat laki-laki dan 

wanita yang hobi memanjat gunung (hiking) dan berpetualang khususnya gunung 

Semeru dan membutuhkan peralatan pendakian tas gunung yang kuat dan sesuai 

dengan kebutuhan pendaki yaitu memiliki Solar Cell. 

7. Positioning 

Produk tas gunung ini di khususkan untuk para penghobi hiking  khususnya 

gunung semeru, yang mampu memenuhi kebutuahan pendaki gunung dengan 

adanya sinyal di daerah pegunungan yang meningkatkan jumlah penggunaan daya 

pada alat elektronik bawaan.  
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4.1.8 Studi Ergonomi 

Dalam merancang produk, analisis ergonomi dan anthropometri diperlukan 

agar produk yang dibuat aman dan nyaman untuk digunakan oleh pengguna. 

Berikut adalah analisis ergonomi dan anthropometri. 

1. Analisis Ergonomi 

Dalam merancang produk tas gunung , analisis ergonomi yang perlu di 

perhatikan antara lain : 

a. Menurut Hawort (seorang Chiropractor), berat ideal dari tas gunung yang 

dapat dibawa dan tidak beresiko pada kesehatan tulang adalah 10% dari berat badan 

pengguna. Agar sarana bawa aman dan nyaman digunakan, maka diperlukan batas 

angkat. Batas angkat maksismal yang digunakan adalah batas angkat maksimal 

wanita agar produk juga dapat mencakup keamanan dan kenyamananpengguna 

laki-laki. Batas angkat maksimal wanita adalah 16 kg. jadi, berat total produk dan 

isi tidak boleh melampaui 16 kg.  

b. Sarana dan bentuk tas gunung ini memiliki wadah khusus untuk Solar Cell 

yang disesuaikan dengan bentuk utama tas gunung dan menyesuaikan berat antara 

Solar Cell dan tas itu sendiri agar tidak terjadi kelebihan beban bawaan. 

c. Tas dilengkapi tali pundak (shoulder strap) dan tali pinggang (weist strap) 

yang memiliki polyfoam sehingga mampu menahan rasa sakit saat menggendong 

beban yang berat. 

d. Bagian yang bersentuhan langsung dengan bagian punggung di beri busa 

polyfoam dan di beri sebuah sela udara agar pengguna merasa nyaman dan merasa 
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sejuk karena keringat dan pekerjaan yang dilakukan menghasiklan suhu yang 

hangat. 

e. Diberikan berbagai variasi yang menunjang kekuatan utama tas yang 

mengangkat beban lebih dari belasan kilo seperti, stabillizator straps, load filter, 

haul loop, lid adjuster, sternum strap, shoulder strap adjuster, weist belt, dan hip 

belt buckle yang merupakan material penting untuk menambah nilai ergonomi tas 

f. Solar Cell yang mampu mengisi daya handphone secara langsung melalui 

sinar matahari yang memiliki arus sebesar 5W dengan tegangan keluar sebesar 5V 

tebal 1mm dan material berupa polycristaline  yang mampu memenuhi kebutuhan 

pendaki gungung. 

g. Material yang di gunakan tidak mengakibatkannilai negatif pada pengguna, 

seperti iritasi maupun keracunan. Karena material yang digunakan adalah material 

yang umum di gunakan saat ini. 

2. Analisis Antropometri 

Berikut penjelasan yang lebih rinci mengenai antropometri yang digunakan 

pada produk. 

a. Menentukan tinggi tas 

Dimensi tubuh yang digunakan adalah tinggi bahu pada saat posisi duduk. 

Gender yang digunakan adalah pria 5% agar dapat mengakomodir ukuran pengguna 

secara universal. Tinggi bahu pada posisi duduk pria 5% adalah ukuran tinggi tas 

gunung maksimal = 75 cm. Dalam pengertian yang lain, tinggi tas tidak boleh 

melebihi ukuran tersebut. Pada perancangan tas gunung ini, tinggi tas yang di 
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desain adalah 58 cm dan diberi loreransi sebesar 10 cm untuk tali serut saat posisi 

penuh. Maka ukuran keseluruhan tas adalah  68 cm. 

b. Menentukan lebar tas 

Dimensi tubuh yang digunakan adalah bahu. Gender yang digunakan adalah 

wanita 50% agar dapat mengakomodir ukuran pengguna secara universal. Lebar 

bahu maksimal wanita 50% adalah ukuran lebar tas maksimal = 35,8 cm. Dalam 

pengertian yang lain, lebar tas tidak boleh melebihi lebar bahu maksimal tersebut. 

Dalam perancangan ini lebar tas yang digunakan adalah 33 cm. 

Kesimpulan dari pengukuran antropometri diatas menghasilkan ukuran 

dimensi utama tas gunung yang akan dirancang sebagai berikut :  

4.1.9 Studi Aktifitas 

Analisis aktivitas dan kebutuhan dilakukan untuk mengetahui aktivitas yang 

dilakukan berkaitan dengan produk yang akan dibuat sehingga diperoleh kebutuhan 

pengguna. 

