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BAB IV 

KAJIAN DESAIN 

 

4.1. Konsep Desain 

Dalam proses perancangan sebuah desain, seluruh data yang diperoleh 

diolah kembali dan dirumuskan menjadi sebuah konsep perancangan sebagai 

acuan pembuatan desain. Konsep dibuat bertujuan untuk memfokuskan 

deskripsi sasaran yang akan dicapai.” 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2008:725) konsep adalah 
ide, rancangan atau gambaran dari suatu objek, proses, atau apa pun yang 
ada di dalam pemikiran seseorang, dan dituangkan kedalam bentuk nyata 
untuk digunakan dalam suatu hal. Sedangkan pengertian desain secara 
umum diterjemahkan menjadi bentuk, model, pola, konstruksi, mode, 
tujuan atau maksud yang berhubungan dengan perencanaan bentuk. ( Eddy 
S. Marizar, 2005:17-18 ). 

 
“Oleh karena itu merumuskan perancangan sangat perlu di tuangkan dalam 

konsep desain agar rencana dan proses pengerjaannya dapat dilaksanakan oleh 

seluruh tim yang terlibat didalamnya. Penggambaran ide-ide ataupun pemikiran 

akan lebih mudah diwujudkan dalam pelaksanaannya saat dilapangan.” 

4.1.1. Proses Desain 

Proses desain merupakan rangkaian pemikiran dalam mendesain 

suatu produk yang berawal dari pencarian ide/gagaasan dengan konsep 

yang matang sampai menjadi suatu produk nyata. Dalam proses desain, 

penulis mengaplikasikan ilmu pengetahuan, hasil penelitian informasi dan 

teknologi yang terus berkembang. 

Desain merupakan proses pemikiran yang dilator belakangi 
adanya problematika dalam kebutuhan manusia yang berupa sketsa 
atau rancangan, bertujuan untuk menyusun komponen perangkat 
keras, lunak, lingkungan kerja, organisasi kerja (dalam oprasional), 
agar pelaksanaan kerja harmonis, lancar, dan menghasilkan produk 
yang berkualitas dan efisien, fungsi perancangan (designing) 
mempunyai peranan penting dalam menghasilkan bentuk produk yang 
sesuai dengan kebutuhan pemesan (konsumen). Perancangan 
(pembuatan desain) harus memperhatikan kegunaan produk, 
pemenuhan kebutuhan (kesesuaian) pembeli, teknologi pembuatan 
dan biaya (kasmudjo, 2012:58).
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Perancangan merupakan suatu proses yang penting bagi 

pembuatan suatu produk, kedua proses ini tidak bisa di pisahkan karena 

hasil perancangan tidak akan berguna apabila tidak diwujudkan menjadi 

produk nyata dan begitu pula sebaliknya pembuat tidak akan bisa 

mewujudkan produk tanpa membuat rancangan terlebih dahulu. 

Konsep desain pada suatu produk merupakan tugas dari perancang, 

sedangkan mewujudkan desain menjadi produk nyata secara teknis 

merupakan tugas dari pengrajin. Maka hasil rancangan yang berupa 

gambar akan menjadi tahap akhir dari proses perancangan dan menjadi 

langkah awal dalam proses pembuatan produk. Gambar dibuat untuk 

memudahkan beban pengrajin dalam proses membuat produk. 

Beberapa aspek yang perlu diperhitungkan dalam proses desain 

yaitu aspek fungsi, estetika, kenyamanan dan aspek lainnya yang di dapat 

dari sumber data penelitian ataupun dari desain yang sudah ada 

sebelumnya. 

“Kreativitas sangat penting dalam perancangan produk, terutama 

pada tahap informasi dan pengembangan gagasan pada proses 

perancangan produk. Kreativitas merupakan kemampuan dalam 

menciptakan sesuatu produk baru maupun memodifikasi produk yang 

sudah ada, penambahan dan pengurangan sehingga menjadi produk yang 

bermutu dan berkualitas.” 

Menghasilkan suatu produk yang sesuai dengan kebutuhan 
manusia adalah hal yang ingin dicapai dari proses perancangan. 
Keinginan manusia dalam perancangan produk melalui gambar 
dengan alat bantu program autocad sebagai gambar kerja dan 
sketchup sebagai bgambar modeling yang ada pada  komputer dan 
analisis teknik, yang dapat diproses secara teratur, penentu waktu 
untuk mengkonsumsinya termasuk dalam memasarkannya. 
Perancangan produk berarti sudah termasuk dalam pembuatan 
komponen, perakitan, finishing sampai pada kekurangannya 
(Ginting, 2010:02) 

 
“Proses desain merupakan urutan pelaksanaan yang terjadi secara 

alami atau di desain menggunakan elemen waktu, ruang, keahlian atau 

sumber daya lainnya yang menghasilkan suatu hasil. Proses desain selalu 
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melalui langkah analisis yang terkait dengan kondisi ruang, faktor 

lingkungan dan budaya, serta tuntutan manusia saat ini dan masa yang 

akan datang, sebab pada prinsipnya proses desain adalah usaha menjawab, 

mewujudkan dan memperbaiki taraf hidup manusia.” 

 

4.1.2. Diagram Proses Desain 

Diagram proses desain merupakan suatu bentuk rancangan atau 

kerangka dalam proses mendesain secara garis besar yang memuat 

gambaran umum tentang bagaimana suatu tujuan dapat tercapai. 

Perencanaan sistematis perlu dilakukan guna mencapai hasil yang 

maksimal. Di bawah ini penulis melakukan penyusunan diagram proses 

desain, yaitu sebagai berikut :  
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Skema 4.1 : Diagram Proses desain 

Sumber : Penulis 
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Berikut keterangan skema diagram proses deain :  
 

1. Ide/Permasalahan 

Permasalahan merupakan uraian masalah yang akan dikaji atau diteliti. 

Permasalahan yang diambil adalah bagaimana menciptakan kursi kafe yang 

unik tapi tetap nyaman, dapat menjadi sarana tempat duduk untuk menerima 

pengunjung kafe maupun bersantai. 

2. Data 

Data merupakan dasar yang akan menjadi pedoman dalam membuat 

keputusan desain. Dalam proses desain kursi kafe ini penulis mengambil 

reverensi berdasarkan studi lapangan yaitu observasi, wawancara dan studi 

literature berupa buku, majalah, artikel, hasil penelitian terdahulu, dan internet 

yang berhubungan dengan penciptaan kursi kafe. 

3. Analisa Data 

Analisa data yang diperoleh dari hasil pengumpulan data baik dari studi 

literature dan studi lapangan kemudian dikumpulkan menjadi bahan 

pertimbangan dalam pemecahan masalah yang berupa konsep atau gagasan 

dari penyelesain permasalahan. 

