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BAB IV 

HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

 

4.1. Gambaran Umum Responden 

Gambaran umum responden pada proses brainstorming dalam tahap Idea 

Generation yaitu dilakukan bersama 2 pasrtisipan berjenis kelamin laki-laki 

yang keduanya berusia diantara 20 – 30 tahun dengan presentase 100%. 

Sedangkan gambaran umum responden dalam proses penyebaran kuesioner 

kepada 20 orang anggota komunitas Backpacker Indonesia Regional 

Semarang yang berjenis kelamin laki-laki dan perempuan, adalah sebagai 

berikut : 

Tabel 4.1 Gambaran Umum Responden 

Tahap Opportunity Recognition, Development dan Commercialization 

 Usia 
Total 

(orang) 
% 20 – 30 

tahun 

31 – 40 

tahun 

>40 

tahun 

Laki–Laki 10 orang 3 orang 1 orang 14 70 

Perempuan 6 orang - - 6 30 

TOTAL 16 orang 3 orang 1 orang 20 100 

Sumber : Data primer yang diolah pada tahun 2017 

Dilihat dari tabel 4.2 bahwa sebagian besar responden untuk tahap 

opportunity recognition, development dan commercialization berjenis 

kelamin laki-laki, yaitu berjumlah 14 orang dengan total persentase sebesar 

70% dan paling banyak berada direntang usia antara 20-30 tahun dengan 

jumlah 10 orang. Hal ini disebabkan karena kegiatan backpack traveling 

biasanya membutuhkan para pelakunya untuk membawa tas ransel 

(backpack) sambil berjalan menempuh jarak yang cukup jauh.  
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4.2. Hasil Analisis Data dan Pembahasan 

4.2.1. Tahap Idea Generation 

Pada tahap Idea Generation ini digali lebih dalam mengenai ide 

inovasi sleeping bag multifungsi yaitu sleeping bag yang juga dapat 

berfungsi sebagai cover backpack. Ide inovasi sleeping bag multifungsi digali 

melalui proses brainstorming, yang dilakukan bersama dua partisipan. Salah 

satu partisipan tersebut merupakan anggota komunitas Backpacker Indonesia 

Regional Semarang, dan partisipan lainnya merupakan produsen sleeping bag 

dengan merk Badranaya. Alasan dipilihnya kedua partisipan tersebut dalam 

proses brainstorming ini karena mereka memahami mengenai produk 

sleeping bag dari pengalaman menggunakan atau memproduksi produk 

tersebut. 

Tabel 4.1 Data Identitas Partisipan Brainstorming 

Nama Keterangan Foto 

Faizal 

Kurniawan 

- Anggota Komunitas Backpacker 

Indonesia Regional Semarang 

- Usia 22 tahun 

- Tempat tinggal Dawung, Pudak 

Payung, Semarang 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bintara 

Wahyu A 

S 

- Produsen Sleeping Bag merk    

Badranaya 

- Usia 23 tahun 

- Tempat tinggal Perum Niti Buana, 

Babadan, Ungaran 

 

 

 

 

 

Sumber : Data primer yang diolah pada tahun 2017 
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Gambar 4.1 Kegiatan Brainstorming Bersama Partisipan 

Proses brainstorming dilakukan pada tanggal 7 Maret 2017 di 

Bradanaya Adventure Store yang beralamat di Perum Niti Buana, Ungaran. 

Awal mulanya peneliti membuat janji dengan Mas Bintara untuk bertemu, 

setelah ditemukan waktu yang tepat baru kemudian membuat janji dengan 

Mas Faizal hingga akhirnya para partisipan dapat berkumpul untuk 

melakukan proses brainstorming. Setelah semua berkumpul, peneliti 

memulai dengan menyampaikan bahwa topik yang akan dibahas yaitu 

mengenai gagasan untuk membuat produk inovasi sleeping bag yang juga 

dapat berfungsi untuk cover backpack. Dua hal yang akan digali lebih dalam 

mengenai produk ini yaitu mengenai bahan dan desainnya. Peneliti kemudian 

mengarahkan para peserta untuk mulai memaparkan idenya dan ketika ide 

mulai muncul, semua ide akan dicatat.   

Pertama, peneliti bertanya kepada para partisipan mengenai bahan apa 

yang umum digunakan untuk produk sleeping bag serta apa kekurangan dan 

kelebihan bahan tersebut. Berikut adalah gagasan mengenai bahan sleeping 

bag yang disampaikan oleh partisipan brainstorming : 
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Tabel 4.2 Hasil brainstorming untuk penggalian ide bahan sleeping bag 

Nama Ide Bahan Kelebihan dan Kekurangan 

Faizal - Bahan parasut kombinasi 

polar 

Kelebihannya yaitu bahan polar tidak 

terlalu tebal ketika dipacking namun 

tidak sehangat bahan dakron 

- Bahan parasut kombinasi 

dakron 

Kelebihannya bahan dakron sangat 

hangat namun ketika dipacking 

menjadi sangat tebal 

Bintara - Bahan parasut kombinasi 

polar 

 

Kelebihannya yaitu bahan polar tidak 

terlalu tebal ketika dipacking namun 

tidak sehangat bahan dakron 

- Bahan parasut kombinasi 

dakron 

 

Kelebihannya bahan dakron sangat 

hangat namun ketika dipacking 

menjadi sangat tebal, dan dakron 

semakin lama bisa kempis. 

