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 BAB V  

PENGEMBANGAN DESAIN 

A. Sketsa Awal 

Pembuatan gambar sketsa adalah proses menuangkan berbagai 

gagasan atau ide kreatif kedalam bentuk gambar kasar. Sketsa ini umumnya 

berupa rangkaian gambar dalam berbagai bentuk, untuk kemudian dipilih 

salah satu atau beberapa gambar yang paling mendekati kriteria yang 

diinginkan dengan bentuk yang paling bagus, relatif baru, unik, dan sesuai 

dengan konsep. 

Sketsa sangat dibutuhkan dalam proses pencarian ide dan bentuk dari 

sebuah produk. Sketsa merupakan bentuk visualisasi dari imajinasi manusia 

dalam merancang suatu produk. Sketsa desain berpedoman pada konsep 

desain yang telah dibuat sehingga desainer tetap konsisten dengan pemikiran 

dan analisanya (Marizar Eddy, 2005:193). 

Pengembangan sketsa desain sangat penting dalam upaya memperoleh 

desain yang diinginkan dan sesuai dengan permasalahan yang telah diperoleh. 

Berdasarkan pengembangan sketsa tersebut yang nantinya menjadi keputusan 

desain sebagai solusi pemecahan masalah. Berikut ini adalah penyajian sketsa 

awal :  
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Gambar 17. Deformasi dari Bentuk Barbel Menjadi Sofa Barbel 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 



75 

 

 

 

B. Keputusan Desain 

Keputusan desain adalah pengambilan keputusan dari hasil yang 

diambil setelah melalui tahapan konsep desain. Berdasarkan sketsa desain 

terpilih diperlukan beberapa keputusan secara terperinci untuk mewujudkan 

ketetapan desain menjadi keputusan desain. Hal ini yang akan membawa 

rancangaan desain kepada proses pengerjaan produk. Adapun rincian 

keputusan desain sofa barbel adalah sebagai berikut :  

1. Bentuk 

Bentuk dari sofa yang penulis rancang merupakan bentuk yang 

terinspirasi dari alat olahraga angkat beban yang disebut barbel. Dimana 

barbel terdiri atas tongkat palang dan pada kedua ujungnya dipasang beban 

berbentuk piringan besi. 

2. Ukuran 

Berdasarkan kriteria desain ukuran sofa barbel disesuaikan dengan 

standarisasi produk yang didasarkan pada studi ergonomi dan 

antropometri. Sehingga didapatkan ukuran total sofa barbel sebagai 

berikut:  

Panjang total   : 206 cm 

Lebar total   : 83 cm 

Tinggi total  : 95 cm 

Tinggi dudukan  : 51 cm sudah termasuk busa, ketinggian busa 8 cm 

Kedalaman duduk : 60 cm 
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3. Fungsi 

Sesuai dengan konsep desain yang telah dijabarkan sebelumnya, 

sofa barbel memiliki beberapa fungsi. Secara umum, fungsi utama dari 

sofa ini adalah untuk tempat duduk yang nyaman. Selain itu, fungsi dari 

sofa ini juga untuk memperindah ruangan. 

4. Bahan 

Bahan baku utama yang digunakan dalam produk sofa barbel 

adalah kayu mahoni. Kayu mahoni memiliki karakter tekstur dan serat 

kayu yang menarik. Sedangkan untuk bahan baku laminasi kayu 

menggunakan kayu mahoni, kayu jati, dan kayu sono keling. 

5. Struktur dan konstruksi 

Sebagai mebel yang memiliki fungsi untuk duduk, struktur, dan 

konstruksi merupakan hal yang sangat penting. Untuk mendukung fungsi 

dan bentuk produk sesuai konsep, sofa barbel menggunakan konstruksi 

sistem bongkar pasang. (knockdown) yang terdiri dari tiga bagian utama 

yaitu satu dudukan dan dua lingkaran.  

Sedangkan untuk struktur pembentuk rangka, sofa barbel 

menggunakan bahan baku kayu mahoni. Konstruksi yang digunakan 

adalah konstruksi pen dan lubang (tenon dan mortise) pada bagian 

sundukan sedangkan pada bagian lingkaran kaki menggunakan dowel dan 

sekrup, untuk laminasi kayu menggunakan jenis konstruksi lidah dan alur 

(tongue and groove joint). 
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6. Finishing 

Finishing berfungsi untuk menambah nilai suatu produk, dan 

melindungi produk dari gangguan luar. Sesuai dengan konsep desain yang 

telah dijabarkan sebelumnya, pada produk sofa barbel ini menggunakan 

dua proses finishing yaitu proses pewarnaan dan proses penampilan.  

Untuk proses pewarnaan menggunakan dua teknik yaitu pewarnaan 

duco untuk diaplikasikan pada dudukan, sandaran, dan lingkaran 

sedangkan pewarnaan natural water base untuk diaplikasikan pada 

laminasi kayu.  

Untuk proses penampilan menggunakan proses upholstery 

(pengejokan). Proses upholstery merupakan sentuhan akhir yang mana 

dalam proses ini sangat menentukan tampak visual secara keseluruhan 

serta kenyaman ketika digunakan. Sesuai dengan konsep desain yang telah 

dirumuskan proses upholstery sofa barbel ini mempunyai beberapa 

tahapan mulai dari webbing, pelapisan busa dan yang terakhir adalah 

pelapisan bahan pelapis. Untuk pelapisan busa menggunakan busa general 

sedangkan dalam proses pelapisan menggunakan oscar (kulit sintesis) 

dengan warna hitam. 

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. Adapun 

beberapa persyaratan penting dari sebuah gambar kerja menurut Palgunadi 

Bram (1999: 8-55), adalah sebagai berikut : 
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1. Gambar kerja harus bersifat komunikatif, mudah dimengerti, mudah 

dipahami, jelas, sederhana, sistematis, dan memuat berbagai informasi 

yang diperlukan untuk melaksanakan proses produksi. 

