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ABSTRAK 

Sandal adalah salah satu model alas kaki yang terbuka pada bagian jari 

kaki atau tumit pemakainya. Bagian alas (sol) dihubungkan dengan tali atau sabuk 

yang berfungsi sebagai penjepit (penahan) di bagian jari, punggung kaki, atau 

pergelangan kaki agar sandal tidak terlepas dari kaki pemakainya 

Produk produk yang dibuat di perusahaan adalah sandal untuk anak-anak 

sampai dewasa,, Sandal produksi Harles ini memiliki keunggulan salah satunya 

adalah teknik emboss nya yang membuat tampilannya lebih menarik, serta dalam 

proses pembuatannya sudah menggunakan mesin yang modern, sehingga produk 

yang dihasilkan tetap terjaga kualitasnya, selain itu bahan yang digunakan juga 

berkualitas seperti cat untuk sablonnya dan lem sebagai perekatnya. 

Kata Kunci : sol, embos, sabuk 
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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

1.1 LATAR BELAKANG 

Perusahaan yang bernama Harles ini merupakan perusahaan yang 

bergerak dibidang alas kaki, khususnya sandal dari mulai sandal anak-anak 

sampai dewasa. Perusahaan ini menggnakan bahan dari sponati (eva) dan 

karet sebagai bahan pokoknya, bahan ini dipilih karena mudah dalam 

mendapatkannya serta memang bahan yang paling pas untuk digunakan 

sebagai bahan sandal karena ringan dan nyaman di pakai, kemudian agar dapat 

bersaing di pasar tentu perusahaan mempunyai strategi khusus salah satunya 

dengan menambahkan teknik emboss yang dikerjakan menggunakan mesin 

sehingga kualitasnya bagus, dan tidak lupa perusahaan juga menjaga kualitas 

produknya seperti keawetan dan ketahanan. 

Dalam pembahasan kali ini, PT. Harles yang terletak di kota 

Mojokerto menjadi salah satu pilihan untuk melaksanakan kerja praktik, 

dengan melaksanakan praktek di tempat ini diharapkan dapat mendapat 

wawasan yang luas di dunia kerja dan dapat mengasah kreativitas dalam 

menghasilkan produk-produk yang memiliki nilai ekonomis di masyarakat. 

Lingkup yang akan diterima dari adanya kerja praktik ini adalah 

bagaimana dapat membuat produk produk alas kaki khususnya sandal yang 

berkualitas dan memiliki desain yang menarik, sehingga bisa bersaing di 

pasaran. 

1.1 PERUMUSAN MASALAH 

 Berdasarkan rumusan masalah diatas maka dapat dirumuskan 

pemasalahanya, yaitu bagaimana cara pembuatan produk sandal dengan 

teknik emboss. 

1.2 BATASAN MASALAH  

Adapun batasan masalah yang dibahas di dalam kerja praktek ini adalah 

sebagai berikut : 
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1. Membuat produk sandal dengan teknik embos. 

2. Membuat produk sandal sesuai dengan rancangan yang telah 

disepakati. 

1.3 TUJUAN 

Tujuan pelaksanaan kerja praktik selama 1 bulan yaitu : 

1. Merancang dan membuat produk tas di PT. Harles. 

2. Mengaplikasikan rancangan produk sandal untuk produksi 

selanjutnya di PT. Harles. 

1.4 MANFAAT  

1.5.1 Manfaat Teoritis 

1. Membantu proses pembelajaran dan wawasan untuk 

membuat sandal sesuai keinginan perusahaan. 

2. Sebagai alternatif rancangan untuk membuat produk 

sandal selanjutnya. 

1.5.2 Manfaat Praktis 

1. Membantu PT. Harles dalam merancang produk Sandal 

sesusai dengan keinginan perusahaan. 

2. Membantu membuat inovasi produk  yang terbaru dan 

berbeda sehingga menambah koleksi produk kerajinan di 

perusahaan tersebut. 

1.5 PELAKSANAAN KERJA PRAKTIK 

1.5.1 Detail Perusahaan  

Nama Perusahaan   : PT. Harles 

Produk    : Sandal 
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Alamat                                          : Gedangan RT 02 RW 07 Kecamatan 

Magersari - Mojokerto 

  Telp. dan Fax                     : (0321) 324791 

   No. HP                      : 08123166061  

   E-mail           : harles.mojokerto@yahoo.com 

Adapun kegiatan yang dilakukan selama melaksanakan kerja praktik di 

PT. Harles adalah merancang desain sandal dari proses awal sampai ke produk 

jadi. 

1.5.2 Detail Perusahaan  

Tanggal Pelaksanaan : 21 Januari s.d 20 Februari 2018 

Hari dan Jam   : Senin s.d Jum’at, mulai jam 08.00 – 15.00 WIB 

1.6  Sistematika Penulisan Laporan Kerja Praktek  

Penulisan ini di susun dengan penyusunan dengan sistematika 

penulisan yang terdiri dari berbagai lima bab yang terdiri dari penjabaran 

dan pembahasan agar pembaca dapat memahami dengan mudah dalam 

permasalahan yaitu: 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab satu akan membahas mengenai latar belakang masalah, 

perumusan masalah, batasan masalah dalam pengerjaan kerja praktek, 

tujuan, manfaat dan sistematika penulisan. 

BAB II GAMBARAN DAN PROFIL PRUSAHAAN  SECARA UMUM 

Bab kedua yang akan membahas tentang prusahaan PT. Harles 

sejarah maupun profil perusahaan, visi dan misi, struktur ke anggotaan 

dalam perusahaan. 

mailto:harles.mojokerto@yahoo.com
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BAB III LANDASAN TEORI 

Landasan teori yang akan membahas tentang teori yang 

menjelaskan dasar dalam pembuatan laporan ini dengan permasalahan 

dan rancangan di angkat melalui beberapa tokoh yang ahli dalam bidang 

tersebut. 

BAB IV DESKRIPSI PEKERJAAN 

Bab ke empat ini akan menjelaskan mengenai pembuatan dan 

bahan – bahan yang akan di gunakan dalam pembuatan sandal dan di 

dalamnya berisi konsep dan desain maupun material yang berkaitan 

dengan apa yang akan di bahas. 

BAB V PENUTUP 

Bab ke lima ini berisi pembahasan kesimpulan dari perancangan 

Tas yang berkaian dengan rancangan dan di bahas secara singkat dan 

saran dari PT. Harles. 
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Gambar 2. 1  PT Harles 

(Sumber: Dokumentasi Perusahaan) 

BAB II 

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

2.1 Profil Instansi Kerja Praktek 

Nama Instasi : PT. Harles 

Alamat : Gedangan RT 02 RW 07 Kecamatan. Magersari, 

Kab. Mojokerto 

  Telp/Fax      : (0321) 324791 

Email : harles.mojokerto@yahoo.com  

 

 

 

 

 

 

mailto:info@tjakrindomas.co.id
mailto:harles.mojokerto@yahoo.com
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2.2 Sejarah Singkat PT. Harles 

Harles didirikan oleh Kolis dan didukung oleh istrinya Warsiah. 