- Bahan parasut kombinasi 

bulu angsaa 

Kelebihannya sangat hangat dan dapat 

dipacking menjadi sangat kecil 

dibanding bahan lainnya, namun bahan 

ini mahal, masih susah didapat 

terutama di Indonesia dan lebih cocok 

digunakan ditempat dengan suhu 

ekstrem (bersalju) 

Sumber : Data primer yang diolah pada tahun 2017 

Setelah beberapa ide bahan telah didapatkan, kemudian peneliti 

melanjutkan bertanya bagaimana sebaiknya desain untuk produk inovasi 

sleeping bag multifungsi ini. Untuk mempermudah para partisipan 

menjelaskan idenya, peneliti telah menyiapkan backpack dan kain dengan 

ukuran standar sleeping bag sehingga partisipan dapat mempraktekkan 

langsung lipatan-lipatan desainnya. Untuk mendapatkan ide desain pada 

awalnya cukup memakan waktu yang lama untuk kedua partisipan berfikir, 

namun kemudian ketika peneliti sedang mengotak atik backpack dan kain 

yang ada, mulailah muncul ide desain dari Mas Bintara dan pada akhirnya 

menghasilkan dua ide. Setelah sempat beberapa waktu tidak muncul ide 

mengenai desain lagi, tiba-tiba Mas Faizal melihat seorang pengendara 
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sepeda motor yang lewat menggunakan rain cover dan seketika muncullah 

ide untuk desain produk inovasi ini. Dan berikut adalah gagasan mengenai 

desain produk inovasi sleeping bag yang disampaikan oleh partisipan : 

Tabel 4.3 Hasil brainstorming untuk penggalian ide desain sleeping bag 

Nama Ide Desain Gambar 

Bintara Ketika menjadi cover, backpack akan 

terbungkus seluruhnya. Sehingga akan 

ada tambahan tali bahu dibagian luar 

cover.  

 

Ketika menjadi cover, bagian tali bahu 

backpack tidak terbungkus dan 

dikeluarkan melalui zipper yang tersedia 

pada bagian belakang. Untuk 

penyesuaian ukuran direkatkan 

menggunakan velcro.  

 

Ketika menjadi cover, bagian tali bahu 

backpack tidak terbungkus. Tali bahu 

backpack dikeluarkan melalui zipper 

yang tersedia pada cover bagian 

belakang. Untuk menyesuaikan ukuran 

cover, sisa bahan digulung dan diikat 

menggunakan tali webbing 

 

Faizal Ketika sleeping bag menjadi cover, 

hanya bagian depan backpack yang 

terbungkus (seperti bentuk rain cover). 

Untuk mengencangkan cover,  

digunakan tali webbing yang  

Sumber : Data primer yang diolah pada tahun 2017 

Dari proses brainstorming yang telah dilakukan, didapatkan tiga ide 

mengenai ide bahan dan empat ide mengenai desain untuk produk inovasi 

sleeping bag multifungsi. Setelah semua ide dicatat, kemudian dilakukan 

pemberian peringkat berdasar ide mana yang paling diminati hingga yang 

paling tidak diminati partisipan dengan membuat distribusi frekuensi. 

Berikut adalah hasil pemeringkatan yang telah dilakukan, kedua partisipan 
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memilih ide bahan dan ide desain yang mereka minati. Berikut adalah hasil 

dari masing-masing dua ide terpilih yang akan dilanjutkan ke tahap 

Opportunity Recognition : 

1. Ide Bahan 

a. Bahan parasut kombinasi bahan polar, ide ini terpilih dengan 

alasan tahan air, kehangatan cukup serta tidak terlalu tebal. Selain 

itu partisipan yang memilih bahan ini juga menyampaikan bahwa 

bahan dakron tidak terlalu awet. 

b. Bahan parasut kombinasi bahan dakron, ide ini terpilih dengan 

alasan tahan air serta bahnnya sangat hangat. Selain itu partisipan 

yang memilih bahan ini juga menyampaikan bahwa bahan bulu 

angsa masih sulit untuk didapatkan, serta kurang cocok bila 

digunakan diwilayah dengan suhu tidak ekstrem.  

2. Ide Desain 

a. Desain B, Ketika sleeping bag menjadi cover, bagian tali bahu 

backpack tidak terbungkus. Tali bahu backpack dikeluarkan 

melalui zipper yang tersedia pada cover bagian belakang. Untuk 

penyesuaian ukuran cover direkatkan menggunakan velcro. 

