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BAB  I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Perkembangan zaman membuat tuntutan dan kebutuhan hidup semakin 

berkembang dan semakin kompleks. Orang-orang tidak pernah puas dengan 

apa yang ada dan mencari hal yang baru dan perubahan terus menerus. Hal ini 

menuntut para pemilik usaha dan para pebisnis harus semakin mengerti 

dengan kebutuhan para konsumen. Persaingan dalam dunia bisnis pun 

semakin ketat. Pebisnis yang tidak peka dalam memenuhi kebutuhan 

pelanggan akan tertinggal. Inovasi adalah hal penting di dalam dunia bisnis di 

era modern ini para pebisnis di tuntut melakukan inovasi terus menerus di 

dalam produk yang mereka hasilkan, produk yang sudah ada sebelumnya 

akan di kembangkan lagi untuk mendapatkan produk yang memiliki manfaat 

lebih dibandingkan produk yang sebelumnya.Saat ini banyak perusahaan 

yang memproduksi barang baru dengan sangat cepat, bahkan barang yang 

diluncurkan sebelumnya, belum sempat begitu lama dinikmati konsumen, 

mereka akan disuguhkan kembali dengan produk baru yang berbeda dan lebih 

unggul.  

Para pebisnis harus mampu melihat peluang dan permasalahan yang ada 

di dalam masyarakat dan menjadikannya sebagai peluang bisnis. Untuk 

memenuhi apa yang dibutuhkan oleh konsumen. Menurut (Zimmerer dalam 

Suryana,2001:5) mendefinisikan bahwa keinovasian merupakan suatu proses 
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untuk meningkatkan taraf hidup dengan memiliki kemampuan untuk 

membuat kreativitas dalam rangka memecahkan persoalan-persoalan serta 

peluang yang ada. Inovasi adalah menciptakan suatu barang atau proses untuk 

meningkatkan efektivitas dan efesiensi dari barang atau proses yang sudah 

ada. 

Menurut Robbins (1994), mendefinisikan, inovasi sebagai suatu 

gagasan baru yang diterapkan untuk memprakarsai atau memperbaiki suatu 

produk atau proses dan jasa. Begitu banyak persoalan yang ada dalam 

masyarakat yang dulunya hal tersebut bukan hal yang serius namun semakin 

berkembangnya zaman tuntutan untuk hal praktis baik dari segi makanan 

praktis atau cepat saji, teknologi yang di tuntut untuk lebih praktis dan lain-

lain. Traveling saat ini sudah menjadi suatu kebutuhan serta gaya hidup 

wisatawan masa kini. Jika beberapa tahun yang lalu, orang hanya 

mengagendakan traveling satu hingga dua tahun sekali, tapi sekarang dalam 

satu tahun orang bisa melakukan traveling tiga hingga empat kali. Hal ini 

dikarenakan beberapa faktor seperti tingkat stress yang semakin tinggi 

sehingga banyak orang yang butuh liburan, serta semakin murahnya paket 

wisata untuk traveling dan gaya hidup. Taveler adalah orang-orang yang hobi 

atau mencintai wisata, atau bisa juga di katakan suka jalan-jalan. Meskipun 

wisata ala backpacker sekarang ini sudah cukup berkembang bahkan bergeser 

menjadi flashpacker (tampil lebih mewah dengan gadget dan lifestyle baru), 

tetapi pada kenyataannya wisata ala backpacker masih belum dijadikan 

prioritas dalam perencanaan pariwisata, terutama di negara-negara Asia 
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Tenggara Menurut (Tze and Musa dalam Menuh,2016:2) termasuk Indonesia. 

