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BAB II 

LANDASAN TEORI 

A. Latar Belakang Penciptaan 

Rumah adalah tempat dimana setiap manusia akan kembali dari setiap 

kesibukannya di luar rumah, sebagai tempat istirahat dan berkumpul bersama 

keluarga, tempat dimana seseorang akan merasa nyaman dan akan 

merindukannya bila sudah cukup lama meninggalkan rumah. Maka membuat 

rumah terasa nyaman merupakan hal yang wajar, untuk membuat rumah terasa 

nyaman, setiap orang mempunyai cara yang berbeda-beda, mulai dengan 

menata lingkungan rumah, melengkapi perbotan rumah, hingga menghias 

rumah itu sendiri. 

Menghias merupakan sebuah kegiatan yang bertujuan untuk 

memperindah atau memperelok suatu tampilan guna untuk mendapatkan 

kepuasan diri, hal-hal yang dihias pun beragam, dapat meliputi benda mati 

maupun mahluk hidup. 

Salah satu pengaplikasian menghias yang sering diterapkan dalam 

kehidupan sehari-hari adalah menghias ruang dalam rumah, hampir setiap 

ruang dalam rumah dapat dihias, namun pada umumnya ruang yang dihias 

merupakan ruang yang ditujukan untuk memberikan kenyamanan kepada 

seseorang saat berada dalam ruangan tersebut, sepertihalnya ruang tamu, 

ruang keluarga dan kamar tidur. 

Dalam menghias suatu ruang, dapat dilakukan dengan  beberapa cara 

seperti memberi warna pada dinding ataupun dengan menambahkan produk
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atau perabot hiasan yang dapat diletakkan  pada ruangan tersebut, rak hias 

misalnya. 

Kalajengking /ka-la-jeng-king/ n serangga kecil jenis laba-laba yang 

berbadan beruas-ruas, berekor panjang, dan bersengat pada ujung ekornya, 

menyengat dengan cara menungging atau menjengking dengan ekor 

menjengkit; Scorpion ( kbbi ). 

Rak hias kalajengking merupakan sebuah ide desain yang penulis buat, 

alasan penulis memilih kalajengking sebagai ide dasar dari pembuatan rak hias 

tersebut adalah karena ketertarikan penulis terhadap kalajengking yang 

memiliki bentuk yang unik yaitu meskipun mempunyai ukuran yang kecil, 

kalajengking dapat menjadi hewan yang sangat mematikan bagi musuh-

musuhnya. 

Kalajengking dipilih sebagai ide dasar karena ketertarikan pribadi 

penulis  akan kalajengking tersebut. Dalam game maupun dalam film, 

kalajengking selalu digambarkan  sebagai mahluk yang mempunyai 

kemampuan unik, dan selalu menyulitkan musuh dalam menghadapinya. Dari 

sanalah penulis kemudian tertarik dengan keberadaan kalajengking tersebut. 

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, merupakan desain rak hias 

yang memiliki tampilan yang dibuat menyerupai bentuk kalajengking, dan 

pada bagian-bagian tertentu terdapat sebuah ciri khas yang dimiliki pada 

kalajengking. Dimulai dari bagian paling atas terdapat sebuah bentuk yang 

menyerupai sengat yang terdapat pada ujung ekor kalajengking, berlanjut tepat 

dibawahnya dibuat beberapa rangkaian tundan/ para-para kayu yang dibuat 
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menyerupai bentuk dari tubuh dari kalajengking, bagian ini bertujuan untuk 

difungsikan sebagai tempat penyimpanan atau tempat meletakkan barang yang 

ingin ditampilkan. Selanjutnya pada bagian paling bawah, juga dibuat 

berbentuk sepasang capit kalajengking di bagian kanan dan kiri. Bagian bawah 

merupakan bagian yang memiliki sepasang pintu sehingga dapat difungsikan 

sebagai tempat penyimpanan yang lebih aman. 

B. Tinjauan Umum 

1. Tinjauan Desain 

Bekerja, olahraga, berkomunikasi, belajar, maupun saat bersantai, 

dalam keseharian tersebut hampir setiap aktifitas manusia tidak dapat 

terlepas dari desain, seperti produk atau yang berkaitan dengan desain 

lainnya. Tanpa kita sadari, hampir seluruh kegiatan sehari-hari manusia 

selalu berkaitan desain. 

Desain merupakan kata baru berupa peng-Indonesiaan dari kata 

design (bahasa Inggris), istilah ini menggeser kata ’rancang/rancangan 

/merancang’ yang dinilai kurang mengekspresikan keilmuan, keluasan dan 

kewibawaan profesi (Agus Sachari dan Yan Yan Sunarya, 2000 : 166). 

