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ABSTRAK 

 

Waist Bag adalah tempat penyimpanan barang kecil seperti handphone, dompet 

dan lainnya, berukuran kecil dengan pemakaian di ikat ke pinggang atau 

diselempangkan di punggung. Waist bag identik dengan alat yang dipakai oleh 

para pekerja lapangan, seperti pedagang, tukang parkir, driver ojek dan lainnya. 

Dengan bentuk relatif kecil memudahkan pengguna bergerak ketika memakainya. 

Dimulainya era aplikasi smartphone yang memudahkan pengguna, termasuk salah 

satunya adalah ojek online. ojek online memiliki manfaat terhadap perkembangan 

ekonomi menjadi praktis dan cepat, akan tetapi muncul keresahan terhadap 

kenyamanan berpegangan diatas motor yang dinilai kurang, seperti tidak nyaman 

dan lain-lain, sehingga penumpang tidak berpegangan terhadap driver dan dapat 

menimbulkan resiko kecelakaan terjatuh dari motor. Maka dari itu peneliti 

mengambil poin penting terhadap bagaimana waist bag berguna bagi driver ojek 

online dan penumpang tidak risih ketika berpegangan terhadap alat yang memang 

diperuntukkan untuk berpegangan. Metode dalam penelitian ini yaitu metode 

penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan datanya dilakukan dengan cara 

observasi, wawancara, dokumentasi dan studi literatur. Harapan dari penelitian ini 

adalah produk dapat bermanfaat terhadap kenyamanan dan keamanan berkendara 

bagi driver dan penumpang ojek online. Kekurangan dari penelitian ini adalah 

jahitan yang berpengaruh terhadap medan di lapangan dan kurangnya spesifikasi 

kegunaan ergonomi antropometri, sehingga penelitian ini dapat dikembangkan 

lagi. 

Kata Kunci : Waist Bag, Pegangan, Ojek Online 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

5.1 Latar Belakang Masalah 

Kehidupan di era modern mengharuskan berpergian dari satu tempat ke 

tempat lainnya semakin intens terjadi, sehingga sangat membutuhkan transportasi 

yang cepat, nyaman, aman dan efektif. Tidak dipungkiri ketika banyak 

bermunculan aplikasi-aplikasi transport yang bermodal online, berpergian menjadi 

sangat mudah dan efisien, terlebih menggunakan transportasi ojek online yang 

bisa dipesan dan melalui rute yang tidak bisa dilalui oleh mobil. Dengan adanya 

ojek online, penumpang hanya duduk diatas motor dan tinggal sampai ditujuan, 

terlepas dari manfaat ojek online yang praktis dan cepat ada juga keresahan 

penumpang yang tidak berpegangan pada driver karena kurang nyaman dan 

alasan lainnya, yang mengakibatkan timbulnya resiko kecelakaan terjatuh dari 

motor, dari data kuesioner yang dilakukan oleh peneliti menemukan, 9 dari 10 

penumpang ojek online memilih tidak berpegangan kepada driver dengan alasan 

tidak nyaman, sehingga memilih berpegangan kepada lutut yang tidak begitu kuat 

untuk dipegang atau tidak berpegangan sama sekali.  

Dengan rangkuman diatas peneliti melakukan pengembangan terhadap waist 

bag yang ditambahkan fungsi pegangan dan dengan fungsi sebagai penyimpan 

barang kecil. Karena waist bag adalah salah satu jenis tas yang dapat dikenakan di 

area pinggang dan dapat di selempangkan pada punggung dengan tidak 

membebani bagian perut dan punggung dikarenakan membawa barang yang tidak 

begitu besar, tas ini menjadi barang yang begitu sering dipakai untuk seseorang 

yang berprofesi sebagai driver ojek online, karena bentuknya yang simple, dapat 

dikenakan di pinggang dan tidak mengganggu waktu menyetir atau mengganggu 

penumpang. Ada juga fungsi lain dari waist bag yaitu untuk menyimpan uang, 

gadget/handphone, kartu maupun surat penting dan keperluan lainnya. 

Oleh sebab itu peneliti mencoba untuk melakukan perpaduan antara tas 

pinggang atau waist bag yang memiliki kegunaan sebagai penyimpan barang dan 

pegangan untuk membuat nyaman dan aman penumpang ojek online. 
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Dengan adanya produk waist bag dengan tambahan pegangan ini 

diharapkan mampu menciptakan rasa aman dan nyaman untuk penumpang dan 

driver ojek online, sehingga semakin banyak penumpang yang merasa aman dan 

nyaman ketika berkendara menggunakan ojek online. 

 

5.2 Rumusan Masalah 

Menurut latar belakang yang sudah dibahas, maka dapat diketahui rumusan 

masalah yang ada adalah bagaimana mengembangkan produk waist bag dengan 

tambahan pegangan untuk penumpang ojek online. 

 

5.3 Batasan Masalah 

Demi membatasi masalah agar tidak terlalu luas, maka dapat dilakukan 

pembatasan masalah sebagai berikut:  

1. Lokasi penelitian di sepanjang jalan MERR di Surabaya 

2. Fokus penelitian yakni hanya mengembangkan waist bag dengan 

penambahan pegangan 

3. Membuat tas dan pegangan dengan bentuk tidak mengganggu kenyamanan 

dan keamanan driver dan penumpang 

4. Produk ditujukan kepada driver ojek online 

 

5.4 Tujuan Penelitian 

Dari rumusan masalah dan batasan masalah, dapat disimpulkan bahwa 

tujuan dari penelitian ini, yaitu untuk menghasilkan waist bag dengan pegangan 

yang aman dan nyaman untuk penumpang ojek online ketika digunakan serta 

memiliki fungsi lebih dari alat penyimpanan terhadap waistbag yang digunakan 

oleh driver ojek online. 
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5.5 Manfaat Penelitian 

Sebuah perancangan pastinya ada sesuatu yang diharapkan salah satunya, 

yaitu: 

1. Mendapatkan ilmu dan juga wawasan kepada pembaca terhadap informasi 

tentang pengembangan desain produk waist bag dengan penambahan 

pegangan untuk penumpang ojek online. 

2.  Produk dapat juga digunakan untuk bahan masukan bagi pengembangan 

dalam ilmu pengetahuan dan produk selanjutnya. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1 Tas 

2.1.1 Definisi Tas 

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

wadah berbentuk persegi, kotak dan lainnya, biasanya memakai tali, dipakai untuk 

menaruh, menyimpan, atau membawa sesuatu. Material untuk pembuatan tas 

yaitu kertas, plastik, kulit, kain dan sebagainya. Biasanya digunakan untuk 

membawa barang, buku, dan lain-lain. Tas ransel merupakan tas yang dapat di 

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

koper. Ada juga tas yang hanya memiliki bentuk persegi panjang dengan ukuran 

kecil dan dipakai dibagian pinggang atau daerah perut yang disebut dengan waist 

bag yang berguna membawa barang pribadi yang berukuran kecil. 

 

2.1.2 Pengertian Waist Bag 

Tas waist bag adalah jenis yang digunakan disekitar pinggang atau pinggul, 

penggunaannya memiliki kesamaan atau fungsi sama terhadap tas selempang, tapi 

memiliki perbedaan pada bentuk dan lebih cenderung memanjang. banyak orang 

juga menggunakan tas waist bag dengan cara di selempangkan ke bahu supaya 

tampak lebih fashionable dan modis. Kegunaan waist bag yaitu dapat digunakan 

untuk bepergian yang dimudahkan oleh bentuknya yang kecil dan praktis. 

Pedagang juga sering menggunakan waist bag karena dapat menyimpan uang 

dengan aman (Yunru, 2019). 