2. Gambar kerja juga harus bersifat jelas (clear), tidak rancu, tidak 

membingungkan, serta tidak bermakna ganda. 

3. Gambar kerja dianjurkan untuk mengikuti pola yang terarah dan konsisten, 

yakni menggunakan acuan, penggunaan tanda atau lambang, serta dapat 

diketahui, disepakati, dan dimengerti orang lain secara luas. 

4. Untuk keperluan tertentu, gambar kerja seringkali perlu dipecah – pecah 

(dipisah – pisah) menjadi sejumlah gambar yang memuat gambar secara 

rinci atau lebih detail. 

5. Gambar kerja disusun menurut urutan tertentu yang bersifat sistematis dan 

menunjukkan tahap proses penyusunan atau prosedur pabrikasi produk. 

Gambar kerja disajikan dalam beberapa gambar yang terdiri dari 

gambar proyeksi (tampak depan, tampak samping, dan tampak atas), gambar 

perspektif, gambar detail konstruksi serta 3D rendering, berikut penulis 

sajikan gambar kerja sofa barbel secara lengkap : 
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D.  Proses Pengerjaan Produk 

Dalam membuat suatu produk, proses produksi merupakan tahapan 

penting. Proses produksi merupakan bentuk teknis dari tahapan - tahapan 

desain yang secara nyata pengaplikasian konsep dan rancangan. 

Dengan demikian dalam perencanaan produk diperlukan pemilihan 

lokasi, pekerja atau pelaksana produksi, fasilitas, bahan baku serta bahan 

penunjang produksi. Selain itu, perlu adanya arahan untuk membekali pekerja 

atau pelaksana produksi sehingga desain produk terpilih dapat terealisasi 

sesuai dengan gambar kerja dan rencana pengerjaan produk yang telah dibuat. 

Dalam proses pengerjaan produk tugas akhir ini, penulis telah 

mendokumentasikan tahapan proses produksi mulai dari pemilihan bahan 

baku, proses pengerjaan, perakitan komponen, kontrol kualitas, sampai 

dengan proses finishing. Adapun tahapan yang dilakukan dalam proses 

pengerjaan produk sofa barbel sebagai berikut : 
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PROSES PENGERJAAN PRODUK 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 23. Skema Proses Pengerjaan Produk 

(Sumber : Penulis, 2017) 
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Dari tahapan proses diatas, penulis telah melakukan serangkaian 

dokumentasi serta pendataan bahan dan alat yang dibutuhkan untuk proses 

pengerjaan produk tugas akhir ini. Berikut tahapan proses produksi sofa 

barbel : 

1. Pemilihan Bahan 

Pemilihan bahan baku dan bahan pendukung dalam proses 

pengerjaan karya tugas akhir ini merupakan langkah lanjutan setelah 

ditetapkannya desain terpilih. Hal ini, berhubungan dengan kebutuhan 

komponen bahan yang digunakan.  

Komponen yang dibutuhkan sesuai dengan konsep yang diinginkan. 

Dalam pembuatan produk ini diperlukan bahan baku dan bahan 

pendukung. Kedua bahan tersebut saling mendukung antara yang satu 

dengan yang lainnya demi tercapainya produk sofa barbel. Adapun 

pemilihan bahan dalam perancangan sofa barbel adalah : 

a. Bahan Utama 

Bahan utama adalah bahan yang dominan untuk dipakai dalam 

pembuatan produk, material ini sangat menentukan kekuatan kontruksi 

mebel. Untuk mengetahui seberapa banyak bahan baku kayu yang 

digunakan perlunya mengkalkulasi atau menghitung volume kayu 

terlebih dahulu sesuai dengan banyaknya komponen yang digunakan, 

dengan hitungan rumus : panjang (x) lebar (x) tebal = volume dibagi 

dengan 1 m
3
 kayu (satu juta cm) (x) harga kayu (m

3
). Dengan hasil 
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pemakaian bahan baku kayu yang terdaftar dan terperinci dengan tepat 

akan mempermudah dalam pembelian bahan baku.  

Dalam memilih kayu yang berbentuk log (balok) diperlukan 

ketelitian dan kecermatan dalam memilih seperti :  

1) Memastikan dalam memilih kayu pada instansi dan tempat yang 

menjual kayu secara sah supaya resiko yang akan ditimbulkan 

dengan membeli kayu ilegal dapat dihindari. 

2) Kecermatan dalam menghitung volume kayu sehingga diketahui 

berapa banyak kayu yang harus dibeli. 

3) Pilih kayu log yang memiliki bentuk bulat dan lurus sehingga dalam 

proses penggergajian dapat diperoleh rendemen yang tinggi. 

4) Meneliti seluruh bagian kayu log sangat diperlukan sehingga dapat 

terlihat dan diketahui cacat kayu yang ada. 

5) Hindari memilih kayu log yang terkena serangan hama rayap, dan 

sejenisnya. 

6) Pilihlah kayu log yang tidak memiliki banyak cabang sehingga 

memiliki sedikit mata kayu. Dengan banyaknya mata kayu, selain 

mengurangi keindahan permukaan kayu setelah penggergajian juga 

dapat mengurangi keteguhan kayu. 

7) Menghindari kayu log yang memiliki retak atau pecah pada bagian 

ujungnya. 
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Gambar 24. Bahan Kayu Mahoni 

(Sumber: Dokumentasi Penulis, 2017) 

b. Proses Penggergajian 

Setelah pemilihan kayu log maka proses selanjutnya adalah 

penggergajian untuk mendapatkan bentuk atau gergajian sesuai dengan 

ketebalan dan bentuk yang diinginkan. Dalam proses ini diperlukan 

operator mesin penggergajian yang berpengalaman sehingga didapat 

rendemen yang tinggi. 

Berikut ini merupakan beberapa syarat agar diperoleh kayu 

gergajian dengan kualitas serta rendemen tinggi antara lain : 

1) Ketelitian dalam menghitung volume kayu, hal ini berhubungan 

dengan bentuk dan cacat kayu yang ada. 

