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BAB V 

PENGEMBANGAN DESAIN 

 

A. Sketsa Awal 

Sketsa desain merupakan langkah awal yang dilakukan dalam 

menciptakan sebuah produk. Pembuatan sketsa desain bersumber dari konsep 

dan informasi yang terkait, menurut Marizar (2005), sketsa desain selayaknya 

berpedoman pada konsep desain yang sudah dibuat, sehingga desainer tetap 

konsisten dengan pemikiran dan analisisnya. 

Cara paling umum dan berpengaruh untuk merepresentasikan sebuah 

desain adalah gambar. Pengembangan sketsa desain sangat penting dalam 

upaya memperoleh desain yang diinginkan dan sesuai dengan permasalahan 

tersebut. Gambar sebuah desain memberikan desainer kebebasan manipulatif 

dalam menuangkan ide dalam bentuk sketsa desain. Adapun sketsa-sketsa 

desain kursi ini yaitu: 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 04: Sketsa 1  

(Sumber : Dokumentasi Penulis) 
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Gambar 05: Sketsa 2  

(Sumber : Dokumentasi Penulis) 

 

Gambar 19: Sketsa 3 

(Sumber : Dokumentasi Penulis) 

 

 

 

Gambar 06: Sketsa 3  

(Sumber : Dokumentasi Penulis) 

 

Gambar 07: Sketsa 4 

(Sumber : Dokumentasi Penulis) 
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Gambar 08: Sketsa 5 

(Sumber : Dokumentasi Penulis) 

 

 

 

 

 

 

Gambar 09: Sketsa Desain Terpilih  

(Sumber : Dokumentasi Penulis) 

Sketsa desain yang terpilih merupakan ide dasar yang bersumber pada 

fungsi utama, yaitu duduk nyaman, kemudian dikembangkan pada 

kemungkinan  fungsi, yang melibatkan aktivitas dalam berbagai kegiatan di 

ruang duduk tertentu. Bentuk yang diambil disesuaikan dengan fungsi 

kegiatan manusia secara umum. 

 

B. Keputusan Desain 

Berdasarkan sketsa desai yang terpilih, diperlukan beberapa keputusan 

secara terperinci untuk mewujudkan ketetapan desain menjadi keputusan 
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desain yang akan membawa rancangan desain kepada proses pengerjaan 

produk. Adapun rincian keputusan desain TV cabinet sebagai berikut: 

1. Bentuk 

Secara visual TV cabinet memiliki bentuk sederhana, bentuk 

tersebut lebih kepada aplikasi fungsi yang disandang tiap-tiap 

bangiannya. 

2. Fungsi 

Sesuai dengan konsep yang telah dituliskan sebelumnya, TV 

cabinet memiliki beberapa fungsi, yang dapat digunakan secara 

bersamaan, individu dan komplementer guna mengefisiensikan tempat. 

3. Ornamen 

Pada pembahasan sebelumnya TV cabinet telah ditetapakan 

menggunakan ornamen masjid Mantingan sebagai unsur dekoratif dan 

sekaligus sebagai identitas lokal. 

 

C. Gambar Kerja 

Gambar kerja atau gambar teknik berfungsi sebagai acuan yang 

digunakan pada pengerjaan produk oleh pelaksana produksi. Pada gambar ini 

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. 
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Gambar proyeksi menyajikan gambar suatu objek dengan skala yang 

tepat, ukuran yang terdapat pada bidang proyeksi adalah ukuran yang terlihat 

dalam kenyataannya. Untuk itu penulis  menggunakan Proyeksi Ortogonal 

dan Proyeksi Perspektif.  

Proyeksi Ortogonal digunakan untuk menyajikan gambar berupa 

tampak depan, tampak samping, tampak atas,sedangkan Proyeksi Perspektif 

digunakan untuk menyajikan gambar supaya dapat terlihat seperti pandangan 

kenyataannya. 
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D. Proses Produksi 

Pengerjaan produk adalah langkah utama dalam mewujudkan suatu 

produk rancangan. Dalam proses pengerjaan perlu adanya perencanaan 

sehingga dalam pengerjaan di lapangan dapat meminimalisir kendala yang 

terjadi dalam proses produksi, dengan tujuan untuk mencapai hasil yang 

maksimal.  

Untuk mendapatkan produk dengan kualitas baik maka penulis 

dibantu tenaga trampil di bidang mebel, tenaga ahli di bidang ukir dan tenaga 

ahli dalam bidang finishing yang trampil dalam bidangnya. 

