
1 
 

KESESUAIAN ANTARA UKURAN SEPATU MEREK ADIDAS TIPE CASUAL 

DENGAN UKURAN ANTROPOMETRI KAKI DENGAN METODE STATISTIKA 

DESKRIPTIF 

The Compatibility Between Casual Type Adidas Shoes Size and Measured Foot 

Anthropometry, with Descriptive Statistic Method 

M. Jummi Zulfikar  

Program Studi Antropologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas 

Airlangga Surabaya 

Email: jummizulfikar30@gmail.com 

ABSTRAK 

Sepatu merupakan salah satu pelindung tubuh manusia sebagai alas kaki yang digunakan untuk 

beraktifitas dalam kegiatan sehari-hari. Salah satu dampak baik manusia ketika menggunakan sepatu adalah 

untuk menghindari luka saat melakukan aktifitas berjalan atau berlari. Selain sebagai pelindung alas kaki sepatu 

juga sebagai ciri khas anak muda dalam mengikuti gaya hidup saat ini, salah satu sepatu yang digemari 

masyarakat remaja dalam mengikuti gaya hidup adalah sepatu merek Adidas. Peneliti ingin mengetahui 

kesesuaian antara ukuran sepatu merek Adidas tipe casual dengan ukuran kaki antropometri masyarakat remaja 

domisili Surabaya. 

Penelitian ini dilakukan di kota Surabaya dengan mengunjungi satu persatu atau berkelompok sampel 

dengan metode kuesioner dan pengukuran secara langsung menggunakan alat meteran kain yang berjumlah 76 

sampel dan terdiri dari  46 sampel laki-laki 30 sampel perempuan. Sampel dipilih dengan metode quota 

sampling. Data dianilis dengan menghitung rata-rata dan standar deviasi setiap kelompok sampel lalu 

disesuaikan dengan ukuran sampel sepatu dan dianalisis menggunakan  analisis satistik deskriptif. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada perbedaan kesesuaian Antara ukuran antropometri kaki 

dengan ukuran sepatu merek Adidas tipe casual namun tidak mengurangi kenyamanan responden terhadap 

sepatu merek Adidas tipe casual saat digunakan karena desain tersebut sudah merupakan rancangan terbaik dari 

produsen untuk konsumen ketika sedang digunakan. 

Kata kunci: Sepatu Adidas, Surabaya, antropometri kaki 

ABSTRACT 

Shoes are one of the most used personal safety equipments which covers human’s feet in daily 

activities. One of the positive effects for using a shoes towards daily activities is to avoid injury which occurred 

on walking or running. Other than as a safety equipment, a shoes also serves its purpose as the trait of 

adolescents in following trends. One of the most brand which adolescents be fond of in following the trend is a 

brand with the name of Adidas. Researcher wants to know the correspondence between Adidas shoes casual 

type on every size with anthropometrically measured feet in Surabaya’s adolescents.  

The research is conducted at Surabaya by visiting the samples one by one or in groups with 

questionnaire and direct measurement of feet with tape measure at the sum of 76 samples consist of 46 male and 

30 female. The sample is being taken from quota sampling methods. The data is being analyzed by calculating 

the mean and standard deviation every sample group, correspond it with shoes sample, and analyze the data with 

descriptive analytical statistics.  

The results shows that there are any compatibility differences between feet anthropometry and Adidas 

shoes casual type in measurement. But that doesn’t give any unpleasant feeling towards Adidas shoes casual 

type in usage since the design should be the best production a company could manufacture for consumer in 

usage. 

Keywords: Adidas Shoes, Feet Anthropometry, Surabaya 
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PENDAHULUAN 1.1 Latar belakang 

Alas kaki sudah dikenal sebagai 

pelindung tubuh sejak zaman dulu, 

walaupun bentuknya yang masih 

sederhana tapi masyarakat tersebut 

mengerti bahwa alas kaki untuk 

melindungi dalam berbagai aktivitas. 

Bahannya mudah dicari karena masih 

sederhana dan alas kaki telah menjadi 

bagian penting dalam kehidupan manusia. 

Seiring berkembangnya zaman bentuk alas 

kaki mulai berkembang dan beragam 

jenisnya (Abdul Latief dan Diah Iswari, 

2002). 