Alasan terpilihnya desain ini karena dirasa lebih simple dan lebih 

mudah untuk menyesuaikan ukuran menggunakan velcro. 
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b. Desain C, ketika sleeping bag menjadi cover, bagian tali bahu 

backpack tidak terbungkus. Tali bahu backpack dikeluarkan 

melalui zipper yang tersedia pada cover bagian belakang. Untuk 

menyesuaikan ukuran cover, sisa bahan digulung dan diikat 

menggunakan tali webbing. Alasan partisipan memilih ide ini 

karena menurutnya apabila sleeping bag digulung ketika menjadi 

cover akan lebih fit dengan backpack.  

 

 

 

4.2.2. Tahap Opportunity Recognition 

Tahap ini yaitu melakukan pengenalan peluang supaya inovasi 

sleeping bag multifungsi dapat terwujud. Dalam penelitian ini, 

dilakukan dua cara untuk melakukan pengenalan peluang, untuk 

melihat peluang internal dilakukan dengan cara wawancara terstruktur 

dengan dielaborasi bersama karyawan toko tekstil, karyawan toko 

perlengkapan menjahit dan juga penjahit. Sedangkan untuk melihat 

peluang eksternal dilakukan dengan cara penyebaran kuesioner kepada 

20 responden yang tergabung dalam komunitas Backpacker Indonesia 
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Regional Semarang. Berikut adalah hasil wawancara mengenai analisis 

peluang internal : 

Tabel 4.4 Hasil Analisis Peluang Internal 

No Keterangan Biaya dan 

Ketersediaan Bahan 

Baku 

Kemampuan Teknik 

Bahan Tas 

1 Parasut 

kombinasi 

Polar 

Bahan parasut banyak 

tersedia di toko tekstil di 

Kota Semarang dengan 

kisaran harga Rp 

15.000/meter. Hal ini 

menunjukkan 

kemudahan dalam 

mendapatkan bahan 

baku. 

- Kapabilitas secara 

teknis bisa membuat 

sleeping bag dengan 

bahan polar. Mesin 

jahit yang digunakan 

untuk menjahit dua 

lapisan bahan (parasut 

dan polar) bisa 

dengan mesin jahit 

biasa dan dengan 

tanpa teknik menjahit 

yang khusus 

- Ketersediaan bahan 

parasut dan polar 

mudah didapatkan 

ditoko tekstil 

Bahan polar bisa 

didapatkan dibeberapa 

toko perlengkapan 

menjahit di Kota 

Semarang dan di 

Badranaya Adventure 

Store Ungaran dengan 

kisaran harga Rp 

25.000/meter. 

2 Parasut 

kombinasi 

Dakron 

Bahan parasut banyak 

tersedia di toko tekstil di 

Kota Semarang dengan 

kisaran harga Rp 

15.000/meter. Hal ini 

menunjukkan 

kemudahan dalam 

mendapatkan bahan 

baku. 

- Kapabilitas secara 

teknis bisa membuat 

sleeping bag dengan 

bahan dakron, mesin 

jahit yang digunakan 

untuk menjahit dua 

lapisan bahan (parasut 

dan dakron) bisa 

dengan mesin jahit 

biasa, namun dengan 

bahan dakron ini akan 

memakan waktu yang 

lebih lama karena 

teknik menjahit yang 

dibutuhkan lebih 

rumit. 

- Ketersediaan bahan 

parasut dan dakron 

Bahan dakron banyak 

tersedia di seluruh toko 

perlengkapan menjahit 

di Kota Semarang 

dengan kisaran harga Rp 

39.000/kg. Hal ini 

menunjukkan 

kemudahan dalam 

mendapatkan bahan 
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baku. mudah didapatkan 

ditoko tekstil 

Desain Tas 

1 Desain B 

Desain 

sleeping bag 

ketika 

menjadi 

cover sisa 

bahan akan 

ditekuk dan 

digunakan 

velcro untuk 

penyesuaian 

ukuran 

dengan 

ukuran 

backpack 

 

-Velcro banyak tersedia 

diseluruh toko peralatan 

menjahit di Kota 

Semarang dengan 

kisaran harga Rp 

2500/meter 

-Zipper banyak tersedia 

diseluruh toko peralatan 

menjahit di Kota 

Semarang dengan 

kisaran harga Rp 

3000/meter 

Hal ini menunjukkan 

kemudahan dalam 

mendapatkan bahan 

baku. 

- Kapabilitas secara 

teknis bisa membuat 

sleeping bag seperti 

desain B. Mesin jahit 

yang digunakan untuk 

mengolah dengan 

desain ini cukup 

dengan mesin jahit 

biasa dan dengan 

tanpa teknik menjahit 

yang khusus 

- Ketersediaan velcro 

dan zipper mudah 

didapatkan ditoko 

peralatan menjahit 

2 Desain C 

Desain 

sleeping bag 

ketika 

menjadi 

cover, sisa 

bahan akan 

digulung 

dan 

digunakan 

tali webbing 

untuk 

penyesuaian 

ukuran 

cover 

dengan 

ukuran 

-Tali webbing banyak 

tersedia diseluruh toko 

peralatan menjahit dan 

juga dibeberapa 

adventure store di Kota 

Semarang dengan 

kisaran harga Rp 

2500/meter  

-Bucket bisa didapatkan 

dibeberapa toko 

peralatan menjahit di 

Kota Semarang dengan 

kisaran harga Rp 

2000/pasang  

-Zipper banyak tersedia 

diseluruh toko peralatan 

menjahit di Kota 

- Kapabilitas secara 

teknis bisa membuat 

sleeping bag seperti 

desain C. Mesin jahit 

yang digunakan untuk 

mengolah desain ini 

cukup dengan mesin 

jahit biasa dan tanpa 

teknik menjahit yang 

khusus 

- Ketersediaan tali 

webbing, bucket dan 

zipper mudah 

didapatkan ditoko 

peralatan menjahit 
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backpack 

