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ABSTRAK 

 

Tas pancing ransel yang ada di market place saat ini memiliki berbagai macam 

jenis dan desain.Tas pancing ransel umumnya digunakan untuk menyimpan alat 

pancing dan beberapa properti pancing lainnya.  Disisi lain para pemancing 

membutuhkan kursi untuk duduk. Persoalan yang ada di tempat pemancingan 

sedikit sekali yang menyediakan kursi. Kalaupun tempat pemancingan 

menyediakan kursi, para pemancing harus mengeluarkan uang sewa kursi. Kursi 

sangat berguna bagi pemancing untuk kenyamanan saat melakukan aktivitas 

memancing. Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan tas ransel pancing 

yang dilengkapi dengan kursi pancing. Dalam pengembangan tas ransel pancing 

peneliti menggunakan metode observasi, wawancara, dan studi literature. Teknik 

yang digunakan dalam pengumpulan data, peneliti menggunakan teknik non 

probability sampling dengan cara purposive sampling dan snowball sampling. 

Penelitian ini menunjukkan hasil tas ransel  pancing yang dikembangkan 

dilengkapi dengan kursi lipat (backpack chair). Kursi yang dikembangkan 

memiliki ketinggian 30 cm. Sedangkan material tas menggunakan material 

cordura. Kerangka kursi menggunakan logam aluminium. Sistem lipatan kursi 

menggunakan lipatan biasa sehingga membentuk lipatan lurus menyerupai papan 

yang dapat dibawa kemana-mana. Dengan demikian pemancing tidak perlu lagi 

disibukkan dengan ada atau tidak adanya kursi di lokasi pemancingan. 

 

Kata kunci: Backpack chair, Multifungsi, Nyaman. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Tas merupakan suatu produk yang sering digunakan oleh banyak orang 

sebagai tempat penyimpanan suatu barang. Prilaku seseorang bagi pengguna tas 

ransel lebih menempatkan beban ke bahu serta otot punggung yang menyebabkan 

beban akan terasa merata ditubuh (Nataya Rizani, 2013).Tas pancing yang 

digunakan atau yang akan dipilih oleh penelitian yaitu tas pancing ransel yang 

dimana tas ransel tersebut akan diubah oleh peneliti dari bentuk tas, ukuran tas, 

dan beberapa kantong untuk properti pancing. Tas pancing ransel tersebut akan 

lebih simpel dan nyaman digunakan oleh pemancing. Peneliti menggunakan tas 

ransel sebagai penelitian karena pemakaian tas ransel yang mudah serta menerima 

berat yang sama dibagian bahu. Desain tas pancing ransel saat ini hanya 

difungsikan sebagai penyimpanan alat pancing saja tanpa memperhatikan 

kebutuhan yang lain, seperti kursi lipat yang dapat membantu pemancing lebih 

nyaman saat melakukan aktivitas memancing.  

Dalam perlengkapan memancing yang memenuhi kebutuhan saat 

memancing memerlukan tas sebagai penyimpanan alat-alat pancing, sehingga 

membutuhkan tas yang dapat membawa banyak properti memancing. Oleh karena 

itu, desain tas yang dibutuhkan memiliki temapat properti yang lebih banyak 

sehingga tidak tercampur oleh perlengkapan yang lainnya. 

 

 

Gambar 1. 1 Tas Pancing Ransel 

                                         (Sumber: https://bit.ly/3fYwrfR)
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Saat berada di tempat pemancingan, seorang memancing membutuhkan 

tampat duduk untuk melakukan kegiatan memancing serta mempersiapkan alat 

pancing dan tidak semua tempat dikolam pemancingan menyediakan tempat 

duduk sehingga pemancing tidak dapat pindah tempat dan terpaksa duduk 

dimanapun tanpa kursi. 

 Untuk lokasi penelitian yang akan dilakukan sebagai observasi peneliti 

yaitu di daerah kolam pancing basuki Jl. Mbah Sholeh, Prasungtambak, Prasung, 

Kec. Buduran, Kabupaten Sidoarjo. Dimana tempat tersebut kurangnya fasilitas 

yang desediakan oleh pemilik kolam yaitu kurangnya tempat duduk yang akan 

digunakan oleh pengunjung kolam pancing basuki. 