Desain merupakan hasil dari sebuah proses berfikir yang 

belandaskan pada ilmu pengetahuan yang bersifat rasional dan pragmatis. 

Mendesain berarti melaksanakan suatu rentetan kegiatan yang 

menggabungkan daya cipta, penguasaan perkembangan teknologi., dan 

unsur estetika yang memenuhi syarat untuk diproduksi. Desain adalah 

kegiatan pemecahan masalah dan inovasi teknologis yang bertujuan untuk 
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mencari solusi terbaik dengan jalan memformulasikan terlebih dahulu 

gagasan inovatif kedalam suatu model, dan kemudian merealisasikan 

kenyataan secara kreatif. Sekalipun desain itu adalah disiplin keilmuan 

yang menyangkut sains alam (hal-hal yang fisis) dan sains sosial yang 

menyangkut perilaku (behavior), peranan seni dalam pengertian cita rasa 

estetis juga memegang peranan dalam pemecahan masalah dan 

pengambilan keputusan (Buchori, 2000:123). 

2. Tinjauan Ruang 

Menurut D.A Tisnaadmidjaja. Yang dimaksud dengan ruang adalah 

“wujud fisik wilayah dalam dimensi geografis dan geometris yang 

merupakan wadah bagi manusia dalam melaksanakan kegiatan 

kehidupannya dalam suatu kualitas kehidupan yang layak” : 22. Tata ruang 

adalah wujud struktur ruang dan pola ruang : 23. Struktur ruang adalah 

susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana 

yang berfungsi sebagai pendukug kegiatan social ekonomi masyarakat 

yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional : 24. 

Berikut merupakan rekomendasi yang menurut penulis adalah ruang 

yang paling cocok atau lebih tepatnya sesuai dalam penataan ruang dengan 

produk rak hias kalajengking ini adalah pada : 

a. Ruang Keluarga 

Tempat yang nyaman dimana seluruh anggota keluarga dapat 

berkumpul dan saling bercengkrama bersama. Tempat yang dibuat 
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senyaman mungkin untuk ditempati karena tempat yang nyaman dapat 

menambah keharmonisan antar anggota keluarga. 

Ruang keluarga adalah sebuah ruang yang merupakan satu 

kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan ruang-ruang lain dalam 

sebuah rumah. Ruang adalah wadah manusia untuk melakukan 

berbagai aktifitas (Siregar, 2008: 109). Menurut Ching (1996: 92), 

ruang selalu melingkupi keberadaan kita melalui volume ruang kita 

bergerak, melihat bentuk-bentuk, mendengar suara-suara, merasakan 

angin bertiup, mencium bau semerbak bunga yang mekar ditaman 

(Kusyanto:2016). 

b. Ruang Tamu 

Ruang tamu adalah ruang yang diciptakan untuk difungsikan 

sebagai tempat atau ruang untuk menerima tamu. Pada dasarnya setiap 

orang selalu mendesain ruang tamunya supaya terlihat begitu modern 

dan menarik, sehingga para tamu yang berkunjung atau yang didalam 

ruang tamu tersebut merasa nyaman dan senang berlama-lama diruang 

tamu tersebut. 

3. Tinjauan Mebel 

Kata Furniture (dalam bahaasa Inggris) diterjemahkan menjadi mebel. 

Istilah ‘mebel’ digunakan karena sifat bergeraknya atau mobilitasnya 

sebagai barang lepas di dalam interior arsitektural. Kata mebel berasal dari 

bahasa Jerman yaitu mobel (Baryl, 1977:26 dalam Marizar, 2005:20). 

Pengertian mebel secara umum adalah benda pakai yang dapat 

dipindahkan, berguna bagi  kegiatan hidup manusia, mulai dari duduk, 
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tidur, bekerja, makan, bermain dan sebagainya, yang memberi 

kenyamanan dan keindahan (Baryl, 1977:26 dalam Marizar, 2005:20). 

Mebel atau Furniture : Perabot yang diperlukan, berguna, atau disukai, 

seperti barang atau benda yang dapat dipindah-pindah, digunakan untuk 

melengkapi rumah, kantor, dan sebagaianya (Sumber: http//www./ 

pengertian mebel/artikata.com). 

4. Tinjauan Estetika 

Estetika, merupakan salah satu unsur yang tak pernah lepas dari 

karya desain. Seiring berjalannya waktu, makna dari estetika sendiri terus 

berkembang, namun pada dasarnya, berbagai makna estetika yang di 

ungkapkan oleh para seniman maupun desainer selalu mengacu atau 

mengarah kepada satu hal, yaitu keindahan. 

