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BAB V 

PENGEMBANGAN DESAIN 

A. Sketsa Awal 

Langkah awal menciptakan produk adalah memulainya dengan 

pembuatan sketsa desain. Dalam pembuatan sketsa desain berbagai sumber 

informasi yang terkait sebagian besar telah didapat sehingga dalam 

menuangkan ide dalam sketsa dapat mencapai tujuan yang maksimal. Sumber  

data tersebut seperti, referensi produk jadi dan analisa-analisa tentang fungsi, 

bentuk serta data tertulis dari buku-buku, majalah dan pendapat para ahli.  

Keputusan yang diambil tidak hanya terbentuk hanya dengan satu 

sketsa saja, dalam pembuatan sketsa desain partisi dengan Struktur Kelelawar 

Sebagai Ide Perancangan Pada Bentuk Partisi penulis membuat beberapa 

sketsa. Dari sketsa awal kemudian dikembangkan dengan berbagai 

penambahan dan pengurangan yang diperlukan sehingga berkembang menjadi 

beberapa desain. Dari berbagai sketsa-sketsa desain yang tercipta maka akan 

dipilih yang menjadi keputusan desain final kemudian diteruskan dalam proses 

produksi. 

Informasi dari berbagai sumber mengenai sketsa yang diajukan 

terutama dari dosen pembimbing sangat penting dan dituangkan dalam 

pengembangan desain. Dari masukan tersebut akan terlihat kekurangan dan 

kelebihan dari produk itu, sehingga pandangan dari penulis akan bisa obyektif 
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dalam menciptakan desain untuk mencapai tujuan yang maksimal serta 

mempermudah dalam proses produksi nantinya.  

Adapun sketsa-sketsa desain partisi ini yaitu: 

a. Sketsa 1 

 

 

Gambar 5.1: Sketsa 1 

(Sumber : Dokumentasi Penulis) 2018 
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b. Sketsa 2 

 

Gambar 5.2: Sketsa 2 

(Sumber : Dokumentasi Penulis)2018 
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c. Sketsa 3 

 

 

Gambar 5.3: Sketsa 3 

(Sumber : Dokumentasi Penulis)2018 
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d. Sketsa 4 

 

Gambar 5.4: Sketsa 4 

(Sumber : Dokumentasi Penulis)2018 
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e. Sketsa 5 

 

Gambar 5.5: Sketsa 5 

(Sumber : Dokumentasi Penulis)2018 

 

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 

diruang tertentu. Bentuk yang diambil disesuaikan dengan fungsi kegiatan 

manusia secara umum. 
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B. Keputusan Desain 

Desain merupakan suatu hasil karya kreatif yang menggabungkan 

berbagai disiplin 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 factor internal (yaitu jiwa, seni, ide dan kreativitas 

perancang) ataupun factor 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 yang terstruktur rapi sehingga mendapatkan hasil yang dapat diukur. 

(Aldo Fernando,2010:11) 

Beberapa sketsa yang telah terbentuk dipilih untuk dilanjutkan dalam 

proses produksi. Sebelum memutuskan pemilihan salah satu sketsa beberapa 

hal menjadi bahan pertimbangan penulis, mengkaji berulang-ulang pada 

produk tersebut mampu menggambarkan konsep dan ide desain partisi dengan 

struktur kelelawar, antara lain: 

1. Bentuk, menjadi dasar dalam penciptaan desain partisi dengan mengambil 

struktur kelelawar. 

2. Fungsi, Sesuai dengan konsep yang telah dituliskan sebelumnya Struktur 

Kelelawar Sebagai Ide Perancangan Pada Bentuk Partisi. memiliki 

beberapa fungsi, yang dapat digunakan secara bersamaan, individu guna 

mengefisiensikan tempat.  
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Dengan pertimbangan tersebut diatas menjadi factor pendukung 

terciptanya desain partisi dengan struktur bentuk kelelawar. Sehingga 

pemilihan salah satu desain partisi tersebut di putuskan. Berikut rancangan 

keputusan desain partisi yang penulis pilih untuk karya tugas akhir ini: 

Desain Terpilih dan Pengembangannya 

 

Gambar 5.6: Desain Terpilih 

(Sumber: Dokumentasi Penulis)2018 

 

 

 



84 

 

C. Gambar Kerja 

Gambar kerja berfungsi sebagai acuan dalam membuat komponen pada 

pengerjaan produk di bengkel kerja. 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 : 

a. Membantu pelaksana dalam produksi. 

b. Sebagai bahasa gambar yang mudah dimengerti. 

c. Menghindari salah satu pengertian antar desainer dan pelaksana. 

d. Meningkatkan ketepatan atau akurasi dalam ukuran dan proporsi. 

