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BAB I 

PENDAHULUAN 

 
Tugas Akhir adalah  karya tulis yang disusun menurut kaidah keilmuan di 

bawah pengawasan dan pengarahan dosen pembimbing merupakan salah satu 

persyaratan akademik dalam  menyelesaikan program Strata Satu. Di bagian 

pendahuluan ini bertujuan agar pembaca dapat mengerti gambaran awal tentang 

suatu perancangan. Pada bagian pendahuluan juga terdapat masalah, konsep awal 

dan tujuan dari perancangan ini. 

1.1  Terminologi Judul 

Judul daripada makalah ini adalah Perancangan Ulang Sarana Tukang 

Sol Sepatu Keliling. Menurut judul diatas dapat dijabarkan satu persatu 

sebagai berikut : 

a. Perancangan  : “proses, cara, perbuatan merancang  

  (merancangkan)” 1) 

b. Ulang   : “1 lakukan lagi; 2 kembali seperti semula” 1) 

c. Sarana  : “1 segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat 

  dulu mencapai maksud atau tujuan; alat; media;   

  2 syarat, upaya, dsb” 1) 

d. Tukang  : “1 orang yang mempunyai kepandaian dulu suatu   

   pekerjaan tangan ( dengan alat atau bahan yang  

   tertentu ) ; 2 orang yang perkerjaannya membuat      

   ( menjual, memperbaiki,dsb ) sesuatu yang tentu ;   

   3 orang yang pekerjaannya melakukan sesuatu  

   secara tetap” 1) 

e. Sol    : “telapak (alas) sepatu (sandal dsb)” 1) 
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f. Sepatu  : “1 lapik atau pembungkus kaki yang biasanya  

dibuat dari kulit (karet dsb), bagian telapak dan 

tumitnya tebal dan keras; 2 sesuatu yg menyerupai 

sepatu” 1) 

g. Keliling  : “1 garis yg membatasi suatu bidang; 2 lingkungan  

di sekitar sesuatu” 1) 

Setelah judul tersebut dijabarkan satu persatu maka dapat dijelaskan 

secara detail, yaitu : perancangan ulang sarana jual yang dapat 

bermobilitas dari satu daerah ke daerah lainnya untuk tukang sol sepatu 

keliling.  

 

1.2  Latar Belakang Perancangan 

Indonesia dengan luas 1.919.440 km2 yang terbagi dalam 17.504 pulau 

menjadi Negara terbesar di Asia Tenggara dan tercatat sebagai Negara 

terbesar ke-15 di dunia. Indonesia juga merupakan negara yang memiliki 

kepadatan penduduk yang tergolong besar (238 juta orang). Namun, negara ini 

memiliki kelemahan yang membuat kemajuan pembangunan Negara ini 

terhambat yaitu ekonomi sebagai penunjang dalam pendanaan lapangan kerja 

dan kesejahteraan masyarakat, pendidikan yang kurang diperhatikan oleh 

masyarakat sehingga banyak sumber daya manusia yang tidak terpakai dan 

dengan kepadatan penduduk yang cukup besar, hal itu tentu saja 

meningkatkan jumlah pengangguran yang sangat tinggi.  Beberapa studi yang 

dilakukan di tahun agustus 2010 tingkat pengangguran mencapai 116,5 juta 

orang, bertambah sekitar 530 ribu orang dibanding angkatan kerja februari 

2010 yang sebesar 116,0 juta orang atau bertambah 2,7 juta orang dibanding 

agustus 2009 yang sebesar 113,8 juta orang 2).  

Tukang sol sepatu adalah orang yang ahli dalam memperbaiki sepatu dan 

juga salah satu mata pencaharian yang ada dimasyarakat Indonesia. 
 
________________________________________________ 
1 (kamusbahasaindonesia.org n.d.)   
2 (Berita resmi Statistik No.77/12/Th.XIII, 1 Desember 2010)   
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Dimana sepatu sudah menjadi gaya hidup atau lifestyle dikehidupan setiap 

orang sebagai alat untuk memperindah diri , alat untuk melindungi kaki dari 

bahaya dari luar seperti beling, jarum , panas dan lain – lain.  

Sepatu juga memiliki arti tersendiri bagi pemilik sehingga mempunyai 

alasan untuk merawat atau mengkoleksi sepatu tersebut. Namun sepatu juga 

merupakan alat yang suatu saat bisa rusak hal itu tentu saja tergantung dari 

bahan material , pembuatan dan perawatan. 

Hampir semua aktifitas manusia diluar ruangan membutuhkan sepatu, 

maka penggunaanya yang lama pada akhirnya akan rusak , karena setiap orang 

minimal mempunyai 2 atau 3 buah sepatu, Untuk memperbaiki sepatu yang 

rusak, maka dibutuhkan tukang sol sepatu agar sepatu itu dapat digunakan 

kembali.  

Tukang sol memiliki 2 cara untuk mereka menjual jasanya ,yaitu :  

1. Menetap disuatu daerah untuk menunggu pelanggan yang datang 

untuk memperbaiki sepatu. Biasanya tukang sol sepatu yang 

menetap memilih tempat yang ramai, seperti lokasi pasar. 

