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ABSTRAK— Sepatu gunung adalah sepatu dengan desain untuk digunakan di medan yang 

bermacam–macam, sebagai salah satu peralatan utama dalam mendaki maka pengembangan desain 

dan konsep baru perlu dilakukan, tujuan utama pengembangan desain sepatu gunung dengan 

konsep baru adalah memberikan alternatif solusi dalam memperbaiki faktor kenyamanan 

dan keamanan pengguna sebagai faktor kebutuhan penting fashion pendaki tetapi dengan 

tetap mempertahankan bentuk sepatu gunung yang mengutamakan keamanan. Gagasan 

awal yang melatarbelakangi perancangan sepatu ini berawal dari kebutuhan dan 

ketertarikan konsumen (dalam hal ini adalah pendaki) akan kegiatan alam bebas. 

Pengembangan yang dilakukan antara lain terletak pada aspek material, kerangka bentuk 

dan warna sehingga memberikan kenyamanan bagi pengguna dan  memiliki ciri khas, agar 

aman, menarik dan mudah mengingatnya, juga pengembangan treatment material. 

Pengembangan konsep baru yang dilakukan dalam perancangan ini mempunyai fungsi 

utama, sepatu gunung yang cocok untuk digunakan di iklim seperti di Indonesia dengan 

konsep waterproof breathable. Melalui perancangan ini, penulis berharap dapat 

memberikan kontribusi nyata yaitu meningkatkan kenyamanan bagi pendaki serta 

keuntungan tersendiri bagi pengelola bisnis yang terkait di dalamnya. 

Kata kunci : pendaki, keamanan dan kenyamanan pengguna 
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ABSTRAK— Mountain shoes are shoes with a design to be used in a variety of fields, as 

one of the main tools in climbing the development of new designs and concepts need to be 

done, the main purpose mountaineering boots design development with the new concept is 

to provide an alternative solution to improve the comfort and safety factor users as an 

important factor fashion climber needs while retaining the form of mountaineering boots 

that prioritizes safety. The initial idea behind the design of these shoes starts from the needs 

and interests of consumers (in this case is a climber) to the outdoors. Development by, 

among others, lies in the material aspect, frame shapes and colors so as to provide comfort 

for the user and has a characteristic, to be safe, attractive and easy to remember, as well as 

the development of treatment materials. Development of a new concept that is done in this 

design has the main function, mountaineering boots are suitable for use in climates such as 

in Indonesia with the concept of waterproof breathable. Through this design, the authors 

hope to make a real contribution which increases convenience for hikers as well as benefits 

for business managers concerned in it. 

Keywords: climbers, security and user convenience 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1   LATAR BELAKANG MASALAH 
 

1.1.1 Potensi Kegiatan hiking di Indonesia 

 

 

 

Indonesia merupakan Negara yang dikelilingi oleh banyak gunung berapi, 
bahkan mendapatkan julukan Negara ‘ring of fire’. Potensi kegiatan untuk pendakian 
sangatlah besar, baik itu untuk tujuan penelitian maupun sekedar menikmati 
keindahan alam. Setiap tahunya jumlah pendakian selalu mengalami peningkatan. 
Terlebih lagi pada akhir tahun 2012 , sebuah film layar lebar berjudul “5 cm” yang  
disutradarai oleh Rizal mantovani dengan setting di gunung Semeru dapat 
mendongkrak jumlah pendaki ke Mahameru hingga mengalami peningkatan tajam 
senilai 300%  menurut data yang dihimpun oleh media Memo Lumajang pada 
Desember 2012 lalu. Kedua faktor tersebut menjadikan potensi kegiatan hiking di 
Indonesia terus mengalami peningkatan hingga saat ini. 

        Gambar 1.1 Daerah  Negara ring of fire 

       ( Sumber : http://klinikagrominabahari.wordpress.com/2010/11/15/indonesia-the-ring-of-fire) 



 

      Gambar 1.2 Pengaruh media terhadap statistic jumlah pendaki di gunung Semeru                           
(sumber :  pos perijinan TNBTS ranupane) 

Hal ini menunjukan adanya peningkatan trend yang positif terhadap kegiatan 
pendakian di Indonesia yang memiliki lebih dari 80 gunung yang sedang aktif. 
Kebutuhan akan peralatan pendakianpun secara tidak langsung mengalami 
peningkatan permintaan. Geliat pasar lokalpun mulai bergairah lagi, Seperti pada 
bidang sepatu hiking yang memiliki banyak macamnya dan semakin beragamnya 
permintaan dari konsumen.  

1.1.2 Kebutuhan akan sepatu Hiking 

  Berbagai macam desain sepatu gunung terus berkembang seiring dengan 
trend. Berbagai bentuk hingga teknologi banyak ditawarkan dipasaran. Hal ini justru 
kadang semakin membuat konsumen mengalami kebingungan untuk memilih sepatu 
yang tepat untuk mereka, terlebih lagi apabila konsumen ini seorang pendaki 
pemula. Selain bentuk dan fungsi sebagai pertimbangan,faktor ekonomis juga 
berpengaruh saat memilih. 
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Pada dasarnya masing-masing produk memiliki bentuk dan fungsi sendiri-
sendiri seperti ketiga jenis diatas. Termasuk teknologi yang dikombinasikan seperti 
fitur anti air(waterproof), sirkulasi udara yang lancar (breathable), hingga jenis 
maupun bentuk outsole . Namun tidak semua jenis sepatu gunung menggunakan 
fitur tersebut, seperti pada jenis low cut jarang sekali atau hampir tidak ada yang 
memproduksi dengan fitur waterproof dan breathable karena memang sepatu ini 
didesain untuk pendakian ringan tidak lebih dari sehari. 

Sebagaimana disampaikan oleh Aziz Supriyanto selaku Supervisor Eiger, 
sepatu gunung merupakan penjualan terbanyak daripada sandal gunung untuk 
segmen pendaki yang baru memulai atau menggeluti kegiatan outdoor , seperti pada 
kuartal pertama tahun ini untuk penjualan sepatu 70% didominasi sepatu gunung 
berbagai jenis dan 30% sisanya untuk jenis sandal gunung. Mayoritas pendaki 
pemula menginginkan sepatu hiking yang memiliki bentuk dan fungsi sebagai 
berikut; 

• Ergonomic, pergerakan kaki yang lebih leluasa karena juga sering digunakan 
untuk keseharian hanya ada di model bentuk low cut karena pergelangan 
lebih bebas serta lightweight. 

• WaterProof, fungsi ini kerap kali menjadi pertimbangan utama memilih 
sepatu karena cuaca semakin tidak tentu akibat global warming, perbedaan 
WP ataupun bukan dapat dilihat dari materialnya. 

• Breathable, untuk cuaca di Indonesia fungsi sirkulasi udara yang baik 
menjadi mutlak diperlukan agar tetap nyaman.  

• Sole berbahan karet, lebih elastis saat bergerak. 
• Outer sole yang bergerigi, yang sedang trend saat ini adalah penggunaan 

sol vibram, selain penggunaan material jenis rubber,vibram ini memiliki 
pola seperti gerigi tank,jadi lebih mencengkram. 

• Bentuk yang trendy dan dapat digunakan selain untuk mendaki. 
Kecenderungan segmen ini mencari sepatu yang dapat dipakai untuk jalan-
jalan diperkotaan maupun untuk bekerja atau kuliah.  

LOW CUT 
• untuk pendakian ringan tidak lebih dari sehari 
• cocok untuk membawa barang yang tidak berat 
• lebih fleksibel 
• jarang ada yang waterproof dan breathable 

MIDDLE CUT 
• untuk pendakian berhari - hari 
• perlindungan penuh hingga mata kaki tertutupi 
• kurang fleksibel 
• kurang nyaman dipakai untuk jalan-jalan atau kekantor 

HIGH CUT 
• untuk pendakian dengan medan yang berat 
• cocok untuk cuaca ekstrim seperti bersalju 
• kurang fleksibel 
• hampir semua fitur tertanam di sepatu ini seperti waterproof,breathable, sol vibram, lacing yang kuat. 

Gambar 1.3     macam – macam jenis sepatu gunung yang ada dipasaran 

Sumber : http://www.kaskus.co.id/thread/000000000000000001577921/all-about-sepatu-trekking/ 

 



 

1.1.3 Sepatu Hiking yang Ada di Pasaran 

  Pilihan sepatu hiking di pasaran saat ini sudah banyak, terlebih lagi industri 
sepatu  lokal terus mengalami perkembangan yang pesat. Akan tetapi brand besar lebih 
menjadi pilihan utama karena lebih menawarkan fungsi dengan teknologi baru dan bentuk 
yang lebih menarik sehingga memiliki nilai ekonomis yang lebih tinggi. 

  Sepatu hiking yang beredar di Indonesia mayoritas berjenis low cut dan 
middle cut saja karena kondisi alam Indonesia yang tidak memiliki musim salju dan 
meskipun ada puncak bersalju itu hanya di puncak gunung Jayawijaya 4.800 MDPL (Meter 
Diatas Permukaan Laut) yang berada di Papua.  

 

        Gambar1.4 Sepatu yang banyak dipasaran saat ini. 