Adapun analisa yang dilakukan berupa analisa struktur bentuk, fungsi, 

ukuran, kontruksi atau kekuatan, dan finishing. 

4. Konsep Desain 

Hasil dari analisis data dapat digunakan sebagai landasan teoritis guna 

membuat suatu konsep yang mendukung perancangan produk set kursi kafe. 

Untuk itu bila menginginkan hasil yang baik, sumber data harus benar-benar 

dicermati kevalidannya. Karena hal ini juga menjadi dasar dalam menentukan 

keputusan desain produk set kursi kafe baik tentang bentuk, fungsi, material 

serta finishing yang digunakan. 

5. Kriteria Desain 

Kriteria desain merupakan standar minimal suatu desain yang mana 

desain bisa dikatakan baik apabila telah memenuhi kriteria dalam desain yaitu 
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mengenai bentuk, fungsi, bahan, konstruksi dan finishing namun, tidak 

mengesampingkan nilai ergonomi serta estetikanya. 

Desain merupakan solusi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh 

manusia dalam melakukan aktivitas, oleh karena itu produk yang dihasilkan 

diharapkan mampu memberikan fasilitasi aktivitas secara optimal, sehingga 

permasalahan yang terjadi dapat dikurangi atau bahkan dihilangkan. 

Merancang desain yang sesuai dengan kebutuhan harus didasarkan pada 

kriteria desain, agar bisa dikatakan desain yang baik. Desain yang baik harus 

mempertimbangkan aspek ergonomi dan antropometri sehingga kenyamanan 

dapat tercapai secara baik. 

Analisis data yang telah diperoleh dari berbagi sumber sebagai acuan 

dapat dikembangkan untuk membuat kriteria desain yang mampu memberikan 

nilai fungsi sehingga pemanfaatan produk lebih optimal. 

Dalam membuat produk set kursi kafe ini penulis mengambil konsep 

Motor Harley-Davidson sebagai sumber inspirasi perancangannya, tujuan 

merancang set kursi kafe ini sebagai tempat duduk untuk bersantai atau 

menyantap makanan ringan dan minuman di dalam kafe. 

Beberapa kriteria yang mendasari perancangan set kursi kafe tersebut 

yaitu: 

a. Fungsi dan tujuan 

Untuk merealisasikan fungsi dan tujuan perancangan produk, sebuah 

produk harus sesuai dengan standarisasi yang meliputi pemahaman ergonomi 

yang berhubungan dengan tingkah laku dan antropometri dengan pengukuran 

anatomi manusia, sehingga produk yang dirancang dapat digunakan dengan 

nyaman, efektif dan efisiensi. 

b. Faedah dan pertimbangan. 

Sebuah desain haruslah menunjukkan faedah atau manfaat, namun juga 

harus memiliki nilai estetika atau keindahan saat dipandang mata dan nyaman 

bagi tubuh saat digunakan. Sebuah desain dapat dikatakan baik apabila nilai 

fungsionalnya memadai, karena fungsi merupakan hal yang paling mendasar 
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dari sebuah desain. Pemilihan dan penggunaan material atau bahan juga 

berpengaruh pada tampilan sebuah desain. 

6. Sketsa Desain 

Sketsa merupakan tahapan paling awal dalam memvisualisasikan ide 

melalui gambaran kasar yaitu menggambarkan bagian-bagian pokok tanpa 

detail. Setelah ide dituangkan dalam bentuk gambaran atau sketsa, maka kita 

dapat mengembangkan ide lebih luas lagi melalui data yang di peroleh dari 

studi lapangan, studi pustaka berdasarkan batasan-batasan teoritis ilmu desain. 

Pengembangan sketsa desain sangat penting dalam upaya memperoleh 

desain yang diinginkan dan sesuai dengan permasalahan tersebut. Berdasarkan 

pengembangan sketsa-sketsa tersebut yang nantinya akan menjadi keputusan 

desain sebagai solusi pemecahan masalah. Berikut di bawah ini sketsa-sketsa 

desain alternatif pemecahan masalah: 

 

Gambar 4.1 : Sketsa Kursi 1 dan 2 
Sumber : Penulis 
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Gambar 4.2 : Sketsa Kursi 3 dan 4 
Sumber : Penulis 

 

 

Gambar 4.3 : Sketsa Kursi 5 dan 6 
Sumber  : Penulis 
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Gambar 4.4 : Sketsa Kursi 7 dan 8 
Sumber : Penulis 

 

 

Gambar 4.5 : Sketsa Kursi 9 dan 10 
Sumber : Penulis 
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Gambar 4.6 : Sketsa Meja 1 dan 2 

Sumber : Penulis 
 

 

Gambar 4.7 : Sketsa Meja 3 dan 4 
Sumber : Penulis 
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Gambar 4.8 : Sketsa Meja 5 dan 6 
Sumber : Penulis 

 

 

Gambar 4.9 : Sketsa Meja 7 dan 8 
Sumber : Penulis 
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Gambar 4.10 : Sketsa Meja 9 dan 10 
Sumber : Penulis 

 
 

7. Desain Terpilih 

Dari sepuluh sketsa alternatif meja dan kursi tersebut, maka terpilih satu 

sketsa untuk dijadikan desain akhir, karena sketsa yang terpilih paling sesuai 

dengan ciri khas Motor Harley-Davidson tipe softels yang diambil dari penulis. 

Desain terpilih merupakan ide dasar yang bersumber pada fungsi utama, yaitu 

tempat untuk menerima pengunjung yang datang ke kafe untuk sekedar 

bersantai dan meminum kopi/makanan. 

Dasar pertimbangan dalam menentukan desain terpilih yang penulis 

gunakan untuk karya tugas akhir ini adalah: 

1. Fungsi 

Fungsi adalah hal paling fundamental dari suatu desain. Kita 

membuat desain untuk meningkatkan fungsi ruang interior dan membuat 

tugas dan aktifitas kita di dalamnya menjadi lebih mudah, nyaman, dan 

menyenangkan. Fungsi yang tepat dari suatu desain, sudah tentu 

berhubungan langsung dari keinginan mereka yang menghuni dan 

menggunakannya. (Ching, Francis D.K. 1996: 53) 

 

 



59 
 

 
 

2. Ergonomi 

Rodney K. Lefler menyebutkan kriteria umum yang harus 

diperhatikan dalam memilih kursi untuk memenuhi standar sebagai kursi 

ergonomis sebagai berikut: 

A. Ketinggian tempat duduk: berkisar antara 16 – 21 inci (40 – 53 cm) 

dari lantai, dan harus dapat disetel oleh pemakai (adjustable). 

B. Lebar dan kedalaman tempat duduk. Standar lebar jok kursi adalah 

17 – 20 inci (43 – 51 cm) dengan kedalaman (selisih tinggi dari 

bagian depan hingga bagian yang menyangga pantat pada tempat 

duduk/jok) antara 2 – 4 inci (5 – 10 cm). 