Kita merasakan keindahan-keindahan itu dan menikmatinya. Akan 

tetapi , dengan demikian itu kita belum menjadi ahli-ahli estetika. Estetika 

dalama arti tehnis ialah ilmu keindahan, ilmu mengenai kecantikan secara 

umum. Estetika bukanlah cara untuk menikmati keindahan, akan tetapi 

usaha-usaha untuk memahaminya (Wadjiz Anwar, 1980 : 5). 

Estetika berasal dari kata yunani aesthesis, berarti perasaan atau 

sensitivitas.ini karena keindahan itu memang erat sekali hubungannya 

dengan lidah dan selera perasaan, atau apa yang disebut dalam bahasa 

Jerman “Geschmack” atau dalam bahasa inggris “Taste”, (Wadjiz Anwar, 

1980 : 5). 
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Sebuah karya desain yang mempunyai unsur estetika didalamnya 

bertujuan untuk memberikan kepuasan kepada seseorang, secara visual 

karya estetik akan menimbulkan rasa kagum atau puas terhadap seseorang. 

Perasaan estetik pada dasarnya hanya sebagian dari perasaan seni, 

keselarasan bukan satu-satunya pedoman untuk menimbulkan kesan 

estetik, bahkan penyimpangan pun mampu menjadikan kesan estetik 

dalam karya. Estetika sebagai salah satu cabang filsafat yang berhubungan 

dengan karya seni menunjukkan ciri-ciri kebalikan dari keindahan 

alamiah. Keindahan artistic merupakan esensi dari karya seni. Pada karya 

seni perasaan estetis dari seniman penciptanya ditransmisikan ke dalam 

obyek yang bersangkutan dan pada waktu pengamatan perasaan itu 

berpindah kedalam diri pengamatnya (Gie, 1996: 70). 

5. Tinjauan Rak Hias 

Rak hias atau biasa disebut rak pajang, lemari hias, lemari rak 

pajangan, lemari display ataupun display cabinet. Rak hias merupakan 

perabotan rumah tangga yang tidak kalah pentingnya dengan beberapa  

jenis aksesoris rumah yang lain.  

Fungsinya adalah untuk menyimpan barang pajangan seperti piala, 

koleksi, mainan, barang-barang antik. Lemari atau rak hias biasanya 

terbuat dari rangka kayu, kaca dan lampu untuk menyorot barang 

pajangan. Selain untuk memajang barang pajangan, rak hias juga berfungsi 

untuk mempercantik ruang tamu atau ruang keluarga. Rak hias juga 

berfungsi melindungi koleksi dari kotoran dan debu. Rak hias biasanya 
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memiliki rak susun/ ambalan yang terbuat dari kaca atau kayu sehingga 

dapat menyimpan banyak barang koleksi. 

Pada umumnya rak sebagai tempat penyimpanan yang terbuka tanpa 

adanya penutup seperti almari. Rak hias terdiri dari rangkaian ambalan 

sebagai tempat meletakkan barang. Rak hias yang indah dipandang mata 

akan menjadi daya tarik tersendiri pada produk rak hias tersebut. 

C. Tinjauan Kalajengking 

1. Kalajengking Secara Umum 

Bersumber dari (Laboratorium Entomologi, Bagian Parasitologi dan 

Entomologi Kesehatan, Fakultas Kedokteran Hewan IPB Bogor, Indonesia 

oleh Upik Kesumawati Hadi). 

Kalajengking adalah jenis anthropoda dengan delapan kaki, 

termasuk dalam ordo Scorpiones dalam kelas Archnida. Dalam kelas ini 

juga termasuk laba-laba, harvestmen, tungau, dan kutu. Ada sekitar 2000 

spesies kalajengking. Mereka banyak ditemukan selatan dari 49° U, 

kecuali New Zealand dan Antartica. Tubuh kalajengking dibagi menjadi 

dua segmen: cephalothorax dan abdomen. Abdomen terdiri dari mesosoma 

dan metasoma. Kalajengking punya tubuh yang panjang dan ekor beruas 

yang berujung sebagai penyengat beracun. Kakinya terdiri atas empat 

pasang dan sepasang pedipalpi dengan bentuk seperti pinset diujung, yang 

digunakan untuk menangkap mangsa. 