     (sumber : http://www.kaskus.co.id/thread/000000000000000001577921/all-about-sepatu-trekking/) 

1.2  RUMUSAN MASALAH 

1.2.1  Permasalahan utama 

 Permasalahan utama yang diangkat dalam perancangan ini adalah kebutuhan 
masyarakat khususnya pendaki akan desain sepatu hiking yang ergonomis serta 
waterproof breathable. 

1. Sepatu hiking memiliki ruang gerak kaki yang masih terbatas sehingga 
mengurangi kenyamanan saat digunakan. 

2. Tidak semua pendaki kategori pendakian ringan atau pemula terbiasa 
menggunakan sepatu boots. 

3. Tidak semua fungsi waterproof breathable ada di sepatu hiking. 

1.2.2 Permasalahan teknis 

1. Sepatu hiking yang memiliki ruag gerak kaki lebih bebas ada di sepatu jenis lowcut 



               

                Gambar1.5  sepatu hiking lowcut dengan middlecut 
 

Seperti pada gambar 1.8 diatas perbandingan terletak pada pergelangan 
mata kaki, pergerakan menjadi lebih bebas apabila mata kaki tidak tertutupi. Akan 
tetapi hal ini menjadi berbahaya bila digunakan pada pendakian dengan medan yang 
berat dan kemiringan yang curam. 

 
2. Waterproof Breathable 

Dimaksut waterproof breathable disini adalah kemampuan sepatu tahan 
akan air akan tetapi udara didalam sepatu dapat keluar, sehingga sirkulasi udara 
didalam sepatu tidak pengap dan kaki tetap bias bernafas.  

 

VS 



                                                            

Gambar 1.6 Lapisan Waterproof pada sepatu (sumber : http://www.gore-
tex.com/remote/Satellite/home) 

 

 Akan tetapi kebanyakan yang memiliki fitur ini hanya pada sepatu berjenis 
mid-cut keatas karena memang diperuntukan untuk medan yang lebih berat. 
Namun, kebutuhan untuk jenis lowcut seharusnya sudah memiliki fitur ini karena 
pengaruh cuaca yang berubah – ubah belakangan ini.  

 

3. Sole karet 
 



     

Gambar 1.7 sol karet dengan outsol bergrip  

 (sumber: http://www.vibram.com/index.php/us/) 

  

Sole karet dengan merk dagang vibram saat ini sedang banyak dicari. Selain karena 
elasitasnya, outsol jenis ini memiliki grip seperti jejak tank sehingga membuat lebih 
mencengkram pada permukaan dan menempel pada bebatuan licin.  

1.3  BATASAN MASALAH 

 1.  Desain sepatu hiking ini akan mengakomodir : 

a) Sepatu hiking dengan bentuk yang lebih ergonomis yang dapat 
mengakomodir gerakan kaki dengan kemiringan curam. 

b) Penggunaan material berbahan waterproof breathable. 

2.  Segmentasi produk adalah : 

 Desain ditujukan bagi masyarakat domestik maupun mancanegara. Usia yang 
dituju adalah anak – anak usia 10 – 17 tahun dan dewasa 17 tahun – 35 tahun. 
Untuk itu elemen – elemen desain sepatu hiking lowcut ini harus fashionable 
serta memperhatikan aspek kenyamanan dan keamanan. 

Target market: 

- Pendaki dengan  kategori pendakian ringan . 

 

Target pengguna : 

- Masyarakat Indonesia dan mancanegara yang sebagian besar masih usia 
produktif. 

 



3. Studi kasus wilayah sasaran sepatu hiking ini adalah pendaki di gunung semeru 
dengan tujuan ranukumbolo karena termasuk pendakian ringan dan tujuan akhir 
terdapat danau . 

 
6. Sistemasi kebutuhan teknis adalah kebutuhan yang terkait dengan aspek2 nyata 

seperti material, struktur dan lain – lain. Kebutuhan – kebutuhan ini ditujukan 
untuk mempermudah penggunaan, pemasangan dan perawatan dari sepatu 
waterproof breathable ini nantinya. Kebutuhan – kebutuhan tersebut adalah : 

 - Perakitan mudah dan cepat 
 - Ukuran dan dimensi ergonomis 
 - fleksibel, mengikuti lebar kaki pendaki yang bermacam – macam. 
 - Mudah perawatanya. 
7. Elemen sepatu hiking middle lebih tepat di gunakan untuk pendakian ringan  

dengan studi kasus wilayah yang sudah memiliki jalur pendakian yang tidak terlalu 
terjal. 

 

1.4  MAKSUT TUJUAN DAN MANFAAT 

Manfaat 

Dengan didapatkanya konsep waterproof breathable pada sepatu hiking ini, 
nantinya juga bisa diharapkan menjadi acuan dari munculnya ide – ide kreatif dalam 
menciptakan sepatu hiking yang lebih fleksibel yang mampu menjembatani 
kebutuhan dan keinginan pendaki dengan berbagai jenis sepatu yang beredar 
dipasar saat ini. 

Tujuan 

 Tujuan yang ingin dicapai dalam proyek desain ini adalah : 

- Meningkatkan kenyamanan sepatu gunung tanpa mengurangi faktor 
keamanan. 

- Menambah nilai ekonomis dari sebuah sepatu hiking dengan menambah 
fungsi watherproof breathable. 

Menjadikan fashion dan gaya hidup baru dari sepatu hiking.    



BAB 2 

TINJAUAN PUSTAKA DAN LAPANGAN 

 

2.1 Tinjauan Pustaka Sepatu Hiking 

2.1.1 Definisi Sepatu Hiking 

 Sepatu hiking atau sepatu untuk mendaki gunung adalah sepatu dengan kemampuan 
mencengkram medan seperti tanah berpasir halus hingga bebatuan licin yang 
membutuhkan outsole dengan grip  bergerigi. Selain itu sepatu ini biasanya dilengkapi 
dengan lapisan tahan air dan pemilihan kain yang memiliki sirkulasi udara yang baik. 
Selebihnya bentuklah yang menjadi penentu konsumen untuk memilihnya. Berikut 
beberapa sepatu low-cut yang banyak diminati dipasaran. 

SALOMON X ULTRA 

           

 
• Material upper quick dry 
• Quick lace 
• Gore-tex 
• Protective rubber toe cap 
• Injected Eva 
• Lining quick dry 

KARRIMOR BORDER 

                    

 

 
• Lace up 
• Padded heel and ankle 
• Brushed suede upper 
• Mesh panel 
• Gusseted tongue 
• Dual density outsole 
• Leather inner 



THE NORTH FACE HAVOC GTX XCR 

                 

 

 
• Upper GORE_TEX 
• Full grain leather toe 
• Outsole Vibram 
• Bottom Eva cradle heel cushioning 

and stability technology 

   Tabel 2.1 Review sepatu lowcut 

        ( sumber : www.salomon.com , www.store.karrimor.com , www.thenorthface.com ) 

 Kesimpulan dari table diatas adalah rata – rata sepatu lowcut jarang dilengkapi 
dengan material waterproof karena selain diperuntukan pada pendakian dengan medan 
yang ringan ,sepatu yang dikenal juga sebagai trail running ini hanya dipergunakan untuk 
beberapa jam saja. Akan tetapi fitur waterproof belakangan ini menjadi faktor penting 
karena perubahan cuaca yang ekstrim dengan cuaca yang berubah –ubah. Maka diperlukan 
sepatu hiking yang dilengkapi dengan material waterproof breathable sesuai dengan kondisi 
Indonesia. 

2.1.2   Jenis Sepatu Gunung 

• Trail running shoes / cross trainers / low cut 

                
 
 
Sepatu jenis ini hampir mirip dengan sepatu lari pada umumnya hanya saja ia punya 

fitur khusus yang memungkinkan untuk pendakian ringan. Secara kasat mata, akan tampak 
lebih tinggi ketimbang sepatu lari biasa. Kemudian, pada bagian dalam sepatu ini biasanya 

Gambar 2.1 Sepatu jenis middle-cut 

( Sumber : www.salomon.com , www.thenorthface.com ) 



diisi dengan sol yang lebih tebal. Konstruksi bagian luar sepatu dibuat sedemikian rupa agar 
lebih aman terhadap perubahan cuaca dan medan. 

 
• Light boots 

  
 
 
 
Ini sepatu entry level yang cocok untuk melintasi trek terawat atau daerah yang 

relatif datar. Sepatu ini biasanya terbuat dari paduan bahan-bahan ringan seperti beludru 
dan nilon, dan didukung dengan kulit. Ia mudah dikenakan, dan memiliki kenyamanan plus 
fleksibilitas dalam berjalan. Meski tingginya tidak melebihi mata kaki, sepatu jenis ini cukup 
membantu dalam menyokong kaki dan pergelangan kaki. Versi lebih mahal biasanya 
dilengkapi dengan lidah sepatu yang didesain untuk mencegah air masuk ke dalam sepatu. 

 
• Mid-weight boots 

      
 
 
 
Didesain untuk medan yang cukup berat. Fitur pendukungnya juga ditingkatkan, 

sehingga dapat menunjang pendakian yang lebih lama atau bahkan berhari-hari. Bahan-
bahannya juga lebih tangguh. Selain kulit, mereka pakai bahan-bahan sintetis lain. Sol dan 
konstruksi sepatu memang jadi kurang fleksibel, terutama jika Anda tidak terbiasanya 
dengan sepatu tinggi dan berat. 

