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ABSTRAK 

 

Sandal Footbed adalah sandal Hand Made dari Jerman yang pertama kali 

dikenalkan oleh merek yang bernama Birkenstock, tujuan dibuatnya sandal 

Footbed ini adalah karena ingin menciptakan sebuah sandal yang sangat nyaman 

apabila dikenakan terutama bagi penderita sakit kaki. Dengan bahan Midsole yang 

fleksibel dan dengan desain yang unik yang mengikuti bentuk dan kontur telapak 

kaki manusia sehingga membuat sandal Footbed ini sangat nyaman apabila 

dikenakan. 

Portblue Shoes merupakan Perusahaan yang memproduksi berbagai macam 

produk sepatu dan sandal untuk pria maupun wanita. Dalam pembuatan sandal 

Footbed ini adalah murni dibuat oleh pengerajin sandal sehingga menghasilkan 

kualitas yang sangat baik namun dalam proses pengerjaannya memakan waktu yang 

cukup lama. 

Kata Kunci : Footbed Sandals, Footwear 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Di era sekarang ini di dunia Sandal berkembang semakin pesat, mulai dari 

segi desain maupun dari segi bahan. Termasuk Sandal Footbed ini, sandal Footbed 

merupakan sandal Hand Made dari Jerman yang pertama kali dikenalkan oleh 

merek yang bernama Birkenstock, tujuan dibuatnya sandal Footbed ini adalah 

karena ingin menciptakan sebuah sandal yang sangat nyaman apabila dikenakan 

terutama bagi penderita sakit kaki. Dengan bahan Midsole yang fleksibel dan 

dengan desain yang unik yang mengikuti bentuk dan kontur telapak kaki manusia 

sehingga membuat sandal Footbed ini sangat nyaman apabila dikenakan. 

Material yang digunakan untuk sandal Footbed ini adalah , mulai dari 

Outsole (sol paling bawah) menggunakan bahan karet TPR (Thermoplastic 

Rubber), lapisan berikutnya adalah Midsole dari karet yang terkesan seperti kayu 

yang terbuat dari bahan PVC (Polyvinyl Chloride), Lapisan ketiga biasa disebut 

dengan Lining yang fungsinya sebagai penutup Insole sehingga lebih nyaman, 

bahan untuk lining yang digunakan dalam sandal Footbed ini adalah bahan Suede 

Leather, dan yang terakhir  lapisan paling atas atau biasa disebut Upper dalam 

sandal Footbed ini umumnya menggunakan bahan kulit imitasi atau Suede Leather. 

Bahan-bahan dalam sandal Footbed ini merupakan bahan-bahan pilihan sehingga 

apabila disatukan menjadi bentuk sandal akan sangat nyaman dipakai.
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Sandal Footbed ini selain nyaman dan baik untuk kesehatan kaki, namun 

sandal ini juga memiliki desain yang menarik yang sangat cocok untuk digunakan 

oleh anak muda hingga orang tua, dan dengan melakukan kegiatan kerja praktik di 

Portblue Shoes ini merupakan sebuah sarana untuk mempelajari tentang sandal 

Footbed ini. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis akan merumuskan  

masalah, “Bagaimana cara membuat sandal Footbed. 

1.3 Batasan Masalah 

Adapun batasan masalah yang dibahas didalam kerja praktek ini adalah 

membuat membuat sandal Footbed. 

1.4 Tujuan 

Setelah mengetahui rumusan masalah, maka dapat ditentukan adapun tujuan 

dari kerja praktik ini, yaitu menghasilkan membuat sandal Footbed. Pada 

kesempatan kerja praktik di Portblue Shoes yang bergerak di bidang sepatu dan 

sandal sebagai menambah ilmu tentang pembuatan sandal Footbed yang di 

produksi di Portblue Shoes termasuk mengetahui berbagai material yang digunakan 

dengan serangkaian proses pembuatannya. 