Kolis awalnya bekerja sebagai karyawan jahit kap (upper) sandal dan 

sepatu dengan sistem kerja borongan yang dikerjakan di rumah. Selama 

lima tahun bekerja sebagai karyawan borongan di salah satu pabrik 

sandal dan sepatu di kota Mojokerto, Kolis tidak mau diam, beliau selalu 

mengamati mulai bahan-bahan yang diperlukan dan belajar memahami 

proses pembuatan sandal dan sepatu di tempat beliau bekerja.  

Pada tahun 1996 dengan keahlian dan ketrampilan dasar sebagai 

penjahit tersebut Kolis bertekat serta berkeinginan untuk mendirikan 

usaha sendiri beliau berfikir agar tidak selamanya mencari rizqi 

bergantung kepada pihak lain. Kolis mendirikan usaha atau berwirausaha 

memproduksi sepatu dengan modal awal Rp 2.000.000 seluruh proses 

produksi dikerjakan dengan sang istri dan belum memiliki karyawan.  

Pada awal berwirausaha Kolis memproduksi sepatu yang berbahan 

dasar kulit. Namun untuk pemasarannya mengalami kesulitan karena 

untuk mengganti biaya bahan baku dan biaya produksi harga jual sepatu 

dibandrol dengan harga yang lumayan mahal berkisar Rp 200.000 sampai 

Rp 400.000 per pasang. Dengan harga jual yang tinggi sehingga dirasa 

mahal oleh pembeli maka pada saat itu dan masih sedikit peminatnya. 

Sehingga produksi sepatu yang dijalankan oleh Kolis tidak berjalan lama 

hanya bertahan dua tahun. Ditahun 1998 memutuskan beralih untuk 

memproduksi sandal dengan berbahan dasar spon. Produksi sandal 

dengan bahan baku spon dirasa lebih murah biaya produksinya, sehingga 

harga jual sandal juga terjangkau dan pangsa pasarnya adalah golongan 

menengah kebawah.  

Agar suatu produk mudah dikenal, mudah diingat oleh konsumen 

sehingga dapat meningkatkan omset penjualan maka penting  untuk 

memiliki merek tersendiri. Awal mula di tahun 2006 menggunakan 

merek “Carles” untuk sandal spon yang diproduksinya. Merek tersebut 
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sebatas penamaan saja yang dirasa pengucapannya hampir mirip dengan 

sandal “Carles”, harapannya supaya mendongkrak penjualan. Pada saat 

itu sandal dengan merek “Carles” memang laku keras tetapi, ada pihak 

luar yang komplain atas merek “Carles” tersebut, karena merek “Carles” 

sudah menjadi hak paten oleh pihak lain.  

Pada 4 Maret 2009 Kolis melakukan pengajuan kepada 

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (kemenkumham) 

Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual atas merk sandal yang 

diproduksinya. Merek yang diajukan adalah merk “Harles”. Hal tersebut 

dilakukan sebagai pembelajaran dari pengalaman yang dialaminya 

ditahun sebelumnya agar tidak ada lagi complain dari pihak lain. Secara 

legal pada tanggal 4 maret 2009 merek “Harles” telah menjadi merek 

dagang dan menjadi hak paten yang diberikan kepada Kolis. Ditahun 

2012 usaha Kolis telah legal dan berbadan hukum. Kelengkapan 

perizinan yang telah dimiliki meliputi Tanda Daftar Industri (TDI), 

Tanda Daftar Perorangan (TDP),  Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP), 

Surat Ijin Tempat Usaha (SITU). Sampai saat ini usaha bapak Kolis 

masih berjalan dan berproduksi yang beralamat di Lingk. Gedangan 

Rt.02 Rw.07 Kecamatan Magersari Kota Mojokerto Jawa Timur.  

2.3 Visi dan Misi PT Harles 

2.3.1 Visi 

Menjadi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang kuat mampu 

berkembang, bersaing  dan menghasilkan produksi sandal yang 

berkualitas. 

2.3.2 Misi 

Menjadi produsen yang terpercaya, harga yang kompetitif mampu 

menghasilkan produk yang unggul. Melaksanakan tanggung jawab social 

serta memiliki nilai tambah bagi semua pihak. 
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2.4 Informasi Perusahaan 

Melaksanakan kerja praktik di dalam perusahaan sangat penting 

untuk mengetahui perusahaan tersebut memakai bahan apa dan apa saja 

yang di persiapkan untuk proses pengerjaan produknya di dalam 

perusahaan tersebut. Melakukan kerja praktik didalam sebuah 

perusahaan sangat penting untuk mengenal lingkungan di perusahaan 

tersebut. Dari segi perorangan sampai dari segi budaya yang diterapkan 

oleh perusahaan tersebut. Mempekerjakan orang pengangguran sebagai 

karyawan perusahaan tersebut. 

PT. Harles tersebut memiliki berbagai desain yang beragam 

karena sandal yang diproduksi dari sandal anak-anak sampai dewasa dan 

diperjual belikan ke masyarakat Mojokerto sampai ke daerah jawa barat. 

Beberapa produk sandalnya adalah sebagai berikut: 

1. Sandal anak-anak 

 

 

 

Gambar 2. 2 Sandal Anak-anak 

(Sumber: Dokumentasi 

Perusahaan) 
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Gambar 2. 3 Sandal Anak-anak 

(Sumber: Dokumentasi Perusahaan) 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. 3 Sandal Anak-anak  

(Sumber: Dokumentasi 

Perusahaan) 
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2.5 Pengembangan Masyarakat 

Banyaknya pengangguran di Mojokerto membuat PT. Harles 

mengembangkan sumber daya manusia untuk para ibu-ibu rumah tangga yang 

notabennya hanya berdiam diri dirumah tidak mengerjakam pekerjaan apapun dan 

tidak menghasilkan uang untuk mencukupi kebutuhannya sendiri. Oleh karena itu 

pemilik PT. Harles berinisiatif memberikan pelatihan untuk ibu rumah tangga dan 

masyarakat miskin yang ada di Mojokerto. 

