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ABSTRAK 
 
Perkembangan alat musik kajon dari dulu hingga sekarang lebih cenderung kepada  
fungsi musik saja. Masyarakat saat ini membutuhkan alat musik yang tidak hanya 
memiliki fungsi musik saja. Penelitian ini membahas bagaimana mengembangkan 
alat musik kajon multifungsi. Multifungsi dalam hal ini adalah alat kajon juga 
mampu berfungsi menjadi sebuah meja kecil, kursi kecil, clipboard, serta kajon 
yang berkarakter suara middle. Dalam penelitian ini, peneliti juga memperhatikan 
aspek - aspek lain seperti prinsip estetika, desain, fungsi, suara, material, dan 
kualitas. Harapannya kedepan alat musik kajon mampu bersinergi dalam kegiatan 
masayarakat seperti para Backpacker, Traveler, juga musisi mampu menikmati 
musik dan melatih musikalitasnya. Dengan menggunakan metode penelitian 
kualitatif, yang objek penelitan utamanya adalah kajon dan multifungsi. Peneliti 
melakukan observasi, wawancara, dan studi literatur. Lalu peneliti menemukan 
hasil analisa warna yang cocok untuk kajon adalah warna coklat kayu alami glossy 
dengan kelebihan dari warna tersebut adalah bagus dan terkesan alami. Lalu peneliti 
juga menemukan fakta bahwa adanya konsep akustik yang ada dalam penelitian. 
Dan dengan mempertimbangkan suara serta multifugnsinya. Ditemukanlah bentuk 
kajon yang tetap persegi. Didalam prakteknya, peneliti juga menemukan bahwa 
cara bermain kajon yang benar adalah dengan duduk tegak dan memukul membran 
bagian tengah untuk mengghasilkan suara bass dari teknik bass slap. Dari situ 
peneliti menemukan bahwa jarak antara posisi pantat dan panjang tangan kebawah 
adalah 13 cm. Maka dengan hasil tersebut peneliti mengambil antara pinggiran 
membran atau suara snare sampai ke bass bagian tengah kajon sekitar 15 cm. Maka 
ditemukan tinggi dimensi kajon dan dimensi kursi duduknya adalah 30 cm. Dari 
kesimpulan tersebut  serta observasi terhadap beberapa objek lain seperti kursi kecil 
tanpa senderan ditemukanlah dimensi kajon multifungsi 30 x 30 x 30 cm. Dengan 
mempertimbangkan kualitas, jenis suara dan serta kemudahan mendapatkan 
materialnya ditemukanlah material yang cocok adalah kayu Multiplek Rosewood 
(Plywood ). Dan untuk dudukanya peneliti menggunakan besi hollow yang juga 
melalui pertimbangan kekuatan multifungsi kajon serta kemudahan memperoleh 
matrial. Dengan penelitian yang menggunakan acuan proses desain yaitu sketsa, 
evaluasi, computer rendering. Lalu dibuatlah model dengan ukuran skala 
sebenarnya. Yaitu alat musik kajon multifungsi. 
 
Kata Kunci : Kajon, Cajon, Travel Cajon, Musik, Lifestyle, Multifungsi.   
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BAB I 

 PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Perkembangan alat musik kajon sudah sangat pesat. Kajon dikembangkan 

dari berbagai macam aspek. Mulai dari tone suara, bentuk, fungsi, portabilitas, dan 

kualitas. Ada kajon yang dikembangkan berbentuk trapesium guna memperoleh 

tone suara yang besar dan lebih enak. Selain itu juga ada kajon yang dikembangkan 

berbentuk sangat tipis sehingga fungsinya menjadi portable. Jenis kajon tersebut 

biasanya disebut sebagai Travel Cajon. 

Dalam Travel Cajon ada berbagai macam bentuk dan ukuran. Bentuk dan 

ukuran tersebut dikembangkan untuk menghasilkan berbagai macam output yang 

berbeda beda. Misalnya ada yang dikembangkan untuk menciptakan tone suara, 

kualitas, portabilitas, desain, dan style. Saat ini masyarakat hanya menggunakan 

kajon sebagai alat musik dalam pementesan. Selain itu kajon pun tidak memiliki 

fungsi lain dalam kehidupan sehari hari. Masyarakat jarang berpikir untuk 

membawa sebuah alat musik kemana mana dikarenakan fungsinya yang terbatas. 

Contohnya para Backpacker dan Traveler, mereka memilih untuk tidak membawa 

sebuah alat musik dalam perjalananya.  

Penelitian yang akan dikembangkan adalah bagaimana menciptakan sebuah 

alat musik kajon portable dengan konsep multifungsi. Multifungsi dalam hal ini 

adalah alat kajon juga mampu berfungsi menjadi sebuah meja kecil, kursi kecil, dan 

clipboard. Dalam penelitian ini, peneliti juga memperhatikan aspek - aspek lain 

seperti prinsip estetika, desain, fungsi, suara, material, dan kualitas. 

Harapannya kedepan alat musik kajon mampu bersinergi dalam kegiatan 

masayarakat seperti Backpacker, Traveler, juga musisi musik mampu menikmati 

musik dan melatih musikalitasnya, serta produk ini mampu bersinergi dalam 

kehidupan masyarakat. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasar permasalahan yang telah diuraikan pada latar belakang di atas, maka 

peneliti mengambil rumusan masalah, yaitu bagaimana mengembangkan produk 

alat musik kajon multifungsi. 