Hal ini dikarenakan karakteristik backpacking selalu ditunjukan sebagai 

bentuk wisata yang sering dianggap Grand Tour dari kelas bawah, seperti 

membawa ransel, berkemah dan menekankan dengan wisata yang mempunyai 

anggaran yang rendah Menurut (Gula dalam Menuh, 2016:2).  Hal penting 

yang harus selalu ada dan di bawa oleh seorang traveler khususnya tipe 

flashpacker adalah peralatan mandi. Namun seringkali terlalu banyak jenis 

botol untuk perlengkapan mandi yang harus dibawa didalam toiletries bag 

membuat penegemasan barang tidak praktis sehingga merepotkan pemiliknya 

(traveler).Untuk memberikan jalan keluar dari persoalan tersebut ada 

beberapa ide yang pertama adalah tas multifungsi, botol peralatan mandi isi 

ulang dan toiletries bag. Pada akhirnya terilih toiletries bag, karena tas multi 

fungsi dan botol peralatan mandi isi ulang sudah ada konsepnya dipasaran 

sedangkan toiletries bag belum ada konsepnya dipasaran ,fashionable sesuai 

selera anak muda juga sangat bermanfaat bagi penggunanya. 

Toiletries bag adalah sebuah tas (yang juga disebut tas perlengkapan 

mandi, tas kecil, tas spons, tas toilet, toilet kit, tas kebersihan tubuh, tas 

perjalanan, atau paket basah). Tas ini biasanya menggunakan ritsleting, yang 

isinya berupa alat kebersihan tubuh dan perlengkapan mandi seperti sikat gigi 

dan pasta gigi, benang gigi, kapas penyeka, deodoran, guting kuku, pinset, 

sabun, sabun, persediaan pencukur, sisir, lensa kontak, dan persediaan barang 

lainnya yang dibutuhkan saat bepergian. 

Sumber :https://en.wikipedia.org/wiki/Toiletry_bag) yang diakses (2017) 

https://en.wikipedia.org/wiki/Toiletry_bag
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Toiletries bag bisa digunakan oleh semua orang. Sudah banyak 

pebisnis yang menggunakan peluang ini dengan memproduksi tas peralatan 

mandi yang menyediakan tas dengan ruang-ruang tertentu sebagai tempat 

botol peralatan mandi seperti sampo, sabun,pasta gigi, dan lain˗lain. Namun 

hal ini belum memberikan apa yang konsumen butuh kan yaitu simple dan 

praktis. Karena saat berada di rumah orang-orang biasanya sering membeli 

peralatan mandi sperti sampo, conditioner, sabun dan  bodylation dengan 

botol ukuran besar, maka ketika packing saat ingin melakukan perjalanan 

membutuhkan tas yang cukup besar dan tidak bisa tersusun rapi. Dengan tas-

tas tersebut membuat packing barang saat ingin melakukan  perjalanan 

menjadi lebih rumit dan semakin bertambah banyak. 

 

Dopp kit adalah istilah toiletries bag yang biasa digunakan, terutama di 

Amerika. Nama ini berasal dari seorang  pengrajin kulit pada awal abad 20-an 

yaitu Charles Doppelt, yang perusahaannya didirikan pada tahun 1919. 

Charles Dooppelt adalah desainer barang-barang kulit yang berimigrasi ke AS 

dari Jerman pada 1900-an.Menurut rekening koran yang dipelajari oleh 

Merriam-Webster Jim Rader, Dopp kit (tas peralatan mandi) pertama kali 

diproduksi oleh Charles Doppelt, untuk para tentara pada Perang Dunia II, 

Doppelt terikat kontrak dengan Angkatan Darat AS selama Perang Dunia II 

untuk menyediakan kantong perlengkapan mandi (toiletries bag) untuk jutaan 

GI (Government Issue) Amerika. Kantong kecil itu yang dikenal sebagai 

DOPPS. Kantong ini menjadi terkenal, dan permintaan untuk Dopp kit 
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melambung ketika pria Amerika pulang dari perang. Sumber : 

(http://madegreat.owenandfred.com/history/2015/4/15/the-history-of-

dopp)yang diakses (2017) 

Gambar  1. original toiletries bag 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://madegreat.owenandfred.com/history/2015/4/15/the-history-of-dopp
http://madegreat.owenandfred.com/history/2015/4/15/the-history-of-dopp
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Di Indonesia sendiri ada banyak toko-toko yang menjual toiletries bag. 