Gambar 2.2 Sepatu jenis ini memiliki tinggi dibawah mata kaki 

           ( Sumber : www.thenorthface.com ) 

Gambar 2.3 Diperuntukan pada pendakian berdurasi lebih dari satu hari 

               ( Sumber : www.salomon.com , www.thenorthface.com ) 



 
 
 
 

• Heavy boots 

 

 

 

Didesain untuk medan berat. Desainnya lebih memperhatikan keamanan ketimbang 
kenyamanan karena ia memang dimaksudkan untuk memberikan dukungan maksimal pada 
kaki. Ia memiliki pelindung ibu jari, lapisan sol luar, lapisan tengah, dan lapisan dalam yang 
biasanya menggunakan bahan-bahan khusus, seperti Gore-Tex. Beberapa varian sepatu 
kelas ini sudah kompatibel dengan crampon untuk tujuan pendakian ekstrem. Bobot sepatu 
yang besar dan kekakuannya membuat pengguna butuh penyesuaian dan latihan. 

 
• Mountaineering boots 

 

 
 
Umumnya, sepatu jenis ini memiliki cangkang plastik yang keras, pivot pada bagian 

pergelangan kaki, serta terbuat dari bahan-bahan khusus yang tahan terhadap cuaca 

Gambar 2.4 Sepatu jenis ini memiliki tinggi dibawah mata kaki 

( Sumber : http://www.backpacker.com/ ) 

Gambar 2.5 macam sepatu mountaineering boots 

               ( Sumber : http://www.omcgear.com ) 



ekstrem. Desainnya fokus pada keamanan dan fitur pendukung pendakian berat dan yang 
terbaik untuk pendakian es, tetapi memang tidak nyaman untuk pendakian panjang. 
Singkatnya, ini adalah sepatu yang dibutuhkan untuk pendakian seperti gunung Everest. 

 

2.1.3  Komponen Sepatu Gunung 

 

 

 

• Sole = Sole sepatu gunung dapat dibagi lagi menjadi tiga, insole , midsole, dan 
outsole 

• Lugs = ini merupakan grip yang berada pada bagian outsole, ada beberapa merk 
dagang untuk outsole saat ini, salah satu contoh yang banyak dipasaran adalah jenis 
Vibram. 

• Upper = merupakan lapisan terluar pada sepatu, dimana lapisan ini bias mendapat 
perhatian khusus apabila sepatu tersebut memiliki fungsi waterproof karena akan 
menggunakan bahan khusus. 

• Lacing = ini merupakan system pada tali sepatu 
• Tounge = atau yang dikenal juga dengan lidah sepatu ini dapat berbentuk busa tebal 

hingga menutupi cela yang ada. 
• Lining & padding = bahan bagian dalam sepatu yang berpengaruh pada kenyamanan 

serta sirkulasi udara. 

2.1.4   Pengertian Sepatu Waterproof Breathable 

      Gambar 2.6    komponen sepatu gunung 

( Sumber : http://www.sueto.wordpress.com/ ) 



  Sepatu yang memiliki fungsi ini adalah sepatu yang tahan air serta memiliki 
sirkulasi udara yang baik dimana pemilihan bahan pada bagian upper, lining dan 
padding mendapatkan perhatian khusus. Pada dasarnya kain jenis ini dapat 
dibedakan menjadi ; 

 

• Waterproof breathable 
Waterproof breathability ( diukur dengan g/m2/24 hours ) memungkinkan 

udara lembab bias keluardari bahan atau kain. Sehingga dapat meminimalisir gerah  
pada kaki. Hal ni berguna bagi yang memiliki aktifitas tinggi. 

 

 

 

Dari gambar diatas terlihat bahwa kain yang berbahan waterproof dan 
breathable memiliki 3 pelapis, pelapis tersebut diberi nama lining 

• Waterproof non-breathable 
 

Ini adalah tipe lain yang biasa digunakan untuk kegiatan yang intensitasnya 
rendah, misalkan dipakai waktu menggunakan sepeda motor, contohnya seperti jas 
ujan, ponco, atau mungkin flysheet karena non breathable, maka uap yang 
dihasilkan oleh tubuh terjebak didalam kain ini ( tidak bias keluar ), sehingga akan 
merasa lebih panas dan menghasilkan keringat, oleh karena itu kain yang sifatnya 
seperti ini tidak cocok digunakan untuk kegiatan alam bebas yang membutuhkan 
intensitas gerak tubuh cukup tingi.  

 

Gambar 2.7 cara kerja kain waterproof breathable 

         ( Sumber : http://www.sierratradingpost.com/ ) 



• Sejarah waterproof breathable 
 

waterproof breathable mulai naik daun pada tahun 1978 ketika diciptakanya 
pakaian luar dengan teknik laminasi yang diperkenalkan oleh goretex dan sejak ittu 
banyak waterproof breathable lainya bermunculan seperti eVent, Sympatex, 
MemBrain Strata dan lainya. Beberapa orang mungkin menganggap bahwa 
waterproof breathable adalah goretex meskipun sesungguhnya waterproof 
breathable tersebut tidak serta merta bermerk goretex. 

 
• Fungsi waterproof breathable 

 
waterproof breathable memiliki 2 fungsi yaitu : 

1. Menolak pengendapan yang disebabkan oleh gangguan dari luar seperti air 
hujan, salju, sehingga membuat user tetap kering. 
2. Memberikan jalan keluar bagi uap tubuh ( yang jika didiamkan akan menjadi 
keringat ) serta menjaga suhu tubuh agar tetap nyaman dalam beraktifitas 
ketika hujan. 
 

• Konstruksi waterproof breathable 
 
Konstruksi dapat dibagi menjadi dua yaitu dalam dan luar. Dibagi menjadi 2 karena 
waterproof breathable ini terletak di awah (dalam) kain standar dari pabrik dan 
diatas kain. 

1. Lapisan dalam 
Teknologi lapisan dalam dibagi menjadi dua, teknologi laminasi dan coating.  
• Laminasi terjadi ketika membrane waterproof breathable seakan akan 
terikat ( menjadi satu ) dengan kain. Membrane tersebut seperti wallpaper 
yang ditempelkan pada dinding dan menjadi satu, wallpaper dan dinding 
yang menjadi satu ini disebut laminasi. 
• Coating merupakan komposisi cair disebarkan pada kain, seperti 
mengaplikasikan cat yang tahan air kepada sebuah dinding atau tembok. 
Salah satu merk dagang waterproof breathable yang menggunakan teknologi 
ini adalah Hyvent. 



             
 
 

2. Lapisan luar 
Pada lapisan luar waterproof breathable, permukaan kain sepatu (upper) 
yang berasal dari brand tersebut mendapatkan semprotan DWR ( Durrable 
Water Repellant ). DWR sendiri adalah lapisan yang ditambahkan pada bagian 
luar kain sehingga katika kain terkena air, air tersebut tidak mengendap 
dikain. I lustrasi seperti pada gambar dibawah ini 
 

                

 

 

Pada dasarnya DWR tidak akan mempengaruhi lapisan yang ada 
didalam kain ( baik laminasi maupun coating ), tujuan DWR adalah agar kain 
tidak mudah jenuh karena mengendap pada kain, sehingga air yang terkena 
DWR akan seperti butiran pada permukaan kain, DWR tidak mempengaruhi 
breathability pada kain. Agar dapat bekerja secara optimal, lapisan ini 
memerlukan perawatan dengan cara memperbarui lapisan itu sendiri, 
caranya dapat melalui teknik spray ataupun teknik cuci, namun yang popular 
saat ini adalah teknik spray karena lebih mudah. Adapun merek – merek 
spray tersebut adalah  : nikwax, grangers, mcnett. 

Gambar 2.9 Seperti air di daun talas 

         ( Sumber : www.wikipedia.com ) 

Gambar 2.8 Sistem kerja lapisan waterproof breathable 

         ( Sumber : http://www.sierratradingpost.com/ ) 



      

Gambar diatas menunjukan report dari goretex xcr yang telah dilapisi produk DWR 
teknik spray maupun teknik cuci. Adapun sampel yang telah mendapat sentuhan dengan 
berbagai merek itu kemudian dicuci sampai dengan 10 kali, yang bertuliskan 50, 65, 70 dan 
seterusnya menunjukan seberapa tinggi pencapaian nilai produk yang disebutkan dalam 
garis horizontal. 

2.1.5  Kualitas Produk 

 Menurut Philip Kotler (2002:407) definisi produk adalah : “A product is anything that 
can be offered to a market to satisfy a want  or need” artinya, produk adalah segala sesuatu 
yang ditawarkan ke pasar untuk memuaskan sebuah keinginan atau kebutuhan. Sedangkan 
menurut W. J. Stanton yang dikutip oleh Paulus Lilik Kristianto (2011:98) menyatakan 
produk adalah suatu sifat yang kompleks, baik dapat diraba maupun tidak dapat dirabaya, 
termasuk bungkus, warna, harga , prestise perusahaan dan pengecer yang diterima oleh 
pembeli untuk memuaskan keinginan atau kebutuhanya. Dari defnisi-definisi diatas dapat 
disimpulkan bahwa produk merupakan segaa sesuatu yang dicipakan perusahaan agar dapat 
ditawarkan untuk mendapatkan perhatian dalam memuaskan keinginan dan kebutuhan 
konsumen. 