 

1.3 Batasan Masalah 

Adapun batasan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

1. Material Kajon 

2. Jenis kajon bersuara middle (menengah). 

3. Ukuran kajon. 

4. Clipboard. 

5. Kajon yang berfungsi menjadi kursi dan meja kecil. 

 

1.4 Tujuan 

Tujuan dari perancangan desain kajon multifungsi ini adalah:  

1. Menghasilkan  produk alat musik kajon multifungsi. 

2. Menghasilkan kajon bersuara middle. 

 

1.5 Manfaat 

Berdasarkan tujuan tersebut, maka manfaat dari pengembangan ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Pengembangan ini dapat dijadikan kajian atau referensi bagi mahasiswa 

maupun masyarakat yang ingin mengkaji tentang pengembangan alat musik 

dan pengembangan kajon. 

2. Pengembangan ini dapat dinikmati masyarakat terutama pada industri kreatif. 
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BAB II  

LANDASAN TEORI 

 
2.1 Kajon 

Kajon adalah sebuah alat musik yang dipukul. Biasanya alat ini terbuat dari 

kayu. Kajon sendiri berasal dari Amerika Latin yang biasanya disebut Cajon yang 

berarti “Kotak” dalam bahasa Spanyol. Sebelum era kolonial, Para budak di Peru 

menggunakan kotak packing dari pengiriman untuk menciptakan bunyi bunyian 

perkusi. Lalu saat ini dikembangkan menjadi kajon modern. Alat ini menghasilkan 

suara ketika dipukul. Dan suaranya keluar dari lubang yang ada dibelakang yang 

biasanya disebut Soundhole. Dalam kajon sendiri bagian depanya memiliki area 

berbeda yang dimainkan juga dengan cara berbeda untuk mendapat suara yang 

berbeda. 

 

2.2 Bentuk Kajon 

Kajon memliki berbagai macam bentuk berdasarkan perkembanganya. Saat 

ini perkembangan kajon sendiri terbagi menjadi tiga dengan fitur yang berbeda 

beda. Berikut adalah beberapa kembangan dari alat musik kajon: 

1. Kajon Persegi Panjang 

Kajon persegi panjang (Lihat gambar 2.1) umumnya memiliki dimensi ukuran 

30 x 30 x 50 cm. Kajon jenis ini adalah kajon yang umum dimainkan banyak 

orang. Jenis kajon ini memiliki dua ragam yaitu elektrik dan akustik. 

 
Gambar 2. 1 Kajon Persegi Panjang 

Sumber : review.bukalapak.com 
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2. Kajon Trapesium 

Kajon jenis trapesium (Lihat gambar 2.2) hampir sama dengan jenis persegi 

namun kajon jenis ini dimainkan jika ingin memliki karakter suara yang 

berbeda. 

 
Gambar 2. 2 Kajon Trapesium 

Sumber : review.bukalapak.com 
 

3. Travel Cajon 

 Travel Cajon (Lihat Gambar 2.3) sangat pipih dan tipis. Sangat fleksibel jika 

dibawa kemana mana. Namun kekurangan dari jenis ini biasanya menghasilkan 

suara yang kecil. Namun jika digunakan pada acara besar biasanya ditambah 

dengan modul eletrik.  

 
Gambar 2. 3 Travel Cajon 

Sumber : review.bukalapak.com 
 

 

2.3 Teknik Pemilihan Kayu 

Dalam pembuatan sebuah Travel Cajon diperlukan kayu dengan massa, 

bahan dan ketebalah yang harus dipertimbangkan. Material kayu untuk travel 

kajoon yang paling tepat adalah kayu berjenis multiplek rosewood (Plywood) 

karena sifatnya lebih empuk dan berserat serta kayu tersebut dapat menyerap 

dengan baik. Jika dalam teknik pemilihan kayu salah. Kepadatan dari kayu tersebut 

dapat mempengaruhi kualitas suara dari bass yang dihasilkan. Dikarenakan 

mempengaruhi resonansi dari kajon tersebut. (Bima Philoshopia 2017:7) 
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2.4 Konstruksi Travel Cajon 

Instrumen Cajon Travel memiliki komponen-komponen dengan fungsinya 

masing-masing, diantaranya : 

1. Head (Membran) 

Head adalah bagian kepala atau membran Travel Cajon yang dipukul saat 

dimankan. Head juga menjadi tempat untuk memasang senar. Biasanya Head 

memiliki ketebalan 3 mm, dan berlapis. Pemilihan ketebalan ini dikarenakan 

efek elastis saat dimainkan. Dan bagian ini memiliki panjang 32 cm dan lebar 

28 cm. 

2. Body (Dinding) 

Bagian ini memiliki 4 sisi bagian yang berbeda. Dua sisinya memiliki ukuran 

panjang 28 cm dan dua sisi lainya memiliki ukuran 32 cm. Keempat sisinya 

memiliki ukuran tinggi 7,7 cm. Lalu ketebalan dari bagian ini adalah 9 mm. 

Pemilihan ketebalan ini untuk mempertimbangkan efek getaran yang sedikit 

lebih keras agar menghasilkan suara yang renyah. Bagian dinding ini juga 

berfungsi sebagai pemberi kekuatan pada konstruksi. 