Adapun prasarana dan sarana yang digunakan dalam proses 

pengerjaan adalah peralatan manual dan marsinal. Untuk alat-alat manual 

seperti ketam, palu, gergaji tangan, siku dan lain-lain, sedangkan untuk alat 

marsinal yaitu: planner, bor, gergaji pita, dan lain-lain. 

Tahap paling awal dalam pengerjaan produk yaitu persiapan alat, Alat 

yang digunakan yaitu manual dan marsinal. Inilah gambar peralatan yang 

akan digunakan untuk proses pengerjaan produk. Berikut ini adalah beberapa 

alat yang akan digunakan dalam pembuatan sebuah produk TV cabinet : 

 

Gambar 10: Bor 
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(Sumber :Dokumentasi Penulis) 

 

Gambar 11: mesin ketam 

(Sumber :Dokumentasi Penulis) 

 

Gambar 12: Gerinda 

(Sumber :Dokumentasi Penulis) 

 

Gambar 13: Gergaji Tangan 

(Sumber :Dokumentasi Penulis) 
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Gambar 14: Gergaji lingkaran 

(Sumber :Dokumentasi Penulis) 

 

Gambar 15: Siku 

(Sumber :Dokumentasi Penulis) 

 

Gambar 16: Pengukur 

(Sumber :Dokumentasi Penulis) 
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Gambar 17: Palu Kecil Dan Besar 

(Sumber :Dokumentasi Penulis) 

Adapun langkah-langkah atau perencanaan (proses produksi) dalam 

pengerjaan karya sebagai berikut: 

                   GAMBAR KERJA 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Persiapan Alat dan 

Bahan 

Penggergajian Kayu Log 

Quality Control 1 

Penggergajian Kayu 

Pengukuran Kayu  

Asembling Bahan Quality Control 2 
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Skema 03 : Diagram Pengerjaan Produk 

(Sumber : Dokumentasi Penulis) 

 

E. Teknik Pengerjaan 

Bagian ini dijelaskan berbagai hal berkaitan dengan teknik pengerjaan 

TV cabinet, yang berisi tahpan-tahapan pengerjaan secara berurutan. Dalam 

pelaksanaan teknik pengerjaan karya dilakukan kontroling pada setiap 

tahapnya untuk mendapatkan realisasi produk yang baik dan berkualitas 

sesuai dengan konsep desain. 

Dalam teknik pengerjaan TV cabinet menggunakan teknik 

pertukangan konvensional, yaitu dengan menggunakan teknik pembuatan 

konstruksi dengan alat pertukangan sederhana. Berpedoman dengan gambar 

kerja yang telah dibuat sebelumnya, maka proses pertukangan itu dimulai, 

tahap-tahap tersebut antara lain: 

1. Identifikasi Bahan 

Identifikasi bahan membahas mengenai bahan-bahan yang akan 

digunakan pada proses produksi, baik bahan baku utama, bahan 

Finishing Komponen 

Penghalusan Komponen 

Quality Control 3 

Tahap Akhir 

 



79 

 

79 

 

pendukung, aksesoris, maupun hardware yang akam digunakan, sesuai 

dengan konsep desain yang telah ditetapkan sebelumnya. 

a) Bahan Baku Utama 

Sesuai keputusan desain yang telah dirmuskan, bayan baku 

utama yang digunakan pada pembuatan TV cabinet adalah kayu jati. 

Proses awal dengan pemilihan kayu log, agar sesui dengan kriteria 

penggunaan berkaitan dengan kekuatan kayu sebagai konstruksi. 

Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pemilihan kayu sebagai 

berikut: 

1) Pilih usia kayu yang sudah cukup tua, jangan terlalu muda atau 

terlalu tua. 

2) Hitung volume keperluan kayu sesuai dengan produksi 

3) Hindari cacat kayu (retak, rusak, hama, rapuh, dan cacat serat). 

4) Pilih kayu yang tidak banyak cabang. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 18: Kayu Log Sungkai 

(Sumber: Dokumentasi penulis) 

Setelah pemilihan kayu jati selesai, proses selanjutnya adalah 

penggergajian kayu jati. Penggergajian merupakan langkah untuk 
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mendapatkan kayu yang selanjutnya dapat diolah sesuai kebutuhan 

produksi. Adapun ketebalan papan setelah penggergajian adalah 2 cm, 

3 cm, 5 cm dan 6 cm. 

 

Gambar 19: Proses Penggergajian 

(Sumber: Dokumentasi Penulis) 

Setelah dari proses pembelahan menjadi papan kemudian 

dilakukan proses pengeringan. Proses pengeringan kayu dilakukan 

dengan cara alami yaitu dengan cara ditempatkan dalam ruang terbuka 

yang cukup sinar matahari dan sirkulasi udara yang baik. Proses 

pengeringan alami bisa mengurangi kadar air dalam kayu sampai 

20%.  