 

       Gambar 1.2 Tempat Kolam Pancing Basuki 

 

         Gambar 1.3 Tempat Kolam Pancing Basuki 
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Untuk jahitan pada backpack chair pada umumnya yang digunakan adalah 

chainstitch (jeratan rantai) yang dimana jahitan tersebut kuat untuk menjahit suatu 

produk yang berkaitan dengan kain, peneliti akan menggunakan jahitan rantai 

sebagai kekuatan dalam pembuatan backpack chair yang akan dibuat oleh 

peneliti. 

Dalam penelitian ini, peneliti juga memperhatikan aspek seperti desain, 

kualitas serta nilai ergonomi. Dari latar belakang masalah harapan kedepannya 

produk ini dapat membantu pemancing saat melakukan aktivitas memancing, 

maka produk yang akan dibuat oleh peneliti yaitu backpack chair untuk 

memancing. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, peneliti mengambil rumusan 

masalah, yaitu Bagaimana mengembangkan backpack chair untuk pemancing. 

 

1.3 Batasan Masalah 

Dalam penelitian ini, peneliti membatasi permasalahan penelitian yang 

meliputi: 

1. Tas pancing jenis ransel. 

2. Material yang digunakan untuk tas pancing ransel. 

3. Material yang digunakan untuk kursi lipat. 

4. Studi kasusnya dikolam pancing Basuki, Prasung, Buduran, Kabupaten 

Sidoarjo. 

5. Ienis jahitan tas adalah jahitan rantai. 

 

1.4 Tujuan Peneliti 

Berdasarkan latar belakang di atas, tujuan peneliti adalah: 

1. Menghasilkan desain produk backpack chair untuk pemancing. 

2. Memberikan nilai tambah kenyamanan untuk para pemancing. 
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1.5 Manfaat Penelitian 

Manfaat dalam desain backpack chair untuk pemancing ini meliputi: 

1. Menambah ilmu atau refrensi bagi masyarakat maupun mahasiswa yang ingin 

mengkaji tentang pengembangan desain backpack chair untuk memancing. 

2 Produk yang dirancang oleh peneliti dapat dinikmati oleh masyarakat atau 

pemancing.
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1 Tas 

Tas merupakan tempat atau wadah yang dapat digunakan untuk tempat 

penyimpanan. Tas juga biasanya memiliki tali yang berfungsi sebagai 

mempermudah penggunaan tas. 

Tas merupakan tempat atau wadah tertutup yang bisa digunakan untuk 

bepergian kemanapun. Dalam membuat tas dibutuhkan material antara lain adalah 

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

membawa beberapa barang bawaan. Tas yang bisa digunakan di punggung 

disebut ransel, sedangkan tas yang mempunyai ukran besar yang biasanya untuk 

memuat pakaian disebut koper. Ada juga tas yang hanya berbentuk kotak kecil 

yang biasanya digunakan oleh para wanita untuk membawa alat kecantikannya, 

biasanya juga bisa disebut dengan tas make up  (Admin website koperasipuldapii, 

2019). 

 

2.2 Tas Pancing 

Tas pancing ransel adalah tas yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan 

peralatan kegiatan memancing. Tas ini dilengkapi dengan tali memanjang dan 

melewati bahu, sehingga tas tersebut berada diposisi punggung. Ada pula tas yang 

menggunakan satu tali. Tas ini difungsikan untuk membawa peralatan pancing 

yang beratnya ringan. 