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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Gambar 5.8: Gambar Kerja 1 

(Sumber: Dokumentasi Penulis) 2018 
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Gambar 5.9: Gambar Kerja 2 

(Sumber: Dokumentasi Penulis) 2018 
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Gambar 5.10: Gambar Kerja 3 

(Sumber: Dokumentasi Penulis) 2018 
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Gambar 5.11: Gambar Kerja 4 

(Sumber: Dokumentasi Penulis) 2018 
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Gambar 5.12: Gambar Kerja 5 

(Sumber: Dokumentasi Penulis) 2018 
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Gambar 5.13: Gambar Kerja 6 

(Sumber: Dokumentasi Penulis)  2018 
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Gambar 5.14: Gambar Kerja 7 

(Sumber: Dokumentasi Penulis)  2018 
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Gambar 5.15: Gambar Kerja 8 

(Sumber: Dokumentasi Penulis)  2018 
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Gambar 5.16: Gambar Kerja 9 

(Sumber: Dokumentasi Penulis)  2018 
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Gambar 5.17: Gambar Kerja 10 

(Sumber: Dokumentasi Penulis)  2018 
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Gambar 5.18: Gambar Kerja 11 

(Sumber: Dokumentasi Penulis)  2018 
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Gambar 5.19: Gambar Kerja 12 

(Sumber: Dokumentasi Penulis)  2018 
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Gambar 5.20: Gambar Kerja 13 

(Sumber: Dokumentasi Penulis) 2018 
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D. Proses Pengerjaan Produk 

Pengerjaan produk adalah langkah utama dalam mewujudkan suatu 

produk rancangan. Dalam proses pengerjaan perlu adanya perencanaan 

sehingga dalam pengerjaan dilapangan dapat meminimalisir kendala yang 

terjadi dalam proses produksi, dengan tujuan untuk mencapai hasil yang 

maksimal. Adapun langkah-langkah atau perencanaan (proses produksi) dalam 

pengerjaan karya sebagai berikut: 

                   PROSES PENGERJAAN PRODUK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       

Skema 06: Pengerjaan Produk 

(Sumber: Dokumentasi Penulis) 2018 

Desain Terpilih Gambar Kerja 
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Sementara 

Perakitan 

Permanen 

Kontrol Kualitas 

Proses Finishing Prototipe 
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Tahap paling awal dalam pengerjaan produk yaitu persiapan alat, Alat 

yang dikunakan yaitu manual dan marsinal. Inilah gambar peralatan yang akan 

digunakan untuk proses pengerjaan produk. 

1) Mesin Bor Tangan ( Hand Drill ) 

Mesin bor tangan cara pengoperasiannya dengan menggunakan tangan. 

Mesin bor tersebut digunakan untuk membuat lubang yang bentuknya 

bulat dan juga digunakan membenamkan, mengencangkan dan melepaskan 

skrup pada permukaan kayu   

   

 Gambar 5.21: Mesin bor tangan (Hand Drill) 

 (Sumber: Dokumentasi Penulis)2018 
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2) Mesin Ketam . 

Mesin untuk meratakan permukaan kayu yang sudah diproses menjadi 

papan dengan menggunakan tangan. 

 

Gambar 5.22: Mesin Ketam 

(Sumber: Dokumentasi Penulis)2018 

 

3) Mesin gerinda. 

Digunakan untuk menghaluskan permukaan papan yang masih kasar 

setelah proses pengetaman dan untuk merapikan hasil pemotongan kayu.       

 

Gambar 5.23: Mesin Gerinda. 

(Sumber: Dokumentasi Penulis)2018 
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4) Gergaji Tangan. 

Digunakan untuk memotong kayu untuk ukuran kecil dan pekerjaan 

ringan. 

 

Gambar 5.24: Gergaji Tangan 

(Sumber: Dokumentasi Penulis)2018 
 

 

5) Mesin Gergaji Piringan (Circular Saw). 

Gergaji piringan (Circular Saw) merupakan alat perkakas yang berguna 

untuk memotong benda kerja. Digunakan untuk membelah atau memotong 

kayu papan yang akan dibuat komponen.   

 

Gambar 5.25: Mesin Gergaji Piringan (Circular Saw) 

(Sumber: Dokumentasi Penulis)2018 
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6) Gergaji Pita (Band Saw) 

Gergaji pita adalah salah satu jenis gergaji yang memiliki fleksibilitas yang 

cukup tinggi, bentuknya yang memanjang dan tipis membuatnya lebih 

mudah dalam melakukan pemotongan bidang dengan bentuk melengkung 

dan cukup tebal. Gergaji ini juga sering digunakan untuk membuat purus 

sambungan konstruksi sebagai sambungan. 