 

Gambar 20: Pengeringan alami 

(Sumber: Dokumentasi Penulis) 
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b) Bahan Pendukung 

Bahan pendukung memiliki peran yang sangat penting dalam 

menentukan keberhasilan proses pengerjaan TV cabinet. Bahan 

pendukung tersebut sebagai penunjang terbentuknya struktur dan 

konstruksi TV cabinet. Berikut beberapa bahan pendukung yang 

digunakan dalam pelaksanaan proses pengerjaan TV cabinet: 

1) Paku, sekrup: paku sekrup menjadi penguat konstruksi dan 

menjadi pelengkap sekaligus membantu merekatkan lem setela 

diaplikasikan. 

2) Baut: pada produk TV cabinet, baut sebagai struktur kekuatan 

aksesoris yang menghubungkan beberapa bagian kursi dan meja. 

Baut yang digunakan adalah baut tutup dan bersifat knockdown. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 21: Sekrup dan Paku 

(Sumber: Dokumentasi Penulis) 

3) Lem yang digunakan merupakan campuran hardener dan resin. 

Lem hardener dan resin dipilih karena lebih kuat, irit dan tidak 

mudah kering ketik didiamkan dalam waktu lama. Selain itu 
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dibutuhkan pula lem cepat kering untuk penambalan atau 

penanganan pecah pada bahan. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 22: Lem hardener dan resin (Epoxy)  

(Sumber: Dokumentasi Penulis) 

4) Hardware: bahan hardware terbuat dari bahan logam yang kuat 

dan tidak mudah berkarat. Hardware  pada TV cabinet digunakan 

sebagai konektor antar bagian yang menghubungkan antara pintu 

dan body meja, sebagai pengunci serta sebagai penyangga daun 

meja. 

 

Gambar 23: Engsel Cendok 

(Sumber: Dokumentasi Penulis) 
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2. Pembuatan Komponen 

Setelah menyiapkan bahan langkah selanjutnya adalah pembuatan 

komponen, yaitu dengan cara mengidentifikasi ukuran komponen dari 

produk yang akan dibuat. Dari bahan yang telah disediakan kemudian 

dilakukan pemotongan dan pengemalan. 

 

 

 

 

\ 

 

Gambar 24: Pemotongan dan pengemalan 

(Sumber: Dokumentasi Penulis) 

c) Pembuatan Konstruksi 

Setelah pemotongan bahan papan menjadi komponen sesuai gambar 

kerja yang sudah diratakan dengan ketam, langkah selanjutnya adalah 

pembuatan konstruksi pada TV cabinet agar kuat dan aman saat digunakan. 

 

Gambar 25: Pemasangan kontruksi 

(Sumber: Dokumentasi Penulis) 
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d) Perakitan  

Perakitan komponen adalah proses menyatukan beberapa komponen 

produk, sehingga menjadi suatu produk jadi sesuai rencana kerja. Pada tahap 

perakitan dilakukan pengeleman dan penyatuan antar komponen dan 

struktur kontruksi yang telah dibuat sebelumnya. 

 

Gambar 26: Perakitan bahan 

 (Sumber: Dokumentasi Penulis)  

F. Finishing 

Manfaat dari finishing itu sendiri yaitu meningkatkan nilai keindahan 

subtrak kayu, keawetan, keteguhan gesek dan pukulan, guna bahan kayu dan 

komersial manfaat kayu. (Hartiono ,2014). Kegiatan ini merupakan 

serangkaian proses untuk melapisi permukaan suatu bidang kerja dengan 

maksud meningkatkan nilai tambah yang optimal dan didapatkan manfaat 

tertentu, secara umum finishing bermanfaat untuk : 

1) Menambah nilai estetik pada bahan kayu 

2) Meningkatkan nilai keawetan bahan dasar kayu 

3) Melindungi dari ketahanan goresan  

4) Meningkatkan nilai barang 

5) Meningkatkan nilai komersial kayu 
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Dengan demikian Finising merupakan proses yang sangat menentukan 

mutu dari hasil produksi sebagai penentu nilai jual dari sebuah produk, 

namun dalam finising memerlukan keahlian dan ketelitian didalam 

pengerjaannya harus didukung dengan sarana dan prasarana yang baik serta 

mempunyai urutan kerja yang terarah agar mendapatkan hasil yang maksimal. 