Para pemancing lebih banyak memilih tas pancing ransel dibandingkan 

dengan tas tangan (clutch). Pemilihan ini lebih menitikberatkan untuk membawa 

benda-benda atau peralatan pancing yang lebih berat. Selain dalam waktu yng 

cukup lama. Penggunaan tas tangan (clutch) sebagai tempat meletakkan peralatan 

pancing tentunya tidak reliabel, serta mengurangi kenyamanan selama perjalanan 

menuju lokasi pemancingan 

.
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2.3 Backpack Chair 

Backpack chair adalah salah satu ransel yang bisa digunakan sebagai kursi, 

backpack chair cocok digunakan sebagai tas memancing karena multifungsi pada 

tas tersebut. Dengan material pada rangka aluminium yang di bentuk sedemikian 

rupa sehingga dapat digunakan sebagai tempat duduk dan aman digunakan saat 

melakukan aktivitas memancing. (tribuntravel, 2021) 

 

 

Gambar 2.1 Backpack Chair 

              (Sumber : https://amzn.to/30X5MvL) 

 

2.4 Memancing 

Memancing merupakan suatu kegiatan yang dilakukan untuk menangkap 

ikan itu juga bisa merupakan pekerjaan, hobi, olahraga luar ruang (outdoor) atau 

kegiatan diperairan lainnya dengan target seekor ikan. Memancing juga suatu 

kegiatan menangkap ikan dengan menggunakan suatu alat. 

Memancing memiki arti yaitu menangkap ikan yang menggunakan alat 

pancing yang sudah diketahui oleh manusia sejak zaman dahulu sekitar 10.000 

tahun yang lalu. Hal ini terbukti bahwa dari ditemukannya beberapa tulang-

belulang, mata kail dan gambar serta lukisan yang digambar pada zaman batu di 

dalam goa-goa tersebut. Untuk teknik memancing pada jaman dahulu mulai 

beragam pada masa Neolitik sekitar 4.000 - 8.000 tahun yang lalu, kemudian 

dengan perkembangnya zaman teknik memancing lebih modern yang digunakan 

oleh para pemancing saat ini. 

 

https://amzn.to/30X5MvL
https://id.wikipedia.org/wiki/Hobi
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Olahraga_luar_ruang&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/wiki/Mata_kail
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2.5 Definisi Material Yang Digunakan 

Material merupakan sesuatu bahan yang disusun (Callister & William, 

2004). Material adalah bahan baku yang diolah oleh perusahaan industri, bahan 

yang dibutuhkan dapat diperoleh dari pembelian lokal, impor atau pengolahan 

yang perusahaan itu sendiri (Mulyadi, 2000). Dari pengertian tersebut, dapat 

disimpulkan bahwa material merupakan bahan baku yang dijadikan untuk 

membuat suatu produk atau barang yang lebih bermanfaat. 

 

2.5.1 Jenis Material Yang Digunakan Kursi Lipat 

Stainless steel merupakan baja paduan yang mengandung kurang lebih 

11,5% krom berdasarkan berat baja yang dibutuhkan. Stainless steel juga 

memiliki sifat tidak mudah terkorosi dari logam baja yang lain. Stainless steel 

juga berbeda dari baja biasa dari kandungan kromnya contohnya baja karbon yang 

mudah terkorosi apabila diekspos pada udara yang lembab sedangkan stainless 

steel memiliki persentase jumlah krom yang banyak sehingga lapisan pasif  

kromium oksida  yang dapat mengurangi  mencegah terjadinya korosi lebih lanjut. 

 

Gambar 2.2 Stainless Steel 

    (Sumber: https://bit.ly/3FCgOoY) 

 

2.5.2 Jenis Kain Yang Digunakan Backpack Chair 

Cordura adalah bahan kain yang tebal serta kuat dari ancaman cuaca dingin 

yang ekstrim sehingga dapt melindungi perlengkapan yang ada didalamnya, 

cordura juga dapat melindungi tas dari benda-benda tajam dan  alat-alat pancing. 

Bahan cordura ini menggunakan bahan dasar benang Nylon (Nilon) yang 

dikombinasikan atau digabungkan menjadi satu dengan kapas, sutra, polyester, 

dan polypropylene. Untuk pemilihan material yang digunakan untuk lapisan 

dalam properti pancing, syarat yang harus dipertimbangkan yaitu memiliki 
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material yang digunakan harus tebal, kuat dan kedap air dari material pelapis 

utama dan mampu menguatkan bentuk tas. Berdasarkan analisis yang telah 

dilakukan oleh peneliti, material kain cordura memiliki lapisan yang cukup kuat  

untuk diaplikasikan pada tas pancing bawa material busa ati dan busa Polyfoam 

juga tertera dalam kain cordura. Dengan tekstur padat dan kenyal yang dimiliki 

oleh busa Ati, material kain cordura ini sesuai apabila diaplikasikan pada produk 

ransel. 

