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BAB V 

PROSES PENGERJAAN DESAIN 

A. Sketsa Awal. 

Sketsa awal merupakan tahap awal dalam memvisualisasikan ide atau 

gagasan awal desain yang dituangkan dalam bentuk gambar sketsa sebagai 

alternatif pemecahan masalah yang ada di lapangan. Sketsa diperoleh 

berdasarkan analisa studi lapangan dan studi literatur yang kemudian ditarik 

kesimpulan sebagai dasar penciptaan produk. 

Pengembangan sketsa desain sangat penting dalam upaya memperoleh 

desain yang diinginkan dan sesuai dengan permasalahan tersebut. 

Berdasarkan pengambangan sketsa-sketsa tersebut yang nantinya menjadi 

keputusan desain sebagai solusi pemecahan masalah. Berikut dibawah ini 

sketsa-sketsa desain alternatif pemecahan masalah: 

 

Gambar 22 :  Sketsa stool dan meja 1 

( Sumber: Dokumen Penulis, 2018 )
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Gambar 23 :  Sketsa stool dan meja 2 

( Sumber: Dokumen Penulis, 2018 ) 

 

 

Gambar 24 :  Sketsa stool dan meja 3 

( Sumber: Dokumen Penulis, 2018 )  
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Gambar 25 :  Sketsa stool  dan meja 4 

( Sumber: Dokumen Penulis, 2018 ) 

 

   

 

Gambar 26 :  Sketsa stool dan meja 5 

( Sumber: Dokumen Penulis, 2018 ) 
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Gambar 27 :  Sketsa stool dan meja 6 

( Sumber: Dokumen Penulis, 2018 ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 28 :  Sketsa stool dan meja 7 

( Sumber: Dokumen Penulis, 2018 ) 
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Gambar 29 :  Sketsa stool dan meja 8 

( Sumber: Dokumen Penulis, 2018 ) 

 

 

Gambar 30 :  Sketsa stool dan meja 9 

( Sumber: Dokumen Penulis, 2018 ) 
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Gambar 31 :  Sketsa stool dan meja 10 

( Sumber: Dokumen Penulis, 2018 ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 32 :  Sketsa Ornamen Jepara 

( Sumber: Dokumen Penulis, 2018 ) 
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B. Keputusan Desain. 

Setelah melalui beberapa tahapan yaitu dengan adanya alternatif 

desain, kemudian diambil salah satu dari beberapa macam alternatif  yang 

sesuai atau desain yang diharapkan, jika memperhitungkan tujuan dari judul 

lalu diambil dari desain yang terbaik dari desain alternatif, selanjutnya adalah 

mengadakan studi sebagai pengembangan desain terpilih guna menentukan 

final desain dan gambar kerja setelah melalui pengumpulan data-data literatur 

dan observasi pasar. ( lihat pada gambar) 

Desain Terpilih  

 

 

Gambar 33 :  Sketsa terpilih 

(Sumber: Dokumen Penulis. 2018) 
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C. Gambar Kerja. 

Gambar kerja berfungsi sebagai acuan dalam membuat komponen 

pada pengerjaan produk di bengkel kerja. Pada gambar ini dicantumkan 

secara lengkap seluruh keterangan obyektif berupa notasi atau lambang-

lambang yang sesuai dengan aturan dan standar gambar teknik. Fungsi 

gambar teknik dalam perancangan produk antara lain : 

1. Membantu pelaksana dalam produksi. 

2. Sebagai bahasa gambar yang mudah dimengerti. 

3. Menghindari salah satu pengertian antar desainer dan pelaksana. 

4. Meningkatkan ketepatan atau akurasi dalam ukuran dan proporsi. 

Gambar proyeksi menyajikan gambar 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, tampak potongan serta gambar-

gambar detail, sedangkan Proyeksi Perspektif digunakan untuk menyajikan 

gambar dari sudut mata berbeda supaya dapat terlihat seperti pandangan 

kenyataannya. 

Berikut adalah gambar stool dan meja : 
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Gambar Kerja Stool  

 

 

 

 

 

 

 

 

        Gambar 34 :  Gambar Kerja Stool 

(Sumber: Dokumen Penulis. 2018) 

H. Ariyanto, 

S.T., M.T., AIA. 

Jati Widagdo,       

S. Sn., M.Sn.. 
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Gambar Kerja Meja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 35 :  Gambar Kerja Meja 

(Sumber: Dokumen Penulis. 2018) 

6
0
 

H. Ariyanto, 

S.T., M.T., AIA. 

60 

Jati Widagdo,       

S. Sn., M.Sn.. 
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Gambar Perspektif 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 36 :  Gambar Perspektif 

(Sumber: Dokumen Penulis. 2018) 

H. Ariyanto, 

S.T., M.T., 

Jati Widagdo,       

S. Sn., M.Sn.. 
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Dengan gambar kerja, penulis mengharapkan mampu 

menerjemahkan tentang produk secara rinci dan gamblang agar 

mempermudah orang awam memahami gambar. Rincian produk antara lain: 

1. Bentuk Produk. 

Bentuk produk stool set mengadopsi struktur bentuk toples, 

dudukan stool  dan daun meja mengadopsi bentuk dari tutup toples, 

sedangkan kaki dan badan stool meja mengambil konsep dari badan 

toples. 