 

 

Semarang dengan 

kisaran harga Rp 

3000/meter 

Hal ini menunjukkan 

kemudahan dalam 

mendapatkan bahan 

baku. 

Sumber : Data primer yang diolah pada tahun 2017 

Berdasarkan tabel 4.4 bahan tas untuk memproduksi inovasi 

sleeping bag multifungsi semuanya tersedia di toko tekstil dan toko 

perlengkapan menjahit di Kota Semarang, untuk bahan polar juga 

tersedia di Badranaya Adventure Store Ungaran. Kapabilitas secara 

teknis bisa membuat sleeping bag menggunakan kedua bahan, namun 

kombinasi parasut dan dakron dalam pengerjaannya akan memakan 

waktu yang lebih lama karena teknik yang dibutuhkan lebih rumit. 

Bahan baku untuk membuat sleeping bag dengan desain B 

maupun desain C, mudah didapatkan di seluruh toko perlengkapan 

menjahit di Kota Semarang dan beberapa adventure store dengan harga 

yang terjangkau. Untuk kapabilitas secara teknis sanggup untuk 

membuat sleeping bag sesuai desain B maupun desain C.  

Untuk analisis peluang eksternal, dilakukan melalui penyebaran 

kuesioner kepada 20 responden yang tergabung dalam komunitas 

Backpacker Indonesia Regional Semarang. Berikut adalah hasil analisis 

peluang eskternal : 
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Tabel 4.5 Hasil Analisis Peluang Eksternal 

No Keterangan Jumlah 

(orang) 

% 

1 Apakah responden pernah menggunakan 

sleeping bag ketika melakukan backpack 

traveling? 

a.Pernah 

b.Tidak Pernah 

 

 

20 

0 

 

 

100 

0 

TOTAL   

2 Perlu tidaknya dilakukan inovasi terhadap 

produk sleeping bag : 

a.Perlu 

b.Tidak perlu 

c.Tidak tahu 

 

17 

2 

1 

 

85 

10 

5 

TOTAL 20 100 

3 Pengetahuan reponden mengenai sleeping 

bag yang berfungsi ganda : 

a.Pernah mengetahui 

b.Tidak pernah mengetahui 

 

11 

9 

 

55 

45 

TOTAL 20 100 

4 

 

 

 

 

 

 

 

Desain yang paling cocok menurut 

responden untuk produk inovasi sleeping 

bag multifungsi : 

a.Desain sleeping bag yang ditekuk dan 

menggunakan Velcro 

 

 

 

 

 

 

b. Desain sleeping bag yang digulung dan 

menggunakan tali webbing 

 

 

 

 

 

c. Lainnya 

 

12 

 

 

 

 

7 

 

 

1 

 

60 

 

 

 

 

35 

 

 

5 

TOTAL  20 100 

5 Bahan yang paling cocok menurut 

responden untuk produk inovasi sleeping 

bag multifungsi : 

a. Kombinasi parasut dengan polar 

b. Kombinasi parasut dengan dakron 

 

10 

7 

 

50 

35 
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c. Lainnya 3 15 

TOTAL 20 100 

6 Model yang paling cocok menurut 

responden untuk produk inovasi sleeping 

bag multifungsi : 

a. Model mummy (model kantong) 

b. Model tikar 

 

9 

11 

 

45 

55 

TOTAL 20 100 

7 Ketertarikan responden untuk membeli 

produk inovasi sleeping bag multifungsi : 

a.Tertarik 

b.Tidak Tertarik 

 

18 

2 

 

90 

10 

TOTAL 20 100 

8 Harga yang sesuai untuk produk inovasi 

sleeping bag multifungsi : 

a. Rp 150.000 – Rp 200.000 

b. Rp 201.000 – Rp 250.000 

c. Rp 251.000 – Rp 300.000 

 

10 

8 

2 

 

50 

40 

10 

TOTAL 20 100 

Sumber : Data primer yang diolah pada tahun 2017 

Berdasarkan data pada tabel 4.6 seluruh responden (dengan 

presentase 100%) pernah menggunakan sleeping bag ketika melakukan 

kegiatan backpack traveling, dengan beberapa alasan diantaranya untuk 

menghalau udara dingin, menghemat biaya menginap dihotel serta sebagai 

alas tidur yang nyaman dan ringkas. Sebagian besar responden (85%) 

menganggap perlu dilakukan inovasi terhadap produk sleeping bag dengan 

alasan supaya lebih ringkas sehingga tidak memakan tempat didalam 

backpack, dan juga cocok untuk digunakan dalam kegiatan city tour (tidak 

hanya dalam kegiatan naik gunung).  

