BAB V
PENUTUP

Dari keseluruhan pembahasan pada penulisan Tugas Akhir program studi
Desain Produk, peneliti bisa mengambil kesimpulan serta saran tentang produk
meja cafe dengan konsep ubur-ubur. Adapun kesimpulan juga saran diantaranya:
5. 1.

Kesimpulan
1.

Perancangan meja dan kursi cafe melalui eksplorasi bentuk ubur-ubur
kelas Medusa Scyphozoa jenis Chrysaora quinquecirrha sebagai
penambah nilai estetis produk.

2.

Perancangan desain meja dan kursi cafe sesuai dengan standarisasi
ergonomic, antropometri sehingga dapat memberikan kenyaman bagi
pemakai.

3.

Proses perancangan dimulai dari ide dasar, selanjutnya dikembangkan
melalui sketsa alternatif , gambar kerja. Proses produksi diawali dari
proses pemilih bahan, pembuatan komponen, pembuatan kontruksi,
perakitan, finishing dan kontrol kualitas.

4.

Pemilihan warna duco dengan warna putih memberi kesan mewah
dengan sedikit sentuhan klasik dari warna emas pada ukiran.

5. 2.

Saran
1.

Eksplorasi bentuk menjadikan desain lebih kreatif dan inovatif .

2.

Desain berkualitas perlu memperhatikan factor-faktor dengan pengaruh
besar seperti fungsi, ukuran, bentuk, bahan, dan laku untuk diperjual
belikan.

3.

Penetapan metode dalam perancangan merupakan faktor penting didalam
mendesain.
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DAFTAR ISTILAH
Actor
Activity

Pelaku pria sandiwara atau filem
Aktifitas
Udara yang dipampatkan atau dipadatkan dan disimpan

Air compressor

dibawah tekanan yang lebih besar dari tekanan atmosfer,
biasanya udara tersebut disimpan di dalam tanki atau
biasa disebut dengan air tank atau air receiver tank

Aksentuasy

Penekanan pada suatu objek tertentu
Adalah Ilmu yang mempelajari pengukuran dimensi tubuh

Anthropometri

manusia(ukuran,berat,volume,dan

lain-lain)

dan

karakteristik khusus dari tubuh seperti ruang gerak
Balance

keseimbangan, agar kelihatan lebih bagus, tenang dan
tidak berat sebelah

Brown

Warna coklat

Build in

Membangun

Build up

Memangun

Concept

Konsep atau gagasan utama

Design

Desain, rancangan sesuatu

Duco
Eksperimentasi
Epoxy
Eksplorasi

Teknik Finishing yang bertujuan untuk memperindah
produk
Suatu percobaan
epoxy filler merupakan cat dasar dengan dua komponen
yaitu epoxy filler dan hardener
Pencarian sesuatu
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Pekerjaan tahap akhir dari sebuah pembuatan produk
Finishing

untuk Memberikan perlindungan terhadap kondisi sekitar
dan menjadi indah dan menarik
Istilah yang digunakan untuk perabot rumah tangga yang
berfungsi sebagai tempat penyimpan barang, tempat

Furniture

duduk, tempat tidur, tempat mengerjakan sesuatu dalam
bentuk

meja

atau

tempat

menaruh

barang

di

permukaannya
Glas box
Gloss
Harmony

Kotak kaca
Tingkat kekilapan yang tidak terlalu tinggi
Kombinasi dari unit-unit yang memiliki kemiripan dalam
satu atau beberapa hal

Human factors

Faktor manusia

Improvisasi

Penyesuaian diri

Implementasi
Interior
Kredibel
Knock down
Melamine

Pelaksanaan atau penerapan
Bagian dalam gedung. Bisa juga diartikan sebagai tatanan
ruang atau perabot
Dapat dipertanggung jawabkan
Dapat di pasang dan dilepas jika di butuhkan
Suatu zat yang pelapis yang digunakan untuk finishing
Adalah bahan kimia yang memiliki kadar nitrogen
merupakan bahan baku bahan peledak yang banyak

Nitro selulose

digunakan untuk keperluan militer dan sebagai bahan baku
atau bahan penolong untuk proses produksi industri
tertentu maupun untuk keperluan lainnya
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Place

Tempat, lokasi

Polisture

Zat yang digunakan untuk finishing berupa cairan

Proporsi

perbandingan

Programing

pemrograman

Problem solving

Penyelesaian masalah

Problem seaking

Penggabungan masalah

Relevan
Sintesis

Sanding sealer

Spray gun
Transformasi
Unity
Visualisasi
Vital

Bersangkut paut, berguna secara langsung
Penggabungan unsur-unsur untuk membentuk ujaran
menggunakan alat bahasa yang ada.
Jenis maincoat atau lapisan utama yang warna hasil
aplikasinya transparan
salah satu alat yang bisa digunakan untuk aplikasi
finishing kayu melalui metode penyemprotan
Perubahan bentuk
Kesatuan yang nampak seperti menjadi satu
Pengungkapan gagasan atau perasaan menggunakan
gambar, kata , grafik dan sebagainya
Sangat penting
Bahan finishing yang berfungsi sebagai lapisan dasar untuk

Wood filler

menutup pori-pori kayu sehingga menghasilkan finishing yang
halus, rata