Gambar 2. 5 Logo PT. Harles 

(Sumber : Dokumentasi Perusahaan) 

Gambar 2. 4 Sandal Dewasa 

(Sumber: Dokumentasi Perusahaan) 
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Semakin berkembangnya perusahaan ini karyawan yang ada 

diperusahaan tersebut mencapai lebih dari 100 karyawan dan semuanya tidak 

berasal dari Mojokerto saja melainkan juga ada dari luar Mojokerto seperti 

Jombang dan Sidoarjo. Perusahaan ingin memperbanyak karyawan (kuantitatif) 

karena perusahaan ingin menanggulangi pengangguran dan ibu-ibu rumah tangga. 
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BAB III 

LANDASAN TEORI 

3.1 Produk 

Produk adalah sesuatu yang dapat ditawarkan ke pasar untuk 

diperhatikan, dipakai, dimiliki, atau dikonsumsikan sehingga dapat 

memuaskan keinginan atau kebutuhan. Dari pengertian ini dapat 

disimpulkan bahwa hampir semua yang termasuk produksi adalah benda 

nyata yang dapat dilihat, diraba, dan dirasakan. 

(http://pengertianahli.id/2014/05/pengertian-produk-dan-jenis-

produk.htm#) 

3.1.1 Pengertian Produk 

Pengertian produk (product) menurut Kotler & Armstrong, 

(2001)  adalah  segala  sesuatu  yang  dapat  ditawarkan  kepasar  untuk 

mendapatkan perhatian, dibeli, digunakan, atau dikonsumsi yang dapat 

memuaskan keinginan atau kebutuhan. Secara konseptual produk adalah 

pemahaman subyektif dari produsen atas sesuatu yang bisa ditawarkan 

sebagai  usaha  untuk  mencapai  tujuan  organisasi  melalui  pemenuhan 

kebutuhan  dan  kegiatan  konsumen,  sesuai  dengan  kompetensi  dan 

kapasitas organisasi serta daya beli pasar. Selain itu produk dapat pula 

didefinisikan sebagai persepsi konsumen yang dijabarkan oleh produsen 

melalui hasil produksinya. Produk dipandang penting oleh konsumen dan 

dijadikan dasar pengambilan keputusan pembelian. 

Produk adalah segala sesuatu yang dapat ditawarkan ke pasar 

untuk diperhatikan ,dimiliki, digunakan ,atau dikonsumsi yang dapat 

memuaskan keinginan dan kebutuhan. Produk mencakup objek fisik, jasa, 

orang, tempat, organisasi dan gagasan. 

  Pengertian produk menurut David W (2001), ” Produk 

adalah segala sesuatu yang memilki nilai disuatu pasar sasaran dimana 
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kemampuannya memberikan manfaat dan kepuasan termasuk benda, jasa, 

organisasi, tempat, orang, ide”.  

(https://www.e-jurnal.com/2014/02/pengertian-produk.html) 

3.1.2 Definisi Produk 

Menurut Bram (2008: 161), produk dapat didefinisikan sebagai 

‘sesuatu yang dihasilkan’,’sesuatu yang dibuat’, atau ‘sesuatu yang 

diproduksi’. 

Menurut Tjiptono (2002) Produk merupakan segala sesuatu yang 

dapat ditawarkan produsen untuk diperhatikan, diminta, dicari, dibeli, 

digunakan, atau dikonsumsi pasar sebagai pemenuhan kebutuhan atau 

keinginan pasar yang bersangkutan. Secara konseptual produk adalah 

pemahaman subyektif dari produsen atas sesuatu yang bisa ditawarkan, 

sebagai usaha untuk mencapai tujuan organisasi melalui pemenuhan 

kebutuhan dan keinginan konsumen, sesuai dengan kompetensi dan 

kapasitas organisasi serta daya beli pasar.  

Definisi produk menurut Stanton (1997) adalah sebagai berikut: 

Sekumpulan atribut yang nyata, didalamnya sudah tercakup warna, harga, 

kemasan, prestise pabrik, prestise pengecer dan pelayanan dari pabrik 

serta pengecer mungkin diterima oleh pembeli sebagai sesuatu yang 

mungkin bisa memuaskan keinginannnya 

Definisi produk menurut Kotler dan Armstrong (2000) adalah 

sebagai berikut: Segala sesuatu yang dapat ditawarkan ke pasar untuk 

mendapat perhatian dibeli, dipergunakan, atau dikonsumsi dan yang dapat 

memuaskan keinginan atau kebutuhan. Berdasarkan dua definisi 

mengenai produk di atas maka dapat disimpulkan bahwa produk 

merupakan segala sesuatu yang d itawarkan produsen kepada konsumen 

untuk memenuhi kebutuhan konsumen dan mampu memberikan kepuasan 

bagi penggunanya. 

https://www.e-jurnal.com/2014/02/pengertian-produk.html
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Selain itu, produk dapat pula didefinisikan sebagai persepsi 

konsumen yang dijabarkan oleh produsen melalui hasil produksinya. 

Secara lebih rinci, konsep produk total meliputi barang, kemasan, merek, 

label, pelayanan, dan jaminan (Muhajirin, 2001). 

3.1.3 Atribut Produk 

Teguh Budiarto (1993:68), “Atribut-atribut produk adalah 

sesuatu yang melengkapi manfaat utama produk sehingga mampu lebih 

memuaskan konsumen”. Atribut produk meliputi merek (brand), 

pembungkusan (packaging), label, garansi atau jaminan (warranty) dan 

produk tambahan (service). Atribut dapat dipandang secara obyektif 

(fisik produk) maupun secara subyektif (pandangan konsumen). 

(https://bonteng.wordpress.com/2009/11/16/atribut-produk/) 

3.1.4 Unsur dan Komponen Atribut Produk  

Menurut Kotler dan Armstrong (2012:255), suatu produk 

biasanya diikuti oleh serangkaian atribut-atribut yang menyertai produk 

meliputi beberapa hal, yaitu sebagai berikut: 

1) Kualitas Produk  

Kualitas produk adalah salah satu sarana positioning utama ketika 

produk dipasarkan,mempunyai dampak langsung pada kinerja produk. 

Oleh karena itu kualitas berhubungan erat dengan nilai dan kepuasan 

pelanggan. 

2) Fitur Produk  

Fitur produk adalah sebuah produk dapat ditawarkan dalam beragam 

fitur, model dasar, model tanpa tambahan apapun, merupakan titik awal. 

Perusahaan dapat menciptakan tingkat model yang lebih tinggi dengan 

menambahkan lebih banyak fitur. Fitur adalah sarana kompetitif untuk 

mendiferensiasikan produk perusahaan dari produk pesaing. Menjadi 
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produsen pertama yang memperkealkan fitur baru yang bernilai 

merupakan salah satu cara paling efektif untuk bersaing.  

3) Gaya dan Desain Produk  

Desain memiliki konsep yang lebih luas daripada gaya. Desain selain 

mempertimbangkan faktor penampilan, juga bertujuan untuk memperbaiki 

kinerja produk, mengurangi biaya produksi, dan menambah keunggulan 

bersaing. 

4) Merk  

Mungkin keahlian pemasar profesional yang paling istimewa adalah 

kemampuan mereka untuk membangun dan mengelola merk. Merk 

(brand) adalah sebuah nama, istilah, tanda, lambang atau desain, atau 

kombinasi semua ini, yang menunjukkan identitas pembuat atau penjual 

produk atau jasa. Konsumen akan memandang merek sebagai bagian 

penting dari produk, dan penetapan merek bisa menambah nilai bagi suatu 

produk. 