 

 

Gambar 5.26: Mesin Gergaji Pita (Band Saw) 

(Sumber: Dokumentasi Penulis)2018 
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7) Siku-siku 

Siku-siku digunakan untuk membuat atau mengetaguhi sudut siku-siku 

pada kayu. 

 

Gambar 5.27: Siku-siku 

(Sumber: Dokumentasi Penulis)2018 

8) Pengukur 

Pengukur digunakan untuk mengukur kayu 

 

Gambar 5.28: Pengukur 

(Sumber: Dokumentasi Penulis)2018 
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9) Palu 

Digunakan untuk alat bantu dalam memukul. 

 

Gambar 5.29: Palu Kecil dan Besar 

(Sumber : Dokumentasi Penulis)2018 

10) Pahat Tusuk 

Digunakan untuk membersihkan sisa lem epoxy atau membuat lubang 

purus. 

 

 

Gambar 5.30: Pahat tusuk 

Sumber: (Dokumentasi Penulis)2018 
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11) Press 

Digunakan untuk menahan sambungan atau menekan bidang yang sedang 

dalam proses pengeringan lem epoxy sampai hasil pengeleman kering 

sempurna. 

 

Gambar 5.31: Press 

Sumber: (Dokumentasi Penulis)2018 

12) Router 

Digunakan untuk membuat profil, alur, dan hiasan pada kayu 

 

Gambar 5.32: Router 

Sumber: (Dokumentasi Penulis)2018 
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E. Teknik Pengerjaan Produk 

Bagian ini dijelaskan berbagai hal berkaitan dengan teknik pengerjaan 

PARTISI KELELAWAR, 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 PARTISI KELELAWAR 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 

digunaka pada proses produksi, baik bahan baku utama, bahan pendukung, 

aksesoris, maupun hardware yang akam digunakan, sesuai dengan konsep 

desain yang telah ditetapkan sebelumnya. 

 

1. Bahan Baku Utama 

Sesuai keputusan desain yang telah dirumuskan, bahan baku utama 

yang digunakan pada pembuatan PARTISI KELELAWAR adalah kayu 

mahoni. Proses awal dengan pemilihan kayu log, agar sesui dengan 
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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 5.33: Kayu Log Mahoni 

Sumber: (Dokumentasi Penulis)2018 
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Setelah pemilihan kayu mahoni selesai, proses selanjutnya adalah 

penggergajian kayu mahoni. Penggergajian merupakan langkah  untuk 

mendapatkan kayu yang selanjutnya dapat diolah sesuai kebutuhan 

produksi. Adapun ketebalan papan setelah penggergajian adalah 2 cm, 5 cm, 

10 cm dan 15 cm.  

 

   

Gambar 5.34 : Pembelahan kayu dengan mesin bandsaw 

(Sumber: Website Teknik Pembelahan Kayu)2018 

 

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.  
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Proses pengeringan alami bisa mengurangi kadar air dalam kayu 

sampai 20%.  

 

Gambar 5.35: Pengeringan alami 

(Sumber: Dokumentasi Penulis)2018 

 

2. Bahan Pendukung 

Bahan pendukung memiliki peran yang sangat penting dalam 

menentukan keberhasilan proses pengerjaan PARTISI KELELAWAR. 

Bahan pendukung tersebut sebagai penunjang terbentuknya struktur dan 

konstruksi PARTISI KELELAWAR. Berikut beberapa bahan 

pendukung yang digunakan dalam pelaksanaan proses pengerjaan 

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

pelengkap sekaligus membantu merekatkan lem setelah 

diaplikasikan. 

 
 

Gambar 5.36: Sekrup dan Paku 

(Sumber: Dokumentasi Penulis)  2018                       

 

2) Lem: 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 

dibutuhkan pula lem cepat kering untuk penambalan atau 

penanganan pecah pada bahan. 

 

Gambar 5.37: Lem Hardener dan Resin 

(Sumber: Dokumentasi Penulis)2018 
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3) Hardware: bahan hardware terbuat dari bahan logam yang kuat dan 

tidak mudah berkarat. Hardware  pada PARTISI KELELAWAR 

digunakan sebagai konektor pada bagian pintu partisi. 