Tabel 4. 3 Analisis Studi Aktifitas 

AKTIFITAS KEBUTUHAN 

Membawa Tas Tali tas gunung bagian pundak 

(shoulder strap) dan tali bagian 

pinggang (waist strap). Memiliki 

kelebihan untuk menahan berat beban 

bawaan. Dan juga menggunakan 
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shoulder stabillizator dan waist belt 

sebagai pendukung keseimbangan tas. 

Membuka dan menutup produk Sistem bukaan yang memiliki kuncian. 

(sistem kuncian coil zipper dan 

drawstring stropper)  

Menyimpan barang bawaan utama 

(baju ganti, sleeping bag, jaket, 

matras, tenda, makanan, jas hujan, 

sarung tangan, selimut)  

Memiliki penyimpanan bagian utama 

dan penyimpanan tambahan 

(raincover bag, dan waist bag) 

Menyimpan Solar Cell dan tempat 

pengisian batrai barang elektronik 

(handphone, powerbank) 

Top Lid atau tas bagian atas yang 

khusus menyimpan Solar Cell sebagai 

pengisi daya alternatif melalui cahaya 

matahati untuk handphone. 

Membawa pasak tenda, membawa 

tracking pole 

Dibutuhkan Side compression strap 

dan tracking pole holder. 

Pengait dada dan pengait pinggang 

agar terjadi keseimbangan antara 

tubuh dengan tas gunung 

Menggunakan sistem Sternum strap 

dan waist belt. 

Sumber : Hasil Olahan Peneliti, 2018 

Dari analisis aktivitas dan kebutuhan yang terdapat pada tabel di atas, maka 

disimpuklan mengenai komponen komponen apa saja yang harus ada pada tas 

gunung yang akan di buat. Adapun komponen komponen yang harus ada di produk 

yaitu: 
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1. Shoulder strap dan Waist strap yang dapat membuat pengguna tas gunung 

nyaman dan tidak mengalami cidera saat menggunakan tas gunung dengan 

beban yang besar. 

2. Sistem bukaan yang memiliki kuncian. ( sistem tali serut atau drawstring 

stopper dan coil zipper). 

3. Tempat khusus untuk Solar Cell yaitu bagian Top lid untuk mengisi daya  

alternatif untuk handphone. 

4. Memiliki ruang utama untuk menyimpan barang barang berat. 

5. Memiliki aksesoris pendukung yang mampu menahan beban tas sehingga 

terasanyaman dan aman. 

4.1.10 Studi Konfigurasi 

Studi konfigurasi bertujuan untuk mengetahui peletakan peletakan barang 

atau peralatan di dalam produk. Sehingga dapat menghasilkan peletakan barang 

yang ideal dan sesuai dengan kebutuhan pengguna supaya berat yang muncul di tas 

gunung juga terminimalisir. Analisis konfigurasi yang ada pada tas gunung berbasis 

Solar Cell ini dibuat dengan konfigurasi sebagai berikut : 
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Gambar 4. 8 Konfigurasi Carrier Bag 

Sumber : Olahan peneliti 

 Pada wadah tingkat palinga tas atau top lid adalah tempat Solar Cell, 

kemudian di bawah top lid sudah dalam bagian badan utama tas dikonfigurasikan 

sebagai peletakan peralatan ringan seperti tempat makan, snack, obat obatan, sarung 

tangan, dan segala peralatan yang di rasa ringan. Kemudian di konfigurasi 

selanjutnya peletakan barang bawaan sedang seperti baju ganti, celana ganti, dan 

jaket yang dirasa memiliki beban yang tidak terlalu berat dan suatu saat diambil 

dengan tiba-tiba. Konfigurasi selanjutnya yaitu peletakan barang-barang dengan 

berat yang tinggi seperti matras, sleeping bag, dan kain tenda jika ada, dikarenakan 

tingkat pemakaian yang paling akhir dan beban yang paling berat harus berada di 

paling bawah agar keseimbangan tas terjaga. 

 Sedangkan semua barang yang tidak muat masuk kedalam tas bisa di taruh 

di stabilizer strap yang mampu mengikat barang dengan rapat di bagian sisi 

samping tanpa mengganggu keseimbangan tas. 
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4.1.11 Analisis Sistem 

Analisis sistem perlu dilakukan untuk mengetahui sistem-sistem apa saja 

yang diperlukan pada perancangan tas gungung dengan Solar Cell. Berikut adalah 

beberapa sistem yang digunakan pada produk, antara lain: 

1. Sistem Buka Tutup 

Berikut merupakan tabel dari beberap sistem buka tutup yang akan di 

analisa, antara lain : 

Tabel 4. 4 Analisis Sistem buka tutup 

Sumber : Hasil Olahan Peneliti, 2018 

No. Sistem buka tutup Kelebihan Kekurangan Skor 

1 Metal zipper Awet karena 

terbuat dari 

metal 

Mudah berkarat 

dan macet 

karena faktor 

lingkungan 

 

