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BAB V 

PROSES PRODUKSI 

 

Proses adalah gambaran tahap perancangan desain yang direalisasikan dari 

sebuah gambar untuk mewujudkan desain kedalam wujud benda. 

Adapun langkah proses pengerjaan produk adalah sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skema 3: Proses Pengerjaan Produk 

(sumber: Arum Wahyuningsih, 2019) 
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A. Tahap Persiapan Produksi 

A.1. Persiapan Bahan 

A.1.1. Bahan Utama 

Bahan utama dalam pembuatan kursi dan meja teras 

adalah kayu jati. Kayu jati dipilih karena kekuatan, keawetan, 

dan keindahannya. Kayu jati sangat tahan terhadap serangan 

hama, meskipun kuat dan keras kayu jati mudah dipotong dan 

dibentuk. Pilih kayu jati dengan bentuk bulat dan lurus untuk 

menghasilkan potongan papan rendemen tinggi. 

 

Gambar 39: Kayu Jati 

(sumber: Arum Wahyuningsih, 2019) 

 

A.1.2. Bahan Pendukung 

a. Paku 

 

Gambar 40: Bahan Pendukung 

(sumber: Arum Wahyuningsih, 2019) 
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 Sebagai salah satu dari bahan pendukung, paku mempunyai 

fungsi sebagai penyambung kayu secara permanen. Ada 

berbagai jenis paku berdasarkan bentuk, ukuran dan 

fungsinya. Paku sangat mudah digunakan karena 

tidakmemerlukan pelubangan terlebih dahulu namun 

memiliki daya ikat rendah karena permukaan batangnya 

yang halus. 

b. Skrup 

 

Gambar 41: Bahan Pendukung 

(sumber: Arum Wahyuningsih, 2019) 

 

Sekrup merupakan bahan perdukung yang 

bentuknya menyerupai paku, namun terdapat ulir pada 

bagian batang yang berfungsi membentuk ikatan kuat pada 

kayu. Kayu harus dilubangi sesuai ukuran diameter sekrup, 

kepala sekrup harus dalam keadaan baik sehingga bisa 

dipakai waktu’membuka atau menutup sekrup kembali.  
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c. Lem 

 

Gambar 42: Bahan Pendukung 

(sumber: Arum Wahyuningsih, 2019) 

d. Upholstery  

Upholsteri adalah kain pelapis pada furniture jok. 

Kain pelapis ini mempunyai fungsi untuk keindahan karena 

motif atau tekstur dan juga kenyamanan pada saat kursi 

digunakan. Upholstery ini biasanya menggunakan bahan 

kain atau kulit (asli maupun sintetis atau oscar), pemilihan 

upholstery disesuaikan dengan tema ruangan dan selera 

pengguna. Berikut adalah bahan-bahan untuk upholstery, 

antara lain: 

1) Spons Busa 

Busa adalah bantalan yang berfungsi menopang tubuh 

yang dipergunakan pada tempat duduk. Penempatan jok 

terdapat di dudukan dan sandaran kursi. Busa memiliki 

ketebalan yang bermacam-macam sesuai dengan kebutuhan. 
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Gambar 43: Bahan Pendukung 

(sumber :Arum Wahyuningsih, 2019) 

 

2) Kain Pelapis 

 

Gambar 44: Bahan Pendukung 

(sumber :Arum Wahyuningsih, 2019) 

 

Pada pembuatan kursi teras penulis menggunakan 

lapisan luar kain bermotif Gajah Oling sesuai dengan 

pakaian penari Gandrung.  
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e. Kaca  

Kaca berdiameter 50 cm sebagai daun meja (top table). 

 

Gambar 45: Bahan Pendukung 

(sumber :Arum Wahyuningsih, 2019) 

 

A.2. Persiapan Tempat 

Tempat yang digunakan untuk produksi harus memiliki ruang 

yang cukup untuk proses pengerjaan maupun peletakan peralatan. 

Selain keterampila pengrajin, proses pengerjaan dan ketersediaan alat 

sangat mempengaruhi kecapatan dan kualitas produk yang dihasilkan. 

Jadi, urutan peletakan peralatan dan kerapian tempat produksi dapat 

mempengaruhi hasil akhir produk. 
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Gambar 46: Tempat Produksi 

(sumber :Arum Wahyuningsih, 2019) 

 

A.3. Persiapan Alat 

A.3.1. Peralatan Masinal 

Peralatan masinal adalah alat yang dilengkapi dengan 

mesin sebagai penggerak (motor) dan komponen lain yang 

diperlukan dengan cara dirakit sehingga dapat bergerak secara 

stabil dan dioperasikan menggunakan tangan. 

