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BAB V 

PENGEMBANGAN DESAIN 

 

A. Sketsa Awal 

Sketsa awal adalah proses menuangkan berbagai gagasan atau ide kreatif 

ke dalam bentuk gambar kasar. 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 selayaknya berpedoman pada konsep desain yang telah dibuat, sehingga 

desainer tetap konsisten dengan pemikiran dan analisisnya (Marizar, 2005: 

193). 

Untuk membuat sketsa, penulis melakukan beberapa percobaan dalam 

menuangkan idenya atau gagasan awal yaitu kartu remi kedalam bentuk rak 

buku. Penulis memperoleh data berupa gambar maupun berbentuk angka yang 

berkaitan langsung dengan produk rak buku melalui observasi, kepustakaan, 

dokumentasi dan lain-lain. Penulis juga mengamati variatif bentuk rak buku 

yang ada dipasaran. 

Sketsa yang penulis buat nantinya menjadi keputusan desain sebagai 

solusi pemecahan masalah. Dalam perancangan sketsa penulis melakukan 

beberapa percobaan berbagai bentuk dasar dari kartu remi untuk mendapatkan 

bentuk yang benar-benar sesuai dengan konsep yang ingin dicapai dengan 

berlandaskan pada dasar-dasar desain. Berikut dibawah ini merupakan sketsa 

desain alternatif yang penulis buat: 
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Gambar 5.1: Sketsa 1 

(Sumber: Dokumentasi Penulis, 2017) 

 

 
 

Gambar 5.2: Sketsa 2 

(Sumber: Dokumentasi Penulis, 2017) 
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Gambar 5.3: Sketsa 3 (sketsa terpilih) 

(Sumber: Dokumentasi Penulis, 2017) 
 

  

Pemilihan sketsa terpilih berdasarkan bentuk yang lebih luwes serta 

kesesuaian dengan konsep awal. Kesesuaian yang menurut penulis sesuai 

dengan estetika serta nilai fungsi atau kegunaan dengan pertimbangan norma 

perabot, norma benda dan norma anatomi. Sehingga sketsa tersebut dipilih oleh 

penulis dan akan dikembangkan untuk menjadi rancangan yang lebih detail 

sebelum masuk tahapan gambar kerja.  

B. Keputusan Desain 

Keputusan desain adalah pengambilan keputusan dari hasil yang diambil 

setelah melalui tahapan-tahapan konsep desain. Keputusan diambil berdasarkan 

konsep desain dan sketsa awal yang nantinya akan dibuat ataukah masih ada 

pengembangan dari bentuk, kontruksi maupun fungsi. 



83 
 

 

Dengan berbagai pertimbangan penulis membuat keputusan desain yang 

nantinya akan di produksi, Adapun rincian keputusan desain adalah  sebagai 

berikut:  

1. Bentuk 

Bentuk dari rak buku yang penulis buat mengambil bentuk dari 

susunan bangun datar yang memiliki sudut tak beraturan dengan 

bentuk kartu remi kombinasi royal flush sebagai unsur dekoratifnya. 

Bentuk utama rak buku yang penulis buat adalah susunan bidang tak 

beraturan dimana dua bagian terbuka dan dua bagian lainnya tertutup, 

pada bagian yang tertutup penulis membuat daun pintu seperti kartu 

remi yang sedang dibuka salah satu ujungnya. 

2. Fungsi 

Fungsi utama dari rak buku yaitu untuk menaruh buku agar 

tidak berserakan dan tertata rapi supaya buku-buku tidak rusak, 

terawat dan awet. Rak buku juga dapat memperindah ruang interior.  

3. Bahan 

Bahan yang digunakan dalam pembuatan produk yang penulis 

buat adalah kayu jati. Kayu jati yang dipakai merupakan kayu dengan 

kualitas baik. Kayu jati sangat cocok dengan gambaran penulis karena 

memiliki serat yang indah.  
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4. Ukuran 

Berdasarkan kriteria desain tersebut ukuran disesuaikan dengan 

standardisasi produk yang didasarkan pada studi ergonomi dan 

antropometri, serta pertimbangan ketika rak buku dibentuk dalam 

beberapa model atau jenis rak buku lain. Sehingga didapatkan ukuran 

produk yaitu memiliki panjang total 1300 mm, lebar total 300 mm 

dengan tinggi total 800 mm. 

5. Kontruksi 

Kontruksi yang digunakan pada pembuatan rak buku adalah 

kontruksi permanen dengan menggunakan kontruksi verstek dibantu 

bahan penunjangnya paku, sekerup dan lem. 

Sedangkan untuk menyambungkan setiap bagiannya penulis 

menggunakan konstruksi knock down dengan bantuan bed fitting dan 

baut sambung. 

6. Finishing 

Keputusan terakhir dalam dalam pembuatan produk rak buku 

yang penulis buat agar hasilnya maksimal dan sesuai dengan konsep 

yang dikehendaki penulis memilih finishing rustic pada bagian badan 

rak buku, sehingga menampilkan keanggunan dan terkesan antik. 

Sedangkan pada bagian daun pintu, penulis menggunakan finishing 

duco dan memberi kombinasi kartu remi susunan royal flush untuk 

mempertegas konsep yang ingin diperlihatkan penulis pada produk 

tugas akhir yang penulis buat. 
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C. Gambar Kerja 

Gambar kerja merupakan uraian gambar maupun penjelasan gambar dari 

produk yang dibuat. Gambar kerja terdiri dari beberapa gambar antara lain: 

gambar proyeksi, gambar perspektif, gambar exploded, gambar detail 

konstruksi, serta bagian-bagian lain yang perlu dijelaskan tentang produk rak 

buku yang penulis buat. 