Pada umumnya yang banyak dipasaran adalah dengan bentuk original dan 

hanging dengan bahan nylon atau cordura. 

Tabel 1.Hasil Observasi Toiletries Bag  Pada Toko Outdoor di Semarang 

NO NAMA 

TOKO 

ALAMAT 

TOKO 

KETERANGAN 

1.  Arei 

Adventure 

Store 

9 April 2017 

Jalan Prof. Dr. 

Soedarto 128b 

Tembalang Kota 

Semarang 50552 

- Harga toiletries bag 

Rp.150.000 

- Dengan bentuk hanging 

dengan satu kantong dengan 

penutup retsleting 

- Bahan Cordura polyester 

- Ukuran 23x15x21 

  

 

2.  Cartenz 

9 April 2017 

 

 

 

 

 

 

Jalan Prof. Dr. 

Soedarto 126 

Tembalang Kota 

Semarang 50552 

- Harga toiletries bag Rp. 

50.000 

- Dengan bentuk hanging 

dengan 2 kantong kiri kanan 

dan di 1 kantong di tengah 

- Bahan cordura 

- Ukuran 34x18,5 

 

 

http://share.here.com/r/mylocation/e-eyJuYW1lIjoiQVJlaSBBZHZlbnR1cmUgU3RvcmUgVGVtYmFsYW5nIiwiYWRkcmVzcyI6IkpMLiBQUk9GLiBEUi4gU09FREFSVE8gMTI4QiBURU1CQUxBTkcgLSBTRU1BUkFORywgS290YSBTZW1hcmFuZyIsImxhdGl0dWRlIjotNy4wNTYxNzY3LCJsb25naXR1ZGUiOjExMC40MzQ3MzgyLCJwcm92aWRlck5hbWUiOiJmYWNlYm9vayIsInByb3ZpZGVySWQiOjg0NzAyMTM2NTM1NTQzOH0=?link=addresses&fb_locale=id_ID&ref=facebook
http://share.here.com/r/mylocation/e-eyJuYW1lIjoiQVJlaSBBZHZlbnR1cmUgU3RvcmUgVGVtYmFsYW5nIiwiYWRkcmVzcyI6IkpMLiBQUk9GLiBEUi4gU09FREFSVE8gMTI4QiBURU1CQUxBTkcgLSBTRU1BUkFORywgS290YSBTZW1hcmFuZyIsImxhdGl0dWRlIjotNy4wNTYxNzY3LCJsb25naXR1ZGUiOjExMC40MzQ3MzgyLCJwcm92aWRlck5hbWUiOiJmYWNlYm9vayIsInByb3ZpZGVySWQiOjg0NzAyMTM2NTM1NTQzOH0=?link=addresses&fb_locale=id_ID&ref=facebook
http://share.here.com/r/mylocation/e-eyJuYW1lIjoiQVJlaSBBZHZlbnR1cmUgU3RvcmUgVGVtYmFsYW5nIiwiYWRkcmVzcyI6IkpMLiBQUk9GLiBEUi4gU09FREFSVE8gMTI4QiBURU1CQUxBTkcgLSBTRU1BUkFORywgS290YSBTZW1hcmFuZyIsImxhdGl0dWRlIjotNy4wNTYxNzY3LCJsb25naXR1ZGUiOjExMC40MzQ3MzgyLCJwcm92aWRlck5hbWUiOiJmYWNlYm9vayIsInByb3ZpZGVySWQiOjg0NzAyMTM2NTM1NTQzOH0=?link=addresses&fb_locale=id_ID&ref=facebook
http://share.here.com/r/mylocation/e-eyJuYW1lIjoiQVJlaSBBZHZlbnR1cmUgU3RvcmUgVGVtYmFsYW5nIiwiYWRkcmVzcyI6IkpMLiBQUk9GLiBEUi4gU09FREFSVE8gMTI4QiBURU1CQUxBTkcgLSBTRU1BUkFORywgS290YSBTZW1hcmFuZyIsImxhdGl0dWRlIjotNy4wNTYxNzY3LCJsb25naXR1ZGUiOjExMC40MzQ3MzgyLCJwcm92aWRlck5hbWUiOiJmYWNlYm9vayIsInByb3ZpZGVySWQiOjg0NzAyMTM2NTM1NTQzOH0=?link=addresses&fb_locale=id_ID&ref=facebook