 

2.1.3 Sejarah Waist Bag 

Menurut sejarah waist bag ada pada abad ke-15, dulunya tas semacam ini 

digunakan untuk para asisten rumah tangga di Paris untuk meletakkan berbagai 

keperluan barang seperti kunci sendok dan semacamnya. Sebutannya adalah 

chatelaine, yang dipakai dengan dikaitkan di ikat pinggang mereka dengan 

menggunakan semacam strap. Di tahun 80-an, waist bag berkembang jadi fashion 

item bergaya sporty dan dipakai untuk beraktivitas sehari-hari. Para selebriti pun 
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mulai banyak memakainya hingga membuat waist bag semakin populer. Tren ini 

berlangsung hingga tahun 90-an di mana sejumlah rumah mode membuat desain 

waist bag sebagai bagian dari koleksinya (Deasy Mayasari, 2019). 

 

2.1.4 Jenis – Jenis Tas 

Berbagai jenis tas banyak beredar dipasaran mulai dari tas pria hingga tas 

wanita, bermacam-macam bentuk dan juga tas yang memiliki bermacam fungsi 

dan kegunaan dengan bermacam-macam desain atau tampilan juga. Jenis-jenis tas 

antara lain: 

A. Duffel Bag 

 
Gambar 2.1 Duffel Bag 

(Sumber: urban-state.com/collections/duffel-bags) 

Duffel bags juga disebut dengan tas duffel, dinamai sesuai kota tempat duffel 

bag awalnya dibuat. Kota Duffel berada di Belgia, dekat Antwerpen dan produksi 

tas duffel berasal dari pertengahan abad ke-17. Secara historis istilah tas ransel 

mengacu pada satu jenis tas tertentu, besar, silindris dan ditutup dibagian atas 

dengan tali atau resleting. Tas duffel bag ini memiliki ukuran yang besar, dengan 

berbentuk seperti silinder. Duffel bag sangat populer untuk dipakai ketika pria 

hendak nge-gym dan juga berolahraga untuk membawa sepatu, handuk, pakaian 

ganti dan botol minuman. Disamping itu karena ukurannya yang besar, tas ini 

cocok juga dipakai untuk bepergian namun tetap trendi tulis (Gandhi Sugian, 

2019). 
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B. Tas Ransel (Backpack) 

Perkembangan tas ransel ada sejak jaman lampau pada saat masyarakat 

membutuhkan alat untuk membawa barang keperluan mereka yang semakin 

banyak dan berat di punggungnya. Selain itu, peperangan juga mempengaruhi 

perkembangan backpack, baik dalam hal desain maupun material. Model 

backpack tradisional pun berbeda-beda, sesuai dengan fungsi serta kegiatan 

seperti memanjat, mendaki, memanen, berburu hingga mengambil air. Backpack 

tradisional atau yang sering disebut dengan keranjang dipakai masyarakat jaman 

dahulu untuk membawa berbagai ragam barang, peralatan atau hasil pertanian 

(Amir, 2016). 

 
Gambar 2.2 Tas Ransel (backpack) 

(Sumber: www.shopbop.com/dakota-medium-backpack-dagne-dover) 

 

C. Tas Selempang (slingbag) 

Tas selempang adalah tas medium yang tidak terstruktur dan dikenakan 

dibagian tubuh atau bahu dengan tali yang menopangnya. Tas biasanya terbuat 

dari katun atau kain dan dapat menampilkan banyak pola dan cetakan yang sering 

kali terfokus pada pola bergaya Afrika. Pada akhir 1990-an dan awal 2000-an, tas 

selempang dirancang secara berbeda, dikenakan dibagian belakang oleh pria dan 

wanita dalam format yang lebih kecil dengan fitur desain dan kain berbeda 

(Hollyann Prince, 2021). 
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Gambar 2.3 Tas Selempang (slingbag) 

(Sumber: https://livehaf.com/products/kai-sling-bag-black) 

D. Tote Bag 

Tote bag telah dating dari bentuk yang sangat sederhana hingga menjadi 

aksesoris penting dalam portofolio sebagian merek desainer. Etimologi dari kata 

tote adalah membawa dan dapat ditelusuri kembali pada abad ke-17. Namun tas 

ini telah menjadi bagian penting dari suatu sejarah sejak orang memiliki benda 

atau bagian penting dari apa yang harus mereka bawa. Tote bag pertama kali 

adalah kantong yang di kenakan di pinggang. Meskipun memiliki kegunaan 

praktis, mereka dapat dihias dengan sulaman atau permata dan digunakan sebagai 

tanda status dan kekayaan seseorang (Nichola Purvis, 2019). 

 
Gambar 2.4 Tote Bag 

(Sumber: totebagfactory.com/products/small-cotton-canvas-tote-bags-with-white-

handles-tc212) 
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E. Tas Tangan (handbag) 

Handbag atau tas tangan adalah jenis tas yang dapat dibawa baik di tangan 

maupun dipakai di atas bahu. Tas semacam ini secara tradisional dipasarkan untuk 

wanita, yang menggunakan tas ini untuk membawa kosmetik, uang dan barang-

barang pribadi mereka. Tas tangan ini dapat dibuat dari berbagai bahan, termasuk 

kulit, denim, vinil dan jerami. Tas ini juga daoat ditutup dengan beberapa cara 

yaitu menggunakan tali atau kancing maupun resleting (Samantha Critchell, 

2005). 

 
Gambar 2.5 Tas Tangan (handbag) 

(Sumber: www2.hm.com/en_gb/productpage.0639448001.html) 

 

2.2 Kenyamanan (comfort) 

Kenyamanan merupakan turunan kata sifat dari aman atau rasa aman, 

menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) aman adalah bebas dari bahaya, 

terlindung atau tersembunyi; tidak dapat diambil orang, tidak mengandung risiko, 

tenteram; tidak merasa takut atau khawatir. Sedangkan menurut Manuaba (1977) 

kenyamanan merupakan unsur perasaan manusia yang muncul sebagai akibat dari 

minimalnya atau tidak adanya gangguan pada sensasi tubuh. 

Jadi yang dimaksud dari kenyamanan adalah memberikan kenyamanan, 

aman untuk isi barang didalam tas yang meliputi barang berharga driver atau surat 

dan kartu penting yang dibawa driver. Juga nyaman untuk pegangan penumpang 

saat diatas sepeda motor. 
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2.3 Material 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), material adalah bahan 

yang akan dipakai untuk membuat barang lain, misalnya bahan mentah untuk 

bangunan seperti pasri, kayu dan kapur. 

Material adalah sesuatu yang disusun atau dibuat oleh bahan (Callister & 

William, 2004).  

Berikut adalah beberapa material utama yang digunakan untuk pembuatan 

waist bag dengan tambahan pegangan: 

2.3.1 Kain Kanvas Polyester PE 

Polyester adalah serat synthetic karena terbuat dari serat polyester, kain 

kanvas PE ini mempunyai kelebihan ketahanan yang baik dan tidak mudah kusut, 

ada juga macam kain yang memiliki ketahanan pada air atau waterproof sehingga 

cocok digunakan untuk tas dengan pemakaian outdoor. 

 

Gambar 2.6 Kain Kanvas Polyester PE 

(Sumber: Bahankain.com) 

2.3.2 Busa Teri 

Busa hati adalah jenis busa pelapis kain yang memiliki tekstur rapat di salah 

satu sisinya dengan sisi lainnya memiliki tambahan lapisan, sehingga cocok 

digunakan sebagai bantalan punggung tas ransel. 
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Gambar 2.7 Busa Teri 

(Sumber: Shopee.co.id) 

2.3.3 Kain Furing 190T 

Kain furing adalah lapisan tambahan kain dengan pemasangan pada bagian 

dalam sebuah tas, dengan fungsi memberikan kesan rapih dan menarik. Kain 

furing 190T merupakan kain yang memiliki karakteristik tipis, tidak gampang 

kusut, tahan lama dan mudah perawatannya. 

