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BAB IV 

KONSEP DESAIN 

 

A. Proses Desain 

Proses desain merupakan suatu tahapan pemikiran yang menuju pada 

perwujudan suatu produk yang diinginkan. Dalam proses membuat suatu 

produk, dimulai dari awal yaitu pengumpulan data sampai produk jadi, 

membuat sebuah desain memerlukan proses dan konsep yang matang. Proses 

desain pada umumnya memperhitungkan aspek fungsi, estetika, dan berbagai 

macam aspek dengan sumber data yang didapatkan dari riset, pemikiran, 

pendapat maupun dari modifikasi desain yang sudah ada sebelumnya. 

Proses perancangan dan perwujudan karya dengan menerapkan aspek 

yang telah disebutkan untuk mendapatkan bentuk rak buku yang kemudian 

divisualisasikan dengan bahan yang digunakan. Perancangan produk 

dimaksudkan sebagai proses penemuan bentuk, yang didasari konsep dan 

tujuan, sehingga membantu proses pencarian lebih terarah dan sesuai dengan 

keinginan. 

Pelaksanaan proses desain rak buku agar lebih mudah dipahami, penulis 

menyajikan kerangka proses desain dalam bentuk bentuk skema. Adapun 

skema proses desain rak buku sebagai berikut: 

 

 

 



62 
 

 

PROSES DESAIN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Skema 4.1: Skema Proses Desain  

Sumber: Dokumentasi penulis (2018) 

 

Penulis menggunakan metode penilitian berupa penelitian kualitatif. 

Perancangan dan pembuatan produk merupakan kegiatan yang tidak dapat 

dipisahkan karena sebuah hasil rancangan tidak akan berguna apabila 

rancangan itu tidak dibuat dan begitu sebaliknya. Penulis tidak akan dapat 

merealisasikan produk terlebih dahulu sebelum dibuat gambar rancangannya. 

Melalui proses yang sistematik, seorang desainer akan mendapatkan 

gagasan, mengembangkan gagasan, melakukan evaluasi terhadap gagasan dan 

mewujudkan gagasan tersebut kepada sesuatu yang lebih konkrit berupa 

produk tertentu. (Kementerian Perdagangan, Buku Panduan Pengembangan 

Desain Produk, 2013: 6). 

PROSES PRODUKSI 

KONSEP DESAIN PERUMUSAN IDE 

Permasalahan 

 

 
Pengumpulan 

Data 

Analisis Data 

Desain Alternatif 

Desain Terpilih 

Gambar Kerja 



63 
 

 

Perencanaan desain sebuah perabot memiliki kriteria yang mendasar 

yaitu sebagai berikut: 

1. Faktor fungsional yang mencakup fungsi pakai perabot 

2. Ketepatan bentuk dan struktur juga kontruksi yang menyangkut ukuran 

antroprometri dan proporsi sebuah rak buku 

3. Ketepatan pilihan bahan baku dan proses pengerjaan yang menyangkut 

karakteristik bahan baku 

4. Bentuk dan gaya perabot 

5. Finishing 

Proses desain merupakan rangakain proses berkesinambungan sehingga 

suatu produk dapat terwujud. Dalam pandangan estetika sebuah mebel dapat 

ditinjau melalui wujud Visual art-nya yang menganut prinsip-prinsip seni 

kesatuan, keserasian, keseimbangan, irama, proporsi, dan ergonominya. 

(Sugiyanto, 2004: 10). 

 Untuk pengembangan desain penulis merancang rak buku yang 

tidak hanya memenuhi konsep, tetapi menampilkan sisi keindahan secara utuh 

dalam wujud: 

1. Bentuk (Form), yaitu bentuk secara keseluruhan rak buku 

2. Fungsi (Function) yaitu fungsi lain yang dapat berfungsi sebagai elemen 

dekorasi interior. 

