
 

 

BAB I. PENDAHULUAN 

 

1.1. LATAR BELAKANG MASALAH 

Indonesia menjadi salah satu negara dengan pertumbuhan penduduk 

yang cukup cepat. Jumlah rumah tangga di Indonesia terus naik setiap 

tahunnya dengan kenaikan yang cukup tinggi (Badan Pusat Statistik, 2017). 

Tabel 1.1.  

Banyaknya Rumah Tangga Menurut Provinsi di Indonesia. 

Sumber: www.bps.com 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

Dapat diketahui melalui Tabel 1.1, angka pernikahan terus meningkat 

setiap tahunnya. Di Jawa Timur saja, terdapat 61.300 pernikahan terjadi dalam 

kurun waktu satu tahun mulai dari 2014 hingga 2015. Pernikahan terus terjadi 

dan menumbuhkan generasi baru. Melihat begitu tingginya permintaan dari  

Provinsi 

Banyaknya Rumah Tangga (Ribu Rumah 

Tangga) 

2010 2013 2014 2015 

DKI JAKARTA 2518.5 2604.6 2632.3 2659.2 

JAWA BARAT 11540 12104.3 12244.2 12415.4 

JAWA TENGAH 8721 8941.5 9001.2 9066.3 

JAWA TIMUR 10405.8 10626.6 10677.6 10738.9 

BALI 1032.7 1072.1 1086.6 1099.7 

INDONESIA 61390.3 64041.2 64771.6 65588.4 

http://www.bps.com/
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dunia pernikahan, maka semakin banyak pengusaha untuk berkarya 

didalamnya. Namun ternyata produsen sepatu pernikahan belum banyak 

tersedia untuk tingginya permintaan tersebut, sehingga para mempelai wanita 

mengaku kesulitan dalam mendapatkan sepatu pernikahan (Survei kepada 

Para Wanita yang Telah Menikah, 2017). 

 

 

Wanita cenderung ingin pernikahannya sempurna. Bagi tiap pasangan, 

pernikahan merupakan acara yang hanya dilakukan sekali seumur hidupnya. 

Berbagai aspek pendukung harus persiapkan dengan baik demi kelancaran hari 

pernikahan, termasuk sepatu yang akan menemani mereka sepanjang hari. 

Pencarian sepatu pernikahan zaman kini telah lebih kompleks daripada hanya 

pelindung kaki, sepatu pernikahan juga menjadi aspek penting dalam 

pendukung penampilan dan tinggi badan. Gaun pengantin yang megah, 

tentunya harus diimbangi dengan sepatu yang cantik untuk menyempurnakan 

hari pernikahan mereka. Wang (2014) menyatakan meskipun kenyamanan dan 

daya tahan menjadi prioritas konsumen, tetapi desain, warna dan merek adalah 

Gambar 1. 1.  

Persentase wanita yang kesulitan mencari sepatu pernikahan. 

Sumber: Data Pribadi 
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pemicu dalam keputusan pembelian sepatu oleh wanita, sehingga aspek 

keindahan sangat berperan penting dan tidak bisa lepas dalam keputusan 

pembelian sepatu pernikahan. Wanita Indonesia juga hanya mempunyai tinggi 

rata-rata 147 cm (Frankenberg et al, 2003) dan menginginkan sepatu dengan 

hak tinggi untuk mendukung postur tubuhnya. Tetapi pada umumnya, semakin 

tinggi hak sepatu semakin sulit untuk berjalan dan akan menyakiti kaki jika 

dipakai untuk waktu yang lama. 

Wanita begitu sibuk dengan gaun yang megah dan berbagai prosesi 

yang padat, sehingga mereka membutuhkan sepatu pernikahan yang 

mengurangi resiko timbulnya kecelakaan pada hari pernikahan tersebut. 

Namun menurut Hurst et al, (2017) kaki depan (ball) menjadi area yang paling 

sering nyeri saat menggunakan alas kaki. Sakit di bagian bawah kaki 

umumnya dikaitkan dengan memakai alas kaki yang kurang baik sehingga 

menyebabkan tekanan pada tonjolan tulang pada pemakaian dalam waktu 

yang panjang. Kondisi dimana bagian ball kaki mengalami nyeri dann 

peradangan dikenal dengan metatarsalgia.  