3. Alas (Bawah) 

Merupakan bagian bawah pada Travel Cajon. Tebal dari bagian ini biasanya 4 

mm. Pemilihan ketebalan ini untuk memberikan efek pantulan uudara serta 

efek getaran yang elastis saat mebran dipukul. Dimensi dari bagian ini adalah 

panjang 32 cm dan lebar 28 cm. 

4. Soundhole (Lubang Resonansi) 

Bagian ini merupakan bagian pemotong resonansi untuk penempatan mic dan 

keluarnya suara. Letak dari bagian ini ada pada salah satu sisi kajon. Biasanya 

bagian ini memiliki ukuran panjang 10 cm dan lebar 2 cm. 

 
2.5 Snappy 

Snappy adalah penghasil suara snare ketika membran dipukul. Biasanya 

diletakan pada frame kayu kemudian ujung snappy menempel serta menekan 

membran sehingga nantinya ketika kajon dipukul snappy akan bergetar dan 

menghasilkan suara snare. 
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2.6 Teknik bermain  

Dalam memainkan travel cajon ada beberapa tekni agar pemain dapat 

memainkan dengan maksimal tidak berbeda dari cara bermain kajon pada 

umumnya. Yang membedakan hanya posisi duduk dan area yang dipukul. Dalam 

permainan travel kajon tidak dianjurkan untuk meletakan kajon diantara paha 

karena memiliki efek terhadap redaman getaran. Posisi yang dianjurkan adalah 

menggunakan stand snare drum atau mengapit diantara kedua kaki. Posisi ini 

menguntungkan untuk meletakan mic jika kajon membutuhkan pengeras suara. 

Cara bermain travel cajon  sangat sederhana yaitu menggunakan telapak 

tangan untuk memukul membran. Namun tidak hanya menggunakan teknik seperti 

itu diakrenakan adanya daerah yang tidak sembarangan dan diperlukan teknik yang 

tepat dalam memukulnya. Pada umumnya area Snare/Slap Tone berada pada bagian 

kiri atas membran, dan pada bagian tengahnya adalah Bass Tone/ 

Teknik dalam bermain Travel Cajon meliputi bass slap, snare/slap tone, high 

slab, dan moeller. 

1. Bass Slap 

Cara menghasilkan suara bass dalam permainan ini adalah menggunakan 

hentakan atau pukulan tangan. Bagian yang dipukul adalah area bass slap yang 

berada ditengah. Cara memukulnya adalah menggunakan bagian pada ujung 

jari. Penggunaan tangan bebas menggunakan tangan kanan atau kiri. 

2. Snare/Slap tone 

Pada teknik ini posisi tangan datar rapat tapi tidak kaku dan hanya 

menggunakan empat jari saja yaitu telunjuk, jari tengah, jari manis, dan 

kelingking. Kemudian diayunkan dan dipukulkan pada area Snare/Slap Tone 

yaitu pada sisi kanan atau kiri atas membran. Batas terhadap jari yang 

digunakan adalah ruas jari tengah yang paling dalam dan di ikuti oleh jari 

lainya. 
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5. High Slap Tone. 

Sama dengan teknik Slap Tone. Namun batas ruas jari yang digunakan untuk 

memukul adalah jari manis yang paling luar. Teknik ini biasanya paling susah 

dilakukan dari teknik yang lain. Dikarenakan mempertimbangkan kekuatan 

ayunan dan ketepatan area pukul yang pas sehingga menghasilkan high slap 

tone yang pas. 

6. Moeller 

Teknik ini adalah teknik yang diciptakan oleh Sanford A. Moeller. Dan 

dipopulerkan oleh Jim Chapin pada tahun 1938. Teknik ini hampir mirip 

dengan kegiatan mencambuk atau Whipping motion. Dengan memanfaatkan 

gravitasi memungkinkan para pemain perkusi untuk bermain dengan santai. 

Menurut Jim Chapin teknik ini mengaskan pada gerakan tangan yang santai 

dan tidak bergantung terhadap pantulan. 

 

2.7 Kajon Multifungsi 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia multifungsi adalah kata yang berarti 

memiliki banyak fungsi atau fitur. Yang dapat diartikan sebagai merupakan kajon 

yang mempunyai lebih dari satu fungsi. Bukan hanya menjadi sebuah alat musik. 

Namun bisa difungsikan sebagai furniture atau memiliki fungsi lain. 

Furniture akan menjadi multifungsi ketika bagian atas dari meja dapat 

menjadi tempat untuk menyimpan barang dan juga bisa menjadi tempat untuk 

minum, makan, bahkan bekerja, dan menjadi tempat untuk duduk dan beristirahat. 

Saat ini banyak perabot yang di desain untuk menciptakan lebih dari satu tujuan. 

Terutama di ruang kecil saat efisiensi dan ekonomi diperlukan. (Postell Jim 

2012:35) 
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2.8 Gaya Hidup 

Menurut Kotler (2011:9) Gaya hidup adalah pola hidup dari seseorang yang 

dinyatakan dalam kegiatan di kehidupan sehari hari, biasanya menyangkut minat, 

pendapat atau opini dari individu tersebut. Gaya hidup menggambarkan hubungan 

antara interaksi individu dengan lingkunganya. Dalam bahasa Inggris istilah gaya 

hidup lebih dikenal sebagai istilah lifestyle. Namun dalam penggunan istilah ini 

masih banyak orang yang salah mengartikan atau menggunakan istilah ini. Hal itu 

dikarenakan istilah lifestyle sudah semakin meluas karena tidak merujuk pada 

seseorang. Dikarenakan gaya hidup atau lifestyle juga dapat mempengaruhi 

berbagai macam aktivitas kelompok.  

