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BAB I 

PENDAHULUAN 

Bagian pendahuluan bertujuan untuk memberikan gambaran secara umum kepada 

pembaca mengenai Perancangan Troli Tempat Pendingin Sepatu Wanita Untuk  

Industri (PT Sinar Karya Prakarsa). Pada bagian ini terdapat terminologi judul, 

latar belakang, konsep awal, batasan konsep, tujuan, sistematika penulisan, serta 

metode pengumpulan data dan perancangan. 

 

1.1   Terminologi Judul  

Judul yang digunakan yaitu “Perancangan Troli Tempat Pendingin Sepatu Wanita 

Untuk Industri (PT Sinar Karya Prakarsa)” yang memiliki arti kata masing-masing 

menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat yang diterbitkan pada 

tahun 2008 oleh Departemen Pendidikan Nasional, yaitu : 

Perancangan  : proses, perbuatan merancang 

Troli                 : kereta dorong. 

Tempat            : Sesuatu yang dipakai untuk menaruh, meletakkan, menyimpan, 

                          dan sebagainya. 

Pendingin  : proses, cara, perbuatan mendinginkan; 

Sepatu             : lapik atau pembungkus kaki yang biasanya dibuat dari kulit,  

                          karet, dan sebagainya; bagian telapak dan tumitnya tebal dan 

                          keras.       

Wanita           : perempuan dewasa; kaum putri.  
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Untuk             : kata depan untuk menyatakan bagi. 

Industri          : kegiatan memproses atau mengolah barang dengan menggunakan 

                          sarana dan peralatan, misalnya mesin (PT Sinar Karya Prakarsa).     

 

1.2 Latar Belakang Perancangan      

Industri alas kaki di Indonesia tumbuh seiring dengan perkembangan 

ekonomi Indonesia yang terjadi pada awal 1980-an. Industri alas kaki tumbuh 

stabil tahun demi tahun, namun secara sektoral industri alas kaki belum 

menunjukkan kinerja yang menggembirakan. Sejak awal tahun 1990-an, industri 

alas kaki Indonesia tumbuh cepat seiring dengan masuknya investor asing yang 

khusus memproduksi alas kaki tujuan ekspor. Perkembangan industri yang terjadi 

sangat cepat juga didukung oleh upaya pemerintah yang terus berupaya menjaga 

situasi politik dan keamanan dalam negeri tetap kondusif bagi tumbuh dan 

kembangnya industri alas kaki.  

Pada tahun 2000 di era reformasi, industri alas kaki mengalami perbaikan. 

Salah satunya adalah permintaan domestik yang menjadi tumpuan dibandingkan 

dengan kegiatan ekspor sebelumnya. APRISINDO (Asosiasi Persepatuan 

Indonesia) dan pemerintah turut serta bekerja sama untuk membangun industri 

persepatuan di Indonesia agar dapat lebih berkembang lagi.     

Industri sepatu di Indonesia telah mengalami kemajuan yang cukup 

berarti. Kondisi tersebut diawali dengan produsen sepatu dalam negeri yang pada 

umumnya merupakan industri kecil (home industry) dengan kualitas yang masih 
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rendah, kini telah berkembang menjadi produsen sepatu yang mampu 

memproduksi sepatu berstandar internasional, sesuai dengan perkembangan mode 

khususnya di indonesia saat ini. (Kompas.com)  

Sepatu merupakan kebutuhan yang sangat penting bagi manusia, dimana 

sepatu termasuk kebutuhan sandang. Sepatu yang setiap hari digunakan 

diperlukan kualitas sepatu yang baik agar tahan lama. Umumnya konsumen sering 

kali tidak puas dengan sepatu yang mereka beli, menurut mereka uang yang 

mereka keluarkan tidak sesuai dengan kualitas sepatu yang dibeli. Kualitasnya 

tidak bagus, bahkan ada yang masih berapa kali digunakan sudah rusak. Hal ini 

tentu mengundang kekecewaan konsumen. Oleh karena itu perlu bagi sebuah 

produsen sepatu untuk meningkatkan kualitas sepatu agar penyimpangan-

penyimpangan yang muncul dapat dikurangi dan proses produksi dapat diarahkan 

pada tujuan yang ingin dicapai.  

Sepatu adalah suatu jenis alas kaki (footwear) yang biasanya terdiri 

bagian-bagian sol, hak, kap, tali, dan lidah. Sepatu juga merupakan bagian dari 

fashion. Pengelompokkan sepatu biasanya dilakukan berdasarkan fungsinya, 

seperti sepatu resmi (pesta), sepatu santai (kasual), sepatu dansa, sepatu olahraga, 

dan sepatu kerja. Satuan untuk ukuran sepatu mengikuti beberapa standar dan 

berbeda di bagian-bagian dunia. Pengukuran ukuran sepatu seseorang biasanya 

dilakukan dengan menggunakan manekin (shoe last). Secara umum, bagian-

bagian sepatu (konstruksi sepatu) terbagi atas dua bagian, yaitu upper dan bottom. 