C. Kursi ergonomik harus memiliki setelan penyangga pinggang sesuai 

kebutuhan spesifik masing-masing pengguna. 

D. Sandaran punggung (backrest) dengan lebar antara 12 – 19 inci (30,5 

– 48,2 cm). 

3. Estetika 

Estetika merupakan sesuatu yang berkaitan dengan keindahan dan 

semua aspek dari apa yang disebut keindahan (Djelantik, 2008: 9) 

Meskipun awalnya sesuatu yang indah dinilai dari aspek teknis 

dalam membentuk suatu karya, namun perubahan pola pikir dalam 

masyarakat akan turut memengaruhi penilaian terhadap keindahan. 

Misalnya pada masa romantisme di Prancis, keindahan berarti kemampuan 

menyajikan sebuah keagungan. Pada masa realisme, keindahan berarti 

kemampuan menyajikan sesuatu dalam keadaan apa adanya. Pada masa 

maraknya de Stijl di Belanda, keindahan berarti kemampuan memadukan 

warna dan ruang serta kemampuan mengabstraksi benda. 

(https://id.wikipedia.org/wiki/Estetika, di akses 11.03 WIB 6 September 

2019) 

4. Psikologis 

Secara Psikologi pengunjung kefe merasa nyaman dengan kursi dan 

meja yang memiliki unsur sebagai berikut:  

a. Kursi yang menggunakan bantalan pada dudukan 
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b. Kursi yang memiliki memiliki sandaran tinggi 

c. Jarak tata letak masing masing bangku diberikan jarak yang cukup 

agar privasi masing-masing konsumen terjaga. 

d. Meja dengan kaki-kaki yang stabil  

e. Meja dengan ukuran yang lebih besar. (Pradiko, R. Onny.2013. 
Analisis Kebutuhan Kenyamanan Setting Meja Dan Kursi Outdoor 
Coffee Corner Surabaya Ditinjau Dari Aspek Fisik, Fisiologis Dan 
Psikologis Konsumen. (Online), jilid 9-10 No. 1-2 
(https://media.neliti.com/media/publications/184500-ID-analisis-
kebutuhan-kenyamanan-setting-me.pdf), di akses 16.52 WIB 5 
September 2019) 

 

Keputusan desain adalah gambaran sketsa terpilih dari beberapa sketsa, 

mengenai pemilihan bentuk, fungsi, bahan dan konstruksi yang akan 

digunakan. 

 

Gambar 4.11 : Sketsa Meja dan Kursi Terpilih 
Sumber : Penulis 

 

Dalam pembuatan produk Tugas Akhir ini. Bentuk yang ingin dicapai 

adalah suatu desain yang unik dengan perancangannya mengikuti fungsi 

dari produk tersebut. 
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Gambar sketsa terpilih akan dijadikan gambar kerja yang nantinya 

akan membantu dalam proses pengerjaan produk. Adapun keputusan 

desain dari desain kursi kafe dengan konsep perancangan Motor Harley-

Davidson sebagai berikut: 

1. Bentuk Produk 

Desain kursi kafe dengan sumber inspirasi Motor Harley-Davidson 

memiliki bentuk sederhana, mengambil dari logo dan ciri khas Motor 

Harley-Davidson yang dijadikan sebagai sumber inspirasi perancangan 

set kursi kafe. Sesuai fungsinya kursi kafe dijadikan sebagai tempat 

duduk untuk menerima pengunjung kafe baik digunakan sebagai 

bersaintai maupun menyantap hidangan pesanan pengunjung kafe. 

2. Dimensi 

Produk bisa dikatakan baik jika mempunyai standar ukuran yang 

ideal berdasarkan ergonomi dan antropometri yang menjadikan hal 

utama memprtimbangkan kenyamanan dalam menggunakan produk set 

kursi kafe. 

Dalam pembuatan produk kursi dan meja teras menggunakan 

dimensi: 

a. Ukuran Kursi : P = 65 cm, L = 65 cm, T = 88 cm, dengan tinggi 

dudukan 45 cm 

b. Ukuran meja : P = 70 cm, L = 70 cm, T = 75 cm. 

3. Bahan baku 

Bahan baku utama yang dipilih dalam pembuatan set kursi kafe 

yaitu pipa galvanis berdiameter 19 mm dan kayu jati perhutani. 

Bahan ini di pilih dengan pertimbangan : 

1. Bahan Pipa Besi Gavanis 

a kuat dan tahan lama. 

b Anti karatan. 

c Mudah di temukan di toko-toko bangunan. 

d Tidak rentan mengalami penyusutan nilai dan kualitas. 
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2. Kayu Jati 

a. Cukup tersedia dan mudah didapat dipasaran. 

b. Mudah dalam pengerjaanya. 

c. Kualitas serat indah. 

d. Kekuatan dan keawetan kayu cukup tinggi. 

e. Sesuai dengan karakter yang ingin penulis buat. 

 

4. Bahan pendukung 

Bahan pendukung yang dipakai dalam pembuatan set kursi kafe ini 

yaitu sekrup kayu, lem, tambahan lampu variasi motor, lampu sein 

motor dan hand grip pada belakang kursi, kertas stiker. 

 

5. Kontruksi 

Konstruksi merupakan elemen desain mebel yang berkaitan 

dengan faktor kesatuan dari berbagai komponen mebel. Pertimbangan 

konstruksi dilakukan dengan tujuan untuk menjamin keselamatan 

pemakainya. Penentuan kontruksi disusun setelah bahan-bahan 

komponen terpilih. Sebab pemilihan jenis konstruksi tergantung dengan 

jenis bahan yang di gunakan.  

Dalam pembuatan set kursi kafe ini menggunakan jenis konstruksi 

sambungan tradisional menggunakan balok dan sambungan lapis sudut 

pada kayu. Pada besi menggunakan sambungan las yang bersifat 

permanen. Namun pada daunan meja dan dudukan kursi menggunakan 

kontruksi knocked down yang bisa dilepas, menggunakan sekrup. 

 

Gambar 4.12 : Jenis Sambungan Tradisional Menggunakan Balok 
Sumber : Bimbingan Teknis Mebel Dan Kerajinan Di Lhokseumawe Aceh 

(Achmad Zainudin, 2019 : 35) 
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Gambar 4.13 : Jenis Sambungan lapis Sudut 
Sumber : Sumber : Bimbingan Teknis Mebel Dan Kerajinan Di Lhokseumawe 

Aceh (Achmad Zainudin, 2019 : 33) 
 

 

6. Finishing 

Finishing bukan sekedar melapisi dan mengkilapkan permukaan 

material, melainkan juga dapat memperindah serta menstabilkan 

material dari pengaruh cuaca diluar lingkungannya. Pada pembuatan set 

kursi kafe ini  menggunkaan finishing duko hitam dengan top cuat clear 

glossy pada komponen bermaterial besi, sedangkan pada komponen 

kayu menggunakan  finishing nenggunakan bahan  Nitroselulose (NC) 

natural sehingga serat pada kayu terlihat dan menjadikan tampilan 

semakin estetis. 