5) Kemasan  

Kemasan melibatkan perancangan dan produksi wadah atau 

pembungkus untuk sebuah produk. Fungsi utama kemasan adalah 

menyimpan dan melindungi produk. Kemasan yang didesain dengan buruk 

bisa menyebabkan konsumen pusing dan perusahaan kehilangan 

penjualan. Sebaliknya, kemasan yang inovatif bisa memberikan manfaat 

kepada perusahaan melebihi pesaing dan mendorong penjualan. 

6) Label  

Label berkisar dari penanda sederhana yang ditempelkan pada produk 

sampai rangkaian huruf rumit yang menjadi bagian kemasan. Label 

mempunyai beberapa fungsi. Setidaknya label menunjukkan produk atau 

merek, seperti nama Sunkist yang tercantum pada jeruk. Label juga bisa 

menggambarkan beberapa hal tentang produk, seperti siapa yang 
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membuatnya, dimana produk itu dibuat, kapan produk itu dibuat, 

kandungannya, cara pemakainya, dan bagaimana menggunakan produk itu 

dengan aman. 

7) Pelayanan Pendukung Produk  

Pelayanan pelanggan adalah elemen lain dalam strategi produk. 

Penawaran perusahaan biasanya meliputi beberapa pelayanan pendukung, 

yang bisa menjadi bagian kecil atau bagian besar dari seluruh penawaran. 

(https://www.kajianpustaka.com/2018/02/pengertian-unsur-dan-

komponen-atribut-produk.html) 

3.1.5 Jenis-Jenis Produk 

Secara umum terdapat 2 macam produk yaitu produk konsumsi 

dan produk industri. 

1) Produk Konsumsi 

Produk konsumsi adalah produk yang dipakai  oleh konsumen akhir. 

Dalam hal ini, produk yang dibeli akan dikonsumsi atau diguankan 

langsung dan tidak dijual maupun dibisniskan kembalioleh orang 

yang bersangkutan. 

2) Produk Industri 

Produk Industri adalah produk yang sengaja dibeli sebagai bahan 

baku maupu sebagai barang yang diperdagangkan kembali oleh 

pembelinya. Dalam hal ini, produk yang dibeli akan dibuat menjadi 

produk lain maupan dijual kembali dengan tujuan mencari 

keuntungan. (https://pengertiandefinisi.com/pengertian-produk-dan-

beberapa-jenis-jenisnya/) 

 

 

https://pengertiandefinisi.com/pengertian-produk-dan-beberapa-jenis-jenisnya/
https://pengertiandefinisi.com/pengertian-produk-dan-beberapa-jenis-jenisnya/
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3.1.6 Klasifikasi Produk 

Klasifikasi produk dapat dilakukan atas berbagai macam sudut 

pandang.berdasarkan wujud dan tidaknya,produk dapat diklasifikasikan  

kedalam dua kelompok yaitu: (Tjiptono,2002). 

1. Barang 

Merupakan sebuah produk yang berwujud fisik sehingga dapat di raba,di 

rasakan dan di pegang, di simpan dan perlakuan lainnya namun barang 

bisa di kategorikan menjadi dua yaitu: 

1) Barang tidak tahan lama adalah barang berwujud namun tidak 

bertahan lama yang habis di konsumsi satu atau beberapa kali di 

pakai. 

2) Barang tahan lama adalah sebuah pemakaian yang intensitas 

pemakaiannya berkali-kali namun pemakaiannya normal dengan 

jangka waktu cukup lama  

2. Jasa (service) 

Jasa merupakan aktivitas,memanfaatkan atau kepuasan yang di tawarkan 

untuk di jual ke konsumen.(e-journal.uajy.ac.id/2639/3/2EM16695.pdf) 

3.2 Desain Produk 

Desain merupakan suatu proses  yang  dapat  dikatakan  telah  

seumur  dengan  keberadaan manusia di bumi. Hal ini sering tidak kita 

sadari. Akibatnya,  sebagian  dari  kita  berpendapat seolah-olah desain 

baru dikenal sejak jaman modern dan  merupakan  bagian  dari  

kehidupan modern. 

Dalam bahasa sehari-hari  kata desain sering di artikan  sebagai  

sebuah  perancangan, rencana   atau  gagasan.  Pengertian  seperti  ini  

tidak  sepenuhnya   salah  tetapi   juga   tidak sepenuhnya benar.  Dalam 

Kamus Besar Bahasa Indonesia dikatakan  bahwa  desain  sepadan 

dengan kata perancangan. Namun demikian, kata  merancang/rancang   



18 
 

 

  

aau  rancang  bangun yang  sering  disepadankan  dengan  kata  desain  

ini  nampaknya  belum  dapat   mengartikan desain  secara  lebih  luas.  

Kata  “Desain”  yang  sebenarnya   merupakan   kata   baru    yang 

merupakan peng-Indonesia-an dari  kata  design  (bahasa  Inggris)  tetap  

dipertahankan.  Kata desain  ini  menggeser  kata  rancang  bangun  

karena  kata  tersebut  tidak   dapat   mewadahi kegiatan, keilmuan, 

keluasan dan pamor profesi  atau kompetensi. (Sachari, 2000). 

Pengertian desain dapat dilihat dari berbagai sudut  pandang  dan  

konteksnya.  Desain dapat juga diartikan sebagai suatu kreasi  seniman  

untuk  memenuhi  kebutuhan  tertentu  dan cara tertentu pula. Desain  

juga  dapat  merupakan  pemecahan  masalah  dengan  suatu  target yang 

jelas (Archer, 1965). Sedangkan menurut Alexander (1963)  desain  

merupakan  temuan unsur fisik yang paling objektif. Atau desain 

merupakan tindakan dan inisiatif untuk merubah karya manusia (Jones, 

1970). 

Jika istilah  ‘desain’  maknanya  adalah  ‘rencana’,  maka  

‘rencana’  adalah  bendanya (benda yang dihasilkan dalam proses  

perencanaan).  Kegiatannya  disebut’  merencana’  atau ‘mencananakan’. 

Pelaksananya disebut ‘perencana’, sedangkan segala sesuatu yang 

berkaitan erat dengan proses pelaksanaan pembuatan suatu  rencana,  

disebut  ‘perencanaan’.  Jadi  kata ‘mendisain’   mempunyai   pengertian   

yang   secara   umum    setara    dengan    ‘merencana, merancang, 

rancang bangun, atau merekayasa, yang artinya setara dengan  istilah  ‘to  

design’ atau  ‘designing’  (Bahasa   Inggris).   Istilah   mendesain   

mempunyai   makna:   ‘melakukan kegiatan/ aktivitas/proses untuk 

menghasilkan suatu desain (Palgunadi, 2007). 