Dari pembuatan maket kerja praktik di Portblue Shoes dapat menambah 

wawasan, pengalaman dan pengetahuan baru dalam bidang softskil diantara lain 

bersikap profesional, cara bekerja secara individu atau tim,mengetahui cara beretika 

di dalam lingkungan kerja dan berpikir kreatif. 
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1.5 Manfaat 

Manfaat yang  didapat dari  kerja praktik diantaranya adalah : 

1. Bagi Mahasiswa 

a. Dapat mengetahui berbagai proses pembuatan sandal Footbed hingga 

proses penjualannya. 

b. Mengetahui cara berkomunikasi dalam pekerjaan terhadap rekan kerja. 

c. Dapat   mempelajari berbagai bahan yang digunakan untuk sandal 

Footbed. 

d. Menambah sikap profesional terhadap inidividu. 

e. Melatih mentalitas diri saat bekerja. 

2. Perusahaan 

a. Menjalin hubungan antara Perusahaan dengan Institusi 

b. Perusahaan mendapatkan tenaga kerja ditingkat akademis  

c. Memudahkan Instansi / Perusahaan tersebut dalam mencari tenaga kerja 

3. Akademis 

a. Pengetahuan / Pengalaman kerja praktik yang didapat bisa diterapkan 

pada perkuliahan  

b. Pengetahuan tentang bahan sandal yang bisa diterapkan dalam 

perkuliahan  

c. Mengenalkan dunia  persandalan ditingkat akademis.
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BAB II 

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

 

2.1 Profil Prusahaan 

Tempat  : PORTBLUE SHOES 

Alamat  : Medayu Utara VII 24, Rungkut Surabaya 

Telpon & Faks : +62 822 4590 0035 

Email  : portblueshoes@gmail.com 

Website  : https://portblueshoes.com/ 

2.2 Sejarah Singkat Perusahaan Portblue Shoes 

Portblue Shoes dibentuk pada tanggal 12 April 2015 dan masih bernama 

Zappier, sang pemilik Portblue Shoes Jangkar Sri Kusumo Bawono sebelum beliau 

membentuk sebuah Merek sepatu kulit bernama Zappier, beliau dulu adalah 

seorang mahasiswa yang termotivasi dengan sosial media, baginya sosial media 

akan menciptakan peluang untuk sebuah bisnis.  

Beliau memulai bisnisnya dengan membuat sebuah sepatu kulit beberapa 

biji dan dijual ke teman-temannya, setelah laku, waktu demi waktu akhirnya usaha 

beliau sukses dan beliau menciptakan sebuah merek bernama Zappier. Dalam 

perjalanan bisnisnya beliau mendapatkan sebuah masalah karena semakin hari 

harga sepatu kulit semakin mahal, maka beliau dan ditemani oleh teman-temannya 

menciptakan Merek sepatu kulit bernama Portblue yang memilki harga jual yang 

murah namun dengan kualitas yang baik agar dapat bersaing di pasar sepatu kulit. 

Setelah Merek tersebut dikenal oleh masyarakat di Indonesia, Portblue ingin  
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membuat inovasi dalam sebuah perusahaannya, dengan menciptakan 

beberapa Merek sandal yang menurut Porblue akan menjadi trend di Indonesia, 

Portblue menciptakan beberapa Merek diantaranya Zoe Berlin untuk sandal 

Footbed, Runo Porject untuk sandal Urban, dan juga Le Norte untuk sandal khusus 

Wanita. Dan sampai sekarang Portblue telah menjadi perusahaan yang cukup besar 

untuk sebuah Perusahaan yang memproduksi sepatu dan sandal. 

2.3 Visi dan Misi Portblue Shoes 

1. Visi Portblue Shoes adalah : Dari Lokal untuk Internasioal 

2. Misi Portblue Shoes adalah : 

a. Mengenalkan Merek Lokal berkualitas kepada masyarakat Indonesia 

b. Menciptakan lapangan kerja 

2.4 Informasi Perusahaan 

Portblue Shoes adalah Perusahaan yang berdiri di bidang sepatu dan 

sandal, Portblue Shoes memiliki kantor yang terletak di Medayu Utara VII 24, 

Rungkut Surabaya 
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1. Lokasi Portblue Shoes 

 

 

Gambar 2. 1 Workshop Portblue Shoes 

 (Sumber : Dokumen Pribadi) 

 

Gambar 2. 2 Kantor Portblue Shoes 

(Sumber : Dokumen Pribadi) 

2. Logo Perusahaan 

 

Gambar 2. 3 Logo Portblue Shoes 

(Sumber : https://portblueshoes.com)

https://portblueshoes.com/
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BAB III 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

Dalam tinjauan pustaka di BAB III ini, penulis akan menjelaskan berbagai 

sumber - sumber teoritis secara detail yang berhubungan dengan pembuatan sandal 

Footbed. 