Setiap orang berkeinginan untuk 

mempunyai dan menggunakan sepatu yang 

nyaman karena sepatu bagus masih belum 

cukup untuk memuaskan keinginan setiap 

orang. Untuk memudahkan dalam mencari 

sepatu yang nyaman setiap orang 

menyesuaikan ukuran kakinya dalam 

mencari ukuran sepatu yang cocok dan 

pertimbangan lainnya. 

Selain dari segi ukuran, mayoritas 

konsumen mempertimbangkan merek 

sebagai faktor kedua untuk membeli 

sepatu. Dari sekian banyak merek, yang 

sering terdengar dan dipilih oleh 

masyarakat remaja adalah sepatu Adidas. 

Sepatu keluaran dari Jerman tersebut 

dinilai memiliki kualitas yang baik 

sehingga banyak digunakan oleh 

masyarakat kelas atas, terutama para atlet 

olahraga. Hal tersebut mempengaruhi 

konsumen untuk turut serta membeli 

sepatu dengan merek yang serupa. Selain 

kenyamanan konsumen juga merasakan 

kepuasan tersendiri ketika memakai sepatu 

dengan merek berkelas. 

Untuk menciptakan sebuah sepatu 

berkualitas yang mengutamakan 

kenyamanan saat dipakai, tidak hanya 

pada bahan sepatu saja yang harus 

dipertimbangkan melainkan juga ukuran-

ukuran yang sesuai dengan bentuk kaki 

konsumen. Dibutuhkan suatu pengetahuan 

khusus terhadap ukuran tubuh manusia 

yang dapat membantu para produsen 

menciptakan barang yang ideal sehingga 

mudah diminati oleh konsumen, yaitu 

dengan menggunakan ilmu antropometri. 

Penelitian ini membahas tentang 

variasi bentuk dan ukuran kaki dari 

responden yang berada di Surabaya yang 

memiliki perbedaan dalam kesesuaian 

penggunaan sepatu dan perancangan 

sepatu. Oleh sebab itu peneliti ingin 

mempelajari lebih dalam lagi adanya 

perbedaan karakteristik fisik dari bentuk 

dan ukuran kaki untuk mencari perbedaan 

yang ada dari para pengguna sepatu dan 

letak rasa tidak nyaman dalam penggunaan 
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sepatu yang tidak sesuai dengan bentuk 

dan ukuran kaki pengguna. 

Peneliti mengambil sampel secara 

selektif hingga tercapai 76 orang. Fokus 

sampel peneliti juga tertuju pada umur 18-

25 tahun karena banyaknya penggemar 

dari sepatu merek Adidas tipe kasual 

sehingga lebih mudah terkumpul dalam 

pencarian sampel. Berdasarkan ringkasan 

sebelumnya, maka peneliti tertarik untuk 

mengangkat judul penelitian 

“KESESUAIAN ANTARA UKURAN 

SEPATU MEREK ADIDAS TIPE 

CASUAL DENGAN UKURAN 

ANTROPOMETRI KAKI DENGAN 

METODE STATISTIKA DESKRIPTIF” 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan dengan latar belakang 

yang sudah dijelaskan, melihat manfaat 

dari penentuan ukuran sepatu dengan 

pembedaan ukuran kaki, maka peneliti 

ingin mengambil permasalahan:  

a. Bagaimana kesesuaian ukuran antara 

antropometri kaki masyarakat domisili 

Surabaya pada sepatu merek Adidas tipe 

kasual? 

b. Apa saja ketidaknyamanan yang dijumpai 

pada beberapa bagian sepatu merek Adidas 

tipe kasual? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bermaksud untuk: 

a. Mengetahui bagaimana kesesuian ukuran 

antara antropometri kaki masyarakat 

domisili Surabaya pada sepatu merek 

Adidas tipe kasual. 

b. Mengetahui apa saja ketidaknyamanan 

yang dijumpai pada beberapa bagian 

sepatu merek Adidas tipe kasual. 