2) Kayu harus dijepit dengan kuat sehingga tidak ada getaran atau 

gerakan pada waktu penggergajian agar proses penggergajian 

berjalan lancar. 
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3) Kemampuan operator mesin dalam proses penggergajian pada 

kecepatan yang tinggi dan akurat, dalam hal ini diperlukan tenaga 

operator yang berkualitas serta berpengalaman. 

 
Gambar 25. Proses Penggergajian Kayu 

(Sumber: Dokumentasi Penulis, 2017) 

c. Proses Pengeringan 

Pengeringan ini berfungsi untuk mengurangi kadar air kayu 

dengan standar 12% sampai dengan 15%. Adapun manfaat pengeringan 

antara lain : 

1) Menjaga kestabilan dimensi kayu agar tidak terjadi kembang susut 

pada kayu. 

2) Memiliki sifat - sifat perekatan yang lebih baik. 

3) Secara fisik menambah kekuatan pada kayu. 

4) Membuat kayu jadi lebih ringan.      

5) Mencegah serangan jamur tidak hidup dengan presentasi kadar air 

kurang lebih 20%. 

6) Memudahkan dalam proses pengerjaan selanjutnya, seperti 

pengetaman, perekatan, finishing, dan lainnya. 
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Adapun proses pengeringan kayu dapat dibedakan menjadi dua 

yaitu : 

1) Pengeringan alami 

Pengeringan ini merupakan jenis pengeringan yang dilakukan 

di alam terbuka dengan proses diangin - anginkan dan dibantu oleh 

panas sinar matahari. Pengeringan alami mampu menurunkan kadar 

air sampai 20%. Jenis pengeringan ini lebih murah dibandingkan 

pengeringan buatan. 

 
Gambar 26. Proses Pengeringan Kayu Alami 

(Sumber: Dokumentasi Penulis, 2017) 

2) Pengeringan buatan 

Merupakan pengeringan yang bersifat indoor, atau dalam 

ruangan dengan menggunakan oven dapur pengeringan. Kadar air 

akhir pada kayu dapat mencapai 8% - 12%. Hasil pengeringan kayu 

dengan oven cenderung lebih cepat dari segi waktu dibandingkan 

proses alami. 
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Gambar 27. Proses Pengeringan Kayu Buatan 

(Sumber: Dokumentasi Penulis, 2017) 

d. Bahan Pendukung 

Bahan pendukung adalah bahan yang diperlukan selain bahan 

utama. Bahan pendukung yang digunakan dalam pengerjaan sofa barbel 

adalah sebagai berikut :  

1) Laminasi kayu 

Laminasi kayu digunakan sebagai bahan dekorasi pada lingkaran 

sofa bagian dalam. 

 
Gambar 28. Laminasi Kayu 

(Sumber: Dokumentasi Penulis, 2017) 

2) Plat Besi 

Plat besi digunakan sebagai bahan dekorasi pada lingkaran sofa 

bagian luar. 
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Gambar 29. Plat Besi 

(Sumber: Dokumentasi Penulis, 2017) 

3) Sekrup dan paku  

Sekrup dan paku dipergunakan sebagai bahan tambahan konstruksi 

agar konstruksi lebih kuat 

 
Gambar 30. Sekrup dan Paku 

(Sumber : Dokumentasi Penulis, 2017) 

4) Lem kayu 

Lem yang digunakan merupakan campuran hardener dan resin. Lem 

hardener dan resin lebih kuat, irit dan tidak mudah kering ketika 

didiamkan dalam waktu lama. Selain itu, menggunakan lem cepat 

kering untuk penambalan atau penanganan pecah pada bahan. 
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Gambar 31. Lem Kayu 

(Sumber : Dokumentasi Penulis, 2017) 

2. Persiapan Alat 

Setelah kebutuhan bahan baku dan bahan pendukung terpenuhi, 

maka tahapan selanjutnya adalah persiapan alat. Pada proses ini bertujuan 

agar desain dapat diwujudkan secara baik dan sesuai dengan rencana 

proses pengerjaan produk. 

Adapun alat - alat, perlengkapan dan fasilitas yang digunakan 

dalam pengerjaan desain sofa barbel terdiri dari peralatan manual, 

peralatan masinal, perlengkapan alat bantu, dan tempat (lokasi pengerjaan 

produk). Adapun persiapan alat dalam pengerjaan sofa barbel ini sebagai 

berikut : 

a. Peralatan manual 

Berbagai macam alat manual yang digunakan, terdiri dari :  

1) Gergaji tangan 

Gergaji tangan memiliki bentuk dan ukuran yang berbeda – beda, 

biasanya digunakan untuk memotong dan membelah media ringan, 

atau media yang tidak dapat digergaji menggunakan gergaji mesin.  
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2) Obeng 

Obeng digunakan untuk melakukan pengencangan sekrup atau baut 

(dapat berlaku sebaliknya) sehingga dapat masuk ke dalam media 

kayu yang berfungsi memberikan kekuatan pada konstruksi  

3) Palu 

Palu digunakan untuk memasukkan paku / benda lain ke dalam 

media kayu. 

4) Tang 

Tang digunakan untuk mencabut paku yang tidak dapat masuk 

dengan sempurna (bengkok). Tang memiliki beberapa variasi sesuai 

dengan kebutuhan. 

5) Pres / klem (clamp) 

Pres digunakan pada saat penyambungan yaitu untuk membantu 

merapatkan sambungan pada saat dilakukan pengeleman hingga 

proses pengeringan media berlangsung. 

 
Gambar 32. Peralatan Manual 

(Sumber : Dokumentasi Penulis, 2017) 
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b. Peralatan masinal 

Berbagai macam alat masinal yang digunakan terdiri dari :  

1) Gergaji lingkaran (Circle saw) 

Gergaji lingkaran merupakan gergaji yang berbentuk lingkaran, 

gergaji ini digunakan untuk membelah kayu atau papan yang lurus 

dan rata. 