2. Fungsi Produk. 

Fungsi utama stool set sebagai tempat duduk seperti untuk selain 

itu fungsi lain dari stool set ini juga bisa sebagai dekorasi pada ruang 

teras, pada cafe, ataupun pada restaurant. 

3. Ukuran Produk.  

a. Stool : p x l x t , dengan rincian sebagai berikut: 

Diameter dudukan   :  40 cm 

Tinggi stool sampai dudukan  :  38 cm 

Tinggi keseluruhan    :  45 cm 

Lebar stool    :  40 cm 

b. Meja : p x l  x t , dengan rincian sebagai berikut: 

Diameter daun meja   :  70 cm 

Diameter badan meja   :  70 cm 

Tinggi badan meja   :  47 cm 

Tinggi meja    :  60 cm 
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4. Bahan Baku. 

Bahan baku utama yang digunakan adalah kayu jati dan kayu 

mahoni karena kedua jenis kayu tersebut paling sering digunakan dalam 

pembuatan produk mebel. Penggunaan kedua bahan tersebut karena 

dalam proses finishing  menggunakan 2 warna berbeda, oleh karena itu 

penggunaan bahan kayu juga menyesuaikan warna finishing-nya.  

5. Kontruksi.  

Kontruksi yang digunakan pada pembuatan meja dan stool set ini 

adalah kontruksi  dengan menggunakan sambungan tumpul (verstek) 

serta dibantu bahan penunjangnya berupa pasak dan lem. 

6. Finishing. 

Finishing yang digunakan dalam pembuatan kursi teras dan meja 

teras adalah finishing dengan menggunakan NC dengan warna dark 

brown CA dan Duco dengan warna white 0001. 

 

D. Proses Pengerjaan Produk. 

Proses pengerjaan produk adalah langkah yang harus dilakukan untuk 

mewujudkan desain ke dalam bentuk nyata produk. Untuk itu dalam 

mendesain harus diperhatikan hal-hal yang menyangkut proses dalam 

merealisasikan produk tersebut kebentuk nyata.   

Dalam proses produksi ada beberapa faktor yang mendukung kelancaran 

dalam  proses produksi antara lain adalah skill dari pekerja, 
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fasilitas dan bahan. Dalam menentukan pekerja, fasilitas, dan bahan, 

harus disesuaikan dengan desain yang akan di buat.  

Adapun langkah-langkah yang dilakukan dalam proses produksi  adalah 

sebagai berikut: 
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Skema 04 : Skema Proses Pengerjaan Produk  

( Sumber : Dokumen Penulis, 2018 ) 

Identifikasi Bahan 

Persiapan Alat 

Penggergajian Kayu Log 

Pengeringan Kayu 

Pembuatan  Kontruksi 

Pengemalan 

komponen 

Kontrol Kualitas Akhir 

Penghalusan Komponen 

Finishing 

Kontrol Kualitas Awal 

Perakitan 

Proses Pengukiran 

Gambar Kerja 
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E. Teknik Pengerjaan Bahan. 

 

Pada tahapan ini merupakan penjelasan berbagai hal yang berkaitan 

dengan teknik pengerjaan Tugas Akhir ini tahapan-tahapan pengerjaan secara 

berurutan dari awal proses hingga akhir proses. Dalam pelaksanaan teknik 

pengerjaannya dilakukan pengecekkan pada setiap tahapnya untuk 

mendapatkan produk yang baik dan berkualitas yang sesuai dengan konsep 

desain. 

Teknik pengerjaan karya produk ini menggunakan teknik konvensional 

yaitu teknik pembuatan konstruksi dengan alat pertukangan sederhana yang 

berpedoman dengan gambar kerja yang telah dibuat sebelumnya. Adapun 

tahapan-tahapan pengerjaannya antara lain: 

1. Identifikasi Bahan.  

Identifikasi bahan dalam hal ini mencakup tentang semua bahan yang 

digunakan dalam pembuatan produk. 

a. Bahan Utama. 

Bahan utama dalam pembuatan produk stool dan meja ini 

adalah kayu jati dan kayu mahoni. Kayu jati dan kayu mahoni dalam 

klasifikasinya termasuk dalam klasifikasi kayu yang mempunyai 

kualitas baik akan tetapi Serat kedua kayu tersebut berbeda. 

Ciri-ciri umum kayu jati sebagai berikut: 

1) Kayu jati cukup tersedia dilapangan. 

2) Mudah dalam pengerjaan. 

3) Kembang susut kecil. 
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4) Daya retaknya kecil. 

5) Kuat dan awet. 

6) Serat halus. 

Adapun ciri-ciri umum kayu mahoni sebagai berikut: 

1) Warna kayu teras berwarna coklat muda kemerah-merahan atau 

kekuning-kuningan sampai coklat tua kemerahan sampai lebih 

tua 

2) Bertekstur kayu agak halus 

3) Arah serat berpadu, terkadang bergelombang 

4) Permukaan kayu agak licin 

5) Permukaan kayu mengkilap 

6) Permukaan kayu memiliki gambar bervariasi yang disebabkan 

arah serat yang tidak teratur dan lingkaran tumbuh 

 

 

 

 

 

 

Gambar 37 :  Kayu Jati 

( Sumber : Dokumen Penulis, 2018) 
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b. Bahan Pendukung 

Bahan pendukung adalah bahan yang diperlukan dan 

digunakan selain bahan utama. Bahan pendukung yang digunakan 

dalam pembuatan kursi dan meja teras adalah sebagai berikut  

1) Lem Epoxy, Putih, dan Alteco. 