1.4 Manfaat Penelitian 

a. Sudut pandang peneliti 

Berdasarkan sudut pandang peneliti, 

penelitian ini berguna untuk menggali 

pengetahuan baru serta signifikansi 

mengenai perbedaan karakteristik fisik 

dari bentuk dan ukuran kaki dalam 

kesesuaian ukuran sepatu yang digunakan. 

b. Sudut pandang keilmuan 

Berdasarkan dari sudut pandang keilmuan, 

maka penelitian ini bermaksud untuk 

menghasilkan manfaat sebagai bentuk 

referensi untuk penelitian selanjutnya. 

1.5 Batasan Masalah 

Penelitian ini dibatasi oleh merek sepatu 

Adidas tipe kasual dan umur sampel 18-25 

tahun baik laki-laki maupun perempuan. 

1.6 Tinjauan Pustaka 

a. Manusia sebagai Makhluk Biped 

Biped berasal dari kata Bipedal (bi 

= dua, pedal/pedis = kaki). Berjalan atau 

berlari secara bipedal adalah cara berjalan 

manusia pada umumnya (Napier & Napier, 

1967). Tidak hanya manusia, beberapa 

hewan seperti kera, burung, dan kanguru 
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juga berjalan dengan dua kaki (Full & Tu, 

1993).  

Dalam berjalan dan berlari sebagai 

makhluk bipedal, kedua kaki bergerak 

bergantian. Siklus bergerak dari masing-

masing kelompok otot pada satu kaki 

melengkapi siklus kaki lainnya (Hayes & 

Alexander, 1983). Kegiatan berjalan dan 

berlari tidak hanya dilakukan oleh kaki 

tetapi juga seluruh tubuh. Saat salah satu 

kaki melangkah kedepan, badan akan 

mengarah dan memberikan gaya untuk 

bergerak kedepan, sehingga kaki yang 

berada di depan bertindak sebagai rem 

bagi badan yang bergerak maju dan 

menyokong berat dari badan sebagai 

tumpuan. Kemudian kaki yang berada di 

belakang mendorong badan dan 

memberikan gaya yang lebih tinggi untuk 

mendorong badan kedepan daripada gaya 

yang digunakan kaki depan untuk 

menyokong sehingga kaki yang tadinya 

berada di belakang akan maju ke depan 

dan menjadi tumpuan badan berikutnya 

(Margaria, 1976). 

b. Sepatu 

Sepatu sebagai pelindung kaki 

manusia yang terdiri dari beberapa bagian 

yakni sol, hak, kap, tali dan lidah. Bahan 

yang digunakan bisa terbuat dari kulit atau 

kanvas untuk menutup semua bagian dari 

sepatu mulai dari bagian depan sepatu 

sampai belakang. Sepatu terdiri dari 

beberapa jenis antara lain: 1. Sepatu 

formal untuk menghadiri sebuah pesta 2. 

Sepatu santai untuk digunakan saat liburan 

3. Sepatu untuk berdansa 4. Sepatu untuk 

berolahraga 5. Sepatu untuk bekerja 6. 

Sepatu ortopedik bagi yang berkelainan 

pada telapak kaki dan 7. Sepatu minimalis 

(https://id.wikipedia.org). 

c. Antropometri 

Ilmu antropologi sebagai sebuah 

studi yang mempelajari tentang 

karakteristik dan dimensi fisik dari tubuh 

manusia, yakni berat tubuh, volume tubuh, 

titik pusat gravitasi, kekuatan otot tubuh 

dan sifat-sifat inersia segmen tubuh 

(Tayyari dan Smith, 1997). 

Ilmu pengetahuan dari tubuh 

manusia sebenarnya sudah ada sejak lama 

yakni pada abad yang lalu. Kepada 

masyarakat Indonesia sudah menerapkan 

ilmu antropometri dengan memperkirakan 

dimensi dari tubuh manusia untuk 

merancang sebuah alat-alat untuk 

kebutuhan antara lain: alat kerja di bidang 

perkantoran, pertanian, alat kerja yang 

digunakan di sekolah, kebutuhan dalam 

berumah tangga semua dirancang 

berdasarkan dari dimensi tubuh manusia 

(Purnomo, 2013). 

1.7 Metode Penelitian 
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a. Operasional konsep: 

Ukuran antropometri merupakan 

jarak antara dua titik spesifik pada anatomi 

manusia. 

Kesesuaian dan kenyamanan antara 

bentuk sepatu dengan ukuran antropometri 

kaki. 