 

6 

2 Coil zipper Lentur 

terhadap 

bentuk kain 

Mudah rusak 

jika terlalu 

sering digunakan 

 

 

8 

3 Drowstring stopper Praktis dan 

efisien dalam 

penggunaan 

Per dari kaitan 

ini bisa tidak 

berfungsi jika 

terlalu sering 

digunakan 

 

 

8 
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Setelah dilakukan analisis pada beberapa sistem buka tutup di atas, maka 

sistem buka tutup yang memungkinkan untuk diaplikasikan pada produk tas gunung 

dengan Solar Cell :  

a. Coil Zipper  

Coil zipper terpilih karena kelebihannya yang mudah lentur dan mampu 

mengikuti bentuk lekukan tas. Zipper ini juga cocok dipakai di medan yang tidak 

biasa, karena tidak mudah berkarat dibandingkan dengan metal zipper. 

b. Drawstring Stopper 

Drawstring stopper (sistem tali serut) juga dipilih sebagai sistem buka tutup, 

karena penggunaan sistem ini yang praktis dan efisien. Sebab sistem ini hanya 

memakai tali dan pengait agar tali tersebut terkunci dan tidak longgar. 

2. Sistem Jahitan 

Berikut adalah tabel dari beberapa sistem jahitan yang akan dianalisis, 

antara lain : 

Tabel 4. 5 Analisis Sistem Jahitan 

No. Sistem Jahitan Kelebihan Kekurangan Skor 

1 Jahitan kunci Mampu 

menjahit kain 

yang tebal 

Susah dil  

 

6 

2 Jahitan rantai Mampu 

mengikuti 

bentuk kain 

Mudah 

terlepas dan 

melar 

 

 

8 
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3 Jahitan tumpang Jahitan yang 

sangat kuat 

Jahitan 

terlihat sangat 

padat 

 

 

8 

4 Jahitan terikat Menghasilkan 

jahitan yang 

rapi 

Mudah 

terlepas dan 

melar 

 

6 

5 Jahitan susun Mampu 

mengatasi 

serat kain 

agar tidak 

terburai 

Mudah 

terlepas dan 

melar 

 

 

5 

6 Bordir Mampu 

membentuk 

motif sesuai 

keinginan 

Jahitan bisa 

rusak jika 

salah satu 

benang putus 

dan diikuti 

oleh benang 

yang lain 

 

 

 

 

7 

Sumber : Hasil Olahan Peneliti, 2018 

 Setelah dilakukan analisis pada beberapa sistem jahitan di atas, maka sistem 

jahitan yang memungkinkan untuk diaplikasikan pada produk tas gunung dengan 

Solar Cell adalah : 
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a. Jahitan kunci 

Jahitan kunci terpilih karena mengacu kepada kelebihannya, yaitu mampu 

menjahit kain yang tebal. Sebab untuk tas sendiri memiliki tiga lapis material. 

 

3. Sistem Kuncian 

Berikut adalah tabel dari beberapa sistem kuncian yang akan dianalisis, 

antara lain : 

Tabel 4. 6 Analisis Sistem Kuncian 

No. Sistem Kuncian Kelebihan Kekurangan Skor 

1 Hoop and Look Tape Dapat 

merekat 

dengan kuat 

Tidak 

merekat 

dengan baik 

jika 

digunakan 

terus menerus 

 

 

8 

2 Ring plastik Kuat dalam 

mengait tali 

karena 

memiliki 

tonjolan kasar 

pada sisi 

tengahnya 

Mudah rusak 

jika dikaitkan 

dengan beban 

yang melebihi 

kapasitas 

 

 

 

8 
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3 Ledderlock bukles Kuat dalam 

mengunci 

Mudah rusak 

jika dikaitkan 

dengan beban 

yang melebihi 

kapasitasnya 

 

 

8 

4 Kait plastik buckles Praktis dalam 

penggunaan 

Mudah rusak 

jika kelebihan 

beban 

 

5 

5 Side release buckles Praktis dalam 

penggunaan 

Mudah rusak 

jika kelebihan 

beban 

 

8 

Sumber : Hasil Olahan Peneliti, 2018 

Setelah dilakukan analisis pada beberapa sistem jahitan di atas, maka sistem 

jahitan yang memungkinkan untuk diaplikasikan pada produk tas gunung dengan 

Solar Cell adalah : 

a. Hook and Loop Tape 

Sistem hook and loop tape akan dipakai sebagai karet penimpa untuk menge 

press barang bawaan agar tidak terguncang. Karena hook and loop tape bisa 

merekat dengan kuat, 

b. Ring plastik 

Ring plastik sangat cocok untuk penyetel tali pundak dan pinggang. 