 

2.9 Fitur 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia fitur adalah karakteristik khas yang 

terdapat pada suatu benda atau alat. Yang di desain khusus untuk melengkapi alat 

tersebut. Dan memiliki kemampuan tersendiri. 

 

2.10  Portable 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia portable adalah kata yang berarti 

mudah dijinjing atau mampu dibawa kemana mana. Portable juga dapat diartikan 

sebagai alat yang mampu dioperasikan dimana mana dikarenakan cara 

penggunaannya sangatlah mudah dari awal penggunaan sampai selesai. 

 

2.11  Akustik 

Akustik adalah sebuah konsep dimana suara dapat mencapai kondisi yang 

sempurna, jelas, tidak bergema bergema berlebihan, rata. Sehingga suara sama 

seperti yang dihasilkan oleh sumber suara asli. Atau bebas dari cacat akustik. 

Biasanya problem problem akustik yang dianalisa adalah sumber, perambatan, 

penerimaan, intensitas, dan frekuensi suara. 
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BAB III  

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1 Jenis Penelitian 

 Dalam melakukan penilitian ini peneliti menggunakan metode penelitian 

kualitatif. Menurut Creswel, J.W. (2008: 46) Penelitian kualitatif adalah jenis 

penelitian dimana penelitinya mengambil keputusan berdasarkan informasi yang 

diperoleh dari patisipan atau objek. Berdasarkan pertanyaan, pengumpulan data 

yang berbentuk teks, ruang lingkup, dan melakukan analisa secara subjektif dari 

data yang yang berbentuk tulisan atau kata kata.  

 Dari pengertian tersebut dapat diartikan penelitian kualintatif adalah jenis 

penelitian yang dimaksudkan untuk memahami tentang apa yang terjadi terhadap 

sebuah subjek penelitian. Seperti persepsi, tindakan, perilaku, dll. Berdasarkan dari 

batasan masalah dan data data yang akan diperoleh peneliti menggunakan metode 

kualitatif untuk menhasilkan data dari objek penelitian yang berupa kalimat, kata 

kata, parafrase, simbol, dan event in social life. 

 

3.2 Objek Penelitian 

 Objek penelitian dari penelitian ini adalah kajon dan sebagai objek utama 

yang akan diteliti. Selain itu objek penelitian lainya adalah material kayu untuk 

multifungsi, desain, ukuran, dan estetika kajon. 

 

3.2.1 Unit analisis 

 Dalam penelitian ini peneliti menggunakan model kajian sosial budaya 

dengan parameter lifestyle untuk menganalasis objek penelitian yang telah 

dicantumkan di atas. 

 

3.2.2 Lokasi Penelitian 

 Lokasi penelitian yang diambil sebagai objek penelitian nantinya berada di. 

Arka Kajon yang berada di Jl. Bohar Tim. No.100a, Bohar Timur, Bohar, Kec. 

Taman, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur 61257. 
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3.3 Teknik Pengumpulan Data 

3.3.1 Observasi 

 Observasi adalah sebuah teknik dalam pengumpulan data yang dilakukan 

langsung didalam lapangan. Data yang dihasilkan dalam observasi baisanya adalah 

gamabran dari sikap, perilaku, tindakan, dan interasi antar manusia. Observasi 

biasanya dimulai dengan mengidentifikasi sesuatu yang akan diteliti. 

 Dalam hal ini peneliti memetakan observasi dan menentukan hal yang akan 

di observasi adalah hal hal sebagai berikut: 

1. Travel Cajon (Warna, Ukuran, Suara, Finishing.) 

2. Engsel 

3. Clipboard 

4. Multifungsi Kajon 

5. Kursi tanpa sanderan 

6. Meja lipat tanpa engsel 

7. Carrier bag dan Ransel 

8. Gigbag Dr. Case 

9. Perilaku Musisi dan Traveler 

 

3.3.2 Wawancara 

 Wawancara adalah sebuah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan 

cara bertatap muka antara peneliti atau pengumpul data terhadap narasumber. 

Dalam wawancara kegiatan ini terbagi menjadi wawancara terstruktur dan tidak 

terstruktur. Dalam penelitian ini peneliti menentukan berberapa narasumber yang 

akan diwawancarai adalah sebagai berikut: 

1. Produsen Kajon 

2. Akademisi Musisi 

3. Traveler dan Backpacker 
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3.3.3 Studi Literatur 

 Metode ini adalah suatu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan 

mengumpulkan referensi dari literatur, dan teori dari wacana yang nantinya 

diperlukan untuk menunjang keabsahan data yang diperoleh dari observasi. Disini 

peneliti meniliti dari literatur buku buku, jurnal jurnal, artikel tentang musik, alat 

musik, cajon, material cajon, dan lifestyle. 

 

3.4 Teknik Analisis Data 

 Dalam memudahkan penyajian data agar nantinya mampu dipahami. Peneliti 

menggunakan teknik analisis data dari model Miles dan Hubermen. Dalam hal ini 

Miles dan Hubermen membagi teknik analasis data berdasarkan hal sebagai berikut: 

1. Penyajian Data 

Proses penyajian data dilakukan untuk meninjau dan menganalisis data yang 

telah direduksi. Sehingga menimbulkan pola dan arti sehingga dapat dilakukan 

tahap selanjutnya yaitu kesimpulan. 