Kenyamanan pada sepatu yang 

merupakan pendapat responden secara 

subjektif mengenai kenyamanan atau 

masalah yang timbul pada bagian sepatu 

yang dipakai. 

Ukuran-ukuran pada kaki secara 

ergonomis menurut (Nurmianto, 1996) 

adalah sebagai berikut:  

1. Panjang telapak kaki: jarak dari ujung kaki 

yang terluar sampai ujung tumit kaki. 

2. Panjang telapak lengan kaki: jarak dari 

tulang pangkal jempol kaki sampai dengan 

ujung tumit. 

3. Panjang kaki sampai jari kelingking: jarak 

dari ujung jari kelingking kaki sampai 

dengan ujung tumit. 

4. Lebar kaki: jarak dari tulang pangkal 

jempol kaki sampai dengan tulang pangkal 

jari kelingking kaki. 

5. Lebar tangkai kaki: jarak horizontal tumit 

kaki. 

6. Tinggi mata kaki: jarak dari tulang mata 

kaki sampai dengan alas kaki. 

7. Tinggi bagian tengah kaki: jarak vertikal 

dari siku antara telapak kaki dengan tulang 

paha, sampai dengan alas kaki. 

8. Jarak horizontal tangkai mata kaki: jarak 

horizontal dari tulang mata kaki sampai 

dengan tumit kaki. 

 

Gambar 1.3 Titik pengukuran 

antropometris (Nurmianto, 1996) 

b. Teknik pengambilan sampel dan lokasi 

penelitian 

Penelitian ini menggunakan 

metode quota sampling yakni 

pengumpulan sampel dari populasi yang 

mempunyai ciri-ciri tertentu sampai 

jumlah (kuota) yang diinginkan.Alasan 

pengambilan sampel berjumlah 76 karena 

karena peneliti meneliti orang yang sudah 

terlebih dahulu dikenal. Data sampel yang 

sudah terkumpul disajikan pada hasil dan 

pembahasan dalam bentuk tabel.  

Pengambilan sampel dilakukan 

dengan cara menemui responden yang 

sebelumnya sudah diberi pengertian 

maksud dan tujuan penelitian ini dan 

menyanggupi untuk mengisi kuesioner 

serta dilakukan pengukuran titik 

antropometri pada kaki. Peneliti membawa 

sepatu merek Adidas tipe kasual sesuai 

dengan ukuran responden. 



6 
 

c. Teknik pengumpulan data 

Data yang didapat dalam penelitian 

ini dari tiga sumber: 

1. Sepatu 

Data mengenai ukuran sepatu didapatkan 

dengan mengukur secara langsung sepatu 

merek Adidas tipe kasual. Bagian-bagian 

sepatu yang diukur antara lain adalah 

panjang sepatu, panjang lengan sepatu, 

bagian terlebar sepatu, lebar sepatu bagian 

tangkai, tinggi sepatu bagian mata kaki, 

tinggi sepatu bagian tengah mata kaki, dan 

panjang horizontal sepatu bagian tangkai 

dan mata kaki. 

2. Pengukuran antropometris 

Antropometri, sebuah metode yang 

digunakan oleh peneliti dalam melakukan 

pengukuran ukuran kaki antropometri. 

Pengukuran antropometri pada kaki ini 

dilakukan dengan mengukur :  

1. Panjang telapak kaki 

2. Panjang telapak lengan kaki 

3. Panjang kaki sampai jari kelingking 

4. Lebar kaki 

5. Lebar tangkai kaki 

6. Tinggi mata kaki 

7. Tinggi bagian tengah kaki 

8. Jarak horizontal tangkai mata kaki. 

3. Kuesioner 

Kuesioner ini dibagikan kepada 

para responden atau dalam hal ini juga 

sebagai sampel penelitian, kuesioner ini 

terdiri dari beberapa pertanyaan. 

Pertanyaan mengenai seputar biodata 

responden ditampung dalam bentuk 

pilihan ganda, sedangkan pertanyaan 

mengenai minat dalam sepatu merek 

Adidas tipe kasual dan pendapat 

kenyamanan disajikan dalam bentuk esai. 