 Berbicara mengenai kualitas produk, menurut Goeth dan Davis seperti yang dikutip 
Tjiptono (2000:51) yaitu kualitas merupakan suatu kondisi dinamis yang berhubungan 
dengan produk, jasa, manusia, proses dan lingkungan yang memenuhi atau melebihi 
harapan. Dapat dikatakan bahwa kualitas berpusat pada pandangan konsumen sehingga 
kualitas produk ditentukan dari sesuai atau tidaknya produk dimata konsumen. 

 

2.1.6 Teori Fungsi 

 

     Gambar 2.8 Tes produk DWR 

( Sumber : http://furtech.typepad.com ) 

     Tabel  2.2 DWR durability 

   ( Sumber : www.kaskus.co.id) 



1. Prnsip dasar perilaku konsumen adalah setiap individu selalu berusaha memilih 

barang atau jasa yang dapat dianggap memberikan kepuasan maksimal (Meyer & 

Miller, 184). 

 

2. Dalam menilai suatu barang/jasa konsumen sebenarnya lebih menekankan pada nilai 

dari sekumpulkan atribut yang ditawarkan kepadanya, bukan per atribut pada 

barang tersebut. Nilai dari atribut tersebut disebut “Utility”. 

 

 

 

 

2.1.7 Teori Warna 
 

A. Pengertian Warna 

• John F. Pile: Warna sebagai suatu karakteristik cahaya atau dari permukaan atau 
objek yang tampak jelas oleh penglihatan manusia dan dibedakan dari beragam 
nama warna seprti merah atau biru. 

• Feisner: Warna diartikan secara psikologis berarti sensasi sinar yang diterima oleh 
otak melalui mata, sehingga kita dapat melihat perbedaan warna antara benda yang 
satu dengan benda yang lainnya. 

 

B. Fungsi Warna 

 Fungsi Estetis: Secara umum warna memiliki kekuatan untuk membangkitkan 
memberi rasa keindahan. Hal ini membuat terciptanya keharmonisan warna.  

 Fungsi Psikologis: Warna dapat memberikan pengaruh tertentu terhadap perangai, 
dan kondisi jiwa kita.  

 

C. Pengaruh Warna: 

• Buku Colour: How to Use Colour in Art and Design: Warna memberikan informasi 
baik secara visual maupun psikologis. Di dalam budaya yang berbeda, warna dapat 
memiliki pengertian yang berbeda pula. 



 

D. Kajian Psikologis Warna 

Sedangkan menurut IES (Illuminatting Engineering Society) Lighting 
Handbook seperti yang di kutip oleh Halse, mengatakan bahwa warna disadari 
sebagai kejadian mental yang ditimbulkan oleh cahaya mengenai bagian belakang 
mata melewati media ocular. 

 

 Efek psikologis warna 

Menurut Albert O. Halse (1968: 45-46) menyebutkan bahwa dari hasil 
pengamatan dapat terlihat warna memiliki efek emosional yang sangat kuat pada 
manusia, antara  lain: 

- Wara biru memilki efek menurunkan gairah dan kemudian membantu seseorang 
untuk berkonsentrasi. Warna biru juga mendinginkan dan meringankan sakit. 

- Warna hijau memiliki efek menyejukkan dan meringankan sakit. 
- Warna jingga dapat menstimulasi efek. 
- Warna kuning sebagai perwujudan warna matahari memiliki efek gembira, 

memberi semangat dan menarik perhatian. 
- Warna merah menggairahkan dan menstimulasi otak, sedangkan medium red 

memiliki efek pada kesehatan dan vitalitas. 
- Warna abu-abu berkesan dingin dan seperti coklat dapat memuramkan asalakan 

digabungkan/ dikombinasikan dengan minimal satu warna hangat. 
- Warna putih, di satu sisi menyenangkan apabila di kombinasikan dengan warna 

merah, kuning, dan jingga. 
- Warna ungu berefek mengurangi sakit dan menyejukkan. 
- Warna coklat bersifat menenangkan dan menghangatkan, tetapi harus 

dikombinaskan dengan jingga, kuning, atau emas karena dapat menghilangkan 
semangat apabila digunakan tanpa menggabungkan warna-warna tersebut. 

 

 Efek psikologi warna pada manusia: 

Efek psikologis golongan warna panas, seperti merah, jingga dan kuning 
memberi pengaruh psikologis panas, menggembirakan, menggairahkan dan 
merangsang. Golongan warna dingin seperti hijau dan biru memberi pengaruh 
psikologis menenangkan, damai, sedangkan warna ungu membawa pengaruh 
menyedihkan. Untuk warna putih memberi pengaruh bersih, terang dan terbuka. 
Warna hitam memberikan pengaruh berat, formal dan tidak menyenangkan 
(Mayang Sari, 2003: 151-152).  



 

2.1.8 Tinjauan Ergonomi 

Dalam aspek ergonomi sepatu gunung ini,ada beberapa hal yang perlu 
diperhatikan selain ukuran. Dimana dibutuhkanya insole support pada bagian tumit 
yang tepat karena  membawa beban dan perjalanan berjam – jam rawan membuat 
bagian ini stress. 

 

 

 

2.1.9 Teori Teknik Dasar Pendakian 

 Teknik mendaki pada dasarnya adalah berjalan. Berjalan digunung harus 
dilakukan dengan langkah kecil-kecil. Langkah yang terlalu lebar akan merusak 
keseimbangan badan, karena medan di gunung curam dan berat badan kita sudah 
bertambah dengan beban dipunggung. Kalau fisik baik, seorang pendaki gunung 
umumnya dapat berjalan dua atau tiga jam tanpa istirahat. Sebagai ukuran minimal, 
berjalan satu jam dengan istirahat sepuluh menit adalah sudah cukup baik. 

                     

     Gambar2.11  jalan setapak 

 

 Ikuti jalan setapak yang sudah ada. Di gunung, jalan setapak biasanya 
berkelok kelok mengikuti kontur alam, sehingga tidak terlalu menajak. Tak usah 
memotong jalan setapak itu. Lintasan biasanya curam, lagipula merusak jalan 
setapak yang sudah ada. Tak usah segan untuk kembali turun dan memeriksa jalan 
setapak yang ada, seandainya lintasan didepan meragukan. 

     Gambar 2.10 sole dalam 

( Sumber : www.kaskus.co.id) 



   

 Gambar 2.12  Posisi telapak kaki yang benar saat menuruni gunung 

(Sumber : http://suetoclub.wordpress.com/2013/03/28/teknik-berjalan-untuk-mendaki-
dan-menuruni-pegunungan/ ) 

 

 Menuruni gunung juga tidak semudah diperkirakan banyak orang. Saat 
menuruni gunung seluruh berat badan mendorong kita ke bawah, sehingga kaki 
mendapat beban yang lebih berat lagi daripada saat mendaki. Otot kaki bekerja lebih 
berat, sehingga kemungkinan tergelincir, terkilir atau terguling menjadi lebih besar. 
Disini peranan bentuk sol pada sepatu sangat terasa fungsinya. 

 

Gambar2.13 Tumpuan beban pada telapak kaki saat berjalan 

(Sumber : http://suetoclub.wordpress.com/2013/03/28/teknik-berjalan-untuk-mendaki-
dan-menuruni-pegunungan/ ) 

 

2.2 Tinjauan Lapangan 

2.2.1 Data Geografis 

  Pada garis besar gunung terbagi menjadi 2, yaitu gunung berapi/ aktif dan 
tidak aktif. Berdasar bentuknya dibagi menjadi : 

1. Gunung berapi perisai / tameng ( Gunung berapi lava ) 

Erupsinya bersifat efusif dan bahan yang dikeluarkan hanya berwujud cair. Gunung 
berapi ini berbentuk perisai dan terjadi karena lelehan maupun cairan yang keluar 

http://suetoclub.wordpress.com/2013/03/28/teknik-berjalan-untuk-mendaki-dan-menuruni-pegunungan/
http://suetoclub.wordpress.com/2013/03/28/teknik-berjalan-untuk-mendaki-dan-menuruni-pegunungan/
http://suetoclub.wordpress.com/2013/03/28/teknik-berjalan-untuk-mendaki-dan-menuruni-pegunungan/
http://suetoclub.wordpress.com/2013/03/28/teknik-berjalan-untuk-mendaki-dan-menuruni-pegunungan/


dan membentuk lereng yang sangat landai dengan sudut kemiringan 1’-10’. 
Contohnya gunung Kilauea, Maunaloa, Maunakea di kepulauan Hawai.  

2. Gunung berapi strato 

Gunung api ini terjadi akibat erupsi yang bersifat campuran antara Eksplosif dan 
Efusif yang bergantian secara terus menerus. Bentuk gunung api ini paling banyak di 
dunia. 

3. Gunung berapi maar  

Gunung berapi yang meletus sekali dan segala aktivitas vulkanisme terhenti, yang 
tinggal hanya kawahnya saja yang bebentuk danau. 

 

       Gambar2.14  Macam gunung berdasarkan bentuk 

(Sumber : http://ilmutentangbumi.com/category/gunung-api/) 

 

2.2.2 Kondisi Pegunungan Indonesia 

Pegunungan di Indonesia mayoritas merupakan pegunungan berapi yang 
masih aktif, oleh karena itu mendapat julukan Negara “Ring of fire”.Jenis 
pegunungan yang banyak adalah jenis gunung api Maar dan Strato. Dikelilingi oleh 
patahan lempeng bumi membuat sering terjadi gempa. Longsoran seperti pecahan 
batu apung bekas letusan dan berbagai macam jenis tanah sering dijumpai saat 
pendakian. 