2. Reduksi Data 

Dalam hal ini peneliti melakukan pengelompokan data dan memfokuskan data 

agar tidak melebar dan data menjadi semakin akurat. 

3. Kesimpulan 

Dalam hal ini terjadi proses peninjauan ulang dari data yang telah disajikan lalu 

ditariklah sebuah kesimpulan sehingga data tersebut menjadi sebuah kata kunci 

permasalahan sehingga output yang dihasilkan akan maksimal. 

 

3.5 Proses Desain 

 Didalam mendesain kita bergantung pada sebuah proses desain untuk 

menciptakan informasi, dan penilaian objektif, maupun subjektif. Proses tersebut 

melibatkan dugaan dan perumusan dalam menganalisa bentuk, fungsi, upaya, serta 

mensintesis ide hingga sebuah desain menjadi sebuah produk. Dalam proses desain 

ini peneliti menggunakan tekniks seperti pada bagan (Lihat Gambar 3.1) 
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Gambar 3. 1 Bagan Proses Desain 

 

3.5.1 Sketching dan Pengembangan Ide 

 Sketching adalah jenis investigasi informal. Dalam proses ini terjadi proses 

perancangan dan pengembangan ide. Dalam proses ini peneliti melakukan research 

dan brainstorming pada tahap pra design.  Untuk menentukan komposisi dan desain 

style. Seperti halnya dalam tahapan mendesain furniture lain ada beberapa jenis 

sketch yang akan akan di gunakan yaitu: 

1. Perspektif 

2. Tampak Depan 

3. Tampak Samping 

4. Gambar Teknik 

 

3.5.2 Evaluasi 

 Dalam Cyclic Strategy ada sebuah proses dimana dievaluasi berdadsarkan 

feedback. Proses penentuan ide telah dilakukan pada tahap sketching. Lalu setelah 

itu peneliti melakukan evaluasi terhadap produk yang telah di sketsa dengan 

mengkurasi dari sketsa yang ada. Dan menentukan desain mana yang akan 

digunakan untuk tahap selanjutnya 

 

3.5.3 Computer Rendering 

 Saat ini software komputer sudah semakin maksimal dan intuitif. Saat ini kita 

mampu memvisualisasikan desain dalam bentuk maya untuk ditampilkan kepada 

khalayak umum. Setelah melakukan tahap evaluasi dalam kertas. Maka sketsa yang 

terpilih dilanjukan pada proses komputerisasi. Dalam hal ini peneliti melakukan 

proses computer rendering dengan tahapan: 
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1. Modeling 

2. Texturing 

3. Rendering 

 

3.5.4 Pembuatan Model 

 Pembuatan Model membuat ide dan desain mampu dilihat secara nyata dari 

berbagai macam sudut pandang. Model dibuat dalam berbagai macam skala dan 

menggunakan material tiruan atau material asli. Dalam proses ini peneliti 

menciptakan output desain yaitu berupa protoype. Dan dengan skala 1:1 Yang 

nantinya akan dianalisa atau ditetapkan menjadi produk final. 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

 Dalam bab ini peneliti menyampaikan tentang hasil dari penelitian yang telah 

dilakukan oleh peneliti melalui berbagai macam metode seperti observasi, 

wawancara, dan studi literatur. Dan juga peneliti akan menyampaikan metode 

analisa dalam mengembangkan produk tersebut. 

 

4.1 Hasil Observasi 

 Observasi dilakukan terhadap kajon travel merk meinl, Kursi kayu tanpa 

sandaran, meja lipat tanpa engsel, Carrier bag dan ransel laptop, Gigbag merk Dr. 

Case, perilaku musisi dan backpacker. 

 

4.1.1 Meinl Travel Cajon TCAJ1BK 

Meinl Travel Cajon TCAJ1BK merupakan kajon buatan Jerman. Peneliti 

menggunakan produk ini sebagai acuan untuk mengembangkan produk yang akan 

dikembangkan. Produk ini sangat cocok dari segi ukuran dan suara. Temuan data 

dari hasil observasi meliputi. 

1. Produk kajon memiliki dimensi 30 x 30 x 3 cm. 

2. Warna cajon hitam 

3. Didalam kajon terdapat snnapy 

4. Finishing matte 

5. Memiliki 2 soundhole bagian belakang dan samping cajon. 

6. Soundhole bagian belakang cajon digunakan untuk tempat replacing dan 

setting snappy 

7. Jika ingin digunakan dalam perform profesional atau di pentas yang 

memerlukan pengeras suara bisa menggunakan teknik todong mic di 

soundhole. 

8. Ukuran soundhole adalah 8,5 x 1 cm. 

9. Memiliki busa eva pada bagian belakang agar tidak slip saat dimainkan. 
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4.1.2 Kursi kayu tanpa sanderan 

Peneliti melakukan observasi terhadap kursi kayu tanpa sanderan dengan 

ketinggian 30 cm untuk menemukan bahan, ukuran dari produk. Hasil temuan data 

yang diperoleh meliputi: 

1. Material kursi terbuat dari kayu.  

2. Beberapa dari kursi lainya memiliki kaki kursi dengan material besi hollow. 

3. Dimensi kursi adalah 30 x 30 x30 cm. 

4. Dimensi dari kursi kayu tersebut sama persis dengan dimensi travel cajon jenis 

meinl. Maka jika disatukan kedua produk tersebut menciptakan bentuk seperti 

gambar pada berikut. 