 

Gambar 2.8 Kain Furing 190T 

(Sumber: fitinline.com) 

2.3.4 Tali Webbing 

Tali webbing adalah tali dari bahan serat dengan anyaman padat atau flat 

webbing dengan sifat yang kaku. Kegunaan tali webbing adalah untuk alat 

outdoor dengan kegiatan seperti panjat tebing, mendaki, wall climbing dan 
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lainnya. Tali webbing memiliki karakteristik yang statis sehingga dapat dijahit 

pada bahan. 

 

Gambar 2.9 Tali Webbing 

(Sumber: Shopee.co.id) 

2.4 Teori Sistem 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), sistem merupakan 

perangkat unsur yang secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk suatu 

totalitas. Menurut Jogiyanto (2005: 2), sistem adalah gabungan dari berbagai 

elemen yang berhubungan dan berinteraksi untuk menyelesaikan tujuan tertentu. 

Penelitian ini menggunakan beberapa teori sistem, yaitu: 

2.4.1 Sistem Kuncian 

Untuk menunjang kekuatan dalam sistem kuncian, sistem kuncian yang cocok 

dengan penelitian ini, yaitu: 

1. Invisible Zipper 

Resleting Jepang atau yang sering disebut invisible zipper adalah jenis 

resleting yang ketika dipasang pada kain bagian geriginya akan tersembunyi 

dan tidak kelihatan pada bagian balik kain. 
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Gambar 2.10 Sistem Kuncian 

(Sumber: Indiamart.com) 

2. Ring Ransel Plastik 

Ring ransel plastic memiliki kelebihan yaitu ikatan dalam menggenggam tali 

karena memiliki bagian kasar pada bagian tengahnya, ring ransel memiliki 

kekurangan yaitu mudah rusak jika diberikan tekanan diluar batasnya (Chairil 

Anwar, 2017: 29). 

 

Gambar 2.11 Ring Ransel Plastik 

(Sumber: Bukalapak.com) 

3. Ladderlock Buckles 

Ladderlock buckles memiliki kelebihan yaitu kuat untuk hal mengunci, 

kekurangan yang dimiliki adalah pengait ini mudah rusak jika dikaitkan 

dengan berat beba melebihi kapasitasnya (Chairil Anwar, 2017: 29-30). 
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Gambar 2.12 Ladderlock Buckles 

(Sumber: goldstartool.com) 

4. Side Release Buckles 

Untuk penghubung dan pengunci Side release buckles sangat bagus untuk 

dipakai, perbedaannya adalah pada sistem yang memungkinkan tali untuk 

disatukan dan dipisah kembali. Sistem ini biasa digunakan pada tas pengguna 

sepeda yaitu messenger bag yang membutuhkan kecepatan dalam melepas 

tas. 

Side release buckles memiliki kelebihan yaitu kuat dalam mengaitkan, 

sedangkan kekurangannya adalah pengait ini mudah rusak jika dikaitkan 

dengan berat beban melebihi kapasitasnya (Chairil Anwar, 2017: 30). 

 
Gambar 2.13 Side Release Buckles 

(Sumber: goldstartool.com) 
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2.4.2 Sistem Jahitan 

Sistem jahitan yang dapat dikenakan untuk kekuatan dan estetika tas adalah 

sebagai berikut: 

1. Jahitan Kunci 

 

Gambar 2.14 Jahitan Kunci 

(Sumber: Mihailovic N. (1986). Masine i uredjaji u konfekciji. VTTS, Beograd) 

Jahitan kunci sebenarnya adalah jahitan yang sangat mendasar pada setiap 

mesin jahit, ketika mesin membuat jahitan tunggal, benang atas dan bawah 

megunci bersama-sama, menjaganya tetap aman di dalam kain, yaitu menjahit 

jahitan lurus pada mesin jahit (Heather, 2017). 

2. Jahitan Tumpang (Superimposed) 

Jahitan yang ditumpangkan digunakan dengan dua atau lebih bagian yang 

terpisah. Ini adalah salah satu metode jahitan yang paling umum. Jahitan 

superimposed paling dasar dibuat ketika satu lapis kain ditumpuk di atas yang 

lain dengan jahitan benang melalui semua lapisan kain (Mazadul Hasan 

Sheshir, 2014). 

 

Gambar 2.15 Jahitan Tumpang 

(Sumber: www.coats.com/id/information-hub/Seam-Types) 
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3. Jahitan Terikat 

Jahitan terikat memiliki bentuk yang di lipat pada bagian penyambung di atas 

pinggiran kain dan menyambung kedua pinggiran bagian penyambung ke 

kain dengan satu baris setikan atau lebih. Sehingga akan menghasilkan 

pinggiran jahitan yang rapi dan terlihat dari luar. Jahitan ini sering digunakan 

pada bagian leher kaos (Zaeniah, 2015). Memiliki kelbihan jahitan yang rapih 

dan memiliki kekurangan jahitan mudah terlepas dan juga melar. 

 
Gambar 2.16 Jahitan Terikat 

(Sumber: id.pinterest.com/pin/362047257519296964/) 

4. Jahitan Susun 

Jahitan susun ini dibuat dengan dua atau lebih potongan kain yang saling 

tumpeng tindih, memiliki satu lapis lipatan kain di bawahnya untuk tepi yang 

sudah jadi. Jahitan susun memiliki kelebihan mengatasi serat sehingga tidak 

terburai dan juga kekurangannya adalah mudah melar dan lepas. 

 
Gambar 2.17 Jahitan Susun 

(Sumber: id.pinterest.com/pin/258886678554659063/) 
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5. Bordir 

Heri Suhersono, 2010 menjelaskan bahwa border merupakan teknik dengan 

media benang yang dijalinkan pada bidang berupa kain atau kulit dengan 

menggunakan jarum. Tujuannya membentuk suatu motif untuk member 

kesan estetik dan hiasan pada pakaian. 

 
Gambar 2.18 Bordir 

(Sumber: cutesycrafts.com/2019/06/embroidery-stitch-sampler-2-pattern.html) 

 

2.5 Ergonomi 

Ergonomi merupakan cabang ilmu, seni dan teknologi berupa informasi 

mengenai sifat, kemampuan dan keterbatasan manusia, berupa fisik atau mental 

dari pekerjaannya, sehingga dilakukannya optimasi, efisiensi, kenyamanan, 

kesehatan dan keselamatan di tempat kerja untuk mencapai kualitas hidup menjadi 

lebih baik (Muchlisin Riadi, 2020). 

Ergonomi pada penggunaan produk pada driver dan penggunaan pegangan 

terhadap penumpang ojek online mengikuti ukuran antropometri yang sudah ada 

pada situs Antropometri Indonesia pada usia 17 sampai 50 tahun pada bagian 

Tinggi ketika posisi duduk, lebar perut, lebar bahu bagian atas. 

 

2.6 Antropometri 

2.6.1 Pengertian Antropometri 

Menurut Wignjosoebroto (2008), antropometri merupakan studi yang 

berkaitan pada pengukuran dimensi tubuh manusia. Bidang antropometri meliputi 

berbagai ukuran tubuh manusia seperti berat badan, posisi ketika berdiri, ketika 

merentangkan tangan, lingkar tubuh, panjang tungkai dan sebagainya.  
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Antropometri digunakan sebagai petimbangan ergonomis dalam proses 

desain produk yang akan memerlukan interaksi manusia, data antropometri akan 

menentukan bentuk, ukuran dan dimensi. 