Marizar (2005: 208) mendefinisikan gambar kerja adalah gambar teknik 

yang dibuat secara detail dengan skala ukuran. Gambar kerja berfungsi sebagai 

acuan dalam membuat komponen pada pengerjaan produk di bengkel kerja. 

Pada gambar kerja dicantumkan secara lengkap seluruh keterangan obyektif  

berupa notasi atau lambang-lambang yang sesuai dengan aturan dan standar 

gambar teknik. Fungsi gambar teknik dalam penciptaan produk antara lain : 

1. Membantu pelaksana dalam produksi 

2. Sebagai bahasa gambar yang mudah dimengerti 

3. Menghindari salah pengertian antar desainer dan pelaksana 

4. Meningkatkan ketepatan atau akurasi dalam ukuran dan proporsi 

Untuk lebih jelasnya berikut gambar kerja dari rak buku yang penulis buat : 
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Gambar 5.4: Gambar Kerja Proyeksi 

(Sumber: Dokumentasi Penulis, 2018) 
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Gambar 5.5: Gambar Kerja Potongan 

(Sumber: Dokumentasi Penulis, 2018) 
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Gambar 5.6: Gambar Kerja Exploded 

(Sumber: Dokumentasi Penulis, 2018) 
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Gambar 5.7: Gambar Kerja Perspektif 

(Sumber: Dokumentasi Penulis, 2018) 
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Gambar 5.8: Gambar Produk Render 

(Sumber: Dokumentasi Penulis, 2018) 
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D. Proses Produksi 

Proses Produksi adalah langkah yang harus ditempuh untuk mewujudkan 

desain ke dalam bentuk produk, dalam mendesain harus diperhatikan tentang 

hal yang menyangkut proses perealisasian produk. Suatu desain akan percuma 

apabila desain tersebut tidak bisa dinyatakan dalam bentuk produk, walaupun 

desain tersebut mempunyai nilai estetis yang tinggi. Proses produksi 

merupakan bentuk teknis dari tahapan-tahapan desain, yang secara nyata semua 

konsep dan rancangan mulai diproduksi. 

Proses produksi karya tugas akhir yang penulis buat telah 

didokumentasikan beberapa tahapan atau proses produksi, mulai dari pemilihan 

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

bahan penunjang produksi. Selain itu diperlukan pula arahan untuk membekali 

pekerja atau pelaksana produksi, sehingga desain terpilih dapat terealisasi 

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

Adapun tahapan proses produksi tersebut adalah sebagai berikut: 

1. Persiapan Bahan Baku 

Pemilihan bahan baku pada proses pengerjaan tugas akhir yang 

penulis buat merupakan langkah selanjutnya setelah ditetapkannya desain 

terpilih. Persiapan bahan baku berhubungan dengan kebutuhan produk dan 

komponen bahan yang digunakan. 

Bahan harus dalam kondisi siap dikerjakan sesuai dengan alat dan 

fasilitas yang tersedia karena berhubungan dengan pencegahan terjadinya 
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kerusakan atau cacat produk yang tidak diinginkan, seperti pecah, retak, 

patah, atau berbagai kerusakan akibat pengaruh faktor dari luar. 

Secara umum dalam pembuatan produk rak buku ini adalah 

persiapan bahan dan komponen apa saja yang dibutuhkan sesuai dengan 

desain yang dibuat. Bahan baku yang digunakan sebagai bahan baku 

produk rak buku adalah kayu jati A2 atau OD dengan kualitas baik, dilihat 

dari ukurannya kayu jati A2 atau OD memiliki diameter antara 20-29 cm 

dalam bentuk kayu log. 

 

Gambar 5.9: Kayu log jati 

(Sumber: Dokumentasi penulis, 2017) 

 

Setelah pemilihan kayu log selesai maka didapatkan kayu yang 

sesuai dengan kebutuhan, proses selanjutnya adalah penggergajian kayu 

jati. Penggergajian merupakan langkah untuk mendapatkan komponen 

papan kayu yang selanjutnya dapat diolah sesuai dengan kebutuhan 

produksi. 
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Untuk mendapatkan hasil penggergajian yang baik sesuai dengan 

ukuran dan ketebalan yang telah ditentukan serta rendemen yang tinggi, 

perlu diperhatikan beberapa hal sebagai berikut: 

a) Ketelitian dan ketepatan dalam menghitung volume rendemen kayu 

dalam satu log, berkaitan dengan bentuk, ukuran dan cacat kayu. 

b) Kemampuan operator mesin, yaitu ketelitian dan ketepatannya 

dalam melakukan pengukuran dan kecepatan pada saat proses 

penggergajian. 

c) Kualitas alat dan fasilitas penggergajian, misalnya kekuatan alat 

penjepit kayu, ketajaman gergaji pada saat digunakan serta kondisi 

rail dudukan kayu yang digunakan. 