Kuncian ini sangat cocok untuk tali yang adjustable (bisa disetel panjang dan 

pendeknya sesuai keinginan). 
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c. Side release buckles 

Dipilih karena berfungsi sebagai pengunci dan pengatur panjang pendek 

serta adjustmen untuk keseimbangan tas dan kenyamanan pengguna tas gunun. 

d. Ledderlock bukles 

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 

4.1.12 Analisis Material 

Analisis material dilakukan agar dapat menemukan material yang tepat 

untuk diaplikasikan pada produk. Berdasarkan kebutuhan dan pendekatan material 

yang telah dilakukan, adapun pendekatan-pendekatan material sebagai berikut: 

1. Material bagian dalam  

Material bagian dalam yang digunakan adalah kain furring yang memiliki 

kekuatan waterprof. Kelebihan kain ini adalah dapat dibersikan dan tahan terhadap 

air, dan kain ini tersedia dalam berbagai warna. 

2. Material pelapis 

Material pelapis yang akan digunakan adalah busa playfoam, busa ini 

memiliki permukaan yang mengkilat dan berwarna putih ke abu-abuan. Busa 

playfoam lebih empuk dibandingkan dengan busa hati. Busa playfoam ini juga di 

pilih untuk memepertahankan bentuk tas. 

3. Material bagian luar 

Material bagian luar yang akan digunakan adalah kain codura, kain ini 

dikenal sebagai kain yang kuat dan taan lecet daripada kain kanvas dan kulit. Selai 
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itu kain ini juga mampu menampung percikan air didalam seratnya sementara. Dan 

untuk kain tambahan kombinasi kain taslan dipilih karena lebih ringan dan tahan 

terhadap air. Kain taslan juga memiliki tekstur kain yang mengkilap dan terkesan 

kuat. 

4.1.13 Analisis Bentuk 

Analisis bentuk dilakukan untuk menerapkan bentuk apa yang akan 

diaplikasikan kepada tas gunung dengan Solar Cell dengan ergonomi dan 

antropometri yang 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. 

Indikator-indikator tersebut adalah budaya, aplikasi sistem, kemdahan material, 

kemudahan produksi, dan ketersediaan material. Berikut penjelasan terperinci 

indikator-indikator tersebut. 

1. Budaya 

Jika secara sederhana, pengertian budaya adalah chiri khas kearifan lokal 

suatu kelompok. Sehingga unsur kelompok tersebut mampu dirasakan oleh 

kelompok lain. 

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. 
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Sistem pada produk tas gunung ini sendiri merupakan bagian penting untuk 

mempersingkat waktu ketika pengguna mengoprasikan produk. 

3. Kemudahan mengolah material 

Kemudahan mengolah material juga menjadi pokok penting dalam proses 

pembuatan suatu produk. Karena terkadang material suatu produk tidak bisa 

langsung diaplikasikan pada produk, mesti dilakukannya pengolahan secara dasar 

terlebih dahulu. 

4. Kemudahan produksi 

Kemudahan produksi sangat berpengaruh pada waktu proses pengerjaan. 

Biasanya proses produksi sendiri dilakukan dengan cara manual (tradisional) dan 

teknologi mesin otomatis, dan tentunya dengan waktu proses pengerjaan yang 

berbeda beda. 

4.1.14 Analisis Warna 

Analisis warna dilakkan untuk menentukan warna apa saja yang aka 

diaplikasikan pada produk. Produk yang didesain adalah tas gunung berbasis Solar 

Cell dengan ergonomi dan antropometri yang tepat bagi pendaki gunung semeru. 

Tas ini akan mengadopsi bentuk persegi semi tabung untuk bagian utama dan 

bagian penutup atau top lid yang mengadopsi bentuk trapesium dan motif garis. Tas 

gunung merupakan gambaran dari kekokohan, kesedihan dan kekuatan yang selaras 

dengan apa yang dialami pendaki. Maka warna yang dibutuhkan adalah warna yang 

dapat meningkatkan nilai kekuatan dan warna yang mampu menggambarkan 

suasana pendakian. Dan berikut adalah analisanya. 
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1. Warna yang dapat menggambarkan kekuatan 

Warna yang akan dipakai untuk meningkatkan nilai kekuatan adalah warna 

merah. Karena warna merah dapat meningkatkan power dari suatu produk/ warna 

merah juga mampu meningkatkan suatu enerji dan emosi pelihatnya. 

2. Warna kesedihan dan cerita 

Warna yang cocok dipilih adalah warna abu-abu, karena warnu abu abu 

menggambarkan kesedihan, kesederhanaan, dan intelektual yang mampu menjadi 

salah satu pilihan warna pada tas gunung. 

4.1.15 Analisa lingkungan pengguna produk 

Analisis lingkungan pengguna produk di lakukan untuk mengetahui adakah 

apa saja yang perlu tas gunung ini sesuaikan agar produk sesuai dengan pengguna 

yang ada di lokasi pendakian. Berikut beberapa indikator lingkungan di desa 

ranupane. 