Nitro selulose adalah salah satu resin berbahan baku selulose 

yang berasal dari serat kayu atau pulp pohon koniverus seperti pinus 

atau dari serat kapas (Agus Sunaryo, 1997:75). Dibandingkan bahan 

finishing lainnya, seperti politur, sintetik resin alkid enamel, dan vernis 

kopal, cat dan vernis berbahan resin NC ini lebih unggul dalam 

penampilan hasil finishingnya. 

NC dipilih dengan pertimbangan hasil dari finishing NC tidak 

mudah mengkabuut, ini di sebabkan karena NC hanya terdiri dari satu 

komponen. Berbeda dengan Melamine yang terdiri dari dua komponen 

yaitu resin dan hardener sehingga mudah berkabut saat cuaca buruk. 

Dapat penulis simpulkan NC bersifat transparan, filmnya lebih tipis 

sehingga tidak mudah pecah, lebih lentur dan tahan panas di banding 

ML atau Melamine. 
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4.2. Proses Pengerjaan Produk 

“Proses pengerjaan produk merupakan langkah dalam mewujudkan 

suatu produk rancangan. Dalam proses pengerjaan produk, penulis dibantu para 

pengrajin yang sudah ahli dalam dibidangnya. Dalam proses pengerjaan harus 

sesuai dengan gambar kerja yang telah dibuat sebelumnya agar hasil produk 

yang diinginkan sesuai dengan apa yang diharapkan. Adapun langkah-langkah 

proses produksi dalam pengerjaan karya Tugas Akhir sebagai berikut : 

 

Skema 4.2 : Daiagram Proses Produksi 
Sumber : Penulis 

4.2.1. Gambar Kerja 

Gambar kerja berfungsi sebagai acuan dalam membuat komponen 

pada pengerjaan produk oleh pelaksana produksi atau pengrajin. Pada 

gambar kerja dicantumkan secara lengkap keterangan objektif berupa 
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notasi atau lambing-lambang yang sesuai dengan aturan standar gambar 

kerja. Adapun fungsi gambar kerja dalam penciptaan produk antara lain : 

1. Membantu pelaksana dalam produksi. 

2. Sebagai sarana komunikasi antara perancang dengan pengrajin dalam 

mendeskripsikan produk yang akan dibuat melalui bahasa gambar 

yang mudah dimengerti. 

3. Menghindari salah pengertian antar perancang dengan pengrajin. 

4. Meningkatkan ketepatan atau akurasi dalam ukuran dan proporsi 

produk. 

Gambar kerja menyajikan gambar proyeksi dimana berisi desain 

suatu objek dengan skala yang tepat, ukuran yang terdapat pada bidang 

proyeksi adalah ukuran yang terlihat dalam kenyataannya. Untuk itu 

penulis menggunakan Proyeksi Ortogonal dan Proyeksi Perspektif. 

Proyeksi Ortogonal digunakan untuk menyajikan gambar berupa 

tampak depan, tampak samping, tampak atas, dan belakang sedangkan 

Proyeksi Perspektif digunakan untuk menyajikan gambar tiga dimensi 

yang terlihat seperti pandangan secara nyata. 

Berikut adalah gambar kerja meja dan kursi teras: 
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4.2.2. Identifikasi Bahan 

Identifikasi Bahan mencakup tentang semua bahan yang digunakan 

dalam proses produksi sesuai dengan konsep desain yang telah ditetapkan 

sebelumnya.” 

1. Bahan Utama. 

Bahan utama memiliki peran yang sangat penting dalam proses 

pengerjaan produk. Bahan utama tersebut sebagai peranan penting 

dalam terbentuknya struktur dan konstruksi. Berikut bahan utama yang 

digunakan dalam proses pengerjaan Tugas Akhir adalah sebagai 

berikut: 

a. Pipa Besi Galvanis 

Pipa besi galvanis yang di gunakan berdiameter 19 mm dengan 

tebal 1.2 mm. Pipa galvanis dipilih karena memiliki beberapa kelebihan 

diantaranya yaitu: 

a kuat dan tahan lama. 

b Anti karatan. 

c Mudah di temukan di toko-toko bangunan. 

d Tidak rentan mengalami penyusutan nilai dan kualitas. 

 

Gambar 4.16 : Pipa Besi Galvanim 
Sumber : 

https://www.google.com/search?q=pipa+galvanis&safe=active&source=lnms
&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwi_taL3_bnkAhXYeisKHao9A28Q_AUIEi

gB&biw=1920&bih=920#imgrc=QdivVzBdy18UjM: 
(22.36 WIB 9 September 2019) 
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b. Kayu jati 

Material kayu jati yang mempunyai kualitas baik. Serat yang 

halus dan mempunyai tingkat keawetan yang baik di banding jenis 

kayu lainnya. Kayu jati nantinya di aplikasikan pada sandaran kursi, 

bingkai jok dan daun meja. 

 

Gambar 4.17 : Kayu jati 
Sumber : Dokumentasi penulis 

 
2. Bahan Pendukung 

Bahan pendukung memiliki peran yang sangat penting dalam 

menentukan keberhasilan proses pengerjaan produk. Bahan pendukung 

tersebut sebagai penunjang terbentuknya struktur dan konstruksi. 

Berikut bahan pendukung yang digunakan dalam proses pengerjaan 

Tugas Akhir adalah sebagai berikut : 
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a. Skrup 

Skrup menjadi penguat konstruksi dan sebagai pelengkap untuk 

membantu merekatkan pada sambungan knockdown. 

 

Gambar 4.18 : Sekrup  
Sumber : Dokumentasi penulis 

b. Lem 

Lem yang digunakan merupakan campuran hardener dan resin. 

Lem hardener dan resin dipilih karena lebih kuat dan irit. 

 

Gambar 4.19 : Lem hardener dan resin 
Sumber : Dokumentasi penulis 
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c. Lampu depan motor 

Lampu variasi motor di aplikasikan pada bagian belakang 

sandaran sebagai tambahan aksesoris kursi 

 

Gambar 4.20 : Lampu depan motor 
Sumber : Dokumentasi penulis 

 

d. Lampu sein motor 

Lampu sein motor di aplikasikan pada bagian stang kursi 

sebagai tambahan aksesoris kursi 

 

Gambar 4.21 : Lampu sein motor 
Sumber : Dokumentasi penulis 
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e. Hand grip 

Hand grip di aplikasikan pada bagian stang kursi sebagai 

tambahan aksesoris kursi. 