 

Gambar 5.10: Kayu Jati Papan 

(Sumber: Dokumentasi Penulis, 2017) 
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Persiapan selanjutnya adalah pengeringan kayu sebagai upaya 

mengurangi kadar air. Secara teknis, kayu yang digunakan harus dilakukan 

pengeringan berkisar 12% sampai dengan 15%, adapun beberapa tujuan 

dilakukannya pengeringan adalah sebagai berikut: 

a) Mengurangi kemungkinan terjadinya kembangsusut pada kayu 

secara berlebihan 

b) Memudahkan dalam proses produksi (lebih ringan, lebih kuat, 

perekatan lem lebih baik) 

c) Sebagai persiapan sebelum dilakukan pengawetan dan finishing, 

sehingga kayu lebih stabil dan mudah masuk ke dalam pori-pori 

d) Dengan pengeringan hingga di bawah 20% dapat mencegah 

munculnya serangan jamur 

Berdasarkan caranya, proses pengeringan kayu dapat dibedakan 

menjadi dua, yaitu pengeringan alami (tradisional) dan pengeringan buatan 

(modern). Pengeringan alami (tradisional) merupakan pengeringan yang 

dilakukan di lapangan terbuka dengan bantuan angin dan panas sinar 

matahari, pengeringan ini selain membutuhkan tempat yang cukup luas, 

juga kecepatan pengeringan bergantung pada cuaca. Sedangkan 

pengeringan buatan (modern) merupakan pengeringan yang menggunakan 

dapur pengering/ oven/ kiln, dalam dalam dapur pengering, suhu, 

kelembaban dan kecepatan udara yang bersirkulasi didalamnya dapat 
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dikendalikan, sehingga pengeringan dapat dilakukan dengan lebih cepat 

dan maksimal sesuai dengan jenis kayu yang dikeringkan. 

2. Pemilihan Bahan Pendukung 

Selain bahan baku utama tersebut, juga terdapat bahan pendukung 

yang berfungsi sebagai pelengkap dalam pembuatan produk. Pemilihan 

bahan pendukung bisa mempermudah dalam pengerjaan suatu produk 

mebel, dalam pemilihan bahan pendukung ini tergantung sesuai dengan 

kebutuhan yang diperlukan untuk mempercepat proses pembuatan produk 

antara lain: 

a. Paku 

Keuntungan menggunakan paku yaitu penggunaan menjadi 

lebih cepat ketimbang menggunakan sekrup namun dengan daya ikat 

yang rendah. Pemanfaatan paku untuk membantu proses pembuatan 

konstruksi sambungan papan kayu saat proses pemotongan kayu pada 

saat membuat alur pemotongan kayu yang sejajar. 

 
Gambar 5.11: Paku 

(Sumber: Dokumentasi Penulis, 2017) 
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b. Sekrup 

Bentuk ulir pada batangnya berfungsi unuk membentuk ikatan 

yang lebih kuat pada kayu. Yang harus diperhatikan pada aplikasi 

sekrup adalah lubang obeng kepala sekrup harus tetap utuh dan baik. 

. 

Gambar 5.12: Sekrup 

(Sumber: Dokumentasi Penulis, 2017) 

  

c. Lem satu komponen 

Lem satu komponen digunakan untuk perekat sambungan 

namun hanya sebatas bidang kecil. Seperti retakan kecil atau lubang 

kecil pada kayu. 

 
 

Gambar 5.13: Lem Satu komponen 

(Sumber: Dokumentasi Penulis, 2017) 
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d. Lem dua komponen 

Lem dua komponen digunakan sebagai perekat antar sambungan 

komponen. Cara penggunaannya yaitu dengan mencampurkan resin 

dan hardener dengan perbandingan 1:1 aduk sampai rata hingga 

campuran berwarna putih susu. 

 
Gambar 5.14: Lem Dua komponen 

(Sumber: Dokumentasi Penulis, 2017) 

 

e. Hardware 

Hardware sangat dibutuhkan dalam pembuatan produk mebel  

yang dibuat agar hasil akhir mempunyai kualitas tinggi. Pada produk 

rak buku yang penulis buat, penulis memilih hardware sebagai 

berikut: 

 
Gambar 5.15: Bed Fitting 

(Sumber: Dokumentasi Penulis, 2017) 
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Gambar 5.16: Engsel Sendok 

(Sumber: Dokumentasi Penulis, 2017) 

 

 

 
 

Gambar 5.17: Baut Sambung 

(Sumber: Dokumentasi Penulis, 2017) 

 

 

3. Persiapan Alat 

Dalam pembuatan produk agar desain rak buku ini dapat terwujud 

sesuai dengan desain awal diperlukan adanya alat-alat guna 

mewujudkanya. Penggunaan alat yang baik dan memadahi begitu berperan 

dalam kelancaran pembuatan produk. Adapun jenis peralatan yang 

dipergunakan dalam pengerjaan kayu yaitu alat manual dan alat masinal 

(mesin), penggunaan peralatan mesin begitu membantu kelancaran dan 

mempercepat proses perwujudan produk. 
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a. Peralatan Manual 

Alat manual dapat disebut juga alat yang masih bersifat 

tradisional yang digunakan sebagai alat bantu. Alat-alat manual yang 

digunakan antara lain:  

1) Obeng 

Alat bantu yang digunakan untuk memasang sekrup pada 

engsel pintu dan memasang sekrup pada sambungan.  

