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BAB V 

PENGEMBANGAN DESAIN 

 

A. Sketsa dan Desain Awal 

 Dalam merancang suatu produk, langkah awal dilakukan adalah 

pembuatan sketsa desain. Diperlukan sumber data seperti referensi produk, analisa 

tentang fungsi, bentuk, data tertulis dari buku-buku, majalah ataupun pendapat 

para ahli  dan berbagai informasi terkait sebagai pengetahuan dan pedoman agar 

dalam menuangkan ide pada proses pembuatan sketsa dapat terwujud dengan baik 

dan mencapai tujuan maksimal. 

 Informasi dari berbagai sumber mengenai sketsa terutama dari dosen 

pembimbing sangat penting, untuk dituangkan dalam pengembangan desain. Dari 

masukan tersebut akan terlihat kekurangan dan kelebihan dari produk rak hias, 

sehingga pandangan dari penulis akan dapat obyektif dalam merancang desain 

untuk mencapai hasil maksimal serta mempermudah nantinya dalam proses 

produksi. 

 Seorang perencana produk umumnya membuat suatu rencana produk 

tersaji dalam bentuk gambar. Untuk memperjelas maksudnya, gambar dilengkapi 

dengan sejumlah catatan, nota, atau keterangan menyangkut berbagai hal. 

Misalnya : ukuran (dimensi), bahan, proses dikehendaki, warna dikehendaki, dan 

sebagainya. Hal ini menyebabkan seorang perencana, dituntut untuk dapat 

menggambar menggunakan sejumlah media berbeda. 
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 Pembuatan sketsa tidak hanya terbentuk dengan sketsa awal saja, namun 

dalam pembuatannya penulis membuat beberapa desain sketsa. Dari sketsa awal 

tersebut kemudian dikembangkan dengan berbagai penambahan ataupun 

pengurangan sehingga berkembang menjadi beberapa  desain alternatif. Dari 

beberapa desain sketsa alternatif tersebut kemudian akan dipilih satu desain 

terpilih dan diteruskan dalam proses selanjutnya. 

 Adapun beberapa sketsa desain alternatif rak hias tertera seperti dibawah 

ini: 

1. Sketsa alternatif 1 dan 2 

 

 Gambar 27. Sketsa rak hias alternatif 1 

(Sumber : Penulis, 2017) 
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Gambar 28. Sketsa rak hias alternatif 2 

(Sumber : Penulis, 2017) 

 

2. Sketsa alternatif 3 dan 4 

 

Gambar 29. Sketsa rak hias alternatif 3 

(Sumber : Penulis, 2017) 
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Gambar 30. Sketsa rak hias alternatif 4 

(Sumber : Penulis, 2017) 

 

3. Sketsa alternatif 5 dan 6 

 

Gambar 31. Sketsa rak hias alternatif 5 

(Sumber : Penulis, 2017) 
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Gambar 32. Sketsa rak hias alternatif 6 

(Sumber : Penulis, 2017) 

 

4. Sketsa alternatif 7 dan 8 

 

Gambar 33. Sketsa rak hias alternatif 7 

(Sumber : Penulis, 2017) 
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Gambar 34. Sketsa rak hias alternatif 8 

(Sumber : Penulis, 2017) 

 

5. Sketsa alternatif 9 dan 10 

 

Gambar 35. Sketsa rak hias alternatif 9 

(Sumber : Penulis, 2017) 
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Gambar 36. Sketsa rak hias alternatif 10 

(Sumber : Penulis, 2017) 

 

B. Keputusan Desain 

 Desain merupakan suatu hasil karya kreatif menggabungkan berbagai 

ilmu. Proses desain bukan hanya sekedar perancangan bernilai estetik, akan tetapi 

untuk melahirkan suatu desain dibutuhkan pertimbangan pemikiran, rasa, gagasan 

juga pendapat dari pihak lain. Selain itu penting juga melibatkan faktor internal 

yaitu jiwa, seni, ide dan kreativitas perancang, ataupun faktor eksternal berupa 

hasil penelitian dari berbagai bidang ilmu, teknologi, lingkungan, budaya, dan 

sebagainya. Maka dapat dikatakan bahwa untuk menghasilkan suatu desain 

dibutuhkan suatu proses pemikiran terstruktur rapi sehingga mendapatkan hasil 

terukur. 

 Beberapa desain sketsa alternatif telah ditampilkan oleh penyusun adalah 

sebagai pemecahan masalah dan pengembangan desain, kemudian dari desain-
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desain tersebut dipilih satu menjadi desain terpilih dan nantinya akan dilanjutkan  

dalam proses produksi.  

 Melalui beberapa proses konsultasi berbagai sketsa desain alternatif 

kemudian diseleksi untuk menentukan gambar pilihan untuk ditindak lanjuti. 

Proses konsultasi tersebut juga menjadi dialog dan diskusi agar segala 

permasalahan dapat segera dipecahkan atau dicari jalan keluarnya. Berbagai 

penawaran desain sketsa akhirnya akan dipilih satu gambar dinilai layak. Dan dari 

hasil seleksi serta pertimbangan alasan-alasan dan berbagai hal, maka sketsa 

desain 3 ditetapkan sebagai keputusan desain dalam pembuatan produk rak hias. 

