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BAB II 

KONSEP DESAIN 

 

2.1 Kajian Sumber Perancangan 

Istilah kata cafe berasal dari bahasa Perancis berarti kopi. Orang 

Perancis menyebut kedai kopi dengan istilah cafe. Perancis menjadi salah satu 

Negara yang di juluki “Negri Caffe” karena pesatnya perkembangan cafe 

disana dan dari Perancislah Cafe mulai tersebar luas di dunia. Cafe atau 

Coffee Shop atau di kenal sebagai Kedai Kopi berasal dari Turki (Sekarang 

Istanbul). Coffee Shop pertamakali berdiri di Constatinopel di Turki (Istanbul) 

pada tahun 1475. Pada awalny Coffee Shop hanya menjual minuman kopi. 

Coffee Shop pertama di Eropa didirikan tahun 1529. Minuman ini 

menajadi sangat digemari di Eropa karena adanya ide untuk menyaring kopi 

dan memperhalus citra rasa minuman kopi dengan susu dan gula. Coffee Shop 

di Eropa semakin populer karena mereka tidak hanya menjual minuman kopi 

tetapi mulai menjual kue-kue manis dan penganan yang lainnya. 

Coffee Shop pertama di Britania Inggris didirikan tahun 1652. Di Coffee 

Shop ini lah istilaha kata “tips” pertama kali di gunakan. Guna menjamin 

servis yang cepat sebuah toples di letakan di meja counter, orang-orang 

memasukan koin tips ke toples itu untuk dapat dilayani dengan cepat.  

a. Tabel sejarah berdirinya Coffee Shop di berbagai negara di belahan 

dunia: 

 

(Sumber: Buku All about coffee by William H. Ukers: Adams Media, 2012). 



 

 
 

Cafe atau Coffee Shop (kedai kopi) adalah suatu tempat (kedai) yang 

menyajikan olahan kopi espresso dan kudapan kecil. Seiring perkembangan 

jaman coffe shop menyediakan makan kecil dan makanan berat. (Sumber: 

Kamus Besar Bahasa Indonesia, Departement Pendidikan dan Kebudayaan. 

Jakarta: Balai Pustaka, 1988). 

b. Fungsi café secara umum 

- Makan 

- Minum 

- Bersantai 

- Bersosialisasi 

Maka dari itu keberadan meja cafe merupakan bagian utama pada cafe 

digunakan untuk meletakan sajian dan sebagai estetika ruangan café tersebut. 

Pada masa sekarang ini, perkembangan bentuk meja café semakin banyak 

macamnya. Hal ini disesuaikan dengan kebutuhan dan selara konsumen. Hal-

hal unik serta kenyamanan tinggi sangat diperlukan dalam perancangan 

sebuah meja dan kursi yang dapat ditempatkan di cafe dan bisa digunakan 

sebagai tempat duduk guna menunjang fasilitas kenyamanan dan keindahan 

cafe.   

Pemikiran kreatif serta inovatif sangat diperlukan sebagai rencana dasar 

untuk merancang  produk  mebel berupa meja cafe beserta kursinya, mampu 

memberikan kemudahan serta memenuhi gaya hidup jaman sekarang. inovasi 

bentuk, pemilihan dan penggunaan material yang tepat, kontruksi serta 

finishing dan unsur hias adalah hal penting demi terciptanya sebuah desain. 

Ubur-ubur jenis Chrysaora quinquecirrha sebagai unsur hias Pada 

Perancangan meja cafe adalah wujud inovasi dan kreativitas desain. Fungsi 

utama meja cafe yaitu sebagai tempat meletakan sajian dan penunjang 

estetika dalam cafe. Bentuk dan warna menarik membuat nyaman di pandang. 

Juga konskruksi dan ergonomi yang tentunya menunjang aspek kenyamanan 

meja cafe.  



 

 
 

Kajian sumber yang memberikan inspirasi ide atau gagasan serta dalam 

perwujudan desain meja dan kursi cafe melalui beberapa sumber sebagai 

berikut. 

2.1.1. Pendekatan Penelitian 

Ada dua macam cara dalam melakukan pendekatan penelitian 

dengan pendekatan kuantitatif ataupun pendekatan kualitatif, dalam 

penelitian ini digunakan pendekatan kualitatif. Penelitian dilakukan 

karena ada suatu masalah, permasalahan diteliti sebagai jalan untuk 

mengetahui penyebab permasalahan. Oleh karena itu dilakukan 

penelitian untuk mengetahui permasalahan agar mendapatkan jalan 

keluar (solusi) dari permasalahan. Pendekatan penelitian kualitatif adalah 

pendekatan penelitian menggunakan data berupa kalimat tertulis maupun 

lisan berisi tentang peristiwa, fenomena, perilaku, obyek studi, 

pengetahuan. Jenis pendekatan semacam ini menitik beratkan pada 

pemikiran, persepsi, pemahaman dari peneliti. 

Dalam penelitian kualitatif tidak memakai istilah populasi, tetapi 

memakai “social situation” atau situasi social. Situasi social terdiri atas 

tiga elemen : tempat (place), pelaku (actor), dan aktivitas (activity) yang 

berinteraksi secara sinergis (Sugiyono, 2006:207). 

Pendekatan kualitatif dipilih karena dalam penelitian objek 

ataupun sasaran penelitian dibatasi agar data yang diambil dapat digali 

sebanyak mungkin dan juga supaya dalam penelitian tidak dimungkinkan 

adanya perluasan objek penelitian. Penelitian kualitatif langsung 

dilakukan di lapangan, rumusan masalah ditemukan di lapangan, 

kemungkinan data dapat berubah-ubah menyesuaikan data di lapangan, 

sehingga muncul teori baru di lapangan. Penelitian berangkat dari cara 

berpikir induktif, lalu berpikir secara deduktif, penelitian  menganggap 

data adalah inspirasi teori.  



 

 
 

Penelitian memakai metode kualitatif: observasi, wawancara, 

maupun litelature. Metode kualitatif dipilih karena beberapa 

pertimbangan. 

1) Metode kualitatif lebih mudah apabila berhadapan dengan kenyataan 

jamak. 

2) Metode kualitatif lebih peka serta dapat menyesuaikan diri dengan 

banyak pengaruh terhadap pola-pola nilai yang dihadapi. 

3) Metode kualitatif menyajikan secara langsung hakikat hubungan 

antara responden dan peneliti. 

2.1.2. Fokus Penelitian 

Subjek penelitian adalah subjek yang dituju untuk di teliti. 

Sebenarnya  tentang unit analisis, yaitu subjek jadi pusat perhatian atau 

sasaran peneliti (Suharsimi Arikunto, 2010:188). Subjek penelitian 

adalah sumber data dimintai informasi sesuai masalah penelitian. Dalam 

menentukan fokus penelitian perlu diperhatikan: 

1) Fleksibel, masalah dapat diteliti serta dapat dilakukan dengan cara 

efisien. 

2) Jelas, semua orang punya pemahaman sama dengan rumusan 

masalah. 

3) Signifikan, hasil penelitian tersebut dapat memberi konstribusi nyata 

terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dalam bidang ilmu 

desain. 

4) Etis, hasil penelitian tidak bertujuan menghujat,  menyalahkan hasil 

penelitian lain maupun penelitian terdahulu. 

Fokus dalam penelitian adalah ubur-ubur Medusa Scyphozoa, 

bentuk ubur-ubur Medusa Scyphozoa jenis Chrysaora quinquecirrha, 

perajin meja cafe, bahan baku digunakan, para konsumen atau pemakai 

meja cafe, serta bentuk meja cafe yang di produksi. 

 



 

 
 

2.1.3. Data dan Sumber Data Penelitian 

Data penelitian kualitatif bukan berupa angka, tapi berupa 

deskripsi naratif, kalaupun terdapat angka, angka dalam hubungan suatu 

deskripsi. Dalam pengolahan data kualitatif tidak memakai penjumlahan 

data, sehingga mengarah kepada generalisasi. 

1) Sumber data merupakan subjek penelitian dimana data menempel. 

Sumber dapat berupa benda, gerak, manusia, tempat dan sebagainya 

(Suharsimi Arikunto 2010:189). Sumber data penelitian adalah 

faktor penting yang jadi pertimbangan dalam menentukan metode 

pengumpulan data (Nur Indriantoro dan Bambang Supomo 

1999:146).  