1. Suhu 

Suhu di desa ranupane pada siang hari bisa mencapai 29 derajat celcius, jika 

datang kabut pada siang hari panas bisa menurun hingga 23 derajat celcius. 

Sedangkan suhu pada sore hari bisa mencapai 20 derajat selcius dengan cahaya 

matahari yang masih menyorot hutan. 

2. Cuaca 

Pada malam hari cuaca yang sering terjadi terutama di lajur pendakian 

gunung semeru adalah gerimis, hujan, dan hembusan angin yang kuat. Sedangkan 

jika turun hujan deras di atas gunung akan terjadi pembentukan es karena cuaca 

yang sangat dingin. 
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3. Tanah 

Tanah yang berada disetiap lajur pendakian gunung yakni padat 

dikarenakan suhu dan rotasi cuaca yang berganti terus menerus menyesuaikan 

dengan musim juga membuat tanah menjadi padat. 

 Setelah mendapatkan indikator-indikator lingkungan sekitar produk maka 

ditemukan beberapa kekuatan yang mampu ditambahkan dalam tas gunung agar 

tahan (resistance) terhadap lingkungan sekitar tas gunung itu sendiri yaitu tas 

dengan ketahanan cuaca dingin dan hujan, memiliki raincover. Memiliki bahan 

material yang kuat terhadap panas matahari gesekan dan kotoran. 

4.1.16 Analisa Inovasi 

Dalam variabel inovasi produk terdapat tiga dimensi inovasi produk yaitu 

desain , varian produk, dan kualitas produk. Dalam dimensi desain terdapat dua 

indikator yaitu fungsi desain produk dan packing desain produk. Pada dimensi 

varian produk terdapat dua indikator yaitu varian produk dan fitur produk. 

Sedangkan pada dimensi kualitas terdapat tiga indikator yang terdiri dari kontrol 

kualitas, standar, dan pengembangan kualitas. Berikut penjabaran dalam bentuk 

tabel setiap indikator. 

Tabel 4. 7 Analisis Inovasi Desain 

 

No. 

 

Indikator 

 Gaya Desain 

Skor (1 – 10) 

 

 DIMENSI DESAIN penggunaan perubahan keterangan 

1 Fungsi desain 10 10 Sering 

2 Packing desain 7 6 Jarang 
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Sumber : Hasil Olahan Peneliti, 2018 

 Dalam tabel tersebut didapatkan bahwa pengguna tas lebih mengtamakan 

fungsi tas dan mencari tas dengan fungsi yang lebih dari fungsi yang sudah ada. 

Sedangkan untuk packing tas pengguna sudah merasa nyaman dengan packing yang 

sudah ada. 

Tabel 4. 8 Analisis Inovasi Fungsi 

 

No. 

 

Indikator 

 

Gaya Desain Skor (1 – 10) 

 penggunaan TP P J S SS keterangan 

1 Penambahan 

varian produk 

5 9 10 6 7 jarang 

2 Penambahan 

fitur varian 

produk 

7 8 5 10 10 Sering 

Sumber : Hasil Olahan Peneliti, 2018 

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa penambahan fitur varian masih 

sering dilakukan. Maka dari dua perbandingan diatas maka disimpulkan inovasi 

terhadap fitur tas sangat tinggi. 

 Kesimpulan dari hasil penelitian tentang analisis inovasi yang dilakukan, 

maka terdapat beberapa kesimpulan sebagai berikut : 

a. Produk pada dimensi desain sangat sering melakukan pengembangan 

inovasi dan dibutuhkan inovasi mulai kualitas bentuk dan variasi. 

b. Tas gunung yang akan didesain mengambil inovasi dari analisis aktivitas 

dan kebutuhan pendaki gunung saat ini yaitu kebutuhan untuk mengisi 
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ulang daya handphone dikarenakan adanya sinyal yang sudah masuk ke 

jalur pendakian gunung semeru. 

4.2 Analisa Data 

4.2.1 Reduksi Data 

1. Observasi 

Desain tas gunung yang digunakan berkuran tinggi lebih dari 60 cm dengan 

panjang 22 cm dan lebarlebih dari 30 cm dan bervolume 45 liter, dengan desain 

yang standar simple dan berkekuatan pada Solar Cellnya. Bahan tas gunung yang 

dibutuhkan adalah bahan yang kuat seperti cordura, polyester, taslan, dan kain kain 

kuat lainya. Tas gunung yang baik juga mampu menahan beban yang berat tanpa 

membuat pendaki merasa lelah dan bahkan cidera.  

Posisi pendaki saat menaiki gunung semeru mengalami kemiringan 35-45 

derajat ang menyebabkan tas juga akan mengalami kemiringan yang berpengaruh 

pada pengembangan desain Solar Cell yng berada pada tas bagian top lid. Dan 

dalam sebuah penjualan tas dibutuhakan sebuah guide book untuk mempermudah 

penjelasan dan tata cara penggunaan tas. 