Bentuk, fungsi akan menjadi satu kesatuan unsur-unsur desain lain, 

seperti gaya, bahan, dan warna finishing produk dalam kesatuan nilai–nilai 

estetis seutuhnya. 
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Adapun tahapan proses desain rak buku, penulis melakukan kajian atau 

studi desain sebagai berikut: 

1. Studi Tentang Aktivitas Fisik Manusia 

Manusia hidup dengan beragam aktivitas, baik yang dilakukan di 

dalam ruangan maupun yang di luar ruangan. Saat beraktifitas manusia 

membutuhkan sarana penunjang diantaranya adalah mebel. 

Berdasarkan observasi penulis, ada banyak jenis aktivitas manusia 

dalam kehidupan sehari-hari, ketika manusia mengambil buku atau barang 

lain yang berada di rak buku gantung maka jarak jangkauan tangan dengan 

rak buku perlu disesuaikan dengan standar tubuh manusia dalam 

beraktifitas. 

 

Gambar 4.1: Aktivitas orang menggunakan rak buku 

(Sumber: Google.com diakses pada oktober 2017) 
 

Studi aktivitas fisik manusia diperoleh informasi mengenai deskripsi 

rak buku fungsi, dan standarisasi. Selanjutnya akan dilakukan pembahasan 

dan analisa mengenai data yang diperoleh baik dari studi kepustakaan 
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maupun observasi untuk disimpulkan dan dijadikan dasar dalam 

mengambil keputusan desain.  

2. Studi Tentang Bentuk dan Fungsi 

Tujuan mendesain sebuah produk tidak hanya berfungsi dan 

berbentuk baik, namun pertimbangan dari desainnya harus nyaman dan 

aman bagi pengguna. Kenyamanan sebuah produk dapat dicapai melalui 

bentuk yang sesuai dengan fungsi dan juga anatomi tubuh manusia 

(Marizar, 2005: 91). 

Fungsi utama rak buku adalah untuk menaruh dan menjaga buku-

buku supaya tertata rapi dan terawat. Rak buku mempunyai macam-

macam bentuk, bahkan ada berbagai macam bahan dan cara untuk 

membuat rak buku yang unik. 

Menurut Eddy s. marizar (2005: 92) Pengembangan ide bentuk dasar 

dapat menjadi inspirasi dalam perancangan bentuk-bentuk baru yang 

kreatif dan inovatif. Misalnya, meja tidak selalu berbentuk segi empat, 

bulat atau segi tiga, kursi tidak harus berkaki empat begitu halnya dengan 

rak buku yang tidak harus memiliki kaki, posisi rak juga tidak diwajibkan 

berdiri tegak sembilan puluh derajat. Sehingga penulis menerapkan 

kedalam sketsa alternatif yang ada pada tugas akhir yang penulis buat. 

3. Studi Tentang Ergonomi 

Ergonomi berasal dari bahasa latin yaitu ergon yang berarti kerja dan 

nomos yang berarti hukum alam, ergonomi dapat didefinisikan sebagai 

studi tentang aspek-aspek manusia dalam lingkungan kerjanya yang 
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ditinjau secara anatomi, fisiologi, psikologi, enginering, manajemen dan 

desain (Nurmianto, 2004: 1). 

Ergonomi adalah ilmu atau kaidah yang mempelajari manusia 

sebagai komponen dari suatu sistem kerja mencakup karakteristik fisik 

maupun nonfisik, keterbatasan manusia, dan kemampuannya dalam rangka 

merancang suatu sistem yang efektif, aman, sehat, nyaman, dan efisien. 

Ergonomi juga mempelajari gerakan tubuh manusia yang berkaitan dengan 

aktifitasnya agar menciptakan kenyamanan dalam sebuah sarana 

 

Gambar 4.2: Jangkauan pandangan pria berdiri 

(Sumber: Nurmianto, 2008: 349) 

 

Oleh karena itu ergonomi erat dengan kaitanya dengan permasalahan 

aktivitas manusia, dan bisa pula disebut dengan istilah Human Factor. 