Proses pencarian sepatu pernikahan bagi para wanita pun menjadi 

semakin sulit dalam sempitnya pilihan yang tersedia. Melihat adanya 

permintaan dan kekosongan ini, penulis berusaha untuk menyediakan sepatu 

pernikahan yang dapat mencegah timbulnya metatarsalgia, sehingga 

penggunaan sepatu pernikahan penulis dapat meningkatkan produktivitas 

mempelai wanita dan mengurangi resiko terjadinya metatarsalgia selama hari 

pernikahan. Melihat kegiatan upacara pernikahan harus ditempuh dalam waktu 

yang panjang, yaitu selama sehari penuh, mempelai wanita membutuhkan 
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sepatu pernikahan yang dapat menghindarkan munculnya masalah pada kaki 

mereka. Selain memenuhi kebutuhan konsumen, permintaan yang tinggi 

dengan pesaing yang masih sedikit juga membuat sepatu pernikahan di 

Indonesia menjadi bisnis yang berpotensi di masa depan. 

1.2. RUMUSAN MASALAH 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas, maka 

rumusan masalah yang akan dibahas adalah sebagai berikut: 

• Bagaimana merancang koleksi sepatu pernikahan yang mencegah 

terjadinya metatarsalgia pada wanita Indonesia dengan teknik lasercut dan 

steel boning pada brand Lynd Bridal Shoes? 

1.3. TUJUAN PERANCANGAN 

Tujuan perancangan tugas akhir ini adalah sebagai berikut: 

a) Menciptakan desain sepatu pernikahan fesyen yang dapat mencegah 

terjadinya metatarsalgia untuk wanita Indonesia. 

b) Menciptakan desain fesyen yang sesuai dan bernilai jual bagi brand Lynd. 

c) Menciptakan desain sepatu menggunakan kombinasi material antara mesh 

net, tekstil dan kulit asli dengan teknik lasercut dan steel boning. 

1.4. SPESIFIKASI PRODUK YANG DIHARAPKAN 

Sepatu pernikahan dengan desain klasik feminim dari kombinasi bahan 

mesh net, kulit asli, dan tekstil, disertai aplikasi bunga yang dibentuk 

menggunakan teknik lasercut dan steel boning. Seluruh sepatu pernikahan disertai 
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hak setinggi 3-7cm yang dilengkapi dengan platform untuk hak diatas 5 cm, latex 

cushion yang tebal, dan ukuran sepatu yang cukup lapang agar mencegah 

timbulnya metatarsalgia pada mempelai saat hari pernikahan. 

1.5. PENTINGNYA PERANCANGAN 

Manfaat perancangan Tugas Akhir ini dalah sebagai berikut:  

a) Menyediakan sepatu pernikahan yang mencegah metatarsalgia pada 

mempelai wanita selama hari pernikahan. 

b) Membangun kesadaran akan kondisi metatarsalgia pada penggunaan hak 

tinggi. 

c) Turut berkontribusi bagi kemajuan sub-sektor industri kreatif dibidang 

industri fesyen. 

d) Turut berkontribusi dalam perkembangan ilmu Desain Fesyen. 

1.6. ASUMSI DAN BATASAN PERANCANGAN 

Hal umum yang menjadi batasan adalah: 

a) Batasan ilmu: perancang membatasi penelitian ini dalam ruang lingkup 

fesyen dan metatarsalgia. 

b) Batasan material: perancang membatasi bahan yang digunakan untuk 

perancangan ini dengan menggunakan kulit asli, tekstil dan mesh net. 

c) Batasan teknologi: perancang membatasi teknologi yang digunakan untuk 

perancangan ini dengan lasercut.  

d) Batasan waktu: perancang membatasi proses penelitian dan perancangan 

produk brand Lynd selama bulan Oktober 2017 hingga Juni 2018. 
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e) Batasan pasar (segmentasi pasar) 

1. Geografis: perancang membatasi wilayah yang dijadikan sasaran 

produk dari brand Lynd adalah seluruh Indonesia. 