 

2.7 Teori Warna 

Menurut Brewster (1831), teori warna adalah teori yang menyederhanakan 

warna yang ada di alam menjadi 4 kelompok warna. Keempat kelompok warna 

tersebut, yaitu: warna primer, warna sekunder, warna tersier dan warna netral. 

Teori ini pertama kali dikemukakan pada tahun 1831. 

 

2.7.1 Warna Netral 

Merupakan hasil dari campuran ketiga warna dasar, warna netral berfungsi 

sebagai latar belakang yang lembut dan dapat dengan mudah dipadukan dengan 

warna lain yang lebih kuat, sehingga membuat warna netral sangat cocok untuk 

dipakai bersebrangan dengan warna dominan. 

 

2.8 Teori SWOT 

 Rangkuti dalam Marimin, (2013: 58) menjelaskan analisis SWOT adalah 

suatu cara untuk mengidentifikasi berbagai faktor secara sistematis dalam rangka 

merumuskan strategi perusahaan. Dalam hal ini SWOT dipergunakan untuk 

mengevaluasi suatu hal dengan tujuan meminimumkan resiko yang akan timbul,  

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 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Jenis Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yaitu pendekatan deskriptif 

dengan metode yang menggambarkan suatu yang diteliti sehingga 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”. 

 

3.2 Objek Penelitian 

Objek penelitian adalah masalah yang akan diteliti. Menurut Sugiyono 

(2012), objek penelitian adalah suatu atribut dari orang, objek atau kegiatan yang 

mempunyai variasi tertentu yang diterapkan peneliti untuk dipelajari dan 

kemudian ditarik kesimpulannya. Waist Bag adalah objek yang akan di teliti, 

peneliti mengembangkan waist bag dengan menambahkan pegangan dengan 

tujuan keamanan dan kenyamanan pengguna ojek online. 

 
Gambar 3.1 Objek Penelitian Waist Bag 

3.2.1 Unit Analisis  

Menurut Amirin (1991: 12), unit analisis dapat berkaitan dengan fokus yang 

diteliti. Unit analisis merupakan penelitian yang dapat berupa benda, individu, 

kelompok, wilayah dan waktu tertentu sesuai dengan fokus penelitiannya. Dalam 

penelitian ini unit analisis yang akan dianalisa, yaitu: 
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1. Perilaku kebiasaan penumpang dan driver ojek online. 

Penumpang ojek online yang tidak berpegangan kepada driver ojek online, 

dengan kebiasaan driver yang memakai tas ketika berkendara sehingga 

dibuatnya waist bag dengan tambahan pegangan. 

2. Bentuk dan ukuran waist bag 

Bentuk persegi panjang dengan lengkungan (curve) pada ujung, dengan 

ukuran panjang 31 cm, tinggi 15 cm dan ketebalan 10 cm. 

3. Pegangan 

Pegangan menggunakan ukuran 10 cm dengan tebal mengikuti tali webbing 

dan handle grip yang dipakai. 

 

3.2.2 Subjek Penelitian 

Subjek penelitan adalah dimana data untuk variabel penelitan diperoleh 

(Arikunto, 2010).   

Subjek penelitian dipilih dengan tujuan memperoleh data selama berada 

dilapangan dan terkumpuk kemudian diolah dan dianalisis menurut subjek 

penelitian. Subjek dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Driver Ojek Online 

2. Penumpang Ojek Online 

3. Praktisi Pembuat Tas 

4. Disperindag 
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3.2.3 Lokasi Penelitian 

Demi membatasi area yang di teliti, peneliti memilih lokasi penelitian yang 

berlokasi di sepanjang jalan MERR (Jl. Dr. Ir. H. Soekarno) di Surabaya. 

 

Gambar 3.2 Lokasi Penelitian Sepanjang jalan MERR (Jl. Dr. Ir. H. Soekarno) 

 (Sumber: Google Maps) 

3.3 Metode Kajian 

Penerapan Model Kajian pada penelitian ini yaitu menggunakan model 

kajian Sosial Teknologi dengan parameter desain dan fungsi baru. 

 

3.4 Teknik Pengumpulan Data  

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

dengan berbagai cara yang disesuaikan dengan informasi yang diinginkan, antara 

lain dilakukan dengan cara : 

4.1.1 Observasi 

Pengamatan yang sudah dilakukan oleh peneliti yang memusatkan perhatian 

terhadap suatu objek penelitian dengan menggunakan seluruh alat indra. 

Observaasi dilakukan melalui dengan cara pengamatan dan pencatatan sistematis 

terhadap objek dan perilaku yang diteliti, yaitu: 

1. Kebiasaan driver ojek online dan penumpang 

Dari hasil observasi peneliti, untuk driver ojek online sering membawa tas 

kecil untuk dibawa berkendara dengan fungsi membawa barang-barang kecil 

yang dibawa seperti handphone, dompet, kartu dan sebagainya. 

Dari penumpang ojek online peneliti melihat ada satu point penting terhadap 

penumpang ojek online, yaitu tidak berpegangan terhadap driver ojek online 
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disebabkan oleh tidak nyaman, tidak etis dan sebagainya sehingga dapat 

menimbulkan resiko kecelakan seperti terjatuh dari motor. 

2. Bentuk dan ukuran waist bag 

Dari pengamatan peneliti di lokasi penelitian di sepanjang jalan MERR yaitu 

melihat banyaknya driver ojek online yang memakai tas kecil, tas selempang 

atau waist bag dengan bentuk persegi panjang oval atau curve pada bagian 

ujungnya, dengan ukuran sekitar panjang 30 sampai 45 cm, tinggi 15 sampai 

25 cm dan ketebalan atau lebar 5 sampai 15 cm. Sehingga tas tidak 

mengganggu driver ketika berkendara. 

3. Material dan desain tas 

Peneliti melakukan observasi langsung dengan meminjam salah satu produk 

tas yang dipakai oleh driver ojek online, menurut peneliti kekurangan dari tas 

selempang yang dipakai lebih kepada material yang tidak anti air sehingga 

dapat merusak barang yang ada didalam tas ketika driver kehujanan. Dari 

segi desain, kebanyakan produk memiliki beberapa warna yang bersebrangan 

dengan pakaian perusahaan ojek online yang dipakai. 

4. Pemakaian waist bag 

Produk waist bag sering dipakai dibagian punggung ketika driver tidak 

sedang membawa penumpang, jika driver membawa penumpang waist bag 

akan dipakai pada bagian area pinggul atau perut. 

 

4.1.2 Wawancara 

Pendekatan kualitatif wawancara dapat bersifat mendalam. Wawancara 

dapat digunakan untuk menggali lebih dalam dari data yang diperoleh dari 

observasi. Wawancara mendalam, merupakan suatu kegiatan yang dilakukan 

untuk mendapat informasi secara langsung dengan mengajukan pertanyaan 

kepada narasumber (informan atau informan kecil) untuk mendapat informasi 

yang mendalam (Rully Indrawan dan Poppy Yaniawati, 2004: 138). 

Wawancara yang dilakukan untuk memenuhi sumber data yang diperlukan 

adalah wawancara terstruktur dan tidak terstruktur, yaitu dengan mempersiapkan 

pertanyaan inti dan meneruskan pertanyaan sesuai data yang diperlukan di 

lapangan, adapun beberapa pihak yang akan di wawancarai, yaitu: 
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1.  Driver Ojek Online. 