2. Berkeliling dari satu daerah ke daerah lainnya, guna untuk mencari 

pelanggan yang ada pada saat jalan maupun perumahan. Hal ini 

bertujuan untuk meningkatkan pendapatan hariannya. 

Tukang sol sepatu yang menetap memiliki fasilitas yang cukup lengkap 

dibandingkan dengan tukang sol sepatu yang berkeliling , karena peralatan 

yang dibawa cukup berat sehingga tentu saja tukang sol sepatu yang 

berkeliling mengurangi peralatannnya tersebut, hal ini tentu saja 

mempengaruhi kualitas dari hasil sepatu yang diperbaiki dan batasan dalam 

kerjanya. Dari cara – cara yang ada tentu saja membedakan jumlah 

pendapatan dan pelanggan yang diperoleh. Dengan pendapatan yang sedikit 

tentu saja menjadi beban bagi orang yang sudah berkeluarga untuk memenuhi 

kebutuhan hidup, oleh karena itu dituntut untuk mendapatkan pendapatan 

yang lebih besar dibanding biasanya sehingga memperoleh kehidupan yang 

layak.  
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Namun, untuk melakukan UKM ( usaha kecil menengah ) ini memiliki 

masalah yaitu biaya produksi, produk ini memerlukan biaya untuk bahan baku 

ataupun pembuatannya , dimana pengguna berasal dari kalangan kecil , oleh 

karena itu untuk menanggulangi masalah tersebut akan dibentuk sebuah 

komunitas ataupun organisasi ,yaitu koperasi. Dengan dibentuknya koperasi 

secara resmi maka organisasi ini akan memperoleh pengakuan di berbagai 

kalangan pemerintah maupun dimasyarakat. Koperasi mempunyai struktur 

organisasi yang berasal dari anggota – anggota yang ingin bergabung dan juga 

untuk biaya akan diperoleh dari anggota, pemerintah , perusahaan (CSR) dan 

lain – lain 

Pemerintah Indonesia dewasa ini sudah menggalakkan program Corporate 

Social Responsibility atau CSR yang dibebankan kepada semua perusahaan – 

perusahaan baik besar maupun kecil di Indonesia. Hanya saja kendala yang 

ada adalah kurang dalamnya bentuk aksi dari CSR ini dikarenakan 

keterbatasan tenaga kerja yang benar – benar mampu melakukan riset akan 

kebutuhan mendasar yang bisa dipecahkan melalui program CSR ini. 

Keterbatasan riset ini juga dikarenakan daya jangkau dari perusahaan sendiri 

yang tidak luas, seperti terbatas pada area market ataupun area kerjanya. Hal 

ini menyebabkan pemecahan masalah sosial yang diharapkan oleh pemerintah 

berjalan timpang, karena penyelesaian masalah sosial yang ditawarkan tidak 

mencapai target, tapi hanya sebagian aspek saja yang bisa dipecahkan. Perlu 

adanya sebuah sinergisitas antara berbagai pihak, baik pemerintah, perusahaan 

– perusahaan maupun masyarakat sendiri sebagai targetnya untuk benar – 

benar menjawab permasalahan kemiskinan yang sudah semakin rumit ini. 

 

1.3 Konsep Awal 

Konsep bisnis yang dikonsepkan adalah konsep bisnis jasa yang mobile, 

dimana saat ini sedang umum di kalangan masyarakat. Bisnis jasa yang mobile 

ini sebenarnya sudah sangat sering kita jumpai di perumahan – perumahan di 

daerah padat yang berupa tukang sol keliling atau tukang jahit keliling. 
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Konsep bisnis jasa yang mobile ini menitikberatkan kepada peran karyawan 

bisnis yang menjajakan jasanya kepada orang – orang disekitar, dengan 

membawa peralatan sendiri yang membantu dalam kegiatan jasa yang 

ditawarkan. Merebaknya bisnis jasa mobile ini dapat menjadi batu loncatan 

yang dapat membantu masyarakat lokal menuju masyarakat yang mandiri dan 

terorganisir.  

Konsep awal perancangan ulang sarana tukang sol sepatu ini adalah jasa 

perbaikan sepatu keliling (mobile shoe repair services), berdasarkan hasil 

survei dan wawancara yang telah dilakukan kepada tukang sol sepatu yang 

bekerja ditempat ataupun tukang sol sepatu yang bekerja dengan berkeliling 

(mobilitas) dari satu daerah ke daerah lainnya. 

Perancangan sebuah sarana yang bertujuan untuk meningkatkan 

kemudahan tukang sol sepatu dalam membawa dan menggunakan 

peralatannya yang mempertimbangkan efisiensi kerja. Berdasarkan hasil 

survei dan wawancara ditetapkan untuk memilih sarana dengan 3 (tiga) roda 

dengan maksud untuk memberikan kestabilan dalam membawa maupun 

bekerja, meskipun pada saat ini banyak sarana yang digunakan banyak yang 

menggunakan 3 (riga) roda namun, kurang memiliki ergonomi yang baik 

sehingga memberikan ketidaknyamanan dalam penggunaannya. Pekerjaan 

tukang sol sepatu tidak hanya memperbaiki sepatu ,tetapi juga memberikan 

layanan untuk menyemir sepatu. Penyemiran sepatu sudah hampir hilang 

dengan meningkatkan layanan jasa tentu saja hal itu memberikan tingkat 

kepuasan yang baik untuk pelanggan, karena pelanggan yang menjadi sasaran 

tukang ini adalah pelanggan kelas menengah. 