 
Gambar 5.18: Obeng 

(Sumber: Dokumentasi Penulis, 2017) 

 

2) Gergaji Potong 

Gergaji Potong digunakan untuk menggergaji kayu dalam 

pekerjaan yang ringan. Jenis gergaji bermacam-macam dan gergaji 

digunakan sesuai kegunaan masing masing. 

 

Gambar 5.19: Gergaji Potong 

(Sumber: Dokumentasi Penulis, 2017) 
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3) Paku Tembak 

Paku tembak digunakan untuk pemasangan komponen yang 

tipis dan kecil. Paku tempak dipilih untung karena mengantisipasi 

pecahnya komponen saat menggunakan paku atau skrup 

 
 

Gambar 5.20: Paku tembak 

(Sumber: Dokumentasi Penulis, 2017) 

 

4) Palu 

Palu digunakan untuk membenamkan paku pada kayu, 

pemukulan terhadap suatu benda dan juga untuk pembongkaran. 

 
 

Gambar 5.21: Palu 

(Sumber: Dokumentasi Penulis, 2017) 
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5) Tang 

Digunakan untuk mencabut paku. Tang adalah tuas yang 

berlawanan, yang terhubung dengan satu engsel. 

 
Gambar 5.22: Tang 

(Sumber: Dokumentasi Penulis, 2017) 

 

6) Karet 

Digunakan untuk perakitan komponen pada saat 

penyambungan papan kayu satu dengan yang lainnya. 

 
Gambar 5.23: Karet 

(Sumber: Dokumentasi Penulis, 2017) 
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7) Pres Tangan (Penjepit)  

Digunakan untuk pengepresan komponen pada saat 

penyambungan antara papan kayu satu dengan yang lainya. 

 
Gambar 5.24: Pres Tangan (Penjepit) 

(Sumber: Dokumentasi Penulis, 2017) 

 

8) Pahat Tukang Kayu 

Fungsi penggunaan pahat tukang kayu adalah untuk 

pembuatan lubang pada konstruksi purus dan dalam pemasangan 

hardware agar presisi.  

 
Gambar 5.25: Pahat Tukang Kayu 

(Sumber: Dokumentasi Penulis, 2017) 
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9) Drip  

Drip adalah alat yang digunakan untuk mendesak kepala 

paku kedalam agar tidak muncul dipermukaan kayu. 

 
Gambar 5.26: Drip 

(Sumber: Dokumentasi Penulis, 2017) 

 

10) Siku 

Siku meruapakan alat yang sering dipakai dalam dasar 

pekerjaan termudah untuk menandai garis persegi  untuk 

pemotongan dan menandai sudut hingga 45 derajat dan 90 derajat.  

 
Gambar 5.27: Siku 

(Sumber: Dokumentasi Penulis, 2017) 
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11) Meteran 

Sebagai alat ukur untuk pengukuran kayu untuk mendapatkan 

ukuran yang pasti sebelum proses pemotongan komponen kayu. 

 
Gambar 5.28: Meteran 

(Sumber: Dokumentasi Penulis, 2017)   

 

12)  Alat tulis 

Pensil atau bulpen digunakan sebagai penanda kayu dengan 

cara digoreskan pada permukaan kayu sehingga dengan jelas batas-

batas kayu yang akan dipotong. Fungsinya selain untuk 

pengemalan juga untuk menandai ukuran ataupun jarak. 

 
Gambar 5.29: Pensil dan Bulpoin 

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

Alat masinal merupakan alat yang digunakan dalam pengerjaan 

produk yang menggunakan mesin atau listrik dalam 

pengoperasiannya. Alat-alat tersebut adalah sebagai berikut: 

1) Circular Saw 

Alat perkakas yang digunakan untuk membelah atau 

memotong kayu papan yang akan dibuat komponen. 

 
Gambar 5.30: Circular Saw  

(Sumber: Dokumentasi Penulis, 2017) 

 

2) Hand Drill 

Hand Drill digunakan untuk membuat lubang yang berbentuk 

bulat dan juga digunakan untuk mengencangkan dan melepaskan 

baut atau sekrup pada kayu. 

 
Gambar 5.31: Hand Drill  

(Sumber: Dokumentasi Penulis, 2017) 
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3) Mesin Ketam Tangan 

Digunakan untuk membantu proses meratakan permukaan 

kayu pada sisi kayu setelah di potong. 

 
Gambar 5.32: Mesin Ketam Tangan 

(Sumber: Dokumentasi Penulis, 2017) 

 

4) Mesin Gerinda 

Gerinda digunakan untuk menghaluskan permukaan papan 

dan merapikan hasil pemotongan kayu. 

 
Gambar 5.33: Mesin Gerinda 

(Sumber: Dokumentasi Penulis, 2017) 
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5) Mesin ampelas 

Digunakan untuk menghaluskan permukaan kayu setelah 

produk jadi. Pada umumnya mesin ampelas di gunakan untuk 

proses finishing. 

 
Gambar 5.34: Mesin Ampelas 

(Sumber: Dokumentasi Penulis, 2017) 

 

6) Mesin Router 

Digunakan untuk membuat profilan bagian tertentu produk 

dan membuat alur pada permukaan kayu. 