 

Gambar 2.3 Kain Cordura 

      (Sumber: https://bit.ly/30YhshM) 

 

2.6 Jahitan Yang Digunakan Untuk Backpack Chair 

Chainstitch (Jeratan Rantai) adalah jahitan chainstitch (jeratan rantai) jarum 

tunggal. Kerugian apabila menggunakan jenis jahitan rantai ini yaitu hasil dari 

jahitan tidak bisa menggunakan pola terbalik dan kerutan di jahitan menghasilkan 

jahitan yang lebih tebal atau tertumpuk daripada jahitan lockstitch. Tetapi, jenis 

jahitan rantai ini memiliki keunggulan dari elastisitas yang lebih baik dari jahitan 

lockstitch dan memberikan lapisan bawah lebih kuat dari kerutan kain. 

 

Gambar 2.4 Chainstitch 

(Sumber: https://bit.ly/3CH1N3d) 

 

https://bit.ly/30YhshM
https://bit.ly/3CH1N3d
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2.7 Material Resleting Tas 

Sejarah Resleting (zipper) ditemukan dan dipatenkan di Amerika Serikat 

oleh Elias Howe pada tahun 1851. Penemuan zipper oleh  Howe pada saat itu 

tidak menggunakan slider. Empat puluh tahun kemudian diciptakan zipper yang 

dikembangkan lagi oleh Whitcomb L. Judson. Terciptanya zipper pada saat itu 

bentuknya belum sesempurna seperti sekarang ini karena adanya kesulitan dalam 

pembuatannya.  

Kegunaan zipper pun meluas, tidak hanya digunakan oleh sepatu atau 

pakaian saja. Penemuan Judson ini tidak bekerja baik atau bermasalah pada zipper 

terkadang sering macet, terlepas atau bahkan terbuka sendiri. Ada literatur yang 

mengatakan bahwa nama zipper terucap dari seorang pengusaha yang melihat 

demo produk Whitcomd Judson dan secara tidak sengaja pengusaha tersebut 

menyebut kata Zipper. (Sumber: dedylondong.2011). 

 

 

Gambar 2.5 Resleting 

(Sumber: https://bit.ly/3DNs55w) 

 

2.8 Ergonomi 

Ergonomi merupakan suatu ilmu sistematis yang bisa mendapatkan 

beberapa informasi tentang sifat atau perilaku manusia, kaitanya keterbatasan 

manusia dalam mendesain atau merancang sistem kerja, sehingga orang bisa 

melakukan kegiatan dengan aman dan nyaman. (Ginting Rosnani, 2010). 

Dalam backpack chair ini dibutuhkan ergonomi di bagian punggung tas, 

agar dapat digunakan oleh pengguna tas tersebut dari beban pada backpack chair. 

Bagian punggung tidak nyaman atau sulit digunakan disebabkan oleh berat pada 

backpack chair juga bisa disebabkan oleh desain pada tas tersebut (Satriadi, 

2016). 

 

https://bit.ly/3DNs55w
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2.9 Kursi Lipat 

Kursi lipat merupakan kursi portable yang memiliki sistem lipatan datar, 

kursi lipat juga bisa digunakan di outdoor dan indoor. Kursi lipat digunakan 

apabila keadaan yang membutuhkan tempat duduk ekstra.  

 

Gambar 2.6 Kursi Lipat 

(Sumber: https://bit.ly/3nJ2dBz) 

 

  

https://bit.ly/3nJ2dBz
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Jenis Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Dalam 

pengumpulan data, peneliti menggunakan teknik non probability sampling dengan 

cara purposive sampling dan snowball sampling. Analisa data dan fakta supaya 

menjadi informasi yang berharga dalam mengembangkan produk tas. 

 

3.2 Objek Penelitian 

Objek penelitian ini adalah tas pancing ransel dan kursi lipat. 