 

http://ilmutentangbumi.com/category/gunung-api/


 

Tanah humus 
•tanah humus berada dilapisan atas, berwarna gelap dan bersiffat 
gembur. Tanah humus banyak ditemukan di hutan tropis  

Tanah kapur 
•tanah kapur terbuat dari pelapukan batuan kapur. Tanah kapur sangat 
mudah dilalui air dan sedikit mengandung humus 

Tanah gambut 
•tanah gambut terbentuk di daerah rawa. tanah ini bersifat asam, 
berwarna gelap dan bertekstur lunak dan basah. 



 
Tabel2.3  Jenis- jenis tanah yang sering dijumpai di pegunungan Indonesia 

Tanah vulkanik 
•Tanah Vulkanik banyak terdapat di lereng gunung berapi. Tanah ini 

terbentuk dari material abu yang tertinggal setelah terjadi letusan gunung 
berapi. Tanah ini bersifat sangat subur dan sangat cocok untuk bercocok 
tanam. 

Tanah pasir 
•Tanah Pasir sangat mudah dilalui air atau bersifat porous. Tanah ini 

terbentuk dari pelapukan batuan. Tanah pasir kurang baik bagi pertanian, 
karena mengandung sedikit humus, tetapi cocok untuk bahan bangunan. 

Tanah podzolik 
•Tanag Podzolik mudah ditemukan di pegunungan bercurah tinggi dan 

beriklim sedang.Tanah jenis ini terbetuk dari pelapukan batuan yang 
mengandung banyak kuarsa sehingga warna tanah ini kecoklatan. Tanah ini 
kurang sur karena mineral terbawa oeh air hujan. 

Tanah regosol 
•Tanah ini merupakan endapan abu vulkanik baru yang memiliki butir kasar. 

Penyebaran terutama pada daerah lereng gunung api. 

Tanah litosol 
•Tanah litosol merupakan jenis tanah berbatu-batu dengan lapisan tanah 

yang tidak begitu tebal. Bahannya berasal dari jenis batuan beku yang 
belum mengalami proses pelapukan secara sempurna. Jenis tanah ini 
banyak ditemukan di lereng gunung dan pegunungan di seluruh Indonesia. 

Tanah latosol 
•Latosol tersebar di daerah beriklim basah, curah hujan lebih dari 300 

mm/tahun, dan ketinggian tempat berkisar 300–1.000 meter. Tanah ini 
terbentuk dari batuan gunung api kemudian mengalami proses pelapukan 
lanjut. 

Tanah andosol  
•Tanah jenis ini berasal dari bahan induk abu vulkan. Penyebaran di daerah 

beriklim sedang dengan curah hujan di atas 2.500 mm/ tahun tanpa bulan 
kering. Umumnya dijumpai di daerah lereng atas kerucut vulkan pada 
ketinggian di atas 800 meter. Warna tanah jenis ini umumnya cokelat, abu-
abu hingga hitam. 



 



          BAB 3 

    METODOLOGI 

3.1 Skema Penelitian 

 

 

 Gambar 3.1 Skema penelitian 



 

3.2 Meode Pengumpulan Data 

 Data yang digunakan dalam perancangan sepatu gunung dibagi menjadi 2 jenis yaitu; 

• Data Primer : yaitu data langsung dari nara sumber yang terkait, baik melalui 
wawancara maupun melalui kuisioner. 

• Data Sekunder : yaitu data yang diperoleh darri pustaka dan data dari internet, 
seperti artikel – artikel tentang sepatu gunung, artikel tentang teknologi sepatu 
gunung, serta artikel penunjang lain. 
 

Dalam proses perancangan diperlukan data-data yang akurat dan detail 
mengenai sepatu gunung sebagai dasar dalam pemecahan masalah. Sebagai metode 
pokok yang digunakan adalah metode kualitatif dan kuantitatif dimana data yang 
diperoleh akan dianalisa dan diolah untuk mendapatkan suatu kesimpulan akhir 
untuk pemecahan permasalahan yang diambil. 

 
Untuk metode kualitatif, cara yang digunakan adalah dengan mewawancarai 

langsung narasumber yang berkompeten dalam bidang sepatu. Dalam hal ini 
meliputi desainer sepatu, penggemar sepatu dan orang ahli dalam bidang sepatu. 
Untuk mendapatkan pendapat langsung dari sudut pandang masing-masingg seputar 
masalah sepatu gunung. 

 
Untuk metode kuantitatif, cara yang dipakai dengan menggunakan kuisioner 

yang akan disebar pada kalangan yang terkait. Dengan teknik sampling 50 
responden, untuk mendapakan sample pendapat dari masyarakat mengenai sepatu 
gunung. 

 
Untuk mendapatkan data yang diperlukan, maka dilakukan metode antara lain : 
 
Penelitian lapangan dengan cara langsung berhubungan dengan objek penelitian. 
Adapun cara yang digunakan yaitu : 

• Wawancara, yaitu dengan cara mengadakan Tanya jawab dengan beberapa 
narasumber yang terkait dengan penelitian, seperti orang yang ahli di bidang 
sepatu gunung dan para pendaki. 

• Survei lapangan mengenai proses produksi sepatu. 

Penelitian kepustakaan yaitu pengumpulan data dengan mencari informasi 
dari berbagai media baik dari buku, majalah, jurnal, internet, televisi, ds yang 
berhubungan serta dapat dijadikan sebagai referensi dalam penyelesaian 
pmasalahan yang diambil. 



 

3.3 Tahapan Analisa 

 Setelah data – data sebagaimana telah diuraikan diatas diperoleh, selanjutnya 
adalah pengolahan data yang adalah merupakan proses analisa dengan tahapan analisa 
sebagai berikut. 

 

• Analisa user 
Analisa user ditujukan untuk mengetahui perilaku pengguna yang terdiri dari 

anlisa trend dan life style, Studi ini ditujukan untuk mengidentifikasi trend style dari 
desain produk-produk yang sedang berkembang saat ini. Trend produk yang akan 
dianalisa tidak hanya didsarkan pada trend sepatu gunung, tetapi juga mengarah 
pada tren fashion dan produk yang berkembang, hasil dari analisa ini adalah untuk 
mendapat konsep umum dari trend an lifestyle yang berkembang untuk pada 
akhirnya diaplikasikan pada desain sepatu gunung. 

 
• Analisa aktifitas 

Studi Analisa Aktifitas ini ditujukan untuk mengetahui aktifitas apa saja yang 
dilakukan oleh paendaki, baik pada saat pra, ketika, dan pasca menggunakan sepatu 
gunung. Hal ini diperlukan untuk kemudian mengidentifikasi permasalahan dan 
kebutuhan apa saja yang diperlukan untuk dapat mendukung aktifitas sepatu 
pendaki. 

 
• Analisa pasar 

Studi Analisa Pasar ini ditujukan untuk mengidentifikasi lingkup pasar yang 
akan dituju produk sepatu gunung yang akan didesain. Perihal yang dibahas adalah 
positioning, targeting, dan segmentasi user. Hasil dari analisa pasar adalah mendapat 
target pasar dengan keterangan keterangan yang dibutuhkan untuk mendapat 
masukan desain yang cocok dengan pasar yang dituju. 

 
• Analisa kebutuhan 

Analisa kebutuhan merupakan hasil dari ketiga analisa diatas yakni analisa 
user, aktifitas, dan pasar, kemudian diolah dengan menggunakan quality function 
deployment sehingga mendapatkan desain atribut terhadap kepentingan desain dari 
sepatu yang akan didesain. 

 
• Analisa komponen 

Analisa komponen ini digunakan sebagai dasar pemilihan komponen utama 
sepatu gunung yang akan didesain berdasarkan pada hasil analisa kebutuhan. 



Komponen yang dipilih untuk mendesain sepatu gunung harus menjawab semua 
kebutuhan mulai dari segi fungsional dan estetik. 

 
• Analisa ergonomi 

Studi Analisa Ergonomi ini ditujukan untuk mengetahui dan mendapatkan 
batasan dimensi pada sepatu yang akan didesain yang disesuaikan dengan 
antropometri kaki masyarakat Indonesia. Batasan dimensi tersebut kemudian 
difungsikan sebagai patokan untuk mengidentifikasi tingkat kenyamanan aktifitas, 
sehingga dapat meminimalisir cedera terhadap pengguna. 

• Analisa material 
Studi Analisa material ini bertujuan untuk mengidentifikasi karakteristik 

material beserta proses produksinya untuk kemudian diadakan pemilihan material 
beserta proses produksi dari material tersebut yang paling tepat untuk diaplikasikan 
pada sepatu gunung. Dalam pemilihan jenis material ini disertai dengan beberapa 
pertimbangan teknis untuk menentukan jenis material yang paling tepat untuk 
digunakan. 

 
• Analisa komponen lepas 

Analisa komponen lepas digunakan untuk melengkapi bagian tambahan pada 
sepatu seperti lacing dan insole. 