2. Demografis: target konsumen dari brand Lynd adalah seluruh wanita 

menengah ke atas yang akan menikah, tetapi akan lebih terfokus 

kepada wanita umur 21-27 tahun karena golongan umur tersebut 

merupakan masa wanita menikah yang paling signifikan. 

3. Psikografis (Psikologi pemakai berdasarkan teori VALS) 

Berdasarkan teori VALS, secara psikografis target konsumen dari 

brand Lynd adalah Thinkers dan Experiencer. Thinkers adalah 

kelompok konsumen dengan sumber daya dan pendapatan yang tinggi 

tetapi mereka merupakan konsumen yang praktis dan pembuat 

keputusan yang rasional. Kelompok Thinkers mempunyai pemikiran 

yang dewasa, bertanggung jawab, dan memiliki pendidikan yang baik 

sehingga mempengaruhi pilihan mereka yang lebih realistis. 

Sedangkan kelompok Experiencer merupakan kelompok konsumen 

yang termotivasi oleh ekspresi diri dan berani mencoba produk dan 

layanan baru. 

 

Gambar 1. 2.  

Teori Vals. 

Sumber: strategicbusiness.com/vals 
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1.7. DIFINISI ISTILAH 

Istilah-istilah yang digunakan dalam Tugas Akhir ini, antara lain: 

a. Insole: sebuah struktur lapisan bahan internal, tempat bagian sepatu 

lainnya menempel (Schaffer & Saunders, 2012). Biasanya terbuat dari 

lembaran kertas selulosa, atau sintetis non-woven. 

b. Shoe last:  Cetakan tempat sepatu dibuat (Schaffer & Saunders, 2012). 

c. Ball: bagian empuk telapak kaki manusia di antara jari-jari kaki dan 

lengkungan, di mana berat badan bertumpu saat tumit dinaikkan 

seperti yang tertulis pada The American Heritage Medical Dictionary 

(2007). 

1.8. SISTEMATIKA PENULISAN 

Proses perancangan Tugas Akhir menggunakan metode Design Thinking 

(Tim Brown, 2008) yang merupakan sebuah pola pikir seorang desainer yang 

memampukan seseorang untuk mentransformasi cara mengembangkan sebuah 

produk, jasa, proses, dan strategi. Beberapa faktor kunci dalam penggunaan 

Design Thinking untuk menciptakan inovasi adalah: 

a. Human-Centered Approach; pendekatan yang berfokus pada manusia, 

yang didasari dengan memahami kebutuhan, perilaku, dan motivasi 

manusia. Hal ini membutuhkan empati yang merupakan kemampuan 

untuk memposisikan diri dalam berbagai perspektif. 
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b. Integrative thinking; kemampuan untuk tidak hanya bergantung pada 

proses analitis (yang hanya menghasilkan pilihan ini atau itu), namun 

juga mampu untuk melihat keterkaitan antara aspek-aspek yang 

tersembunyi dan bahkan kadang bertentangan dalam sebuah 

permasalahan sehingga tercipta solusi baru yang melampaui solusi 

alternatif yang ada. 

 

c. Rapid Experimentation & Prototyping; perlunya menciptakan sebuah 

kebiasaan untuk mencoba menciptakan prototipe seawal dan sesering 

mungkin agar proses desain dapat diperkaya oleh saran dan kritik dari 

para pemangku kepentingan (stakeholder) hingga akhirnya desain final 

merupakan sebuah desain yang diterima oleh pengguna / pasar. 

Innovasi yang signifikan tidak dihasilkan oleh perbaikan atau 

perubahan minor, melainkan dari proses mempertanyakan segala 

sesuatu dan mengeksplor batasan-batasan dengan cara yang kreatif 

sehingga membawa proses desain ke arah yang sepenuhnya baru. 

