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DAFTAR ISTILAH 

 

accessories 
Hal yang bisa ditambahkan ke hal lain agar lebih 

bermanfaat, serba guna, atau atraktif. 

air compressor 

Udara yang dipampatkan atau dipadatkan dan disimpan 

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. 

background 

Daerah atau pemandangan di balik objek utama 

kontemplasi, terutama bila dianggap sebagai kerangka 

untuk itu. 

band saw 
Sebuah gergaji tanpa henti, terdiri dari sebuah band 

baja dengan tepi bergerigi yang melintang di atas roda. 

brainstorming 

Teknik penyelesaian masalah secara kelompok dengan 

melibatkan sumbangan ide secara spontan dari semua 

anggota kelompok. 

buyer Pembeli, Langganan. 

chair Suatu produk yang digunakan untuk duduk. 

comfort 
Keadaan kemudahan fisik dan kebebasan dari rasa sakit 

atau kendala. 

database 

Kumpulan informasi yang disimpan di dalam komputer 

secara sistematik sehingga dapat diperiksa menggunakan 

suatu program komputer untuk memperoleh informasi 

dari basis data tersebut. 

defect Kekurangan atau ketidaksempurnaan. 

design 
Merupakan perencanaan dalam pembuatan sebuah 

objek, sistem, komponen atau struktur. 

display 

Suatu cara penataan produk, terutama produk barang 

yang diterapkan oleh perusahaan tertentu dengan tujuan 

untuk menarik minat konsumen. 

easy chair 

Suatu sarana duduk atau lebih kita kenal sebagai kursi 

santai dengan tujuan dari kursi ini adalah menciptakan 

kenyamanan bagi penggunanya. 

eksterior Bagian luar dari sebuah bangunan. 

epoxy Suatu bahan kimia yang merupakan salah satu jenis resin 

https://id.wikipedia.org/wiki/Informasi
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https://id.wikipedia.org/wiki/Program_komputer


 
 

yang diperoleh dari proses polimerisasi dari epoksida. 

Epoxy resin bereaksi dengan beberapa bahan kimia lain 

seperti amina polifungsi, asam serta fenol dan alcohol, 

umumnya dikenal sebagai bahan pengeras atau 

hardener. 

exploided 
Memanfaatkan sepenuhnya dan memperoleh keuntungan 

dari (sumber daya). 

finishing Pekerjaan tahap akhir dari sebuah pembuatan produk. 

furniture 

Istilah yang digunakan untuk perabot rumah tangga yang 

berfungsi sebagai tempat penyimpan barang, tempat 

duduk, tempat tidur, tempat mengerjakan sesuatu dalam 

bentuk meja atau tempat menaruh barang di 

permukaannya. 

fiberglass 
Bahan plastik bertulang yang tersusun dari serat kaca 

yang tertanam dalam matriks resin. 

hardener Bahan pengeras, sebagai campuran untuk finishing. 

hardscape 
Perlengkapan yang tidak hidup atau buatan manusia 

dari area outdoor yang direncanakan. 

hardware Alat, mesin, dan peralatan tahan lama lainnya. 

high gloss Tingkat kilap yang sangat tinggi. 

human instrument 
Manusia sebagai  instrumen kunci adalah peneliti 

sebagai pengumpulan data utama. 

nitrocellulose 

Suatu senyawa yang sangat mudah terbakar yang 

terbentuk oleh nitrating selulosa yang terhubung dengan 

asam nitrat atau agen nitrating kuat lainnya. Senyawa ini 

juga dikenal sebagai guncotton ketika digunakan sebagai 

propelan atau bahan peledak low-powder . 

outdoor Luar ruangan. 

planer Alat (mesin) untuk meratakan permukaan kayu. 

power 

Kemampuan untuk melakukan sesuatu atau bertindak 

dengan cara tertentu, terutama sebagai fakultas atau 

kualitas. 

pre-drilling Sebelum proses pelubangan dengan bor. 

press 

Sebuah alat yang dibuat untuk memampatkan sebuah 

benda , sumber tenaganya bisa berasal dari mesin 

hydraulic , tenaga manusia , dan motor listrik dan lain 

lain . 



 
 

prototype 

Bentuk fisik pertama dari satu objek yang direncanakan 

dibuat dalam satu proses produksi, mewakili bentuk dan 

dimensi dari objek yang diwakilinya dan digunakan 

untuk objek penelitian dan pengembangan lebih lanjut. 

quality control 

Prosedur atau satu set prosedur yang dimaksudkan untuk 

memastikan bahwa produk yang diproduksi atau jasa 

yang dilakukan menganut satu set kriteria kualitas atau 

memenuhi persyaratan klien dan pelanggan. 

reliable 
Dapat dipercaya, keajegan, konsisten, keandalan, 

kestabilan. 

showroom 
Ruangan besar yang digunakan untuk menampilkan 

produk. 

spray gun 
Alat pemecah cairan menjadi butiran partikel halus yang 

menyerupai kabut. 

suplier 

Penyedia produk untuk kebutuhan yang relatif banyak 

untuk dijual kembali oleh para pengusaha kecil atau 

pedagang. 

thinner 
Suatu bahan kimia yang berbentuk cairan dan 

mengandung satu atau beberapa jenis bahan kimia lain. 

top coat Lapisan akhir dari proses finishing produk mebel. 

trend 

Segala sesuatu yang sedang dibicarakan, disukai atau 

bahkan digunakan oleh sebagian besar masyarakat pada 

saat tertentu. 

up to date Mengikuti hal-hal terkini. 

website 

Suatu kumpulan-kumpulan halaman yang menampilkan 

berbagai macam informasi teks, data, gambar diam 

ataupun bergerak, data animasi, suara, video maupun 

gabungan dari semuanya, baik itu yang bersifat statis 

maupun yang dinamis, yang dimana membentuk satu 

rangkaian bangunan yang saling berkaitan dimana 

masing-masing dihubungkan dengan jaringan halaman 

atau hyperlink. 

wood filler 

Bahan finishing yang berfungsi sebagai lapisan dasar 

untuk menutup pori-pori kayu sehingga menghasilkan 

finishing yang halus, rata. 



 
 

 

LAMPIRAN-LAMPIRAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