2. Wawancara 

Tas gunung merupakan peralatan pendaki yang wajib dimiliki untuk 

membawa peralatan tambahan penting lainya seperti baju, tenda, sleeping bag, 

jaket, matras, da mungkin peralatan memasak. 

Keperluan daya lisrik meningkat seiring adanya sinyal yang mampu masuk 

ke area pendakian menyebabkan penggunaan daya pada barang elektronik bawaan 

pendaki sangat boros, membutuhkan pengganti daya listrik seperti Solar Cell. 
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3. Dokumentasi 

Pada penelitian yang dilakukan pendaki menyebutkan bahwa tas unung 

sangat penting untuk di bawa dan dibutuhkan tas gunung yang kuat dan nyaman di 

pakai serta mampu memuat barang bawaan yang setiap tahun bertambah. 

4. Studi Literatur 

Ada beberapa faktor yang membuat tas gunung menjadi kuat dan diminati, 

yaitu: 

a. Bentuk Tas 

b. Solar Cell 

c. Bentuk Tubuh Pendaki (posisi tubuh) 

d. Sistem Jahitan 

e. Sistem Kuncian 

f. Material 

g. Guide Book 

 

5. Studi Eksisting 

Tas gunung yang digunakan adalah tas gunung lokal dengan ukuran 45 liter, 

dengan dimensi 65, panjang 22, dan panjang 33 cm. Berbentuk persegi panjang 

dengan sedikit aFksen lengkung di setiap sudut sudutnya. Memiliki material 

pendukung yang dimiliki tas gunung pada umumnya seperti, shoulder strap, waist 

strap, load filter, side pocket, haul loop, load strabilizer strap, dan bagian punggung 

yang memiliki pelapis foam untuk memberikan efek empuk saat produk 

bersentuhan dengan badan. 
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Berikut merupakan gambaran struktur tas yang telah didapat peneliti dari 

hasil data reduksi.

 

Gambar 4. 9 Struktur Carrier Bag 

Sumber : Hasil Olahan Peneliti, 2018 

4.4 Verifikasi 

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

a. Bentuk tas gunung yaitu persegi panjang (vertikal) dengan sudut yang 

melingkar dengan Ukuran 45 liter 

b. Material tas meliputi Kain cordura, taslan, dan parasit. 

c. Bagian atas tas atau top bag pocket memiliki Solar Cell 

d. Warna tas yang digunakan menggambarkan kekuatan tas gunung. 
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Pada gambar 4.10 menunjukkan proses pemilihan kata kunci atau keyword. 

Berdasarkan hasil proses pencarian keyword ditemukan kata kunci “Powerful”. 

Kata “Powerful” selanjutnya akan dideskripsikan lebih lanjut untuk menjadi dasar 

konsep pengembangan desain tas gunung berbasis Solar Cell dengan ergonomi dan 

antropometri yang tepat bagi pendaki gunung semeru. 

4.8 Deskripsi Konsep 

Pada hasil analisa keyword diatas, didapatkan bahwa keyword yang akan 

digunakan dalam perancangan ini adalah “Powerful”. Keyword inilah yang menjadi 

dasar konsep pengembangan desain tas gunung berbasis Solar Cell dengan 

ergonomi dan antropometri yang tepat bagi pendaki gunung semeru.. 

Bila diterjemahkan ke bahasa Indonesia, Powerful mempunyai arti, “Kuat”. 

Menurut kamus.net Powerful mempunyai arti “manjur”.  

Dalam hal ini Powerful yang dimaksud penulis adalah sesuatu serba 

berguna dan memiliki tenaga pengisi daya yakni Solar Cell yang memenuhi 

kebutuhan pendaki. 

4.9 Kriteria Desain 

Berikut adalah alur kriteria desain untuk proses pembuatan tas gunung 

dengan Solar Cell : 
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Sumber : Hasil Olahan Peneliti, 2018 

 

4.10 Perancangan Karya 

 Rancangan produk tas ini termasuk dalam katagori lingkungan non fisik, 

karena produk tas gunung ini berkaitan dengan industri fashion dan kebutuhan 

lingkungan sekitar. 

Karena tema yang diangkat adalah bagaimana mengembangkan desain tas 

gunung yang mampu memenuhi kebutuhan pendaki yaitu pendaki dapat mengisi 

ulang daya batrai handphone maupun alat elektronik lain yang penggunaanya 

semakin meningkat dikarenakan adanya sinyal yang dapat di akses di lajur 

Pengumpulan Data: 

1. Observasi 

2. Wawancara 

3. Dokumentasi 

4. Studi Literatur 

5. Studi Eksisting 

6. Studi Kompetitor 

Rumusan Masalah Latar Belakang 

USP 

Analisis SWOT 

STP 

Konsep Pengembangan Produk: 

• Tujuan Pengembangan 

• Strategi Pengembangan 

- Tas gunung 45 liter 

- Solar Cell  

- Jahitan 

- Kuncian 

- Aksesoris 

- Guide Book 

Final Desain tas 

gunung 

Keyword 

Gambar 4. 11 Struktur Kriteria Desain 
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perjalanan menuju puncak gunung semeru. Dengan menggunakan desain yang 

tepat, maka dapat meningkatkan nilai dari produk tersebut. 