 
Gambar 33. Mesin Gergaji Lingkaran (Circle Saw) 

(Sumber : Dokumentasi Penulis, 2017) 

2) Mesin jointer 

Jointer digunakan untuk meratakan bagian sisi bidang kerja yang 

akan dilakukan penyambungan dengan media kerja yang lain dan 

untuk menyambung permukaan papan atau balok supaya lebih rata 

agar tidak terjadi kerenggangan pada dua permukaan 
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Gambar 34. Mesin Jointer 

(Sumber : Dokumentasi Penulis, 2017) 

3) Gergaji pita (Band saw) 

Gergaji pita adalah salah satu gergaji yang memiliki fleksibilitas 

yang cukup tinggi, bentuk mata gergaji yang memamnjang dan tipis 

membuat gergaji ini lebih mudah dalam melakukan pemotongan 

bidang dengan bentuk melengkung dan cukup tebal. Gergaji pita 

juga sering digunakan untuk membuat purus sambungan sebagai 

konstruksi. 

 
Gambar 35. Mesin Gergaji Pita (Band Saw) 

(Sumber : Dokumentasi Penulis, 2017) 
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4) Mesin ketam (Hand planer) 

Mesin ketam digunakan untuk meratakan permukaan kayu yang 

selesai dipotong. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 36. Mesin Ketam (Hand Planer) 

 (Sumber : Dokumentasi Penulis, 2017) 

5) Mesin bor tangan (Hand drill) 

Mesin bor tangan digunakan untuk melubangi bidang kerja, biasanya 

digunakan untuk keperluan pemasangan sekrup, dowel, atau baut. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 37. Mesin Bor Tangan (Hand Drill) 

(Sumber : Dokumentasi Penulis, 2017) 

6) Mesin gerindra 

Mesin gerindra digunakan untuk penghalusan permukaan kayu atau 

bidang tertentu, membentuk pola serat, dan pemotongan logam atau 



98 

 

 

 

keramik. Mesin gerindra bisa diganti mata gerindra sesuai dengan 

kebutuhan. 

 
Gambar 38. Mesin Gerindra 

(Sumber : Dokumentasi Penulis, 2017) 

7) Mesin paku tembak (Nail gun) 

Paku tembak (Nail gun) digunakan sebagai alat bantu untuk 

memasukkan paku / benda lain ke dalam media kayu, yang 

digerakkan oleh udara bertekanan atau dorongan ledakan kecil. 

 
Gambar 39. Mesin Paku Tembak (Nail gun) 

(Sumber : Dokumentasi Penulis, 2017) 
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c. Alat bantu  

Berbagai macam alat bantu yang digunakan, terdiri dari :  

1) Spidol 

Spidol digunakan untuk memberikan garis, atau keterangan arah dan 

batas yang tepat ketika proses pemotongan dan memberikan posisi 

garis atau titik tertentu ketika penempelan ke media lain. 

2) Meteran 

Meteran berguna untuk melakukan pengukuran bidang kerja dengan 

ketepatan posisi struktur konstruksi sehingga produk yang dihasilkan 

sesuia dengan gambar kerja yang telah tersedia. 

3) Penggaris siku 

Penggaris siku digunakan untuk mengukur sudut produk sehingga 

didapatkan garis potongan lurus. 

4) Kuas 

Kuas digunakan untuk membersihkan media dari debu, dan lain – 

lain.  

5) Masker 

Masker digunakan untuk menutupi hidung dan mulut dari gangguan 

selam proses produksi, contoh debu atau serbuk gergaji yang 

berterbangan.  
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Gambar 40. Alat Bantu 

(Sumber : Dokumentasi Penulis, 2017) 

d. Tempat (lokasi pengerjaan produk) 

1) Lokasi pengerjaan rangka 

Proses pengerjaan rangka sofa dikerjakan di rumah Bapak Totok 

yang berlokasi di desa Kuwasen RT 10 RW 03. 

2) Lokasi pembuatan plat besi 

Proses pembuatan plat besi dikerjakan di bengkel las yang berlokasi 

di desa Mulyoharjo RT 06 RW 03. 

3) Lokasi finishing 

Pada proses finishing terdapat dua lokasi yaitu lokasi proses 

pewarnaan dan lokasi proses penampilan.  

a) Lokasi proses pewarnaan 

Proses pewarnaan dikerjakan di rumah Bapak Erwin yang 

berlokasi di desa Mantingan RT 01 RW 01. 
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b) Lokasi proses penampilan / proses upholstery 

Proses penampilan / proses upholstery dikerjakan di rumah 

Bapak Yanas yang berlokasi di desa Mantingan RT 04 RW 01. 

3. Teknik Pengerjaan Produk  

Pada proses ini dijelaskan tentang tahapan pengerjaan sofa barbel 

secara berurutan. Dalam pelaksanaan teknik pengerjaan, diperlukan 

ketelitian dan kecermatan untuk mendapatkan produk yang baik dan 

berkualitas sesuai dengan konsep desain. 

Berikut tahapan pengerjaan sofa barbel : 

a. Pembahanan 

Pembahanan merupakan tahap awal yang memperlihatkan 

kebutuhan penggunaan bahan bahu. Proses dilakukan dengan 

melakukan pemotongan dan pembelahan bahan baku sesuai dengan 

posisi, ukuran, dan jumlah kebutuhan komponen produk desain. 

Pembahanan harus disesuaikan dengan gambar kerja yang telah dibuat 

sebelumnya. 

 

Gambar 41. Komponen Kayu Hasil Pembahanan 

(Sumber : Dokumentasi Penulis, 2017) 
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b. Pembuatan pola (mal) pada kayu 

Bahan baku kayu yang sudah belahan dan memiliki ketebalan 

masing – masing, komponen selanjutnya dibuatkan tanda ukuran 

pemotongan dengan menggunakan mal atau penggaris panjang 

(jidaran), sampai semua bahan terpenuhi. 