Desain tidak sekedar membuat struktur, konstruksi dan  bentuk  

saja,  sebagaimana pendapat  Plato  dalam  Bertram  (1938)  bahwa  

prinsip  dalam  pembuatan   benda dihubungkan  dengan  segi  keindahan  

dan   keserasian,   yang   merupakan   faktor penting  dalam  desain,  

karena  sekuat   apapun   konstruksinya,   sebagus   apapun bahannya, jika 



19 
 

 

  

tidak memiliki sentuhan keindahan maka tidak  akan  diminati  oleh 

konsumen.  

(https://www.academia.edu/9018025/desain_produk_pengertian_dan_rua

ng_lingkupnya) 

2.2.1 Pengertian Desain Produk 

Menurut David (2009:251) pengertian desain produk yaitu 

Mengupayakan peningkatan penjualan melalui perbaikan produk atau 

mengembangkan produk saat ini. 

3.2.2 Desain 

Desain menurut pendapat (Arcer,1976) : Desain adalah salah 

satu bentuk kebutuhan badani dan rohani manusia yang dijabarkan 

melalui berbagai pengalaman, keahlian, dan pengetahuannya yang 

mencerminkan perhatian pada apresiasi dan adaptasi terhadap 

sekelilingnya, terutama yang berhubungan dengan bentuk, komposisi, 

arti, nilai, dan berbagai tujuan benda buatan manusia. 

3.2.3 Definisi Desain 

Menurut Dudy Wiyancoko Desain adalah segala hal yang 

berhubungan dengan pembuatan konsep, analisis data, project planning, 

drawing atau rendering, cost calculation, prototyping, frame testing, dan 

test riding. 

( https://www.ruangguru.co.id/pengertian-desain-menurut-para-ahli/) 

3.2.4 Prinsip Desain 

Sangatlah penting bagi seorang desainer memahami prinsip-

prinsip desain agar karyanya tidak keluar dari jalur dan agar bisa diterima 

masyarakat. 

Prinsip-prinsip desain menurut Stephen Mc Elroy adalah : 
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1. Keseimbangan, artinya halaman harus tampil seimbang dan harmonis. 

2. Penekanan, memberi pengertian bahwa tidak semua unsur grafis 

adalah sama pentingnya dan perhatian pembaca harus difokuskan 

pada titik fokus. 

3. Irama, artinya pola yang diciptakan dengan mengulangi dan membuat 

variasi dari unsur grafis yang ada dan menggunakan ruangan 

diantaranya untuk memberikan kesan gerak 

4. Kesatuan, mengandung pengertian semua bagian dari unsur grafis 

bersatu pada dan serasi sehingga pembaca memahaminya sebagai 

suatu kesatuan.. 

(http://uthepost.blogspot.com/2017/01/prinsip-prinsip-desain-menurut-

stephen.html) 

3.2.5 Unsur-Unsur Dalam Desain 

1. Titik  

Unsur terkecil dan awal dari sebuah karya, koordinat tanpa dimensi 

atau area. Sebenarnya titik digunakan untuk menciptakan unsur yang 

lain, karena itu terkadang beberapa ahli lain tidak memasukan titik 

sebagai unsur seni rupa. Menurut Sadjiman Ebdi Sanyoto (2009: 94), 

“secara umum dimengerti bahwa suatu bentuk disebut sebagai titik 

karena ukurannya yang kecil, dikatakan kecil karena obyek tersebut 

berada pada area yang luas dan manakala dengan obyek yang sama 

dapat dikatakan besar apabila diletakan pada area yang sempit.” 

Pendapat tersebut membahas dengan apik tentang relativitas ukuran. 

Titik dapat menjadi lingkaran pada area sempit bahkan menjadi tekstur 

saat dibuat kecil, banyak dan memenuhi area yang besar dengan 

pengulangan dan ritma.. 

 

http://uthepost.blogspot.com/2017/01/prinsip-prinsip-desain-menurut-stephen.html
http://uthepost.blogspot.com/2017/01/prinsip-prinsip-desain-menurut-stephen.html
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2. Garis  

Garis adalah  hubungan  dua  titik atau jejak titik yang  bersambungan  

atau  berderet. Garis dapat dapat digunakan untuk berbagai hal dan 

salah satu unsur terpenting dari sebuah karya, baik secara langsung 

maupun hanya bersifat maya atau semu (garis tidak tampak secara 

langsung tapi membentuk kontur tertentu). Keahlian mengolah gambar 

melalui garis (menggambar) menjadi salah satu fundamental terpenting 

untuk berkarya bagi seorang seniman atau desainer.  Sadjiman Ebdi 

Sanyoto (2009: 96) berpendapat,  “garis merupakan suatu bentuk yang 

berukuran kecil tetapi memanjang” 

3. Bidang  

Bidang merupakan garis yang ujungnya saling bertemu dan membuat 

area tertutup. Bidang menempati ruang dua dimensi atau dwimatra. 

“bidang adalah suatu bentuk raut pipih, datar sejajar dengan dimensi 

panjang dan lebar serta menutup permukaan. Bentuk-bentuk yang 

pipih atau gepeng, seperti tripleks, kertas, karton, seng, papan tulis, 

dan bidang datar lainnya.” (Sadjiman Ebdi Sanyoto, 2005: 117). 

4. Ruang  

Ruang adalah dalam Seni Rupa adalah  area disekitar obyek, baik 

dibelakang, diatas ataupun di dalam. Secara umum biasanya ruang 

dikaitkan dengan tiga dimensi, namun dalam seni rupa, ruang adalah 

unsur yang memberi kesan keluasan, kesatuan, kedalaman, jauh atau 

dekatnya suatu obyek. “Dikarenakan bentuk dapat dua dimensi dan 

tiga dimensi, maka ruang pun meliputi ruang dua dimensi atau 

dwimatra dan tiga dimensi atau trimatra” (Sadjiman Ebdi Sanyoto, 

2005: 97). Ruang dalam karya dua dimensi hanya bersifat ilusi. 
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5. Tekstur 

Tekstur adalah bagaimana permukaan terasa pada saat diraba, tekstur 

dapat menjadi nyata (dapat diraba) atau hanya disimulasikan saja 

melalui Gelap Terang dan Warna. “Tekstur adalah sifat atau kualitas 

permukaan (nilai raba) suatu benda seperti: kasar, halus, licin, dan 

berkerut. Tekstur dapat dibedakan menjadi dua yaitu: 1. Nyata, 2. 

Semu.” (I Made Suparta, 2010: 01).  

6. Warna  

Warna adalah pantulan cahaya terhadap benda yang memiliki pigmen 

tertentu. Sebuah benda berwarna merah karena  benda tersebut bersifat 

pigmen yang memantulkan warna merah dan menyerap gelombang 

warna lainnya. Benda hitam tidak memantulkan warna apapun karena 

menyerap semua warna pelangi atau semua panjang gelombang. 