 
Gambar 5.35: Router Tangan 

(Sumber: Dokumentasi Penulis, 2017) 
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7) Band Saw 

Untuk menggergaji kayu, memotong lengkung dan bentuk-

bentuk yang tidak beraturan 

 
Gambar 5.36: Band Saw  

(Sumber: Dokumentasi Penulis, 2017) 

 

 

E. Teknik Pengerjaan Produk 

Dalam teknik pengerjaan produk sangat erat kaitannya dengan  bahan-

bahan yang dipergunakan, peralatan serta ketrampilan tenaga kerja yang 

terlibat dalam proses produksi. Faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas 

mebel adalah kualitas bahan baku yang digunakan dalam proses produksi, 

proses pengeringan bahan baku dan proses finishing. 

Teknik pengerjaan produk rak buku yang penulis buat menggunakan 

teknik pertukangan pada umumnya dengan teknik konvensional, yaitu dengan 

menggunakan teknik pembuatan konstruksi dengan alat pertukangan masinal 

dan manual. Berpedoman dengan gambar kerja yang telah dibuat, maka proses 

pertukangan itu dimulai, berikut teknik pengerjaan produk: 
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1. Pembahanan 

Produk rak buku yang penulis buat menggunakan bahan pokok berupa 

kayu jati. Kayu jati dipilih karena memiliki karakter yang awet dan tahan 

terhadap cuaca. Selain itu pula karakter serat dan warnanya memiliki ciri khas 

tersendiri. 

Untuk pemilihan kayu yang masih berbentuk log (gelondong) diperlukan 

ketelitian dan kecermatan dalam memilih seperti: 

a. Pilih kayu yang usianya sudah cukup tua, jangan terlalu muda 

b. Perhitungan dalam menghitung volume kayu, untuk mengetahui 

berapa banyak  kayu log yang harus dibeli untuk keperluan produksi 

c. Pilih kayu log yang memiliki bentuk ideal yaitu cukup bulat dan lurus 

d. Meneliti seluruh bagian kayu log untuk menghindari cacat kayu 

e. Hindari memilih kayu log yang terkena serangan hama, dan sejenisnya 

f. Pilih kayu log yang tidak memiliki banyak cabang untuk menghindari 

mata kayu. Jika kayu memiliki banyak mata kayu maka akan 

mengurangi keindahan permukaan kayu setelah penggergajian 

g. Hindari kayu log yang memiliki retak atau pecah pada bagian 

ujungnya 

Proses pengemalan dan pengukuran bahan sangat penting dalam 

penggergajian kayu untuk mendapatkan bahan kayu jati berkualitas baik. 

Pemilihan alur serat dan ukuran kayu juga sangat berpengaruh pada kontruksi 

produk rak buku, sehingga harus dipilih ukuran dan arah serat yang sesuai 

fungsinya setelah menjadi komponen-komponen. 



110 
 

 

2. Pembuatan Pola Komponen atau Pengemalan 

Proses pengemalan dan pengukuran bahan sangat penting dalam 

penggergajian kayu untuk mendapatkan bahan kayu jati berkualitas baik. 

Pemilihan alur serat dan ukuran kayu juga sangat berpengaruh pada kontruksi 

produk rak buku, sehingga harus dipilih ukuran dan arah serat yang sesuai 

fungsinya setelah menjadi komponen. 

Bahan dasar kayu atau papan yang sudah dipilih selanjutnya dibuatkan 

tanda ukuran pemotongannya. Pengukuran dilakukan dengan memulai ukuran 

komponen pokok kemudian dilanjutkan pada komponen yang lainnya. 

Perangkat mal merupakan potongan gambar komponen yang dipakai 

untuk memindahkan bentuk komponen ke atas permukaan kayu, dibuat dari 

kertas duplek atau lainnya, dengan perbandingan skala 1:1. Untuk toleransi 

panjang, ukuran purus disisakan sampai 3-5 cm yang disesuaikan dengan 

kebutuhan kekuatan pada masing-masing sisi. 

Dengan menggoreskan pensil mengikuti bentuk mal, kita akan mendapat 

bentuk komponen sesuai dengan gambar komponen. Keuntungan dari 

pemakaian mal adalah terjaganya kesamaan bentuk komponen dan Quality 

Control lebih terjamin. 

3. Pembuatan Komponen 

Langkah setelah pola atau pengemalan adalah pemotongan papan kayu 

dari bentuk kayu log yang telah digergaji menjadi komponen yang sesuai 

dengan ukuran mal. Dalam pemotongannya menggunakan berbagai alat 
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pemotong. Untuk komponen lengkung menggunakan band saw dan untuk 

komponen lurus menggunakan circular saw. 

 

Gambar 5.37: Komponen siap mal 

(Sumber: Dokumentasi Penulis, 2017) 

4. Penghalusan Komponen 

Pengetaman dilakukan jika bahan sudah siap dikerjakan baik ukuran 

panjang maupun tebalnya. Komponen-komponen tersebut diratakan atau 

dihaluskan dengan menggunakan mesin serut atau ketam yang berguna untuk 

menghaluskan sisi bidang kayu. 

5. Proses Pembuatan Konstruksi 

Setelah bahan sesuai dengan ukuran yang diinginkan, maka proses 

selanjutnya adalah membuat konstruksi, pada bagian badan rak buku semua 

komponen memakai teknik kontruksi verstek, setelah selesai dilakukan 

pengecekan pada konstruksi apakah sudah cocok atau masih membutuhkan 

penyesuaian lagi. 
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6. Perakitan (Assembly) 

Langkah selanjutnya adalah merakit komponen-komponen tersebut 

sesuai dengan gambar kerja. Pada setiap pertemuan sambungan komponen 

kayu yang satu dengan yang lainnya diberi perekatantar tiap-tiap pertemuan 

media kayu dengan menggunakan bahan yaitu lem kayu dua komponen (resin 

dan hardener). Lem dua komponen akan merekat sempurna perekatannya 

apabila dicampur dengan 1:1 antara hardener dan resin. 