 
Gambar 42. Pembuatan Pola (Mal) pada Papan Kayu 

(Sumber : Dokumentasi Penulis, 2017) 

c. Pemotongan komponen 

Pada proses ini dibutuhkan ketelitian dan kecermatan untuk 

menghindari cacat kayu, misalnya : pecah, kropos, pelas sebelah, mata 

kayu bila perlu untuk dihindari. Untuk bahan yang potongan lurus 

menggunakan gergaji lingkaran sedangkan untuk potongan melengkung 

menggunakan gergaji pita. 
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Gambar 43. Pemotongan Komponen 

(Sumber : Dokumentasi Penulis, 2017) 

d. Perataan komponen 

Perataan komponen merupakan upaya untuk menghaluskan dan 

meratakan tiap sisi komponen. Potongan - potongan yang telah menjadi 

komponen selanjutnya diratakan dengan menggunakan mesin ketam. 

 
Gambar 44. Komponen Kayu Hasil Perataan 

(Sumber : Dokumentasi Penulis, 2017) 

e. Pengerjaan konstruksi 

Tahap pengerjaan konstruksi merupakan proses yang sangat 

penting. Hal ini, berkaitan dengan kekuatan dan keamanan pada saat 
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produk digunakan. Pengerjaan konstruksi rangka sofa menggunakan 

konstruksi pen dan lubang (tenon dan mortise) pada bagian sundukan 

sedangkan pada bagian lingkaran kaki menggunakan dowel dan sekrup.  

 
Gambar 45. Pengerjaan Konstruksi 

(Sumber : Dokumentasi Penulis, 2017) 

f. Pengerjaan laminasi kayu 

Pada proses pengerjaan laminasi kayu, konstruksi yang 

digunakan pada jenis konstruksi lidah dan alur (tongue and groove 

joint). 

 
Gambar 46. Pengerjaan Laminasi Kayu 

(Sumber : Dokumentasi Penulis, 2017) 
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g. Pemasangan plat besi 

Proses selanjutnya adalah pemasangan plat besi pada lingkaran 

sofa. Plat besi yang digunakan dengan ukuran 6 milimeter. 

 
Gambar 47. Pemasangan Plat Besi 

(Sumber : Dokumentasi Penulis, 2017) 

h. Perakitan komponen (assembling) 

Perakitan komponen adalah proses menyatukan sejumlah 

komponen produk sehingga menjadi suatu produk jadi. Pada tahap 

perakitan dilakukan pengeleman dan penyatuan antar komponen dan 

struktur konstruksi yang telah dibuat sebelumnya 

 
Gambar 48. Perakitan Komponen (Assembling) 

 (Sumber : Dokumentasi Penulis, 2017) 
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i. Merapikan antar bagian (part) 

Pada proses perakitan sebelumnya akan menghasilkan beberapa 

bagian (part) yang terpisah. Pada tiap bagian tersebut dilakukan proses 

perapian antar bagian, yakni dengan mengelupas lem – lem yang tidak 

rapi, paku atau sekrup yang masih terlihat, serta kesesuain pada 

penyatuan posisi tiap bagian 

 
Gambar 49. Merapikan Antar Bagian 

(Sumber : Dokumentasi Penulis, 2017) 

4. Kontrol kualitas I 

Kontrol kualitas I berfungsi untuk mengurangi resiko kerusakan 

ataupun kesalahan di dalam proses pembuatan produk dari awal hingga 

akhir. Hal – hal yang perlu dikontrol antara lain :, material bahan baku 

utama maupun bahan penunjang, ukuran serta konstruksi. 

5. Finishing 

Finishing merupakan proses terakhir dari tahapan pengerjaan 

karya. Sesuai dengan pengertiannya, finising mebel adalah proses 
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pengerjaan untuk menentukan warna (color) dan penampilan (look) dari 

suatu mebel (Fx. Sigit, 2009:1). Serta sesuai fungsinya yaitu memperindah 

tampilan suatu produk serta menambah nilai jual maka finishing pada 

karya tugas akhir ini sangat penting, disamping untuk memperindah 

tampilan produk, finishing juga menunjukkan kualitas produk yang dibuat. 

Sesuai dengan keputusan desain yang telah ditentukan, finishing 

yang diaplikasikan pada produk sofa barbel meliputi : 

a. Pewarnaan  

Pada tahap pewarnaan menggunakan dua teknik pewarnaan yaitu 

pewarnaan duco untuk diaplikasikan pada dudukan, sandaran, dan 

lingkaran sedangkan pewarnaan natural water base untuk diaplikasikan 

pada laminasi kayu. Adapun tahapan pewarnaan sebagai berikut : 

1) Tahapan pewarnaan duco pada dudukan, sandaran, dan lingkaran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

\ 

Gambar 50. Skema Tahapan Pewarnaan Duco  

(Sumber: Penulis, 2017) 

Produk mentah Pemisahan 

antar bagian 

Pelapisan anti 
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Pengamplasan 

dengan amplas 
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dengan amplas 

no. 400 

Pelapisan 

Dasar (Sanding 

sealer) 

 

Pelapisan cat 

duco 

Pelapisan akhir 

(Top coat) 

 

 

Pengampalasan 

dengan amplas 

no. 1000 
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2) Tahapan pewarnaan natural water base pada laminasi kayu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 51. Skema Tahapan Pewarnaan Natural Water Base  

(Sumber: Penulis, 2017) 

Dari tahapan pewarnaan di atas dapat dijabarkan secara rinci 

sebagai berikut : 

1) Persiapan alat  

Pada proses pewarnaan tidak menggunakan alat kompresor dan 

spray gun seperti kebanyakan teknik pewarnaan. Pewarnaan manual 

dilakukan untuk mendapatkan warna dan tekstur natural pada kayu. 