Dalam proses pembuatan kursi teras membutuhkan 

berbagai alat, antara lain: 

a. Mesin Gergaji Lingkar 

Mesin gergaji lingkar digunakan untuk membelah 

atau memotong kayu menjadi komponen. 
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Gambar 47: Peralatan Masinal 

(sumber: Arum Wahyuningsih, 2019) 

b. Mesin Bobok 

Digunakan untuk memotong tengah kayu atau tepian yang 

detailnya melengkung. 

 

Gambar 48: Peralatan Masinal 

(sumber: Arum Wahyuningsih, 2019) 



83 
 

 
 

c. Mesin Gergaji Pita 

Gergaji pita digunakan untuk memotong kayu berbentuk 

lengkung.  

 

Gambar 49: Peralatan Masinal 

(sumber: Arum Wahyuningsih, 2019) 

d. Mesin Bor Tangan  

Mesin bor tangan digunakan untuk melubangi kayu yang 

akan dipasang sekrup. Ukuran mata bor harus disesuaikan dengan 

ukuran diameter sekrup. 

 

Gambar 50: Peralatan Masinal 

(sumber: Arum Wahyuningsih, 2019) 
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e. Mesin Ketam 

Digunakan untuk mengetam dua sisi yang berdekatan agar 

menjadi lurus, rata, dan siku. 

 

Gambar 51: Peralatan Masinal 

(sumber: Arum Wahyuningsih, 2019) 

f. Mesin Gerinda 

Mesin gerinda digunakan untuk mengikis permukaan kayu 

dan merapikan hasil pemotongan. 

 

Gambar 52: Peralatan Masinal 

(sumber: Arum Wahyuningsih, 2019) 
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g. Mesin Ampelas 

 

Gambar 53: Peralatan Masinal 

(sumber: Arum Wahyuningsih, 2019) 

A.3.2. Peralatan Manual  

a. Ketam manual 

Ketam digunakan untuk menghaluskan permukaan kayu 

yang tidak rata pada bidang yang datar. 

 

Gambar 54: Peralatan Manual 

(sumber: Arum Wahyuningsih, 2019) 

b. Gergaji Tangan 

Gergaji tangan digunakan untuk memotong kayu atau 

komponen lainnya menjadi ukuran yang diperlukan. Gergaji ini 

terbuat dari campuran besi dan baja, bentuk mata gergajinya 

segitiga’sama kaki dengan mata tegak lurus diatas. 
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Gambar 55: Peralatan Manual 

(sumber: Arum Wahyuningsih, 2019) 

c. Obeng  

Obeng digunakan untuk membongkar atau memasang 

sekrup. 

 

Gambar 56: Peralatan Manual 

(sumber: Arum Wahyuningsih, 2019) 
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d. Palu Besi 

 

Gambar 57: Peralatan Manual 

(sumber: Arum Wahyuningsih, 2019) 

e. Pahat Susuk 

 

Gambar 58: Peralatan Manual 

(sumber: Arum Wahyuningsih, 2019) 

 

f. Amplas  

Amplas digunakan untuk menghaluskan permukaan kayu 

agar permukaan bersih dari serat dan mudah di finishing. Semakin 
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tinggi nilai angka ukuran pada amplas maka semakin rapat tingkat 

kerenggangannya. 

 

Gambar 59: Peralatan Manual 

(sumber: Arum Wahyuningsih, 2019) 

g. Tang  

Tang terbuat dari logam atau besi yang bagian pegangan 

dilapisi dengan karet plastik. Tang digunakan untuk mencabut 

paku yang pemasangannya kurang sempurna atau rusak. 

 

Gambar 60: Peralatan Manual 

(sumber: Arum Wahyuningsih, 2019) 
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A.3.3. Alat bantu 

a. Pensil kayu 

Pensil digunakan untuk memberi garis ukuran atau 

menandai sambungan pada komponen. 

 

Gambar 61: Alat Bantu 

(sumber: Arum Wahyuningsih, 2019) 

b. Meteran 

Meteran digunakan untuk mengukur kayu agar tepat 

dan sesuia dengan ukuran pada gambar kerja. 