 
• Analisa bentuk 

Setelah mendapatkan dasar dari bentuk yang akan didesaian maka 
dilanjutkan dengan analisa bentuk yang berisi sejarah perkembangan bentuk sepatu, 
image sepatu yang didesain, dan sketsa-sketsa bentuk serta alternatif bentuk awal. 

  
• Alternatif desain 

Alternatif desain didapat saat semua analisa diatas sudah diselesaikan. Pada 
tahap ini sudah dapat dilakukan penghitungan estimasi biaya yang diperlukan untuk 
pembuatan prototip. 

 
• Analisa Decal 

Decal atau stiker dapat didesain ketika sudah didapatkan desain final dari 
alternatif desain. Analisa decal ditujukan untuk memberikan tambahan estetika pada 
sepatu gunung yang didesain dan dapat pula memberikan pesan konsep lewat nama 
dari sepatu yang didesain. 

 
• Hasil desain final 

Hasil akhir proyek perancangan ini yang merupakan keluaran ( output ) dari 
keseluruhan rangkaian proses analisa dan rekayasa desain berupa : 



• Gambar Kerja ( Technical Drawing ) yang meliputi gambar tampak, gambar urai, 
gambar potongan, gambar detail yang diperlukan. 

• Portfolio proses brainstorming dalam bentuk sketsa-sketsa, analisa dan 
alternative desain. 

• Gambar rendering presentasi 
• Laporan tugas akhir 
• Prototip sepatu gunung waterproof breathable 

 



          BAB 4 

  STUDI ANALISA 

 
  Seperti tertera pada metodologi riset, studi analisa dibagi menjadi 2 analisa, yakni 
analisa 1 dan analisa 2. Analisa 1 terdiri dari analisa pasar, yang meliputi segmentasi, 
targeting dan positioning, analisa user yang meliputi life style pendaki dan tren sepatu 
gunung, serta analisa aktifitas yang berisi semua ulasan tentang penggunaan sepatu gunung. 

ANALISA AWAL 

4.1 Studi Analisa Pasar 

  Studi analisa pasar ini ditujukan untuk mengidentifikasi lingkup pasar dan 
penggunaan sepatu gunung  sesuai dengan konsep awal untuk para pendaki. 

4.1.1 Segmentasi Pasar 

 Segmentasi adalah Tindakan membagi sebuah pasar kedalam kelompok-
kelompok konsumen yang berbeda yang diperkirakan membutuhkan produk. Dalam 
hal ini perusahaan mengidentifikasi cara-cara yang berbeda untuk membagi pasar 
menjadi segmen-segmen, mengembangkan segmen pasar yang menguntungkan, 
dan mengevaluasi daya tariknya. Segmentasi sepatu gunung yang akan dirancang ini 
akan dibedakan menjadi segmentasi demografi dan segmentasi psikografi. 

a) Segmentasi Demogafi 
Segmentasi demografi merupakan pendekatan pasar melalui variable-
variabel yang berhubungan dengan konsumen meliputi gender, usia, kelas 
social. Penentuan segmentasi pasar berdasarkan demografi menggunakan 
variable-variabel : 
• Gender 

Dikarenakan proyek perancangan adalah sepatu gunung maka target 
pasar utama adalah pria dewasa. Namun sesuai dengan 
kecenderungan demografi serta perkembangan peningkatan tren 
yang ada maka target pasar seunder adalah wanita dewasa. 
 

• Usia 

Usia dewasa secara ekonomi dibagi menjadi beberapa kelompok usia, 
yaitu :  
- Usia 17 - 23 tahun: masa transisi  
- Usia 24 - 30 tahun: masa pembentukan keluarga  
- Usia 31 - 40 tahun: masa peningkatan karir  
- Usia 41 - 50 tahun: masa kemapanan  



- Usia 51 - 65 tahun: masa persiapan pensiun  
 
Dari data diatas dapat diambil range usia untuk target pasar adalah 16 
-50 tahun. Dimana pada usia tersebut adalah masa awal pencarian jati 
diri, masa peningkatan karir dan masa kemapanan. 
  

• Kelas social 
Produk yang dikonsumsi oleh konsumen sangat dipengaruhi 

oleh tingkat pengahasilan yang dimiliki oleh sebuah individu. Dalam 
konteks pemasaran, kelas sosial dikorelasikan dengan tingkat 
pendapatan. Maka target pasar untuk kelas sosial adalah kelas 
menengah dimana pengeluaan perbulan lebih dari satu juta. 

 
b) Segmentasi Psikografi 

Psikografi adalah segmentasi berdasarkan gaya hidup, kepribadian 
dan nilai-nilai individual (membidik pasar Indonesia, Rhenald Kasali). Gaya 
hidup adalah bagaimana seseorang menjalani hidup, menghabiskan waktu 
dan uangnya (Richard D, Johnson, University of Alberta, Edmonton, Canada). 
Gaya hidup mempengaruhi perilaku seseorang yang berakibat pada 
kecenderungan pemilihan suatu produk terutama yang termasuk sebagai 
produk yang dapat dipakai untuk simbol status atau pembeda identitas. 

 

4.1.2 Targeting 

 Targetting adalah proses mengevaluasi setiap daya tarik segmen kemudian memilih 
satu atau lebih karakteristik untuk dilayani. Dalam proses ini mempertimbangkan apakah 
akan memilih segmen masal, beberapa segmen, segmen kecil, dan segmen sangat kecil. 

Target market  : Pendaki yang khususnya warga kota 

Target penguna : pendaki yang dalam masa pembentukan keluarga 

Gender  : laki – laki , perempuan serta anak-anak 

Sosial ekonomi : menengah 

 

4.1.3  Positioning 

 Sepatu gunung waterproof breathable yang akan dirancang ini akan diposisikan 
untuk memenuhi kebutuhan para pendaki yang sudah berkeluarga maupun belum. Sepatu 
ini akan diletakan pada pasar sepatu gunung middle cut yang memiliki unique selling point 



sebagai sepatu gunung untuk para pendakian bersama keluarga yang memiliki fungsi 
waterproof breathable. 

 

4.2 Analisa User 

 Analisa user berisi tentang lifestyle pendaki yang baru memiliki keluarga dan tren 
yang berkembang di kota yang mengakibatkan munculnya pendaki – pendaki baru. Analisa 
user digunakan untuk mengetahui apa yang disukai oleh pendaki segmen ini dan produk – 
produk yang dapat meningkatkan gengsi user. 

 

4.2.1 Analisa lifestyle pendaki pemula dari masyarakat kota 

Masyarakat Indonesia, khususnya kota-kota besar, adalah masyarakat yang 
expressive, yaitu masyarakat yang menganggap penting akan pemenuhan kebutuhan 
yang bersifat psikologis, seperti rasa puas, gengsi, emosi, yang muncul untuk 
memenuhi tuntutan sosial dan estetika di lingkungan sekitar. Bagi masyarakat yang 
ingin menggeluti kegiatan outdoor seperti mendaki, pada saat awal mereka 
cenderung memenuhi semua peralatan secara lengkap, terlebih saat mereka 
terinspirasi untuk mendaki dari sebuah film dengan peralatan lengkap. 

 

 Tabel  4.1    Persona  (sumber : sendiri) 

 



 

 

 



 

 

   

 

4.2.2 Analisa tren yang sedang berkembang 

  Trend yang sedang berkembang saat ini di Indonesia dan manca negara 
cenderung sama. Hal ini disebabkan konsumen Indonesia lebih condong kepada luar 
negeri dalam hal pemilihan sebuah produk. Apa yang disukai dan menjadi trend di 
luar negeri, akan menjadi hal yang sama pula di Indonesia, hanya saja dilakukan 

Gambar 4.1   Moodboard 

 

Tabel  4.2    Moodboard 



pemilihan dan pertimbangan lebih lanjut dari sisi demografi, dan kebudayaan 
Indonesia agar dapat lebih diterima oleh masyarakat Indonesia. 

 

 

Berikut ini adalah penjabaran akan trend pada produk yang berkembang saat 
ini baik di Indonesia maupun di manca negara: 

1. Form 

• Organic form : bentuk – bentuk yang mengikuti kontur tubuh makhluk 
hidup atau alam. 

• Minimalis : bentuk – bentuk yang memiliki gars konstruktif yang lebih 
user friendly 

2. Colour 

• Fresh and cool : penggunaan warna –warna yang cerah dan memberi 
kesan dingin atau sejuk kepada orang yang memakainya atau 
melihatnya. 

• Colour variant : penggunaan beberapa macam warna sesuai pilihan 
dan karakteristik konsumen. 

3. Direction 

• Identity : penggunaan elemen cirri khas dari produk terdahulu, 
sehingga orang langsung mengerti apa manfaat serta fungsi 
operasional produk tersebut. 

• Human factor : penyesuaian produk terhadap ergonomic manusia, 
sebagai pengguna. 

Tabel  4.3    Tren produk yang berkembang saat ini (sumber : google.com) 

 



• Multitask function : penggabungan beberapa fungsi pada satu produk, 
sehingga lebih praktis dan memiliki nilai ekonomis lebih. 

• User friendly : penyesuaian fungsi operasional produk terhadap 
anthropometri manusia agar lebih mudah dan nyaman digunakan. 