Dalam perakitan diperlukan juga paku, untuk membuat pengunci saat 

pengeleman, serta karet untuk mengikat sambungan agar tetap kuat pada 

tempatnya. 

7. Quality control (QC) 

Quality control merupakan proses mengurangi resiko kerusakan ataupun 

kesalahan di dalam proses pembuatan produk dari awal hingga akhir. Kontrol 

kualitas dilakukan supaya produk rak buku yang penulis buat benar-benar 

sesuai dengan gambar. Berikut hal-hal yang perlu diperhatikan dalam proses 

quality control: 

a. Kerapatan sambungan seperti sambungan verstek, daun, sehingga 

dapat meminimalkan penggunaan dempul. 

b. Keserasian sambungan terutama warna dan tekstur kayu. 

c. Penyikuan secara seksama serta keseluruhan. 

d. Pengukuran ulang produk rak buku dan disesuaikan gambar kerja. 
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F. Finishing 

Finishing merupakan proses terakhir dari tahapan pengerjaan karya. Serta 

sesuai fungsinya yaitu memperindah tampilan suatu produk, lapisan pelindung 

suatu produk, menambah umur pakai produk atau keawetan dan menambah 

nilai jual. Maka finishing pada karya tugas akhir yang penulis buat sangat 

penting. 

Finishing kayu banyak macamnya dan setiap jenisnya mempunyai 

kelebihan dan kekurangan masing-masing. Oleh karena itu untuk proses 

finishing pembuatan rak buku ini menggunakan finishing rustic untuk 

mendapatkan tekstur yang indah dari serat kayu jati, pada bagian daun pintu 

menggunakan finishing duco dan visualisasi kombinasi kartu remi royal flush 

dengan potongan sticker pada bagian muka pintu agar lebih menguatkan 

konsep yang dipilih penulis. 

Bahan dan alat yang dibutuhkan dalam proses finishing adalah sebagai 

berikut: 

1. Bahan 

a. Thinner, bahan untuk melarutkan cat 

 

Gambar 5.38: Thinner 

(Sumber: Dokumentasi Penulis, 2017) 
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b. Sanding sealer, digunakan untuk menutup pori-pori kayu.  

 

Gambar 5.39: Sanding sealer 

(Sumber: Dokumentasi Penulis, 2017) 

c. Wood stain, digunakan untuk memberikan warna pada permukaan 

kayu 

 

Gambar 5.40: Wood stain 

(Sumber: Dokumentasi Penulis, 2017) 
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d. Antique Finish (Glize), digunakan untuk memberikan warna pada 

permukaan kayu yang telah selesai rustic 

 

Gambar 5.41: Pewarna 

(Sumber: Dokumentasi Penulis, 2017) 

e. Top Coat Aqua wood fnish, digunakan untuk lapisan akhir tahap 

finishing rustic 

 

 
Gambar 5.42: Top Coat Aqua wood finish 

(Sumber: Dokumentasi Penulis, 2017) 
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f. Top Coat NC, digunakan untuk lapisan akhir tahap finishing duco 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5.43: Top Coat NC 

(Sumber: Dokumentasi Penulis, 2017) 

 

g. Cat warna putih, digunakan untuk warna putih pada finishing duco 

yang diterapkan pada daun pintu 

 

 
Gambar 5.44: Cat warna Putih 

(Sumber: Dokumentasi Penulis, 2017) 
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2. Alat 

a. Gerinda Rustic, untuk membuat tekstur pada serat kayu 

 
 

Gambar 5.45: Gerinda Rustic 

 (Sumber: Dokumentasi Penulis, 2017) 

 

b. Kuas, menggunakan kuas ukuran kuas lukis 10 dan kuas besar 3” 

 
Gambar 5.46: Kuas 

(Sumber: Dokumentasi Penulis, 2017) 
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c. Amplas 180 

 
 

Gambar 5.47: Amplas 180 

 (Sumber: Dokumentasi Penulis, 2017)  

d. Amplas 240 

 
Gambar 5.48: Amplas 240 

 (Sumber: Dokumentasi Penulis, 2017) 
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e. Handpad 

 
 

Gambar 5.49: Handpad 

 (Sumber: Dokumentasi Penulis, 2017) 

f. Kompresor dan spray gun 

 
  