 

 

 

 

 

Gambar 38 :  Bahan Pendukung lem. 

( Sumber : Dokumen Penulis, 2018 ) 

2) Paku dan Sekrup 

 

 

 

 

 

Gambar 39 :  Bahan Pendukung paku dan sekrup. 

( Sumber : Dokumen Penulis, 2018 ) 
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1) Ring putar 

Digunakan sebagai alat bantu untuk memutar dudukan stool 

 

 

 

 

 

 

Gambar 40 :  Ring putar. 

( Sumber : Dokumen Penulis, 2018 ) 

2) Kaca 

Bahan pendukung sebagai pelindung pada meja dan sebagai 

penambah nilai estetik. 

 

 

 

 

 

 

 Gambar 41 :  Kaca  

( Sumber : Dokumen Penulis, 2018 ) 
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3) Handel, Engsel dan Pengait Mata Yuyu 

Sebagai bahan pendukung pada pintu meja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Gambar 42 :  Handle, engsel dan pengait mata yuyu  

( Sumber : Dokumen Penulis, 2018 ) 

 

2. Persiapan Alat. 

Persiapan alat dalam proses pembuatan stool set yang memadai 

yang memadai baik berupa peralatan masinal maupun peralatan manual. 

a. Peralatan Masinal. 

Peralatan masinal yang dibutuhkan terdiri dari berbagai alat antara 

lain : 
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1) Circular Saw atau sircle saw. 

Circular Saw merupakan alat perkakas berupa gergaji yang 

berguna untuk memotong benda kerja. Digunakan untuk 

membelah atau memotong kayu yang akan dibuat komponen. 

 

 

 

 

Gambar 43 : Mesin Gergaji Piringan (Circular Saw) 

( Sumber : Dokumentasi Penulis, 2018 ) 

  

2) Bend Saw ( Gergaji Selendang ) 

 Digunakan untuk memotong bagian kayu agar menjadi 

bengkok atau melengkung sesuai kebutuhan pembuatan. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 44 : Gergaji selendang 

( Sumber : Dokumentasi Penulis, 2018 ) 
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3) Mesin Ketam. 

 Mesin ketam atau mesin serut digunakan untuk meratakan 

permukaan kayu yang sudah diproses perakitan dengan 

menggunakan tangan. Sehingga permukaan papan lebih rata.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 45 : Mesin Ketam 

( Sumber : Dokumentasi Penulis, 2018 ) 

4) Hand Drill (Mesin Bor). 

 Hand Drill cara pengoperasiannya dengan menggunakan 

tangan. Mesin bor tersebut digunakan untuk membuat lubang 

yang bentuknya bulat kedalam papan. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 46 : Hand Drill. 

( Sumber : Dokumentasi Penulis, 2018 ) 
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5) Mesin gerinda 

 Mesin Gerinda digunakan untuk menghaluskan permukaan 

papan yang masih kasar setelah proses pengetaman, merapikan 

komponen dan untuk merapikan hasil pemotongan kayu.       

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 47 : Mesin Gerinda. 

( Sumber : Dokumentasi Penulis, 2018) 

b. Peralatan Manual 

Peralatan manual diperlukan dan dipergunakan terdiri dari beberapa 

macam alat antara lain :  

1) Gergaji Tangan 

Gergaji tangan digunakan untuk memotong dan merapikan 

komponen papan yang sifatnya ringan. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 48 : Gergaji Tangan 

( Sumber : Dokumen Penulis, 2018 ) 
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2) Palu Besi 

Palu Besi digunakan untuk alat bantu dalam memukul, baik 

untuk memukul paku, maupun dalam proses peratan saat 

dilakukan penyambungan kompnen papan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 49 : Palu. 

( Sumber : Dokumentasi Penulis, 2018 ) 

 

3) Tang. 

Tang digunakan untuk mencabut paku dan pasak. Selain 

sebagai alat pencabut pasak, dan paku, tang juga dapat 

gunakan untuk mencabut sekrup apabila alur pada kepala skrup 

sudah rusak.  

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 50 : Tang 

( Sumber : Dokumen Penulis, 2018) 
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4) Press Tangan. 

Press tangan digunakan sebagai alat bantu dalam proses 

penyambungan komponen. Press tangan tersebut dapat di atur 

baik pengaturan lebar panjang press maupun tingkat 

kekencangannya dengan cara diputar dengan tangan.  

 

 

 

 

 

 

Gambar 51 : Press. 

( Sumber : Dokumen Penulsi 2018 ) 

 

 

5) Pahat 

Pahat digunakan untuk membersihkan sisa-sisa lem dan dan 

meratakan bagian yang tidak rata yang tidak bisa dijangkau 

dengan mesin ketam. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 52 : Pahat. 

( Sumber : Dokumentasi Penulis, 2018 ) 
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6) Prusut 

 Prusut merupakan alat yang digunakan untuk mempercepat 

dan mempermudah dalam memberikan alur berupa garis pada 

bagian sisi-sisi kayu dengan ukuran yang sama. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 53 : Prusut. 

( Sumber : Dokumen Penulis, 2018 ) 

 

c. Alat bantu. 