Bagi perancangan rak buku, ergonomi banyak terlibat untuk mengukur 

masalah kenyamanan, keamanan, dan efesiensi yang berkaitan dengan 

fasilitas dan lingkungannya. 

http://id.wikipedia.org/wiki/Ilmu
http://id.wikipedia.org/wiki/Manusia
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4. Studi Tentang Antropometri 

Mebel sudah selayaknya dirancang berdasarkan ukuran yang tepat 

untuk menghindari ketidak nyamanan. Oleh karena itu pemahaman 

terhadap ukuran tubuh manusia sangat penting. Data tentang ukuran tubuh 

manusia dan karateristik jangkauannya dalam gerak aktifitas dikenal 

sebagai data antropometri.  

Antropometri berasal dari bahasa Yunani yaitu anthropos yang 

berarti manusia dan metron yang berarti mengukur. Jadi antropometri 

adalah ukuran-ukuran tentang manusia. Setiap manusia memililiki ukuran 

yang berbeda. Data antropometri digunakan sebagai referensi dalam 

menentukan ukuran suatu produk khususnya yang bersentuhan langsung 

dengan bagian tubuh manusia. 

Antropometri adalah satu kumpulan data numerik yang berhubungan 

dengan karakteristik fisik tubuh manusia, ukuran, bentuk dan kekuatan 

serta penerapan dari data tersebut untuk penanganan masalah desain 

(Stevenson dalam Nurmianto, 2004) 
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Gambar 4.3: Book store / Display area 

 (Sumber: Marizar, 2005: 125)  

 

 

Gambar 4.4: Wall unit access 

(Sumber: Marizar, 2005: 126) 
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Tabel 4.1: Antropometri Masyarakat Indonesia 

Sumber: (Stevenson dalam Nurmianto, 2004: 56) 
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Maka dalam pembuatan rak buku data yang diperlukan berkenaan 

dengan posisi rak buku agar mudah dijangkau adalah data tinggi tubuh 

posisi berdiri tegak, tinggi bahu, tinggi siku, dan panjang tangan. 

5. Studi Tentang Bahan 

Jenis bahan yang dapat digunakan untuk membuat mebel adalah 

kayu Jati, mahoni, ramin, nyantoh, meranti, dan masih banyak lagi. Selain 

itu bahan kayu juga dapat diolah menjadi kayu lapis (plywood), block 

board, dan particle board. Bahan-bahan olahan dari kayu ini juga dapat 

digunakan dalam pembuatan mebel terutama mebel-mebel yang dikenal 

dengan sebutan panel wood furniture. 

Dalam pembuatan produk rak buku bahan utama yang dipakai yaitu 

kayu jati yang memilki karakter tekstur dan serat kayu yang sangat baik. 

Pemilihan bahan baku kayu jati pertimbangannya adalah: 

a. Mudah didapat dipasaran 

b. Mempunyai serat kayu dan pori pori kayu yang halus 

c. Mudah dalam pengerjaan 

d. Kekuatan dan keawetan kayu baik, yaitu termasuk awet 

Kayu jati sangat cocok untuk mebel jenis indoor seperti rak buku, 

kursi teras, almari, dan produk mebel lainya. Untuk itu bahan kayu jati 

dipilih dalam mendukung terciptanya rak buku yang berkualitas baik dan 

menarik. 
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6. Studi Tentang Konstruksi 

Konstruksi merupakan teknik yang digunakan untuk merakit 

komponen-komponen dari suatu produk sehingga menjadi satu kesatuan 

produk yang utuh. Pemilihan kontruksi sangat penting dalam menunjang 

keberhasilan proses realisasi produk, sebelum memilih tehnik konstruksi 

seorang perencana harus paham nantinya produk tersebut digunakan 

dimana, oleh siapa, kapan digunakan, digunakan untuk keperluan apa dan 

bagaimana produk tersebut sampai ketangan konsumen. Setelah 

memahami syarat kontruksi yang baik barulah dapat memilih sistem 

konstruksi yang tepat guna dan tepat pakai. 