3.1 Sejarah Sandal Footbed 

Sandal Footbed merupakan sandal Hand Made dari Jerman yang pertama 

kali dikenalkan oleh Merek yang bernama Birkenstock, Pembuatan sepatu dan 

nama Birkenstock dapat ditelusuri kembali bersama-sama sampai 1774 di mana 

referensi dapat ditemukan dalam catatan gereja tua desa Jerman kecil untuk seorang 

pria bernama Johann Birkenstock yang dicatat sebagai "subyek dan pembuat 

sepatu." Kerajinannya diturunkan melalui keluarga selama beberapa generasi 

dengan cucunya Konrad membuat kemajuan terbesar di tahun 1890-an. Konrad 

adalah seorang pembuat sepatu yang terampil dan sering membuat sepatu khusus 

dan pada tahun 1897 ia telah mengembangkan sebuah pangkalan sepatu yang 

mengikuti bentuk sebenarnya dari telapak kaki. Ini jauh lebih mendukung dan 

nyaman dipakai terutama jika Anda menderita sakit kaki.  

Putra Konrad, Carl, bergabung dengan ayahnya yang mengelola perusahaan 

dan pada tahun 1925, pijakan kaki lengkungan yang mendukung ketika mereka 

dipanggil menjadi populer dan dikenal di seluruh Eropa karena ekspor dilakukan 

ke banyak negara termasuk Perancis, Italia, Austria, Belanda, Swedia, Swiss, 

Cekoslowakia, Norwegia dan Luksemburg. Footbed juga terdaftar sebagai merek
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 dagang untuk Birkenstock dan dipromosikan di seluruh Eropa oleh seminar 

yang didukung dengan laporan Dokter bahwa dukungan kaki lengkung ini baik 

untuk pemakainya dan membantu menghilangkan rasa sakit pada orang yang 

menderita sakit kaki. Pada tahun 1964, Carl, putra Karl, bekerja untuk perusahaan 

yang merancang dan memproduksi sandal kaki pertama Birkenstock yang lembut 

dan menyebutnya Sandal Madrid. 

Birkenstock's dijual di seluruh Eropa sebagai sisipan dan sandal tidak 

pernah mencapai luar Eropa tetapi itu akan berubah dengan seorang wanita yang 

berlibur di Jerman. Margot Fraser adalah seorang Amerika yang lahir di Jerman dan 

sedang mengunjungi negara asalnya dan Margot juga menderita sakit kaki sejak 

kecil. Margot membeli sepasang sandal Birkenstock dan menemukan kelegaan 

untuk pertama kalinya dari rasa sakit yang dia alami ketika berjalan. Terkesan dia 

melakukan kesepakatan dengan Birkenstock untuk menjadi satu-satunya pedagang 

sandal impor ke Amerika Serikat. Birkenstock Footprint Sandals, Inc dibentuk 

olehnya untuk mendistribusikan dan menjual Birkenstock di Amerika dan segera 

perusahaan itu berkembang ketika sandal itu tertangkap. Ketika perusahaan 

berkembang, mereka mulai memproduksi produk di Amerika Serikat dan segera 

kebutuhan impor tidak lagi diperlukan. Artinya, Birkenstocks USA sekarang 100% 

dirancang dan diproduksi di Amerika. Mereka sekarang memiliki beragam produk 

sepatu, sandal dan sumbat Birkenstock. Setelah merk Birkenstock dan Produknya 

terkenal di seluruh dunia, Industri persandalan di Indonesia telah banyak 

terinspirasi dan meniru produk sandal yang dibuat oleh Birkenstock dan 

membuatnya dengan gaya mereka masing-masing seperti Zoe Berlin, Carvil, dan 

lain-lain. 
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Gambar 3. 1 Sandal Birkenstock 