Peneliti melakukan wawancara dengan Driver yaitu mas Zakaria yang 

bertemu di daerah jalan MERR Surabaya ketika bersantai tidak sedang 

membawa penumpang. Wawancara dilakukan pada tanggal 30 September 

2021, pukul 20.00. Menurut narasumber menjelaskan bahwa penggunaan tas 

memiliki kelebihan saat dipakai untuk berkendara yaitu untuk membawa 

barang kecil, sehingga tidak takut jika barang jatuh seperti ditaruh pada saku 

pakaian, namun memiliki kekurangan ketahanan terhadap air hujan dan 

kekuatan pada tali yang mudah putus atau rusak. 

2. Penumpang Ojek Online. 

Peneliti melakukan wawancara tidak terstruktur terhadap penumpang ojek 

online yaitu Dilla yang turun di dekat Ruko Promenade di jalan MERR (Jl. 

Dr. Ir. H. Soekarno). Wawancara dilakukan pada tanggal 21 Oktober 2021, 

pukul 19.30. Menurut narasumber menjelaskan bahwa penumpang tidak 

berpegangan di driver dikarenakan sangat tidak nyaman, terlebih tidak kenal, 

sehingga memilih tidak berpegangan dan sesekali berpegangan di bagian besi 

belakang motor. 

3. Pembuat Tas 

Peneliti melakukan wawancara terstruktur terhadap Bapak Giantoro selaku 

Praktisi dan pemilik CV. AZZA Collection Reparasi Tas dan Koper yang 

berlokasi di Jl. Dr. Ir. H. Soekarno No. 2Q, Penjaringan Sari. Wawancara 

dilakukan pada tanggal 28 Oktober 2021, pukul 09.00. Menurut narasumber 

menjelaskan bahwa tas selempang dan sejenisnya adalah tas yang memiliki 

bentuk panjang (horizontal) oval atau hanya tumpul (curve) pada bagian 

ujungnya. Material yang dipakai kebanyakan memakai bahan kanvas biasa 

sehingga tidak waterproof, dengan jahitan satu lapisan sehingga tas memiliki 

kualitas yang kurang. Narasumber menyarankan memakai material seperti 

kanvas polyester PE dengan permukaan kasar namun memiliki kekuatan dan 

waterproof sehingga cocok jika digunakan diluar ruangan (outdoor), 

narasumber menambahkan, jika produk digunakan untuk pegangan, lebih 

baik menggunakan tali webbing dengan lebar 5 cm.  
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Gambar 3.3 Wawancara Pak Sugiantoro 

4. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jatim 

Peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Agus selaku kepala bidang 

Desain Produk, Bu Wiwit dan Mas Ibran sebagai pendamping dan 

mengetahui secara teknis pada bidang Desain Produk di Disperindag Jawa 

Timur yang berlokasi di Jl. Siwalankerto Utara II No. 42. Wawancara 

dilakukan pada tanggal 8 Desember 2021, pukul 13.00. Narasumber 

menjelaskan bahwa pengembangan desain produk pada waist bag dengan 

pegangan memang perlu dibuat, diperuntukkan kepada driver dan penumpang 

ojek online, sehingga desain produk tidak hanya menjadi teori. Pada 

penjelasan mengenai produk, narasumber menambahkan rancangan tambahan 

untuk bagian tali yang melewati bahu seperti halnya memakai tas ransel dan 

juga memakai sistem buka tutup atau kuncian dengan Side Release Buckles, 

dimaksudkan meminimalisir beban yang diterima pada area perut atau 

pinggul dan juga ketika tidak membawa penumpang, driver dapat memakai 

waist bag seperti biasa. 
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Gambar 3.4 Wawancara dengan Bagian Desain Produk Disperindag 

 

4.1.3 Dokumentasi 

Dalam metode ini peneliti mencari data yang menunjang penelitian tersebut 

seperti dari buku, majalah, studi literatur, koran, dll. Serta melakukan wawancara 

ataupun observasi dengan mengambil foto selama penelitian. 

Metode dokumentasi dilakukan untuk mendokumentasikan semua yang 

berkaitan dengan proses penelitian, mulai dari awal penelitian dengan observasi, 

wawancara dari para ahli hingga proses pengerjaan produk, dengan tujuan 

mendapatkan seluruh sumber data yang akan dapat menjadi sebuah produk, 

sehingga memberikan informasi bagi proses penelitian. 

 

4.1.4 Studi Literatur 

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

teoritis dan referensi lain berkaitan dengan budaya, nilai dan norma pada situasi 

sosial yang diteliti. 

Studi yang dilakukan dengan mencari teori yang relefan untuk melakukan 

studi yang berkaitan dengan desain produk waist bag yaitu, ergonomi pemakaian 

tas, material dan lain sebagainya, referensi dapat dicari dari buku, artikel, laporan 

penelitian dan situs dari internet dengan tujuan memperkuat permasalahan sebagai 

dasar teori dalam melakukan studi. 
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3.4 Teknik Analisis Data 

Pada kegiatan dalam analisis data yang dilakukan penelitian dalam 

penelitian ini dari reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. 

Sebagaimana yang diungkapkan oleh Miles dan Huberman (1992 :19-20) bahwa 

analisis data kualitatif terdiri dari empat alur kegiatan sebagai berikut: 

1. Pengumpulan Data 

Pengumpulan data merukapan upaya untuk mengumpulkan data dengan 

berbagai macam cara, seperti: obervasi, wawancara, dokumentasi, dst. 

2. Reduksi Data 

Pengelompokan data yang telah terkumpul sehingga menjadi fokus dengan 

apa yang di teliti yang didapatkan dari lapangan 

3. Penyajian Data 

Susunan informasi terorganisir memungkinkan untuk ditarik kesimpulan dan 

mengambil tindakan dengan memeriksa penyajian data dan juga 

memudahkan untuk menjelaskan yang perlu dilakukan berdasarkan 

pemahaman ini. Penyajian data paling umum digunakan adalah teks 

deskriptif. 

4. Verifikasi 

Tinjuan ulang pada catatan lapangan atau peninjauan kembali serta tukar 

pikiran diantara teman sejawat untuk mengembangkan “kesempatan 

intersubjektif”, dengan kata lain makna yang muncul dari kata harus teruji 

kebenarkannya, kekokohannya, kecocokannya. 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Hasil Temuan Data 

4.1.1 Observasi 

Peneliti melakukan observasi terhadap waist bag yang dikenakan oleh 

driver ojek online dan perilaku penumpang ojek online yang tidak berpegangan, 

dengan tujuan mencari data bentuk waist bag, ukuran waist bag, desain waist bag, 

material waist bag, kegunaan dan pemakaian waist bag.  

1. Penumpang tidak berpegangan dikarenakan tidak nyaman atau tidak etis. 

2. Memiliki bentuk persegi panjang (horizontal) dengan ujung tumpul (curve). 

3. Memiliki ukuran panjang 30 sampai 45 cm, tinggi 15 sampai 25 cm dan 

ketebalan atau lebar 5 sampai 15 cm. 

4. Memakai material kanvas biasa tidak waterproof, tali dengan lebar kecil 

mudah rusak atau putus sehingga diperlukannya material waterproof dengan 

tali webbing 5 cm. 

5. Memiliki desain dengan warna bersebrangan dari warna instansi, sehingga 

diperlukan warna netral. 

6. Pemakaian dikenakan pada area pinggul dan atau perut ketika membawa 

penumpang. 

4.1.2 Wawancara 

1. Driver Ojek Online 

Narasumber dari driver ojek online adalah mas Zakaria, menjelaskan tas 

memiliki kelebihan dapat membawa barang kecil sehingga barang tidak takut 

terjatuh atau hilang ketika berkendara. 