(https://serupa.id/unsur-unsur-seni-rupa-dan-desain/) 

3.2.6 Gambar Rencana 

Menurut Bram (2008: 267), gambar rencana, gambar disain, atau 

gambar kerja (working drawing), merupakan bagian terpenting dari setiap 

pekerjaan perencanaan. Oleh karena itu, pemahaman dan kemampuan 

untuk bisa membuat suatu gambar kerja secara baik, sangat dibutuhkan 

oleh seorang perencana. Kenyataannya, gambar kerja bisa jadi merupakan 

satu-satunya alat komunikasi antara perencana dengan pelaksana produksi 

(pelaksana pabrikasi). Berdasarkan kenyataan ini, maka jelaslah bahwa 

suatu gambar kerja memegang peran yang sangat penting dalam proses 

implementasi suatu disain (rancangan) sehingga menjadi benda nyata 

(produk). Dalam kasus ini, meskipun pelaksana produksi, namun 

terjadinya kesulitan atau kegagalan produksi yang diakibatkan oleh 

adanya kesalahan disain, tetap menjadi tanggung jawab perencana (bukan 

pelaksana produksi). 
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3.2.7 Kriteria Disain 

Menurut Bram (2008: 210), kriteria disain, bisa didefinisikan 

sebagai ‘segala sesuatu yang merupakan persyaratan yang bersifat sangat 

umum, yang harus dipenuhi oleh suatu produk atau system yang sedang 

direncanakan’. Biasanya, berkaitan erat dengan sejumlah hal yang 

bersifat umum, dan belum menunjuk suatu produk tertentu, sering 

disebut ‘kriteria produk’ (product criteria). 

Kriteria disain, pada dasarnya merupakan suatu persyaratan 

yang masih bersifat sangat umum, dan belum merupakan suatu 

persyaratan yang sifatnya sangat teknis dan belum rinci. Sifatnya masih 

longgar dan belum terlalu mengikat menyebabkan criteria disain 

umumnya belum mencantumkan ‘angka-angka’ tertentu, melainkan 

masih berbentuk ‘pernyataan’ saja. 

3.3 Kriya 

Menurut Zoet Mulder dalam kamus jawa kuno – indo {1995-

520}, kata kriya berasal dari bahasa sankerta yang artinya pekerjaan, 

tindakan,dan khususnya  pekerjaan yang berkenaan dengan upacara 

keagamaan. 

dan di Dalam KBBI, 1995, 531: kriya yaitu suatu pekerjaan atau 

kerajinan tangan. Pendapat Rasjoyo dalam bukunya yang berjudul seni 

rupa untuk SMA, seni kriya yaitu seni yang bertujuan menyajikan 

kebutuhan hidup sehari-hari. 

(http://www.sarjanaku.com/2010/10/seni-kriya.html) 

3.3.1 Pengertian Kriya 

Istilah ‘kriya’ digunakan di sini karena semakin umum 

digunakan sebagai pengganti kata ‘kerajinan’ atau ‘seni kerajinan’, yang 

dalam bahasa Inggrisnya adalah craft. Dewasa ini kriya cenderung dibagi 

menjadi tiga, yakni kriya tradisi, kriya industry, dan kriya seni. 

http://www.sarjanaku.com/2010/10/seni-kriya.html
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Klasifikasi ini didasarkan pada kelas objek dalam lingkup kriya yang 

disusun berdasarkan tempat, cara, jenis, dan skala produksi. Kriya tradisi 

adalah kriya yang telah dibuat sejak zaman dahulu. Kriya industry adalah 

kriya yang produksinya dilakukan semi-massal, yang dibedakan dari 

produksi barang manufaktur dalam industry besar. Kriya industry dapat 

merupakan bentuk transformasi dari produksi kriya tradisi atau sama 

sekali baru. Kriya seni adalah kepandaian kriya (craftmanship) yang 

arahnya ditujukan untuk menghasilkan karya satuan yang biasanya 

bersifat individual karena merupakan ekspresi artistic personal dari 

permbuatnya (Irianto, 2000: 56). Kriya prasejarah yang dibicarakan di 

sini adalah kriya yang membentuk tradisi turun-temurun, yang sebagian 

masih tetap hidup di masa yang penuh dengan kecanggihan sekarang ini. 

3.3.2 Fungsi Kriya 

Berdasarkan fungsinya, seni kriya di bagi menjadi tiga bagian yaitu: 

1. Dekorasi 

Berdasarkan hasil sebuah seni kriya untuk benda sebagai 

panjangan.seni kriya tersebut lebih banyak mengutamakan sebuah 

keindahan dari pada fungsi nya sehingga seni kriya jenis ini 

mengalami berbagai perkembangan. 

Contoh: hiasan dinding, patung, seni ukir, dan cinderamata dan 

sebagainya 

2. Benda Terapan 

Jenis kriya ini lebih mengutamakan ke fungsi sebagai benda yang 

siap pakai tetapi nyaman jika di aplikasikan. Namun melainkan 

kriya jenis ini tidak menghilangkan dari segi unsur- unsur 

keindahan. 

Contoh: senjata, keramik maupun furnitur dll. 
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3. Benda Mainan 

Mungkin kita sering menjumpai sebuah seni kriya sebagai alat 

permainan yang biasanya dengan bentuk sederhana dan dengan 

bahan yang mudah di temukan dan di kerjakan dengan harga yang 

relatif lebih murah maupun mudah di jangkau. 

Contoh:boneka, kipas kertas hingga congklak dan  catur dan masih 

banyak lagi. 

(https://www.gurupendidikan.co.id/pengertian-fungsi-dan-macam-

seni-kriya-beserta-contohnya-terlengkap/) 

3.3.3 Jenis-jenis Kriya 

Bentuk dari seni kriya nusantara sangat beragam, termasuk juga 

bahan-bahan yang digunakan. Dari beberapa seni kriya nusantara, ada 

juga yang tetap mempertahankan keanekaragaman atau ciri khas 

tradisionalnya. 