http://share.here.com/r/mylocation/e-eyJuYW1lIjoiQVJlaSBBZHZlbnR1cmUgU3RvcmUgVGVtYmFsYW5nIiwiYWRkcmVzcyI6IkpMLiBQUk9GLiBEUi4gU09FREFSVE8gMTI4QiBURU1CQUxBTkcgLSBTRU1BUkFORywgS290YSBTZW1hcmFuZyIsImxhdGl0dWRlIjotNy4wNTYxNzY3LCJsb25naXR1ZGUiOjExMC40MzQ3MzgyLCJwcm92aWRlck5hbWUiOiJmYWNlYm9vayIsInByb3ZpZGVySWQiOjg0NzAyMTM2NTM1NTQzOH0=?link=addresses&fb_locale=id_ID&ref=facebook
http://share.here.com/r/mylocation/e-eyJuYW1lIjoiQVJlaSBBZHZlbnR1cmUgU3RvcmUgVGVtYmFsYW5nIiwiYWRkcmVzcyI6IkpMLiBQUk9GLiBEUi4gU09FREFSVE8gMTI4QiBURU1CQUxBTkcgLSBTRU1BUkFORywgS290YSBTZW1hcmFuZyIsImxhdGl0dWRlIjotNy4wNTYxNzY3LCJsb25naXR1ZGUiOjExMC40MzQ3MzgyLCJwcm92aWRlck5hbWUiOiJmYWNlYm9vayIsInByb3ZpZGVySWQiOjg0NzAyMTM2NTM1NTQzOH0=?link=addresses&fb_locale=id_ID&ref=facebook
http://share.here.com/r/mylocation/e-eyJuYW1lIjoiQVJlaSBBZHZlbnR1cmUgU3RvcmUgVGVtYmFsYW5nIiwiYWRkcmVzcyI6IkpMLiBQUk9GLiBEUi4gU09FREFSVE8gMTI4QiBURU1CQUxBTkcgLSBTRU1BUkFORywgS290YSBTZW1hcmFuZyIsImxhdGl0dWRlIjotNy4wNTYxNzY3LCJsb25naXR1ZGUiOjExMC40MzQ3MzgyLCJwcm92aWRlck5hbWUiOiJmYWNlYm9vayIsInByb3ZpZGVySWQiOjg0NzAyMTM2NTM1NTQzOH0=?link=addresses&fb_locale=id_ID&ref=facebook
http://share.here.com/r/mylocation/e-eyJuYW1lIjoiQVJlaSBBZHZlbnR1cmUgU3RvcmUgVGVtYmFsYW5nIiwiYWRkcmVzcyI6IkpMLiBQUk9GLiBEUi4gU09FREFSVE8gMTI4QiBURU1CQUxBTkcgLSBTRU1BUkFORywgS290YSBTZW1hcmFuZyIsImxhdGl0dWRlIjotNy4wNTYxNzY3LCJsb25naXR1ZGUiOjExMC40MzQ3MzgyLCJwcm92aWRlck5hbWUiOiJmYWNlYm9vayIsInByb3ZpZGVySWQiOjg0NzAyMTM2NTM1NTQzOH0=?link=addresses&fb_locale=id_ID&ref=facebook
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Sumber : Data Primer yang diolah Pada Tahun 2017 

 

 

 

3.  Montana 

Adventure 

16 April 

2017 

JalanNgesrep 

Timur No 2 dan 

3,Kota 

Semarang, Jawa 

Tengah 50269 

- Harga 50.000 

- Bentuk tas kecil dengan satu 

kantong utama dengan penutup 

retsleting dan gantungan pada 

ujung kiri 

- Bahan Nylon Japan 

- Ukuran: 15,5~19 x 15,5 cm 

 
 

4.  EIGER 

16 April 

2017 

 

Jalan Setia Budi 

No 58  

Tembalang 

Semarang 

- Harga Rp.175.000 

- ukuran tas 21 x 16 x 4.5 cm. 