 

3.3 Unit Analisis 

Unit tas pancing ransel yang akan dianalisis meliputi material ransel, 

material kursi lipat, sistem lipatan kursi. 

 

3.4 Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian yang diambil oleh peneliti sebagai objek penelitian yaitu 

di Kolam Pancing Basuki Jl. Mbah Sholeh, Prasungtambak, Prasung, Kec. 

Buduran, Kabupaten Sidoarjo. 

 

Gambar 3. 1 Kolam Pancing Basuki 
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Gambar 3.2 Kolam Pancing Basuki 

 

3.5 Teknik Pengumpulan Data  

Dalam pengumpulan data untuk menyelesaikan permasalahan penelitian, 

peneliti menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi 

 

3.5.1 Observasi 

Peneliti menggunakan metode observasi untuk memperoleh data bentuk tas 

pancing ransel, material ransel yang ada dipasaran dan desain tas yang 

memberikan fungsional pada tas backpack chair serta mencari data dari material 

ransel, material kursi lipat, sistem lipatan kursi, perilaku pemancing. 

 

3.5.2 Wawancara 

Peneliti melakukan tanya jawab antara dua pihak kepada akademisi, 

konsumen dan pengerajin tas untuk memperoleh data berupa desain tas, material 

tas yang digunakan, material kursi lipat, serta desain yang sesuai dengan lokasi 

kolam pancing basuki 
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3.5.3 Studi Literatur 

Metode ini menjelaskan tentang pengumpulan data yang akan diwujudkan 

dengan pegumpulan literatur atau teori wacana. Dari teori wacana kedepannya 

mendukung validitas data yang dubutuhkan dari observasi. Peneliti mencari data 

dari material ransel, material kursi lipat, sistem lipatan kursi. 

 

3.6 Proses Desain 

Penelitian menggunakan proses desain untuk mendapatkan informasi dan 

penilaian bersifat obyektif serta subyektif. Proses ini memiliki menganalisis 

bentuk, fungsi, dan ide yang dapat menjadi sebuah produk (Miyarso Dwi Ajie, 

2019). 

Untuk proses perancangan ini peneliti menggunakan teknik yang ditujukan 

pada gambar dibawah ini. 

 

Gambar 3.3 Bagian Proses Desain 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Untuk pembahasan ini membahas metode yang digunakan dalam 

perancangan desain yang dihasilkan oleh peneliti. Dari hasil observasi dan 

wawancara, serta teknik yang digunakan dalam desain produk backpack chair 

untuk memancing. 

 

4.1 Temuan Data  

4.1.1 Observasi 

Berdasarkan observasi di kolam pancing basuki di daerah prasung, kec. 

Buduran kabupaten Sidoarjo. Hasil data yang di peroleh dari hari jumat, 26 

November 2021 pada jam 14:00 WIB sampai 17:00 WIB pengunjung dikolam 

pancing 17 orang dengan memakai tas pancing ransel 11 orang 6 orang memakai 

tas selempang. Dari tas ransel yang di pakai oleh pengunjung menggunakan tas 

ransel biasa atau bukan tas pancing ransel, namun ukuran pada tas yang 

digunakan berbagai bentuk yang digunakan oleh pengunjung serta ukuran yang 

dugunakan tas yang digunakan sekitar 30cm x 20cm, sehingga pengunjung tidak 

dapat memasukan joran yang dibawa. Dari 17 pengunjung yang memancing 6 

orang menggunakan kursi yang disediakan oleh pemilik kolam sedangkan 11 

orang duduk tanpa kursi atau duduk atas tanah tanpa alas, namun kursi yang 

disediakan oleh pemilik kolam tidak dapat dipindahkan yang membuat pemancing 

tidak bisa berpindah tempat dari tempat lain. Untuk kursi yang disediakan 

menggunakan bahan bambu yang sanggahannya di sudah tertutup semen sehingga 

kursi tersebut tidak bisa diambil atau dipindahkan oleh pemancing. 

 

4.1.2 Wawancara 

Peneliti melakukan wawancara untuk memperoleh data yang di butuhkan 

agar menghasilkan suatu produk yang baik. Untuk narasumber yang dilakukan 

dengan pengerajin tas dan akademisi. 
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A. Pengerajin Tas 

Berdasarkan wawancara dari bapak Kozin sebagai pengerajin tas di 

Tanggulangin Sidoarjo yang mengetahui dalam pembuatan berbagai jenis tas. 