 

Gambar 37. Sketsa desain terpilih 

(Sumber : Penulis, 2017) 
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C. Gambar Kerja 

 Gambar kerja merupakan tampilan proyeksi menampakkan detail produk 

beserta dimensi, konstruksi, dan tampilan perspektif dituangkan ke dalam sebuah 

gambar, nantinya gambar tersebut akan menjadi pedoman penting dalam proses 

pembuatan produk. Pada gambar kerja terdapat penjelasan-penjelasan berupa 

notasi atau lambang-lambang sesuai dengan aturan dan standar gambar teknik 

agar dapat mempermudah pembuatan produk. Tanpa adanya gambar kerja maka 

akan terjadi kebingungan dalam menghadapi berbagai persoalan ukuran dan 

penggunaan konstruksi.  

 Gambar proyeksi menyajikan gambar suatu objek dengan skala tepat, 

ukuran terdapat pada bidang proyeksi adalah ukuran terlihat dalam kenyataannya. 

Untuk itu dalam membuat gambar kerja  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. 

 Untuk lebih jelasnya gambar kerja rak hias dapat dilihat di bawah ini: 
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Gambar 38. Gambar kerja  

(Sumber : Penulis, 2017) 
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Gambar 39. Detail Ukiran  

(Sumber : Penulis, 2017) 
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Gambar 40. Gambar perspektif 

(Sumber : Penulis, 2017) 
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Gambar 41. Gambar Exploided 

(Sumber : Penulis, 2017) 
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Gambar 42. Gambar render 

(Sumber : Penulis, 2017) 
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D. Proses Pengerjaan Desain 

 Proses diartikan sebagai suatu cara, metode, dan teknik bagaimana 

sesungguhnya sumber-sumber (tenaga kerja, mesin, bahan dan dana) diubah untuk 

memperoleh suatu hasil. Produksi adalah kegiatan untuk menciptakan atau 

menambah kegunaan barang. 

 Dalam hal ini proses pengerjaan desain dimaksud adalah langkah awal 

proses pembuatan produk sehingga dapat terwujud secara nyata. Dalam langkah 

ini biasanya banyak kendala dalam mengatasi masalah proses pengerjaannya. 

Pekerja sangat mempengaruhi proses ini, jika pekerja kurang terampil dan tidak 

bisa memahami gambar kerja, maka pembuatan produk tidak akan sesuai dengan 

harapan dan  keinginan. 

 Dalam pengerjaaan desain diperlukan kerjasama secara baik antara 

desainer dengan pekerja agar mampu mengatasi setiap masalah pengerjaan dan 

mewujudkan sebuah karya sesuai keinginan. Selain itu ada beberapa faktor 

pendukung kelancaran dalam proses pengerjaan desain, antara lain kemampuan 

dari pekerja dalam pengerjaan produk, fasilitas dari peralatan, dan bahan baku. 

Dalam menentukan pekerja, fasilitas, dan bahan baku harus disesuaikan dengan 

rencana desain. Adapun langkah-langkah dalam proses produksi adalah sebagai 

berikut: 
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Gambar 43. Skema proses pengerjaan Produk 

(Sumber : Sutarya) 

 

 

Desain Terpilih 
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 Peralatan Masinal 

 Peralatan Manual 
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1.  
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93 

 

1. Persiapan bahan 

 Pemilihan bahan merupakan hal wajib dilakukan agar tidak terjadi 

permasalahan dalam proses pengerjaan karya. Dalam pemilihan bahan 

langkah dilakukan ialah dengan cara cermat dan teliti memilah-milah 

bahan serta mempertimbangkannya sesuai dengan penciptaan produk. 

 Pemilihan bahan baku menjadi salah satu dasar dari pembuatan rak 

hias ini. Pemilihan bahan baku dan bahan pendukung dibutuhkan dan 

saling keterkaitan, tanpa keduanya tidak akan tercapai hasil maksimal 

sebuah produk, walaupun dipaksa sekalipun. 

a. Bahan baku 

 Penggunaan bahan baku dalam pembuatan produk ini adalah kayu 

mahoni (switenia mahogani), dikarenakan mudah didapatkan dan 

pertimbangan atas keefektifan dalam pengerjaan karya. Berdasarkan 

kelas keawetannya kayu mahoni digolongkan menjadi kayu dengan 

kelas awet III, bersamaan dengan kayu keruing, sungkai dan lain-lain. 

 Kayu mahoni diperoleh dari pedagang bentuknya masih 

gelondongan atau balok, maka untuk mendapatkan ukuran sesuai 

dengan rencana, kayu masih gelondongan tersebut perlu dibelah dan 

dipotong sesuai dengan ukuran karya. 
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Dalam pemilihan kayu masih berbentuk gelondongan (log) diperlukan 

ketelitian dan kecermatan, yaitu: 

1. Memilih kayu benar-benar sudah tua dan memiliki keabsahan dari 

instansi terkait. 

2. Hitung volume kayu agar dapat diketahui berapa banyak kayu 

gelondongan sesuai kebutuhan. 

3. Pilih kayu gelondongan dengan bentuk bulat dan lurus, supaya 

dalam proses penggergajian dapat diperoleh rendemen tinggi. 

4. Teliti seluruh bagian kayu sehingga dapat terlihat dan diketahui 

adanya cacat kayu. 

5. Hindari memilih kayu terkena serangan hama rayap dan sejenisnya. 

6. Pilih kayu gelondongan tidak memiliki banyak cabang agar sedikit 

mata kayunya. Karena jika banyak mata kayu, selain mengurangi 

keindahan permukaan kayu setelah penggergajian juga dapat 

mengurangi keteguhan kayu. 