Adapun alat – alat yaang diperlukan adalah : 

a) Mesin gerindra 

b) Amplas kayu  

c) Cutter 

d) Kaleng / wadah untuk tempat pencampuran material finishing 

Produk mentah Pemisahan 

antar bagian 

 

Pelapisan anti 

hama  

 

Pengampalsan 

dengan amplas 

no. 240 - 400 

 

Pelapisan 

dengan aqua 

politur I 

 

Pengampalsan 

dengan amplas 

no. 1000 

 

Pelapisan akhir 

(Top coat) 

 

 

Pelapisan aqua 

politur II 

 

 

Pengampalsan 

dengan amplas 

no. 1000 

 

Pelapisan aqua 

politur III 
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e) Kuas 

f) Kain perca / kain pop 

g) Sendok 

h) Isolasi kertas  

 
Gambar 52. Persiapan Alat Pewarnaan 

(Sumber : Dokumentasi Penulis, 2017) 

2) Persiapan bahan 

Bahan pewarnaan yang digunakan antara lain : 

a) Lantrex 

b) Drasso Silver Leaver Acrilic 

c) Penta clear  

d) Thinner  

e) Wood Filler 

f) Aqua Politur 

g) Acrilux 

h) Air 
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Gambar 53. Persiapan Bahan Pewarnaan 

(Sumber : Dokumentasi Penulis, 2017) 

3) Pemisahan antar bagian (part) 

Pemisahan antar bagian (part) dilakukan untuk memudahkan 

proses pewarnaan dan untuk mendapatkan hasil pewarnaan yang rata. 

 
Gambar 54. Pemisahan Antar Bagian  

(Sumber : Dokumentasi Penulis, 2017) 

4) Pelapisan anti hama 

Pelapisan anti hama bertujuan untuk melindungi produk dari 

serangan hama. 
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Gambar 55. Pelapisan Anti Hama 

(Sumber : Dokumentasi Penulis, 2017) 

Pada proses pewarnaan duco dan pewarnaan natural water base 

mempunyai tahapan yang sama dari proses persiapan alat, persiapan bahan 

sampai dengan pelapisan anti hama. Yang membedakan antara kedua 

pewarnaan adalah dari bahan baku pewarnaan dan proses selanjutnya. 

Adapun proses selanjutnya adalah :  

1) Tahapan proses pewarnaan duco pada dudukan, sandaran dan lingkaran 

a) Pengamplasan I 

Pengamplasan I dilakukan untuk adalah untuk menghaluskan 

permukaan kayu dan membersihkan produk mentah sofa dari bekas 

lem maupun sisa – sisa penanda spidol. Pada proses pengamplasan 

ini menggunakan alat bantu mesin, atau langsung menggunakan 

amplas 240. 
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Gambar 56. Pengamplasan 

(Sumber : Dokumentasi Penulis, 2017) 

b) Penambalan media 

Tahap awal pewarnaan adalah memeriksa media pewarnaan. 

Pemeriksaan yang dilakukan meliputi ada tidaknya cacat pada kayu 

seperti pecah, lubang, dan kerusakan lain yang mungkin terjadi. 

Cacat atau kerusakan tersebut dapat dilakukan penanganan dengan 

penambalan dengan wood filler, diaplikasikan menggunakan cutter. 

 
Gambar 57. Penambalan Media 

(Sumber : Dokumentasi Penulis, 2017) 
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c) Pengamplasan II 

Pengampalsan II bertujuan untuk menghilangkan bekas 

penambalan. Amplas yang digunakan pada pengamplasan ini adalah 

amplas no. 400. 

d) Pelapisan antar media (sanding sealer) 

Pelapisan antar media yaitu antara media pewarnaan dengan 

material pewarnaan. Pelapisan antar media ini sering disebut sanding 

sealer, yang berarti penyekat atau pengunci yang dapat diamplas, 

pelapis yang mempunyai ketebalan meratakan permukaan serat dan 

pori pada permukaan kayu. Untuk mendapatkan hasil yang 

maksimal, proses sanding dilakukan dua sampai tiga kali.  

 
Gambar 58. Pelapisan Antar Media (Sanding Sealer) 

 (Sumber : Dokumentasi Penulis, 2017) 

e) Pengampalsan III 

Amplas yang digunakan pada pengamplasan III adalah 

amplas no. 1000. Cara pengamplasan pada tahap ini berbeda dengan 

yang tahap pengamplasan sebelumnya, yaitu lebih teliti dan teknik 
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pengamplasannya dengan cara mengambang. Hal ini dilakukan 

untuk mendapatkan ketebalan pengamplasan yang rata. 

f) Pelapisan cat duco 

Setelah melalui tahapan di atas, tahap berikutnya adalah 

pelapisan cat duco. Proses pelapisan ini sangat efektif untuk 

membuat lapisan akhir tanpa lekukan seperti permukaan kaca. 

Encerkan cat duco dengan perbandingan cat duco dengan thinner 

yaitu 1:2. Kemudian oleskan cat secara merata menggunakan kuas 

pada dudukan dan lingkaran. Pada tahap ini dilakukan pengolesan 

secara berulang dua sampai tiga kali hingga mendapatkan hasil yang 

merata sesuai yang diinginkan.  

 
Gambar 59. Pelapisan Cat Duco 

(Sumber : Dokumentasi Penulis, 2017) 

g) Tahap pelapisan akhir (Top coat) 

Tahap ini merupakan tahap terakhir dan sangat penting. 