Kalajengking tergolong antropoda pengganggu kesehatan. Ia 

menjadi perhatian manusia karena kemampuannya menimbulkan kesakitan 
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dan ketakutan akan racun yang dikeluarkan ketika menyengat. 

Kalajengking juga merupakan komponen penting didalam suatu ekosistem 

dan merupakan satu diantara antropoda terstian tertua. Fosilnya ditemukan 

sejak zaman palezoik 430 juta tahun yang lalu dengan penampilan yang 

serupan dengan yang ditemuksan saat ini. 

a. Habitat 

Kalajengking mendiami habitat yang luas mulai dari gurun, hutan, 

gua hingga padang rumput luas, bahkan ditemukan dibawah tumpukan 

batu salju pada ketingian diatas 12000 kaki dipegunungan Himalaya 

Asia. 

Contoh jenis kalajengking yang ditemukan di Asia termasuk 

Indonesia adalah jenis Heterometrus Longimanus (Asian Forest 

Scorpion). 

b. Morfologi 

Sebagaimana Archnida, kalajengking mempunyai mulut yang 

disebut khelisera, sepasang pedipalpi, dan empat pasang tungkai. 

Pedipalpi seperti capit terutama digunakan untuk menangkap mangsa 

dan sebagai alat pertahanan, pedipalpi juga dilengkapi dengan berbagai 

tipe bulu/rambut sensorik. 

Tubuhnya dibagi menjadi dua bagian yaitu sefalotoraks dan 

abdomen. Sefalotoraks ditutup oleh karapas atau pelindung kepala 

yang biasanya mempunyai sepasang mata median dan 2-5 pasang mata 
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lateral diujung depan. Beberapa kalajengking yang hidup di gua dan di 

sekitar pemukiman tidak mempunyai mata. 

Abdomen terdiri atas 12 ruas yang jelas, dengan bagian lima ruas 

terakhir membentuk ruas metasoma yang oleh kebanyakan orang 

menyebutnya ekor. Ujung abdomen disebut telson, yang bentuknya 

bulat mengandung kelenjar racun (venom). Alat penyengat berbentuk 

lancip tempat mengalirkan venom. Pada bagian ventral, kalajengking 

mempunyai sepasang organ sensoris yang bentuknya  seperti sisir unik 

disebut pectin. pektin ini biasanya lebih besar dan mempunyai gigi 

lebih banyak pada yang jantan dan digunakan sebagai indra sensor 

terhadap permukaan tekstur dan vibrasi. Pektin juga bekerja sebagai 

komoreseptor (sensor kimia) untuk mendeteksi feromon (komunikasi 

kimia). 

 

 

Gambar 01 : Anatomi kalajengking 
(Sumber : Fakultas Kedokteran Hewan IPB Bogor) 
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c. Perilaku 

Kalajengking tergolong serangga yang aktif di malam hari 

(nokturnal) dan siang hari (diurnal). Ia juga merupakan hewan predator  

pemakan serangga, laba-laba, kelabang,  dan kalajengking lain yang 

lebih kecil. Kalajengking yang lebih besar terkadang memakan hewan 

vertebrata seperti kadal, ular dan tikus. Mangsa terdeteksi oleh 

kalajengking melalui indra sensor vibrasi organ pektin. Pedipalpi 

mempunyai susunan rambut sensor halus yang merasakan vibrasi dari 

udara. 

Ujung-ujung tungkai mempunyai organ kecil yang dapat 

mendeteksi vibrasi di tanah. Kebanyakan kalajengking adalah predator 

penyerang yang mendeteksi mangsa ketika ia datang mendekat. 

Permukaan tungkai, pedipalpi, dan tubuh juga ditutupi dengan 

rambut seta yang sensitif terhadap sentuhan langsung. Meskipun 

kalajengking dilengkapi dengan venom (racun) untuk pertahanan dan 

mendapat mangsa, kalajengking sendiri jatuh menjadi mangsa bagi 

mahluk kalin seperti kelabang, tarantula, kadal pemakan serangga, 

ular, unggas (terutama burung hantu), dan mamalia (termasuk 

kelelawar, bajing dan tikus pemakan serangga). 

Seperti halnya predator lainnya, kalajengking cenderung mencari 

makan di daerah teritori yang jelas dan terpisah, dan kembali ke tempat 
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yang sama pada setiap malam. Kalajengking bisa masuk ke dalam 

komplek perumahan dan gedung ketika daerah teritorialnya hancur 

oleh pembangunan, penebangan hutan atau banjir dan sebagainya. 

d. Siklus Hidup 

Kalajengking mempunyai ritual perkawinan yang kompleks, 

jantan menggunakan pedipalpinya mencengkeram pedipalpi betina. 