 

Gambar 4.22 : hand grip 
Sumber : Dokumentasi penulis 

 
f. Kertas Stiker 

Kertas stiker bergambarkan logo Motor Harley-Davidson 

diaplikasikan pada daun meja untuk menambah identitas Motor 

Harley-Davidson sebagai konsep. 

 
Gambar 4.23 : Kertas Stiker 

Sumber : Dokumentasi penulis 
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4.2.3. Persiapan Alat 

Persiapan alat dalam proses pembuatan set kursi kafe yang dimaksud 

adalah peralatan yang memadai baik peralatan masinal maupun peralatan 

manual. 

1. Peralatan Masinal (Mesin) 

Alat masinal merupakan alat yang digunakan dalam pengerjaan 

produk dengan menggunakan mesin. Peralatan masinal yang dibutuhkan 

antara lain: 

a. Gerenda potong besi 

Gerenda potong besi merupakan alat perkakas yang di gunakan 

untuk memotong lonjoran pipa besi sehingga sesuai dengan ukuran 

yang di butuhkan 

 

Gambar 4.24 : Gerenda Potong Besi 
Sumber : Dokumentasi penulis 

 

b. Mesin rol besi 

Mesin rol besi merupakan alat perkakas yang di gunakan untuk 

membengkokkan pipa besi sehingga sesuai dengan pola besi yang di 

inginkan 
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Gambar 4.25 : Mesin Rol Manual 
Sumber : Dokumentasi penulis 

 
c. Mesin las listrik 

Mesin las listrik merupakan alat yang di gunakan untuk 

memanaskan besi dalam proses penyambungan besi. 

 

Gambar 4.26 : Las Listrik 
Sumber : 

https://www.google.com/search?q=mesin+las+listrik&safe=strict&s
ource=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiDrrjT_7nkAhULbis
KHSo7CMYQ_AUIEigB&biw=1920&bih=920#imgrc=8LhB3xSfJa

eBXM: 
(22.47 WIB 9 September 2019) 
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d. Mesin bur besi 

Mesin bur besi adalah alat yang di gunakan untuk membuat 

lubang pada besi, lubang ini nantinya di gunakan sebagai tempat 

sambungan dengan bantuan sekrup pada sambungan knockdown. 

 

Gambar 4.27 : Mesin bur besi 
Sumber : Dokumentasi penulis 

 
e. Mesin Gergaji Piringan (Circular Saw). 

Gergaji piringan (Circular Saw) merupakan alat perkakas yang 

berguna untuk memotong benda kerja. Digunakan untuk membelah 

atau memotong kayu papan yang akan dibuat komponen. 

 

Gambar 4.28 : Mesin gergaji piringan 
Sumber : Dokumentasi penulis 
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f. Jointer 

Jointer adalah mesin serut kayu yang digunakan untuk 

meratakan permukaan dan sisi kayu sebelum melakukan proses 

penyambungan kayu. 

 

Gambar 4.29 : Mesin jointer 
Sumber : Dokumentasi penulis 

 

g. Gergaji pita 

Gergaji pita (Band Saw) adalah mesin gergaji yang digunakan 

untuk memotong kayu menjadi komponen dengan bentuk lengkung. 

 

Gambar 4.30 : Gergaji Pita 
Sumber : Dokumentasi Penulis 
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h. Mesin Amplas 

Mesin amplas digunakan untuk menghaluskan permukaan 

komponen 

 

Gambar 4.31 : Mesin amplas 
Sumber : Dokumentasi penulis 

 

i. Mesin Ketam . 

Mesin ketam digunakan untuk meratakan permukaan kayu yang 

sudah diproses menjadi papan dengan menggunakan tangan. 

Sehingga permukaan papan menjadi rata. 

 

Gambar 4.32 : Mesin ketam 
Sumber : Dokumentasi penulis 
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j. Mesin gerinda 

Mesin Gerinda digunakan untuk menghaluskan permukaan 

papan yang masih kasar setelah proses pengetaman dan untuk 

merapikan hasil pemotongan kayu. 

 

Gambar 4.33 : Mesim gerenda 
Sumber : Dokumentasi penulis 

 

2. Peralatan Manual 

a. Gergaji Tangan. 

Gergaji tangan digunakan untuk pekerjaan yang ringan yaitu 

memotong kayu untuk ukuran kecil. 

 

Gambar 4.34 : Gergaji tangan 
Sumber : Dokumentasi penulis 
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b. Palu Besi. 

Palu Besi digunakan untuk alat bantu dalam memukul.  

 
Gambar 4.35 : Palu besi 

Sumber : Dokumentasi penulis 
 

c. Press Kayu 

Press kayu digunakan sebagai alat bantu dalam proses 

penyambungan komponen. Press tangan dapat di atur tingkat 

kekencangannya dengan cara diputar dengan tangan. 

 

Gambar 4.36 : Press tangan 
Sumber : Dokumentasi penulis 
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d. Meteran  

Meteran digunakan untuk mengukur panjang komponen dalam 

menciptakan produk. 

 

Gambar 4.37 : Meteran 
Sumber : Dokumentasi penulis 

 

e. Penggaris sketmat 

Penggaris sketmat di gunakan untuk mengukur ketebalan 

komponen agar lebih akurat. 

 

Gambar 4.38 : Penggaris sketmat 
Sumber : Dokumentasi penulis 
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f. Penggaris Siku 

Penggaris siku digunakan untuk memudahkan mengukur 

komponen-komponen produk agar presisi. 

 

Gambar 4.39 : Penggaris siku 
Sumber : Dokumentasi penulis 

 

g. Pahat 

Pahat di gunakan untuk mengukir pola pada permukaan kayu 

pada sandaran kursi, dan juga di gunakan untuk membersihkan sisa-

sisa lem dan meratakan bagian yang tidak rata yang tidak bisa 

dijangkau dengan mesin ketam 

 
Gambar 4.40 : Pahat 

Sumber : Dokumentasi penulis 
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4.2.4. Teknik Pengerjaan 

Teknik pengerjaan merupakan penjelasan berbagai hal yang berisi  

tahapan-tahapan pengerjaan produk mentah secara berurutan mulai dari 

awal sampai akhir pembuatan. Dalam pelaksanaan teknik pengerjaannya 

dilakukan kontroling pada setiap tahapnya untuk mendapatkan realisasi 

produk yang baik dan berkualitas sesuai dengan konsep desain. 

Teknik pengerjaan karya menggunakan teknik konvensional yaitu 

teknik pembuatan dengan alat pertukangan sederhana. Berpedoman 

dengan gambar kerja yang telah dibuat sebelumnya. 

Dalam pengerjaan set kursi kafe ini di bagi menjadi 2 kegiatan 

produksi yaitu untuk produksi bermaterialkan besi dan produksi 

bermaterialkan kayu. maka proses pertukangan dapat dimulai dengan 

tahapan-tahapan sebagai berikut: 

1. Pengerjaan Material Besi 

a. Pemotongan komponen besi 

Pemotongan komponen besi adalah memotong pipa besi 

lonjoran dengan mengunakan mesin gerinda besi sehingga 

ukurannya sesuai dengan panjang komponen yang di inginkan. 