 

Gambar 62: Alat Bantu 

(sumber: Arum Wahyuningsih, 2019) 

 

 

 



90 
 

 
 

c. Siku 90° 

Siku digunakan untuk mengukur atau mengecek tegak 

lurus atau kemiringan kayu maupun sudut-sudut agar tidak 

terjadi kemiringan atau tidak presisi. 

 

 

Gambar 63: Alat Bantu 

(sumber: Arum Wahyuningsih, 2019) 

 

d. Perusut 

Perusut merupakan alat yang digunakan untuk memberi 

tanda berupa goresan alur dari sisi panjang batang kayu, 

goresan dihasilkan oleh paku yang terdapat pada perusut. 

 

Gambar 64: Alat Bantu 

(sumber: Arum Wahyuningsih, 2019) 

 

 



91 
 

 
 

B. Tahap Pengerjaan Produk 

B.1. Proses Pembuatan Komponen 

B.1.1. Penggergajian Kayu Log Menjadi Papan 

Penggergajian bertujuan untuk mendapatkan papan 

sesuai dengan ketebalan yang dibutuhkan. Pemotongan 

dilakukan dengan teliti dalam menghitung volum dan proses 

pengerjaan agar tidak terjadi pergeseran pada saat kayu dijepit 

sehingga tidak terjadi cacat dan memperoleh ketebalan yang 

diinginkan. Ketebalan kayu yang diperlukan untuk membuat 

kursi teras yaitu ukuran 3 cm dan 4 cm, dengan estimasi kayu 

ketebalan dilebihkan 0,5 cm untuk proses penghalusan. 

 

Gambar 65: Penggergajian Kayu Log 

(sumber: Arum Wahyuningsih, 2019) 

 

B.1.2. Pengeringan Kayu 

Pengeringan kayu diperlukan agar kayu awet dan tahan 

dari serangan hama, jika tidak dikeringkan akan terjadi 

penyusutan kayu, retak, pecah, dan melengkung. Kadar air yang 

baik adalah 12% hingga 15% dari berat kayu. 
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Gambar 66: Pengeringan Papan Secara Alami 

(sumber: Arum Wahyuningsih, 2019) 

 

B.1.3. Tahap Pengemalan 

Bahan kayu papan yang telah disiapkan dibuatkan tanda 

ukuran pemotongannya untuk menjadi komponen. Pemotongan 

disesuaikan dengan ukuran-ukuran yang ada (gambar kerja).  

Berikut merupakan cara pengukuran dan pengemalan: 

a. Mempersiapkan mal dengan kertas karton skala 1:1 sesuai 

gambar kerja. 

b. Menggambar pola mal dan ukuran komponen-komponen lain 

pada papan. 

 

Gambar 67: Pengemalan 

(sumber: Arum Wahyuningsih, 2019) 
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B.1.4. Tahap Pemotongan 

Setelah tahap pengemalan komponen, selanjutnya adalah 

pemotongan papan berdasarkan mal yang telah digambar, 

pemotongan dengan gergaji circular saw untuk komponen-

komponen yang lurus, sedangkan untuk komponen lengkung 

menggunakan gergaji pita. 

 

Gambar 68: Hasil Pemotongan 

(sumber: Arum Wahyuningsih, 2019) 

 

B.1.5. Tahap Penghalusan 

Setelah papan dipotong menjadi komponen selanjutnya 

akan dihaluskan dengan menggunakan mesin ketam pada 

komponen yang permukaan rata, sedangkan pada komponen 

yang melengkung menggunakan mesin gerenda. 

B.1.6. Tahap Pembuatan Konstruksi 

Setelah dilakukan pemotongan selanjutnya di buat 

konstruksi purus dan lubang purus. 
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Gambar 69: Pembuatan Konstruksi 

(sumber: Arum Wahyuningsih, 2019) 

B.1.6. Tahap Perakitan 

Komponen yang sudah dihaluskan dan konstruksi yang 

sudah dibuat berdasarkan gambar kerja, kemudian di lakukan 

perakitan dengan menggunakan bahan-bahan pendukung seperti 

lem, sekrup, dan paku. Komponen yang sudah dirakit dengan 

bahan pendukung kemudian diikat dengan tali karet dan press 

tangan untuk menghasilkan penyatuan sambungan yang kokoh 

selama 6-12 jam.  

 

Gambar 70: Tahap Perakitan Komponen 

(sumber: Arum Wahyuningsih, 2019) 
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Gambar 71: Hasil perakitan 

(sumber: Arum Wahyuningsih, 2019) 

B.1.8. Tahap Ukir 

Barang yang sudah dirakit kemudian dipahat pada 

bagian-bagian tertentu sesuai gambar kerja yang sudah ada. 