Selain itu, sebanyak 55% reponden pernah mengetahui sleeping 

bag yang memiliki fungsi ganda, diantara lain berfungsi sebagai tikar, 

selimut, ataupun bantal. Sebagian responden (60%) menganggap sleeping 
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bag dengan desain ditekuk dan direkatkan menggunakan velcro lebih 

sesuai. 

 

 

 

 

 

Gambar 4.2 Desain inovasi sleeping bag yang diminati responden 

Alasan responden lebih memilih desain tersebut karena dirasa lebih 

simple dan praktis penggunaanya serta lebih aman dari air hujan karena air 

tidak akan tertampung pada sisa gulungan, namun ada juga responden 

yang menyatakan bahwa sebaiknya sleeping bag tetap diletakkan didalam 

tas supaya tidak cepat dingin. 

Sebanyak 50% responden lebih memilih sleeping bag dengan bahan 

kombinasi parasut dengan polar. Alasanya adalah bahan polar dianggap 

lebih hangat dan lebih ringkas. Bahan polar juga dianggap lebih awet 

dibandingkan bahan dakron yang semakin lama akan kempis ataupun 

menggumpal di beberapa bagian. Selain itu 15% responden ada juga yang 

menyatakan lebih baik menggunakan bahan bulu angsa, ada juga yang 

memberikan masukan untuk menggukan bahan thermal blanket karena 

lebih hangat dan ringkas. Menurut 55% responden, model yang mereka 

minati adalah sleeping bag dengan model tikar karena dirasa lebih 

multifungsi.  
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Sebagian besar dari responden (90%) berminat untuk membeli produk 

inovasi sleeping bag multifungsi dengan harga Rp 150.000 – Rp 200.000 

karena dirasa harga tersebut terjangkau untuk produk dengan merek baru 

dan memiliki banyak fungsi.  

Hasil yang didapatkan dari tahap opportunity recoginition ini yaitu 

beberapa kriteria internal dan kriteria eksternal untuk menyaring ide 

ditahap selanjutnya. Kriteria-kriteria tersebut antara lain adalah sebagai 

berikut: 

1. Kriteria Internal 

a. Bahan baku sleeping bag multifungsi mudah didapatkan 

b. Harga bahan baku sleeping bag multifungsi terjangkau sehingga 

biaya produksi akan sesuai dengan harga jual 

c. Kemampuan teknis untuk mengolah bahan baku sleeping bag 

multifungsi menjadi produk jadi 

2. Kriteria Eksternal 

a. Bahan untuk produk sleeping bag multifungsi yang diminati 

responden 

b. Desain untuk produk sleeping bag multifungsi yang diminati 

responden 

4.2.3 Tahap Idea Evaluation 

Pada tahap idea evaluation ini dilakukan evaluasi untuk menyaring 

ide-ide yang muncul sehingga didapat sebuah ide tunggal. Proses evaluasi 

dilakukan melalui penyelarasan ide dengan beberapa kriteria yang telah 
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didapat dari tahap opportunity recognition. Berikut adalah hasil yang telah 

didapat pada tahap idea evaluation : 

Tabel 4.6 Penyelarasan Ide dengan Kriteria 

No Ide Kriteria Internal Kriteria 

Eksternal 

Keterangan 

Bahan 

1 Parasut 

kombinasi 

Polar 

Bahan baku yang 

mudah didapatkan : 

- Bahan parasut 

- Bahan polar 

Bahan untuk 

sleeping bag 

yang diminati 

responden 

adalah bahan 

parasut 

kombinasi 

dengan bahan 

polar 

Ide dapat 

dilanjutkan ke 

tahap 

berikutnya , 

karena ide 

selaras 

dengan 

kriteria 

internal 

maupun 

kriteria 

eksternal 

Bahan baku dengan 

harga terjangkau : 

- Bahan parasut 

- Bahan polar 

Kemampuan teknik: 

- Kapabilitas secara 

teknis bisa membuat 

sleeping bag dengan 

bahan parasut 

kombinasi polar 

-Bahan tersebut bisa 

dan mudah dijahit 

menggunakan mesin 

jahit pada umumnya 

 

2 Parasut 

kombinasi 

dakron 

Bahan baku yang 

mudah didapatkan : 

- Bahan parasut 

- Bahan dakron 

Bahan untuk 

sleeping bag 

yang diminati 

responden 

adalah bahan 

parasut 

kombinasi 

dengan bahan 

polar 

Ide tidak 

dapat 

dilanjutkan ke 

tahap 

berikutnya , 

karena ide 

tidak selaras 

dengan 

kriteria 

eksternal 

Bahan baku dengan 

harga terjangkau : 

- Bahan parasut 

- Bahan dakron 

Kemampuan teknik: 