Tukang sol sepatu yang berkeliling harus memiliki kestabilan dalam 

membawa peralatan dan juga barang – barang yang lainnya seperti : sepatu 

bekas yang hasil diperbaiki untuk dijual kembali , sol – sol sepatu yang akan 

digunakan untuk mengesol sepatu , keperluan pribadi dan juga karena jarak 

yang ditempuh cukup jauh untuk menjangkau daerah customer ,sehingga 

sarana ini memiliki 3 (tiga) roda untuk kestabilan pada saat mengedarainya. 

Tentu saja hasil perancangan ulang ini diharapkan lebih baik dibandingkan 
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dengan tukang sol sepatu yang ada pada saat ini dengan jangkauan yang lebih 

jauh , fasilitas dan serta jasa yang lebih baik. Hal ini dapat memberikan 

kepuasan pelanggan dan bisa menjadi pelanggan tetap. 

Cara mengendarai alat ini sama dengan mengendarai roda 3 (tiga) ,seperti: 

tukang bakpao, tukang burger, dan lain – lainnya. Dengan kestabilan yang 

diberikan tentu saja mengurangi tingkat jatuh dari pengguna pada saat 

mengendarai sarana ulang ini maupun pada saat bekerja. 

Dengan seiring perkembangannya teknologi yang ada pada saat ini, hal ini 

dapat diaplikasikan  untuk kemajuan dan kreativitas seseorang untuk menarik 

perhatian pelanggan sebagai salah satu bentuk daya tarik untuk mencoba.         

1.4 Tujuan Perancangan 

Perancangan sarana untuk tukang sol sepatu ini bertujuan untuk : 

1. Merancang bentuk baru yang berdaya guna dengan fasilitas yang baik, 

sehingga dapat memberikan kualitas kerja dan kepuasan bagi pelanggan. 

2. Memberdayakan kembali jasa penyemiran sepatu. 

3. Dapat meningkatkan hasil pendapatannya dan Memudahkan masyarakat 

untuk memperbaiki sepatu. 

1.5 Batasan Konsep 

Perancangan ini merupakan hasil survei yang dilakukan didaerah 

tangerang. Konsep ini dibatasi pada lokasi yang memiliki jalur jalanan yang 

sudah baik, dimana tempat lokasi pelanggan kelas menengah berada pada 

lokasi tersebut.  Bentuk sarana ulang ini dapat bermobilitas dan dapat 

menampung keperluan tukang sol lebih lengkap dibanding tukang sol biasa, 

dengan begitu keterbatasan yang terdapat pada tukang sol pada saat ini 

terselesaikan dari segi kualitas perbaikan dan jasa yang dilakukan. 

1.6 Metode pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang dicari adalah data primer dan sekunder. 

Data-data tersebut akan dibahas pada bab selanjutnya. Secara singkat, 

dijelaskan data-data yang dikumpukan adalah sebagai berikut. 
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1.6.1 Data Primer 

1.  Data diambil dari survei dan wawancara di Perumahan Modernland,  

     Perumahan Poris, Perumahan Royal, Perumahan Tangerang Indah ,  

     Perumahan Mahkota mas Tangerang dan lain – lain. 

2. Data diambil dari tukang sol sepatu yang bekerja menetap dan tukang  

    sol sepatu yang keliling. 

3. Data yang diambil dari hasil survei di Stop n Go Supermall Karawaci 

1.6.2 Data Sekunder 

1. Data dari internet tentang definisi bidang jasa 

2. Data dari internet tentang koperasi 

3. Data dari internet tentang Sepeda 

4. Data dari internet tentang bahan material yang digunakan. 

1.7 Sistematika Penulisan 

Sistem penulisan makalah ini secara terinci akan dibahas melalui beberapa 

bagian yang akan diuraikan dalam beberapa bab, yaitu: 

BAB I  PENDAHULUAN 

Berisi tentang terminologi judul, latar belakang perancangan, konsep awal, 

tujuan perancangan, batasan konsep, data, metode pengumpulan  dan sistematika 

penulisan. 

BAB II  DATA DAN ANALISA 

Berisi tentang pengumpulan data primer, data sekunder, analisa 

permasalahan, batasan masalah, dan quality function development 1. 

BAB III  KONSEP DESAIN 

Berisikan tentang konsep desain, kriteria desain, quality function 

development 2, tema, dan studi lifestyle. 

BAB IV  KONSEP PERANCANGAN 

Berisikan sketsa ide, sketsa detail, studi ergonomi, studi warna, ,studi 

bahan, studi konstruksi, dan studi pemakai 

BAB V  ANALISA HASIL PERANCANGAN 

Berisi tentang gambar teknik; final design, environment rendering, dan Mock up. 