 Gambar 5.50: Spray gun dan Kompresor 

(Sumber: Dokumentasi Penulis, 2017) 
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3. Tahapan proses finishing rustic pada bagian badan rak buku adalah sebagai 

berikut: 

a. Proses rustic menggunakan mesin gerindra dengan sikat tembaga 

untuk memunculkan tekstur serat kayu jati 

b. Amplas dengan menggunakan handpad pada bagian kayu yang 

telah melalui proses rustic 

c. Pengolesan antique finish untuk memberikan warna gelap 

menggunakan kuas yang dioles secara merata 

d. Pelapisan dasar menggunakan shanding sealer 

e. Pengamplasan dengan amplas 240 ata ampla bekas 

f. Proses top coat menggunakan aqua wood finish dengan cara 

dispray secara merata 

4. Tahapan proses finishing duco pada bagaian muka pintu rak buku adalah 

sebagai berikut: 

a. Proses pendempulan, dilakukan jika permukaan bidang yang ingin 

kita finishing ada cacat atau berlubang 

b. Amplas permukaan pintu menggunakan amplas 180 secara merata 

c. Pelapisan dasar menggunakan lem dua komponen + thinner 

mencegah getah kayu jati tidak keluar 

d. Pelapisan dasar menggunakan shanding sealer untuk menutup pori-

pori pada kayu menggunakan spray gun 

e. Amplas permukaan pintu menggunakan amplas 240 secara merata 
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f. Pemberian cat warna putih menggunakan spray gun 

g. Pengolesan dempul putih pada bagian yang belum bagus  

h. Amplas kembali permukaan pintu menggunakan amplas 240 

i. Pemberian cat warna putih yang kedua kalinya 

j. Penempelan potongan sticker untuk mendapatkan visualisasi dari 

kombinasi kartu remi royal flush 

k. Proses top coat menggunakan top coat NC dengan cara dispray 

secara merata, proses top coat merupakan tahap terakhir dan sangat 

penting karena dapat menentukan kehalusan, kerapian serta 

kerataan permukaan produk yang sudah melalui proses finishing 

 

G. Display Produk 

Display produk adalah tampilan keseluruhan produk yang telah jadi, serta 

teknik penataan dan penempatan produk sesuai dengan jenis dan fungsinya. 

Tempat dimana rak buku ditempatkan merupakan hal yang penting dilakukan, 

karena harus disesuaikan dengan konsep dan bentuk produk. Berikut hasil 

dokumentasi yang penulis ambil sesuai dengan konsep penempatan produk: 
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Gambar 5.51: Display Rak Buku 

 (Sumber: Dokumentasi Penulis, 2018) 

  

H. Kalkulasi Biaya 

Kalkulasi Biaya adalah bentuk perhitungan dari bahan yang dibutuhkan, 

serta besarnya biaya dalam proses pembuatan produk set kursi teras yang 

penulis produksi, dimulai dari bahan baku,biaya pengerjaan, dan biaya 

finishing. Untuk mengetahui total keseluruhan biaya yang dikeluarkan dalam 

pembuatan produk rak buku dapat dilihat dalam tabel kalkulasi berikut. 
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1. Kalkulasi bahan baku kayu     

Pada penghitungan biaya produksi, terlebih dahulu dilakukan 

penghitungan terhadap penggunaan bahan baku kayu yang digunakan 

dalam pembuatan rak buku. Penghitungan masing-masing komponen 

untuk mencari kubikasi total kayu jati yang digunakan. 

KALKULASI VOLUME M3 

 Bagian Badan I 

No Nama Komponen Jumlah 

Ukuran Kayu 

Volume   

(m3) P 

(cm) 

L 

(cm) 

T 

(cm) 

1 Papan Bawah 1 29 30 2 0.00174 

2 Papan Atas 1 38 30 2 0.00228 

3 Papan Samping I (kiri) 1 63 30 2 0.00378 

4 
Papan Samping II 

(kanan) 
1 63 30 2 

0.00378 

5 Papan Tundan 1 30 30 2 0.0018 

6 Pagar belakang 1 65 38 1.5 0.003705 

7 Pintu 1 65 38 2 0.00494 

8 
Tempel pintu (curve) 

1 20 20 20 
0.008 

TOTAL 8 TOTAL 0.030025 

 

Tabel 5.1: Tabel Kubikasi Bahan Baku Bagian Badan I 

(Sumber: Dokumentasi Penulis, 2017) 
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 Bagian Badan II 

No Nama Komponen Jumlah 

Ukuran Kayu 

Volume   

(m3) P 

(cm) 

L 

(cm) 

T 

(cm) 

1 Papan Bawah 1 37 30 2 0.00222 

2 Papan Atas 1 27.5 30 2 0.00165 

3 Papan Samping I (kiri) 1 63.5 30 2 0.00381 

4 
Papan Samping II 

(kanan) 
1 62.5 30 2 

0.00375 

5 Papan Tundan 1 29 30 2 0.00174 

6 Pagar belakang 1 64 37 1.5 0.003552 

7 Pintu 1 64 37 2 0.004736 

TOTAL 8 TOTAL 0.021458 

 

Tabel 5.2: Tabel Kubikasi Bahan Baku Bagian Badan II 

(Sumber: Dokumentasi Penulis, 2017 
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 Bagian Badan III 

No Nama Komponen Jumlah 

Ukuran Kayu 

Volume   

(m3) P 

(cm) 

L 

(cm) 

T 

(cm) 

1 Papan Bawah 1 26.5 30 2 0.00159 

2 Papan Atas 1 36 30 2 0.00216 

3 Papan Samping I (kiri) 1 58 30 2 0.00348 

4 
Papan Samping II 

(kanan) 
1 60 30 2 

0.0036 

5 Papan Tundan 1 28 30 2 0.00168 

6 Pagar belakang 1 60 36 1.5 0.00324 

TOTAL 8 TOTAL 0.01575 

 

Tabel 5.3: Tabel Kubikasi Bahan Baku Bagian Badan III 

(Sumber: Dokumentasi Penulis, 2017) 
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 Bagian Badan IV 