Jantan kemudian membimbing betina melakukan tarian percumbuan. 

Detailnya setiap jenis berbeda, dengan memperlihatkan alat 

penyengatnya yang panjang pada jantan. Sperma dari jantan 

dimasukkan ke dalam struktur yang disebut spermatofor, yang 

diletakkan oleh jantan ke atas permukaan yang kelak akan diambil oleh 

betina. Yang jantan menyapukan pektin ke atas permukaan tanah untuk 

mebantu menentukan lokasi yang sesuai untuk meletakkan 

spermatofor. Selanjutnya kalajengking betina akan menarik sperma ini 

ke dalam lubang kelamin, yang letaknya dekat ventral abdomen. 

Kalajengking mempunyai masa hamil dari beberapa bulan 

sampai lebih satu tahun, tergantung jenis, tempat embrio berkembang 

di dalam ovariuterus atau dalam divertikula khusus yang bercabang 

dari ovariuterus. Anak-anak yang dilahirkan hidup akan anaik ke 

punggung ibunya. Ibunya membantu mereka dengan membuatkan 

kantong melahirkan dengan kaki terlipat untuk menangkap mereka 

ketika lahir dan untuk menyediakan mereka menaiki punggung ibunya. 

Beberapa jenis kalajengking tidak membentuk kantong lahir. 



24 
 

 

Rata-rata, seekor betina bisa melahirkan 25-35 ekor anak. 

Mereka tetap pada punggungnya, sampai mereka molting untuk 

pertama kali. Setelah kalajengking muda putih turun dari punggung 

betina, molting, kemudian balik lagi ke punggung induk selama 4-5 

har hari sebelum meninggalkan induk, biasanya dalam waktu 1-3 

minggu setelah lahir. 

 Sekali mereka turun, mereka sudah mampu bebas, dan secara 

periodik molting untuk mencapai dewasa. Biasanya molting terjadi 5 

atau 6 kali selama 2-6 tahun untuk  mencapai dewasa. Rata-rata 

kalajengking kemungkinan hidup 3-5 tahun, tetapi beberapa spesies 

bisa hidup sampai 25 tahun. Beberapa jenis menunjukkan perilaku 

sosial, seperti membentuk agregasi selama musim dingin, menggali 

koloni dan mencari makan bersama. 
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2. Jenis-jenis Kalajengking 

Berikut adalah beberapa jenis kalajengking paling beracun yang ada 

di seluruh dunia : 

Nama Tipe Tempramen Origin  

Death stalker/ 
Leiurus quinquestriatus 

Terrestrial, 
Opportunistic 

Burrower 
Agresif 

Timur 
Tengah 

& 
Afrika 
Utara  

Arabian Fate Tailed 
Scorpion/ 

Androctonus 
Crassicauda 

Terrestrial 
Dessert 

Tidak 
Agresif 

Timur 
Tengah 

& 
Afrika 
Utara  

Yellow Fate Tailed 
Scorpion/ 

Androctonus Austrialis 
Terrestrial 

Cukup 
Agresif 

Timur 
Tengah, 
Afrika 
Utara 

& 
India  

Black Spitting Thicktail 
Scorpion/ 

Parabuthus 
transvaalicus 

Opportunistic 
Burrower 

Cukup 
Agresif 

Afrika 

 

Stripped Bark Scorpion/ 
Centruroides Vittatus 

Opportunistic 
Burrower 

Tidak 
Agresif 

Amerika 
Utara 

 

Asian Forest Scorpion/ 
Heterometrus 
Longimanus 

Terrestrial 
Sangat 
Agresif 

Asia 
bagian 

Selatan, 
Termasuk 
Indonesia  

Tabel 01 : Jenis-jenis Kalajengking 
(Sumber : M Zainal Abidin, 2018) 
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Dalam tugas akhir ini penulis telah memutuskan dan menetapkan 

untuk mengaplikasikan salah satu jenis kalajengking, yaitu jenis Asian 

Forest Scorpion, Heterometrus Longimanus, untuk diajadikan sebagai ide 

dasar dari desain rak hias. 

 

Gambar 02 : Asian Forest Scorpion / Heterometrus Longimanus 
(Sumber : Nusareborn.in) 

Kalajengking jenis Asian Forest Scorpion penulis pilih dikarenakan 

habitat atau penyebarannya berada di Indonesia, oleh sebab itu 

kalajengking jenis inilah yang paling familiar di masyarakat Indonesia. 