1) Meteran Gulung 

 Meteran Gulung digunakan untuk mengukur bahan yang 

panjang, dan karena meteran ini lebih praktis dan efesien untuk 

mengukur komponen yang sangat panjang. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 54 : Meteran Gulung 

( Sumber: Dokumentasi Penulis, 2018 ) 
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2) Pensil Tukang. 

 Pensil Tukang digunakan sebagai alat menandai ukuran-

ukuran atau bentuk yang ingin dikerjakan agar tidak terjadi 

kekeliruan didalam pengerjaan pembentukan bahan/komponen. 

 

 

 

 

 

Gambar 55 : Pensil Tukang 

( Sumber: Dokumentasi Penulis, 2018 ) 

 

3)  Penggaris siku-siku. 

Penggaris siku-siku digunakan untuk mengukur sudut 

komponen  dengan sudut kemirimgan 90 drajat ataupun sudut 

komponen dengan sudut 45 drajat  serta mengukur komponen 

yang ukuranya di bawah 30 Cm gara pada saat pemasangan 

komponen menjadi ukuran yang presisi.    

       

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 56 : Siku-siku. 

( Sumber: Dokumentasi Penulis, 2018 ) 
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3. Proses Pengerjaan Produk 

a. Penggergajian Kayu 

Setelah melakukan pemilihan kayu jati dan mahoni proses 

selanjutnya adalah penggergajian kayu. Penggergajian merupakan 

langkah awal untuk mendapatkan kayu yang dapat diproses sesuai 

kebutuhan produksi. 

b. Pengeringan Kayu 

Proses selanjutnya adalah proses pengeringan. Proses 

pengeringan kayu dapat dilakukan dengan cara alami yaitu dengan 

cara ditempatkan pada ruang terbuka dengan sinar matahari dan 

sirkulasi udara yang baik. Tujuan pengeringan kayu untuk 

mengurangi kadar air pada kayu, dan memiliki kadar air berkisar 

12% sampai 15%. Dalam proses ini penulis menggunakan proses 

pengeringan kayu alami. 

Adapun tujuan dilakukannya pengeringan adalah sebagai 

berikut: 

a) Mengurangi berat dalam pengangkutan 

b) Mencegah serangan cendawan 

c) Tidak menyusut dalam pemakaian 

d) Sifat perekatan lebih baik 

e) Secara fisik kayu lebih kuat 

f) Sambungan yang menggunakan paku atau baut logam lebih kuat 
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g) Mengurangi daya hantar listrik dan panas 

h) Hasil finishing lebih baik 

i) Persiapan untuk pengawetan kayu 

Adapun syarat-syarat pengeringan alami sebagai berikut: 

1) Lapangan harus datar atau sedikit miring dan terbuka 

2) Tanah harus kering, berbatu dan keras 

3) Drainase garus baik, tidak boleh ada air yang menggenang 

4) Lapangan ditepi sungai/danau/pantai 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 ganjal 3-4 cm dan tebal 1,8-2,5 cm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 57 : Proses Pengeringan Alami. 

( Sumber: Dokumentasi Penulis, 2018 ) 
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c. Pengukuran dan Pengemalan 

Bahan baku kayu yang sudah dilakukan dilakukan 

penggergajian log menghasilkan belahan dan ketebalan masing-

masing komponen selanjutnya dibuatkan tanda ukuran pemotongan 

dengan menggunakan mal atau penggaris panjang (jidaran), sampai 

semua bahan terpenuhi.  

Pada mengemalan kayu papan dibutuhkan ketelitian dan 

kecermatan untuk menghindari cacat pada kayu, seperti : pecah, 

kropos, pelas sebelah, mata kayu, kayu ngulet (melengkung) bila perlu 

untuk dihindari. Tekstur kayu tidak semuanya bagus, hal ini pada kayu 

yang kurang bagus (warna putih) harus diterapkan pada komponen 

yang jauh dari pandangan penglihatan. 

 

 

 

 

 

Gambar 58 : Pengukuran dan Pengemalan Komponen 

( Sumber : Dokumen Penulis, 2018 ) 
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d. Pemotongan Bidang Kerja 

Kayu yang berbentuk papan tadi kemudian dipotong-potong 

sesuai pola dan ukuran, atau disesuaikan dengan kebutuhan yang 

sudah direncanakan dan disesuaikan dengan gambar. Pemotongan 

harus diperhatikan tentang efisiensi kayu yaitu memotong kayu 

dengan rapat dan lurus. Garis antara potongan molding yang satu 

dengan yang lainya dengan menghindari pengambilan potongan yang 

terdapat cacat-cacat pada kayu. Apabila pemotongan tidak dilakukan 

dengan mengikuti garis lurus, dalam hai ini penggergajian secara 

bergelombang atau tidak rata maka mengakibatkan fatalnya dalam 

ukuran komponen yang sudah ditentukan sebelumnya.  

Didalam pemotongan ini menggunakan gergaji circle dengan 

mesin aliran tenaga listrik. Diusahakan dalam penggergajian 

menggunakan gergaji yang tajam supaya pada saat pemotongan akan 

makana efektif dan efisien. 