Perancangan tas gunung dengan Solar Cell untuk pendaki gunung semeru 

terhadap lingkungan sekitar serta kebutuhan yang ada sekarang ini sangat 

bersahabat. Menggunakan bahan yang muda dicari di toko bahan. Produk tas 

gunung dengan Solar Cell ini menggunakan tataran untuk mengurangi penggunaan 

fitur-fitur yang kurang tepat guna bagi tas gunung, serta menambahkan fitur yang 

dapat menunjang kebutuhan pendaki. 

 Berikut merupakan pemaparan hasil karya yang telah dibuat yaitu tas 

gunung berbasis Solar Cell dengan ergonomi dan antropometri yang tepat. 
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4.10.1 Sketsa ide pemecahan 

 

Gambar 4. 12 Gambar Manual 1 

Sumber : Hasil Olahan Peneliti, 2018 

 Sketsa gambar tas gunung tampak depan ( lihat gambar 4.12 ) sisi depan 

yang memiliki beberapa tali stalbillizer yang berfungsi menyeimbangkan beban 

pada tas. Dimensi tas gunung ini adalah 62 cm x 33 cm x 24 cm dengan berat 

maksimal tas adalah 45 liter.  
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Gambar 4. 13 Gambar manual 2 

Sumber : Hasil Olahan Peneliti, 2018 

 Desain tas gunung tampak samping ( lihat gambar 4.11 ) terdapat dua 

kompartemen yaitu pocket external dan waist pocket yang terletak di waist belt. 

Dan terdapat 3 strap adjustmen untuk menaruh barang barang yang tidak muat lagi 

di bagian utama tas. 

Analisis : 

1. Sistem buka tutup menggunakan sistem zipper dan drawstring stopers 

2. Desain tempat Solar Cell memiliki pelapis plastik mika tebal agar Solar Cell 

tidak bersentuhan langsung dengan benda dari luar. 

3. Semua variasi tali atau strap dapat di atur sesuai keinginan ( adjustable ). 
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4. Memiliki segala material pendukung agar tas terasa ringan antaranya, 

shoulder strap, waist belt, top lid adjuster, front stabilizator strap, side 

adjuster, haul loop, dan load filter. 

4.10.2 Gambar Digital 

 

 

Gambar 4. 14 Gambar sketsa digital tampak depan 

Sumber : Hasil Olahan Peneliti, 2018 
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Gambar 4. 15 Gambar digital  tampak samping 

Sumber : Hasil Olahan Peneliti, 2018 
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Gambar 4. 16 Gambar Digital Tampak Belakang 

Sumber : Hasil Olahan Peneliti, 2018 
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Gambar 4. 17 Gambar Digital Perspektif 

Sumber : Hasil Olahan Peneliti, 2018 

 



102 
 

 
 

4.10.3 Gambar Teknik 

 

Gambar 4. 18 Gambar Sketsa Digital 

Sumber : Hasil Olahan Peneliti, 2018 

 

Gambar 4. 19 Gambar Teknik 

Sumber : Hasil Olahan Peneliti, 2018 
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4.11 Implementasi Karya 

Pada tahap inplementasi karya ini, penulis akan menjabarkan penerapan 

rancangan yang telah dibuat melalui proses-proses perancangan karya 

pengembangan tas gunung dengan Solar Cell yang ergonomis bagi pendaki gunung 

semeru jawa timur. 

4.11.1 Penerapan Sistem 

Manfaat  diciptakan  rancangan  produk  tas  ini  yakni  dapat  dijadikan 

sebuah  inovasi  baru  bagi  jenis  tas  ransel  biasanya. Rancangan tas ini juga 

memberikan pandangan lain yakni dengan inovasi barunya seperti menyertakan 

Solar Cell dalam bagian tas serta mempertahankan variasi atau askesoris tas gunung 

yang penting dan berguna bagi tas gunung itu sendiri. 

Adapun detail pruduk tas dari saat belum terbuka, penjelasan fitur, dan 

setelah terbuka, yakni :  

 

Gambar 4. 20 Drawstring stopper 

Sumber : Hasil Olahan Peneliti, 2018 

Dipilih karena kemudahan ntuk memasukkan barang serta lebih dapat di 

adjust dan tahan lama dibandingkan kuncian yang lain, sehingga dijadikan kuncian 

utama pada tas. 
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Gambar 4. 21 Coil zipper Battom untuk Raincover 

Sumber : Hasil Olahan Peneliti, 2018 

 

 

Gambar 4. 22 Top Panel Solar Cell 

Sumber : Hasil Olahan Peneliti, 2018 

 Panel surya yang digunakan memiliki jenis material polycrystaline dengan 

daya maksimum 5W, dan tegangan keluaran 5V. Ukuran panel surya ini adalah 145 

mm x 89 mm, ketebalanya hanya 1 mm, dan berat 8 gram. Dari ukuran serta 
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ketebalanya kelebihan panel surya ini adalah ringan, efisiensi tinggi, konversi yang 

sudah bisa membantu pengisian daya barng elektronik.  