Selain itu kalajengking ini mempunyai ciri khusus yaitu dari segi 

warnanya, dari bagian yang paling depan sampai ekor mempunyai warna 

yang hitam pekat, dan pada ujung ekornya mempunyai warna merah 

kehitaman sebagai ciri khas yang seolah-olah menandakan memiliki racun 

yang sangat mematikan. 
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D. Tinjauan Deformasi 
Bentuk adalah unsur dari seni rupa yang terbentuk dari pertemuan garis 

(seperti bidang) atau gabungan dari berbagai bidang. Bentuk terrdiri atas dua 

jenis yaitu bentuk yang diambil dari alam ciptaan tuhan atau dari bentuk yang 

diciptakan manusia seperti bentuk geometris. 

Bentuk alami yaitu bentuk yang terdapat di semesta, yaitu bentuk 

wujudnya lebih bebas dan tidak terikat oleh kaidah bentuk yang dibuat oleh 

manusia. Bentuk jadian merupakan bentuk yang diciptakan oleh manusia 

melalui proses pengolahan. Perwujudannya selalu mempunyai dasar bentuk 

yang juga hasil dasar dua dimensi (dwimatra) dan bentuk dasar tiga dimensi 

(trimatra), (Irawan, Tamara, 2013, hal 78). 

Dalam pengolahan sebuah pola ke objek, seringkali dilakukan perubahan 

bentuk untuk menjadikan sebuah karya yang sesuai dengan yang 

diinginkannya. Salah satu teknik atau metode perubahan bentuk tersebut 

adalah metode deformasi. 

Deformasi adalah perubahan bentuk, posisi dan dimensi dari suatu objek. 

Dalam seni rupa istilah deformasi diartikan sebagai suatu kegiatan penggayaan 

atau perubahan bentuk, posisi dan dimensi dari suatu objek yang dilakukan 

dengan cara penambahan beberapa unsur visual tertentu sehingga terciptalah 

suatu karya baru yang lebih menarik, gambarnya disebut dengan gambar 

deformasi atau karya deformasi (Rozi, 2017). 

 



28 
 

 

 

Gambar 03 : Produk Deformasi Desain 
(Sumber : Livabl.com) 

E. Tinjauan Konstruksi 

Konstruksi dipisahkan menjadi tiga kelompok yaitu : konstruksi dengan 

materi sejenis tanpa pengikat tambahan, konstruksi antara dua materi atau 

lebih, dan konstruksi dengan pengikat khusus (Eddy S.Marizar, 2005 : 140).  

B.Suprapto dalam Eddy S.Marizar (2005:140) telah mengklasifikasikan 

jenis-jenis konstruksi berdasarkan jenis, sistem atau sifat konstruksinya. 

1. Konstruksi antara materi dengan materi secara permanen, tak berubah, 

atau disebut fix contruction. 

2. Kontruksi antara materi dengan materi atau antara elemen dengan elemen 

yang dapat dilepas atau disebut juga dengan knocked down system. 

3. Konstruksi antara materi dengan materi yang dapat bergerak, labil, bisa 

dipasang menurut kebutuhan, dapat berubah, dan selalu berubah sesuai 

dengan beban. 

Pada umumnya, ada dua jenis sistem kontruksi kayu yang digunakan 

yaitu, kontruksi konvensional-tradisional dan kontruksi kontemporer–modern. 

Proses pembuatan rak hias menggunakan kontruksi kontemporer dengan alat 

https://wisnujadmika.files.wordpress.com/2013/02/deformasi.jpg
https://wisnujadmika.files.wordpress.com/2013/02/deformasi.jpg�
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penyambung dowel. Dowel yang berbentuk bulat panjang ini merupakan 

pengganti pasak yang biasanya terbuat dari kayu dan bambu. 

Bentuk dowel yang ideal adalah tepinya dibuat bergerigi agar lem dapat 

mengendap dan melekat. Ukuran dowel dipasaran memiliki standarisasi, 

dengan ukuran diameter antara 6, 8, 10, 12 milimeter dan panjang berkisar 

antara 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 4 sentimeter. (Eddy S.Marizar, 2005 : 166). 

F. Tinjauan Bahan dan Tekstur 

Setiap bahan (material) memiliki karakter dan juga tekstur (kesan raba) 

yang berbeda-beda pada permukaannya, bahan juga menampilkan warna asli 

bawaan dari bahan itu sendiri. Tekstur adalah kualitas tertentu suatu produk 

suatu permukaan yang timbul sebagai akibat dari struktur tiga dimensi. 