- Kapabilitas secara 

teknis bisa membuat 

sleeping bag dengan 

bahan parasut 

kombinasi dakron 

-Proses akan 

memakan waktu yang 

lebih lama karena 

teknik yang 
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dibutuhkan lebih 

rumit 

Desain 

1 Desain B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bahan baku yang 

mudah 

didapatkan : 

- Velcro  

- Zipper 

Desain untuk 

sleeping bag 

multifungsi 

yang diminati 

responden 

adalah desain 

B 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Ide dapat 

dilanjutkan ke 

tahap 

berikutnya , 

karena ide 

selaras 

dengan 

kriteria 

internal 

maupun 

kriteria 

eksternal 

Bahan baku 

dengan harga 

terjangkau : 

- Velcro  

- Zipper 

Kemampuan 

teknik : 

Kapabilitas 

secara teknis 

bisa membuat 

sleeping bag 

seperti desain B 

2 Desain C 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bahan baku yang 

mudah 

didapatkan : 

- Tali webbing 

- Bucket 

- Zipper 

Desain untuk 

sleeping bag 

multifungsi 

yang diminati 

responden 

adalah desain 

B 

 

 

Ide tidak 

dapat 

dilanjutkan ke 

tahap 

berikutnya , 

karena ide 

tidak selaras 

dengan 

kriteria 

eksternal 

Bahan baku 

dengan harga 

terjangkau : 

- Tali webbing 

- Bucket 

- Zipper 

Kemampuan 

teknik : 

Kapabilitas 

secara teknis 

bisa membuat 

sleeping bag 

seperti desain C 

Sumber : Data primer yang diolah pada tahun 2017 
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Berdasarkan tabel 4.8 tentang penyelarasan ide dengan kriteria, 

dapat dilihat bahwa ide sleeping bag dengan bahan parasut kombinasi 

polar dan sesuai dengan desain B  akan dilanjutkan ke tahap development. 

Hal tersebut karena bahan dan desain tersebut telah selaras dengan kriteria 

internal yaitu tersedianya bahan baku, harga bahan baku yang terjangkau 

serta kapabilitas teknis yang mampu membuatnya. Selain itu juga selaras 

dengan kriteria eksternal dengan ditunjukkan bahan serta desain tersebut 

diminati oleh responden.  

4.2.4 Tahap Development 

Dalam tahap development, ide yang telah sesuai dengan kriteria dan telah 

terpilih pada tahap sebelumnya  akan dikembangkan menjadi sebuah produk jadi 

dan berikut adalah tahapannya : 

I. Perencanaan desain awal 

Berikut adalah desain awal produk inovasi sleeping bag yang juga 

dapat difungsikan sebagai cover backpack :  

a. Bahan yang akan digunakan untuk sleeping bag multifungsi yaitu bahan 

parasut yang dikombinasi dengan bahan polar 

b. Sleeping bag akan dibuat sesuai dengan desain B, yaitu ketika menjadi 

cover backpack sisa bahan akan ditekuk dan diberi velcro. Untuk 

ukuran panjang sleeping bag ketika menjadi alas yaitu 150 cm dan 

lebarnya 180 cm. Dan panjang zipper disesuaikan dengan ukuran 

standar tali bahu backpack yaitu 40 cm. 
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(Sisi Dalam)    (Sisi Luar) 

 

 

 

 

 

Gambar 4.3 Desain awal ketika menjadi sleeping bag 

Sisi Depan    Sisi Belakang 

 

 

 

 

Gambar 4.4 Desain awal ketika menjadi cover backpack 

II. Pembuatan Prototype 

Selanjutnya prototype akan dibuat sesuai dengan desain awal yang 

sudah dijelaskan sebelumnya, kemudian desain tersebut dan beberapa 

bahan yang dibutuhkan akan diberikan kepada penjahit untuk diolah 

menjadi sebuah prototype. Beberapa bahan yang digunakan dalam 

pembuatan prototype yaitu : 

a. Bahan Parasut c. Zipper e.Merek 

b. Bahan Polar  d. Velcro 

Selanjutnya bahan bahan tersebut diolah untuk menjadi prototype dengan 

bantuan jasa tukang jahit dan berikut adalah proses pembuatan prototype, 

yaitu : 
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a. Membuat pola sleeping bag kemudian pindahkan pola pada kertas 

koran sesuai dengan desain awal 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.5 Pola Sleeping Bag 

b. Memindahkan pola yang telah dibuat dikertas ke bahan parasut dan 

bahan polar kemudian gunting bahan sesuai pola tersebut 

 

 

Gambar 4.6 pemindahan pola pada bahan dan pengguntingan sesuai pola 

 

 

Gambar 4.7 Pola yang sudah ditempelkan pada bahan parasut dan polar 
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c. Jahit potongan bahan untuk menyatukan seluruh bagian sleeping bag 

sesuai desain awal, sekaligus jahit zipper mengelilingi seluruh sleeping 

bag 

 

 

 

 

Gambar 4.8 Proses menjahit bahan parasut, polar serta zipper 

d. Jahit velcro dibagian yang telah ditentukan 

 

 

 

Gambar 4.9 Proses menjahit velcro 

e. Produk sleeping bag multifungsi ini diberi merek D n D Adventure 

yang sudah dibordir sebelumnya, yang kemudian dijahit dibagian yang 

sudah ditentukan. Merek ini berukuran 5cm x 2,5cm. 