Penelitian kualitatif menggunakan: data primer serta data 

sekunder. Menurut Nur Indriantoro dan juga Bambang Supomo 

(1999:146). Data primer adalah sumber data penelitian didapat 

secara langsung dari sumber asli (tidak lewat media perantara). Data 

utama (Primer) yang ada dalam penelitian merupakan hasil observasi 

langsung dilapangan. 

Data sekunder adalah sumber data penelitian didapat oleh 

peneliti secara tidak langsung atau melalui media perantara. Pada 

umumnya data sekunder berupa bukti, catatan maupun laporan 

historis telah tersusun didalam arsip. Adapun data didapatkan berupa 

data dari studi pustaka  berkaitan dengan rumusan masalah seperti 

buku, kamus, karya ilmiah, website dan lain-lain. 

2) Pemilihan Informan 

Informan adalah seseorang yang paham juga terlibat langsung 

dengan fokus permasalahan sehingga peneliti dapat merangkum 

informasi penting didalam fokus penelitian. Dilakukan seleksi 

informan menggunakan beberapa kriteria dasar. Persoalan utama 

didalam menentukan kriteria dimana kriteria harus mendukung 

penelitian. 



 

 
 

 Kriteria yang dipilih dalam penelitian ini ialah individu 

ataupun kelompok utamanya paham bentuk dari meja cafe, bahan, 

alat untuk produksi. 

Maka terpilihlah beberapa orang menjadi informan dalam 

Tugas Ahir: 

a. Pengguna meja cafe. Aji Prasetyo merupakan pengguna meja cafe di 

kawasan desa Siripan, Jepara. Membutuh meja cafe sesuai  dengan 

kawasan tersebut, gaya cafe industrial serta gaya mebel sekarang ini 

menjadi sesuatu yang harus dipertimbangkan dalam menentukan 

model maupun desain meja cafe. 

 

Gambar 1. Aji Prasetyo, Pengguna Meja Cafe 

(Sumber: Agus Setiawan, 7 Maret 2019.) 

 



 

 
 

b. Pelaku industri. Indra Dwi Prasetya merupakan seorang perajin 

industri mebel rumahan. Khususnya memproduksi meja cafe, kursi 

makan, kursi tamu, meja makan. Indra memiliki lima karyawan.  

 

Gambar 2. Indra Dwi Prasetyo, Pelaku Industri Mebel 

(Sumber: Agus Setiawan, 7 Maret 2019.) 

 

c. Pelaku industri. Maslikan merupakan seorang perajin industri mebel 

besi. Memproduksi berbagai macam meja cafe, kursi makan, kursi 

tamu, meja makan. Maslikan memiliki lima belas karyawan.  

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3: Muslikan, Pelaku Industri Mebel Besi.  

(Sumber: Agus Setiawan, 7 Maret 2019.) 

 

d. Jasa finishing, Fendi Agus Setiawan adalah pemilik jasa finising di 

kawasan Bawu Jepara. Fendi menerima jasa finishing dengan 

berbagai macam gaya baik natural, cat, dan duco. 

  



 

 
 

 

Gambar 4: Fendi Agus Setiawan, Jasa Finishing 

(Sumber: Agus Setiawan, 7 Maret 2019.) 

 

e. Penjual kayu, Azis merupakan pedagang kayu jati (Swietenia 

mahagonidi) daerah Petekeyan, Mantingan, Jepara. 



 

 
 

 Gambar 5: Bpk Azis, Penjual Kayu Jati dan Mahoni.  

(Sumber: Agus Setiawan, 7 Maret 2019.) 

 

1) Pemilihan lokasi 

Dalam memilih lokasi strategis sangat penting agar mendapat hasil 

sesuai harapan. Penelitian dilaksanakan di tempat perajin mebel, 

konsumen, penjual kayu, beberapa perusahaan juga turut dijadikan objek 

penelitian. Penelititan di fungsikan untuk memperoleh data maupun 

informasi lenkap dan akurat. Dalam penulisan tugas akhir penelitian ada 

di beberapa tempat antara lain: PT. GENCO FURNITURE INDONESIA, 

Desa Petekeyan. 

a. PT. GENCO FURNITURE INDONESIA 

Adalah perusahaan yang bergerak di industri furniture. beralamat di 

desa bandengan. Perusahaan ini memproduksi mebel-mebel garden, 

rata-rata produknya menggunakan kayu jati, produk-produk mebel 

dibuat dengan kualitas export. 

b. Penggergajian Pak Kasturi 



 

 
 

Penggergajian yang digunakan sebagai tempat untuk melakukan 

proses jual beli kayu, jasa penggergajian serta transaksi lain 

berhubungan dengan penggergajian. 

c. Kawasan padat penduduk 

Kawasan di desa Petekeyan, dan kawasan dekat dengan perkotaan 

Jepara. 

Dalam penelitian fokusnya pada PT. Genco Furniture Indonesia, 

karena punya data yang lebih lengkap. Hal ini disebabkan dari proses 

awal sampai tahap finishing ada pada perusahaan. 

2.1.4. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik dalam pengumpulan data penelitian kualitatif umumnya 

dikelompokkan menjadi dua jenis: metode atau teknik pengumpulan data 

bersifat interaktif dan non interaktif. Data interaktif berarti ada 

kemungkinan terjadi saling mempengaruhi antara peneliti dengan sumber 

data. Selanjutnya teknik noninteraktif tidak ada pengaruh antara peneliti 

dengan sumber data, dikarenakan sumber data berupa benda, ataupun 

manusia dan yang lainnya. 

Teknik pengumpulan data adalah cara peneliti mengumpulkan 

data, dibagi berdasarkan pendekatan penelitian, kuantitatif dan kualitatif. 

Metode pengumpulan data adalah observasi, wawancara, kuisioner serta 

dokumentasi (Arikunto,2010:192). Metode pengumpulan data tersebut 

membutuhkan beberapa instrument untuk membantu dalam pengumpulan 

data. Diantara teknik pengumpulan data dilakuka. 

1) Observasi 

Observasi adalah cara pengumpulan data dengan pengamatan 

dan pencatatan sistematis terhadap gejala sedang diteliti secara 

langsung pada obyek penelitian. Dimana peneliti langsung datang ke 

lokasi penelitian  guna untuk mengamati, meninjau secara langsung 

objek penelitian. Selanjutnya penelitian dituangkan dalam bahasa 

tertulis. 



 

 
 

Observasi dipakai untuk mencari, menggali data dari sumber 

data berupa perilaku, peristiwa, tempat maupun lokasi, benda, 

rekaman, foto, gambar. Observasi dapat dilakukan secara langsung 

ataupun tidak langsung. 

Maksud dari Observasi (observation) atau pengamatan 

merupakan suatu teknik atau cara mengumpulkan data dengan 

pengamatan pada suatu kegiatan sedang berlangsung. Kegiatan 

berkenaan dengan pengamatan konsep, bentuk meja cafe, alat dan 

bahan juga proses produksi  untuk memproduksi meja cafe. 

Jenis observasi dilakukan adalah observasi nonpartisipan 

(nonparticipatoy observation), dimana pengamat tidak ikut, maupun 

terjun langsung dalam kegiatan. Peneliti berperan mengamati 

kejadian yang berlangsung tanpa ikut dalam kegiatan. 

2) Wawancara 

Suatu metode atau cara yang ditempuh untuk mendapat 

jawaban dari responden dengan jalan tanya jawab. Wawancara 

mendalam (in–depth interview) adalah proses untuk memperoleh 

keterangan untuk tujuan penelitian caranya dengan tanya jawab dan 

bertatap muka langsung antara informan dengan pewawancara, 

dengan beberapa pedoman maupun tanpa menggunakan pedoman 

(guide) wawancara.  

3) Dokumentasi 

Dokumentasi berfungsi untuk memperoleh data dari buku, 

majalah ataupun dokumen-dokumen tertulis lain bisa juga berupa 

foto. Instrumen yang di gunakan yaitu berupa cheklist data-data di 

perlukan secara garis besar didapat dalam dokumen tertulis.  

2.1.5. Teknik Analisa Data 

Proses mencari dan menyusun secara sistematis data diperoleh 

dari hasil wawancara, catatan lapangan, dokumentasi, dengan cara 

mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan kedalam unit-



 

 
 

unit, menyusun kedalam pola, memilih penting dan akan dipelajari, 

membuat kesimpulan sehingga dapat dipahami oleh diri sendiri juga 

orang lain. 

