
GLOSARIUM 

ISTILAH ARTI 

3D Rendering Hasil dari program 3D studio max, dapat berupa 

gambar atau video. 

Cafe Tempat minum yang pengunjungnya dapat 

memesan minuman, dan makanan kecil. 

Desainer Orang yang membuat rancangan. 

Display Suatu cara penataan produk, terutama produk 

barang yang diterapkan dengan tujuan untuk 

menarik minat konsumen. 

Dowel Material penghubung sebagai sarana penyambung 

/ penguat konstruksi (biasanya dengan lubang) 

Fitness Tempat untuk meningkatkan kebugaran fisik dan 

memaksimalkan kekuatan otot tubuh. 

Glass box Merancang berdasarkan analisis dan sintesis yang 

dapat ditelusuri prosesnya. 

Handmade Buatan tangan tanpa / minim dalam penggunaan 

mesin. 

Home theater Ruang hiburan di dalam rumah yang mendekati 

nuansa hiburan di bioskop. 

Indoor Produk mebel yang penempatannya di dalam 

ruangan. 

Jok Tempat duduk yang berlapis kasur (karet busa, 

pegas, dan sebagainya). 

Knockdown Konstruksi yang dapat dibongkar pasang. 

Lobi Ruang teras dekat pintu masuk (perkantoran, 

hotel, bioskop, dan sebagainya) yang dilengkapi 

dengan perangkat meja kursi, yang berfungsi 

sebagai ruang duduk atau ruang tunggu. 

Log / kayu log Kayu yang masih utuh berbentuk gelondong bulat 

(potongan setelah ditebang), sebelum dilakukan 

pembelahan kayu. 

Mal / pola Gambar / garis yang digunakan sebagai contoh 

untuk diikuti alurnya. 

Multifungsi Mempunyai berbagai (tugas / fungsi). 

Oscar (kulit sintesis) Bahan kulit buatan (sintesis) pelapis jok / 

upholsetry. 

Packing Proses membungkus / mengemasi produk yang 

telah jadi dan selanjutnya siap untuk dikirim 

kepada pemesan. 

Paku tembak / nail gun Alat untuk menembakkan isian paku dengan 

bantuan alat kompresor. 

Perspektif Cara melukiskan suatu benda pada permukaan 

yang mendatar sebagaimana yang terlihat oleh 

mata dengaan tiga dimensi (panjang, lebar, dan 

tingginya). 



Point of interest Titik pandang utama (bagian paling menarik) pada 

suatu ruang. 

Proyeksi Gambar suatu benda yang dibuat rata (mendatar) 

atau berupa garis pada bidang datar. 

Record Catatan berupa rekaman suara. 

Showroom Tempat untuk memamerkan produk tertentu, 

seperti otomotif, mebel, dan lain – lain. 

Spray gun Alat bantu pengganti kuas untuk mengaplikasikan 

bahan finishing dengan cara spray / penyemprotan 

Staples tembak / stapler 

gun 

Alat untuk menembakkan isian staper dengan 

bantuan alat kompresor. 

Supplier Seseorang / perusahaan yang secara terus menerus 

menjual barang kepada perusahaan lain untuk 

mendukung kegiatan usahanya. 

Tenon dan mortise Jenis konstruksi pen dan lubang pada kayu. 

Top coat Aplikasi pelapisan akhir pada proses finishing. 

Upholsetry Bahan yang melapisi sofa, bisa berupa kain, kulit 

(asli atau sintesis), yang menempel secar 

permanen menutupi bahan bantalan. 

Water base Teknik finishing dengan bahan pengencer air yang 

ramah terhadap lingkungan. 

Webbing Sistem pegas dari karet yang dianyam bersilangan. 

Website Suatu halaman web yang saling berhubungan, 

berisikan kumpulan informasi yang disediakan 

secara perorangan, kelompok, atau organisasi. 

Wood panneling Jenis produk yang menggunakan bahan baku kayu 

olahan (MDF, multipleks, dan lain – lain). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 