7. Hindari kayu retak atau pecah pada bagian ujungnya. 
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Gambar 44. Kayu mahoni gelondongan (switenia mahogani) 

(Sumber : Penulis, 2017) 

 

 Setelah pemilihan kayu log, maka proses selanjutnya adalah 

penggergajian untuk mendapatkan bentuk-bentuk atau gergajian sesuai 

dengan ketebalan dan bentuk sesuai keinginan. Pada proses ini 

diperlukan operator mesin penggergajian berpengalaman sehingga 

didapat rendemen tinggi. 

 Berikut ini merupakan beberapa syarat agar diperoleh kayu 

gergajian dengan kualitas serta rendemen tinggi:  

1. Ketelitian dalam menghitung volume kayu, sehubungan dengan 

bentuk dan adanya cacat kayu. 

2. Kayu harus dijepit dengan kuat, sehingga tidak ada getaran atau 

gerakan pada waktu penggergajian, agar proses penggergajian 

berjalan lancar. 
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3. Kemampuan operator mesin dalam proses penggergajian pada 

kecepatan tinggi dan akurat, dalam hal ini diperlukan tenaga 

operator berkualitas serta berpengalaman. 

 

Gambar 45. Pembelahan kayu dengan mesin bandsaw 

(Sumber : Penulis, 2018) 

 

 

Gambar 46. Kayu mahoni yang sudah dibelah dalam proses penggergajian 

(Sumber : Penulis, 2018) 
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 Setelah penggergajian selanjutnya proses dilakukan adalah 

pengeringan. Pengeringan ini berfungsi untuk mengurangi kadar air 

kayu dengan standart minimal yaitu 12% sampai 15%. Dalam 

persiapan bahan baku ini proses pengeringan kayu menggunakan cara 

pengeringan buatan. 

 Pengeringan buatan merupakan pengeringan bersifat indoor, atau 

dalam ruangan dengan menggunakan oven dapur pengeringan. Kadar 

air akhir pada kayu dapat mencapai 8% -12%. Hasil pengeringan kayu 

dengan oven cenderung lebih cepat dari segi waktu dibandingkan 

proses alami. 

 

 

Gambar 47. Alat pengukur kadar air kayu (Wood Moisture meter) 

(Sumber : Penulis, 2018) 
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Gambar 48. Proses pengeringan kayu dengan pengering buatan 

(Sumber : Penulis, 2018) 

 

b. Bahan pendukung 

 Bahan pendukung digunakan dalam pembuatan rak hias ini adalah 

kaca dengan empat tingkat dengan ukuran berbeda-beda. Kaca satu 

dan dua memiliki ukuran 64 x 48 x 0,5 cm dan bagian belakang kaca 

membentuk garis lengkung radius 32cm. Kaca ketiga berukuran sama 

seperti kaca satu dan dua hanya saja bagian depannya membentuk 

garis lengkung dengan radius 12cm. untuk bagian kaca keempat 

terdapat pada bagian paling atas rak hias memiliki ukuran paling kecil 

yaitu 54 x 24 x 0.5 cm dengan bagian depan dan belakang membentuk 

garis lengkung radius 32cm. 
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Gambar 49. Kaca tundan 

(Sumber : Dokumentasi penulis, 2018) 

 

 Bahan pendukung lainnya adalah: 

1. Penunjang konstruksi 

 Beberapa bahan konstruksi dibutuhkan untuk pembuatan produk 

ini seperti paku, sekrup, lem alteco, epoxy, lem kayu, dan lain-lain. 
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Gambar 50. Lem penunjang konstruksi 

(Sumber : Dokumentasi penulis, 2018) 

2. Aksesoris 

 Aksesoris diperlukan sebagai penunjang tambahan pada produk rak 

hias ini adalah rel laci, tarikan laci dan lampu. 

 

Gambar 51. Rel laci 

(Sumber : Dokumentasi penulis, 2018) 



101 

 

2. Persiapan alat 

 Peralatan dimaksud adalah berbagai jenis alat dipergunakan dalam 

proses realisasi atau mewujudkan rancangan karya. Penggunaan peralatan 

secara baik dan memadahi sangat berperan penting dalam kelancaran 

proses berkarya, maka dari itu persiapan alat-alat harus dilakukan secara 

maksimal agar proses pengerjaan produk tidak terhambat. 

 Peralatan tersebut meliputi peralatan masinal (mesin), semi masinal 

dan manual, diantaranya sebagai berikut: 

a. Peralatan masinal 

1. Gergaji belah (Circle saw) 

 Dipergunakan untuk memotong dan membelah kayu pada 

bidang kerja memiliki bentuk-bentuk lurus. 

 

Gambar 52. Mesin gergaji belah 

(Sumber : Dokumentasi penulis, 2018) 
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2. Gergaji pita (band saw) 

 Penggunaan gergaji ini untuk membelah bidang kerja 

memiliki bentuk-bentuk melengkung. 

 

Gambar 53. Mesin gergaji pita 

(Sumber : Dokumentasi penulis, 2018) 

 

3. Mesin ketam perata (wood jointer) 

 Mesin ini digunakan untuk mengetam kayu dua sisi 

berdekatan sehingga menjadi lurus, rata, dan siku (plat).  
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Gambar 54. Mesin jointer/ketam perata 

(Sumber : Dokumentasi penulis, 2018) 

b. Semi masinal 

1. Mesin ketam 

 Mesin ini sering disebut sebagai mesin sekrap, 

dipergunakan untuk meratakan permukaan kayu baru dipotong atau 

bagian-bagian tidak rata karena proses konstruksi. 