Didalam menyusun Tugas Akhir, digunakan metode penelitian 

kualitatif dalam menganalisa data yang diperoleh, penelitian (studi 

kepustakaan dan observasi) menggunakan pendekatan analisis desain 

menurut Eddy S. Marizar dalam bukunya Designing Furniture, 

perdekatan analisis tersebut adalah: 

1) Analisis Aktivitas Manusia 

Manusia hidup dengan beragam aktifitasnya, baik yang 

dilakukan di dalam ruangan maupun di luar ruangan. Seluruh 

aktifitas tersebut membutuhkan sarana pendukung diantaranya 

adalah mebel. Berdasarkan  observasi penyusun, ada banyak jenis 

aktifitas manusia dalam kehidupan sehari-hari. Setelah melakukan 

analisis terhadap aktifitas-aktifitas manusia, maka ditemukan 

berbagai macam aktifitas, hal tersebut juga mempengaruhi bentuk, 

fungsi, dan ukuran sebuah sarana untuk melakukan aktifitas, dengan 

demikian, sikap aktifitas manusia sebagai pemakai, merupakan 

sebuah kunci dalam merancang sebuah desain. 

2) Analisis Bentuk dan Fungsi 

Ada ungkapan form follows function oleh Louis Sullivan 

(1856-1924), artinya bentuk mengikuti fungsi akan selalu menjadi 

dalil acuan dalam perancangan mebel minimalis. Dalam proses 

observasi, banyak ditemui mebel dengan bermacam bentuk tetapi 

belum menemukan bentuk mebel ubur-ubur Medusa Scyphozoa 

diangkat sebagai ide dasar perancangannya. 

3) Analisis Bahan dan Tekstur 

Jenis bahan berpengaruh besar pada tingkat kekuatan meja 

dan kursi. Jenis bahan dipakai untuk membuat mebel adalah bahan 

besi dan kayu, lebih tepatnya kayu mahoni. Ditinjau dari segi harga 

kayu mahoni tergolong dalam harga cukup murah. Namun dari segi 



 

 
 

kualitas kayu mahoni termasuk cukup baik, tingkat kekuatan, 

keawetan, serat yang khas sehingga mampu menambah nilai estetis 

dari suatu produk khususnya meja cafe. Umumnya kayu mahoni 

kebanyakan berwarna merah tua dan cenderung cokelat saat sudah 

kering. Hal tersebut hanya terdapat pada kayu mahoni yang berumur 

tua, kemungkinan besar mungkin pohonya tumbuh lebih dari 20 

tahunan. Sedangkan untuk gubalnya atau bagian tepi kayu sama 

seperti pada umumnya yaitu berwarna putih kayu mahoni memiliki 

tekstur sangat halus dan berpori-pori kecil jika dibandingkan dengan 

kayu jati ataupun kayu lainnya. 

kayu mahoni sangat cantik dengan memiliki serat yang lurus 

dan terpadu, kulit kayu yang masih muda biasanya berwarna hijau 

dengan perpaduan warna putih. Namun ketika sudah tua kulit 

berubah dengan mengelupas dan berubah warna menjadi cokelat. 

4) Analisa Ergonomi 

Ergonomi berasal dari bahasa latin, (ergon) artinya kerja, dan 

(nomos) artinya hukum alam. Ergonomi adalah studi tentang sistem 

kerja manusia berkaitan dengan fasilitas dan lingkunganya, saling 

berinteraksi satu sama lain.  

Tujuan dari analisis ergonomi untuk menyesuaikan suasana 

dengan aktivitas manusia dilingkunganya. Dalam desain mebel, 

ergonomi berupa analisis human faktor kaitannya dengan anatomi, 

fisiologis, psikologis. Ergonomi digunakan sebagai dasar dari 

pengukuran antropometrik terhadap fungsi tubuh manusia. Produk 

meja cafe telah memenuhi syarat ergonomi.  Karena punya: 

a. Kenyamanan 

Meja dan kursi cafe dirancang memakai ukuran sesuai 

standar ukuran tubuh manusia. 

b. Keamanan 



 

 
 

keamanan berhubungan langsung dengan kontruksi di 

gunakan, meja cafe memakai kontruksi pengelasan dan 

menggunakan lem untuk memperkuat. 

c. Kesehatan 

Finishing salah satu aspek mempengaruhi kesehatan 

pengguna produk, jenis finishing yang digunakan adalah finishing 

epoxy metal paint, dan duco. 

2.2 Landasan Perancangan 

2.2.1. Tinjauan Umum Desain 

Seiring dengan berjalanya waktu Desain akan mengalami 

kemajuan juga perkembangan sesuai kebutuhan dan keinginan manusia. 

Sejak adanya peradaban, manusia selalu menginginkan lebih, untuk 

memenuhi kebutuhan dan keinginan dirinya. Salah satu cara untuk 

memenuhi keinginannya adalah merancang suatu desain terbaru lebih 

baik dari desain-desain terdahulu.  

Secara etimologis kata desain berasal dari kata designo (Itali) 

yang artinya gambar (Jervis, 1984). Dalam konteks transformasi budaya 

terdapat beberapa pergeseran pengertian desain yang dirujuk. Di 

Indonesia, kata desain baru popular sekitar tahun 1970-an. kata Inggris 

„design’ yang artinya “rancangan”, kemudian diadopsi dan diterapkan 

oleh pemerintah sejak tahun 1950-an dengan pengertian generiknya; 

misalnya dalam penamaan Dewan Perancang Nasional, Badan Perancang 

Nasional. Kata perancangan kemudian mengalami perubahan menjadi 

perencanaan, dan kata perancangan mengalami penyempitan makna 

dengan munculnya kata rancang bangun (Agus Sachari, 2001:10) 

Desain adalah suatu upaya perancangan model kerangka bentuk, 

pola atau corak yang direncanakan dan dirancang sesuai dengan furniture 

kebutuhan manusia pemakai, dalam hal ini konsumen akhir (Eddy S. 

Marizar, 2005:17). 



 

 
 

Desain pada hakikatnya merupakan upaya manusia 

memberdayakan diri melalui benda ciptaannya untuk menjalani 

kehidupan yang lebih aman dan sejahtera (Agus Sachari, 2005:7). Desain 

adalah salah satu bentuk kebutuhan badani dan rohani manusia yang 

dijabarkan melalui berbagai bidang 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 

(Archer, 1976). 

Kegiatan desain merupakan suatu kegiatan yang dimulai dari 

gagasan-gagasan inovatif, atau kemampuan untuk menghasilkan karya 

cipta yang benar-benar dapat memahami permintaan pasar (Eddy S. 

Marizar, 2005 : 17-18).  

Dari beberapa pendapat serta pengertian desain diatas maka dapat 

ditarik kesimpulan bahwa: Desain berasal dari kata “designo” (Itali) 

berarti gambar. Sedangkan dalam bahasa Inggris awal kata desain berasal 

dari kata design dengan bahasa Latin (designare) artinya ialah 

merencanakan atau merancang. Secara garis besar desain adalah suatu 

hasil apresiasi dan kreasi dari diri manusia untuk menjalani kehidupan 

dengan aman dan sejahtera. 

Sehubung dengan arti dari desain mempunyai beberapa aspek 

yaitu perencanaan, perancangan, pengorganisasian, dari unsur-unsur 

sehingga mewujudkan suatu kesatuan bentuk ciptaan mengandung nilai 

estetik, kaidah dan rasa.  

Ada beberapa prinsip-prinsip desain untuk diperhatikan antara lain: 

a. Keselarasan (harmony). 

Maksud keselarasan adalah kombinasi dari unit-unit memiliki 

kemiripan dalam satu atau beberapa hal. Kemiripan mudah kita 

dapatkan pada alam, misalnya dedaunan, buah-buahan, pepohonan 

dan lain-lain. 

b. Kesatuan (unity). 



 

 
 

Karya seni atau desain harus menyatu, nampak seperti 

menjadi satu, semua menjadi satu unit. Tidak ada kesatuan suatu 

karya seni atau desain akan terlihat cerai berai, kacau-balau dan 

berserakan. Prinsip kesatuan sesungguhnya adalah adanya saling 

hubungan antar unsur yang disusun. 

c. Keseimbangan (balance). 