Konstruksi merupakan bagian dari proses desain yang disusun 

setelah bahan untuk mebel dipilih dan disatukan dengan menggunakan 

sambungan. Konstruksi adalah sambungan antara komponen satu dengan 

komponen lainnya, yang tersusun secara struktural. 

Secara umum konstruksi yang digunakan untuk membuat produk rak 

buku adalah konstruksi konvensional, yaitu konstruksi verstek. Teknik 

pengerjaan biasanya menggunakan teknik manual dan mesin. 
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Gambar 4.5: Kontruksi konvensional 

 (Sumber: Marizar, 2005: 128) 

 

7. Studi Tentang Finishing 

Finishing merupakan tahap terakhir dari proses produksi, proses 

finishing sering disebut juga dengan proses pewarnaan. Warna dapat 

memberikan kesan yang ingin disampaikan oleh perancang dan 

mempunyai efek psikologis. Sebagai contoh adalah pemilihan warna yang 

dapat memberikan kesan ruang terasa lebar atau sempit, sejuk atau 

hangatnya ruangan, berat atau ringannya suatu benda, dan sebagainya. 

Menurut Fx. Sigit Purnama (2009: 01-02) finishing pada mebel 

mempunyai 2 fungsi yaitu fungsi keindahan (estetika) dan fungsi 

perlindungan (proteksi). 
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a. Fungsi keindahan adalah suatu finishing harus dapat membuat suatu 

produk mebel menjadi indah dan menarik bagi orang yang akan 

memakainya. 

b. Fungsi perlindungan adalah finishing suatu produk mebel harus dapat 

memberikan perlindungan sehingga mebel tersebut dapat menjalankan 

fungsinya. 

Finishing bukan hanya sekedar melapisi dan mengkilapkan 

permukaan kayu, melainkan juga memperindah dan mempertajam pola 

serat kayu, serta yang paling penting menjaga kestabilan kayu dari cuaca 

di luar lingkungannya (Sunaryo, 1997: 13). 

 

B. Diagram Proses 

Diagram proses merupakan suatu perencanaan (Planning) sebelum 

melangkah kearah proses produksi guna mengetahui secara rinci tahapan-

tahapan apa saja yang harus dilalui. Untuk mempermudah penulis membuat 

langkah apa saja yang harus ditempuh dalam suatu proses pembuatan perabot 

rak buku. Berikut adalah diagram proses yang dilakukan oleh penulis dalam 

tugas akhir: 
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 Skema 4.2: Skema Diagram Proses  

Sumber: Dokumentasi penulis (2018) 

 

C. Kriteria Desain 

Pembuatan  desain yang sesuai dengan kebutuhan harus didasarkan pada 

kriteria desain agar desain yang dibuat bisa dikatakan sebagai desain yang 

baik.Agar mendapat suatu produk yang baik dan berkualitas, maka proses 

pengerjaannya diperlukan pertimbangan khusus.Berikut faktor-faktor yang  

berpengaruh pada desain dan kriteria desain yang baik. 

1. Faktor Fungsional 

Faktor fungsional dapat dijadikan sebagai pertimbangan utama 

dalam proses perancangan rak buku. Dasar perancangan suatu produk 

mengacu pada prinsip suatu bentuk yang mengikuti fungsinya, ditunjang 
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dengan perhitungan standarisasi yang meliputi pemahaman dengan 

panjang, lebar, dan tinggi sehingga perabot dapat menjadi praktis dan 

efesien terutama bahan baku. 