B.1.9. Kontrol Kualitas 

Kontrol kualitas adalah prosedur yang dilakukan untuk 

memastikan produk yang diproduksi memnuhi kualitas kriteria. 

B.2. Finishing 

B.2.1. Persiapan Alat dan Bahan 

a. Kapek 

 

Gambar 72: Peralatan Finishing 

(sumber: Arum Wahyuningsih, 2019) 
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Scrape atau Kapek digunakan untuk mengaplikasikan atau 

meratakan dempul ke permukaan kayu. 

b. Kuas 

 
Gambar 73: Peralatan Finishing 

(sumber: Arum Wahyuningsih, 2019) 

 

Kuas digunakan untuk membantu aplikasi proses finishing 

melamine 

c. Ampelas 

 

 
Gambar 74: Peralatan Finishing 

(sumber: Arum Wahyuningsih, 2019) 

 

Disebut juga kertas pasir, jenis kertas yang digunaka 

untuk membuat permukaan benda menjadi lebih halus 

dengan cara menggosokkan salah satu permukaan ampelas 

yang telah ditambahkan bahan yang kasar terhadap 
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permukaan benda tersebut. Nomor ampelas yang digunakan 

adalah ampelas nomor 180, 240, 400 digunakan untuk 

menghaluskan bagian permukaan kayu yang dirasa masih 

kasar. 

d. Kompresor 

 

 
Gambar 75: Peralatan Finishing 

(sumber: Arum Wahyuningsih, 2019) 

 

  Kompresor adalah sebuah mesin atau alat mekanik 

yang berfungsi untuk meningkatkan tekanan atau 

memapatkan fluida gas atau udara 

e. Spray Gun 

 

 
Gambar 76: Peralatan Finishing 

(sumber: Arum Wahyuningsih, 2019) 
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Spray Gun digunakan untuk mengatomisasikan 

benda cair, umumnya cat dengan menggunakan spray gun, 

hasil pengecatan akan menjadi lebih baik dan menghemat 

pemakaian cat dibanding menggunakan kuas. 

f. Warna Walnut Brown 

 

 
Gambar 77: Peralatan Finishing 

(sumber: Arum Wahyuningsih, 2019) 

 

Warna walnut brown untuk memberi warna dasar 

pada proses finishing 

g. Wood Filler 

 

 
Gambar 78: Peralatan Finishing 

(sumber: Arum Wahyuningsih, 2019) 
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h. Melamine Semi Gloss 

 

 
Gambar 79: Peralatan Finishing 

(sumber: Arum Wahyuningsih, 2019) 

 

Melamine semi gloss untuk mengkilapkan produk pada 

proses finishing 

 

i. Kain Perca 

Kain perca digunakan untuk membantu aplikasi proses 

finishing 

 
Gambar 80: Peralatan Finishing 

(sumber: Arum Wahyuningsih, 2019) 
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B.2.2. Proses Finishing 

Finishing berfungsi sebagai lapisan pelindung produk, 

memberikan nilai keindahan, memperpanjang masa pakai produk, 

meningkatkan harga jual. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Skema 4: Tahapan Finishing 

(sumber: Arum Wahyuningsih, 2019) 

 

Tahapan finishing meja kursi teras: 

1. Pemberian obat pengawet kayu dioleskan pada produk kemudian 

dikeringkan dibawah sinar matahari. 

2. Dilakukan pengecekan jika ada cacat kayu dilakukan 

pendempulan dengan wood filler. 

3. Pengamplasan pertama menggunakan kertas amplas no. 120 

berguna untuk membersihkan dan meratakan permukaan kayu 

pada serabut-serabut kayu yang masih ada, membentuk karakter 

Pendempulan dengan  

wood filler 

Pengolesan obat pengawet 

kayu 

Penghalusan dengan 

ampelas  

 

Pengecekan cacat kayu 

Pelapisan 

(sanding Sealer) 

 

Proses penghalusan kedua 

dengan ampelas 

Top Coat 

Pelapisan melamine semi 

gloss 

Pengolesan pewarna 

Melamine walnut brown 
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produk serta menghaluskan permukaan agar tampak bagus. Hal 

ini dilakukan secara berulang-ulang  agar permukaan menjadi 

halus. Pada pengamplasan kedua dengan menggunakan amplas no 

180, dari langkah pertama agar permukaan kayu lebih halus.  