Desain harus memiliki keseimbangan, tenang dan tidak berat 

sebelah. Khusus untuk keseimbangan dalam perancangan desain, 

jenis keseimbangan yang akan digunakan harus ditetapkan terlebih 

dulu. Sebelum perancangan desain dimulai, apakah akan 

menggunakan keseimbangan simetris atau asimetris, dimana hal ini 

berhubungan dengan karakter desain. 

d. Penekanan (Aksentuasi / point of interest) 

Pengutamaan atau penitik beratan, point of interest atau poin 

utama yang hendak ditonjolkan.  

e. Perbandingan (proporsi). 

Proporsi atau perbandingan merupakan salah satu prinsip 

dasar tata rupa untuk memperoleh keserasian, karya seni atau 

desain harus serasi agar lebih indah dilihat. Tujuan pokok 

mempelajari proporsi adalah untuk melatih ketajaman rasa. 

 

2.2.2. Tinjauan Perubahan Bentuk 

Perubahan bentuk dalam perwujudannya ada dua golongan, yaitu 

perubahan secara realis dan pengembangan (modern). 

a. Perubahan Bentuk Realis (Nyata) 

Perubahan bentuk realis yaitu perubahan bentuk seperti apa 

adanya yang dilihat, atau yang ditangkap mata. Bersifat 

memindahkan objek benda pada bidang gambar. Secara real 

(kenyataan) sama halnya kamera menangkap objek menjadi 

gambar foto. Bentuk dan warna gambar adalah meniru seperti alam 

nyata (naturalis). Misalnya bentuk manusia atau binatang dengan 



 

 
 

proporsi yang benar dan tepat membuat tumbuhan, bunga, daun, 

atau benda, warnanya dibuat seperti aslinya, tidak boleh diubah. 

Perubahan bentuk realis ini terikat oleh aturan yang mengikat, 

sehingga kreativitas penggambar berkurang. 

b. Perubahan Bentuk Pengembangan (Modern) 

Perubahan bentuk pengembangan ini adalah mengembangkan 

atau mengubah bentuk-bentuk yang nyata (realis) berdasarkan 

imajinasi, ide/gagasan serta kreativitas seseorang. Perubahan 

bentuk seperti ini disebut perubahan imajinatif. Hasilnya benda 

yang kita lihat seakan tidak sama atau mirip dengan benda yang 

dijadikan model. Perubahan bentuk pengembangan atau imajinatif 

tersebut macamnya, meliputi sebagai berikut. 

1) Perubahan Stilasi artinya menyederhanakan bentuk dengan 

tidak meninggalkan karakter bentuk aslinya. 

2) Perubahan Distorsi yaitu melebihkan atau menonjolkan 

bentuk-bentuk aslinya. 

3) Perubahan Deformasi adalah bentuk yg bersifat analitis dan 

memisahkan unsur-unsur dengan tidak meninggalkan 

komposisi, dan karakter bentuk asli. 

4) Transformasi adalah menggabungkan atau memindahkan 

unsur-unsur bentuk yang satu dengan lainnya 

 

2.2.3. Tinjauan Fungsi Ornamen 

Feldman (1967) dalam bukunya yang berjudul Art As Image And 

Idea, terjemahan gustami dengan judul Seni Sebagai Wujud Dan 

Gagasan (1991:2) menjelaskan, bahwa fungsi fungsi seni yang telah 

berlangsung sejak zaman dahulu, adalah untuk memuaskan: 1) 

kebutuhan-kebutuhan individu tentang ekspresi pribadi; 2) kebutuhan-

kebutahan social untuk kepentingan display, petrayaan dan komunikasi; 

3) kebutuhan kebutuhan fisik mengenai barang-barang dan bangunan-

bangunan yang bermanfaat, lebih jauh dalam pengertian luas Feldman 



 

 
 

membagi fungsi seni menjadi tiga bagian, yaitu: fungsi personal 

(personal function of art); fungsi social (the social function of art); dan 

fungsib fisik (ficical function of art). Pengertian fungsi seni tersebut di 

atas diggunakan untuk mengkaji beragam unsur hias minimalis yang ada 

(na‟am, 2019: 118). 

1. Fungsi personal 

Dalam lingkungan kerja dak aktivitas keseharian banyak 

terjadi sejumlah peristiwa yang muncul dan menjadi pendorong 

untuk melakukan sesuatu dan keinginan memberitahukan 

kemampuanya kepada orang lain. Untuk mengkomunikasikan 

kemampuan dan gagasanya, seorang menggunakan bermacam-

macam bahasa. Bagi perajin, ukir adalah dari slah satu bahasa rupa, 

untuk menyampaikan perasaan dan gagasan kepada orang lain 

(na‟am, 2019: 118). 

Fungsi personal seni merupakan saluran ekspresi pribadi, 

tidak hanya terbatas pada ilham saja yang semata-mata tidak 

berhubungan dengan emosi-emosi pribadidan hal ihwal tentang 

kehidupan, tetapi juga mengandung pandangan-pandangan pribadi 

tentang peristiwa dan objek umum yang dekat dengan kehidupan, 

termasuk situasi kemanusiaan yang mendasar, seperti cinta, sakit, 

kematian, dan perayaan yang terulang secara konstan sebagai tema-

tema seni. Tampak ada kesemparan bagi kriyawan untuk 

memperlihatkanpandangan pribadinya melalui ekspresi estetiknya 

(na‟am, 2019: 119). 

2. Fungsi Praktis Estetis 

Menurut Feldman, fungsi fisik lebih mengarah pada 

bagaimana ornament-ornamen tersebut dapat berfungsi secara 

nyata, efektif, aktif, dan sebagaimana mestinya. Untuk mendukung 

hal tersebut sudah barang tentu ornament yang diciptakan haruslah 

disesuaikan dengan tujuanya, proporsional, menarik, dan sesuai 

dengan fungsinya. Pertimbangan sebuah pendapat yang 



 

 
 

menyatakan, bahwa bentuk mengikuti fungsinya adalah sangat 

mutlak diperhitungkan (na‟am, 2019: 120). 

Fungsi fisik dalam teorinya diharuskan melingkupi dan 

memenuhi unsur kemanfaatan, efektifitas, dan daya pesona. Selain 

itu karya seni dapat dinilai berdasarkan pada unsur penampilan 

(warna, bentuk, dan pola hias) yang hadir bersamaan denganv 

fungsi saling mengikat dan terkait (na‟am, 2019: 120). 

Nilai keindahan ornament tidak dilihat secara parsial, terpisah 

antara bagian satu dengan bagian yang lain, tetapi dipandang dan 

diinterpretasikan secara utuh dan keseluruhan. Sebab keindahan 

ornamen dalam hal ini lebih khusus pada bentuk ornamen Jepara, 

dilihat terdapat beberapa azas yang menyatu berbentuk sebuah 

bentuk ornament. Beberapa azas dan ketentuan meliputi azas 

kesatuan yaitu perwujudan motif saling mengisi, mendukung dan 

melengkapi. Azas ttema atau konsep, terdapat ide yang menjadi 

penekanan atau penonjolan pada bentuk motif, susunan atau irama 

dari pembentukan konsep dasar. Azas keseimbangan yang secara 

perwujudanya tertera antara unsur-unsur pembentuk motif sehingga 

dapat menciptakan satu kesatuan dalam nilai, harmonis, dinamis 

dan estetis. Azas kerumitan dan kesulitan menjadi sangat tampak 

dalam proses pembuatan ornament Jepara karena memiliki sifat 

yang luwes dan halus sehingga membutuhkan kesabaran, ketelitian, 

ketekunan dan keterampilan yang tinggi (na‟am, 2019: 122). 

3. Fungsi Sosial Seni 

Ornamen merupakan salah satu bentuk karya seni yang 

diggunakan oleh masyarakat. Sebab itu hasil karya menunjukkan 

fungsi social. Untuk mengetahui bagaimana fungsi social, dapat 

mengacu pada pendapat Feldman (1967) yang menjelaskan, bahwa 

karya seni menunjukkan fungsi social, apabila: (1) karya seni itu 

mencari atau cenderung mempengaruhi perilaku kolektif orang 

banyak; (2) karya itu diciptakan untuk dilihat atau dipakai 



 

 
 

(dipergunakan), khususnya dalam situasi-situasi umum; dan (3) 

karya seni itu mengekspresikan atau menjelaskan aspek-aspek 

tentag eksistensi social atau kolektif sebagai lawan dari bermacam-

macam pengalaman personal individu (na‟am, 2019: 122). 