Pembuatan produk rak hias ini bahan utama yang dipakai yaitu kayu mahoni 

yang memiliki karakter tekstur yang tergolong keras dan kuat. Secara teknis, 

kayu jati termasuk kayu dengan kelas  kuat  II dan kelas  awet I. sehingga kayu 

ini sangat tahan terhadap serangan rayap. 

Kayu mahoni mempunyai tekstur yang khas dari pada kayu yang lain, 

serat yang indah, warna kayu coklat muda, coklat kelabu, kekuningan hingga 

coklat merah tua dan kayu jati tidak mudah berubah bentuk oleh perubahan 

cuaca. Pemilihan bahan kayu ini dengan pertimbangannya adalah: 

a. Cukup tersedia dan mudah didapat dipasaran. 

b. Memiliki serat kayu dan motif alur yang indah,  

c. Mudah dalam pengerjaanya. 

d. Kekuatan dan keawetan kayu cukup tinggi. 

http://id.wikipedia.org/wiki/Rayap
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G. Tinjauan Finishing 

Finishing merupakan tahap terakhir dalam proses penciptaan suatu 

produk dengan harapan hasilnya dapat diterima dengan baik oleh 

konsumen. Fungsi dari proses finishing dapat dibedakan menjadi tiga yaitu 

fungsi keindahan, fungsi perlindungan dan fungsi ekonomi yang dapat 

meningkatkan nilai jual. Maksud dari fungsi keindahan adalah  suatu 

finishing harus dapat membuat suatu produk mebel menjadi indah dan 

menarik bagi orang yang ingin memakainya. Fungsi ekonomi yaitu 

finishing harus mampu meningkatkan nilai jual produk. 

Finishing pada produk furnitur harus mampu memberikan 

perlindungan terhadap kondisi sekitarnya seperti panas, hujan atau 

perubahan suhu, juga terhadap serangan hama atau bakteri perusak kayu.   

Ada berbagai macam jenis finishing yang telah dikenal di dunia 

industri furnitur. Jenis-jenis tersebut dibedakan berdasarkan teknik aplikasi 

dan jenis bahannya, akan tetapi pada pembuatan rak hias ini menggunakan 

finishing Nitroselulose enamel (cat duko). 

Nitroselulose adalah salah satu resin berbahan baku selulose yang 

berasal dari serat kayu atau pulp pohon koniverus seperti pinus atau dari 

serat kapas (Agus Sunaryo, 1997: 75). 

Nitroselulose enamel disebut juga cat duko atau cat lacquer atau NC 

solid colour. Cat duko merupakan paling tahan lama diantara jenis cat 

nitroselulose lainnya, khususnya benda yang ditempatkan di luar ruang, 

diterpa sinar matahari langsung, apalagi untuk interior. Disamping untuk 
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pengecatan perabot rumah tangga dan perlengkapan kantor yang brcirikan 

modern, jenis cat ini dipakai pula untuk pengecatan perabot anak dan 

perabot rumah sakit (J.F Dumanaw, 2001:98). 

H. Standarisasi Produk 

Makin beragamnya model dan keinginan masyarakat untuk 

mendapatkan produk yang berkualitas, serta meningkatnya daya saing 

industru kecil dan menengah diperlukan adanya sebuah standarisasi dalam 

proses produksi suatu produk. 

Standarisasi produk mebel bertujuan untuk memenuhi unsur 

kenyamanan pemakai. Hal ini berkaitan dengan unsur ergonomi, dimana 

suatu produk harus mempunyai kenyamanan untuk digunakan atau 

dipakai. Hasil-hasil karya diterapkan atau digunakan untuk kebutuhan 

sehari-hari. Standarisasi memiliki arti sebagaimana disimpulkan oleh 

Suharso: Standarisasi produk adalah ukuran produk berdasarkan norma-

norma yang ada.  norma adalah aturan ukuran atau kaidah yang dipakai 

sebagai tolak ukur menentukan sesuatu  (Marizar, 2005:228). 

Standarisasi dalam  pembuatan suatu produk sangatlah penting untuk 

mencapai sasaran kebutuhan ruang, produk maupun pemakaiannya, 

sehingga tujuan pembuatan produk sebagai penunjang aktivitas benar-

benar berfungsi dengan baik. Untuk mencapai standarisasi produk harus 

disesuaikan dengan proporsi dan anatomi manusia supaya nyaman, serasi 

dengan fungsional (M. Gani, 1993:64). 
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Berbeda dengan produk mebel lain, seperti kursi atau meja yang 

pemakaiannya dengan cara harus berinteraksi secara langsung dan dituntut 

harus memiliki kekuatan kontruksi yang kuat untuk menahan beban yang 

berat, beban yang di terima oleh rak hias terbilang cukup ringan, selain itu 

rak hias memiliki beberapa tundan atau para-para kayu sebagai 

penahannya. Oleh sebab itu standarisasi produk rak hias akan sedikit 

berbeda. 