 

Gambar 55. Mesin ketam 

(Sumber : Dokumentasi penulis, 2018) 
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2. Mesin bor 

 Mesin bor dipergunakan untuk membuat lubang, baik 

sebagai lubang sekrup, lubang dowel, dan lainnya. Mesin ini 

memiliki mata pisau beragam sehingga dapat disesuaikan dengan 

keperluan dan pengerjaan bidang. 

 

 

Gambar 56. Mesin bor 

(Sumber : Dokumentasi penulis, 2018) 

 

3. Mesin gerinda 

 Mesin gerindra dipergunakan untuk menghaluskan atau 

meratakan, dan cenderung dilakukan pada permukaan bidang 

lengkung. 
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Gambar 57. Mesin gerinda 

(Sumber : Dokumentasi penulis, 2018) 

4. Shot staples 

 Alat ini dipergunakan untuk memperkuat konstruksi dengan 

cara menanamkan paku kedalam bidang kerja dengan bantuan 

dorongan angin atau kompresor. 

 

Gambar 58. Shot stapless 

(Sumber : Dokumentasi penulis, 2018) 
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5. Mesin profil 

 Mesin profil dipergunakan untuk membuat alur cembung 

ataupun cekung sesuai kebutuhan. Mesin ini juga memiliki mata 

pisau beragam sehingga dapat disesuaikan dengan keperluan dan 

pengerjaan bidang. 

 

Gambar 59. Mesin profil 

(Sumber : Dokumentasi penulis, 2018) 

 

6. Amplas mesin 

Amplas mesin digunakan untuk meratakan dasar pada bidang lurus 

dan lebar serta menghaluskan permukaan kayu setelah diketam 

sebelumnya. Untuk permukaan kayu masih sangat kasar tidak 
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langsung menggunakan mesin amplas, namun menggunakan mesin 

gerinda terlebih dahulu. 

 

Gambar 60. Mesin amplas 

(Sumber : Dokumentasi penulis, 2018) 

c. Peralatan manual 

1. Gergaji tangan 

 Gergaji tangan dipergunakan untuk memotong, membelah 

serta menggergaji obyek kecil dan ringan. 

 

Gambar 61. Gergaji tangan 

(Sumber : Dokumentasi penulis, 2018) 
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2. Ketam 

 Alat ini dipergunakan untuk meratakan atau menghaluskan 

permukaan kayu sehingga didapatkan permukaan rata dan halus, 

dari serpihan-serpihan hasil penggergajian. 

 

Gambar 62. Alat ketam 

(Sumber : Dokumentasi penulis, 2018) 

3. Pahat tusuk 

 Pahat tusuk pada umumnya untuk membuat lubang atau 

membuat purus secara manual. 
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Gambar 63. Pahat tusuk 

(Sumber : Dokumentasi penulis, 2018) 

4. Palu 

 Palu dipergunakan sebagai alat pemukul dalam membantu 

proses pengerjaan karya. 

 

Gambar 64. Palu besi ukuran kecil dan besar 

(Sumber : Dokumentasi penulis, 2018) 
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5. Klem tang/Press 

 Alat ini dipergunakan untuk menjepitkan pada proses 

perakitan maupun selama proses pengeringan lem. 

 

Gambar 65. Klem tang/Press 

(Sumber : Dokumentasi penulis, 2018) 

 

6. Obeng 

 Alat ini dipergunakan untuk membenamkan ataupun 

mencabut sekrup ke dalam bidang kerja sebagai suatu proses 

konstruksi. 
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Gambar 66. Obeng 

(Sumber : Dokumentasi penulis, 2018) 

d. Alat bantu 

 Untuk mempermudah dan mempercepat dalam proses pengerjaan 

diperlukan alat bantu agar ketepatan mutu produksi dapat dicapai, alat 

bantu diperlukan tersebut antara lain: 

1. Meteran 

2. Penggaris 

3. Siku 

4. Pensil kayu 

5. Perusut 

6. Masker 
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Gambar 67. Alat bantu 

(Sumber : www.klikteknik.com/blog/alat-dan-mesin-yang-diperlukan-pada-industri-kayu.html dan 

dokumentasi penulis, 2018) 

 

E. Teknik Pengerjaan Karya 

 Setelah bahan dan peralatan disiapkan, proses selanjutnya adalah 

pengerjaan karya. Dalam proses pengerjaan diperlukan ketelitian dan cermat 

membuat perencanaan berisi tentang tahapan-tahapan saling berurutan, supaya 

proses pengerjaan berjalan dengan terarah. Dalam mendapatkan bidang kerja 

dengan baik, kayu hasil gergajian diusahakan memiliki kadar air kurang lebih 

14%, arah serat kayu dan warna kayu seragam. 

Tahapan-tahapan pengerjaan rak hias ini meliputi: 

1. Pemotongan dan pembelahan 

 Tahapan awal dalam pengerjaan produk adalah pemotongan dan 

pembelahan pada bahan baku papan kayu menjadi bahan-bahan 

http://www.klikteknik.com/blog/alat-dan-mesin-yang-diperlukan-pada-industri-kayu.html
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komponen. Pengerjaan dapat menggunakan mesin gergaji belah atau 

gergaji potong yang disesuaikan dengan kebutuhan atau ukuran pada 

gambar kerja. 