 

2.2.4. Tinjauan Umum Meja 

Menurut KBBI atau kepanjangannya yaitu kamus besar bahasa 

Indonesia, mebel awalnya dari bahasa jawa yaitu perkakas sedangkan 

kata mebel dalam bahasa inggris adalah furniture artinya pelengkap 

berupa pekakas seperti meja, kursi, almari dan lain sebagainya. 

Bentuk mebel mempunyai banyak Keanekaragaman dengan nilai-

nilai estetika dan nilai-nilai bentuk struktur menyeluruh dari susunan 

unsur-unsur pembentuk sebuah desain sampai dengan finishing akhir. 

a. Pengertian mebel dan penempatannya 

Mebel adalah salah satu kategori elemen dari desain interior, 

setiap mebel maupun perabot furniture, sebaiknya melalui proses 

dan tahapan desain. Ada beberapa aspek yang patut 

dipertimbangkan. Aspek tersebut diantaranya meliputi: 

1) Fungsi mebel, fungsi mebel harus sesuai dengan fungsi ruang 

yang ditempati. 

2) Pertimbangan lay out hal ini meliputi efisiensi sebuah ruangan 

dan pola yang terdapat pada ruangan tersebut. 

3) Selera, Baik pengguna maupun perancang mebel tersebut juga 

harus menyesuaikan desain dengan selera, musim serta trend 

pada masanya. 

b. Tinjauan Penempatan Mebel 

Ketika hendak menempatkan produk mebel pada sebuah 

ruangan, Ada baiknya memperhatikan fungsi ruangan. Agar ketika 

mebel tersebut ditempatkan bisa pas dan nyaman digunakan dan 

karya cipta desain bisa serasi dengan suasana ruang yang ada. 

 



 

 
 

2.2.5. Tinjauan Umum Cafe 

Cafe adalah suatu tempat atau bangunan yang diorganisasi secara 

komersial, menyelenggarakan pelayanan dengan baik kepada semua 

pelanggannya untuk makan maupun minum. Selain bertujuan bisnis atau 

mencari untung, cafe juga berusaha membuat puas para tamu  dan hal ini 

merupakan tujuan utama operasi cafe. (Tarigan,2013). 

Banyak cafe memberikan daftar menu yang disertakan dengan 

gambar dari menu yang ada di cafe tersebut. Hal ini dapat membantu 

pelanggan untuk menentukan pesanan, namun tidak jarang pelanggan 

cafe merasa kecewa dengan sajian yang tidak sesuai ekspektasi, baik 

dalam tampilan (appearance) maupun dari ukuran (size). Berbeda dengan 

salah satu cafe yang berada di Jln. Dr Mansyur yaitu Pondok Alang-

Alang (PAL) Coffee yang menerapkan perinsip What You See is What 

You Get, dengan harapan kepuasan maksimal bagi pelanggannya. 

(Siregar,2011) 

2.2.6. Tinjauan Umum Meja Cafe 

Meja cafe adalah perkakas utama yang digunakan sebagai tempat 

meletakan sajian, memiliki daun meja dan kaki. Ada bermacam-macam 

nama dari meja cafe, tergantung dari bentuk dan ornamen. 

Meja cafe pada umumnya diletakkan pada ruang pelangan, 

biasanya digunakan oleh pemilik cafe untuk menikmati suasana cafe 

serta sajianya. 

2.2.7. Tinjauan Umum Ubur-ubur 

Menurut Hyman (1940) klasifikasi ubur-ubur scyphozoa adalah 

sebagai berikut: 

Kingdom : Animalia 

Subkingdom : Metazoa 

Branch : Eumetazoa 

Divisi  : Radiata 



 

 
 

Phylum : Cnidaria (Coelenterata) 

Kelas  : Scyphozoa 

Barnes (1987) mengemikakan bahwa tubuh ubur-ubur atau 

medusa menyerupai payung atau “lonceng" (Gambar 1), dengan sisi 

cembung di bagian atas atau aboral dan mulut terdapat di tengah sisi 

cekung berada di bagian bawah (Gambar 1), Medusa Scyphozoa disebut 

juga ubur-ubur sejati, karena stadium medusa merupakan bagian daur 

hidupnya yang dominan (Russel dan Hunter. 1978). 

Menurut Buchbaum et al. (1987), ubur-ubur kelas Scyphozoa 

secara umum dapat dibedakan dengan ubur-ubur kelas Hydrozoa dari 

ukuranya yang lebih lebar, tepi lonceng berlekuk-lekuk disebut lappet 

sedangkan ubur-ubur hydrozoa mempunyai velum. 

Sebagian besar medusa scyphozoa mempunyai diameter lonceng 

antara 2 – 40 cm, beberapa species bahkan lebih lebar (Barnes, 1987). 

Diameter lonceng ubur-ubur Cyanea capillata mencapai lebih dari dua 

meter dengan panjang tentakel lebih dari 36 meter (Halstead, 1971). 

Menurut Buchbaum et al. (1987), medusa aurelia biasanya berdiameter 

10 – 25 cm, adakalanya mencapai satu meter. 

Hyman (1940) menjelaskan, tepi lonceng dilengkapi dengan 

tentakel dan organ indera, biasanya berjumlah empat atau kelipatanya 

dengan susunan yang simetris terhadap radial tubuh dan lappet. 

Ubur-ubur atau dalam bahasa Inggris disebut jellyfish karena 

warnanya putih tansparan seperti agar-agar. Namun sebenarnya ubur-

ubur bukan ikan dan sebagian besar tubuhnya tersusun dari zat yang 

menyerupai lendir (Sugiarto, 1984). Bahan lendir semacam agar ini 

terletak di antara epidermis dan gastrodermis (Gambar 6), disebut 

mesoglea (Suwignyo, 1989). Komposisi penyusun mesoglea kurang lebih 

terdiri dari 96% air, 3% garam, dan 1% bahan organik (Buchbaum et al. 

1987). 



 

 
 

Tidak semua jenis ubur-ubur berwarna putih kotor seperti lendir 

(Sugiarto, 1984). Warna ungu, biru dan coklat umum dijumpai pada 

hewan yang tembus cahaya ini (Wilmoth, 1967). 

 

 

 

Gambar 6. Struktur Medusa Scyphozoa. Aurelia; 

Seperempat Bagian Dipotong untuk Melihat Struktur Bagian Dalam 

(Barnes, 1987) 

 

Menurut Suwignyo (1989), di dalam tubuh phylum Coelenterata 

terdapat rongga gastrovascular merupakan rongga yang luas berfungsi 

baik sebagai alat pencernaan maupun peredaran cairan tubuh, dan hanya 

mempunyai satu bukaan berfungsi baik sebagai mulut maupun 

pembuangan sisa pencernaan. Menurut Barnes (1987), mulut aurelia 

berhubungan dengan rongga gastrovascular dan menurut storer (1981) di 

dalamnya terdapat empat kantung lambung (Gambar 9), mengandung 

flamen ramping ber-nematocyst. Pada Gambar 7 terlihat gonad aurelia 

berbentuk tapal kuda terletak pada dasar rongga gastrovascular 

(Buchbaum et al. 1987). 



 

 
 

 

Gambar 7. Bagian Oral Aurelia (Barnes, 1987) 

 

Gambar 8. A. Rhopalium Aurelia G. B. 

Rhopalium dari samping (Hyman, 1940) 

 

 

 

 

 



 

 
 

Berikut ini beberapa jenis ubur-ubur yang ada di perairan 

Indonesia 

Chrysaora quinquecirrha 

  Tubuh ubur-ubur ini berbentuk kubah dengan lebar sekitar 

25 cm, dengan panjang tentakel kurus hingga 50 cm. Disebut juga 

Jelatang laut, mereka memiliki sengat yang dilapisi racun. Hewan ini 

akan membunuh mangsa yang lebih kecil atau predator yang dirasa 

menakutkan atau menakjubkan bagi mereka.  

(https://bacaterus.com/jenis-ubur-ubur/). 