Untuk nomor sepatu dan ukuran kaki 

sampel ditulis oleh peneliti setelah proses 

pengukuran selesai. 

d. Teknik analisis data 

1. Kesesuaian ukuran kaki antropometri 

dengan sepatu merek Adidas tipe kasual 

Data yang sudah terkumpul dari 

penelitian ini dikelompokkan menurut 

jenis ukuran kaki sampel sebanyak 8 

ukuran 37-44. Data tersebut kemudian 

dilakukan analisis menggunakan analisis 

statistik deskriptif. Analisis statistik 

deskriptif berguna untuk menyajikan data 

mean atau rata-rata, penyebaran, dan 

distribusi data. 

2. Analisis kuesioner pada sepatu 

Pertanyaan yang tersaji dalam 

kuesioner mempunyai dua kategori 

pertanyaan mengenai biodata responden, 

pendapat responden mengenai minat pada 

sepatu merek Adidas tipe kasual serta 

pendapat tentang letak ketidaknyamanan 

pada bagian-bagian tertentu pada sepatu. 

Dan nomor sepatu serta ukuran kakinya 
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ditulis oleh peneliti. Hasil jawaban dari 

responden dan ukuran kaki sampel 

disajikan dalam bentuk presentasi pada 

hasil dan pembahasan. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Persepsi kesesuaian atau ketepatan 

dalam hal ukuran sepatu dengan ukuran 

kaki antropometri adalah persepsi 

responden mengenai ketepatan ukuran 

pada bagian sepatu yang biasa dikenakan 

dengan ukuran tubuh. Pada hasil kuesioner 

mengenai persepsi kenyamanan pada 

bagian sepatu yang biasa digunakan, 

didapatkan hasil bahwa sebagian besar 

responden menganggap bahwa ukuran 

sepatu yang digunakan sudah dirasa 

nyaman saat digunakan. Namun tidak 

semua responden menjawab demikian, 

jawaban ketidaknyamanan dalam 

menggunakan sepatu sangat beragam 

yakni bagian depan yang kurang lebar, 

bagian jempol yang sempit, tumit yang 

keras, dan ada juga komplain yang secara 

relatif bisa diatasi dengan penyesuaian tali 

pada bagian atas sepatu.  

Setelah responden mencoba contoh 

sepatu yang sesuai dengan ukuran kakinya 

masing-masing, responden diminta untuk 

menjawab seberapa tertarik responden 

dengan sepatu Adidas tipe kasual tersebut. 

Namun hanya 26 orang dari jumlah 

seluruh responden yang terdiri dari 19 

responden laki-laki dan 7 responden 

perempuan yang mengaku tertarik dengan 

brand Adidas khususnya tipe kasual, rata-

rata mengatakan tertarik karena nyaman 

dan modelnya yang trendi. Sebagian besar 

dari responden yang menyatakan tidak 

tertarik dengan brand Adidas menyebutkan 

harga sebagai alasan utama dari mereka 

untuk tidak membeli produk Adidas, yakni 

22 responden, kemudian 18 responden 

menyatakan tidak tertarik secara spesifik 

dengan merek Adidas karena merek bukan 

kriteria utama, sisanya memiliki alasan 

yang beragam seperti sepatu lama masih 

bagus, ataupun model sepatu yang sporty 

dirasakan tidak cocok untuk digunakan 

sehari-hari bagi beberapa responden 

perempuan. 

 

KESIMPULAN 

a. Kesesuaian ukuran kaki dan ukuran 

sepatu 

 Panjang sepatu 

Dari tabel kesesuaian dilihat bahwa untuk 

ukuran panjang sepatu pada ukuran 

antropometri kaki mempunyai selisih 2-3 

cm relatif lebih panjang sepatu 

dikarenakan bentuk ujung sepatunya 

mengerucut, sehingga volume bagian 

depan masih ada. Namun itu tidak 
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mengurangi kenyamanan dari ukuran 

antropometri kaki dengan panjang speatu. 