 

 

 

 

 

Gambar 59 : Pemotongan Pada Bidang Kerja Komponen 

( Sumber : Dokumen Penulis, 2018 ) 
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e. Perataan Permukaan dan Penghalusan Komponen 

Potongan-potongan yang telah menjadi komponen selanjutnya 

diratakan dengan menggunakan mesin ketam (plenner) agar 

permukaan pada komponen kayu menjadi rata dan untuk mengurangi 

ukuran komponen kayu sesuai ukuran yang sudah disesuaikan. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 60 : Perataan Permukaan dan Penghalusan Komponen 

( Sumber : Dokumen Penulis, 2018 ) 

 

f. Proses pengukiran.  

 Proses pengukiran pada desain meja stool ini, terdapat tahapan dan 

urutan secara runtut, diantaranya adalah : 

1) Persiapan Bahan  

Sebelum melakukan pengukiran sebaiknya menyediakan 

bahan yang akan di ukir yaitu berupa kayu yang telah dihaluskan 
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pada permukaannya, sebaiknya pilihlah bagian sisi kayu yang 

bagus karena ukiran ini nantinya dilakukan pada daun meja. 

2) Pembuatan Desain Ukir 

 Pembuatan desain ukir dilakukan sebelum melakukan 

proses pengukiran, gambar proyeksi yang ada gambar ukirannya 

kemudian dibuat sekala 1:1 pada media gambar yang nantinya di 

gunakan sebagai acuan dalam proses mengukir. 

3) Penempelan desain 

 Penempelan desain pada media gambar dilakukan dengan 

mengunakan lem, ataupun dengan cara pengemalan. 

4) Ngerabahi/ Mbukai 

 Ngerabahi adalah proses pembentukan awal dari ukiran 

dimana bentuk masih kasar tapi pola bentuk cembung cekung 

bentuk ukiranya sudah terlihat. 

5) Ngelusi  

 Ngelusi ialah proses pembentukan nyata/sempurna pada 

media ukir. 

6) Penghalusan 

 Penghalusan merupakan proses menghaluskan media ukir 

dengan amplas ataupun pahat agar bekas pahatan ataupun 

bobokan tidak nampak dan terlihat lebih halus. 
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7) Mecahi/nyaweni 

 Mecahi/nyaweni adalah proses memberi aksen daun yang 

sobek pada motif tumbuhan, yang terdapat pada media ukir. 

Proses nyaweni dapat dilakukan dengan tatah penyoret ataupun 

dengan tatah penguku. 

8) Isen-Isen 

 Isen-Isen adalah proses memberi guratan pada bentuk daun 

maupun batang pada media ukir dengan mengunakan pahat coret. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 61 : Proses pengukiran 

( Sumber : Dokumen Penulis, 2018 ) 
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g. Kontruksi Sambungan 

Pada bagian konstruksi komponen stool dibuatlah konstruksi 

sambungan antar komponen pada bagian yang bersudut menggunakan 

konstruksi Coakan ½ menyudut, dengan teknik vestek
 
pada sudut siku 

dan memberinya isen-isen didalamnya antar sambungan berupa 

sekrup, paku atau pen.  

 

 

 

 

 

Gambar 62 : Kontruksi sambungan 

( Sumber : Dokumen Penulis, 2018 ) 

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. Pendempulan dengan menggunakan campuran serbuk 

dari hasil gergaji circle dan dilakukan pengayaan untuk mendapatkan 

serbuk yang halus, dengan pencampuran lem putih dan aduk secara 

merata. Pengeringan dempul ini kurang lebih 1 hari. 
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Pendempulan dapat pula dilakukan dengan serbuk hasil 

amplas dan campuran lem epoxy, dalam hal ini pengeringan dempul 

lebih cepat dan hasilnya lebih kehitaman tidak seperti pemakaian lem 

putih yang cenderung agak putih dengan menserasikan kayu.  

i. Kontrol Kualitas 

Kontrol kualitas atau Quality Control (QC) sangat penting 

dalam proses produksi mebel, QC melakukan pengontrolan pada 

barang setengah jadi dan sangat menentukan kelayakan barang yang 

sudah sesuai atau belum sesuai, apabila barang yang diperoduksi 

belum sesuai, QC berhak memutuskan untuk dikembalikan atau 

diservis ulang produk tersebut. 

Jadi didalam suatu proses produksi, kontrol kualitas sangat 

penting. Hal ini bertujuan untuk mengontrol atau mengecek kelayakan 

dari suatu produk yang dibuat, apakah sudah sesuai yang diharapkan 

atau belum sesuai. 

F. Proses Finishing. 

Finishing merupakan tahapan akhir dari rangkaian kerja dalam pembuatan 

mebel stool set. kegiatan ini merupakan serangkaian proses untuk melapisi 

permukaan suatu prodak mebel dengan maksud untuk meningkatkan nilai 

tambah yang optimal dan didapatkan manfaat tertentu, secara umum  

finishing bermanfaat untuk :  

1) Menambah nilai estetik pada mebel 
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2) Meningkatkan nilai keawetan bahan dasar kayu 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. Jenis 

finising yang digunakan dalam stool set ini adalah NC dan Duco karena 

penulis ingin menggabungkan dua warna finishing yang berbeda sehingga 

menghasilkan warna finishing yang unik. 