 

 

Gambar 9: Ubur-Ubur jenis Chrysaora quinquecirrha 

(Sumber : https://id.wikipedia.org/wiki/Berkas:Chrysaora_quinquecirrha) 

https://bacaterus.com/jenis-ubur-ubur/
https://id.wikipedia.org/wiki/Berkas:Chrysaora_quinquecirrha.jpg


 

 
 

Jelly Blubber 

Spesies ubur-ubur dari wilayah pesisir di Indo-Pasifik. 

Yang unik dari ubur-ubur ini adalah warnanya, warnanya sendiri berasal 

dari pigmen yang diproduksi oleh ubur-ubur itu sendiri, bukan berasal 

dari algae simbiotik seperti pada beberapa ubur-ubur lainnya. Memiliki 

sengat di tentakelnya yang dapat menangkap krustasea kecil dan plankton 

lainnya. Sengatannya bisa menyakitkan, tetapi umumnya tidak 

menimbulkan risiko serius bagi manusia selain kulit merah dan gatal. 

(https://bacaterus.com/jenis-ubur-ubur/) 

 

 

Gambar 10: Jelly Blubber 

(Sumber : https://bacaterus.com/jenis-ubur-ubur/) 

 

Copula 

Copula sivickisi adalah genus monotype dari ubur-ubur 

kotak, spesies ubur-ubur yang sangat kecil dengan diameter sekitar 10 

mm, berbentuk lonceng dengan empat tentakel yang aktif hanya pada 

malam hari. Makanya, tidak heran jika ubur-ubur ini adalah salah satu 

hewan nokturnal yang bersembunyi pada siang hari. Jenis ubur-ubur ini 

https://bacaterus.com/jenis-ubur-ubur/
https://bacaterus.com/jenis-ubur-ubur/


 

 
 

ditemukan di perairan hangat di Samudera Pasifik dan satu lokasi di 

Samudera Hindia sekitar pantai barat Sumatera. ubur-ubur ini memiliki 

bantalan perekat di bagian atas yang dapat melindungi dirinya. Mereka 

lebih cenderung memilih tempat di bagian bawah karang atau batu. 

(https://bacaterus.com/jenis-ubur-ubur/) 

 

 

Gambar 11: Copula 

(Sumber : https://bacaterus.com/jenis-ubur-ubur/) 

 

The box Jellyfish 

Merupakan salah satu jenis ubur-ubur beracun, bahkan 

racun mereka cukup untuk membuat manusia mengalami serangan 

jantung. Bisa juga menyebabkan manusia tenggelam dalam keadaan syok 

sebelum dapat mencapai pantai. Bagi mereka yang pernah disengat dan 

mendapatkan perawatan, bekas luka yang menyakitkan dapat terasa 

selama berminggu-minggu setelah sengatan. 

https://bacaterus.com/jenis-ubur-ubur/
https://bacaterus.com/jenis-ubur-ubur/


 

 
 

Ubur-ubur ini memiliki medusa berbentuk kotak dengan 

tiga tentakel yang menonjol dari setiap sudut. Jenis ubur-ubur ini hidup 

di Samudera Indo-Pasifik dan pesisir Australia utara. 

(https://bacaterus.com/jenis-ubur-ubur/) 

 

 

Gambar 12: The box Jellyfish 

(Sumber : https://bacaterus.com/jenis-ubur-ubur/) 

 

 

Upside-down Jellyfish 

Cassiopea andromeda atau ubur-ubur terbalik mendapatkan 

namanya karena medusa mereka biasa hidup terbalik di bagian bawah. 

Mereka ditemukan di daerah pantai yang lebih hangat di seluruh dunia. 

Tak hanya di laut, habitatnya juga ditemukan di rawa-rawa 

bakau dangkal, lumpur, bahkan kanal di Florida, Karibia, dan 

Mikronesia. Ubur-ubur ini dapat ditemukan berbaring di dasar danau 

yang dangkal untuk mendapatkan sinar matahari, termasuk Danau 

Kakaban, Kalimantan Timur, untuk mendapatkan makanan, mereka 

bersimbiosis dengan algae yang ditempatkan pada kakinya. 

Dikarenakan algae membutuhkan sinar matahari dan 

melakukan fotosintesis maka ubur-ubur pun berenang terbalik dengan 

https://bacaterus.com/jenis-ubur-ubur/
https://bacaterus.com/jenis-ubur-ubur/


 

 
 

kaki di atas untuk mendapatkan sinar matahari. Untuk ciri-ciri ubur-ubur 

ini memiliki sengatan ringan dan mungkin ada banyak individu dengan 

beragam warna putih, biru, hijau, dan coklat. 

(https://bacaterus.com/jenis-ubur-ubur/) 

 

 

Gambar 13: Upside-down Jellyfish 

(Sumber : https://bacaterus.com/jenis-ubur-ubur/) 

 

Moon Jellyfish 

Saucer Jelly atau Common Jelly. Diberi banyak nama 

karena ubur-ubur Moon Jellyfish sangat mencolok dengan kecantikan 

yang dimilikinya. Ubur-ubur ini tampak tembus pandang dengan ukuran 

25-40 cm dan memiliki efek sengatan ringan. 

Merupakan ubur-ubur tercantik dengan gerakan 

berdenyutnya, sebenarnya mereka hanya mampu bergerak terbatas, dan 

mudah hanyut ketika berenang. Ubur-ubur ini mati setelah bereproduksi 

selama beberapa bulan, karena itulah mereka termasuk ubur-ubur 

berumur pendek. (https://bacaterus.com/jenis-ubur-ubur/) 

 

https://bacaterus.com/jenis-ubur-ubur/
https://bacaterus.com/jenis-ubur-ubur/
https://bacaterus.com/jenis-ubur-ubur/


 

 
 

 

Gambar 14: Moon Jellyfish 

(Sumber : https://bacaterus.com/jenis-ubur-ubur/) 

 

Golden Jellyfish 

Ubur-Ubur jenis ini hidup di danau air asin, tidak semua 

ubur-ubur hidup di laut, ada tiga destinasi di Indonesia yang mempunyai 

ubur-ubur tak menyengat yakni, Danau Misool Raja Ampat, Papua barat; 

Danau Kakaban, Kalimantan Timur; dan Kepulauan Togean, Sulawesi 

Tengah. Danau ini penuh dengan ubur-ubur yang terisolasi dari laut 

begitu lama, sehingga mereka benar-benar kehilangan sengatannya. 

Mereka menghabiskan sebagian besar hari mereka 

bermigrasi harian melintasi danau, dengan secara aktif menavigasi 

lingkungan mereka, memiliki nama ilmiah Mastigias papua etpisoni, 

ubur-ubur ini berbentuk seperti kubah berwarna emas atau putih 

kecoklatan begitu pula dengan tentakelnya, dan ubur-ubur ini berkumpul 

dalam jumlah besar. (https://bacaterus.com/jenis-ubur-ubur/) 

 

https://bacaterus.com/jenis-ubur-ubur/
https://bacaterus.com/jenis-ubur-ubur/


 

 
 

 

Gambar 15: Golden jellyfish 

(Sumber : https://bacaterus.com/jenis-ubur-ubur/) 

 

2.2.8. Tinjauan Ergonomi 

Ergonomi` berasal dari bahasa latin, yaitu kata ergon yang artinya 

kerja, dan kata nomos yang artinya hukum alam. Ergonomi adalah studi 

tentang sistem kerja manusia berkaitan dengan lingkungan dan fasilitas, 

yang saling berinteraksi satu dengan lainnya. 

Ergonomi pada umumnya merupakan aktivitas (desain)  

rancang bangun ataupun rancang ulang (redesain). Hal ini meliputi 

perangkat keras misalnya perkakas untuk kerja (benches), platform, 

kursi, pegangan alat kerja, sistem pengendali, alat peraga, 

jalan/lorong, pintu, jendela dan lain-lain. Masih mengenai hal 

tersebut yaitu bahasan mengenai rancang bangun lingkungan kerja, 

dikarenakan jika sistem perangkat keras maka akan berubah pula 

lingkungan kerjanya. 