 

 

Gambar 4.10 Merek untuk produk Sleeping Bag Multifungsi 
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f. Protoype siap untuk diuji 

Bentuk Sleeping Bag 

Sisi Dalam     Sisi Luar 

 

 

 

Bentuk Cover Backpack 

Sisi Depan    Sisi Belakang 

 

 

 

 

 

Gambar 4.11 Protoype yang sudah jadi 

III. Uji Prototype Produk 

Setelah prototype produk sleeping bag multifungsi jadi, selanjutnya 

dilakukan uji prototype dengan cara menyebarkan kembali kuesioner 

kepada 20 orang responden yang sama dengan responden pada tahap 

opportunity recognition. Berikut adalah hasilnya : 

Tabel 4.7 Hasil Uji Prototype 

No Keterangan Jumlah 

(orang) 

% 

1 Responden menyukai produk inovasi sleeping 

bag multifungsi : 
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a. Suka 

b. Tidak Suka 

17 

3 

85 

15 

TOTAL 20 100 

2 Desain produk inovasi sleeping bag 

multifungsi sesuai dengan harapan responden: 

a. Sesuai 

b. Tidak Sesuai 

 

 

16 

4 

 

 

80 

20 

TOTAL 20 100 

3 Bahan produk inovasi sleeping bag 

multifungsi sesuai dengan harapan responden: 

a. Sesuai 

b. Tidak Sesuai 

 

 

16 

4 

 

 

80 

20 

TOTAL 20 100 

4 Kekurangan dalam produk inovasi sleeping 

bag multifungsi : 

a. Jahitan kurang rapi 

b. Bahan kurang hangat 

c. Tidak adanya hoodie 

d. Lainnya 

 

 

0 

1 

8 

11 

 

 

0 

5 

40 

55 

TOTAL 20 100 

Sumber : Data primer yang diolah pada tahun 2017 

Berdasarkan uji prototype yang telah dilakukan, hasilnya adalah 

prototype produk inovasi mendapat respon yang baik dari responden, 

ditunjukkan dengan sebanyak 85% responden menyukai produk ini karena 

menambah fungsi sleeping bag yang ada sebelumnya dan dapat 

menghemat tempat didalam backpack. Respon positif juga terlihat pada 

kesesuaian harapan responden terhadap desain dan bahan yang digunakan, 

terlihat dari 80% responden yang menganggap desain prototype sudah 

sesuai dengan harapan mereka, dengan alasan desain yang ada cukup 

simple, fleksibel dan mudah digunakan. Selain itu, menurut 80% 

responden bahan yang digunakan pada prototype pun sudah memenuhi 

harapan mereka karena dirasa sudah cukup hangat dan bahannya lebih 

awet.  
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Namun, walaupun prototype mendapat respon yang baik dari 

responden mengenai aspek desain, bahan serta motif, prototype sleeping 

bag multifungsi ini masih memiliki beberapa kekurangan. Terlihat dari 

40% responden menyatakan kekurangan prototype ini adalah tidak adanya 

hoodie, 5% responden menganggap bahan yang digunakan kurang hangat 

dan 55% lainnya menyampaikan kekurangan lainnya.  

Kekurangan dan saran yang disampaikan responden diantaranya 

prototype kurang fit dengan bentuk backpack sehingga bisa ditambahkan 

tali agar cover nantinya bisa lebih pas dengan bentuk tas, zipper dibagian 

belakang kurang fleksibel untuk tas dengan ukuran yang lebih besar 

sehingga mungkin desain zipper bisa diubah dari yang semula berbentuk 

vertikal, kemudian kekurangan lainnya yaitu terlalu rumit. Maka dari itu, 

prototype ini masih memerlukan perbaikan supaya hasilnya menjadi lebih 

maksimal. 

 

IV. Redesain 

Berdasar hasil uji prototype yang didapat, masih perlu dilakukan 

perbaikan diantaranya adalah perlu ditambahkannya hoodie yang 

diperlukan ketika digunakan menjadi sleeping bag. Selain itu masiha da 

masukan lain dari responden yang akan diterapkan untuk redesain, yaitu 

penambahan tali webbing secara horizontal pada bagian atas dan bawah 

cover sehingga akan menjadi lebih fit dengan bentuk backpack. Berikut 

adalah proses redesain yang telah dilakukan : 
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i. Penambahan hoodie 

a. Buat pola kemudian pindahkan pada bahan parasut serta polar 

 

 

 

 

Gambar 4.12 Pola Hoodie 

b. Gabungkan tiap bagian sesuai pola, kemudian jahit hoodie pada 

sleeping bag 

 

 

 

 

Gambar 4.13 Proses pembuatan hoodie dan hoodie yang telah jadi 

 

Sebelum   Sesudah 

 

 

 