1. Macam-macam bahan yang di gunakan untuk membuat kriya 

berdasarkan bahannya: 

a. Seni kriya kayu 

seni kriya merupakan jenis kriya yang dalam sebuah pekerjaan 

membuat benda  selain itu menggabungkan nilai fungsi maupun 

hias dengan menggunakan kayu. Dalam seni kriya kayu, terdapat 

pekerjaan dengan tingkat pemula. Kayu dangat banyak di manfaat 

kan seperti kriya patung,wayang golek, topeng, furnitur dan 

cinderamata hingga ukir. 

b. Seni kriya tekstil 

seni kriya yang jenis ini berbahan dasar kain, namun  ruang 

lingkup dari kain tersebut memiliki ruang lingkup yang sangat luas 

seperti jenis dari kain itu sendiri. Kain sendiri memiliki cara 

pembuatannya seperti di ikat atau tenun maupun press. Pada 

umumnya kain  memiliki berbagai bahan  seperti serat yang di 

https://www.gurupendidikan.co.id/pengertian-fungsi-dan-macam-seni-kriya-beserta-contohnya-terlengkap/
https://www.gurupendidikan.co.id/pengertian-fungsi-dan-macam-seni-kriya-beserta-contohnya-terlengkap/
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pintar atau di pin guna mendapatkan benang yang panjang lalu di 

tenun atau di rajut guna mendapatkan sebuah kain yang di 

harapkan. 

c. Kriya kramik 

kriya ini yang metode pembuatannya menggunakan bahan tanah 

liat yang di bentuk dengan metode, slab/lempeng putar/trowing 

pilin/ pinching setelah bentuk jadi akan ada metode pembakaran 

guna untuk mengeraskan bentuk yang sudah jadi. Kebanyakan 

pembuatan kriya ini banyak di terapkan di jepara,jogyakarta,banjar 

negara,cirebon dan banyak lagi. 

d. Kriya logam 

Dalam metode ini yang menggunakan berbahan utama adalah 

logam lalu di cetak yang mengunakan cetak lilin dan teknik 

bivalve. 

e. Kriya kulit 

Di seni kriya ini yang menggunakan bahan baku utama adalah 

kulit. Pada umumnya kulit yang di guakan untuk pembuatan seni 

kriya seperti kulit kambing,buaya,sapi,kerbau atau ular. Pada 

pembuatan tersebut, memiliki proses yang sangat panjang terlebih 

pemisahan kulit dan daging setelah pemisahan ada juga pencucian 

dan pemberian zat kimia (penyamaan) pewarnaan hingga 

pembentangan kulit agar tidak berkerut setelah selesai melakukan 

proses tersebut melakukan pemotongan kulit untuk penghasilkan 

ukuran yang pas dalam proses pembuatan tas, sabuk dan lain-lain 

f. Kriya batu 

Dalam metode ini menggunakan bahan batu yang di bentuk 

sedemikian rupa untuk menghasilkan sebuah kriya yang memiliki 

bentuk indah. Namun batu memiliki tekstur yang sangat keras 

tetapi bisa di olah menjadi seni kriya yang indah,terlebih hasil yang 

sering di jumpai pembuatan patung di trowulan mojokerto. 

(http://www.artikelsiana.com/2015/09/pengertian-seni-kriya-

fungsi-macam.html) 
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2. Macam macam seni kriya dari segi teknik pembuatan 

1. Seni kriya pahat atau ukir 

Seni kriya atau pahat sangat lah beraneka ragam dalam proses 

pembuatannya. Selain menggunakan kayu, seni pahat atau ukir ini juga 

bisa menggunakan aneka logam, batu, serta fosil hewan sebagai bahan 

dasarnya. 

2. Seni kriya batik 

Dalam proses pembuatan kain batik memiliki berbagai teknik seperti 

cap,tulis,lukis dan tulis. Tidak hanya di pulau jawa saja yang 

menggunakan teknik tersebut hampir di seluruh nusantara banyak yang 

menggunakan batik dan coraknya pun beragam, terlebih di pulau jawa 

yang mencerminkan naturalis dengan warna yang beragam. 

3. Seni kriya tenun 

Indonesia  adalah pembuat kan tenun terbesar di dunia, Trutama dalam 

corak dan hiasnya yang sangat beragam. Tenun juga memiliki jenis 

seperti songket dan ikat. Perbedaan dari tenun songket dan ikat adalah  

dari bahan dan pembuatan dari benang perak, emas atau sutra. 

 

4. Seni kriya anyaman 

Seni kriya anyaman adalah dalam metode ini mengguakan bahan 

bahan dasar dengan tindi menindi, silang-menyilang, lipat - melipat 

dan lungsen hingga menjadi sebuah pola tertentu. Bahan yang sering di 

gunakan seperti rotan, bambu, eceng gondok, kertas,plastik. 

 

5. Seni kriya bordir 

Seni kriya ini  sering di aplikasikan pada perhiasan ke sebuah  

kain,topi,baju,taplak dll teknik ini sebagai mempercantik object yang 

akan di beri sebuah pernak pernik dan corak telah di aplikasikan di 

object tersebut. 

(http://www.artikelsiana.com/2015/09/pengertian-seni-kriya-fungsi-

macam.html) 

http://www.artikelsiana.com/2015/09/pengertian-seni-kriya-fungsi-macam.html
http://www.artikelsiana.com/2015/09/pengertian-seni-kriya-fungsi-macam.html
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Gambar 3.1 Spon ati 

(Sumber: Dokumentasi Perusahaan) 

3.4 Spon ati atau Eva 

Bahan utama yang paling dikenal untuk membuat kostum. “Busa 

Ati” namanya, kalau di jogja namanya “Spon Ati”, dan kalau dalam 

bahasa ingriss namanya “Eva Sponge Sheet”. Warna umumnya hitam 

atau putih. Tapi sebenernya pilihan warnanya sangat banyak. Selain 

warna busa ati juga memiliki banyak texture dan ketebalan yg 

bermacam-macam. Busa ati juga punya banyak kegunaan, di dunia home 

industri banyak sekali yang menggunakan benda ini sebagai bahan 

utama. Sol sendal atau sepatu misalnya, lalu pelapis lantai sebagai 

peredam benturan pada dojo atau tempat latihan beladiri, lalu lapisan 

tambahan pada box agar memiliki bentuk yg solid, pokoknya banyak deh 

gunanya. 
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BAB IV 

DESKRIPSI  PEKERJAAN 

Dalam bab IV ini dijelaskan bagaimana proses kerja praktik dilaksanakan 

pada PT HARLES. Pada pelaksanaan kerja praktik selama 1 bulan , diberikan 

tugas untuk membuat produk sandal dengan teknik embos. penghimpunan data 

yang diperoleh melalui observasi,wawancara,dan studi literatur. Setelah 

melakukan proses penghimpunan data maka dapat dijabarkan bagaimana proses 

pembuatan produk sandal mulai dari awal hingga proses packing (pengemasan 

sandal), yaitu sebagai berikut : 

1.  Desain motif pada sandal 

2.  Pemotongan material 

3. Sablon permukaan sandal sesuai desain 

4. Pengepresan atau proses emboss menggunakan mesin   

5. Pemotongan bahan sesuai dengan pola ukuran sandal 

6. Perakitan upper dan sol bottom 

7. Merekatkan lem dengan mesin yang biasa di sebut jess  

8. Peng amplasan bagian samping sandal 

9. finishing 

10. Proses packaging produk 

4.1 Bahan dan Alat 

Perusahaan tentu memerlukan bahan dan alat sebagai penunjang dalam 

pembuatan produk sandal ini, berikut beberapa alat dan bahannya: 

 

Gambar 4. 1 Cutter 

(Sumber: Google.com) 
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Gambar 4. 2 Gunting 

(Sumber: Google.com) 

 

 

Gambar 4. 3 Lem 

(Sumber: Dokumentasi pribadi) 
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Gambar 4. 4 Spon ati atau Eva 

(Sumber: Google.com) 

 

 

Gambar 4. 5 Mesin Pengaduk Lem 

(Sumber: Dokumentasi pribadi 
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Gambar 4. 6 Bahan Cat Untuk Sablon 

(Sumber: Dokumentasi pribadi) 

 

 

Gambar 4. 7 Silikon Untuk Finishing 

(Sumber: Dokumentasi pribadi) 
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4.2 Proses Pembuatan 

Dalam tahapan ini merupakan tahapan awal dalam pembuatan 

sandal, sebelum menginjak pembuatan, alangkah baiknya harus adanya 

sebuah konsep atau desain visual. 

