
DESAIN SERIAL SEPATU GUNUNG DENGAN KONSEP 
WATERPROOF BREATHABLE TUGAS AKHIR 

OLEH : SANDO TRIWIBOWO - 3407100059 



LATAR BELAKANG 

 Indonesia adalah negara ring of fire 
 Gaya hidup masyarakat yg semakin banyak memilih wisata 

alam untuk melepas penat 
 Peran media yg terus menjadi triger meningkatnya 

ketertarikan masyarakat, sehingga memiliki ceruk pasar yg 
berpotensi.  



LATAR BELAKANG 

Peningkatan jumlah pendaki di Gunung Semeru 



RUMUSAN PERMASALAHAN 

Permasalahan umum 
 Sepatu gunung yang ada saat ini kurang dapat meng-akodimir kebutuhan 

untuk keadaan alam Indonesia. 
 Mayoritas sepatu gunung dipasaran saat ini hanya untuk lakir-laki. 
  kurangnya pengetahuan teknologi bagi produsen sepatu gunung di 

Indonesia, khususnya para ukm 



TUJUAN 

• Meningkatkan keamanan dan kenyamanan bagi para 
pendaki atau penggiat alam bebas 

• Mengedukasi produsen sepatu lokal agar dapat 
menggunakan teknologi terbaru 

Umum 

• Menciptakan sepatu gunung yang waterproof 
breathable 

• Memberikan pilihan baru kepada user yang lebih luas 

Khusus 



STUDI PUSTAKA 

 
•Trail running shoes / cross trainers / low cut 
 

 
•Light boots 
 

 
•Mid-weight boots 
 

 
•Heavy boots 
 

 
•Mountaineering boots 
 

JENIS SEPATU GUNUNG 



STUDI PUSTAKA 

Saat turun gununglah yang 
rawan terjadi cedera karena 
otot sudah lelah dan terus 
dipaksa bekerja menumpu 
beban. Terlebih beban saat 
turun akan terpaku pada lutut 
dan pergelangan kaki 

   



Skema penelitian 

 



ANALISA PASAR STP 



 





PERSONA 

 



ANALISA AKTIFITAS 

 



Analisa pasar 

Masyarakat Indonesia, khususnya yang menggemari 
kegiatan di alam bebas terutama mendaki gunung. 
Adalah masyarakat yang aktif, ekspresif dan 
memiliki rasa penasaran yang tinggi. Karena setiap 
tempat pastinya memiliki karakter yang berbeda 
sehingga membuat “ketagihan” akan ciptaan-Nya 

Selalu up to date dengan perkembangan yag ada 
termasuk fashion. 

Lifestyle 

  
  masyarakat kota memiliki ciri 

ekspresif, pemenuhan kebutuhan 
fungsional merupakan hal penting . 

  



ANALISA USER 
ARAH TREND PRODUK 

minimalis Organic shape 

Multi task function Variant colour 

Ergonomic  
Eco friendly 



 



OBJECTIVE TREE 

 



WATERPROOF BREATHABLE 
 

 

 

 

 

KONSEP  



WATERPROOF BREATHABLE 

KONSEP  





Extended comfort 
footwear 
• Dimaksutkan agar kaki 

udara didalam sepatu 
cepat keluar  
• Cocok digunakan saat 

musim panas 
• Layer lebih tipis 

Performance comfort 
footwear 
• Reduksi panas sedikit 

ditahan dengan 
tambahan layer seperti 
spon dll  
• Cocok digunakan saat 

musim dinin dan panas 
• Layer lebih tebal karena 

tambahan bahan 

Insulated 
• Total menahan panas 

yang dihasilkan oleh kaki 
dengan menggunakan 
bahan insulasi 
• Cocok digunakan di musim 

salju 
• Otomatis kekuatan untuk 

menahan air lebih besar 
intensitasnya. 

WATERPROOF BREATABLE 



• Merupakan merk dagang pertama yang mengusung teknologi anti air, memiliki 
3macam bahan, yakni 2layer, 2.5 layer dan 3layer 

Goretex 

• Masih merupakan merek dagang yang diakuisisi oleh merk sepatu masing-masing 
seperti the north face dll 

Hyvent, texapore 

• Bahan yang umumnya ada di Indonesia atau produksi lokal yang biasanya 
digunakan untuk perlengkapan mendaki seperti outter jaket, celana dll 

Taslan milky 

• Bahan yang bersifat insulasi yang biasanya digunakan sebagai pelapis tenda 

Taslan balon 





ANALISA KOMPONEN  

Analisa layer goretex 

 

Kesimpulan: 

 

 Penggunaan 
layer memang 
memiliki 
kekurangan dan 
kelebihan masing 
masing. Untuk 
bahan sepatu 
lebih cocok 
menggunakan 3 
layer karena 
lebih 
mementingkan 
durabilitas 
terhadap lapisan 
anti airnya 
ataupun 
terhadap 
intensitas hujan 
yang dapat 
diterima. 

 



ANALISA MATERIAL 
MATERIAL UPPER 



DWR ( Durrable Water Repellant) 

 PROSES FINISHING 
 

 Meskipun sudah mengunakan bahan goretex, agar 
lebih maksimal pada proses finishing bagian upper 
lebih baik di laminasi dengan cairan DWR atau 
water & stain repellent agar bahan upper memiliki 
karakter seperti daun talas yang kedap denan air 



ERGONOMI 

 Support pada 
pergelangan 
kaki belakang 
dengan 
penambahan 
karet 



Anthropometri kaki didapat dari interpolasi data 
dempster (1955), reynolds (1978), nurmianto (1991) 

Menggun
akan 
ukuran 
rata-rata 
50 
persentil  
untuk 
sepatu 
dewasa 
dan 5 
persentil 
untuk 
anak-
anak/ 







ALTERNATIF DESAIN UPPER 

 



ALTERNATIF DESAIN 1 

 



ALTERNATIF DESAIN 2  

 



ALTERNATIF DESAIN 3  

 



ANALISA WARNA  



Kombinasi warna 

Skema kombnasi warna 
yang cocok dengan 
warna utama biru yang 
akan digunakan untuk 
user laki-laki dan wanita 
dewasa 



Kombinasi warna anak 

unisex interest jumlah 

Leopard print 10 7 17 

Flower print 5 9 14 









3D 



3D 



3D 



branding 



Product positioning 

Produk position sepatu ini berada 
diatas brand lokal dengan dengan 
spec yang mampu bersaing dengan 
produk import 



    FINAL DESAIN 





  TERIMA KASIH 
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