 

d. Collaboration; terus meningkatknya kompleksitas produk, jasa, dan 

pengalaman telah menggantikan mitos bahwa desain adalah kerja dari 

“seorang genius yang kreatif” dengan sebuah kenyataan tentang 

perlunya kolaborasi tim lintas disiplin ilmu yang penuh semangat.  
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Proses perancangan dalam Tugas Akhir ini menggunakan tahapan dalam 

Design Thinking yang divisualisasikan dengan diagram berikut: 

 Identifikasi Masalah 

Pernikahan menjadi upacara yang selalu dilakukan setiap tahunnya. 

Dengan banyaknya pernikahan yang ada, ternyata produsen yang 

menyediakan sepatu pernikahan masih sedikit hingga sebagian besar 

wanita mengaku kesulitan mencari sepatu pernikahan yang tidak hanya 

cantik secara visual, namun juga dapat mengurangi resiku munculnya 

Gambar 1. 3. 

Tahapan Design Thinking. 

Sumber: Data Perancang, 2017. 
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masalah selama hari pernikahan. Hal ini menyebabkan proses pencarian 

sepatu pernikahan menjadi lebih sulit dalam sempitnya pilihan yang 

tersedia untuk melengkapi kedua aspek tersebut. 

 Ideasi 

Untuk memenuhi kebutuhan para mempelai wanita dalam sepatu 

pernikahannya, perancang melakukan beberapa wawancara dengan para 

expert panel dan extreme user dari sepatu pernikahan. Penulis juga 

melakukan survei dan observasi pribadi terhadap permasalahan dan 

preferensi wanita terhadap sepatu pernikahan. Dari hasil penelitian 

tersebut, perancang menemukan masalah yang paling sering terjadi dalam 

penggunaan sepatu pernikahan, yaitu metatarsalgia. Meskipun begitu, 

penggunaan sepatu hak tinggi tidak dapat dihindari untuk mendukung 

penampilan mempelai pada hari pernikahannya yang sangat spesial. 

Karena hari pernikahan juga memiliki jadwal yang padat, maka mempelai 

cenderung mencari sepatu dengan resiko timbulnya masalah yang kecil 

untuk mereka gunakan sepanjang hari tanpa mengganggu jalannya prosesi 

pernikahan, namun juga diikuti dengan desain sepatu yang cantik. 

Dari situ penulis mempelajari bahwa metatarsalgia dapat dicegah 

dengan mengurangi tekanan yang ada pada bagian ball kaki, dengan 

penambahan latex cushion tebal pada insole sepatu, juga 

mempertimbangkan tinggi hak dan ukuran dalam proses produksinya, 

sehingga mempelai tetap dapat menggunakan sepatu dengan hak selama 

hari pernikahannya dengan resiko metatarsalgia sekecil mungkin. 
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 Desain Prototipe 

Dalam langkah ini, perancang akan melakukan eksperimen dengan 

menerapkan teori yang ada pada sepatu pernikahan untuk mengurangi 

resiko terjadinya metatarsalgia akibat penggunaan sepatu pada hari 

pernikahan sehingga meningkatkan performa mempelai wanita selama 

upacara. Perancang juga menjaga aspek keindahan sepatu pernikahan 

dengan melakukan pemilihan desain yang kritis bersama dengan dosen 

pembimbing. Perancang akan membuat berbagai sketsa desain, yang 

kemudian akan dipilih 5 desain oleh dosen pembimbing. Dari 5 desain 

tersebut, salah satunya akan diwujudkan untuk menjadi prototipe. Dengan 

prototipe tersebut, perancang akan melakukan uji coba kepada extreme 

user dan expert panel untuk memberikan penilaian apakah hasilnya telah 

memenuhi kebutuhan para mempelai wanita dan sesuai dengan tren yang 

sedang ada. Apabila prototipe telah memenuhi kebutuhan dan melewati 

penilaian dari semuanya, maka perancang akan melakukan desain final 

dimana produksi sepatu akan menggunakan material-material yang asli 

dan berkualitas tinggi. 

 

 Desain Final 

Dalam langkah ini, perancang akan membuat sebuah koleksi 

sepatu pernikahan wanita yang telah mengalami berbagai macam revisi 

dan disetujui oleh dosen pembimbing utama, dosen praktisi dan dosen 

konsultan.  