 (sumber : Birkenstock.com) 

 

Gambar 3. 2 Sandal Lokal 

(sumber : zoeberlin.com) 

3.2 Macam-macam model sandal Footbed 

Saat Birkenstok menciptakan sandal Footbed, mereka membuat beberapa 

gaya model sandal Footbed sebagai acuan untuk menjadi sebuah pengembangan 

sandal Footbed berikutnya, antara lain : 

1. Arizona 

Ikon abadi: Arizona adalah lambang sandal BIRKENSTOCK. Model klasik 

ini tetap tidak berubah sejak 1973 dan terus melanjutkan warisan dari alas kaki 

gabus-lateksnya. 



 

 
 

10 

 

Gambar 3. 3 Arizona Footbed 

 (Sumber : Birkenstock.com) 

2. Gizeh 

BIRKENSTOCK klasik. Sandal thong GIZEH elegan ini menggabungkan 

cengkeraman optimal dengan desain minimalis dan modis. 

 

Gambar 3. 4 Gizeh Footbed 

(Sumber : Birkenstock.com) 

3. Madrid 

BIRKENSTOCK Madrid adalah anggota tertua dari keluarga model, 

menjadikannya klasik. Model single-strap sederhana ini telah menjadi favorit 

fashion perusahaan. 
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Gambar 3. 5 Madrid Footbed 

 (Sumber : Birkenstock.com) 

4. Boston 

Siluet khas menunjukkan bagaimana ia bisa bangga sebagai alas kaki 

sepanjang tahun. Terlepas dari musim, Boston tetap bergaya. 

 

Gambar 3. 6 Boston Footbed 

 (Sumber : Birkenstock.com) 

5. Mayari 

Sandal thong modern dengan loop kaki, MAYARI memadukan keanggunan 

dan kenyamanan desain. 
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Gambar 3. 7 Mayari Footbed 

 (Sumber : Birkenstock.com) 

6. Milano 

Tambahkan tali tumit ke sandal Arizona ikonik BIRKENSTOCK dan Anda 

mendapatkan Milano - klasik BIRKENSTOCK dengan stabilitas tambahan. 

 

Gambar 3. 8 Milano Footbed 

(Sumber : Birkenstock.com)
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BAB IV 

PROSES KERJA 

 

Dalam Bab IV ini menjelaskan tentang proses kerja praktik dalam 

pembuatan sandal Footbed di Portblue Shoes selama sekitar 1 bulanan. Serangkaian 

pengumpulan data dari proses kerja praktik yang diperoleh yaitu hasil observasi, 

wawancara, dan study literature. 

Setelah melakukan pengumpulan data kerja praktik, maka dapat dijelaskan 

bagaimana proses pembuatan Sandal Footbed dengan urutan kerja mulai dari awal 

hingga akhir, yaitu sebagai berikut : 

1. Pembuatan Desain awal 

2. Pembuatan Mal 

3. Pembuatan Upper 

4. Pemasangan Lining 

5. Pemasangan Upper dan Outsole 

Berikut proses kerja yang dimana akan menjelaskan secara rinci dan detail. 

4.1 Bahan-bahan yang digunakan 

Portblue Shoes merupakan Perusahaan Pembuat Sepatu dan Sandal yang 

mengunggulkan material produknya yaitu menggunakan material Kulit, dengan 

tujuan agar kuat sehingga tidak mudah rusak. Namun, dalam pembuatan sandal 

Footbed di Portblue Shoes, mereka tidak menggunakan kulit asli, melainkan 

menggunakan material imitasi atau sintetis antara lain : kulit sintetis, suede, sol 

puyuh, dan lain-lain, dengan tujuan agar harga lebih terjangkau di pasar Indonesia.
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Berikut adalah material yang digunakan untuk pembuatan sandal Footbed 

di Portblue Shoes : 

1. Lem 

Lem adalah perekat yang digunakan untuk berbagai macam benda, 

dalam Portblue Shoes lem yang digunakan yaitu lem putih semacam lem Fox 

namun menurut pengrajin di Portblue Shoes lem yang digunakan adalah lem 

khusus material kulit atau kulit sintetis sehingga dapat digunakan dengan 

maksimal di material kulit sintetis. 