Dibawah ini adalah diagram alur proses pengerjaan finising NC dan 

Duco. 
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Skema 05 : Diagram  Proses Finishing NC 

( Sumber : Dokumen Penulis, 2018 ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pelapisan Antar 

Tahap Akhir / Top 

Pewarnaan   

Pembersihan debu, 

lem, minya, 

goresan pensil, 

cacat rakit, cacat 

mesin dan cacat 

kayu, serta 

pengamplasan 

NC Clear Gloss 

Persiapan 

Pengisian  Pori-

pori 

Tahap Sanding 

Sealer 
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Skema 06 : Diagram  Proses Finishing Duco 

( Sumber : Dokumen Penulis, 2018 )

Finishing Duco  

Amplas dengan amplas 

no:180 searah serat kayu 

untuk menghilangkan debu 

Pendempulan untuk 

menutup pori-pori kayu 

Amplas dengan amplas 

no:240 searah serat kayu 

Pewarnaan woodstain 

Sebelum kering, lap dengan 

kain bal agar warna lebih 

rata 

Duko System 

Base Coat / Cat Dasar 

Dengan perbandingan 

1:9:6 

Amplas dengan amplas 

no:400 searah serat kayu 

Top Coat System 

Cat Duko dengan 

perbandingan 10-11 detik 

dengan mangkuk Ford 4 

(DIN 4 Cup) : Hardener : 

Thiner Melamine 



105 
 

 
 

A. Finishing NC dengan warna Dark Brown. 

1. Tahap Sanding. 

Tahap sanding meliputi: 

a. Tahap persiapan permukaan  

Persiapan permukaan merupakan tahap paling awal dalam 

melakukan proses finishing. Dalam tahap ini meliputi persiapan 

permukaaan dengan membersihkan debu, lem, minyak, ataupun 

cacat kayu pada permukaan kayu yang akan di finishing. 

Sehingga pada proses finishing permukaan kayu sudah siap untuk 

dikerjakan. 

1) Bahan dan alat yang dibutuhkan dalam tahap persiapan 

permukaan antara lain: 

a) Amplas no 100, 180, dan 240. 

b) Masker. 

Masker digunakan untuk melindungi saluran pernafasan 

dari debu-debu selama pengamplasan sehingga dapat 

mencegah terjadinya infeksi saluran pernafasan. 

c) Pahat. 

Digunakan untuk mengambil sisa lem atau kotoran-

kotoran yang masih tertinggal dibagian tertentu 
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d) Karet bantalan. 

Karet bantalan digunakan untuk melindungi tangan dari 

rasa sakit akibat gesekan antar kertas amplas dengan 

bidang kerja. 

e) Kuas. 

Kuas digunakan untuk membersihkan debu dan serbuk 

kayu sisa pengamplasan yang tertinggal pada bidang 

kerja. 

 

 

 

 

Gambar 63 : Alat Tahap Persiapan Permukaan 

( Sumber : Dokumen Penulis, 2018 ) 

2) Teknik  persiapan permukaan kayu ( pengamplasan ) 

a. Pengamplasan pertama dengan menggunakan kertas 

amplas no 100 sesuai arah serat kayu untuk meratakan 

permukaan kayu apabila masih terlalu kasar dan 

bergelombang. 
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b. Pengamplasan kedua dengan menggunakan ukuran amplas 

no 180 untuk menghaluskan permukaan kayu setelah 

perataan pada pengamplasan pertama. 

b. Tahap pengisian pori pori kayu. 

Pengisian pori-pori kayu atau pendempulan dapat dilakukan 

dengan menggunakan wood filler pada permukaan bidang kerja 

yang bertujuan untuk menutupi pori-pori yang masih terbuka, 

renggangan sambungan atau cacat kayu serta penyamaan warna 

kayu. 

1) Bahan yang digunakan adalah: 

a) Wood filler. 

b) Thinner ND sebagai bahan pengencer. 

2) Peralatan yang dibutuhkan meliputi: 

a) Kuas. 

Kuas pada tahap pengisian pori-pori digunakan untuk 

mengoleskan wood filler pada bidang kerja. 

b) Kain. 

Kain digunakan untuk melap sisa wood filler yang tersisa 

pada permukaan kayu. 
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c) Amplas. 

Amplas pada pengisian pori pori diigunakan untuk 

mengampalas atau membersihkan sisa wood filler pada 

bidang kerja. 

 

 

 

 

Gambar 64 : Alat dan bahan pengisian pori-pori kayu 

( Sumber : Dokumen Penulis, 2018 ) 

3) Teknik pengaplikasian: 

a) Mengencerkan wood filler dengan menggunakan thiner. 

b) Mengoleskan wood filler yang sudah diencerkan dengan 

menggunakan kuas kemudian di kape pada pori-pori yang 

besar. 

c) Mengelap wood filler yang dioleskan dipermukaan kayu 

agar tidak terlalu tebal. 

d) Keringkan wood filler yang telah dioleskan pada 

permukaan kayu. 

e) Amplas sampai bersih dengan menggunakan kertas 

amplas nomor 180. 
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2. Tahap sanding sealer. 

Sanding sealer merupakan pelapisan dasar pada media kayu. 

Fungsi sanding sealer terutama adalah untuk menebalkan lapisan film 

sehingga mempunyai kemampuan menutup lekukan atau mengisi 

permukaan kayu yang tidak rata.   

a. Bahan yang digunakan dalam tahap seanding sealer antara lain:  

1) Sanding Sealer. 