 
 

Gambar 5.38: Engsel 

(Sumber: Dokumentasi Penulis)2018 

 

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 5.39: Pemotongan dan Pengemalan 

 (Gambar : Dokumentasi Penulis)2018 
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3. Pembuatan Konstruksi 

Setelah pemotongan bahan papan menjadi komponen sesuai gambar 

kerja yang sudah diratakan dengan ketam, langkah selanjutnya adalah 

pembuatan konstruksi dengan cara melubangi bagian-bagian yang 

berhubungan dengan komponen lain yang telah dipurus diujungnya sesuai 

sambungan pada gambar kerja partisi. 

 

Gambar 5.40: Pembuatan Kontruksi 

 (Gambar : Dokumentasi Penulis)2018 

 

4. Perakitan  

Perakitan yaitu merangkai komponen-komponen menjadi suatu 

bentuk. Pada perakitan komponen perlengkapan yang perlu disediakan 

adalah lem, paku, dan skrup. 

Dalam proses perakitan, lem digunakan untuk merekatan antara 

komponen satu dengan yang lain, ada yang dihubungkan dengan purus pada 



113 

 

komponen satu dengan lubang purus pada komponen lain, langkah 

selanjutnya untuk menguatkan komponen tersebut dengan cara discrup atau 

dipaku kemudian diklam dan menunggu beberapa waktu agar komponen 

tersebut menyatu dengan lem, kemudian diklami dan di ikat dengan karet 

atau dikuatkan dengan kayu dan peralatan klam. 

 

Gambar 5.41: Perakitan 1 

 (Gambar : Dokumentasi Penulis)2018 

 

  

Gambar 5.42: Perakitan 2 

 (Gambar : Dokumentasi Penulis)2018 
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5. Pemasangan Hardware  

Pemasangan hardware dilakukan pada bagian yang terpisah, 

masing-masing bagian dipasang hardware sesuai posisi sambungan yang 

telah ditentukan pada gambar kerja. 

 

 

Gambar 5.43: Pemasangan Hardware  

 (Gambar : Dokumentasi Penulis)2018 
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F. Finishing 

Fininshing kayu adalah rangkaian terakhir dari seluruh proses  produksi 

produk kayu, yaitu melakukan pelapisan permukaan kayu sehingga 

mendapatkan manfaat tertentu. Manfaat dari finishing itu sendiri yaitu 

meningkatkan nilai keindahan subtrak kayu, keawetan, keteguhan gesek dan 

pukulan, guna bahan kayu dan komersial manfaat kayu. (Hartiono, 2014:1) 

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 (NitroCellulose) warna natural kecoklatan  dengan jenis tampilan 

doff.  

Pertimbangan penulis memilih jenis ini, yaitu: 

1. NC berbahan baku sellulosa yang berfungsi untuk meningkatkan 

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

2. 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. 

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

semprot, oles, dan kemungkinan perbaikan ditempatnya. Penggunaan 

bahan reka oles NC tdak menyulitkan terutama pada pembersihan 
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setelah usai bekerja, serta tidak mengotori lingkungan sekitar ruang 

semprot, karena NC mongering oleh penguapan thinner. 

4. Reka oles nitroselulose natural transparan ini mempunyai lapisan film 

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

doff, tahan benturan dan mempunyai kemampuan untuk dipolis baik. 

Sellulosa nitrat atau Nitroselulosa  yang lebih dikenal dengan sebutan 

NC adalah salah satu resin berbahan baku selulose yang 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 yang berfungsi meningkatkan keawetan (protective), maupun 

keindahan (decorative) benda kerja dan mempunyai kemampuan 

membentuk lapisan film dengan pengeringnya melalui lapisan thinner. 

(Agus Sunaryo,1997: 75) 
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Tahapan aplikasi proses finishing natural NC tidak jauh beda dengan 

finishing lainnya. Pada tahapan finishing NC adalah sebagai berikut:  

 

TAHAPAN PENGERJAAN FINISHING NC NATURAL SALAK 

BROWN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skema 07 : Tahap Pengerjaan Finishing Natural Salak Brown 

(Sumber: Penulis)2018 
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a. Tahap Awal 

Tahap awal dari proses finishing adalah proses pembersiahan 

permukaan kayu yang dipersiapkan untuk menerima pelapisan-pelapisan 

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. 

 

Gambar 5.44: Pengamplasan 

(Sumber : Dokumentasi Penulis)2018 
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b. Tahap Pertengahan 

Media yang telah halus dan rata kemudian dilakukan pelapisan 

coating sanding dengan cara di semprotkan dengan sprey gun secara  

merata dan di tunggu sampai kering benar. Proses selanjutnya menutup 

lubang-lubang kecil dengan wood filler teak luxor agar 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. 