 

Gambar 68. Bahan setelah dipotong dan dibelah 

(Sumber : Dokumentasi penulis, 2018) 

 

2. Pengukuran dan pengemalan 

 Bahan baku yang akan dilakukan proses pemotongan bersih, 

dilakukan terlebih dulu dengan menandai ukuran pemotongan dengan 

penggaris dan pensil. Pengukuran disesuaikan dengan ukuran produk 

tertera pada lembar gambar kerja. Untuk bagian yang berupa komponen 

lengkung  dilakukan proses pengemalan. 
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 Perangkat mal berupa potongan gambar telah diukur sesuai dengan 

ukuran komponen kemudian diposisikan pada permukaan kayu dan 

digambar sesuai dengan ukuran mal. Setelah tergambar pada bidang kayu 

selanjutnya dilakukan pemotongan mengikuti garis tercetak dari hasil 

pengemalan. Mal bisa dibuat dari kertas karton, plastik keras, atau triplek 

(kayu tipis). Dalam pemotongan mal sebaiknya tiap sisinya dilebihi 3 mm 

sampai 5 mm karena tahapan ini termasuk dalam pembuatan komponen 

kotor dan masih memerlukan penghalusan untuk menjadi komponen 

bersih siap konstruksi. Pengemalan dilakukan untuk membuat komponen-

komponen berbentuk lengkung. 

 

Gambar 69. Pembuatan mal dengan kertas karton 

(Sumber : Dokumentasi penulis, 2018) 
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Gambar 70. Pemotongan komponen lengkung 

(Sumber : Dokumentasi penulis, 2018) 

 

3. Proses penyambungan 

 Setelah proses pemotongan dilakukan kemudian dilanjutkan 

dengan proses penyambungan kayu sistem laminasi. Penyambungan ini 

dilalukan dengan menggunakan lem epoxy, dipress atau diklam, kemudian 

didiamkan beberapa jam sampai benar-benar keras  dan kering. 

 Hal penting diperhatikan dalam proses penyambungan kayu yaitu 

komponen sudah kering dilakukan pengetaman dan pengontrolan 

kesikuannya, kelurusannya serta ketepatan ukuran dengan menggunakan 

meteran atau siku. 
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Gambar 71. Proses penyambungan papan 

(Sumber : Dokumentasi penulis, 2018) 

 

 

Gambar 72. Hasil penyambungan 

(Sumber : Dokumentasi penulis, 2018) 
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4. Perataan permukaan dan penghalusan 

 Bahan baku sudah dipotong sesuai ukuran harus melalui tahap 

pemerataan dan penghalusan permukaan, menggunakan ketam, jointer, 

atau planner tergantung dari kebutuhan. Proses pemerataan dan 

penghalusan harus memperhatikan ukuran agar didapatkan hasil akhir 

secara tepat. 

 

Gambar 73. Komponen yang telah diketam permukaannya 

(Sumber : Dokumentasi penulis, 2018) 
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Gambar 74. Penghalusan dengan mesin gerinda 

(Sumber : Dokumentasi penulis, 2018) 

 

5. Pembuatan konstruksi 

 Sebelum proses perakitan komponen terlebih dahulu dilakukan 

proses pembuatan konstruksi, hal ini sangat penting untuk menjadikan 

kokoh atau tidaknya suatu produk. Pembuatan konstruksi disesuaikan 

dengan kebutuhan dan jenis komponennya. 
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Gambar 75. Pembuatan konstruksi 

(Sumber : Dokumentasi penulis, 2018) 

 

6. Perakitan komponen 

 Komponen telah jadi dan selesai dikonstruksi kemudian disusun 

dan dirangkai serta dibentuk sesuai dengan rencana kerja awal sampai 

menjadi konstruksi rangka. Metode konstruksi diterapkan dalam 

pembuatan produk rak hias ini adalah konstruksi permanen dengan bahan 

penunjang konstruksi paku, sekrup, dan lem. 
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Gambar 76. Perakitan komponen 

(Sumber : Dokumentasi penulis, 2018) 
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7. Pengukiran 

 Mengukir adalah bentuk pengerjaan kayu dengan menggunakan 

alat ukir (pahat) untuk menghasilkan penggambaran pada kayu. 

Pengukiran dilakukan sebagai hiasan pada produk sehingga  menambah 

keindahan. Pada produk ini menggunakan ukiran dengan cara tempel, 

yaitu kayu ukiran tidak menyatu pada komponen produk namun 

membentuk komponen sendiri.  

 

Gambar 77. Ukiran tempel terletak di laci 

(Sumber : Dokumentasi penulis, 2018) 

 

8. Kontrol kualitas 

 Tahapan ini merupakan tahapan penting dalam menentukan 

kelayakan suatu produk, apakah sudah sesuai dengan keinginan atau 

belum. Dalam proses kontrol kualitas perlu diperhatikan: 
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a. Kadar air sesuai dengan standar kekeringan. 

b. Bentuk dan ukuran produk harus sesuai dengan perencanaan awal. 

c. Sistem konstruksi dan sambungan dipastikan kekokohannya, agar tidak 

terjadi kerusakan. 

d. Kerapatan sambungan seperti sambungan purusatau sambungan 

laminasi. 

e. Hindari kayu retak, pecah, mata kayu atau cacat lainnya.  