Dalam rancangan atau pembuatan Tas juga memiliki tahap-tahap 

yang harus di kerjakan seperti: 

4.2.1 Konsep Desain 

Konsep adalah awal dari perancangan produk sandal ini 

guna sebagai acuan. Dari hasil data yang di dapat dari metode-

metode yang telah dilakukan.maka terbuatlah konsep untuk sebuah 

rancangan desain sandal yang di inginkan. PT. Harles bekerja sama 

dengan pihak lain dalam pembuatan desain sandalnya namun 

perusahaan lah yang menentukan desain mana yang akan di 

gunakan dari beberapa sampel desain, misalnya untuk sandal anak-

anak maka desainnya harus dekat dengan anak-anak, dan untuk 

sandal dewasa harus menyesuaikan dengan umur juga. 

4.2.2 Pemilihan Software 

Dalam pembuatan desain sandal alangkah baiknya juga 

menentukan software sebagai bagian dari sebuah perancangan 

setelah konsep yang telah di tentukan oleh PT. Harles. Maka akan 

ada software yang akan di gunakan yaitu: 

1. Corel draw 

sebuah program yang berbasis sebuah editing vektor 

corel draw sebagai mengolah gambar, oleh karena itu banyak 

perusahaan/pekerjaan yang menggunakan. Terlebih di bidang 

percetakan atau publikasi sangatlah membutuhkan program 

tersebut. 
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2. Photoshop 

Program ini mensuport  banyaknya format grafis dan di 

gunakan dalam memasukan gambar yang memiliki bermacam-

macam format maupun format grafis. 

4.3 Pembuatan Produk Sandal 

Pada tahapan ini desainer akan membuat desain yang 

menggunakan program digital seperti photoshop dan akan 

mengaplikasikanya lewat alat sablon bernama screen. Kemudian kita 

potong bahan baku yaitu spon ati 

 

   

Gambar 4. 8 Pemotongan Material 

(Sumber: Dokumentasi Pribadi) 

Setelah pemotongan material secara manual yang hanya berbentuk 

lembaran persegi panjang maka proses selanjutnya adalah sablon, kenapa 

dipotong berbentuk seperti ini karena agar mudah dan cepat ketika proses sablon. 
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Gambar 4. 9 Proses Sablon 

(Sumber: Dokumentasi Pribadi) 

Setelah proses sablon hasil sablonan ditunggu kering baru kemudian di 

bawa ke proses emboss menggunakan mesin. 

 

Gambar 4. 10 Proses Pengembosan 

(Sumber: Dokumentasi Pribadi) 
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Setelah melalui proses embos adalah ke proses pemotongan per satuan 

pola sandal menggunakan mesin potong hidrolis sehingga hasilnya pas dan rapi. 

   

Gambar 4. 11 Proses Pemotongan Dengan Mesin 

(Sumber: Dokumentasi Pribadi) 

Proses selanjutnya adalah ke perakitan bagian upper dan bottom atau sol. 

Proses ini memerlukan lem untuk merekatkan upper yang sudah di potong dengan 

sol yang sudah terbentuk sesuai ukuran, untuk sol perusahaan bekerja sama 

dengan perusahaan lain pembuat sol. 
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Gambar 4. 12 Proses Perakitan 

(Sumber: Dokumentasi Pribadi) 

 Setelah sandal selesai dilem kemudia untuk memperkuat lem sehingga 

ketahanan sandal bagus serta menjaga kualitas maka harus melalui mesin jes. 

 

Gambar 4.13 Perekatan Lem Dengan Mesin 

(Sumber: Dokumentasi Pribadi) 

 Selanjutnya setelah haluskan dengan mesin gerinda proses selanjutnya 

adalah membersihkan sandal dengan memberikan cairan silicon sehingga 

tampilan sandalnya bersih dan mengkilap. 
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Gambar 4. 14 Finishing 

(Sumber: Dokumentasi Pribadi) 
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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

Kesimpulan yang dapat diambil oleh penulis dari “Proses 

pembuatan sandal dengan teknik embos di PT. Harles” adalah sebagai 

berikut : dalam perusahaan, produk  harus memiliki peran yang cukup 

untuk mempersatukan persaudaraan dalam perusahaan agar memiliki 

sebuah cerita dalam memajukan perusahaan tersebut. Dalam 

pengembangan sebuah produk PT. Harles membutuhkan sebuah 

gambaran/sketsa dan inovasi- inovasi yang nantinya di kerjakan sehingga 

timbul sebuah pengumpulan metode-metode dan sebagai pengumpulan  

data sumber dari PT. Harles. Tahap-tahap dalam pembuatan sketsa 

manual maupun digital di buat sebagai acuan pembuatan/perancangan 

produk. Produk ini sebagai referensi dan koleksi terbaru dari PT. Harles. 

Produk yang sudah jadi di harapkan bisa sebagai penyegaran bagi PT. 

Harles dalam mengenalkan identitas di dunia industri fashion khususnya 

alas kaki.. 

5.2  Saran 

Adapun saran yang disampaikan berkaitan dengan penullisan 

laporan kerja praktik ini sebagai berikut : 

1. Bagi perusahaan  

Persaingan pasar dalam industry alas kaki sangatlah pesat, 

maka di butuhkan inovasi-inovasi produk yang lebih segar, maka ada 

baiknya perusahaan lebih mengembangkan lagi desain, bentuk dan 

jenis sandal yang diproduksi sehingga bisa merambah ke lingkup 

pasar yang lebih luas. 
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2. Bagi mahasiswa yang melakukan kerja praktik 

Untuk mahasiswa yang melakukan kerja praktik di PT. Harles 

diperlukan menciptakan inovasi-inovasi baru di bidang yang telah 

dipilih agar dapat menjadi referensi perusahaan untuk diproduksi 

secara massal dan nantinya ketika mengikuti event produk buatan 

mahasiswa bisa layak dipamerkan 
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