 

- Dengan 2 kabin di dabgian atas 

dan 1 kantong di bawah 

dengan penutup retsleting 

- Bahan Nylon cordura 400 
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Dari hasil observasi yang dilakukan peneliti di lapangan maupun 

internet diketahui berbagai material yang telah ada di pasaran selama ini 

yaitu: 

Tabel 2. Material Toiletries Bag yang telah Ada di Pasaran 

No Material yang ada di Pasaran 

1.  Nylon kordura 

2.  Nylon japan 

3.  Kordura polyester 

4.  Plastik PVC(waterproof) 

5.  Canvas 

Sumber: Observasi Peneliti (2017) 

Tabel 3. Desain bentuk toiletries bag  yang telah ada di pasaran 

No Desain Bentuk Toiletries Bag yang Ada di 

Pasaran 

1.  

Hanging  

2.  

Original  

Sumber: Observasi Peneliti (2017) 

 

 Setelah dilakukan observasi pada ke empat toko outdoor yang ada 

di Semarang, peneliti mendapatkan hasil bahwa material dan desain model 

toiletries bag ini belum ada dipasaran. Hal ini juga diperkuat dari hasil 
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observasi di internet. Dimana toiletries bag dengan bahan Bahan kain 

waterproof (tahan air) seperti taslan,dinier soft dan parasut serta desain 

bentuk case bulat,kotak/box dan persegi panjang (yang bisa dilipat) dengan 

beberapa wadah peralatan mandi yang menempel pada case dan bisa diisi 

ulang belum ada dipasaran. Berdasarkan pada uraian tesebut maka dari itu 

penelitian ini berjudul : “ Inovasi Toiletries Bag dari Segi Bahan dan 

Desain Bentuk ”. 

1.2. Rumusan Masalah 

Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah : Bagaimana proses inovasi 

pada produk Toiletries bag ? 

1.3. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses inovasi Toiletries bag? 

 

1.4. Batasan Masalah 

Penelitian ini menggunakan batasan masalah yaitu fokus pada material 

dan desain bentuk dari toiletries bag dengan alasan bahwa material dan 

desain bentuk yang menentukan keunikan dari inovasi sebuah produk 

toiletries bag. Dalam penelitian ini saya melakukan inovasi terhadap bahan 

toiletries bag yaitu dengan bahan waterproof seperti taslan,parasut dan dinier 

soft karena menurut penelusuran di website bahan ini merupakan bahan 

waterproof yang ringan, kedap air/udara dan tahan sobek serta belum ada 

yang digunakan untuk bahan toiletries bag sebelumnya. Untuk  inovasi 

desain bentuk toiletries bag  yaitu model case bulat, kotak/kubus dan model 
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persegi panjang yang bisa dilipat saat selesai penggunaannya. Desain bentuk 

seperti ini sangat simple dan unik. Selain itu untuk desain penutup toiletries 

bag bentuk case kotak/kubus dan model bulat lebih efektif  jika menggunakan 

penutup retsleting,tali yang bisa ditarik dan velcrow/pita perekat. Sedangkan 

untuk model persegi panjang yang bisa dilipat lebih efektif jika menggunakan 

kancing magnet, penutup stopper kepiting dan tali yang dikaitkan pada 

kancing. Untuk pilihan warna toiletries bag ditentukan dengan pihan warna 

yang ada. 

1.5. Manfaat Penelitian  

Manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut : 

a. Manfaat penelitian bagi konsumen Toiletries bag : 

Dengan penelitian toiletries bag ini, konsumen dapat tetap membawa 

barang-barang peralatan mandi mereka dengan praktis dan simpel. 

b. Manfaat penelitian bagi peneliti 

Dengan penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan mendapat 

pengalaman berharga, yang dapat dijadikan sumber untuk penelitian 

lainnya terkait inovasi produk. 

 

 

 

 

 

 