Pendekatan khusus pada disiplin ergonomi adalah aplikasi 

sistematis dari segala informasi relevan serta berkaitan dengan 

karakteristik dan perilaku manusia dalam perancangan fasilitas, 

https://bacaterus.com/jenis-ubur-ubur/


 

 
 

peralatan dan lingkungan kerja yang dipakai. Maka dari itu analisis dan 

penelitian ergonomi meliputi beberapa hal berkaitan dengan : 

a. Anatomi  dan fisiologi,  yaitu mempelajari  struktur serta fungsi 

tubuh manusia. 

b. Antropometri, yaitu ilmu mengenai ukuran/dimensi  tubuh 

d a r i  manusia. 

c. Fisiologi,  yaitu ilmu yang mempelajari tentang sistem saraf dan 

otak manusia. 

d. Psikologi ekspererimen, ilmu yang mempelajari tentang tingkah 

laku manusia. 

                                                             

2.2.9. Tinjauan Antropometri  

Anthropometri adalah ilmu membahas pengukuran dimensi dan 

cara mengaplikasikan karakteristik khusus dari tubuh manusia. 

Anthropometri berasal dari kata antropos artinya manusia, dan metrikos 

berarti pengukuran. Sehingga Anthropometri diartikan sebagai suatu ilmu 

secara khusus berkaitan dengan pengukuran tubuh manusia serta 

digunakan untuk menentukan perbedaan pada individu, kelompok, dan 

sebagainya. 

Setiap manusia memiliki ukuran berbeda-beda. Antropometrika 

sangat diperlukan sebagai pedoman dalam membuat sebuah desain mebel 

berkaitan dengan tubuh manusia secara fisik. Ada dua cara pengukuran 

dalam antropometri, yaitu antropometri statis dan antropometri dinamis. 

a. Antropometri statis. 

Adalah ilmu tentang pengukuran manusia pada posisi diam dan 

linier pada permukaan tubuh. Berikut adalah beberapa fakor yang 

mempengaruhi anatomi tubuh manusia: 

1) Umur. 



 

 
 

Ukuran tubuh manusia akan berkembang mulai saat lahir 

sampai kurun waktu usia 20 tahun untuk pria, dan 17 tahun 

untuk wanita.  

2) Jenis kelamin. 

Pada  umumya pria memiliki ukuran tubuh lebih besar, kecuali 

pada bagian dada dan juga pinggul. 

3) Suku bangsa (Etnik) 

Setiap suku bangsa memiliki karakteristik fisik berbeda 

satu dengan yang lain. 

4) Sosial, ekonomi dan konsumsi gizi yang diperoleh. 

b. Antropometri dinamis. 

Adalah Pengukuran keadaan dan ciri fisik manusia dalam keadaan 

bergerak atau memperhatikan gerakan yang mungkin terjadi saat 

melakukan kegiatan. 

2.2.10. Tinjauan Konstruksi 

Struktur serta konstruksi adalah elemen desain mebel yang 

berkaitan dengan faktor kesatuan dari berbagai komponen mebel.  

pertimbangan struktur dan konstruksi ini dilakukan dengan tujuan 

memberikan kekuatan pada produk dan menjamin keselamatan pemakai.   

Ada dua struktur konstruksi dalam desain mebel, yaitu: sistem 

build-in furniture dan build-up furniture. Build-in furniture adalah suatu 

sistem konstruksi mebel memanfaatkan lantai, dinding, maupun langit-

langit pada bangunan sebagai bidang penguat konstruksi. Sedangkan 

build-up furniture adalah suatu sistem kontruksi tidak terikat oleh 

bangunan sebagai penguat konstruksi. Konstruksi dibuat lepas bebas dari 

struktur bangunan. 

Konstruksi dipisah menjadi tiga kelompok, yaitu: konstruksi 

dengan materi sejenis tanpa pengikat tambahan, konstruksi antara dua 

materi atau lebih, dan konstruksi dengan pengikat khusus. 



 

 
 

B. Suprapto (1979) telah mengklasifikasikan jenis-jenis 

konstruksi berdasarkan jenis, sistem atau sifat konstruksinya. 

a. Konstruksi antara materi dengan materi secara permanen, tak 

berubah, atau disebut fix contruction. 

b. Kontruksi antara materi dengan materi atau antara elemen dengan 

elemen yang dapat dilepas atau disebut juga dengan knocked 

down system. 

c. Konstruksi antara materi dengan materi yang dapat bergerak, 

labil, bisa dipasang menurut kebutuhan, dapat berubah, dan selalu 

berubah sesuai dengan beban. 

2.2.11. Tinjauan Bahan dan Tekstur 

Setiap bahan (material) punya karakter serta tekstur (kesan raba) 

yang berbeda pada permukaannya, warna asli bawaan dari bahan itu 

sendiri. Tekstur merupakan kualitas tertentu dari suatu produk, 

permukaan timbul sebagai akibat dari struktur tiga dimensi. Pembuatan 

produk meja cafe ini bahan utama dipakai yaitu kayu mahon. 

Tanaman mahoni (Swietenia macrophylla) banyak ditanam 

sebagai pohon pelindung karena sifatnya  tahan panas dan memiliki daya 

adaptasi baik terhadap berbagai kondisi tanah sehingga tetap bertahan 

menghiasi tepi jalan di beberapa daerah. Tanaman ini dikembangkan 

pada awalnya di wilayah Jawa sejak jaman penjajahan Belanda. Kayu 

mahoni mempunyai nilai ekonomis yang cukup tinggi sehingga 

dibudidayakan untuk keperluan sumber bahan baku industri. Kualitas 

kayunya keras dan memiliki warna kemerahan, sangat baik digunakan 

untuk meubel, furniture, barang-barang ukiran dan kerajinan tangan. 

Kayu mahoni memiliki kualitas yang mendekati kualitas kayu jati 

sehingga sering dijuluki sebagai primadona kedua. Berdasarkan jenisnya, 

mahoni terdiri atas mahoni berdaun kecil (Swietenia mahagoni) dan 

mahoni berdaun lebar (Swietenia macrophylla). Kualitas kayu mahoni 



 

 
 

berdaun kecil lebih baik dibandingkan mahoni berdaun lebar 

(Kementrian Kehutanan, 2011). 

2.2.12. Tinjauan Finishing 

Finishing adalah tahap akhir dalam proses desain produk dengan 

harapan hasilnya dapat diterima dengan baik oleh konsumen. Fungsi 

Proses finishing dapat dibedakan menjadi tiga yaitu fungsi keindahan, 

fungsi perlindungan serta fungsi ekonomi dapat meningkatkan nilai jual. 

Tujuan dan maksud fungsi keindahan adalah  suatu finishing harus dapat 

membuat suatu produk mebel menjadi indah dan menarik bagi orang 

yang ingin memakainya. Fungsi perlindungan yaitu memberikan 

perlindungan dari organisme perusak kayu. Fungsi ekonomi yaitu 

finishing harus mampu meningkatkan nilai jual produk   

Finishing pada produk furniture harus bisa memberikan 

perlindungan terhadap kondisi-kondisi disekitarnya seperti panas, hujan 

atau perubahan suhu, juga terhadap serangan hama atau bakteri perusak 

kayu.   

Ada berbagai macam jenis finishing yang telah dikenal di dunia 

industry furniture. Jenis-jenis tersebut dibedakan berdasarkan tekhnik 

aplikasi dan jenis bahannya, akan tetapi pada pembuatan meja cafe ini 

menggunakan finishing epoxy metal paint dan duco 

Cat duco adalah suatu cairan yang akan menyebar di atas suatu 

permukaan  kayu dan setelah mengering akan membentuk lapisan film 

tipis padat yang merupakan fungsi dekoratif maupun protektif. Cat duco 

digunakan sebagai pelapisan untuk warna solid dengan bahan pembentuk 

utama, yakni bahan pembentuk film (binder) dikenal sebagai resin atau 

polymer yang dilarutkan dalam pelarut organik ditambah bahan 

pembantu (additive), pigmen dan bahan pengisi (filler) (Adidarma, 

1998). 
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2.3 Standarisasi Produk 

Standarisasi produk mebel bertujuan untuk memenuhi unsur 

kenyamanan pemakai. Hal ini berkaitan dengan unsur ergonomi, dimana 

suatu produk harus mempunyai kenyamanan untuk digunakan atau dipakai. 

Hasil-hasil karya diterapkan atau digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. 

Standarisasi memiliki arti sebagaimana disimpulkan oleh suharso: 

Standarisasi produk adalah ukuran produk berdasarkan norma-norma yang 

ada.  norma adalah aturan ukuran atau kaidah yang dipakai sebagai tolak ukur 

menentukan sesuatu  (2005: 228). 