Pada saat ini telah berkembang berbagai jenis finishing kayu yang 

dipilih konsumen karena selera, penggunaan dan penempatan produk tersebut 

sesuai kebutuhan si pemakai. Produk desain tugas akhir ini penyusun 

melakukan reka oles dengan finishing NC (Nitro Cellulose) warna natural 

dengan jenis tampilan doff. 

Bahan finishing yang digunakan dalam pembuatan produk ini adalah 

NC (Nitro Celulosa) untuk finishing secara keseluruhan. Warna yang 

digunakan adalah natural (warna asli kayu) dengan top coat semi glossy (dof). 

Adapun peralatan finishing yang digunakan adalah satu set air compressor, 

hand spray, ampelas mesin dan lain-lain. 

Ketetapan Desain Produk TV Cabinet sebagai solusi dalam 

ruang sempit dapat penulis diskripsikan sebagai berikut: 

Nama Produk TV Cabinet 

Ukuran (cm) : H x W x D 180 x 85 x 50  

Bahan dasar Kayu Sungkai 

Bahan Penunjang Sekrup, triplek 

 Penunjang 

Kontruksi 

Lem Epoxy, sekrup, baut dan Paku 

(berbagai ukuran), dll. 
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 Aksesoris Engsel, sekrup,lampu,kabel,home 

theater,tv. 

Sistem Kontruksi dan 

Sambungan 

Kontruksi Sambungan Mati (butter 

join/fixed join) yang bersifat permanen 

dengan alat serta bahan penunjang paku, 

sekrup atau lem,  

Sistem pembuka meja kerja dengan 

engsel dan gas spring 

Sistem Finishing Nitrosellulosa (NC): Natural. 

 

Tabel 01. Ketetapan Desain Produk 

TAHAPAN PENGERJAAN FINISHING NC NATURAL  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skema 04 : Tahap Pengerjaan Finishing Natural  

a. Tahap Awal 

Tahap awal dari proses finishing adalah proses pembersiahan 

permukaan kayu yang dipersiapkan untuk menerima pelapisan-pelapisan 

Persiapan Alat dan Bahan 

Pembersihan bahan 

Pelapisan 

Top Coat  



87 

 

87 

 

berikutnya. Pada proses ini dilakukan servise produk yaitu, pembersihan 

debu, minyak, goresan pencil, cacat rakit, cacat mesin dan cacat kayu. Dari 

kekurangan ini ditangani secara serius agar tercapai hasil yang maksimal,  

Obyek yang akan diamplas terlebih dahulu dilakukan pendempulan 

dengan serbuk kayu untuk menutupi lubang kecil atau cacat pada kayu, 

kemudian dilakukan pengamplasan dengan amplas no.120 selanjutnya 

dilakukan pengamplasan no.180, sampai rata dan halus. 

 

b. Tahap Pertengahan 

Media yang telah halus dan rata kemudian dilakukan pelapisan 

coating sanding dengan cara di semprotkan dengan sprey gunsecara  

merata dan di tunggu sampai kering benar. Proses selanjutnya menutup 

lubang-lubang kecil dengan wood filler teak luxoragar benar-benar 

tertutup secara sempurna kemudian amplas dengan no. 240 dengan cara 

amplas ambang. 

Tahap ini dimaksudkan untuk menutup pori kayu sehingga pada 

penampilan akhir menjadi kedap film dan rata. 

Langkah selanjutnya pemberian warna hitam pada background 

ukiran, pada media kayu yang dengan finish sanding NC dilakukan 

pelapisan woodstain (impra salak brown) yang sudah di campurkan 

dengan thinner, Dengan cara penyemprotan dengan spray gun kemudian 

diamkan sampai kering. 

 

c. Tahap Akhir 
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Tahap akhir dari proses finishing adalah top coat. Bahan yang 

digunakan dalam proses ini adalah NC lacquer atau nitroselulose natural 

adalah pelapis akhir yang berpenampilan dof. Dalam tahap ini diharuskan 

cat akhir cukup liat dan bersifat tahan benturan serta mempunyai keawetan  

yang tinggi.  

Permukaan yang akan di topcoat dilakukan penghalusan terakhir 

sampai benar-benar rata dan halus dilakukan pengamplasan dengan 

menggunakan amplas no. 400.  

Aplikasi penyemprotan akhir bisa dilakukan dengan sprey gun atau 

dikuas. Namun dalam proses ini penulis menggunakan media sprey gun 

untuk mendapatkan hasil yang bagus dan rata.  