 

F. Finishing 

 Finishing merupakan tahap akhir, dalam pengerjaan produk ini. Proses ini 

bertujuan untuk memberikan nilai estetika lebih baik pada perabot kayu dan juga 

berfungsi untuk menutupi beberapa kelemahan kayu dalam hal warna, tekstur atau 

kualitas ketahanan permukaan pada material tertentu. Tujuan kedua adalah untuk 

melindungi kayu dari kondisi luar (cuaca, suhu dan udara) ataupun benturan 

dengan barang lain. Dengan kata lain finishing bisa dikatakan sebagai  suatu cara 

untuk menambah daya tahan ataupun keawetan pada produk kayu. 

 Finishing adalah rangkaian terakhir, dari seluruh proses produksi yaitu 

melakukan pelapisan permukaan dan pengolesan resin ke permukaan kayu 

sehingga mendapatkan manfaat tertentu. Manfaat dari finishing itu sendiri yaitu 

meningkatkan nilai keindahan, keawetan, keteguhan gesek dan pukulan, guna 

bahan kayu dan komersial manfaat kayu. 
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 Bahan baku mahal tidak menjamin hasil finishing baik dan berkualitas. 

Banyak faktor ikut menentukan kualitas hasil finishing. Antara lain adalah faktor 

dari pekerja, bahan baku, cuaca, dan lainnya. Jenis finishing digunakan dalam 

pembuatan produk tugas akhir ini menggunakan reka oles dengan finishing NC 

(NitroCellulose) duco dengan kombinasi dua warna yaitu gold dan hitam dengan 

jenis tampilan gloss. 

 Pertimbangan penulis memilih jenis finishing cat duco, yaitu: 

1. Tidak menimbulkan bau menyengat seperti bau finishing melamik 

sehingga aman bagi anak-anak. 

2. Pengecatan duco lebih fleksibel karena bisa diaplikasikan di hampir 

semua jenis material kayu furniture. 

3. Menggunakan cat jenis nitrocellulose(NC) merupakan salah satu jenis 

cat paling banyak dipakai dalam industri finishing mebel, pengecatan 

mobil (sedan, bis, truck), mesin industri, dan alat berat, sehingga hasil 

warna terlihat lebih cerah. 

4. NC berbahan baku sellulosa yang berfungsi untuk meningkatkan 

keawetan (protective) maupun keindahan (decorative) benda kerja. 

5. NC lebih unggul dalam penampilan hasil reka olesnya, demikian pula 

NC ini lebih ekonomis bila diperhitungkan dari sisi manfaat serta biaya 

yang dikeluarkan dan meningkatkan produktifitas di dalam industri 

perabot. 



124 

 

6. NC lebih unggul untuk variasi dan kreasinya, baik dalam pemakainan 

glaze, poles, dan kemungkinan perbaikan ditempatnya. Penggunaan 

bahan reka oles NC tdak menyulitkan terutama, pada pembersihan 

setelah usai bekerja, serta tidak mengotori lingkungan sekitar ruang 

semprot, karena NC mongering oleh penguapan thinner. 

7. Reka oles nitroselulose natural transparan ini mempunyai lapisan film 

yang halus, licin, lebih mengkilap dapat pula buram indah atau matte-

dof, tahan benturan dan mempunyai kemampuan untuk dipolis baik, 

sehingga hasil dari aplikasi finishing duco terlihat lebih mewah. 

 Sellulosa nitrat atau Nitroselulosa lebih dikenal dengan sebutan NC 

adalah salah satu resin berbahan baku selulose berasal dari serat kayu atau pulp 

pohon koniverus seperti pinus atau dari hasil serat kapas (cottonlinter). Pada 

kemasan kaleng nama dagangnya yaitu lacquer. Lacquer adalah sebutan bahan 

reka oles atau vernis berbahan baku selulose, berfungsi meningkatkan keawetan 

(protective), maupun keindahan (decorative) benda kerja dan mempunyai 

kemampuan membentuk lapisan film dengan pengeringnya melalui lapisan 

thinner (Agus Sunaryo,1997: 75). 

 Untuk memperoleh hasil finishing maksimal perlu melalui beberapa 

tahapan dalam proses pengerjaan. Berikut ini adalah urutan tahapan kerja 

finishing. 
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Gambar 78. Skema proses finishing 

(Sumber : Dokumentasi penulis, 2017) 

 

 Dari urutan proses pengerjaan finishing diatas dapat dijelaskan dalam 

uraian berikut ini: 

1. Persiapan bahan dan alat 

 Bahan-bahan dalam proses finishing ini antara lain sebagai berikut: 

 

Persiapan bahan 

dan alat 

Pendempulan Pembersihan 

permukaan 

Pelapisan cat 

dasar 

Pelapisan warna 

Pengawetan kayu 

Produk setengah jadi 

Pelapisan akhir 

(Top coat) 
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a. kain bal 

b. Amplas no 100, 150, 200, 400 

c. Dempul (menggunakan hardener) 

d. Epoxy (menggunakan hardener) 

e. Warna hitam dan gold 

f. Top coat gloss 

g. Thinner 

h. Lakban kertas 

i. Koran bekas 

 Sedangkan penggunaan alat-alat dalam proses finishing ini antara 

lain sebagai berikut: 

a. Kompresor 

b. Spray gun 

c. Selang kompresor 

d. Kape atau scrap 

 



127 

 

 

Gambar 79. Kompresor 

(Sumber : Dokumentasi penulis, 2018) 

 

 

Gambar 80. Spray gun 

(Sumber : Dokumentasi penulis, 2018) 
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2. Pengawetan kayu 

 Maksud dari pengawetan kayu adalah  perlakuan terhadap kayu 

dengan bahan kimia untuk mencegah serangan organisme hidup perusak 

kayu sehingga diperoleh umur pakai lebih lama. Jadi bukan untuk 

menambah kekuatan kayu. Pengawetan kayu dapat dilakukan dengan cara 

penyemprotan, pengolesan ataupun pencelupan. 