2. Penumpang Ojek Online 

Narasumber dari penumpang ojek online adalah Dilla, menjelaskan bahwa 

penumpang tidak berpegangan dikarenakan tidak nyaman, tidak kenal dan 

memilih berpegangan di bagian (part) motor. 
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3. Pembuat Tas (Praktisi) 

Narasumber dari pembuat tas adalah Bapak Giantoro, menjelaskan bahwa 

waist bag sebaiknya menggunakan bentuk panjang horizontal dengan ujung 

curve sehingga tidak menggangu driver disaat berkendara. Menggunakan 

material kanvas polyester PE dengan kekuatan dan ketahanan (waterproof). 

Untuk tali memakai tali webbing dengan ukuran lebar 5 cm, sehingga dapat 

menahan tarikan yang kuat. 

4. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jawa Timur (DISPERINDAG) 

Narasumber dari bidang Desain Produk di Disperindag Jatim yaitu Kepala 

bidang Pak Agus, dengan didampingi oleh Bu Wiwit dan Mas Ibran, 

menjelaskan bahwa produk bermanfaat terhadap kenyamanan dan keamanan 

bagi penumpang dan driver ojek online. Dengan tambahan tali melewati bahu 

seperti memakai tas ransel dengan sistem kuncian atau sistem buka tutup side 

release buckles. 

 

4.1.3 Dokumentasi 

Dari dokumentasi yang didapatkan pada lokasi penelitian yang berlokasi di 

sepanjang jalan MERR (Jl. Dr. Ir. H. Soekarno) di Surabaya yaitu penumpang 

tidak berpegangan pada driver, tas yang dipakai oleh driver. 

 
Gambar 4.1 Dokumentasi Driver dan penumpang 
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4.1.4 Studi Literatur 

1. Ergonomi Pemakaian Tas 

Ergonomi pemakaian tas menggunakan data ukuran antropometri yang sudah 

ada sehingga nyaman ketika produk dipakai. Ukuran antropometri sebagai 

berikut: 

a. Pengukuran antropometri menggunakan acuan dari situs 

Antropometriindonesia.com untuk mengetahui ukuran yang dipakai pada 

waist bag yang dipakai oleh driver. 

Tabel 4.1 Pengukuran Antropometri pada Driver 

No Keterangan Ukuran 

1. Tinggi ketika posisi duduk 78.1 cm 

2. Lebar pinggul 32,32 cm 

3. Lebar bahu bagian atas 31,32 cm 

4. Tebal perut ketika duduk 20,58 cm 

 

b. Pengukuran antropometri pada penggunaan pegangan pada waist bag untuk 

penumpang adalah 

Tabel 4.2 Pengukuran Antropometri pada penumpang 

No Keterangan Ukuran 

1. Tinggi siku dalam posisi duduk 24,65 cm 

2. Panjang lengan atas 32,04 cm 

3. Panjang lengan bawah 40,53 cm 

4. Lebar tangan 9,43 cm 

 

2. Kain Kanvas Polyester PE 

Polyester merupakan serat sintetis yaitu terbuat dari serat polyester, kain 

kanvas ini mempunyai kelebihan pada ketahanan dan sulit kusut, ada juga 

macam kain yang memiliki ketahanan pada air atau waterproof sehingga 

cocok digunakan untuk tas dengan pemakaian outdoor. 

3. Tali Webbing 

Tali webbing adalah tali yang terbuat dari bahan serat dengan anyaman padat 

atau flat webbing hingga membentuk bidang datar dengan sifat yang kaku 

(statis). Kegunaan tali webbing adalah untuk alat outdoor dengan kegiatan 

seperti panjat tebing, mendaki, wall climbing dan lainnya. Tali webbing 

memiliki karakteristik yang statis sehingga dapat dijahit pada bahan. 
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4.1.5 Segmentation, Targeting, Positioning (STP) 

1. Segmentation 

a. Demografis 

Usia    : 17 – 50 tahun 

Jenis Kelamin  : Perempuan dan Laki-laki 

Siklus Hidup Keluarga : Menikah, belum menikah 

Jenis Pekerjaan  : Driver ojek online 

Tingkat Penghasilan : > Rp. 1.000.000 

Agama   : Semua Agama 

Kelas Sosial  : Kelas menengah kebawah 

b. Geografis 

Wilayah   : Indonesia 

Ukuran Kota  : Semua Kota 

Iklim   : Tropis 

c. Psikografis 

Activity   : Kegiatan tidak terlalu padat atau padat 

Interest :Menyukai produk multifungsi, minimalis 

dan kuat 

Opinion :kegunaan yang berbanding lurus dengan 

yang ditawarkan 

2. Targeting 

Waistbag ini ditargetkan untuk kalangan masyarakat laki-laki dan perempuan 

dengan pekerjaan sebagai driver ojek online dan orang tua atau pemilik 

kendaraan roda dua yang membutuhkan pegangan untuk membuat rasa 

nyaman dan aman untuk penumpangnya. 

3. Positioning 

Produk waistbag ini dikhususkan untuk driver ojek online yang khususnya 

mengangkut penumpang, dengan pegangan memberikan rasa aman dan 

nyaman. 
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4.2 Analisa Sistem 

Yang diperlukan untuk mengetahui sistem pengembangan waistbag dengan 

tambahan pegangan, perlu dilakukan analisis sistem. Berikut adalah system yang 

digunakan pada pengembangan waistbag dengan tambahan pegangan, antara lain: 

4.2.1 Sistem Buka Tutup 

Berikut ini merupakan table dari system buka tutup yang akan di analisa 

pada produk pengembangan waistbag dengan pegangan, antara lain: 

Tabel 4.3 Sistem Buka Tutup 

Pada analisis ini dapat memakai sistem buka tutup yang memungkinkan 

untuk diaplikasikan saat pembuatan waist bag dengan pegangan adalah Invisible 

Zipper. 

1. Invisible Zipper terpilih karena memiliki kelebihan yang lentur dan resleting 

tidak terlihat dari bagian luar bahan. 

 

4.2.2 Sistem Jahitan 

Berikut ini adalah table dari beberapa system jahitan yang akan dianalisa, 

antara lain: 

Tabel 4.4 Sistem Jahitan 

No 
Sistem 

Jahitan 
Kelebihan Kekurangan Skor 

1. 
Jahitan 

Kunci 

Memiliki 

kemampuan 

menjahit kain tebal 

Jahitan susah dilepas 8 

2. 
Jahitan 

Rantai 

Dapat mengikuti 

bentuk kain 
Jahitan mudah melar dan terlepas 6 

3. 
Jahitan 

Tumpang 
Sangat kuat Jahitan sangat padat 7 

4. 
Jahitan 

Terikat 
Jahitan rapih Mudah terlepas dan melar 6 

5. 
Jahitan 

Susun 

Dapat mengatasi 

serat kain dengan 
Jahitan mudah lepas dan melar 5 

No 
Sistem 

Buka Tutup 
Kelebihan Kekurangan Skor 

1. Invisible 

Zipper 

Tidak kelihatan 

dari bagian balik 

bahan 

Mudah rusak jika terlalu sering 

digunakan 

8 

2. Metal Zipper Awet karena 

terbuat dari bahan 

metal 

Sangat mudah berkarat dan macet 

karena faktor lingkungan 

8 
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serat terburai 

6. Bordir 

Mampu 

membentuk motif 

sesuai keinginan 

Mudah rusak jika suatu benang 

putus akan diikuti benang lainnya 
7 

Pada analisis ini dapat memakai sistem jahitan yang memungkinkan untuk 

diaplikasikan saat pembuatan waist bag dengan tambahan pegangan adalah 

Jahitan Kunci, Jahitan Tumpang, Jahitan Terikat dan Bordir. 

1. Jahitan kunci terpilih karena dapat menjahit kain tebal seperti menjahit pada 

bagian tali webbingnya yang cukup tebal. 