Dari pembicaraan bapak Kozin tas ransel pancing sangat membantu bagi para 

pemancing untuk menempatkan properti pancing, namun tas ransel saat ini desain 

yang digunakan biasa saja, sehingga banyak yang menggunakan tas apapun yang 

bukan tas pancing seperti tas sekolah yang bukan digunakan untuk menyimpan 

properti pancing digunakan untuk menyimpan properti pancing, serta bahan yang 

digunakan pada tas pancing ransel saat ini berbagai macam bahan kain namun 

kain yang kuat serta tahan air adalah kain cordura saat ini. Dari desain tas saat ini 

peneliti menanyakan apakah desain dengan menambahkan kursi lipat yang 

digunakan oleh pemancing bisa di aplikasikan ke tas ransel dengan bahan kain 

cordura, pak Kozin menjawab desain yang digunakan oleh peneliti sangat 

menguntungkan bagi para pemancing, untuk bahan cordura yang digunakan bisa 

di aplikasikan ke tas pancing dengan tambahan kursi lipat. 

 

B. Akademisi 

Berdasarkan wawancara dari Mochammad Charis Hidayahtullah, S.T., 

M,Ds. Selaku akademisi desain produk UNDIKA Surabaya backpack chair yang 

akan dibuat oleh peneliti menggunakan kain yang kuat sebagain alas duduk untuk 

kursi lipat, kain yang digunkan yaitu kain cordura atau kain polyester namun 

untuk material kursi lipat pada tas ransel menggunakan besi atau aluminium. 

Kemudian pemilihan warna pada backpack chair di sarankan menggunaka warna 

hitam karena produk tersebut akan digunakan diluar ruangan sehingga tidak cepat 

kotor. Untuk ukuran pada tas dan kursi lipat menyesuiakan ergonomi.  
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Gambar 4.1 Wawancara Dengan Akademisi 

 

C. Konsumen Kolam Pancing Basuki 

Berdasarkan wawancara dari bapak Rohmat sebagai pengunjung kolam 

pancing basuki yang mengetahui kekurangan dari fasilitas tempat kursi pada 

kolam pancing tersebut, sehingga pengembangan tas pancing ransel yang akan 

dibuat oleh peneliti yang berupa backpack chair sangat dibutuhkan oleh para 

pemancing dikolam pancing basuki, karena sedikitnya kursi yang disediakan oleh 

pemilik kolam pancing sehingga pengunjung tidak bisa menggunakan fasilitas 

yang disediakan. Untuk bentuk atau desain yang akan dibuat peneliti sebaiknya 

menyesuaikan tempatnya dan aman saat digunakan. 

 

4.2 Hasil Studi Literatur 

Dalam studi literature peneliti mendapatkan data dari situs internet, seperti 

jurnal untuk pendukung validasi. 

1. Dari situs globalsources.com tas backpack chair yang ditemukan peneliti 

yaitu memiliki ukuran 36cm x 30cm x 40cm. 

2. Bahan yang digunakan dalam backpack dalam sitius fasttech.com yaitu 

menggunakan kain Polyester Cloth. 

3. Backpack chair yang di temukan peneliti dari situs bigtron yaitu memiliki 

desain 2 in 1 dengan kursi tidak dapat dilipat dari bahan aluminium. 
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4.3 Proses Analisis Data 

4.3.1 Analisis Warna 

Dalam sebuah warna produk dapat memperkuat citra dan bisa menigkatkan 

nilai jual suatu produk. Dari hasil observasi, wawancara, dan studi literatur 

peneliti menganalisis warna produk yang cocok untuk backpack chair. 

Table 4.1 Analisis Warna 

No Alternatif Warna Kelebihan    Kekurangan 

1. Biru muda       natural dan banyak   akan terlihat cepat                                    

                                  diminati anak muda.                 kotor. 

2. Hitam         elegan, tidak cepat kotor.  Warna terlalu umum 

digunakan. 