4.2.3 Trend Warna Fashion 

 Berikut adalah tren warna fashion 2013 : 

 

 

4.2.4  Trend Sepatu gunung 

   

 ERGONOMIC               MULTI FUNCTION 

 

Gambar 4.2   Tren warna pada tahun 2014 

Tabel  4.4   Tren sepatu gunung 

 



 

Tren yang berkembang dapat dibedakan menjadi 2 jenis yakni form atau bentuk dan 
direction atau arah produk. 

1. Form 
• Organic form : bentuk yang tidak kaku dan cenderung mengikuti benda 

benda alam seperti bentuk pada outsole. 
2. Direction 

• Multi task : menambahkan fungsi tertentu pada produk seperti 
waterproofing breathable agar dapat bertahan dicuaca yang mudah berubah 
seperti sekarang ini. 

• Ergonomic : penyesuaian ukuran terhadap anthropometri serta pemilihan 
padding yang nyaman serta ultralight 

3. Colour 
Tren warna 2013 dapat disimpulkan sebagai berikut : 

• Cool colour  :    

• Fresh colour:    

 

 Tabel  4.5   eksisting produk 

 



4.3  Analisa Aktifitas  

 

 

 

 

Kesimpulan analisa aktifitas diatas: 

 Dari breakdown analisa diatas maka dapat disimpulkan bahwa sepatu gunung untuk 
pendaki pemula tetap harus memiliki fungsi waterproof breathable karena meskipun 
pendakian hanya hitungan jam tetapi tetap membutuhkan sirkulasi udara yang baik pada 
sepatu serta ketahanan akan air atau hujan agar kondisi kaki tidak lembab tergenang air 
serta tetap kering. 

 

4.4 Analisa kebutuhan 

 Analisa kebutuhan dilakukan untuk mengetahui secara detil kebutuhan yang 
diperlukan pada sepatu gunung untuk pemula. Hasl dari analisa kebutuhan ini adalah untuk 
mendapatkan kebutuhan – kebutuhan desain akan sebuah sepatu gunung yang menjadi inti 
dari peoyek ini. Sehingga dapat bertemunya dua unsur , yaitu kreatifitas desain dan 
pemenuhan kebutuhan serta selera konsumen. 

START 
•pemakaian dan 

pengecekan sepatu saat 
berangkat dari rumah. 

Pos perijinan 
•pengecekan trakhir 

kondisi sepatu serta 
kelengkapanya. 

Pendakian 
•pendakian ringan hanya 

dilakukan dalam hitungan 
jam. biasanya tidak lebih 
dari 8jam. 

camp (optional) 
• kadang ada yang 

langsung turun lagi. 
• sepatu dilepas sambil 

mengganti atau 
mengeringkan kaos kaki 
yang basah atau lembab. 

Turun gunung 
•biasanya saat turun 

waktu lebih cepat karena 
sedikit berlari, tergantung 
kekuatan fisik 

• kekuatan sepatu diuji 
mulai dari grip outsole 
hingga kenyamanan 
padding serta ketahanan 
lacing, terlebih saat cuaca 
hujan. 

tabel 4.6   Skema aktifitas pendakian 

 

Apabila terkena 
hujan atau air 

sepatu cenderung 
basah dan 

lembab 

Sepatu akan bau 
apabila sirkulasi 

udara buruk 

Pendaki sering 
terjatuh karena 
grip sepatu yang 

kurang 
mencengkram 

tanah saat turun. 



 

 

4.4.1 Mindmapping 

 Hasil dari mindmapping ini berupa keyword untuk dapat dikembangkan pada tahapa 
n selanjutnya. 

 

 

 

 

4.4.1 Objective tree 

 Berikut ini adalah objective tree yang dibuat berdasarkan karakteristik bentuk dan 
pengambilan ide dari sebuah desain yang akan dicapai. Diharapkan dari hasil ini nantinya 
akan menjadi sebuah kesimpulan yang menjadi kebutuhan desain dan mendukung aktifitas 
pengguna. Objective tree ini merupakan hasil dari penggabungan analisa pasar, analisa user 
dan analisa aktifitas. 

     tabel 4.7 mindmapping 

             ( Sumber : sendiri ) 



 

 

4.4.2 Quality Function Deployment ( QFD ) 

 Berdasarkan data diatas, dapat disimpulkan beberapa identifikasi dan definisi 
perancangan. Dari data tersebut kemudian didapat poin – poin penting dari kebutuhan- 
kebutuhan desain sepatu gunung ini dengan membandingkan sepatu gunung eksisting. Poin 
– poin tersebut adalah sebagai berikut.  

 

   

     Tabel 4.8 objective tree 

              ( Sumber : sendiri ) 



 

Tabel  4.9 Atribut produk 

 

 Dari tingkat kepentingan atribut produk maka dapat ditemukan aspek desain yang 
dapat dilihat pada gambar diatas. setelah mendapatkan atribut desain dan aspek desain yan 
mempengaruhi atribut produk tersebut, maka hasil dari tabel diatas dapat diletakan pada 
bagan Quality Function Deployment ( QFD ) untuk mengeahui tingkat kepentingan dari 
atribut produk dan aspek desain yang harus diselesaikan terlebh dahulu. 



 

Tabel 4.10 Quality Function Deployment 

             ( Sumber : sendiri ) 



 

 

 



 

 



  

 



                   



 

            Gambar 4.3  sketsa awal 



ANALISA LANJUTAN 

4.5 Studi dan Analisa konsep Waterproof Breathable 

 Seperti yang telah dijelaskan pada studi pustaka bab 2, Sepatu dengan fungsi 
waterproof sendiri masih dapat dibagi menjadi 3 karena sifat dari material dan lapisan yang 
bermacam – macam apabila dikombinasikan. Berikut adalah beberapa jenis waterproof 
dengan merk dagang sebagai contoh karena merk dagang lain juga memiliki lapisan yang 
sama namun beda merk saja. 

 

1. Gore-tex Extended Comfort Footwear 

 
 
 

Tipe ini ideal untuk kondisi moderat ( kondisi non ekstrim) dan lebih hangat 
selama aktfitas yang lebih tinggi. 

 

 

Gambar 4.4   karakter entended 

Gambar 4.5 aliran udara 

 



 Rata – rata sepatu yang memakai membrane gore-tex ini adalah sepatu yang 
dibuat jogging, trail running, day/trail hiking ( aktifitas hiking ringan), dipakai harian, 
walaupun ada juga beberapa jenis model lain. Contoh sepatu ; 

 
 
 

  

 

Salomon xa pro 
3D ultra 2 

The  North Face 
hedgehog lll 

Merrel moab 
goretex 

tabel 4.11   Sepatu yang mengaplikasikan kain goretex 

 

Gambar 4.6   Lapisan sepatu goretex low-cut 



 
2. Gore-tex Performance Comfort Footwear 

 
 

Tipe ini ideal untuk kondisi moderat (kondisi non ekstrim) dan kondisi cuaca 
dingin serta berbagai kegiatan outdoor 

 

 
 
  

Gambar 4.7   Karakteristik 

Gambar 4.8   Lapisan sepatu 



Penggunaan membrane ini dominan digunakan pada sepatu tipe middle dengan 
penggunaan medan relative lebih berat. Dapat terlihat memiliki dua inner lining agar lebih 
nyaman. Contoh sepatu yang menggunakan membrane ini adalah 
 

   
 
 

 
3. Gore-tex Insulated Comfort footwear 

 

         

 

Tipe ini menawarkan berbagai pilihan isolasi agar tetap kering dan hangat pada 
cuaca dingin karena menjaga udara panas tidak keluar dari sepatu. 

Salomon 
exit peak 
mid 2 gtx 

The North 
Face 

Dhaulagiri 
ll  

Scarpa 
charmoz 
gtx boot 

Tabel  4.11   Macam sepatu middle-cut 

 

Gambar 4.9   karakteristik 

 



 

  

 

Komposisi pada tipe ini berbeda dengan yang lainya, sesuai namanya di tipe ini 
terdapat lapisan insulasinya. Sepatu jenis ini cenderung digunakan untuk gunung bersalju 
dan cuaca yang sangat ekstrim. Rata-rata yang menggunakan ini adalah sepatu tinggi diatas 
middle. Seperti ; 

Gambar 4.10   lapisan sepatu 

 



 

 

 

 

Kesimpulan dari hasil studi diatas adalah membrane yang cocok untuk sepatu 
gunung watherproof breathable bagi user pendaki pemula adalah jenis membrane Gore-tex 
performance comfort footwear karena dapat digunakan sehari – hari maupun untuk 
pendakian ringan yang memiliki perbedaan cuaca cukup signifikan terutama bagi user yang 
tinggal di perkotan. 

the north 
face verto s4k 

gtx boot 

Mammut 
mamook gtx 

boot 

Asolo alliance 
gtx boot 

Tabel 4.12   Jenis sepatu 

 

Tabel  4.13   Analisa material 

 



 

4.6 Studi dan Analisa Tentang Sepatu Gunung 

4.6.1 Analisa bentuk upper 

 Pada umumnya bentuk memiliki garis atau pola jahitan yang mengikuti bentuk kaki, 
dikarenakan agar lebih nyaman mengikuti pergerakan kaki.  

 

 

 

 bentuk – bentuk tersebut telah menjadi ciri khas upper sepatu gunung ataupun trail 
running. Selain dapat menambah kekuatan sambungan sepatu pola pola jaitan seperti ini 
dapat menambah umur pakai dari sepatu tersebut. 