No Nama Komponen Jumlah 

Ukuran Kayu 

Volume   

(m3) P 

(cm) 

L 

(cm) 

T 

(cm) 

1 Papan Bawah 1 34.5 30 2 0.00207 

2 Papan Atas 1 25 30 2 0.0015 

3 Papan Samping I (kiri) 1 64 30 2 0.00384 

4 
Papan Samping II 

(kanan) 
1 65 30 2 

0.0039 

5 Papan Tundan 1 26.5 30 2 0.00159 

6 Pagar belakang 1 65 34 1.5 0.003315 

TOTAL 8 TOTAL 0.016215 

 

Tabel 5.4: Tabel Kubikasi Bahan Baku Bagian Badan IV 

(Sumber: Dokumentasi Penulis, 2017) 

 

 

Total bahan baku   = Bagian I + Bagian II + Bagian III + Bagian IV 

    = 0.030025 + 0.021458 + 0.01575 + 0.016215 

    = 0.083448 M3 

Jadi total kebutuhan kayu Jati dalam pembuatan Tugas Akhir ini: 

Total harga   = volume (M3) x 3 x Harga kayu Jati A2(DO)  

Kalkulasi Bahan Baku = 0.083448 x 3 x Rp. 5.000.000,00 

    = Rp. 1.251.720,00 
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2. Kalkulasi Bahan Penunjang  

Kalkulasi bahan penunjang dikelompokkan menjadi dua bagian yaitu 

bahan penunjang proses produksi dan bahan penunjang proses finishing. 

KALKULASI BIAYA 

Bahan Penunjang 

NO Nama Bahan Jumlah Satuan 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Jumlah 

1 Paku 0.25 Kg 14.000.00     3,500.00  

2 Sekerup 1 Bungkus 5.000.00     5,000.00  

3 Lem satu komponen 1 Bungkus 5.000.00     5,000.00  

4 Lem dua komponen 0.5 Kg 98.000.00   49,000.00  

5 Engsel Sendok 2 Set 10.000,00   20,000.00  

6 Bed Fitting 3 Set 7.000.00   21,000.00  

8 Baut Sambung 2 Set 10.000,00   20,000.00  

TOTAL  123,500.00  

 

Tabel 5.5: Tabel Perhitungan Bahan Penunjang 

(Sumber: Dokumentasi Penulis, 2017) 

 

Total dari kebutuhan bahan penunjang adalah sebesar Rp. 123.500,00 
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KALKULASI BIAYA 

Bahan Finishing 

NO Nama Bahan Jumlah Satuan 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Jumlah 

1 Mata Rustic 1 Biji 38.500,00 38.500,00 

2 Amplas no. 120 1 Meter 12.000,00 12.000,00 

3 Amplas no. 240 3 Lembar 4.000,00 12.000,00 

4 Antique Finish 1 Liter 73.000,00 73.000,00 

5 Aqua wood  finish 1 Liter 69.000,00 69.000,00 

6 Sanding sealer 1 Liter 45.000,00 45.000,00 

7 Wood stain 1 Liter 63.000,00 63.000,00 

8 Cat Putih 1 Kaleng 39.000,00 39.000,00 

9 Top Coat NC 1 Kg 58.000,00 58.000,00 

10 Thinner 1 Liter 16.000,00 16.000,00 

TOTAL 425.500,00 

 

Tabel 5.6: Tabel Perhitungan Bahan Finishing 

(Sumber: Dokumentasi Penulis, 2017) 

 

Total dari kebutuhan bahan penunjang adalah sebesar Rp. 356.000,00 
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3. Kalkulasi Tenaga Kerja  

Untuk menghitung beberapa biaya produksi dapat dilihat dari table 

di bawah ini: 

KALKULASI BIAYA  

Tenaga Kerja Proses Produksi 

NO Nama Pekerjaan Jumlah Satuan 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Jumlah 

 

1 Tukang Kayu 3 Hari 70.000.00 210.000.00 

2 Tukang Finishing 3 Hari 80.000.00 240.000.00 

3 Tukang Ukir 1 Hari 50.000.00 50.000.00 

TOTAL 500.000,00 

 

Tabel 5.7: Tabel Perhitungan Tenaga Kerja 

(Sumber: Dokumentasi Penulis, 2018) 

 

Total tenaga kerja dalam memproduksi sebesar Rp. 500.000.00 
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4. Kalkulasi Biaya Proses Produksi 

Dalam mengkakulasi pengeluaran biaya produksi, penyusun 

membuat perhitungan dengan menjumlahkan semua biaya pengeluaran 

mulai dari bahan baku, bahan penunjang, bahan finishing dan biaya tenaga 

kerja. 

KALKULASI BIAYA  

Kalkulasi Total Proses Produksi 

No Biaya Produksi Jumlah Biaya 

1 Kayu Jati    1.251.720.00  

2 Bahan Penunjang    123,500.00  

3 Bahan Finishing    425.500.00  

4 Tenaga Kerja    500.000.00  

TOTAL    2.300.720.00  

 

Tabel 5.8: Tabel Perhitungan Total Proses Produksi 

(Sumber: Dokumentasi Penulis, 2018) 

 

Adapun jumlah total biaya untuk pembuatan rak buku yang pemulis 

buat adalah Rp. 2.300.720,00 (Dua Juta Tiga Ratus Ribu Tujuh Ratus Dua 

Puluh Rupiah). 

 

 