 

Gambar 4.41 : Pemotongan komponen besi 
Sumber : Dokumentasi Penulis 
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b. Pengerolan besi 

Pengerolan merupakan proses pelengkungan besi dengan 

menggunakan mesin rol. Sistem mesin ini hanya menggunakan  

tekanan, yaitu pipa besi di tekan dengan lambat dengan 

permukaan lengkung. 

 

Gambar 4.42 : Foto pipa besi yang telah melalui proses pengerolan 
Sumber : Dokumentasi Penulis 

 
c. Pengelasan besi 

Pengelasan besi merupakan proses menyambungan 

komponen besi dengan cara memanaskan besi dengan api 

bersuhu tinggi hingga besi meleleh. 
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Gambar 4.43 : Pengelasan Besi 
Sumber : Dokumentasi Penulis 

 

d. Pembuatan lubang besi. 

Pemberian lubang besi pada pembuatan set kursi kafe ini di 

gunakan untuk membuat lubang pada plat besi yang nantinya di 

fungsikan sebagai sambungan knockdown dengan sekrup pada 

jok kursi dan daun meja 

 

Gambar 4.44 : Pengelasan Besi 
Sumber : Dokumentasi Penulis 
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2. Pengerjaan Material kayu 

a. Penggergajian kayu log. 

Proses penggergajian adalah proses pemotongan dari kayu 

bentuk log menjadi bentuk papan. Tujuan penggergajian kayu log 

menjadi papan adalah untuk mempermudah dalam proses 

produksi, dan dikarenakan kayu yang digergaji bisa sesuai dengan 

ukuran ketebalan yang diinginkan produk. 

 

Gambar 4.45 : Proses Penggergajian Kayu Log 
Sumber : Dokumentasi Penulis 

 

b. Pengeringan kayu. 

Pada Tugas Akhir ini penulis menggunakan proses 

pengeringan kayu alami yaitu dengan cara ditempatkan pada 

ruang terbuka dengan sinar matahari dengan sirkulasi udara yang 

baik. Tujuan pengeringan kayu yaitu mengurangi kadar air pada 

kayu, yang memiliki kadar air berkisar 12% sampai 15%.  
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Gambar 4.46 : Proses Pengeringan Kayu 
Sumber : 

https://www.google.com/search?q=foto+oven+kayu&safe=strict&so
urce=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwi0j9rQgbrkAhWcILc
AHSXNB5cQ_AUIEigB&biw=1920&bih=920#imgrc=cOk0KpisO

TvkVM: 
(23.15 WIB 9 September 2019) 

 

Adapun tujuan dilakukannya pengeringan yaitu : 

1. Mengurangi beban berat dalam pengangkutan 

2. Tidak menyusut saat pemakaian 

3. Mencegah dari serangan cendawan 

4. Sifat perekatan lebih baik 

5. Sambungan yang menggunakan baut logam serta paku akan 

lebih kuat 

6. Mengurangi daya hantar listrik dan panas 

7. Secara fisik kayu lebih kuat 

8. Hasil finishing lebih baik. 
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Adapun syarat-syarat pengeringan alami sebagai berikut: 

1. Lapangan harus datar dan sedikit miring terbuka 

2. Tanah harus kering, berbatu dan keras 

3. Drainase harus baik, tidak boleh ada air yang menggenang 

4. Lapangan ditepi pantai/danau/sungai supaya anginnya 

kencang. 

5. Lapangan bentuk memanjang 

6. Rumput-rumput harus dibersihkan 

7. Tumpukan kayu harus dengan pondasi minimal setinggi 30 

cm 

8. Penumpukan kayu harus menggunakan ganjal. 

9. Ukuran ganjala 3-4 cm dan tebal 1,8-2,5 cm 

c. Pemotongan komponen 

Pemotongan komponen yang dimaksud dalam hal ini 

adalah memotong kayu yang sudah di ukur sesuai dengan ukuran 

komponen. 

 

Gambar 4.47 : Pemotongan komponen 
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d. Pemotongan lengkung 

Pemotongan lengkung yang di maksud adalah pemotongan 

kayu untuk mendapatkan bentuk lengkung pada komponen kayu 

menggunakan mesin gergaji pita. Pemotongan kayu lengkung 

pada pembuatan set kursi kafe ini terletak pada bagian sandaran 

kursi. 

 

Gambar 4.48 : Proses Pemotongan Lengkung 
Sumber : Dokumentasi Penulis 

 
e. Perakitan komponen 

Tahap perakitan adalah merangkaikan komponen-

komponen sehingga menjadi produk.  

 

Gambar 4.49 : Perakitan komponen 
Sumber : Dokumentasi Penulis 
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f. Penghalusan komponen. 

Proses penghalusan komponen disini adalah proses 

menghaluskan permukaan komponen yang masih kasar dengan 

menggunakan alat penghalus seperti mesin ketam dan mesin 

gerinda. 

 

Gambar 4.50 : Penghalusan Komponen 
Sumber : Dokumentasi penulis 

 
g. Mengukir produk 

Proses mengukir produk adalah proses memahat 

permukaan kayu dengan menggunakan alat bernama pahat yang 

di pukul menggunakan palu kayu. Proses mengukir pada 

pembuatan set kursi kafe ini di butuhkan untuk membuat 

sandaran kursi. 
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Gambar 4.51 : Proses Mengukir Produk 
Sumber : Dokumentasi penulis 

 

h. Penyervisan produk 

Sebelum produk dilakukan pada tahap proses penghalusan 

(sanding). Penyervisan dilakukan untuk memperbaiki produk 

seperti: menghilangkan lem yang menempel pada permukaan, 

dan pendempulan. 

 

Gambar 4.52 : Penyervisan Produk 
Sumber : Dokumentasi penulis 
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4.2.5. Kontrol kualitas 

Kontrol kualitas atau Quality Control (QC) sangat penting dalam proses 

produksi mebel, QC berfungsi melakukan pengontrolan pada barang 

setengah jadi dan sangat menentukan kelayakan barang yang sudah sesuai 

atau belum sesuai denganstandar produksi, apabila barang yang diperoduksi 

belum sesuai, QC berhak memutuskan untuk mengembalikan produk pada 

pengrajin atau menyervis produk tersebut. 

Didalam suatu proses produksi, kontrol kualitas sangat penting. Hal ini 

bertujuan untuk mengontrol atau mengecek kelayakan dari suatu produk 

yang dibuat, apakah sudah sesuai dengan yang diharapkan atau belum 

sesuai. 