Gambar 4.14 Sleeping Bag sebelum dan sesudah ditambah hoodie 
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ii. Penambahan tali webbing 

a. Jahit tali webbing pada tempat yang telah ditentukan 

 

 

 

 

Gambar 4.15 Proses menjahit tali webbing 

Sebelum    Sesudah 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.16 Cover Backpack dengan tambahan tali webbing 

b. Pasang bucket untuk mengatur panjang pendeknya tali 

 

 

 

 

 

Gambar 4.17 Bucket untuk mengatur panjang tali webbing 
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Langkah selanjutnya setelah uji prototype yaitu dilakukan 

perhitungan harga pokok produksi (HPP) yang bertujuan untuk 

mengetahui berapa besar biaya yang digunakan untuk memproduksi 

sleeping bag multifungsi. Total biaya yang didapat dari perhitungan HPP 

digunakan sebagai patokan untuk menentukan harga jual produk. Berikut 

adalah rincian perhitungan HPP untuk produk sleeping bag multifungsi :  

Biaya Bahan Baku (untuk 3 buah sleeping bag) : Rp 331.000 

Biaya Tenaga Kerja Langsung   : Rp   90.000 

Biaya Overhead      : Rp     8.000 

Jumlah Harga Pokok Produksi (HPP)   : Rp 429.000 

Jumlah produk tiap produksi    :      3 buah 

HPP per produk sleeping bag    : Rp 143.000 

Margin yang diinginkan (30%)   : Rp   43.000 

Harga jual per produk sleeping bag   : Rp 186.000 

 

Dilihat dari perhitungan HPP yang telah dijabarkan diatas 

diketahui bahwa biaya yang dikeluarkan untuk bahan baku 3 buah tas 

dalam sekali produksi sebesar Rp 331.000. Untuk proses produksi, biaya 

tenaga kerja yang dikenakan untuk jasa 1 orang penjahit per hari nya 

sebesar Rp 90.000, sehingga jika ada 26 hari kerja dalam 1 bulan totalnya 

sebesar Rp 2.340.000. Sedangkan biaya overhead yang dikeluarkan untuk 

sekali produksi sebesar Rp 8.000. Dengan demikian total untuk harga 

pokok produksi produk sleeping bag multifungsi sebesar Rp 429.000, 
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sehingga HPP per produknya sebesar Rp 143.000. Dari perhitungan HPP 

yang telah dilakukan, maka dapat ditentukan harga jual produk sleeping 

bag multifungsi yaitu sebesar Rp 186.000/produk. Dengan harga jual 

tersebut akan diperoleh keuntungan sebesar 30% dari HPP per produk. 

4.2.4 Tahap Commercialization 

Pada tahap commercialization ini membahas tentang rencana 

komersialisasi untuk produk sleeping bag multifungsi. Melalui penyebaran 

kuesioner mengenai informasi pembelian produk sleeping bag terhadap 20 orang 

responden, didapatkan hasil sebagai berikut :  

Tabel 4.8 Informasi Penjualan Sleeping Bag 

Melalui media apa saudara biasanya mencari 

informasi mengenai penjualan sleeping bag? 

Jumlah 

jawaban 

% 

Majalah 0 0 

Sosial Media (Instagram, Facebook) 6 19,4 

Toko Online (Tokopedia, Shopee, Bukalapak) 14 45,1 

Adventure Store (Eiger, Rei, Badranaya, Kalibre) 11 35,5 

TOTAL 31 100 

Sumber : Data primer yang diolah pada tahun 2017 

 Berdasarkan tabel 4.10 mengenai pilihan responden dalam mencari 

informasi mengenai penjualan sleeping bag, cara-cara komersialisasi yang utama 

yang mungkin dilakukan yaitu melalui toko online, terlihat dari pilihan responden 

yang sebagian besar (sebanyak 45,1%) memilih toko online sebagai media untuk 

mencari informasi mengenai penjualan sleeping bag. Toko online yang dapat 

dimanfaatkan untuk komersialisasi produk ini antara lain adalah Tokopedia, 

Bukalapak serta Shopee, karena ketiga toko online ini telah memiliki reputasi 
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yang baik, lengkap, aman, dan terpercaya sebagai pihak ketiga dalam transaksi 

jual beli. Selain itu toko online Shopee juga dikenal dengan gratis ongkos kirim 

nya, sehingga dapat menarik pembeli. Kemudian sebanyak 35,5% responden 

memilih mencari informasi melalui adventure store. Penjualan dapat dimulai 

melalui toko-toko berskala lokal terlebih dahulu seperti Badranaya Adventure 

Store dan Kalibre Adventure Store. Cara komersialisasi yang selanjutnya dapat 

dilakukan berdasar pilihan responden adalah melalui sosial media (sebesar 

19,4%). Sosial media yang dapat digunakan diantaranya yaitu instagram dan 

facebook, karena saat ini banyak sekali masyarakat yang memanfaatkan kedua 

sosial media ini bukan hanya untuk melakukan interaksi sosial namun juga untuk 

melakukan jual beli.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 