 

d. Bahan-bahan 

Bahan-bahan yang digunakan dalam proses finishing ini antara lain 

sebagai berikut: 

1. NC Sending 

2. woodfiller teakluxor 1 kg  

3. Impra (Salak Brown) 

4. NC Clear Dof 

5. Amplas ekamant no. 801 meter 

6. Amplas ekamant no. 1201 meter 

7. Amplas ekamant no. 180 1 meter 

8. Amplas ekamant no. 240 1 meter 

9. Amplas duco no. 400 1 meter 

10. Thinner NC 10 liter 
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G. Kalkulasi  

Dalam pembuatan produk, perlu adanya kalkulasi agar diketahui 

pengeluaran dari sebuah produk. Kalkulasi digunakan untuk mengetahui 

biaya pengerjaan sebuah produk. Pada penghitungan biaya produksi, terlebih 

dahulu dilakukan penghitungan terhadap penggunaan bahan baku kayu yang 

digunakan dalam pembuatan TV Cabinet. Penghitngan masing-masing 

komponen untuk mencari kubikasi total kayu yang digunakan, berikut adalah 

kalkulasi biaya pembuatan produk TV Cabinet. 

No 
UraianKomponen 

Bahan Kayu 

Satuan 

Jumlah 

Satuan 

Kubikasi 

(cm)³ 
P L T 

1 Penutup Dalam 48 50 4 1 9600 

2 Penutup Samping kanan 50 46 4 1 9200 

3 Penutup samping kiri 50 46 4 1 9200 

4 Daun Meja 190 50 4 1 38000 

5 Tundan 44 50 4 1 8800 

6 Pintu kanan 48 44 4 1 9600 

7 Pintu kiri 48 44 4 1 9600 

8 Alas bawah meja bawah 68 44 4 1 11968 

Jumlah Total Kubikasi cm³ 105968 

Dibagi 1000000 

Jumlah Total Kubikasi m³ 0,105968 

 

Tabel 02. Kubikasi Volume Kayu 

 

Harga Kayu Sungkai M
3
= Rp. 3.500.000 

Kalkulasi Harga Bahan Baku = 3 x Harga Kayu per M
3
x Jumlah Kubikasi. 
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    = 3 x 3.500.000 x 0,105968 

    = Rp. 1.112.664 

  Dibulatkan = Rp. 1.113.000  

  

No. Deskripsi Jumlah Satuan Harga Total 

1 Paku 2 Inch 1/4 Kg  Rp                5.000   Rp           5.000  

2 Sekrup 1 ¼ Dim 1 Bungkus  Rp               20.000   Rp         20.000  

3 Lem Epoxy 1 Kg  Rp             110.000   Rp      110.000 

4 Engsel Sendok 2 set  Rp              35.000   Rp         70.000 

5 Push Open 2  Rp              30.000  Rp         60.000 

6 Stainless 2  Rp             150.000  Rp       300.000 

7 LED 1  Rp              70.000  Rp         70.000 

Jumlah Total  Rp       635.000  

 

Tabel 03. Bahan Pendukung 

 

No. Deskripsi Jumlah Satuan Harga Total 

1 Amplas No. 80 1 meter  Rp          10.000   Rp         10.000  

2 Amplas No. 120 1 meter  Rp          11.500   Rp         11.500  

3 Amplas No. 180 1 meter  Rp          11.500   Rp         11.500  

4 Amplas No. 240 1 meter  Rp          12.000   Rp         12.000  

5 Amplas No. 400 1 meter  Rp          12.000   Rp         12.000  

6 Thinner Nc 10 Liter  Rp          11.500   Rp       115.000  

7 Wood Filer Teak 1 Kg  Rp          26.500   Rp         26.500  

8 NC Sanding Sealer 4 Liter  Rp          56.000   Rp       224.000  

9 Nc Dof (top coat) 3 Liter  Rp          56.000   Rp       168.000  

10 Kuas 2  Rp            2.500   Rp            5.000  

Jumlah Total  Rp       584.000  

 

Tabel 04. Bahan Finishing 

No. Deskripsi Jumlah/Satuan Biaya Total Gaji 

1 Tukang Kayu Borong  Rp              800.000   Rp            800.000  
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2 Tukang amplas 3 Hari  Rp                50.000   Rp            150.000  

3 Tukang Finishing Borong  Rp              250.000   Rp            250.000  

Jumlah Total Gaji  Rp         1.200.000  

 

Tabel 05. Biaya Pekerja atau Tukang 

 

No. Nama Jumlah 

1 Bahan Baku  Rp                     1.113.000 

2 Bahan Penunjang  Rp                        635.000 

3 Bahan Finishing  Rp                        584.000 

4 Pekerja/Tukang  Rp                     1.200.000 

5 Akomodasi  Rp                        300.000  

Jumlah Biaya Produksi  Rp                     3.832.000  

 

Tabel 06. Total Biaya Produksi 

 

 