2. Jahitan tumpang memiliki kekuatan terhadap jahitannya, karena padat. 

3. Jahitan terikat adalah jahitan yang sangat cocok kepada tas yang 

mengharuskan adanya desain dan stylish. 

4. Bordir adalah nilai tambah untuk memperindah desain waist bag yaitu 

menambahkan logo dengan bordir di bagian depan waist bag. 

 

4.2.3 Sistem Kuncian 

Berikut merupakan table dari beberapa system kuncian yang dianalisa pada 

produk waist bag, antara lain: 

Tabel 4.5  Sistem Kuncian 

No 
Sistem 

Kuncian 
Kelebihan Kekurangan Skor 

1. Ring Plastik 

Kuat dalam mengikat 

tali karena memiliki 

bagian kasar pada sisi 

tengahnya 

Mudah rusak jika dikaitkan 

dengan beban yang melebihi 

kapasitas 

8 

2. 
Ledderlock 

Buckles 
Kuat untuk penguncian 

Rusak ketika dikaitkan dengan 

beban yang sangat berlebihan 

dan melampaui batas kapasitas 

8 

3. 
Side Release 

Buckles 

Sangat kuat karena 

memiliki ketebalan dan 

padat 

Rusak jika menahan berat yang 

terlampau berlebihan dari 

kapasitas normal. 

9 

Pada analisis ini dapat memakai sistem kuncian yang memungkinkan untuk 

diaplikasikan saat pembuatan waist bag dengan tambahan pegangan adalah 

1. Ring Plastik memiliki pengatur panjang pendek pada tali bagian utama dan 

pada tali pada bahu.  

2. Ledderlock Buckles merupakan pengunci webbing yang dapat di kencangkan 

dan dilonggarkan sekaligus mengunci tali agar tidak bergeser ketika 

digunakan. 
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3. Side Release Buckles memiliki fungsi sebagai kunci untuk ujung tali dengan 

sambungan tali lainnya, dengan bahan yang sangat kuat. 

 

4.3 Analisa Data 

 
Gambar 4.2 Analisa Data 

(Sumber: https://www.dqlab.id/data-analisis-pahami-teknik-pengumpulan-data) 

Analisis data merupakan proses mancari dan menyusun data secara 

sistematis dengan menggunakan berbagai teknik pengumpulan data seperti 

wawancara, kuesioner, observasi dan dokumentasi. Teknik ini digunakan dalam 

analisis kualitatif memiliki tahap yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian 

data dan yang terakhir kesimpulan atau verifikasi. 

 

4.3.1 Reduksi Data 

Reduksi data adalah pengumpulan data dari berbagai sumber, proses analisis 

data pada reduksi data untuk memperjelas data yang didapatkan. 

Waist bag yang digunakan memiliki bentuk dengan ukuran kecil sehingga 

tidak mengganggu driver saat berkendara, berfungsi membawa barang kecil 

seperti handphone, dompet, kartu dan lainnya. Bahan memakai kanvas polyester 

PE dengan material yang tahan terhadap air (waterproof), tali menggunakan 

webbing ukuran lebar 5 cm dengan handle grip sebagai pegangan. Waist bag 

memakai sistem buka tutup Invisible Zipper dengan kelebihan tidak terlihat dari 

bagian balik bahan. Sistem jahitam memakai jahitan kunci, jahitan tumpang, 

jahitan terikat dan bordir. Memakai sistem kuncian ring plasti, ledderlock buckles 

dan side release buckles. 
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4.4 Penyajian Data 

Peneliti mendapatkan beberapa poin yang didapat dari reduksi data yang 

dapat disajikan dalam sebuah table penyajian data, yaitu: 

Tabel 4.6 Penyajian Data 

 Penyajian Data 

Produk 

1. Desain waist bag memiliki bentuk minimalis dengan pemilihan 

warna hitam sebagai warna netral 

2. Bahan yang digunakan adalah polyester dengan bahan waterproof 

untuk menjaga barang yang dibawa lebih aman dari air hujan. 

3. Tali menggunakan tali webbing yang kuat dan lebar sehingga 

nyaman dan aman terhadap tarikan. 

Fungsional 

1. Terdapat fungsi tambahan pada bagian atas waist bag dengan 

tambahan gabungan tali sehingga menambah kekuatan terhadap 

tarikan ketika digunakan. 

2. Memiliki busa pada bagian spot tali atas maupun di bagian utama 

tali, sehingga membuat driver nyaman saat memakainya. 

3. Terdapat pegangan utama pada bagian belakang waist bag dengan 

tersambung ke bagian tali webbing untuk kenyamanan dan keamanan 

penumpang. 

4. Memiliki fungsi untuk penyimpanan barang yang tergolong kecil 

seperti handphone, dompet, kartu dan barang lainnya. 

Sistem 

1. Terdapat Side Release Buckles dengan sistem dapat di lepas dan 

dipasang dengan kekuatan yang baik, sehingga jika tidak digunakan 

untuk penumpang, dapat dilepas kembali menjadi waist bag seperti 

biasa. 

Dari tabel penyajian data, peneliti menganalisa kembali dan memperoleh 

poin penting yang akan digunakan dan dimunculkan dalam pengembangan desain 

produk waist bag dengan penambahan pegangan untuk penumpang agar 

memenuhi syarat aman dan nyaman untuk penumpang dan driver. 

Tabel 4.7 Penyajian Data 

 Keterangan 

Bentuk 
1. Desain waist bag menggunakan bentuk minimalis dengan warna netral 

sehingga tidak mengganggu driver dan memiliki kesan netral 

Bahan 
1. Material yang digunakan memiliki ketahanan, kekuatan dan waterproof 

2. Kain kanvas poly PE hitam, busa hati, tali webbing, kain furing. 

Fungsi 

1. Penumpang dapat berpegangan dengan aman dan nyaman ketika 

berkendara sehingga memenuhi hal safety 

2. Dapat membawa barang-barang kecil seperti handphone, dompet, kartu 

dan sebagainya 

 

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

Metode pada Analisis SWOT digunakan untuk mencari kelemahan dari 

produk komptetitor untuk diubah menjadi kekuatan bagi produk waist bag yang 

akan diberikan tambahan pegangan. Metode dilakukan dengan cara penggabungan 

beberapa kekuatan yang akan membantu proses perancangan penelitian. 



35 

 

 

 

Tabel 4.8 Analisis SWOT 

 Strenght 
1. Tas memiliki bentuk 

minimalis dengan warna 

hitam sebagai warna 

netral 

2. Memakai material 

Polyester yang kuat dan 

anti air 

3. Memiliki tambahan 

pegangan dibagian 

belakang untuk 

penumpang berpegangan 

4. Memakai tali webbing 

yang kuat dan lebar 

dengan tambahan busa 

dimaksudkan untuk 

kenyamanan driver 

ketika memakai. 

Weakness 
1. Ukuran waist bag 

terbilang kecil sehingga 

dapat menampung 

barang yang terbatas 

2. Hanya memiliki 2 

kantung kecil dibagian 

belakang dan depan dan 

1 kantung utama waist 

bag. 

Opportunity 
1. Desain memakai banyak 

aksesoris yang membuat 

desain tampak ramai 

2. Bahan tidak waterproof 

sehingga dapat merusak 

barang yang dibawa 

3. Tali waist bag memiliki 

lebar yang terbilang kecil 

sehingga mudah putus 

Strategi S-O 
Merancang waist bag dengan 

tambahan pegangan untuk 

penumpang, menghilangkan 

banyak aksesoris yang tidak 

ada fungsi lebih, ditambah 

dengan tambahan material 

waterproof dan memakai tali 

webbing yang tebal dan lebar 

Strategi S-W 
Mengembangkan fungsi waist 

bag dengan menambahkan 

pegangan, dan memakai 

material yang cocok untuk 

kebutuhan. 