Karena hasil pelapisan akhir inilah yang yang dapat menentukan 

kehalusan, kegilapan maupun kerapian serta kerataan permukaan.  
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Gambar 60. Pelapisan Akhir (Top Coat) 

 (Sumber : Dokumentasi Penulis, 2017) 

2) Tahapan finishing natural water base pada laminasi kayu 

a) Pengamplasan I 

Pengamplasan I dilakukan untuk adalah untuk menghaluskan 

permukaan kayu dan membersihkan produk mentah sofa dari bekas 

lem maupun sisa – sisa penanda spidol. Pada proses pengamplasan 

ini menggunakan alat bantu mesin, atau langsung menggunakan 

amplas 240 – 400. 

b) Pelapisan aqua politur I 

Pada tahap ini menggunakan bahan aqua politur water base, 

bahan water base digunakan karena memiliki spesifikasi lebih elastis 

dan tidak mudah pecah. Encerkan aqua politur dengan perbandingan 

aqua politur dengan air yaitu 1:3. Kemudian oleskan aqua politur 

secara merata menggunakan kuas pada laminasi kayu.  
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Gambar 61. Pelapisan Aqua Politur 

 (Sumber : Dokumentasi Penulis, 2017) 

c) Pengampalsan II 

Amplas yang digunakan pada pengamplasan II adalah amplas 

no. 1000. Cara pengamplasan pada tahap ini dilakukan lebih teliti 

dan teknik pengamplasannya dengan cara mengambang. Hal ini 

dilakukan untuk mendapatkan ketebalan pengamplasan yang rata. 

d) Pelapisan aqua politur II 

Teknik pelapisan aqua politur II dilakukan sama seperti 

pelapisan aqua politur I. 

e) Pengampalsan III 

Amplas yang digunakan pada pengamplasan III adalah 

amplas no. 1000. Cara pengamplasan pada tahap ini sama seperti 

cara pengampalasan II. 

f) Pelapisan aqua politur III 

Teknik pelapisan aqua politur III dilakukan sama seperti 

pelapisan aqua politur I dan II. 
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h) Tahap pelapisan akhir (Top coat) 

Tahap ini merupakan tahap terakhir dan sangat penting. 

Karena hasil pelapisan akhir inilah yang yang dapat menentukan 

kehalusan, kegilapan maupun kerapian serta kerataan permukaan.  

b. Penampilan 

Setelah proses pewarnaan, proses selanjutnya adalah proses 

penampilan. Pada produk sofa barbel proses penampilan 

menggunakan proses upholstery. Proses ini disebut juga proses 

pengejokkan. Proses upholstery adalah proses pelapisan sofa.  

Dalam proses upholstery dibutuhkan kesabaran dan 

pemahaman yang baik dari pelaksana kerja upholstery. Tahapan dalam 

proses upholstery dijabarkan sebagai berikut : 

1) Persiapan alat dan bahan 

Beberapa alat dan bahan yang digunakan dalam proses 

upholstery sofa barbel adalah sebagai berikut : 

a) Kompresor, adalah alat pemompa udara bertekanan tinggi 

b) Staples tembak / stapler gun, untuk mengunci bahan 

upholstery 

c) Alat potong (gunting dan pisau cutter) untuk memotong bahan 

upholstery sesuai kebutuhan 

d) Mesin jahit, untuk menjahit pola batal 

e) Kain oscar (kulit sintesis), bahan pelapis upholstery terakhir 

f) Busa reguler, bahan pelapis empuk pembentuk struktur sofa 

g) Webbing, karet pembantu struktur busa 
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h) Kertas karton 

i) Lem karet, perekat untuk karton atau busa 

j) Palu 

k) Isian staples 

l) Paku pines 

m) Kain furbal hitam 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 62. Alat dan Bahan Upholstery 

(Sumber : Dokumentasi Penulis, 2017) 

2) Pemisahan antar bagian (part) 

Sebagai persiapan sebelum dilakukan proses upholstery, 

kerangka sofa barbel yang sebelumnya telah dilakukan perakitan 

perlu dilakukan pemisahan kembali. Pemisahan dilakukan antara 

dudukan dan sandaran dengan lingkaran.  
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3) Pemasangan webbing dan karton 

Pemasangan webbing diaplikasikan pada dudukan dan 

sandaran. Fungsi webbing untuk kelenturan dan kekuatan yang 

baik. Setelah pemasangan webbing, karton tebal kemudian 

diaplikasikan di atas webbing. Karton memiliki fungsi sebagai 

penyekat antara webbing dengan lapisan busa di atasnya. 

 
Gambar 63. Pemasangan Webbing dan Karton 

(Sumber : Dokumentasi Penulis, 2017) 

4) Pemasangan busa 

Pada proses pemasangan busa diaplikasikan pada seluruh 

bagian dudukan dan sandaran, busa yang digunakan berukuran 

tebal 8 cm. 
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Gambar 64. Pemasangan Busa 

(Sumber : Dokumentasi Penulis, 2017) 

5) Pelapisan luar (pelapisan oscar) 

Tahap akhir proses upholstery merupakan tahap paling 

menentukan keindahan sofa, yaitu pelapisan pada sofa barbel 

diaplikasikan dengan lapisan berjenis oscar (kulit sintesis). 

Oscar dipilih karena memiliki tampilan yang sangat mirip 

dengan kulit asli, cukup awet, dan mudah dibersihkan. Selain itu, 

ragam jenis warna dan tekstur pada bahan pelapis oscar sangat 

beragam ketersediannya. Warna oscar yang digunakan adalah 

warna hitam. 

 
Gambar 65. Pelapisan Luar (Pelapisan Oscar) 

 (Sumber : Dokumentasi Penulis, 2017) 
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6) Merangkai kembali antar bagian 

Setelah proses pelapisan luar, tahap selanjutnya merangkai 

kembali antar bagian. Setelah semua bagian terangkai telah terlihat 

hasil visual sofa barbel secara keseluruhan dan siap untuk 

dilakukan display produk.  

 
Gambar 66. Merangkai Kembali Antar Bagian  

 (Sumber : Dokumentasi Penulis, 2017) 

6. Kontrol Kualitas II 

Setelah semua tahapan proses perancangan sofa barbel telah selesai 

maka perlu adanya tahapan proses kontrol kualitas yang II. Tahapan ini 

dilakukan untuk mengetahui ada tidaknya kerusakan ataupun kesalahan 

selama proses produksi dan agar produk yang dibuat sesuai dengan konsep 

desain.  