Pada bagian bottom (bawah) biasanya berbahan karet, kayu, plastic. Sementara 

atasnya ada yang terbuat dari kain, kulit, bahan imitasi atau serat sintesis lainnya. 
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Model sepatu wanita mempunyai puluhan bentuk, misalnya flat shoes, sling 

sandals, ballet, pump, flat slingback, wedges toe, dan sebagainya.    

Dalam menentukan jenis bahan dan alat yang digunakan pada pembuatan 

sepatu, sepenuhnya tergantung pada jenis sepatu yang ingin diproduksi. Bahan-

bahan pembuatan sepatu umumnya berupa kulit, sol luar, spon ati, paper tape, 

texon, vinil, benang jahit, kain lapis, amplas, kertas manila, dan lem PU atau 

PVC. 

Alat-alat yang dibutuhkan untuk produksi sepatu antara lain,  gunting, 

palu, acuan, tang (catoet), tinta perak, pisau cutter, mesin amplas, kaki tiga, uncek, 

dan pensil alat tulis. Proses pembuatan sepatu terdiri dari dua bagian yaitu 

pembuatan bagian upper dan bottom. Proses pembuatan upper (atasan sepatu) 

terdiri dari kegiatan pembuatan pola (desain), membuat pola dengan bahan (pecah 

pola, menggunting pola), proses penyesetan (skiving) bahan kulit dengan 

memakai mesin seset atau pisau seset manual, proses pelipatan atau folding, 

menjahit komponen-komponen yang akan disatukan, merakit kulit dengan lapisan 

kain, dan terakhir adalah finishing upper (menghilangkan sisa lem, benang yang 

keluar, dan sebagainya). Pada proses pembuatan bagian bottom terdiri dari: 

pembuatan pola insole, memotong texon dan spon ati, menempel insole pada 

acuan, pengopenan atau lasting dengan mesin, tahap pengkasaran, pemasangan 

sol luar, dan penyatuan upper dan bottom dengan memakai lem, dan terakhir 

adalah tahap penyempurnaan (pembersihan sisa lem, penyemiran, pemasangan 

label, dan sebagainya).  
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Secara teoritis material upper baik dari Synthetic maupun leather atau 

kulit  di-treament ( melalui proses heating ) untuk mengikuti kontur permukaan 

laste. Setelah proses penyatuan dengan bottom di mesin press. Laste tidak boleh 

langsung dilepas. Proses pendinginan diperlukan untuk menghentikan perubahan 

bentuk material. Proses ini dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu pendinginan 

perlahan, sepatu didinginkan dengan angin dalam suhu ruang antara 20 – 30 

derajat celcius dan didiamkan selama kurang lebih 1 hari pendinginan. Cara kedua 

yaitu pendinginan cepat, sepatu diletakkan diatas conveyor yang melewati lorong 

dengan suhu chiller. Proses produksi pada industri sepatu (PT Sinar Karya 

Prakarsa) memiliki kendala yang menghambat para pekerja dalam alur aktivitas 

produksi. Salah satunya adalah alur produksi dari proses perakitan – pemanasan 

(oven) dan pendinginan (pengeringan) yang dilakukan saat ini kurang efisien 

dalam waktu, pekerja cenderung menghabiskan waktu pada saat aktivitas 

mengambil dan menyusun sepatu-sepatu yang akan memasuki tahapan-tahapan 

tersebut. Fakta di lapangan menunjukan bahwa alur aktivitas produksi belum 

efisien, baik dari sisi waktu, sarana produksi yang belum memadai, dan proses 

pendinginan sepatu yang tersedia belum memiliki sarana dan memakan waktu 

yang cukup lama, sehingga menimbulkan dampak permasalahan yang meliputi 

ketepatan waktu dalam distribusi, mutu dan kualitas sepatu yang dihasilkan, serta 

waktu pengerjaan yang lebih lama. Alur aktivitas produksi yang belum efisien, 

baik dari sisi waktu, sarana produksi yang belum memadai, dan proses 

pendinginan sepatu yang belum memadai menimbulkan masalah yang perlu 

diperhatikan.  Permasalahan tersebut perlu diperhatikan, khususnya dalam alur 
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aktivitas produksi yang belum efisien (pekerja cenderung menghabiskan waktu 

pada saat aktivitas mengambil dan menyusun sepatu-sepatu yang akan memasuki 

tahapan-tahapan tersebut), dan proses pendinginan sepatu yang relatif lama baik 

dari kematangan material, kematangan lem, dan perubahan bentuk pada sepatu 

menjadi faktor utama yang selalu dijaga oleh pihak selaku produsen sepatu dalam 

menjaga mutu dan kualitas sepatu tersebut pada area market yang akan di 

distribusikan. Oleh karena itu perlu dilakukan proses perancangan Troli Tempat 

Pendingin Sepatu Wanita dengan memperhatikan ruang dan aktivitas  di area 

produksi. 