Threat 
1. Memiliki bentuk persegi 

panjang horizontal 

dengan sudut curve 

sehingga tidak 

mengganggu driver ketika 

memakainya 

2. Memiliki banyak spot 

tambahan busa untuk 

kenyamanan pemakai 

3. Memakai bahan yang kuat 

dan waterproof 

4. Memiliki warna hitam 

sebagai warna netral 

Strategi S-T 
Merancang waist bag dengan 

tambahan pegangan dengan 

bahan material yang kuat dan 

waterproof. 

Strategi W-T 
Mengembangkan bentuk 

waist bag dengan 

menambahkan pegangan 

dengan fungsi lebih dan 

telihat elegan dengan warna 

hitam netral. 

Strategi Utama 

 

Mengembangkan bentuk waist bag dengan fungsi lebih dari 

tambahan pegangan, dengan memperhatikan kekuatan material 

dan waterproof, memakai warna netral hitam hingga terlihat 

elegan, serta memiliki kenyamanan dari tambahan busa yang 

empuk sehingga driver memiliki kenyamanan saat 

memakainya. 
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4.6 Unique Selling Preposition (USP) 

Dengan menambahkan pegangan pada bagian belakang, menambahkan tali 

pada bahu dan juga memiliki material yang kuat dan ketahanan (waterproof) 

diharapkan mampu memenuhi kebutuhan penumpang dan driver ojek online pada 

saat berkendara, sehingga mendapatkan rasa aman dan nyaman pada penumpang 

dan driver ojek online memiliki tempat menyimpan barang yang aman dari air 

hujan. Kemudian dengan menambahkan desain waist bag dengan tampilan 

minimalis dan warna netral hitam membuat waist bag menjadi lebih elegan. 

 

4.7 Verifikasi 

Dari data yang sudah didapatkan, dapat ditarik kesimpulannya yaitu: 

1. Bentuk dan desain menggunakan konsep minimalis dan menggunakan warna 

hitam sebagai warna netral. 

2. Bahan baku yang digunakan adalah polyester dengaan bahan waterproof dan 

kuat 

3. Serta memakai tali webbing yang lebar dan kuat 

4. Berfungsi sebagai pegangan untuk penumpang dan penyimpanan barang kecil 

untuk drivernya. 

5. Terdapat busa yang empuk untuk kenyamanan driver ketika waist bag dan 

pegangan digunakan. 

4.8 Alur Perancangan Karya 

Berikut ini merupakan alur perancangan karya untuk proses pembuatan 

dengan pengembangan desain produk waist bag dengan tambahan pegangan 

untuk penumpang ojek online: 
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Gambar 4.3 Alur Perancangan Data  

4.9 Perancangan Karya 

Rancangan produk waist bag ini termasuk dalam kategori lingkungan non 

fisik, karena produk waist bag ini berkaitan dengan industri fashion dan 

transportasi. 

Karena tema yang diangkat adalah bagimana mengembangkan waist bag 

dengan tambahan pegangan untuk penumpang ojek online, dengan meningkatnya 

transportasi umum ojek online dapat membantu penumpang berpegangan 

sehingga terciptanya rasa aman dan nyaman. Dengan waist bag sebagai tempat 

penyimpanan barang, driver sangat dimudahkan ketika membawa barang kecil 

yang berharga seperti handphone, dompet, kartu dan barang kecil lainnya. 

Pengembangan waist bag dengan tambahan pegangan diharapkan mampu 

mengurangi resiko kecelakaan penumpang ojek online yang ketika berkendara 

tidak berpegangan. Menggunakan material yang mudah didapat di toko bahan, 

produk waist bag dengan tambahan pegangan ini menggunakan material kuat dan 

waterproof yaitu kanvas polyester dan tali webbing yang lebar dan kuat. 

Berikut adalah hasil karya yang telah dibuat yaitu waist bag dengan 

tambahan pegangan untuk penumpang ojek online. 
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4.10 Sketsa Ide Pemecahan 

Untuk sketsa ide pemecahan memiliki dua Desain Alternative yang akan 

dipilih untuk waist bag, yang nantinya akan dipilih satu desain yang cocok 

digunakan untuk solusi pemecahan masalah yang ada. Berikut 2 desain alternative 

yang ditawarkan guna memaksimalkan nilai produk. 

 
Gambar 4.4 Sketsa Ide Pemecahan Alternative 1 

 
Gambar 4.5 Sketsa Ide Pemecahan Alternative 2 

 
Gambar 4.6 Sketsa Ide Pemecahan Tali  Bagian Belakang 

Dalam penggunaan desain, peneliti memilih sketsa ide pemecahan 

alternative 2, dengan bagian belakang tali seperti Gambar 4.6. 
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4.11 Gambar Teknik 

 

Gambar 4.7 Gambar Teknik tampak Depan 

 

Gambar 4.8 Gambar Teknik tampak Belakang 

 

Gambar 4.9 Gambar Teknik Tali Ransel 

 

4.12 Gambar Desain 3D 

 

Gambar 4.10 Desain 3D Tampak Belakang 
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Gambar 4.11 Desain 3D Tampak Depan 

 
Gambar 4.12 Desain 3D Tampak Perspektif 

 

Gambar 4.13 Desain 3D Tampak Atas 
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Gambar 4.14 Desain 3D Tampak Belakang Dekat 

 

Gambar 4.15 Desain 3D Tampak Depan Dekat 

4.13 Implementasi Karya 

Untuk tahap implementasi karya, peneliti melakukan penjabaran terhadap 

rancangan yang sudah dibuat dan melalui proses dari awal hingga penggunaan 

produk yang sudah jadi, penerapan karya yaitu dengan skala 1:1. 

 

4.14.1 Proses Pengerjaan Tas 

 

Gambar 4.16 Proses Pemotongan Bahan 
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Gambar 4.17 Proses Menjahit 

 

Gambar 4.18 Proses Perakitan Pola 

 

4.14.2 Produk Tas Skala 1:1 

 

Gambar 4.19 Produk Waist Bag Dengan Pegangan 
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4.14.3 Penggunaan Produk 

 

Gambar 4.20 Penerapan Penggunaan Produk Tas Dengan Penumpang 

 

Gambar 4.21 Penggunaan Tampak Samping 

 

Gambar 4.22 Penggunaan Tampak Belakang 
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Gambar 4.23 Penggunaan Ketika Pegangan 
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

Kesimpulan yang dapat ditarik dari pembahasan yang telah dilakukan pada 

pengembangan desain produk waist bag dengan tambahan pegangan untuk 

penumpang ojek online adalah sebagai berikut: 

1. Pengembangan dengan tambahan pegangan mempertimbangkan kenyamanan 

dan mengurangi resiko terjadinya kecelakaan bagi penumpang saat 

berkendara berboncengan diatas motor. 

2. Penggunaan material yang memiliki kenyamanan, kekuatan dan ketahanan 

(waterproof) memungkinkan driver dapat menyimpan barang dengan aman, 

dan nyaman ketika menggunakan produk. 

3. Penggunaan desain minimalis dan elegan mampu meningkatkan nilai produk. 

 

5.2 Saran 

Saran yang dapat diberikan untuk pengembangan waist bag dengan 

tambahan pegangan untuk penumpang adalah 

1. Pemilihan jahitan yang perlu ditingkatkan sesuai standar kegunaan di medan 

jalan, sehingga mempengaruhi kualitas yang diperlukan. 

2. Penambahan material sesuai dengan kebutuhan 

3. Mempertimbangkan ergonomi dan antropometri yang lebih kompleks saat 

produk digunakan. 
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