Gambar 4.11   Permasalahan 

 



 

 

 

                                      

 

 

 

4.6.2 Analisa material Waterproof 

 Material yang digunakan untuk sepatu waterproof dapat menggunakan berbagai 
merk dagang yang telah diakui kekuatanya oleh brand – brand sepatu gunung seperti gore-
tex , hyvent, dll. Atau juga dapat membeli sendiri membrane waterproof dan 
mengkombinasikanya sendiri. 

Pada bagian belakang , sepatu yang nyaman saat turun adalah memiliki bentuk cenderung 
berongga atau menurun untuk sepatu jenis middle. 

Gambar 4.12   Permasalahan uper 

 



 

 

  

 Pada bagian upper bebas menggunakan bahan apa saja seperti sepatu pada 
umumnya dengan coating saat finishing. Yang membedakan untuk waterproof breathable 
adalah penggunaa membrane khusus. 

 

Gambar 4.13   Layering 

 

Gambar 4.14 Membrane waterproof 

 



 

4.6.3 Analisa Ergonomi 

 Target user serial sepatu sepatu gunung ini adalah laki-laki dewasa, wanita serta 
anak-ana, maka yang menjadi acuan adalah antropometri ukuran kaki orang Indonesia. 
Rata- rata ukuran sepatu gunung lebih besar satu angka agar lebih nyaman pemakaian saat 
penggunaan kaos kaki dobel maupun saat menuruni tanjakan kaki tidak mudah lecet.Selain 
ukuran , bentuk kaki sangat mempengaruhi kenyamanan user, ada 3 jenis bentuk lebar kaki 
yang ada, yakni ;  

  

• High arch 
Jika pemilik kaki memiliki jejak yang terlihat adanya rongga yang besar di sisi 

dalam, itu menunjukkan bahwa ia suka menumpukan sisi luar dari telapaknya saat 
menapak dan juga telapak kakinya memang cekung di bagian dalam. Jenis telapak 
kaki yang demikian bisa memberikan tekanan yang berlebihan pada kaki dan hal 
tersebut bisa memunculkan rasa tidak nyaman. Untuk itu, pemilik kaki seperti ini 
haruslah memilih sepatu dengan bantalan di bagian dalam telapak. 

 
• Normal foot 

Jenis kaki seperti ini memiliki rongga di lekukan dalam telapak yang tidak 
besar dan tampak normal. Pemilik telapak ini biasa menumpukan telapak kakinya 
dengan baik, sehingga mereka jarang mengalami masalah pada kakinya dan bisa 
bebas memakai sepatu pada umumnya. Jadi, banyak sepatu yang diinginkannya bisa 
dengan mudah disematkan pada kakinya. 

 
• Flat foot 

Telapak kaki seperti ini tidak berongga sama sekali, dengan kata lain 
permukaannya rata sehingga jejaknya pun terlihat penuh. Pemilik telapak kaki 
demikian suka menapak dengan terlalu menekan pada segenap permukaan telapak 
kakinya, hal tersebut sebenarnya tidak baik untuk kesehatan kaki, karena akan 
membuatnya mudah merasa lelah. Dengan jenis telapak seperti ini, disarankan untuk 

Gambar 4.15   Jenis kaki 

 



memilih sepatu dengan fitur stability untuk mengurangi dampak yang 
ditimbulkannya. 

  Dari data diatas maka disimpulkan perlunya insole yang bebrbahan 
spon agar dapat mensupport berbagai bentuk lebar kaki agar tetap nyaman selain 
menyesuaikan ukuran kaki. 

 

 

 

 Selain memperhatikan ukuran, arah pergerakan kaki saat mendaki juga merupakan 
faktor yang akan mempengaruhi bentuk sepatu untuk mendapatkan fleksibilitas yang baik 
sehingga dapat meminimalisir cedera yang akan terjadi.Beberapa titik rawan cedera pada 
kaki adalah bagian engkel karena merupakan tumpuan saat kaki berotasi. 

Tabel  4.14   Antropometri kaki 

 



 

 

 

 

 Untuk mensupport gerakan kaki plantar flexion dengan kemiringan sudut hingga 60’ 
diperlukanya sepatu yang memiliki berntuk cekung pada bagian upper belakang dan untuk 
dapat berotasi dengan baik diperlukanya support dari grip outsole. 

Gambar 4.16   Gerakan kaki 

 



   

 

 

 

 

Ruang gerak pergelangan kaki 

Gambar 4.17   outsole grip 

 



4.6.4 Analisa Material 

Material upper 

 

 
Tabel 4.14 Jenis material 



 Dapat disimpulkan untuk material bagian upper memiliki banyak varian bahan untuk 
dapat mengembangkan desain sepatu. Dengan finishing coating, sepatu tersebut tetap 
dapat memiliki fungsi waterproofing.  

4.6.5 Analisa Warna 

 Analisa warna yang digunakan sebagai acuan adalah trend warna yang ada di tahun 
2014 yang masih didominasi warna pastel. Namun untuk warna pada sepatu gunung adalh 
warna yang mecolok dengan penambahan highlight. Dengan keyword pada konsep maka 
didapat warna biru yang mendekati karakteristik air. 



upper 



 

 

 

lining 

iner 

Gambar 4.18 Pemilihan warna 



         BAB 5 

        KONSEP 

 

5.1 Kriteria Produk 

  Dari hasil analisa diatas dapat disimpulkan bahwa kriteria produk pada perancangan 
serial sepatu gunung dengan konsep waterproof breathable adalah sebagai berikut 

1. Nyaman , ergonomi antropometri dan treatment pada material yang sesuai untuk 
digunakan pada kondisi alam Indonesia. 

2. Aman , keamanan bagi user saat menggunakan sepatu dengan kestabilan yang 
seimbang untuk menghadapi kondisi yang beragam. 

3. Menarik , dengan pemahaman sepatu gunung yang dirancang adalah bentuk yang 
tidak sekedar digunakan untuk kegiatan alam, tetapi dapat juga digunakan untuk 
aktifitas sehari hari di perkotaan. 

5.2 Konsep Desain 

 Berdasarkan hasil analisa diatas maka dapat disimpulkan konsep yang akan dipakai 
untuk menyelesaikan permasalahan adalah sebagai berikut 

5.3 Desain Final  

 

 
Gambar 5.1 Desain final 

 



 

 

 Gambar 5.2  3D Desain final 



 

           

 

 5.3.1 Hasil Prototype 

 

            

Gambar 5.3  Serial desain  



 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5.4 Prototype Serial Desain 



 

 5.3.2 Operasional dan Simulasi 

 

 

 5.3.3 Gambar Terukur 

Gambar 5.5 Operasional 



 

 

Tabel 5.1 tampak samping 

Tabel 5.2 pola potongan upper 



 

 

Tabel 5.3 pola potongan filler 



         BAB 6 

      PENUTUP 

6.1 Kesimpulan 

 Sepatu gunung merupakan sepatu yang didesain untuk digunakan di medan yang 
terjal dan cuaca yang ekstrim. Dengan demikian dimensi dari sepatu gunung harus 
memenuhi kebutuhan untuk berjalan di kondisi jalan yang berbatu dan memiliki cuaca yang 
berganti dengan cepat. Penggunaan material waterproof memunculkan berbagai 
permasalahan yang meliputi kesulitan aliran udara dalam sepatu, kelembapan serta kurang 
tepat digunakan di Indonesia. 

 Dengan adanya sepatu gunung yang menggunakan konsep waterproof breathable 
semakin membuat perjalanan para pendaki menjadi lebih nyaman terhindar dari 
kelembapan kaki serta terbebas dari air yang menggenang pada sepatu sehingga pendakian 
menjadi lebih aman. 

 Dalam penelitian ini kendala yang dihadapi adalah sebagai berikut : 

• Material waterproof breathable yang susah didapat, harus dipesan pada importir. 
• Outsole untuk sepadu gunung yang kurang beragam sehingga harus menggunakan 

outsole pada merk sepatu gunung lain. 
• Bahan kain yang memiliki karakter lebih lemas susah dipres pada saat pembuatan 

upper. 
 
Kesimpulan yang didapat pada penelitian sepatu gunung ini adalah sebagai berikut : 

• Kulit merupakan alternatif termudah sebagai bahan waterproof dengan 
menghilangkan lapisan kulit nubuk. 

• Sepatu dengan model middle-cut lapisan filler nya lebih diutamakan pada bagian 
mata kaki agar menambah kenyaman serta keamanan. 
 

6.2 Saran 

 Pada penelitian ini masih banyak yang dapat diperbaiki, antara lain proses penjaitan 
upper dengan menggunakan kain goretex, kemudian outsole yang dapat dibuat dengan 
teknologi terbaru yakni 3D printing agar mendapat bentuk seperti sol injek yang sukar 
didapat. 

 Penulis menyadari dengan banyaknya kekurangan yang terdapat dalam penyusunan 
laporan ini, diharapkan juga adanya kritik dan saran balik yang membangun untuk dapat 
lebih meningkatkan pengetahuan dan penelitian yang berguna bagi pengembangan produk, 
khususnya dalam bidang desain sepatu. 
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LAMPIRAN 

  

Lampiran berikut berupa : 

• Gambar teknik 
• Pola potong 
• Foto studi model 
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