
1 

BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Tas merupakan wadah untuk mengumpulkan dan membawa barang 

lain dalam satu tempat. Pada sisi manfaat, tas pada awalnya hanya digunakan 

sebagai sarana membawa barang agar lebih mudah. Namun seiring 

perkembangan zaman, tas berubah menjadi beberapa produk diantaranya 

sebagai pemijat punggung, pengisi daya dan lain sebagainya. Perkembangan 

tas yang sangat signifikan dipengaruhi oleh permintaan pasar. Didorong oleh 

permintaan pasar yang lebih mengutamakan barang portabel dan memiliki 

manfaat yang banyak maka kami memiliki inovasi berupa Bag Cycle. 

Bag Cycle merupakan tas yang dapat menjadi sebuah sepeda listrik. 

Transformasi pada Bag Cycle merupakan rekayasa pengaturan dimensi dan 

penempatan material sehingga bagian sepeda dapat disimpan pada tempat 

yang memiliki volume cukup kecil. Melalui sistem perubahan tiga bentuk 

yang barsinambungan, Bag Cycle menjadi barang portabel yang bertujuan 

untuk membuat penggunanya menjadi nyaman pada saat memilikinya. 

Bentuk pertama merupakan tas yang dapat dipakai di punggung, bentuk tas 

ini memiliki manfaat sebagai sarana pemijatan punggung pada pengguna. 

Bentuk kedua Bag Cycle berupa tas yang tarik dengan tangan, dengan bentuk 

ini Bag Cycle dapat digunakan pada saat lelah menggunakan bentuk pertama 

dan ada larangan menggunakan bentuk ketiga. Sedangkan bentuk terakhirnya
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adalah bentuk sepeda listrik, dimana bentuk tersebut melupakan tranformasi 

yang paling mencolok dari Bag Cycle. Kombinasi dari ketiga bentuk ini dapat 

menutupi kekurangan dari penggunaan tas maupun sepeda listrik pada 

umumnya, namun dalam perangkaiannya diperlukan beberapa pertimbangan 

baik material maupun barang barang yang akan digunakan Bag Cycle agar 

dapat berjalan dengan lancar waktu pemakaian. 

Bag Cycle menggunakan motor untuk penggeraknya dan sistem 

sustainable electric sebagai sistem pengisian dayanya. Sistem sustainable 

electric digunakan agar memperkecil penggunaan daya yang digunakan 

ketika sepeda dijalankan. Melalui sistem ini akan membuat Bag Cycle 

menjadi ramah lingkungan dan nyaman. Selain itu produk ini memiliki sifat 

yang portabel dan cukup ringan, sehingga dapat digunakan pada saat kondisi 

apapun. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Adapun rumusan dari perancangan Bag Cycle dengan menggunakan 

sistem sustainable electric ini adalah: 

1. Bagaimana desain Bag Cycle agar sistem kerjanya maksimal? 

2. Bagaimana cara pemilihan meterial pada Bag Cycle? 

3. Bagaimana sistem kedara Bag Cycle? 

4. Bagaimana sistem kerja sistem sustainable electric pada Bag Cycle? 

5. Apa kelebihan dan kelemahan Bag Cycle? 
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1.3 Tujuan Perancangan 

Tujuan yang ingin dicapai dari perancangan Bag Cycle ini 

diantaranya: 

1. Mengetahui desain Bag Cycle; 

2. Mengetahui jenis material dan dimensi yang digunakan pada Bag 

Cycle; 

3. Mengetahui desain sistem kedara Bag Cycle; 

4. Mengetahui sistem kerja sistem sustainable electric pada Bag Cycle; 

5. Mengetahui kelebihan dan kelemahan Bag Cycle. 

1.4 Manfaat Perancangan 

Manfaat dari perancangan ini adalah memberikan gambaran inovasi 

baru dalam mendesain motor listrik berupa tas yang dapat berubah menjadi 

motor listrik dengan menggunakan sistem sustainable electric. 

1.5 Batasan Masalah 

Batasan masalah diperlukan agar pembahasan tidak meluas dari 

pokok bahasan yang ada. Melalui batasan masalah ini akan menuntun pada 

perencanaan Bag Cycle dengan jelas, baik dan terarah, mengenai pada 

permasalahan utama. Adapun batasan masalahnya adalah: 

1. Berat pengendara dan barang yang berada di tas menggunakan satu 

variable (75 kg); 

2. Kecepatan Bag Cycle menggunakan satu variable (20 km/jam) dan 

percepatannya 1 m/s; 

3. Bag Cycle tidak dapat digunakan pada jalan mendaki dan  

4. Posisi pengendara dianggap diam. 