 

4.1.3 Meja lipat tanpa engsel 

 Peneliti mengobservasi meja lipat tanpa engsel yang didapat dari sebuah situs 

video di internet untuk menemukan sistem multifungsi produk. Hasil temuan daya 

yang diperoleh adalah: 

1. Meja tersebut tidak menggunakan engsel. 

2. Meja tersebut menggunakan sistem bongkar pasang. 

3. Kaki dari meja tersebut disimpan pada belakang papan meja. 

 

4.1.4 Engsel 

 Dari hasil observasi tentang engsel, ternyata dalam menciptakan multifungsi 

kajon. Engsel ternyata tidak diperlukan dalam produk. 

 

4.1.5 Clipboard 

 Dari hasil observasi tentang clipboard, ternyata dalam menciptakan 

multifungsi kajon. Clipboard tidak memungkinkan untuk dimasukan karena 

terhalang dengan posisi duduk 

 
4.1.6 Carrier Bag dan Ransel Laptop 

 Peneliti melakukan observasi terhadap Carrier bag dan Ransel Laptop. Guna 

mencari tempat untuk meletakan produk yang pas. Dari hasil penelitian tersebut 

peneliti menemukan: 

 



16 
 

 

1. Carrier bag bervariasi antara 30 liter sampai 100 liter 

2. Dari banyak variasi Carrier bag peneliti menggunakan acuan tas 60 liter 

dengan merk eiger rhinos. Tas tersebut memiliki dimensi 32 x 22 x 80 cm. 

Dengan ditambahnya sifat elastisitas kain maka dimensi produk muat ke dalam 

tas tersebut. 

3. Dari banyak variasi Tas Ransel peneliti juga menmukan tas ransel laptop 

ukuran 12 inch atau 30.48 cm dengan dimensi 44 x 31 x 13 cm. Produk mampu 

masuk ke dalam tas dimensi tersebut 

4. Alternatif lain jika ada beberapa tas yang tidak cocok terhadap dimensi dari  tas 

yang lain peneliti menciptakan sebuah softcase atau gigbag khusus untuk 

produk tersebut. 

 

4.1.7 Gigbag gitar DR. Case 

Peneliti melakukan penelitian terhadap sebuah gigbag gitar acoustic bermerk 

Dr. Case untuk menemukan alternatif dari softcase. Dari hasil penelitian tersebut 

peneliti menemukan: 

1. Bahan dari tas ini adalah taslan balon. 

2. Bagian dalam gigbag ini dilapisi poly carbonate dengan sistem 360 protection 

sehingga tidak mudah ditembus oleh air. 

 
4.1.8 Perilaku Musisi dan Backpacker 

 Peneliti melakukan observasi terhadap Musisi dan Backpacker untuk 

menemukan jenis kajon yang digunakan serta beberapa tambahan data untuk 

multifungsi produk. Dari hasil observasi tersebut peneliti memperoleh data sebagai 

berikut: 

1. Musisi sulit sekali membawa kajon jenis kotak. 

2. Dari segi kepraktisan musisi banyak yang membawa kajon jenis travel. 

3. Barang yang dibutuhkan oleh Traveler ketika mendaki adalah kompas, tenda 

camping, dan kursi lipat kecil untuk duduk, meja lipat serta beberapa perlatan 

survival.  

4. Kebanyakan belum ada yang membawa alat musik untuk pergi melakukan 

aktivitas tersebut. 
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4.2 Hasil Wawancara 

 Wawancara dilakukan terhadap Produsen Kajon, Musisi, dan Traveler. 

 

4.2.1 Produsen Kajon 

 Peneliti melakukan wawancara terhadap produsen kajon untuk menemukan 

ukuran, bahan, desain, multifungsi, serta estetika produk. Dari penelitian tersebut 

peneliti menemukan data berupa. Wawancara dilakukan kepada Arka Cajon selaku 

produsen cajon lokal yang sudah memiliki nama di kalangan para musisi dan 

cajonya sudah banyak digunakan oleh banyak musisi di indonesia. 

1. Warna yang biasa digunakan kajon adalah hitam glossy dan coklat. 

2. Bahan dari kajon biasanya yang dipakai adalah kayu multiplek rosewood. 

3. Ukuran kajon tergantung dari kebutuhan. Namun dalam menentukan ukuran 

stidaknya memiliki referensi karena berpengaruh pada suara nantinya 

berapapun ukuranya. Bisa disesuaikan dengan ukuran soundhole. 

4. Referensi ukuran dan suara kajon yang disarankan untuk diobservasi adalah 

kajon merk meinl dengan dimensi 30 x 30 x 3 cm. 

5. Untuk tone suara kajon disamakan dengan standar yang sudah ada jika 

difokuskan terhadap multifungsi. 

6. Penambahan strab pin agar kajon bisa ditenteng. 

7. Untuk bahan dari kaki meja dalam multifungsinya bisa menggunakan material 

besi hollow dengan teknik las. 

8. Untuk sistem multifungsinya bisa menggunakan sistem bongkar pasang dan 

tidak bisa menggunakan engsel karena mempengaruhi dimensi. 
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4.2.2 Musisi 

Peneliti melakukan wawancara terhadap beberapa musisi dan pemain kajon 

yang memiliki banyak jam terbang dalam perform maupun bermain kajon. untuk 

mencari data tentang jenis cajon yang dipakai, posisi bermain cajon yang nyaman, 

pendapat tentang produk, bahan, serta referensi jenis kajon. 