 

 

Gambar 4.1. 1 Lem Kulit 

(Sumber : Dokumen pribadi) 

 

2. Kulit Sintetis 

Kulit sintetis adalah material kulit yang tidak alami atau tiruan, tujuan 

Portblue Shoes menggunakan kulit sintetis ini dalam pembuatan sandal 

Footbed adalah agar harga lebih terjangkau. 
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Gambar 4.1. 2 Kulit Sintetis 

(Sumber : Dokumen pribadi) 

3. Suede Leather 

Suede Leater adalah bahan kulit yang sangat halus dan sedikit berbulu 

sehingga terasa halus di kaki, Suede Leather digunakan untuk Lining dalam 

pembuatan sandal di Portblue Shoes 

 

 

Gambar 4.1. 3 Suede Leather 

 (Sumber : Dokumen pribadi) 
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4. Sol Puyuh 

Sol Puyuh adalah Sol yang biasa digunakan untuk Midsole sandal 

Footbed terbuat dari PVC (Polivinyl Chloride) campuran dari Plastik dan Karet 

sehingga empuk di kaki. 

 

Gambar 4.1. 4 Sol Puyuh 

 (Sumber : Dokumen Pribadi) 

5. Outsole Karet 

Outsole karet ini digunakan di lapisan paling bawah dalam pembuatan 

sandal Footbed sebagai Outsole agar tidak slip saat digunakan. 
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Gambar 4.1. 5 Outsole karet 

 (Sumber : Dokumen pribadi) 

4.2 Pembuatan Desain awal 

Langkah pertama dalam memproduksi sandal adalah mendesain atau 

mengkonsep model atau bentuk sandal yang diinginkan sebelum di bentuk, model 

sandal yang dikonsep harus unik namun tetap harus masuk akal maksudnya model 

yang di desain dapat digunakan dan bentuknya harus ergonomis mengikuti postur 

kaki. 
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Gambar 4.2. 1 Contoh Desain 

 (Sumber : Dokumen pribadi) 

4.3 Pembuatan Mal 

Pembuatan Mal adalah proses kedua yang dilakukan untuk membuat 

sepatu, yaitu membuat acuan Pola Upper yang nantinya akan menjadi acuan untuk 

produksi selanjutnya, Hasil mal yang telah selesai, akan dibawa ke produsen Pisau 

untuk membuat Pisau yang bentuknya persis seperti mal yang telah dibuat 

sehingga tak perlu membuat pola berkali-kali. 



 

 
 

19 

 

Gambar 4.3. 1 Pembuatan Mal 

(Sumber : Dokumen Pribadi) 

Setelah Mal digambar, Maka akan diterapkan langsung untuk melakukan 

pengujian apakah cocok atau tidak. 

 

 

Gambar 4.3. 2 Penerapan Mal 

(Sumber: Dokumen pribadi) 
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4.4 Pembuatan Upper 

Upper adalah bagian atas dalam sandal yang bentuknya menyesuaikan kaki 

dan desainnya bermacam-macam, Pembuatan Upper yaitu dengan memotong Kulit 

sintetis menggunakan Pisau yang di Press, Pisau yang diperoleh dari bentuk mal 

dapat diterapkan berkali-kali untuk membuat model Upper. 