Standarisasi dalam  pembuatan suatu produk sangatlah penting untuk 

mencapai sasaran kebutuhan ruang, produk maupun pemakaiannya, sehingga 

tujuan pembuatan produk sebagai penunjang aktivitas benar-benar berfungsi 

dengan baik. Untuk mencapai standarisasi produk harus disesuaikan dengan 

proporsi dan anataomi manusia supaya nyaman, serasi dengan fungsional (M. 

Gani, 1993:64).  

Hal lain sesuai dengan proporsi dan anatomi tubuh adalah ukuran 

bagian-bagian benda pakai itu disesuaikan secara teliti dengan ukuran bagian-

bagian tubuh pemakainya terutama yang langsung dengan benda pakai itu.  



 

 
 

 

Gambar 16. Rekomendasi ukuran kursi secara umum 

(Sumber : Borreti dalam Eddy S Marizar, 2005.) 

 

 

 

 



 

 
 

Pada pembuatan Tugas Akhir, peneliti mendesain produk berdasarkan 

ukuran standar, ukuran yang dimaksudkan yaitu sebagai berikut: 

a. Norma Anatomi 

Norma anatomi atau norma tubuh membutuhkan dimensi atau ruang 

gerak dalam melakukan aktivitas. Ketentuan norma anatomi sangat 

banyak, Peneliti dalam penelusuran data hanya menyajikan norma-

norma yang berhubungan dengan perancangan sebuah meja dan kursi. 

Hal ini bertujuan  agar perabot sebagai penunjang aktivitas benar-benar 

dapat berfungsi dengan baik. 

Dibawah ini adalah gambar-gambar yang berkaitan dengan norma-

norma anatomi manusia secara umum dan khusus langsung berkaitan 

dengan dimensi tubuh manusia. 

 

Gambar 17. Norma Anatomi (Sumber: Designing Furniture. 

(Panero dalam Marizar, 2005: 17) 



 

 
 

 

Gambar 18. Norma Anatomi Tubuh 

(Sumber: Teknik Mendesain Perabot Yang Benar. (M Gani, 1993: 63) 

  



 

 
 

b. Norma Benda 

Dalam merancang sebuah perabot sebaiknya kita memanfaatkan 

ruang secara maksimal sehingga barang atau benda yang akan kita 

masukkan ke ruangan sesuai dengan dicapainya keinginan, hal ini akan 

menghemat bahan serta memberi fungsi  maksimal. 

 

   

 Gambar 19. Norma Benda Sumber: Teknik Mendesain Perabot Yang 

Benar.(M Gani, 1993: 61) 

 

 

 

 

 



 

 
 

c. Norma Perabot 

Perabot yang akan dibuat produk adalah meja cafe dengan fungsi 

untuk menerima tamu dan sebagainya, dalam masyarakat sudah dikenal 

secara umum bahwa meja kursi cafe berguna untuk bercengkrama 

dengan pelanggan. 

 

Gambar 20. Berbagai Sikap Duduk Sumber: Designing Furniture. 

(Panero dalam Marizar, 2005: 78) 

 

 

 



 

 
 

2.4 Proses Perwujudan Produk 

Konsep merupakan awal dari sebuah perancangan dan menjadi pijakan 

dalam menghasilkan desain rasional. Oleh karena itu, konsep desain menjadi 

sangat penting untuk mengendalikan keseimbangan antara olah pikiran dan 

perasaan penciptanya. “Kreativitas sebuah desain mebel selalu mengacu pada 

keselarasan antara logika dan estetika, juga keselarasan antara fungsi dan 

emosi.” (Eddy S. Marizar,2005:61). 

Stem (1989:2) mengungkapkan bahwa desain dimulai dari inspirasi 

yang digerakkan oleh getaran gagasan. Gagasan desain hanya akan berhasil 

dengan baik apabila diawali oleh pembuatan konsep terlebih dahulu.  

2.4.1. Metode Proses Perancangan 

Dari segi bentuk, terdapat proses pertimbangan untuk mengenal 

terhadap objek sebagai ide dalam perancangan desain mebel. Objek 

tersebut, yakni gerbang torii Jepang diamati, dihadirkan kembali menurut 

imajinasi dan pertimbangan nilai-nilai artistik.  

Upaya mengolah ide-ide dengan melibatkan imajinasi yang 

digambarkan dalam karya melalui tehnik deformasi. Cara yang 

digunakan dari bentuk umum bangunan torii atau dari proses penyusunan 

beberapa unsur melalui penggabungan dengan objek lain, sehingga 

dihasilkan karya baru sesuai dengan ide maupun konsep. Kemudian 

merepresentasikan desain serupa sebagai acuan dalam menciptakan karya 

baru. 

2.4.2. Referensi 

Didalam menentukan gagasan kreatif dan inovatif,  referensi 

sangatlah penting dan berarti, karena adanya referensi dari buku, foto-

foto mebel, majalah mebel serta survey langsung di lapangan akan 

didapat hasil terarah dan tidak melenceng dari konsep pemikiran awal. 

Sehingga lebih mudah dalam mengembangkan serta menghasilkan ide, 

paling utama kenyaman dan keindahan.  



 

 
 

Sumber referensi adalah hal paling mutlak dalam perencanaan suatu 

desain, dikarenakan untuk memperkuat perencanaan tersebut, sehingga dalam 

pembuatan karya dapat dipertanggung jawabkan keabsahannya, seperti data 

referensi pada gambar-gambar. 

Gambar 21. Meja Cafe Dengan Gaya Industrial 

(Sumber: http://www.lakeflatodogrun.com/craft-call/craft-call-garza-design-build/ 

diakses 8 Maret 2019) 

http://www.lakeflatodogrun.com/craft-call/craft-call-garza-design-build/


 

 
 

 

Gambar 22. Meja Kursi Cafe Dengan Gaya Moderen 

(Sumber : https://woodendeco.site diakses 8 Maret 2019.) 

 

 



 

 
 

 

Gambar 23. Meja Kursi Cafe Moderen 

(Sumber: http://www.contemporist.com/lebkov-sons-cafe-in-amsterdam/ diakses 8 

Maret 2019.) 

http://www.contemporist.com/lebkov-sons-cafe-in-amsterdam/


 

 
 

 
Gambar 24. Meja Kursi Cafe Moderen 

(Sumber: http://foter.com/explore/coffee-bar-stools diakses 8 Maret 2019.) 

 

http://foter.com/explore/coffee-bar-stools


 

 
 

2.4.3. Kerangka Pemikiran 

Produk meja kursi cafe berfungsi sebagai tempat sajian, relaksasi 

serta untuk mendapatkan kenyamanan, kenyamanan tersebut bisa didapat 

dengan menikmati suasana ruangan dan kelezatan sajian yang di 

hidangkan. 

Peneliti berinovasi merancang dan membuat meja cafe dengan 

konsep ubur-ubur jenis Chrysaora quinquecirrha sebagai unsur hias. 

Dikarenakan ingin membuat meja berbeda dari lainnya, memiliki 

keunikan tersendiri. Dalam proses perancangan produk harus teliti, 

cermat dalam mempertimbangkan masalah, sasaran dan filosofi desain 

serta upaya desain untuk berorientasi dalam mencapai hasil optimal 

dengan biaya rendah. Maka dari itu suatu desain harus memperhatikan 

beberapa factor penting (vital) bagi terciptanya suatu desain.  

a. Faktor fungsi (suatu produk harus benar-benar berfungsi 

sesuai dengan fungsinya). 

b. Faktor produksi (suatu desain harus bisa diproduksi sesuai 

dengan metode dan proses yang ditentukan). 

c.  Factor perform atau gaya (spirit dan gaya zaman, daya tarik 

atau image pada suatu desain). 

d. Factor kualitas (kualitas produk, kenyamanan, kelayakan,serta 

kepraktisan) 

e. Factor pemasaran (selera konsumen, pasar yang dituju, 

penentuan harga, pendistribusian) 

Berikut merupakan kerangka fikir yang peneliti terapkan dalam 

merancang Tugas Ahir : 

 



 

 
 

 

Gambar 24. Kerangka Pikir 

(Sumber : Agus Setiawan, 27 September 2019.