1. Dari segi praktis musisi lebih banyak memilih travel cajon. 

2. Untuk postur badan dalam bermain kajon harus duduk tegak. Namun tekadang 

postur tubuh tersebut tidak mampu meraih posisi bass saat duduk. Atau bisa 

disebut terlalu membungkuk. 

3. Produk kajon multifungsi yang sangat ergonomis sangat dibutuhkan bagi 

kalangan musisi. 

4. Beberapa dari kajon bahan yang dipakai untuk kajon adalah multiplek 

rosewood. 

5. Referensi travel cajon yang digunakan adalah merk meinl dengan dimensi 30 

x 30 x 3 cm. 

 

4.2.3 Traveler dan Backpacker 

 Peneliti melakukan wawancara terhadap beberapa Traveler atau Backpacker 

untuk mencari data tentang kebutuhan Traveler dan Backpacker, dan jenis tas yang 

mereka bawa. 

1. Beberapa Traveler dan Backpacker menggunakan carrier bag berukuran 60 

liter. Dengan dimensi bisa dicek dalam situs resminya untuk acuan. 

2. Barang yang dibutuhkan oleh Traveler dan Backpacker ketika mendaki dan 

berpergian adalah kursi lipat kecil untuk duduk, meja lipat serta beberapa 

perlatan survival seperti senter, alat mandi, tenda, kompas, tenda. 

 

4.3 Hasil Studi Literatur 

 Peneliti melakukan studi literatur terhadap kajon merk Meinl, Softcase Travel 

Cajon merk Meinl, Gigbag merk Dr. Case, Bahan pembuatan kajon, bahan untuk 

softcase. 
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4.3.1 Travel Cajon Meinl TCAJBK 

Berdasarkan situs resmi dari meinl peneliti menemukan 

1. Finishing nya menggunakan teknik matte 

2. Memiliki snappy di dalam cajon 

3. Dimensi 30 x 30 x 3 cm 

4. Warna hitam. 

 

4.3.2 Softcase Travel Cajon Meinl TCAJBK 

Berdasarkan situs resmi dari meinl peneliti diperoleh  ukuran dimensi 12 x 12 

inci atau 30.48 cm atau 30.48 cm 

 

4.3.3 Gigbag DR Case. 

Gigbag ini menurut situs resminya menggunakan bahan berjenis taslan balon 

dengan dilapisi polycarbonate. Dengan teknik 360 protecting. 

 

4.3.4 Bahan Pembuatan Kajon 

 Menurut sebuah jurnal berjudul “Travel Cajon Oleh ‘Arka Cajon’ Sidoarjo” 

Bahan Pembuatan cajon yang digunakan untuk membuat adalah Multiplek 

(Plywood). 

 

4.3.5 Bahan Pembuat Softcase 

Menurut situs rumahkomunitas.com bahan yang digunakan untuk 

waterproofing terhadap kain adalah taslan balon. 

 

4.3.6 Dimensi Carrier Bag 

Peneliti meneliti dari situs resmi eiger dengan tipe eiger rhinos 60 liter. 

Menurut situs resminya memiliki dimensi 32 x 22 x 80 cm. 
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4.4 Proses Analisa Data 

4.4.1 Analisa Warna 

 Berdasarkan dari hasil observasi, wawancara, dan studi literatur peneliti 

menganalisa warna apa yang cocok untuk kajon. Beberapa warna yang dianalisa 

adalah: 

Tabel 4. 1 Analisa Warna 
No. Warna Kelebihan Kekurangan 

1. Hitam Glossy Elegant Kajon terlihat lebih gelap 
dan susah 
mengkombinasikan 
dengan kaki kajon yang 
berwarna silver. 

2. Coklat Kayu Alami Glossy Bagus dan Natural Warna terlihat terlalu 
umum. 

 
Dari beberapa analisa terhadap warna tersebut peneliti memilih 

menggunakan warna coklat kayu alami glossy karena kekuranganya tidak terlalu 

signifikan dan terlihat natural. 

 

4.4.2 Analisa Bentuk 

Bentuk merupakan hal yang berpengaruh terhadap estetika dan efisiensi 

produk. Berdasarkan observasi, wawancara, dan study literatur. Peneliti 

menemukan fakta bahwa adanya permasalahan dalam segi akustik ruangan kajon. 

Atau bisa dikatakan masalah terhadap pantulan ruang. Jadi peneliti tidak 

menggunakan bentuk bentuk lain sehingga memutuskan bentuk persegi yang 

nantinya memperhitungkan kualitas suara kajon dan sistem dalam multifungsinya. 

 

4.4.3 Analisa Ergonomi 

Dalam observasi, wawancara, dan studi literatur peneliti menemukan bahwa 

cara bermain kajon yang benar adalah dengan duduk tegak dan memukul bagian 

membran sedangkan pada cajon umum kebanyakan musisi mengatakan bahwa 

perkembangan kajon saat ini membuat mereka terlalu bungkuk dalm memainkan 

kajon. 