 

Gambar 4.4. 1 Pisau Upper 

 (Sumber: Dokumen pribadi) 

 

Gambar 4.4. 2 Alat Press Pisau Upper 

 (Sumber: Dokumen pribadi) 
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Gambar 4.4. 3 Lining yang telah dipotong 

 (Sumber: Dokumen pribadi) 

4.5 Pembuatan dan Pemasangan Lining 

Lining adalah lapisan dalam sandal yang diletakkan diatas Midsole yang 

tujuannya agar lebih nyaman dikenakan karena Midsole bertekstur kasar sehingga 

perlu diberikan lapisan. Lining sandal Footbed dibuat menggunakan bahan Suede 

Leather karena sangat halus sehingga tak menyakiti kaki saat dikenakan, untuk 

pembuatan Lining sendiri Portblue Shoes memesan bentuk Lining yang cocok dan 

sudah di sablon Merek ZOE BERLIN di atas Lining tersebut. 
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Gambar 4.5. 1 Lining 

 (Sumber: Dokumen pribadi) 

Setelah Lining tersedia, maka akan dipasang ke pada sol puyuh 

menggunakan Lem dengan posisi Merek ZOE BERLIN berada di bagian bawah sol 

puyuh. 

 

Gambar 4.5. 2 Pemasangan Lining 

 (Sumber: Dokumen pribadi) 
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Gambar 4.5. 3 Lining yang telah dipasang 

 (Sumber: Dokumen pribadi) 

Setelah Lining melekat dan terpasang rapi di Midsole selanjutnya akan dipotong 

sisah pinggirannya agar sesuai bentuk Midsole. 

 

Gambar 4.5. 4 Pemotongan sisah Lining 

 (Sumber: Dokumen pribadi) 
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4.6 Pemasangan Upper dan Outsole 

Setelah pemasangan Lining, maka langkah selanjutnya adalah memasang 

Upper yang telah dipotong , memasangnya cukup ditempelkan menggunakan lem 

dan tanpa dijahit. Ujung dari Upper yang sengaja di lebihkan di rekatkan di bagian 

bawah Midsole untuk selanjutnya akan di perkuat dengan pemasangan Outsole 

seperti gambar dibawah ini: 

 

 

Gambar 4.6. 1 Pemasangan Upper 

 (Sumber: Dokumen pribadi) 
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Setelah pemasangan Upper selesai maka selanjutnya akan dilakukan 

pemasangan Outsole sebagai lapisan terbawah sandal juga sebagai penguat 

merekatnya Upper agar tidak mudah lepas. Outsole terbuat dari karet agar fleksibel 

dan juga tidak mudah slip, pemasangan Outsole juga menggunakan media Lem 

namun agar melekat sempurna, maka dilakukan Press menggunakan mesin, mesin 

tersebut akan mengeluarkan suhu yang panas lalu menekan sandal tersebut agar lem 

bisa merekatkan semua bagian dengan sempurna. 

 

Gambar 4.6. 2 Midsole yang telah di beri Lem 

 (Sumber: Dokumen pribadi) 
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Gambar 4.6. 3 Mesin Press Sepatu atau Sandal 

 (Sumber: Dokumen pribadi) 

Berikut adalah contoh sandal yang sudah selesai pengerjaannya : 

 

 

Gambar 4.6. 4 Sandal Finish 

 (Sumber: Dokumen pribadi)
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BAB V 

PENUTUP 

 

1. Kesimpulan 

Berdasarkan pengalaman yang saya dapat selama melaksanakan kerja 

praktik selama satu bulan di Portblue Shoes Inti Indonesia, maka dapat disimpulkan 

beberapa hal yaitu : 

1. Mengetahui tentang dunia Persepatuan Indonesia mulai proses awal hingga 

proses akhir. 

2. Mendapatkan pengetahuan tentang Persepatuan Indonesia 

3. Mendapatkan pengalaman dalam dunia bekerja disebuah perusahaan. 

4. Mendapatkan pengetahuan tentang bahan dan material yang digunakan 

untuk membuat sebuah Sepatu dan Sandal yang layak pakai. 

2. Saran 

Adapun saran yang dapat disampaikan berkaitan dengan penulisan laporan 

kerja praktik ini sebagai berikut :  

1. Bagi perusahan 

Untuk lebih baiknya kantor mempunyai divisi sendiri bagian desain agar 

lebih mengoptialkan hasil karya dan dapat menunjang nama perusahaan juga. 

2. Bagi mahasiswa 

Untuk mahasiswa yang melakukan kerja praktik di Portblue Shoes, 

diperlukan kerja sama tim yang lebih bagus dan komunikasi yang lancar.
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