1. Norma Anatomi 

Norma anatomi atau norma tubuh membutuhkan dimensi atau 

ruang gerak dalam melakukan aktivitas. Ketentuan norma anatomi 

sangat banyak, Penulis dalam penelusuran data hanya menyajikan 

norma-norma yang berhubungan dengan penciptaan sebuah rak hias. 

Hal ini bertujuan agar perabot sebagai penunjang aktivitas benar-

benar dapat berfungsi dengan baik. 

Agar lebih jelas perlu adanya gambar-gambar yang berkaitan 

dengan norma-norma anatomi manusia secara umum dan khusus 

langsung berkaitan dengan dimensi tubuh manusia. 
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Gambar 04 : Norma anatomi I 

(Sumber: Designing Forniture. Panero dalam Marizar,2005:125) 

 
Gambar 05 : Norma Anatomi II 

(Sumber: Designing Forniture. Panero dalam Marizar,2005:17) 



34 
 

 

 

Gambar 06 : Norma Anatomi III 
(Sumber : Designing Furniture. Panero dalam Marizar, 2005:126) 

2. Norma Benda atau Perabot  

Dalam merancang sebuah perabot sebaiknya kita memanfaatkan 

ruang secara maksimal sehingga barang atau benda yang akan kita 

masukkan sesuai dengan keinginan yang dicapai, hal ini akan 

menghemat bahan serta memberi fungsi yang maksimal. 

Perabot yang akan dibuat adalah rak hias yang berfungsi 

sebagai tempat penyimpanan sekaligus unsur dekoratif dalam ruang, 

dan dalam masyarakat sudah dikenal secara umum bahwa rak hias 

merupakan sebuah produk yang sangat fungsional. 

I. Referensi 

Referensi sebagai sumber pokok didalam sebuah pembuatan sebuah 

laporan. Dengan adanya sumber referensi ini memudahkan pada proses 

perencanaan hingga ke hasil akhir. Dan jauh lebih terarah sesuai dengan 

pokok permasalahan yang dapat dipertanggung jawabkan. Menurut arti 
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baahasa, referensi adalah sumber acuan (Tim penulis pembinaan dan 

pengembangan bahasa 1997:82). 

Dalam penulisan tugas akhir diperlukan adanya data-data yang valid 

dan jelas akan sumber dari isi yang terkandung dalam sebuah tugas akhir. 

Dalam hal ini penulis telah menngumpulkan data-data dari beberapa 

sumber yang beragam seperti dari observasi lapangan, dari buku, majalah, 

katalog, sampai data dari internet. 

 
Gambar 07 : Rak Hias Gitar 

(Sumber: brilio.net ) 

 
Gambar 08 : Lemari/ Rak Hias Kaca 

(Sumber: http://compass.co.i d/article/6-lemari-pajang/) 
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Gambar 09 : Casablanca Cabinet oleh Ettore Sottsass 

(Sumber : Memphis, 1981) 

 
 

 

  
Gambar 10 : Rak Kalajengking 

Sumber: http: //www.authenticdesignsandremodeling.c om/wp-
content/uploads/2014/10/Scorpion-Cabinet-1-3.jpg  
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Gambar 11 : Rak Hias Sudut 
(Sumber : Cabinet-display.org) 

J. Kerangka Pemikiran 

Rak hias merupakan salah satu produk yang mempunyai banyak 

kegunaan, selain sebagai tempat penyimpanan barang pajangan seperti piala, 

foto, dan barang pajang lainnya, rak hias juga dapat menjadi suatu unsur 

dekoratif dalam ruang yang mempunyai nilai estetika, sehingga ruangan akan 

menjadi lebih indah dan nyaman. 

Rak hias dengan konsep kalajengking penulis buat untuk menambah 

variasi jenis rak hias yang telah ada di pasaran. Dengan menambahkan unsur 

hewan kalajengking, penulis harap dapat bermanfaat untuk berbagai kalangan. 
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Kerangka 01 : Kerangka Pemikiran 
(Sumber : M Zainal Abidin, 2018) 

IDE DASAR 

KONSEP 

EKSPLORASI BENTUK 

ESTETIK 

FUNGSI 

BENTUK 

WARNA 

RAK HIAS 
KALAJENGKING 
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