Dalam situs antropometri indonesia dengan sampel rentang usia 17 sampai 

50 tahun peneliti menemukan data: 
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Tabel 4. 2 Analisa Ergonomi 
No Keterangan Antropometri Ukuran 
1. Panjang rentang tangan kedepan 70.16 
2. Tinggi posisi duduk 83.15 
3. Dimensi Lebar Pinggul 35. 07 

(Sumber : antropometriindonesia.org) 

Dari situ peneliti menemukan bahwa jarak antara posisi pantat dan panjang 

tangan kebawah adalah 13 cm. Maka dengan ukuran itu peneliti mengambil antara 

pinggiran membran atau suara snare sampai ke bass bagian tengah kajon sekitar 15 

cm dengan mempertimbangkan ukuran dari kajon. Maka menemukan tinggi 

dimensi kajon dan dimensi kursi duduknya adalah 30 cm.  

Dan berdasar dimensi lebar pinggul untuk tempat duduknya serta 

mempertimbangkan segi multifungsinya peneliti menggunakan lebar 30 cm. 

 

4.4.4 Analisa Material 

Material merupakan hal yang penting dalam pembuatan produk dikarenakan 

material sangat mempengaruhi kualitas produk dan kemungkinan produk mampu 

diciptakan. Berdasarkan observasi, wawancara, dan studi literatur peneliti 

menemukan beberapa material seperti: 

 

Tabel 4. 3 Analisa Material Kajon 
No. Nama Karakter Suara Kelangkaan Kualitas 
1. Siam Oak Bright 4 4 
2. Multiplek Rosewood (Plywood) Middle 1 3 

 

Berdasarkan dari kualitas dan kemudahan untuk mendapat material peneiliti 

menggunakan material kayu Multiplek Rosewood (Plywood). 

Untuk material dari besi dalam rangkaian dudukan peneliti menggunakan 

besi hollow dikarenakan kemudahan dan untuk mendapat material serta kekuatan.  

 

4.5 Gambar 3D dan Teknik 

Berikut adalah gambar 3D dari produk desain kajon multifungsi 

 

4.5.1 Gambar Kajon Dibuka 

Berikut adalah gambar ketika kajon dijadikan kursi dan meja. 
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Gambar 4. 1 Gambar 3D Tampak Kajon Perspektif Depan 

 

       
Gambar 4. 2 Gambar 3D Tampak Kajon Perspektif Belakang 

 

        
Gambar 4. 3 Gambar 3D Tampak Kajon Perspektif Bagian 

 

4.5.2 Gambar Kajon Dilipat 

Berikut adalah gambar ketika kajon dilipat dan dijadikan travel cajon 

portable. 
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Gambar 4. 4Gambar 3D Tampak Kajon Dilipat Perspektif Depan 

 

 
Gambar 4. 5 Gambar 3D Tampak Kajon Dilipat Perspektif Belakang 

 

 
Gambar 4. 6 Gambar 3D Tampak Kajon Dilipat Belakang 

  

 
Gambar 4. 7 Gambar 3D Tampak Kajon Dilipat Belakang 
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Gambar 4. 8 Gambar 3D Tampak Kajon Dilipat Samping 

 

 
Gambar 4. 9  Gambar 3D Tampak Kajon Dilipat Atas 

 

        
Gambar 4. 10 Gambar 3D Bagian Kajon Disatukan Tampak Depan 

 

            
Gambar 4. 11 Gambar 3D Kajon Disatukan Lipat Tampak Belakang 
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Gambar 4. 12 Gambar 3D Kajon Disatukan Lipat Tampak Samping 

 

4.5.3 Gambar Teknik 

Berikut adalah gambar teknik per bagian dari produk 

 

 
Gambar 4. 13 Gambar Teknik Dimensi Kajon 
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Gambar 4. 14 Gambar Teknik Dimensi Body Rangka Depan 

 

 
Gambar 4. 15 Gambar Teknik Body Rangka Belakang 
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Gambar 4. 16 Gambar Teknik Tutup dan Kaki Kursi 

 

4.5.4 Gambar Produk Jadi 

Berikut adalah gambar produk ketika jadi 

 

 
Gambar 4. 17 Foto Produk Dilipat Tampak Depan 
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Gambar 4. 18 Foto Produk Dilipat Tampak Belakang 

 

 
Gambar 4. 19 Foto Produk Dibuka Tampak Perspektif 

 

 
Gambar 4. 20 Foto Bagian Produk 
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Gambar 4. 21 Produk dalam Softcase 

 

 
Gambar 4. 22 Softcase 
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BAB V 

PENUTUP 

 
5.1 Kesimpulan 

Dari hasil penelitian yang dilakukan tentang Desain Produk Alat Musik Kajon 

Multifungsi bisa disimpulkan bahwa: 

1. Penelitian ini telah menghasilkan alat musik kajon multifungsi dalam arti kajon 

tersebut dapat difungsikan sebagai meja dan memiliki tambahan kursi kecil 

tanpa sandaran dengan dimensi 30 x 30 x 30 cm. 

2. Alat musik kajon hasil penelitian menggunakan bahan multiplek rosewood 

untuk menghasilkan suara middle. 

 

5.2 Saran 

Berdasarkan dari penelitian tersebut maka saran untuk Desain Produk Alat 

Musik Kajon Multifungsi adalah : 

1. Kedepannya mampu dikembangkan pada alat musik lain seperti gitar, piano, 

biola, dsb. 

2. Pemilihan material dan ukuran kajon yang lebih kompleks untuk menghasilkan 

tone suara tertentu. 

3. Mampu menambahkan berbagai macam fitur yang lain agar mampu 

dikembangkankan menjadi lebih praktis kedepanya.  
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