2) Thinner ND sebagai pengencer. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 65 : Sanding Sealer NC 121 

( Sumber : Dokumen Penulis, 2018 ) 

b. Sarana  : 

1) Kompressor dan Selang untuk menampung udara dan 

meyalurkan udara ke spray gun. 

2) Spray gun merupakan alat untuk menyemprotkan ke bidang 

kerja. 
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3) masker digunakan untuk melindungi hidung dari gas dan bau 

yang menyengat.  

c. Teknik pengaplikasian sanding sealer pada produk  : 

1) Membuat campuran sanding sealer. 

Campur sanding sealer dengan thinner jenis ND dengaan 

perbandingan 1:1.5. 

2) Penyemprotan sanding sealer pada permukaan kayu 

berlawanan arah serat dilanjutkan searah serat kayu pada 

jarak 20-30 cm dengan menggunakan spray gun.. 

3) Angin-anginkan media setelah pelapisan seanding sealer 

untuk mempercepat pengeringan, kurang lebih 45 menit. 

4) Amplas dengan menggunakan kertas amplas nomor 240. 

3. Tahap Pelapisan Antar Media. 

 Tahap ini berisi tahap pewarnaan. Pewarnaan dibagi menjadi 2 

bagian yaitu warna natural dan warna yang menggunakan cat air. 

a. Bahan pewarna yang dibutuhkan antara lain: 

Warna natural Dark Brown 

b. Peralatan yang dibutuhkan dalam pengaplikasian sebagai berikut: 

1) Kompresor.  

2) Spray Gun. 

3) Kuas. 

c. Teknik pengaplikasian warna diantaranya sebagi berikut: 

1) Warna Natural. 
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a) Campurkan warna candy Brown dengan sanding sealer. 

b) Semprotkan secara merata pada bagian yang akan 

diwarna dark brown. 

c) Angin anginkan untuk mempercepat pengeringan. 

d) Amplas dengan menggunakan amplas nomor 400. 

 

4. Tahap akhir. 

  Tahap akhir merupakan langkah terakhir pada proses 

finishing dengan pembarian lapisan clear untuk perlindungan pada 

produk dari benturan dan gesekan serta memberikan kesan mengkilap. 

Penulis menggunakan bahan NC clear gloss. Alat yang di gunakan 

adalah Spray Gun dan kompresor. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 66 : Spray Gun dan Kompresor. 

( Sumber: Dokumentasi Penulis 2018 ) 
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Teknik pengaplikasian tahap akhir: 

a. Campurkan NC Clear Gloss dan thinner NC dengan 

perbandingan 1 : 1.5 . 

b. Semprotkan secara merata pada semua bagian  stool dan meja  

menggunakan sehingga hasil semprotan lebih lembut. 

c. Keringkan dengan cara diangin-anginkan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 67 : NC Clear Gloss 

( Sumber: Dokumentasi Penulis 2018) 

 

B. Finishing dengan warna Duco calm White. 

1. Tahap Persiapan 

Tahapan awal dari proses finishing adalah proses 

membersihkan permukaan kayu dan melakukan servis produk jika 

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

lain sebagainya untuk mempersiapkan ke tahap proses finishing.  
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Pendempulan dilakukan pada obyek yang akan diamplas 

dengan cara memberi dempulan untuk menutupi lubang-lubang 

kecil yang menjadi cacat kayu, kemudian dilakukan 

pengamplasan hingga merata dan halus. 

 

 

 

 

Gambar 68 : Tahap Persiapan 

( Sumber : Dokumen Penulis, 2018 ) 

 

2. Tahap Pewarnaan 

Media yang telah melewati proses pengamplasan untuk 

penghalusan kemudian dilakukan pelapisan coating sanding 

dengan cara disemprotkan dengan spray gun secara merata. Untuk 

menutup lubang-lubang kecil menggunakan wood filler agar cacat 

lubang dapat tertutup sempurna kemudian di amplas no. 240 

sehingga pada penampilan akhir menjadi rata. 
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Selanjutnya pemberian warna putih calm white secara 

perlahan dan diulangi apabila sudah sedikit mengering. 

 

 

 

 

Gambar 69 : Tahap Perwanaan dengan cat putih calm white  

( Sumber : Dokumen Penulis, 2018 ) 

G. Display Produk. 

Istilah display produk atau dengan kata lain penataan produk adalah 

suatu cara menata tampilan suatu produk yang ditempatkan sesuai dengan 

jenis dan fungsi produk tersebut. Penataan tampilan suatu produk harus sesuai 

dengan konsep dasar penciptaan produk tersebut. 

Tujuan display produk disini guna memberikan penilaian terhadap produk 

tersebut. Penataan yang sesuai akan menambah nilai keindahan produk tersebut, 

selain itu fungsi dari produk tersebut dapat digunakan secara maksimal. 

Penempatan produk sangat mempengarui keberhasilan suatu produk, oleh karena 

itu saat melakukan display produk harus memperhatikan tempat atau lokasi, 

bentuk, ukuran, warna serta perlengkapan lainnya. sehingga pada akhirnya 

penataan tampilan tersebut menambah daya tarik produk tersebut. Berikut 

dokumentasi penulis saat melakukan display produk. 
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Gambar 73 : Display Produk. 

( Sumber : Dokumentasi Penulis, 2018 ) 
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H. Kalkulasi. 