1.3 Tujuan Perancangan 

Perancangan setiap produk memiliki tujuan tertentu. Tujuan utama 

perancangan produk ini adalah untuk mempermudah alur aktivitas produksi 

terhadap sepatu-sepatu yang akan memasuki tahapan-tahapan tersebut dengan 

memperhatikan proses pendinginan sepatu, agar menjadi lebih efisien dan 

maksimal baik dalam waktu pengerjaan dan kualitas produksi yang dihasilkan, 

yang disesuaikan dengan lingkungan area produksi di pabrik sepatu tempat 

observasi. Tujuan ini dibuat untuk mengeliminasi masalah-masalah yang timbul di 

lokasi studi kasus. 

 

1.4     Batasan Masalah Perancangan 

 Perancangan alur aktivitas produksi (perakitan – pemanasan (oven) dan 

pendinginan (pengeringan). 

 Perancangan Proses Pendinginan Sepatu Wanita. 
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 Digunakan untuk kegiatan aktivitas produksi. 

 Perancangan proses pendinginan berupa alat bantu pendinginan sepatu 

ditujukan khusus industri UKM dengan kuantitas produksi jumlah 250 - 

360  pasang per-hari. 

 

1.5 Metode Perancangan 

Terdapat beberapa tahapan yang digunakan dalam melakukan sebuah metode 

perancangan. Metode awal yang digunakan adalah kegiatan observasi terhadap 

industri PT Sinar Karya Prakarsa dan P.T Sumber Kreasi Fumiko selaku produsen 

sepatu wanita. Kegiatan observasi meliputi wawancara dengan para karyawan dan 

pemilik dari industri sepatu tersebut. Selain itu juga melakukan studi observasi 

yang berkaitan dengan tahapan proses produksi sepatu (khususnya sepatu wanita) 

pada PT Sinar Karya Prakarsa. Metode observasi dilakukan pada pengamatan 

kegiatan produksi dan kondisi lapangan. Fungsi dari Metode observasi adalah 

mengumpulkan data dengan melakukan survey langsung. Kemudian pembagian 

kuesioner juga dilakukan kepada user yang terkait dalam perancangan produk 

sebagai tahapan awal dalam perancangan produk yang salah satunya adalah 

melakukan metode pengumpulan data yaitu berupa data primer. Pengertian data 

primer sendiri adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber asli (tanpa 

melalui perantara). Metode perancangan berikutnya adalah mengumpulkan data-

data tambahan yang diperoleh sebagai data pendukung dalam perancangan sebuah 

produk. Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti 

secara tidak langsung melalui media perantara, baik media cetak, literatur, surat 
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kabar maupun media elektronik. Metode lainnya adalah dengan melakukan 

percobaan produk perancangan terhadap pemakai, dan juga melakukan 

identifikasi proses produksi terhadap perancangan yang akan dibuat. Secara 

singkat data primer yang dikumpulkan yaitu berupa : 

 Observasi lapangan meliputi : keadaan lokasi, aktivitas produksi di pabrik, 

flow aktivitas produksi PT Sinar Karya Prakarsa, observasi data spesifikasi 

dan komposisi standar penggunaan lem sepatu. 

 Dokumentasi gambar. 

 Data Kuisioner 

 Wawancara kepada produsen dan para pekerja sepatu (PT Sumber Kreasi 

Fumiko, PT Sinar Karya Prakarsa) dan pengunjung selaku user dari 

produk sepatu yang dihasilkan.. 

 Identifikasi sarana proses pendinginan pada industry skala UKM  

 Identifikasi sarana proses pendinginan yang tersedia. 

 Analisa penulis 

 

Berikutnya adalah data sekunder yang diperoleh, yaitu : 

 Deskripsi PT Sinar Karya Prakarsa 

 Data proses produksi sepatu   

 Data spesifikasi lama waktu proses pendinginan pada jenis - jenis sepatu 

wanita.  

 Data proses assembling dan pendingian sepatu wanita PT Sinar Karya 

Prakarsa. 
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 Data pengukuran ruangan area proses assembling dan pendingian sepatu 

wanita 

 Data Komponen Sepatu 

 Data material bahan baku pembuatan sepatu 

 Data dimensi dan berat sepatu 

 Data jenis-jenis pendingin sepatu 

 Data teknologi pendinginan sepatu 

 Data material produk 

 QFD material 

 Data ergonomi 

1.6  Sistematika Penulisan 

Bab 1, berisi tentang: Pendahuluan yaitu terminologi judul, latar belakang 

perancangan, tujuan perancangan, batasan masalah perancangan, metode 

pengumpulan data, dan sistematika penulisan. 

Bab 2, berisi tentang: Data dan analisa yaitu data primer, data sekunder, 

analisa permasalahan, alternatif pemecahan masalah, dan QFD. 

Bab 3, berisi tentang:  Konsep desain yaitu kriteria desain, konsep bisnis, 

basic structure, quantified structure, dan studi lifestyle serta tema produk. 

Bab 4, berisi tentang:  Proses Perancangan yaitu sketsa ide, alternatif 

desain, sketsa detail, studi ergonomi, studi material, studi warna, studi 

grafis, dan studi biaya. 
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Bab 5, berisi tentang:  Analisa hasil perancangan yaitu final desain, 

spesifikasi, gambar teknik, rendering, masalah yang belum terpecahkan, 

dan kesimpulan serta saran. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB II 

DATA DAN ANALISA 

 