 Panjang lengan sepatu 

Dari tabel kesesuaian bagian ukuran 

panjang lengan sepatu dengan ukuran 

lengan kaki antropometri mempunyai 

selisih yang cukup besar pada ukuran 

sepatu nomor 37-42 dan selisih yang kecil 

pada ukuran sepatu nomor 43-44. Hasil 

tersebut bahwa kesesuaian antara ukuran 

panjang lengan sepatu dengan ukuran 

lengan kaki antropometri kurang sesuai 

sehingga akan menimbulkan sedikit tidak 

kenyamanan pada bagian lengan sepatu, 

tetapi variasi anatomis yang dimiliki oleh 

responden dan juga bentuk model sampel 

sepatu membuat responden masih nyaman 

dengan ukuran sepatu yang dipakai. 

 Bagian terlebar sepatu 

Dari semua hasil perhitungan mengenai 

rata-rata, ukuran minimum dan 

maksimum, serta standar deviasi, untuk 

ukuran bagian terlebar dari sepatu, 

pengukuran antropometri 

menunjukkanlebih lebar ukuran lebar kaki 

daripada lebar sepatu dengan selisih antara 

0.1-0.8 cm. hasil tersebut bahwa keseuaian 

antara ukuran terlebar sepatu dan ukuran 

terlebar kaki masih dalam kategori sesuai, 

menunjukkan selisih yang tidak begitu 

besar. Walaupun ukuran lebar kaki relatif 

lebih panjang daripada ukuran sepatu 

mengingat bagian tengah dari sepatu dapat 

disesuaikan dengan menggunakan tali 

yang tersedia di bagian tengah sepatu 

 Lebar sepatu bagian tangkai 

Dari tabel kesesuaian dilihat bahwa untuk 

lebar sepatu bagian tangkai pada hasil 

pengukuran antropometri mempunyai 

selisih 0.1-0.2cm. hasil tersebut 

menunjukkan selisih yang tidak begitu 

besar sehingga lebar sepatu bagian tangkai 

dan ukuran kaki antropometri bagian 

tangkai adalah sesuai. 

 Tinggi sepatu bagian mata kaki 

Dari tabel kesesuaian dapat dilihat bahwa 

untuk tinggi sepatu bagian mata kaki 

berselisih antara 1-2cm lebih tinggi ukuran 

tinggi mata kaki. hal ini secara sengaja 

dibuat lebih rendah dibandingkan  tinggi 

mata kaki dengan tujuan sendi pergelangan  

kaki lebih leluasa untuk bergerak. 

Menghindari gesekan secara langsung 

antara bahan sepatu dengan mata kaki.  

 Tinggi sepatu bagian tengah 

Dari tabel kesesuaian dilihat bahwa untuk 

tinggi sepatu bagian tengah pada hasil 

pengukuran antropometri berselisih antara 

0.1-1cm sebagian lebih tinggi sepatu 

bagian tengah dan bisa dikatakan sesuai 

karena selisihnya tidak begitu besar. Tali 

sebagai bahan untuk menambahkan 

kenyamanan yang dirasakan oleh 

responden dengan diikat menyesuaikan 

ukuran kaki masing-masing. 



9 
 

 Panjang horizontal sepatu bagian tangkai 

dan mata kaki 

Dari tabel kesesuaian dilihat jarak 

selisihnya sebesar 1-2cm lebih panjang 

ukuran antropometri horizontal tangkai 

dan mata kaki. Hal ini disebabkan agar 

pergelangan sendi mata kaki lebih leluasa 

ketika melakukan gerakan. 

 

b. Persepsi kenyamanan responden 

terhadap beberapa bagian sepatu 

 Untuk semua ukuran sepatu yang 

digunakan oleh responden, sebagian besar 

responden mengisi nyaman dan puas 

dengan sepatu ini. 

 Ada titik-titik tertentu yang dirasakan tidak 

nyaman oleh beberapa responden yaitu 

tumit yang keras dan tinggi sepatu yang 

terlalu tinggi di beberapa responden 

perempuan. 

 

 

SARAN 

 Penelitian ini adalah penelitian 

pendahuluan. Diperlukan penelitian 

lanjutan dengan variabel yang sudah 

dikategorisasikan dalam kriteria inklusi 

yang lebih spesifik dan penggunaan 

kaliper geser sebagai instrumen untuk titik 

tertentu yang membutuhkan presisi lebih. 

 Hasil dari penelitian ini digunakan sebagai 

dasar atas penelitian dan pengembangan 

ilmu pengetahuan selanjutnya. 
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