Kalkulasi  adalah salah satu upaya membuat perhitungan kebutuhan 

akan bahan dalam pembuatan sebuah produk. Dengan adanya tabel kebutuhan 

maka dapat memperkirakan bahan dan jumlah pengeluaran yang digunakan 

untuk pembelian bahan, dengan demikian bahan dapat dikontrol dan yang 

berlebihan dapat dihindari atau dialokasikan untuk pembuatan komponen 

yang lainnya. 

Dengan demikian kita dapat menyiapkan bahan, alat dan memperkirakan 

waktu untuk mengerjakan secara tepat. Dengan cara ini kita dapat bekerja 

lebih efektif, efisien dan mendapatkan hasil yang sesuai dengan apa yang kita 

inginkan. Berikut adalah kakulasi biaya untuk sebuah produk. 

  

Tabel 02: Kubikasi Bahan stool 

NO NAMA KOMPONEN 
DIMENSI  

Jumlah (M
3
) 

P L T 

1 Kaki stool 38 7 3 3 0.0023 

5 Dudukan atas  40 40 3 1 0.0048  

6 Dudukan bawah  30 30 2 1 0.0018 

7 Sunduk / penyangga kaki 30 4 2 1 0.0042 

Total Komponen Stool 0.0131 

Total Komponen 2 Stool 0.0262 
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Tabel 03: Kubikasi Bahan Meja 

NO NAMA KOMPONEN 
DIMENSI  Jumla

h 
(M

3
) 

P L T 

1 Kaki / Badan Meja 47 70 2 1 0.0065 

2 Daun meja 70 70 3 1 0.0147 

3 Pintu meja 47 20 2 2 0.0037 

4 Leher meja 8 57 2 1 0.0091 

5 Tundan Bawah 68 68 2 1 0.0092 

  TOTAL 0.0432 

 

Kubikasi kayu stool 1 set   = Kubikasi stool +  Kubikasi Meja 

= 0.0262 + 0.0432 

Jumlah Kubikasi  = 0.0694 M
3 

 

Harga Kayu Jati per M
3
 : Rp. 3.000.000 

Kalkulasi Harga Bahan Baku : 3 x Harga Kayu per m
3
 x Jumlah 

Kubikasi :  3 x 3.000.000 x 0.0694 

 :  Rp. 624.600 

Dibulatkan :  Rp. 625.000 
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Tabel 04: Bahan Finishing 

No Deskripsi Jumlah Satuan Harga Total 

1 NC Clear Gloss 2 liter Rp.       45.000 Rp.       45.000 

2 Thinner NC 2 liter Rp.       12.000 Rp.       48.000 

3 Thinner ND 2 liter Rp.         7.000 Rp.       14.000 

4 Wood Filler 1 kg Rp.       30.000 Rp.       30.000 

5 Seanding Sealer 2 liter Rp.       33.000 Rp.       33.000 

6 Amplas 100 1 meter Rp.       10.000 Rp.       10.000 

7 Amplas 240 1 meter Rp.       10.000 Rp.       10.000 

8 Amplas 400 1 meter Rp.       10.000 Rp.       10.000 

9 Pewarna Dark Brown 1 liter Rp.       38.000 Rp.       38.000 

9 Cat Dasar 1 kg Rp.       45.000 Rp.       45.000 

10 Cat Duco Nippe White 1 kg Rp.       80.000 Rp.       80.000 

11 parnarna emas 1/4 Rp.       22.500 Rp.       22.500 

12 Kuas 3 pcs Rp.         6.000 Rp.       18.000 

13 Scrape/kapek 2 buah Rp.         5.000 Rp.       10.000 

Jumlah total Rp.     410.500 
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Tabel 05: Kebutuhan Bahan  Penunjang. 

No Deskripsi Jumlah Satuan Harga Total 

1 Paku 1 ons Rp.         5.000 Rp.         5.000 

2 Sekrup 1 plastik Rp.         5.000 Rp.         5.000 

3 Lem Epoxy 2 liter/botol Rp.       85.000 Rp.     170.000 

4 Lem Alteko 2 pcs Rp.         4.000 Rp.         8.000 

5 Engsel 4 Rp.         2.500 Rp.       10.000 

6 Pengunci  2 Rp.         5.000 Rp.       10.000 

7 Amplas Kasar 1 Rp.         4.000 Rp.         4.000 

7 Ring putar 3 buah Rp.       24.000 Rp.       72.000 

8 Kaca 5 Disesuaikan ukuran Rp.     200.000 

Jumlah Total Rp.     484.000 

 

Tabel 06: Biaya Pekerja atau Tukang 

No Deskripsi Gaji/Hari/sistem Jumlah/Hari Total Gaji 

1 Tukang Kayu Borongan - Rp.    350.000 

2 Tukang Ukir Borongan - Rp.      30.000 

3 Tukang Finishing Borongan - Rp.    150.000 

Jumlah total Rp.    530.000 
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Tabel 07: Biaya Produksi 

No Deskripsi Jumlah Biaya 

1 Bahan Baku utama Rp.              625.000 

2 Bahan Pendukung Rp.              484.000                    

3 Bahan Finishing Rp.              410.500   

4 Biaya Pekerja atau Tukang Rp.              530.000                   

Jumlah total Rp.            2.049.500        

 

 

 

 

 