Syarat bahan pengawet kayu diantaranya sebagai berikut: 

1. Berfungsi sebagai racun terhadap organisme hidup perusak kayu. 

2. Harganya murah. 

3. Mudah dalam penggunaannya. 

4. Tahan lama. 

5. Aman dalam penggunaannya. 

6. Tidak merusak lingkungan. 
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Gambar 81. Penyemprotan bahan kimia pengawet kayu  

(Sumber : Dokumentasi penulis, 2018) 

 

3. Pembersihan permukaan 

 Permukaan kayu terlebih dahulu dihaluskan menggunakan amplas 

nomor 180 atau 150. Seluruh permukaan kayu diamplas  sampai serat-serat 

kayu menjadi halus (raba dengan tangan). Setelah itu permukaan kayu 

dibersihkan dari kotoran dan debu hasil pengamplasan dengan 

menggunakan kain bal. 
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Gambar 82. Proses pembersihan dan penghalusan permukaan 

(Sumber : Dokumentasi penulis, 2018) 

 

4. Pendempulan 

 Baluti permukaan kayu dengan menggunakan dempul agar serat 

dan pori-pori kayu tertutup, untuk pengaplikasiaan nya dapat 

menggunakan kape. dempul adalah komponen sifatnya sangat kuat dan 

keras setelah kering. Dempul duco dapat menggunakan dempul dengan 
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dua komponen (hardener), perbandingan antara hardener dan dempul nya 

adalah 1 : 200. Proses pendempulan jangan terlalu tebal karena hal 

tersebut akan mengakibatkan dempul lama kering dan proses 

pengamplasannyapun menjadi lama dan semakin sulit, sehingga hasil 

permukaan menjadi bergelombang karena proses pengamplasan tidak 

benar. Setelah dibaluti dempul tunggu sampai kering hingga dempul 

menjadi sangat keras, pada suhu normal biasanya dibutuhkan waktu 1 - 2 

jam. Setelah dempul kering dan keras amplas kembali permukaan kayu, 

proses ini sangat menentukan hasil dari pengecatan, semakin detail maka 

akan semakin bagus hasilnya. Untuk proses pengamplasan menggunakan 

amplas sangat kasar nomor 100 atau 120, bisa juga menggunakan mesin 

amplas agar proses lebih cepat. 
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Gambar 83. Proses pendempulan 

(Sumber : Dokumentasi penulis, 2018) 

 

5. Pelapisan cat dasar 

 Selanjutnya masuk pada tahap pelapisan dasar menggunakan 

epoxy, namun sebelumnya permukaan kayu dipastikan terlebih dahulu 

bersih dari kotoran dan debu. Epoxy ini berfungsi untuk menutup serat dan 

pori-pori kayu serta menguatkan cat. Dalam penggunaan epoxy 

dicampurkan dengan hardener karena jika tidak maka epoxy tidak akan 
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kering, perbandingannya 1:4. Pengaplikasiannya dilakukan dengan cara 

semprot, untuk jarak semprotan sesuaikan kurang lebih 25-30 cm. 

Penyemprotan dilakukan secara vertikal kemudian horizontal agar merata 

pada seluruh permukaan. Selesai penyemprotan kemudian ditunggu 

sampai kering, cirinya permukaan menjadi agak kasar kembali. Setelah 

kering amplas kembali menggunakan amplas  nomor 200 sehingga 

permukaan menjadi halus. 

 

Gambar 84. Proses pelapisan cat dasar 

(Sumber : Dokumentasi penulis, 2018) 
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6. Pelapisan warna duco gold dan hitam 

 Tahap ini merupakan tahap pewarnaan, warna dalam proses ini 

menggunakan warna hitam dan gold. Pengaplikasiannya sama seperti 

tahap sebelumnya yaitu dengan penyemprotan. Setelah permukaan dilapisi 

warna secara merata kemudian diamplas menggunakan amplas nomor 400, 

prsoses ini dilakukan 2 sampai 3 kali agar didapatkan hasil yang 

maksimal. 

 

Gambar 85. Proses pelapisan warna hitam 

(Sumber : Dokumentasi penulis, 2018) 
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Gambar 86. Proses pelapisan warna gold 

(Sumber : Dokumentasi penulis, 2018) 

 

7. Pelapisan akhir 

 Tahap akhir ini adalah proses pelapisan top coat dengan tujuan 

untuk menguatkan dan menghaluskan permukaan sehingga cat tidak 

mudah pudar atau tergores. Proses top coat pengaplikasiaannya dilakukan 

dengan disemprot, hanya saja untuk proses ini tekanan saat menyemprot 

lebih lambat daripada proses epoxy dan warna. 
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Gambar 87. Proses pelapisan top coat 

(Sumber : Dokumentasi penulis, 2018) 

 

G. Display Produk 

 Display produk adalah dokumentasi gambar akhir atau penataan dari suatu 

produk setelah selesai melalui tahap finishing. Hal ini diperlukan agar dapat 

dilihat seperti apa produk jadi yang sudah dibuat, bagaimana tata letaknya dan 

fungsinya dapat dipahami dengan jelas. 
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Gambar 87. Display produk 3D 

(Sumber : Dokumentasi penulis, 2018) 
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H. Kalkulasi 

 Untuk mengetahui jumlah bahan baku dipakai dan besarnya biaya 

pembuatan produk karya tugas akhir ini, perlu dibu at kalkulasi biaya mencakup 

berbagai macam uraian antara lain, bahan diperlukan baik bahan baku maupun 

bahan pendukung, biaya tenaga kerja dan lainnya. Untuk mengetahui total 

keseluruhan biaya dikeluarkan dalam pembuatan produk laporan ini  dapat dilihat 

dalam tabel kalkulasinya dibawah ini. 