3. Kuning       terlihat cerah saat    warna terlalu terlihat 

                                  digunakan.                                mencolok dan cepat  

       kotor. 

 

 Dari beberapa alternatif warna yang diatas peneliti menggunakan warna 

hitam, karena tas pancing akan tidak terlihat kotor apabila menggunakan warna 

hitam tetapi warna ini terlalu umum digunakan. 

 

4.3.2 Analisis Material 

 Dalam sebuah produk tas material sangat berpengaruh untuk pembuatan 

produk. Dari hasil wawancara, observasi dan studi literatur data yang di dapat 

oleh peneliti yaitu menemukan material yang cocok untuk produk backpack chair. 

 

Table 4.2 Analisis Material Tas Bagian Luar 

No Alternatif Jenis Kain      Karakteristik 

1. Cordura 1000d     mempunyai tekstur tidak   

      terlalu kasar, cukup tebal,   

      kedap air. 

2. Taslan nylon     mempunyai tekstur yang   

      halus, tidak terlalu tebal. 

3. Leather      mempunyai sifat terlalu kaku 

      tahan air, kuat.  

 

Dari beberapa kain diatas peneliti menggunakan kain cordura 1000d, 

karena bahan kain cordura cocok digunakan pada produk backpack chair. 
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Table 4.3 Analisis Material Tas Bagian Dalam 

No Alternatif Jenis     Karakteristik 

1. Cordura biasa     tidak terlalu tebal, kuat dan  

      kedap air. 

2. Parasut tafeta 109T    sangat tipis, tidak mudah 

      kusut. 

3. Parasut super     tidak tahan air, kuat, sifat  

bahan terlalu tipis. 

 

Dari jenis kain bagian dalam tas diatas peneliti menggunakan kain cordura 

biasa, karena jenis cordura biasa cocok untuk produk tas backpack chair. 

 

Table 4.4 Analisis Material Kaki Kursi 

No  Alternatif Material     Karakteristik 

1. Aluminium     Tidak mudah berkarat, kuat. 

2. Kayu      Berat, tidak tahan air, mudah 

      berjamur. 

3. Besi      Berat, mudah berkarat, kuat. 

 

Dari material kaki kursi yang digunakan oleh peneliti yaitu aluminium, 

karena bahan aluminium tidak mudah berkarat jika backpack chair terkena air. 

 

4.3.3 Analisis Ergonomi 

Untuk analisis ergonomi digunakan untuk pemakain backpack chair yang 

berkaitan dengan tinggi pinggul, lebar bahu atas posisi duduk. Desain tas ransel 

yang baik bertumpu pada bagian otot tubuh yang kuat yaitu otot punggung bawah 

dan perut maka beban akan merata keseluruh tubuh (Begita Egi,2009). 

 

Table 4.5 Analisis Ergonomi Berdasarkan Antropometri 

No Keterangan Antropometri     Ukuran 

1. Lebar bahu atas      34.21-35.86 cm 

2. Lebar paha      17.14-18.78 cm 

3. Lebar pinggul      33.96-93.32 cm 

4. Tinggi posisi duduk     79.94-83.15 cm 

 

Dari data diatas peneliti mendapatkan ukuran bahwa tinggi backpack chair 

yaitu 50 cm dan berdasarkan tinggi posisi saat duduk peneliti menggunakan tinggi 

kursi 30 cm. 
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4.3.4 Biaya Produksi 

Dari biaya perkiraan pembuatan produk backpack chair yang dibuat oleh 

peneliti agar mengetahui biaya yang dikeluarkan 

 

Tabel 4.6 Biaya Produksi 

No.  Bahan       Harga 

1. Kain Cordura 1000D     Rp. 120.000 / 4 meter 

2. Kain Cordura biasa     Rp. 80.000 / 4 meter 

3. Resleting Zipper      Rp. 6000 1 biji 

4. Buckle tas      Rp. 6000 2 biji 

5. Webbing tas      Rp. 10.000 / 100 cm 

6. Stainless steel      Rp. 80.000 2 meter 

7. Biaya tukang pembuat kursi lipat    Rp. 100.000 

8. Biaya tukang pembuat tas     Rp. 200.000 

  Total      Rp. 602.000 

 