 

4.3. Proses Finishing 

Proses Finishing merupakan tahapan akhir dalam pembuatan suatu produk, 

proses ini bisa menjadi penentu akhir keberhasilan dalam pembuatan  produk. 

Proses finishing mencakup semua tahapan akhir dari rangkaian kerja dalam 

pembuatan produk, baik dari proses finishing produk itu sendiri sampai dengan 

proses mendisplay barang dan kalkulasi produk. Adapun langkah-langkah 

proses finishing dalam pengerjaan karya Tugas Akhir sebagai berikut : 
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Skema 4.3 : Daiagram Proses Produksi 
Sumber : Penulis 

 

4.3.1. Finishing 

Finishing merupakan proses untuk melapisi permukaan suatu prodak 

mebel dengan maksud untuk meningkatkan nilai tambah yang optimal, 

secara umum finishing bermanfaat untuk : 

1. Menambah nilai estetik pada mebel 
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2. Meningkatkan nilai keawetan bahan mebel 

3. Melindungi dari goresan 

4. Meningkatkan nilai barang 

5. Meningkatkan nilai komersial atau nilai jual 

Finishing merupakan proses yang sangat menentukan mutu dari hasil 

produksi sebagai penentu nilai jual dari sebuah produk, namun dalam 

proses finising memerlukan keahlian dan ketelitian didalam pengerjaannya 

yang harus didukung dengan sarana dan prasarana yang baik serta 

mempunyai urutan kerja yang terarah agar mendapatkan hasil yang 

maksimal. 

a. Finishing material besi 

Warna yang dipilih dalam finishing material besi ini adalah warna 

hitam glossy 

Bahan - bahan yang di gunakan untuk membuat finishing besi pada 

produk set kursi kafe ini adalah sebagai berikut : 

1) Tiner piu 

2) Poxy 

3) Cat besi warna hitam 

4) Piu  

 

Alat-alat yang di gunakan adalah sebagai berikut : 

1) Gerinda 

2) Amplas 

3) Selang dan spray gum 

4) Kompresor  

 

Proses finishing besi meliputi : 

1) Tahap awal finishing besi yaitu di gerenda bagian permukaan 

besi hingga permukaan menjadi halus, kemudian di amplas  
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2) Bersihkan sisa amplas, kemudian semprot besi dengan poxy 

untuk menutup pori-pori besi, tunggu hingga kering, kemudian 

amplas kembali. 

3) Semprot besi dengan cat warna hitam yang telah di campur 

dengan tiner, semprot dengan merata, tunggu hingga kering lalu 

di amplas. 

4) Langkah akhir adalah dengan menyemprotkan piu pada 

permukaan besi. 

 

b. Finishing material kayu 

 Jenis finishing yang digunakan dalam pembuatan set kursi 

kafe ini adalah finishing natural kayu dan warna walnut. Dipilih 

karena adanya pertimbangan seperti: 

1. Pilihan warnanya bagus 

2. Menghasilkan warna yang natural (alami) 

3. Hasil akhir warna tampak glossy (mengkilap) maupun doff 

Dibawah ini adalah proses pengerjaan finising natural dengan warna 

natural top coat dan warna walnut. 

1. Tahap Persiapan 

“Tahapan awal dari proses finishing adalah proses 

membersihkan permukaan kayu dan melakukan servis produk jika 

terdapat cacat rakit, cacat kayu, lem, debu, minyak, goresan pensil, 

dan lain sebagainya untuk mempersiapkan ke tahap proses 

finishing.” 

“Pengamplasan kayu yang pertama menggunakan amplas 

no:100 dengan cara mengamplas searah serat kayu untuk 

membentuk pola yang kurang rata pada bagian komponen. 

Kemudian amplas no:180 untuk menghaluskan permukaan. 

Selanjutnya pelapisan sanding dengan cara disemprotkan dengan 

spray gun secara merata. Untuk menutup lubang-lubang kecil perlu 

dilakukan pendempulan menggunakan wood filler agar cacat lubang 
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dapat tertutup sempurna kemudian di amplas lagi dengan amplas no. 

240 hingga rata dan halus.” 

 

Gambar 4.53 : Proses Pengamplasan 
Sumber : Dokumentasi Penulis 

 

 

Gambar 4.54 : Proses Pelapisan Sanding 
Sumber : Dokumentasi Penulis 
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Gambar 4.55 : Proses pengamplasan ulang setelah proses sanding 
Sumber : Dokumentasi Penulis 

 

 

2. Tahap Pewarnaan 

Setelah melewati tahap persiapan yang meliputi proses 

pengamplasan dan penyending, selanjutnya adalah tahap pemberian 

warna walnut dan warna natural kayu. Tahapannya yaitu : 

a. Menyemprot semua permukaan kayu dengan warna walnut 

menggunakan spray gun 

b. Tunggu sampai kermukaan kayu benar-benar kering. 

c. Selanjutnya, pada permukaan kayu yang diberi warna natural kayu 

digerenda, 

d. Kemudian dioles top coat pada permukaan kayu yang menggunakan 

fnishing natural. 

e. Selanjutnya itu kembali disemprot dengan top coat menggunakan 

spray gun ke seluruh permukaan. 

f. Pada finishing daun meja sebelum proses penyemprotan top coat 

terlebih dahulu melakukan pemasangan stiker logo Harley-

Davidson. 
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Gambar 4.56 : Proses Pemberian warna walnut 
Sumber : Dokumentasi Penulis 

 

 
Gambar 4.57 : Proses pengamplasan untuk pemberian warna natural kayu 

Sumber : Dokumentasi Penulis 
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Gambar 4.58 : Proses pengolesan top coad untuk bagian yang berwarna natural 

kayu 
Sumber : Dokumentasi Penulis 

 

 
Gambar 4.59 : Proses pemasangan stiker pada daun meja 

Sumber : Dokumentasi Penulis 
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Gambar 4.60 : Proses penyemprotan top coat 

Sumber : Dokumentasi Penulis 
 

 

Gambar 4.61 : Hasil finishing sandaran kursi 
Sumber : Dokumentasi Penulis 
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Gambar 4.62 : Hasil finishing daun meja 
Sumber : Dokumentasi Penulis 

 

4.3.2. Pengejokan 

Tahap pengejokan adalah tahap penambahan busa pada bagian yang 

telah ditentukan untuk memberi rasa empuk pada bagian tersebut dengan 

penutup kain maupun kulit pada bagian luarnya. 

Pada pengejokan set kursi teras kafe ini, terdapat satu bagian yang 

diberi busa yaitu pada dudukan kursi. Untuk proses pembuatanya ada 

beberapa bahan dan alat yang digunakan yaitu : 

1. Bahan 

a. Busa general 

Busa general yaitu busa yang sering digunakan dalam berbagai 

macam industri misalnya industri sofa, industri tas, industri sepatu, 

dan berbagai industri lainnya. Pada pembuatan jok set kursi kafe 

ini menggunakan busa general dengan tebal 5.4 cm. 