1. Kalkulasi bahan baku 

No Uraian Komponen 

Satuan (cm) 

Jumlah Volume (cm³) 

P L T 

1 Lambung atas 148 110 2.5 1 40.700 

2 Lambung bawah 34 176 2.5 1 14.960 

3 Pot. Lambung bawah 40 10 2.5 1 1.000 

4 Daun lingkaran 76 76 2.5 1 14.440 

5 Depan laci 40 12 2 2 960 

6 Samping laci 39 12 1.5 4 702 

7 Alas laci 46 36 1 2 1.656 

8 Belakang laci 36 12 1.5 2 648 

9 Penyangga laci 52 6 1.5 4 1.872 

10 Tempel ukiran 27 10 4 2 2.160 

Jumlah 63018.096 

 
Tabel 02. Bahan baku kayu 

(Sumber : Dokumentasi penulis, 2018) 
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Konversi volume bahan baku 63018.096 cm³ = 0.063018096 m³ 

Toleransi kayu untuk komponen = 25% 

Jumlah total kayu per- m³ = 0.063018096 + 0,25 = 0.313018096 

Harga jual kayu mahoni per- m³  = Rp 2.500.000,- 

Harga bahan kayu = 0.313018096 x Rp 2.500.000,- = Rp 782545.24 

Jumlah harga bahan baku = Rp 782.545,24 

Dibulatkan menjadi                                    = Rp 783.000,- 

 

2. Kalkulasi bahan pendukung 

No Nama bahan 

Ukuran (cm) 

Jumlah 

Harga satuan 

(Rp) 

Total  

(Rp) P L T 

1 Kaca 1, 2 & 3 64 47 0.5 3 80.000 240.000 

2 Kaca 4 50 24 0.5 1 30.000 30.000 

3 Rel laci    4 20.000 80.000 

4 Lampu    1 25.000 25.000 

5 Penyangga kaca    14 2.000 28.000 

6 Alas kaki    4 2.500 10.000 

Jumlah 413.000 

 

Tabel 03. Bahan pendukung 

(Sumber : Dokumentasi penulis, 2018) 
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3. Kalkulasi bahan finishing 

4. N

O 
Nama Bahan Satuan Harga Satuan (Rp) 

Jumlah 

(Rp) 

1 Amplas 100 2 m 12.000 24.000 

2 Amplas 150 1 m 12.000 12.000 

3 Amplas 200 2 m 12.000 24.000 

4 Amplas 400 1 m 10.000 10.000 

5 Kain bal 2 bungkus 2.000 4.000 

6 Thinner  3 liter 15.000 45.000 

7 Epoxy cat dasar 1 liter 72.000 72.000 

8 Coating sanding 1 liter 88.000 88.000 

9 Cat warna hitam 1 liter 73.000 73.000 

10 Cat warna gold 1 liter 73.000 73.000 

11 Top coat 2 liter 44.000 88.000 

12 Lakban kertas 1 bungkus 8.000 8.000 

13 Koran bekas ½ kg 6.000 3.000 

14 kape 1 biji 5.000 5.000 

Jumlah 574.000       

 

Tabel 04. Bahan finishing 

(Sumber : Dokumentasi penulis, 2018) 
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5. kalkulasi bahan penunjang konstruksi 

NO Nama Bahan Jumlah Harga satuan (Rp) 

Total 

(Rp) 

1 Lem Epoxy 1 Kg 35.000 35.000 

2 Lem kayu 1 Bungkus 15.000 15.000 

3 Paku ½ kg 10.000 5.000 

4 Sekrup 1 Bungkus 7.000 7.000 

5 Lem Alteko  1 Bungkus 4.000 4.000 

Jumlah 66.000           

 

Tabel 05. Bahan penunjang konstruksi 

(Sumber : Dokumentasi penulis, 2018) 

 

6. Kalkulasi pengerjaan produk 

NO Nama Pekerjaan Satuan Harga Satuan (Rp) 

Jumlah 

(Rp) 

1 Tukang Kayu 7 hari 80.000 560.000 

2 Tukang Amplas 2 hari 30.000 60.000 

3 Tukang Finishing borong 500.000 500.000 

4 Tukang Ukir borong 30.000 30.000 

Jumlah 1.150.000 

 

Tabel 06. Pengerjaan produk 

(Sumber : Dokumentasi penulis, 2018) 
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7. Kalkulasi biaya produksi 

No Biaya Produksi Jumlah Biaya (Rp) 

1 Bahan Baku 783.000 

2 Bahan Pendukung 413.000 

3 Bahan Penunjang 66.000 

4 Bahan Finishing 574.000 

5 Pengerjaan Produk 1.150.000 

Jumlah  2.986.000 

 

Tabel 07. Biaya produksi 

(Sumber : Dokumentasi penulis, 2018) 

 