4.3.5 Analisis Bentuk 

Untuk analisis bentuk yang yang berupa desain backpack chair yang sesusai 

dengan ergonomi dan antropometri bagian tubuh yang tepat bagi pemancing. Dari 

hasil observasi wawancara dan studi literatur. Peneliti menemukan banyak bentuk 

dan desain tas pancing yang hanya memberikan ruang untuk penyuimpanan 

properti memancing. Peneliti menambahakan kursi lipat pada bagian belakang tas 

ransel untuk memfasilitasi pemancing untuk menggunakan kursi lipat tersebut. 

 

4.4 Gambar Teknik 

 

Gambar 4.2 Gambar Teknik Kursi Lipat 
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4.5 Gambar 3D 

 

 

Gambar 4.3 Gambar Desain Tampak Depan 

 

Gambar 4.4 Gambar Desain Tampak Belakang 
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Gambar 4.5 Gambar Desain Tampak Samping 

                                 

                    Gambar 4.6 Gambar Desain 3D 
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4.6 Gambar Penggunaan Backpack Chair 

 

Gambar 4.7 Gambar Penggunaan Backpack Chair 

 

Gambar 4.8 Hasil Jadi Backpack Chair 

 

4.7 Pembahasan 

4.7.1 Ergonomi 

Produk backpack chair yang dilakukan penelitian dalam hasil analisis 

memberikan ukuran pada tinggi serta lebar tas dan kursi lipat yang sesuai pada 
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nilai antropometri sehingga pengguna produk backpack chair akan nyaman saat 

digunakan. 

4.7.2 Warna 

Dari berbagai macam warna yang digunakan untuk produk backpack chair 

ini menggunakan warna hitam, karena menggunakan warna hitam akan terlihat 

lebih elegan serta tidak terlihat terlalu kotor apabila digunakan di luar ruangan. 

 

4.7.3 Bentuk 

Dari bentuk backpack chair yang dibuat hampir sama dengan produk tas 

ransel pancing lainnya, namun penambahan kursi lipat pada belakang tas ransel 

yang dapat digunakan saat melakukan aktivitas memancing. 

 

4.7.4 Material 

Material backpack chair ini pada tas ransel mengunakan kain cordura yang 

dimana kain ini kuat dan tebal serta kedap air. Untuk kursilipat yang digunakan 

menggunakan stainless stell karena kuat terhadap air serta tidak terlalu berat. 

 

4.7.5 Sistem Lipatan 

Pada sistem lipatan yang digunakan dalam kursi lipat yaitu menggunakan 

system lipatan biasa yang dimana sistem lipatan ini dapat dilipat menterupai 

papan sehingga tidak terlalu rumit apabila digunakan. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

Dari hasil penelitian Desain Backpack Chair Untuk Pemancing bisa 

disimpulkan dibawah ini: 

1. Peneliti telah menghasilkan produk backpack chair untuk pemancing yang 

artinya produk ini dapat menyimpan properti pancing serta tambahan kursi 

lipat yang digabungkan menjadi satu tas. 

2. Dari produk tas ini menggunakan material cordura, kursi lipat 

menggunakan material aluminium yang kuat saat digunakan. 

3. Konsep backpack chair ini dapat mempermudah pemancing saat melakukan 

aktivitas memancing. 

4. Pemancing tidak perlu mencari kursi saat melakukan aktivitas memancing, 

karena produk tas ini sudah dilengkapi dengan kursi lipat. 

 

5.2 Saran 

Berdasarkan penelitian desain backpack chair untuk pemancing ini agar 

lebih baik yaitu: 

1. Untuk warna tas ditambahkan lagi dan disesuaikan dengan umur pengguna. 

2. Menambahkan berbagai macam fitur multifungsi supaya lebih ringkas dan 

praktis. 

3. Kedepannya pengembangan backpack chair ini tidak harus digunakan untuk 

memancing saja. 

4. Untuk bagian bawah kaki kursi sejajar agar menambah keseimbangan dari 

kursi lipat. 
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