101 
 

 
 

 

Gambar 4.63 : Busa General 
Sumber : Dokumentasi Penulis 

 
 

b. Bahan Oscar Hitam 

Pelapisan luar menggunakan bahan Oscar tipe Clarissa warna 

hitam, yaitu bahan sintesis yang menyerupai jok motor. Sangat 

cocok untuk konsep Motor Harley-Davidson 

 

Gambar 4.64 : Bahan Oscar 
Sumber : Dokumentasi Penulis 
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c. Lem Kuning 

Lem digunakan untuk merekatkan busa pada bagian kayu 

maupun kain. 

 

Gambar 4.65 : Lem jok 
Sumber : Dokumentasi Penulis 

d. Tali karet 

Karet di gunakan untuk menyangga busa pada bagian bawah 

jok. Tali karet di gunakan jika permukaan bawah jok tidak tertutup 

permukaan solid seperti kayu, hingga membutuhkan tambahan 

penyangga berupa tali karet. 

 

Gambar 4.66 : Tali Karet 
Sumber : Dokumentasi Penulis 
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e. Kain Furing Hitam 

Kain furing hitam sering digunakan pada pengejokan untuk 

menutup bagian permukaan bawah bagian yang di jok. 

 

Gambar 4.67 : Kain Furing Hitam 
Sumber : Dokumentasi Penulis 

 
f. Isi Staples 

Isi setaples digunakan untuk merekatkan busa serta kain yang 

akan dijok. ukuran yang di gunakan adalah 13 mm untuk perekat 

antara kayu dan karet, sedangkan ukuran 10 mm untuk perekat 

antara kain jok dengan kayu. 

 

Gambar 4.68 : Isi Staples 
Sumber : Dokumentasi Penulis 
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2. Alat 

a. Kompressor dan selang  

Kompresor dan selang untuk menampung udara dan 

menyalurkan udara ke mesin staples tembak. 

 

Gambar 4.69 : Kompresor 
Sumber : Dokumentasi Penulis 

 

b. Mesin staples tembak  

Mesin staples tembak merupakan alat untuk menembakkan 

staples ke bidang kerja 

 

Gambar 4.70 : Mesin Staples Tembak 
Sumber : Dokumentasi Penulis 
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3. Proses Pengejokan Kursi  

Berikut adalah gambar proses pengejokan kursi kafe Motor Harley-

Davidson 

 

Gambar 4.71 : Proses pemberian karet untuk dasaran pengejokan 
Sumber : Dokumentasi Penulis 

 

 

Gambar 4.72 : Proses Penempelan Busa 
Sumber : Dokumentasi Penulis 

 



106 
 

 
 

 
Gambar 4.73 : Hasil pengejokan 
Sumber : Dokumentasi Penulis 

 
 
4.3.3. Perakitan Produk Jadi 

Perakitan produk jadi yang di maksud adalah perakitan komponen 

produk yang telah melalui proses finishing yang di rakit menggunakan 

sambungan knockdown. Pada pembuatan produk set kursi kafe ini bagian 

yang perlu di rakit adalah bagian sandaran ukir, jok busa, lampu depan 

variasi, lampu sein, dan hand grip, dan dun meja. 

 

Gambar 4.74 : Proses Perakitan Komponen Jadi 
Sumber : Dokumentasi Penulis 
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4.3.4. Produk Jadi 

Produk jadi adalah tampilan final produk setelah melalui seluruh 

proses pengerjaan produk. 

 

Gambar 4.75 : Foto Produk Kursi  
Sumber : Dokumentasi Penulis 

 

 

Gambar 4.76 : Foto Produk Meja 
Sumber : Dokumentasi Penulis 
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4.3.5. Alternatif Display Produk 

Display produk adalah tampilan keseluruhan produk yang telah jadi 

ditempatkan sesuai dengan penempatannya. 

 

Gambar 4.77 : Display Produk 
Sumber : Dokumentasi Penulis 

 

 

Gambar 4.78 : Display Produk 
Sumber : Dokumentasi Penulis 
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Gambar 4.79 : Display Produk 
Sumber : Dokumentasi Penulis 

 

 

Gambar 4.80 : Display Produk 
Sumber : Dokumentasi Penulis 
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4.3.6. Kalkulasi 

Kalkulasi berguna untuk mengetahui jumlah bahan baku yang 

dipakai, serta besarnya biaya pembuatan produk tugas akhir. Kalkulasi 

biaya yang mencakup berbagai macam uraian antara lain bahan yang 

diperlukan baik bahan baku, bahan pendukung, tenaga kerja, finishing dan 

pengejokan. Adapun total keseluruhan biaya yang dikeluarkan dalam 

pembuatan produk tugas akhir sebagai berikut: 

 

1. Kalkulasi Perhitungan Biaya Produksi Kursi 2 pcs 

 

Tabel 4.1 : Tabel Perhitungan Material Utama-Produksi Kursi 2 pcs 
Sumber : Penulis 
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Tabel 4.2 : Tabel Perhitungan Material Penunjang Lain-Produksi Kursi 2 pcs 
Sumber : Penulis 

 

 

Tabel 4.3 : Tabel Perhitungan Material Finishing-Produksi Kursi 2 pcs 
Sumber : Penulis 
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Tabel 4.4 : Tabel Perhitungan Biaya Jasa-Produksi Kursi 2 pcs 
Sumber : Penulis 

 

 

 

 

 

Tabel 4.5 : Tabel Resume Perhitungan  Biaya Produksi Kursi 2 pcs 
Sumber : Penulis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



113 
 

 
 

2. Kalkulasi Perhitungan Biaya Produksi Meja 1 pcs 

 

Tabel 4.6 : Tabel Perhitungan Material Utama-Produksi Meja 1 pcs 
Sumber : Penulis 

 

 

 

 

 

 

Tabel 4.7 : Tabel Perhitungan Material Penunjang Lain-Produksi Meja 1 pcs 
Sumber : Penulis 
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Tabel 4.8 : Tabel Perhitungan Material Finishing- Produksi Meja 1 pcs 
Sumber : Penulis 

 

 

 

 

 

Tabel 4.9 : Tabel Perhitungan Biaya Jasa- Produksi Meja 1 pcs 
Sumber : Penulis 
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Tabel 4.10 : Tabel Resume Perhitungan  Biaya Produksi Meja 1 pcs 
Sumber : Penulis 

 

 

Total biaya produksi untuk 2 pcs kursi kafe adalah Rp. 2.400.650,- 

Total biaya produksi untuk 1 pcs meja kafe adalah Rp. 1.522.500,- 

Jadi total biaya produksi untuk set kursi kafe yang terdiri dari 2 pcs kursi dan 1 meja 

adalah sebesar Rp.  3.923.150,-
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