Rak buku secara umum yang berfungsi untuk menempatkan dan 

menyimpan buku. Selain fungsi tersebut rak buku juga sering digunakan 

untuk menyimpan benda-benda lain yang ukurannya mencukupi. 

Ungkapan tersebut dilihat dari definisi secara umum bagaimana rak buku 

berfungsi untuk memperindah dalam ruang interior, serta digunakan untuk 

mengisi kekosongan ruangan dan lebih mempunyai arti dalam ruang 

kosong tersebut. 

2. Faktor Produksi 

Selain faktor fungsional, faktor produksi juga turut 

dipertimbangkan untuk mendapatkan hasil yang berkualitas. Proses 

produksi menyangkut penggunaan dan pemahaman bahan baku, 

pemahaman tenaga kerja yang handal, sistem teknik pengolahan kayu, 

aksesoris penunjang serta ukuran- ukurannya. 

Dalam pembuatan produk, sistem pengolahan kayu sangat penting 

diperhatikan. Bahan baku kayu setelah selesai digergaji dengan ukuran 

yang sudah ditentukan maka kayu tersebut dikeringkan terlebih dahulu 

melalui pengeringan alami, pengeringan dengan tungku sederhana atau 

oven panas berbalik yang berteknologi modern. Untuk kekeringan kayu 

yang diharapkan Setara dengan standard kekeringan mengandung kadar air 

15%, setelah proses pengeringan kayu dengan baik secara alamiah 
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tradisioanal maupun masinal, maka langkah selanjutnya adalah 

pengemalan atau pemotongan pola dengan gergaji circular saw, bandsaw, 

atau peralatan lainnya sesuai dengan ukuran-ukuran yang diperlukan dan 

dilanjutkan dengan proses pembentukan dan pengerjaan, perakitan, 

sanding sampai tahap finishing (Sugiyanto, 2004: 2).   

Suatu proses produksi memiliki keterkaitan atau kesinambungan 

koordinasi atas pemahaman atau penguasaan satu dengan lainnya, 

sehingga hasil produk akansesuai dengan kualitas yang di inginkan. Untuk 

mendapatkan produk yang maksimal, harus ada pengawasan khusus proses 

produksi dengan mengadakan pengecekan kontrol kualitas secara berkala 

dan terus menerus agar produk yang dihasilkan menjadi baik. 

3. Faktor Estetika 

Faktor estetika tidak dapat terlepas dari proses desain karena 

mempengaruhi bentuk penampilan produk. Bentuk dasar dari rak buku 

yang sangat mempengaruhi faktor estetika karena memiliki bentuk kartu 

remi dekoratifnya. Selain bentuk, tekstur serat yang ditampilkan dari hasil 

finishing natural rustic dari kayu jati menjadi nilai tambah yang 

mendukung faktor estetika. 

Faktor estetika tidak hanya menyangkut tentang pengertian 

keindahan semata, melainkan dibutuhkan pemahaman akan selera pasar 

konsumen dan tujuan pemakainya. Nilai akhir estetika atau produk sangat 

dipengaruhi oleh aspek desain, dimulai dari segi bentuk dan fungsi, bahan, 
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kontruksi dan proporsi, warna finishing juga menjadi salah satu nilai akhir 

suatu produk desain. 

 

D. Ketetapan Desain 

Dari analisa data-data yang diperoleh dari studi kepustakaan dan 

observasi serta proses eksplorasi bentuk melalui sketsa-sketsa alternatif maka 

penulis dapat membuat suatu kesimpulan yang berupa ketetapan desain sebagai 

berikut: 

1. Bentuk Produk 

Dalam pembuatan desain pasti memiliki bentuk dasar, entah itu 

didapat dari stilasi unsur geometri, hewan (fauna), tumbuhan (flora) atau 

sesuatu yang sering kita jumpai di kehidupan sehari-hari. 

