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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1   Latar Belakang 

  Sepatu berfungsi untuk melindungi kaki agar tidak terluka saat berjalan 

maupun berlari, tetapi selain melindungi kaki, sepatu juga merupakan ciri khas anak 

muda dalam mengikuti gaya hidup saat ini. Sepatu juga digunakan sebagai fashion 

yang menandakan style dan desain sepatu adalah ciri khas dan identitas orang yang 

memakai sepatu tersebut (Sahrub, 2017). Pada umum nya panjang dan desain sepatu 

mengacu pada beberapa sistem ukuran yang popular misalnya pada ukuran prancis, 

inggris dan beberapa negara eropa barat yang telah memperkenalkan sistem berbasis 

matrik (mondopoint).  (Waskito & Wahyuning, 2019) 

  Sepatu memiliki berbagai jenis seperti high heels, slip on, pump shoes, 

exfords, d’orday pump, bluchers shoes, gore shoes, monk shoes, flat shoes, ghillie 

shoes, sport shoes, strap shoes dan sneakers shoes. Sepatu sneakers merupakan salah 

satu jenis yang paling banyak digunakan dan dijual dipasaran, dan Desain sneakers 

tidak mengalami banyak perubahan dari ketika pertama kali dikenalkan. Sneakers 

terbuat dari bahan kanvas pada bagian upper dan sol dari karet.  (Bayu, 2019) 

  Menurut website bisnis bali, sepatu sneakers memiliki kelebihan yang lebih 

banyak dari pada sepatu jenis lain, diantaranya adalah memiliki sirkulasi udara yang 

baik, terbuat dari kain yang ringan dan berpori sehingga nyaman di kaki, tersedia 

banyak varian warna, dapat dipakai dalam berbagai kesempatan, dan cocok untuk 

acara casual, semi formal, maupun formal. Sepatu sneakers berbahan kanvas juga 

mudah dipadu padankan dengan item fashion lain, misalnya celana pendek, celana 

jeans celana chinos, hingga celana kain untuk pelengkap gaya yang lebih formal. 

Selain memiliki kelebihan, pada website bisnis bali terdapat salah satu pengguna 

sneakers yang berpendapat kalau sepatu sneakers berbahan kanvas memiliki beberapa 



 

2 
 

kekurangan, diantaranya seperti jika kaki pengguna basah atau sepatu terkena air 

hujan maka mudah lembab, bahkan bisa berbau apabilah tidak segera dikeringkan, 

selain itu bagian alasnya cenderung tidak tahan lama dibandingkan jenis sepatu 

olahraga lainnya.  

  Menurut data Felix Richter dalam website statista, total penjualan sneakers 

tahun 2016 sebanyak $19,9 milyar, tahun 2017 sebanyak $21,1 milyar dan pada tahun 

2018 meningkat menjadi $22,3 milyar. Sedangkan menurut website BPIPI Republik 

Indonesia, sejak tahun 2017-2020 sepatu sneakers banyak diburu oleh konsumen 

sepatu, akibatnya penjualan sepatu sneakers mengalami peningkatan dikisaran 50% 

sampai dengan 70%.  Meningkatnya sepatu tersebut, selain disebabkan karena banyak 

diburu anak sekolah, juga sering dicari oleh anak muda lainnya, baik wanita atau pria 

yang sudah menjadi penggemarnya sejak lama, terbukti dengan adanya komunitas 

sneakers di Surabaya yang bernama Sneakers Team Surabaya. (Sahrub, 2017) 

  Pada penelitian sebelumnya metode Quality Function Deployment (QFD) 

digunakan dalam perancangan Se-Top (Sepatu dan Selop). Sepatu tersebut dapat 

digunakan sebagai selop dengan cara melepas bagian atas sepatu.Tujuan utama 

dirancangnya Se-Top adalah untuk mempermudah pengguna sepatu, agar tidak perlu 

membawa sandal secara terpisah di dalam koper ketika keluar kota atau ketika sedang 

berwisata.  (Sampurno & Yakshanti, 2012) 

 Salah satu permasalahan yang dihadapi oleh pengguna sneakers adalah air 

mudah masuk kedalam sepatu, sepatu sneakers juga tidak mudah kering, sehingga 

bisa menyebabkan sepatu menjadi lembab dan berbau.  

  Metode dalam pengembangan desain sepatu sneakers akan dilakukan 

menggunakan metode TRIZ dan Axiomatic Design. Metode matriks  kontradiksi 

TRIZ dipilih sebagai alternatif proses perancangan sepatu sneakers dengan penutup 

sepatu, dengan menggunakan Root Conflict Analysis  (����) untuk menganalisa 

permasalahan secara terstruktur dan mengetahui akar permasalahan dari konsep 

http://www.statista.com/
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produk yang akan dikembangkan  (Faria & Adi, 2020). Sedangkan Axiomatic design 

juga dibutuhkan dalam perancangan, peneliti menggunakan Axiomatic Design untuk 

memanduproses perancangan produk yang akan dibuat berdasarkan pemenuhan 

fungsi dan juga untuk menjaga dua prinsip axioma, yaitu kebebasan fungsi dan 

minimasi konten informasi  (Ghufrani, 2010). Penelitihan ini akan berfokus untuk 

mengatasi kekurangan yang terdapat pada suatu sepatu sneakers berbahan kanvas, 

seperti basah ketika hujan, kotor ketika terkena genangan, dan lembab setelah terkena 

hujan dan banjir. 

1.2   Rumusan Masalah 

 Berdasarkan dengan latar belakang yang sudah di jelaskan diatas dirumuskan 

suatu masalah sebagai berikut : 

Bagaimana merancang sepatu yang aman ketika musim hujan, dengan metode TRIZ 

dan Axiomatic Design? 

1.3   Tujuan 

  Berdasarkan rumusan masalah yang telah dijelaslan diatas, penelitihan ini 

bertujuan untuk merancang sepatu yang aman ketika musim hujan, dengan metode 

TRIZ dan Axiomatic Design. 

1.4  Batasan Masalah 

Batasan masalah pada perancangan konsep desain ini sebagai berikut : 

1.   Penelitian yang dilakukan hanya menghasilkan sebuah konsep desain. 

2.   Tidak ada penghitungan anggaran biaya dan tanpa pembuatan produk. 
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