Peletakan panel surya dibagian atas badan tas gunung itu sendiriberfungsi 

agar sumbr cahaya yang jatuh dari atas langsung diterima oleh panel sehingga 

masukan daya keluaran daya yang akan dijadikan sumber listrik menjadi stabil. 

 

Gambar 4. 23 Sistem Solar Cell 

Sumber : Hasil Olahan Peneliti, 2018 

Bagian bawah tas Solar Cell terdapat material taslan yang melindungi kabel 

kabel terhadap air, karena material kain taslan sangat tahan terhadap cipratan air 

serta rembesan air yang mungkin lolos dari kain utama. Dan juga terdapat dua 

lubang untuk menyalurkan kabel usb port dari panel utama pada bagian atas 

sehingga mudah untuk digunakan saat berjalan sekaligus. 
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Gambar 4. 24 Resleting samping untuk mengambil barang 

Sumber : Hasil Olahan Peneliti, 2018 

 Bukaan samping ini berfungsi untuk memilah barang yang ada didalam tas 

dalam keadaan tertumpuk, serta mempermudah pengguna mengambil barang 

penting yang berada pada bagian paling bawah. 

 

Gambar 4. 25 Strabilizer Strap 

Sumber : Hasil Olahan Peneliti, 2018 

Stabilizer strap dipertahankan dalam desain Carrier Bag ini dikarenakan 

fungsinya sendiri untuk menahan beban bagian samping tas agar stabil serta dapat 

digunakan sebagai pengunci barang bawaan yang tidak muat pada bagian utama 

penympanan Carrier Bag misalnya matras. 
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Gambar 4. 26 Waist Pocket 

Sumber : Hasil Olahan Peneliti, 2018 

 Waist pocket atau kantung pinggang pada desain tas gunung ini berfungsi 

untuk meletakkan barang barang yang sangat sering digunakan dan diambil secara 

spontan dalam arti secara cepat tanpa ada persiapan biasanya seperti camera pocket, 

handphone, audio portable outdor, snack kecil seperti permen dan semacamnya. 

 

 

Gambar 4. 27 Variasi Carrier Bag 

Sumber : Hasil Olahan Peneliti, 2018 
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Gambar 4. 28 Final Desain Tas (belakang) 

Sumber : Hasil Olahan Peneliti, 2018 

 Pada bagian shoulder strap terdapat adjustmen yang berfungsi mengatur 

jarak antara punggung dengan tas bagian belakang supaya tas gunung terasa lebih 

ringan. Dan juga terdapat pengunci untuk mencegah shoulder strap miring kekanan 

ataupun ke kiri. Terlihat kabel usb port yang menyalurkan tenaga matahari ke usb 

dan usb ke handphone atau perangkat elektronik lainya seperti lampu. 
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4.12 Final Desain Tas Gunung 

Berikut merupakan final desain produk Carrier Bag dengan Solar Cell yang 

ergonomis bagi pendaki gunung (Studi kasus gunung Semeru Jawa Timur): 

 

 

Gambar 4. 29 Final Desain Carrier Bag 

Sumber : Hasil Olahan Peneliti 
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 Berikut merupakan gambar saat Carrier Bag yang sudah dijadikan di 

aplikasikan ke tubuh pengguna. 

 

 

Gambar 4. 30 Carrier Bag Final desain saat digunakan 

Sumber: Olahan Peneliti 2019 
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Gambar 4. 31 Carrier Bag saat digunakan tampak belakang 

Sumber : Olahan peneliti 2019 
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  BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan dari pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat ditarik 

kesimpulan dari pengembangan desain tas gunung berbasis Solar Cell dengan 

ergonomi dan antropometri yang tepat, adalah sebagai berikut : 

1. Penambahan Solar Cell pada desain tas gunung mampu meningkatkan dan 

menutupi kebutuhan para pendaki atas kekuranganya tenaga pengisian batrai. 

2. Pengembangan desain tas gunung dengan mempertimbangkan nilai 

ergonomis yang mampu meningkatkan nilai produk. 

3. Penggunaan material yang memungkinkan bawaan pendaki gunung menjadi 

semakin aman dan tahan dari segala kondisi saat mendaki gunung. 

5.2 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai pengembangan 

desain tas gunung dengan Solar Cell, terdapat beberapa saran yang diberikan demi 

pengembangan tas gunung lain agar lebih baik : 

1. Pemilihan Sistematis Jahitan yang harus sesuai dengan lingkungan produk itu 

sendiri, yang secara langsung mempengaruhi kualitas tas gunung itu sendiri. 

2. Pertimbangan terhadap desain dan posisi tas saat produk digunakan. 
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