4. Proses sanding sealer. Proses ini melapisi permukaan kayu 

dengan cairan sanding sealer menutupi pori-pori kayu agar 

terlihat rata dan menjaga keawetan produk. Dalam proses ini 

dilakukan dengan cara spray gun sehingga media (kayu) bisa rata, 

hasil dari sanding sealer penampilan kayu tampak tebal terlihat 

seperti lapisan lilin yang tipis. Takaran bahan sending sealer yang 

digunakan 1:2, yaitu takaran menggunakan gelas air minum 1 

gelas sanding sealer dicampur dengan 2 gelas pengencer tinner, 

diaduk hingga rata kemudian di masukkan dalam gelas spray 

untuk untuk di semprotkan pada produk. Produk yang sudah di 

sanding di keringkan terlebih dahulu selanjutnya di lakukan 

pengamplasan dengan kertas amplas no. 240, dengan tekanan 

yang ringan berguna untuk meratakan permukaan dari sanding 

agar tampak halus dan lapisan sending tidak hilang. 

5. Proses pewarnaan dan top coat. 

Pewarnaan yaitu melapisi permukaan dengan warna atau 

memadukan dengan warna kayu asal, beberapa warna pada bahan 

finishing: merah, coklat, coklat salak, hitam. 

Untuk produk kursi teras ini penulis menggunakan pilihan warna 

coklat kayu jati. Setelah pewarnaan dilakukan proses top coat 

merupakan langkah akhir dari proses finishing, lapisan top coat 

menjadikan penampilan produk tampak mewah dan elegan dan 

menambah nilai jual. 

6. Proses top coat yaitu pencampuran cairan mellamin atau NC 

(nitrocellular) dengan pengencer tinner dan di tambah pengering 

agar cepat kering, untuk pencampuran ini dengan rasio 1:1, proses 

kerja dilakukan dengan menggunakan spray gun. 
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Untuk kursi teras ini penulis memilih bahan NC, yaitu dengan 

hasil akhir semi gloss, penampilan tidak begitu kemilau namun 

kelihatan karakter kayu yang kuat sedikit glossy. 

 

Gambar 81: Proses Finishing 

(sumber: Arum Wahyuningsih, 2019) 

 

B.3. Proses Pengejokan 

a. Jok paten sandaran kursi 

Proses ngejok di mulai dengan memasang karet iris pada 

bagian yang  akan di jok dengan cara dipaku atau dengan paku 

tembak dengan dorongan angin dari kompresor.  

Memberi lem pada kain karet yang telah terpasang secara merata 

sebelum nanti di lakukan pemasangan busa yang telah di mal 

sesuai dengan media yang akan di jok. 

Mengemal kain kertas karton dan memotongnya sesuai area yang 

akan di jok, menggunakan peralatan pensil atau pulpen untuk 

pengemalan dan gunting untuk memotong kain, kertas dan busa 

setelah dilakukan pengukuran atau pengemalan. 
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Busa yang telah terukur di tempatkan diatas rangkaian karet iris 

yang telah di lapisi lem kuning selanjutnya di lapiskan kain 

penutup kemudian di tarik pada bagian tepi dan dikuatkan dengan 

paku tembak, keliling semua tepinya. Perapian dari kain penutup 

bagian tepi di lakukan dengan cara memotong dengan gunting atau 

cutter. Selanjutnya bagian tepi tersebut di tutup dengan lis yang 

terbuat dari kain pelapis dengan cara di paku bagian dalam agar 

tidak tampak pakunya. 

 

Gambar 82: Proses pengejokan 

(sumber: Arum Wahyuningsih, 2019) 

 

b. Bantalan portable 

Bantalan ini di tempatkan pada dudukan yang sifatnya portable, 

bisa untuk alas dudukan di kursi ataupun alas lengan diatas paha 

ketika duduk. Proses pembuatannya membuat mal pada kain 

terlebih dahulu sesuai media dudukan yang digunakan. Memotong 

kain dan menjaitnya membentuk cover bantalan yang nantinya diisi 

dengan busa. 
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C. Display Produk 

Display produk merupakan tata perencaan peletakan produk 

berdasarkan fungsi, lokasi, ukuran dan bahan pendukung lainnya sehingga 

penataan produk terlihat menarik. 