D. Display Produk 

Display produk sofa barbel merupakan rangkaian gambar 

dokumentasi yang dilakukan oleh penulis dengan melakukan pemotretan 

pada lokasi yang telah diatur sesuai dengan konsep desain. Langkah tersebut 
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dilakukan dengan mengambil gambar dari berbagai sisi dan sudut. Berikut 

gambar display produk sofa barbel : 

 
Gambar 67. Display produk I 

(Sumber : Dokumentasi Penulis, 2017) 

 
Gambar 68. Display produk II 

(Sumber : Dokumentasi Penulis, 2017) 
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E. Kalkulasi 

Kalkulasi produk sofa barbel dilakukan untuk memberikan gambaran 

secara rinci biaya produksi. Rincian kalkulasi produk sofa barbel mencakup 

secara keseluruhan biaya produksi, mulai dari bahan baku, bahan 

pendukung, alat – alat sekali pakai, biaya tenaga kerja, dan lain – lain. 

Berikut disajikan tabel kalkulasi rincian biaya proses produksi sofa barbel. 

1. Kalkulasi biaya produk rangka sofa 

a. Biaya bahan baku 

Tabel 5.1. Kalkulasi Biaya Bahan Baku 

Deskripsi Jumlah 

Ukuran kayu 

(cm) 
Volume 

(cm
3
) 

P  L  T  

Sunduk dudukan depan 2 160 12 6 23.040 

Sunduk dudukan belakang 2 160 15 6 28.800 

Sunduk sandaran atas 1 160 6 10 9.600 

Sunduk penyendak 

dudukan 
2 43 6 6 3.096 

Sunduk penyendak tengah 2 43 3 6 1.548 

Sunduk penyendak 

sandaran 
4 49 15 3 8.820 

Sunduk knockdown 2 60 10 3 3.600 

Sunduk penempel 

knockdown 
2 40 10 3 2.400 

Kaki roda 2 70 10 10 14.000 

Lingkaran besar 2 80 80 3 38.400 

Lingkaran kecil 2 40 40 3 9.600 

Total 142.904 

 

Total kubikasi kebutuhan kayu (m
3
) = 142.904 : 1.000.000 

           = 0,1429 m
3 

           = 0,143 m
3
 (hasil pembulatan)  
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Jadi, total kebutuhan kayu mahoni dalam pembuatan sofa barbel  

Total harga  = volume (m
3
) x 3 x harga kayu mahoni A3 

    = 0,143 x 3 x Rp 1.900.000 

    = Rp 815.100 

b. Biaya bahan pendukung dan biaya operasional 

Tabel 5.2. Kalkulasi Biaya Bahan Pendukung dan Biaya Operasional 

Deskripsi Jumlah Satuan 
Harga 

satuan (Rp) 

Jumlah 

(Rp) 

Bahan pendukung 

Paku 0.25 Kg 18.000 4.500 

Sekrup 1 Bungkus 8.000 8.000 

Lem epoxy 0.5 Kg 100.000 50.000 

Lem Alteco 1 Bungkus 6.000 6.000 

Baut knockdown 

+ nanasan 
4 Buah 5.000 20.000 

Isian paku 

tembak 
1 Box 20.000 20.000 

Plat besi  4 Buah  1.300.000 

Laminasi kayu  
 

 400.000 

Biaya operasional 

Pengergajian 0,2
 

m
3
 250.000 50.000 

Pengeringan 0,2
 

m
3
 300.000 60.000 

Pelaksana 

produksi rangka 
3 

orang/ 

hari 
80.000 240.000 

Transportasi 2  50.000 100.000 

Lain – lain    50.000 

Total 2.308.500 
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2. Kalkulasi biaya  finishing 

a. Biaya pewarnaan   

Tabel 5.3. Kalkulasi Biaya Pewarnaan 

Deskripsi Jumlah Satuan 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Jumlah 

(Rp) 

Bahan finishing 

Latrex  2 Botol 40.000 80.000 

Drasso Silver Leaves 

Acrilic 

1  
Kaleng 

120.000 120.000 

Penta Clear  1 Kaleng 22.000 22.000 

Tiner NC 1 Liter 14.000 14.000 

Wood Filler 1 Kaleng 35.000 30.000 

Aqua Politur 1 Kaleng 90.000 90.000 

Acrilux 1 Botol 65.000 65.000 

Alat finishing 

Amplas no. 150 0.5 Meter 12.000 6.000 

Amplas no. 240 0.5 Meter 12.000 6.000 

Amplas no. 400 0.5 Meter 12.000 6.000 

Amplas no. 1000 1 Meter 4.000 4.000 

Kain pop 2 Ons 10.000 20.000 

Kuas  no 1 ¾ 2  Pcs 4.000 8.000 

Isolasi kertas 1 Buah 3.000 3.000 

Biaya operasional 

Pelaksana finishing 2  orang/ 

hari 

80.000 160.00 

Lain – lain   50.000 50.000 

Total 684.000 
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b. Kalkulasi biaya penampilan /  upholstery 

Tabel 5.4. Kalkulasi Biaya Penampilan / Upholstery 

Deskripsi Jumlah Volume 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Jumlah 

(Rp) 

Bahan upholstery 

Bahan pelapis oscar 5 Meter 80.000 400.000 

Busa 2 Lembar 130.000 260.000 

Karet webbing 1 Bendel 30.000 30.000 

Kertas karton 4 Lembar 2500 10.000 

Lem kuning 1 Kaleng 42.000 42.000 

Isi staplergun 1 Box 18.000 18.000 

Biaya operasional 

Pelaksana upholstery 

 
2 

orang/ 

hari 
80.000 

160.000 

Lain – lain   50.000 50.000 

Total 970.000 

3. Rekapitulasi biaya total sofa barbel 

Tabel 5.5. Rekapitulasi Biaya Total Sofa Barbel 

Deskripsi Total (Rp) 

Kalkulasi biaya produksi rangka sofa barbel 3.123.600 

Kalkulasi biaya finishing sofa barbel 1.654.000 

Kakulasi total (Rp) 4.777.600 

 

 

 