Bentuk dasar yang digunakan penulis untuk mendesain rak buku 

yang penulis buat adalah berbentuk dasar susunan empat bangun datar 

yang memiliki sudut tak beraturan, tiap bagian memiliki panjang dan 

tinggi berbeda. Dua bagian badan berbentuk rak terbuka dan dua lainnya 

tertutup, pada bagian rak tertutup daun pintu dibuat terlihat melengkung 

salah satu sudutnya untuk memperlihatkan ketika sebuah kartu remi 

sedang diintip oleh seorang pemain permainan kartu pada umumnya. 

Pada bagian dua daun pintu dan dua pagar belakang rak terbuka 

penulis memberikan unsur dekoratif kartu remi kombinasi royal flush. 

Sedangkan gaya ukiran yang dipilih penulis diterapkan pada salah satu 

daun pintu yang memiliki unsur dekoratif kartu remi jenis Ace (As). 
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2. Dimensi 

Produk yang baik harus mempertimbangkan standar ukuran ideal 

bagi pengguna produk. Maka hal utama yang harus dipertimbangkan 

adalah tinggi jarak antar ambalan rak buku, dan kedalaman agar nantinya 

semua jenis koleksi rak buku bisa tertata rapi didalamnya. 

Penulis menggunakan ukuran sesuai dengan standar dimensi rak 

buku pada umumnya dengan mengacu setiap jarak antar ambalan minimal 

ukuran kertas F4 (841x1189 mm). Setiap badan dari rak buku memiliki 

ukuran yang berbeda, namun untuk ukuran overall rak buku jika semua 

bagian disatukan adalah panjang 1300 mm, lebar 300 mm, dan tinggi 800 

mm. 

3. Bahan Baku 

Dalam pembuatan produk bahan utama yang dipakai yaitu kayu 

jati, karena kayu jati memilki karakter serat kayu yang sangat baik, mudah 

dibentuk. Kayu jati merupakan salah satu jenis kayu komersial yang 

memiliki nilai ekonomis yang tinggi. Banyak orang memilih kayu jati 

karena kualitas dan keawetannya melebihi jenis kayu lain. 

Kayu yang diamplas halus memiliki permukaan yang licin dan 

seperti berminyak. Pola-pola lingkaran pada kayu jati nampak jelas, 

sehingga menghasilkan gambaran serat yang indah. Dengan kehalusan 

tekstur dan keindahan warna kayunya, jati digolongkan sebagai kayu 

mewah. Oleh karena itu, jati banyak diolah menjadi furnitur, mebel 

outdoor, mebel interior, kerajinan, panel, dan anak tangga yang berkelas. 
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4. Konstruksi 

Konstruksi merupakan suatu peranan penting dalam mendesain 

produk. Konstruksi yang digunakan dalam pembuatan produk rak buku 

yaitu kontruksi konvensional yaitu verstek pada bagian rangka produk, 

dengan teknik manual maupun dengan alat mesin dan menggunakan, lem, 

paku serta sekrup sebagai bahan tambahan agar produk rak buku kuat. 

Untuk menyatukan tiap bagian rak buku, penulis menggunakan 

sistem lepas (knocked down) dengan pertimbangan mempermudah proses 

pemasangan dan packing saat proses pengiriman dikarenakan dimensi 

ukuran yang cukup panjang. 

5. Finishing 

Banyak dijumpai berbagai jenis dan macam finishing yang 

digunakan pada produk mebel. Secara umum finishing memiliki banyak 

manfaat selain untuk keindahan produk, finishing juga mampu membuat 

produk terlindungi dari kotoran dan kerusakan. Finishing yang baik juga 

dapat meningkatkan kualitas produk, baik dalam nilai estetika maupun 

nilai jualnya. 

finishing yang dipilih penulis adalah jenis finishing duco pada 

bagian muka pintu, sedangkan pada bagian body rak buku menggunakan 

natural rustic untuk memunculkan kesan antik dan mempertajam 

keindahan serat pada kayu jati. 

 

 