 

Gambar 83: Display Produk 

(sumber: Arum Wahyuningsih, 2019) 

 

D. Kalkulasi 

Kalkulasi merupakan perhitungan kebutuhan bahan dalam proses 

produksi. Dengan adanya daftar kebutuhan maka jumlah pengeluaran 

untuk pembelian bahan akan lebih terkontrol dan efektif sehingga waktu 

pengerjaan bisa lebih cepat. Dengan mempersiapkan bahan, alat dan waktu 

pengerjaan telah direncana diharapkan hasil dapat sesuai dengan 

keinginan. Berikut ini adalah kalkulasi biaya dalam pembuatan meja kursi 

teras Gandrung:  
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Tabel 3 

Biaya bahan baku 

No Nama Komponen 
Dimensi (mm) 

Jumlah M
3
 

P L T 

1 Kaki Depan Kursi 410 60 45 4 0,0044 

2 Kaki Belakang Kursi 840 100 45 4 0,0151 

3 Sandaran Kursi 470 100 30 4 0,0056 

4 Dudukan Kursi 520 470 30 2 0,0147 

5 Tanganan Kursi Panjang 330 50 30 2 0,0010 

6 Tanganan Kursi Pendek 245 38 28 4 0,0010 

7 Penyangga Tanganan Depan 220 30 30 2 0,0004 

8 Penyangga Tanganan Samping 200 30 30 2 0,0004 

9 Srampat Bawah 450 30 25 8 0,0027 

10 Daun Meja 470 230 30 1 0,0032 

11 Kaki Meja 410 60 45 4 0,0044 

12 Daun Bawah 450 450 30 1 0,0061 

13 Penyangga Daun Meja 700 60 30 2 0,0025 

Total 0,0616 

Harga kayu jati per M
3 

=
 
Rp 4.000.000,00 

Kalkulasi harga bahan baku = Rp.4.000.000,00 x 0,0616 

    = Rp. 246.426,9 

    Dibulatkan menjadi RP. 250.000,00 

 

 

Tabel 4 

Biaya Bahan Penunjang 

No Nama Bahan Banyaknya Satuan Harga Jumlah 

1 Sekrup  2 Pak  Rp.     7.000 Rp.   14.000 

2 Paku  0,5 Kg  Rp.   18.000 Rp.     9.000 

3 Lem Epoxy 1 Set  Rp.   70.000 Rp.   70.000 

4 Lem Alteco 4 Buah  Rp.     5.000 Rp.   20.000 

5 Karton  3 Lembar  Rp.     7.000 Rp.   21.000 

6 Kuas 2 Buah  Rp.     7.000 Rp.   14.000 

7 Karet  1 Pak  Rp.     5.000 Rp.     5.000 

8 Spons Busa 0,5 Lembar Rp. 120.000  Rp.   60.000 

9 Kain Jok 2 Meter  Rp. 120.000  Rp. 120.000 

10 Kaca  0,5 Meter  Rp. 100.000  Rp.   50.000 

Total Rp. 383.000 
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Tabel 5 

Biaya Bahan Finising 

No Nama Bahan Banyaknya Satuan Harga Jumlah 

1 Amplas kayu 

120-180-240 
3 Meter Rp.  8.000 Rp.    24.000 

2 Sending sealer 1 Liter Rp.60.000 Rp.    60.000 

3 Thineer 5 Liter  Rp.12.000 Rp.    60.000 

4 Topcoat NC 1 Liter  Rp.70.000 Rp.    70.000 

5 Pengering  5 Botol  Rp.15.000 Rp.    75.000 

Total RP. 289.000 

 

Tabel 6 

Biaya Pengerjaan dan Finishing 

No Nama Bahan Gaji/Hari Jumlah/Hari Total Gaji 

1 Tukang Kayu Rp. 80.000 3 Rp. 240.000 

2 Tukang Finishing Rp. 75.000 2 Rp. 150.000 

3 Tukang Ukir   Rp. 75.000  1  Rp.   75.000 

4 Tukang Ampelas Rp. 40.000 2 Rp.   80.000 

Jumlah Rp. 545.000 

 

Tabel 7 

Total Biaya Produksi 

No Nama Jumlah 

1 Biaya Bahan Baku  Rp.     250.000 

2 Biaya Bahan Penunjang Rp.     383.000 

3 Biaya Bahan Finishing Rp.     289.000 

4 Biaya Pengerjaan dan Finishing Rp.     545.000 

Jumlah Rp.  1.467.000 

 

Total biaya produksi adalah  Rp. 1.467.000 

Dibulatkan menjadi   RP. 1.500.000 