    
 

Gambar 5.45: Pelapisan Sanding Sealer   Gambar 5.46: Pelapisan Impra salak Brown 

(Sumber: Dokumentasi Penulis) 2018 (Sumber: Dokumentasi Penulis)2018 
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c. Tahap Akhir 

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.  

 

Gambar 5.47: Top Coat Doff  

(Sumber: Dokumentasi Penulis) 
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d. Bahan-bahan 

Bahan-bahan yang digunakan dalam proses finishing ini antara lain 

sebagai berikut: 

1. NC Sending 

2. wood filler teak luxor 1 kg  

3. Impra (Salak Brown) 

4. NC Clear Dof 

5. Amplas ekamant no. 80 1 meter 

6. Amplas ekamant no. 120 1 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. Display Produk 

Display produk adalah tampilan keseluruhan produk yang telah jadi. 

 

Gambar 5.48: Display Prouk 1 

(Sumber: Dokumentasi Penulis) 

 

Gambar 5.49: Display Prouk 2 

(Sumber: Dokumentasi Penulis) 
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H. Kalkulasi 

Untuk mengetahui jumlah bahan baku yang dipakai, serta besarnya 

biaya pembuatan produk karya tugas akhir ini, perlu dibuat kalkulasi biaya, 

yang mencakup berbagai macam uraian antara lain bahan yang diperlukan baik 

bahan baku maupun bahan pendukung serta biaya tenaga kerja dan lainnya. 

Untuk mengetahui total keseluruhan biaya yang dikeluarkan dalam pembuatan 

produk laporan ini  dapat dilihat dalam tabel kalkulasinya dibawah ini. 

 

Tabel 1. Kubikasi Volume Kayu 

No. 
Uraian Komponen Bahan 

Kayu 

Satuan 
Jumlah 

Satuan 
Kubikasi 

(cm)³ 
P L T 

1 Rangka tiang partisi 1 67 11 5 1 3685 

2 Rangka tiang partisi 2 31 10 5 1 1550 

3 Rangka tiang partisi 3 34 10 5 1 1700 

4 Rangka tiang partisi 4 37 7 5 1 1295 

5 Lambung 53 8 5 1 2120 

6 Tundan kanan 1 33 25 2 1 1650 

7 Tundan kanan 2 39 36 2 1 2808 

8 Tundan kanan 3 38 36 2 1 2736 

9 Tundan kotak atas 39 36 2 1 2808 

10 Tundan kotak bawah 36 19 2 2 2736 

11 Rangka sunduk 1 17 16 5 4 5440 

12 Rangka sunduk 2 9 9 5 4 1620 

13 Rangka sunduk 3 10 10 5 4 2000 

14 Rangka kaki 36 10 5 8 14400 

15 Palangan Rangka Bawah 50 5 4 4 4000 

16 
Palangan Rangka 
Samping 

31 5 4 2 
1240 

17 Palangan Rangka Tengah 63 5 5 2 3150 

18 Rangka samping tengah 47 5 5 4 4700 

19 Tundan Bawah Tengah 57 36 4 1 8208 

20 Tundan Kotak Samping 36 16 2 2 2304 

21 Lambung tengah atas 64 31 2 1 3968 

22 Lambung tengah bawah 39 31 2 3 7254 

23 Lambung samping atas 47 31 2 2 5828 
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24 
Lambung samping 
bawah 

50 31 2 2 
6200 

25 Lambung samping  31 22 2 4 5456 

26 Lambung kanan atas 58 25 10 1 14500 

27 Lambung kiri atas 58 5 10 3 8700 

28 Tundan kiri 37 36 2 1 2664 

29 tundan kiri 41 36 2 2 5904 

30 tundan kiri 40 25 2 1 2000 

31 Dasi 36 21 2 2 3024 

32 Tundan tengah 79 36 2 1 5688 

33 Tundan tengah 67 36 6 1 14472 

34 kepala 37 25 2 2 3700 

35 kepala 29 25 6 1 4350 

36 Pintu kepala 29 29 2 2 3364 

37 Lambung 71 42 2 1 5964 

38 Lambung 54 25 2 2 5400 

39 Rangka tiang tengah 80 36 8 2 46080 

40 Lambung 40 25 6 2 12000 

Jumlah Total Kubikasi cm³ 236666 

Dibagi 1000000 

Jumlah Total Kubikasi m³ 0.236666 

 

Harga Kayu Mahoni per M
3 

= Rp. 3.000.000 

Kalkulasi Harga Bahan Baku = 3 x Harga Kayu per M
3 

x Jumlah Kubikasi. 

    = 3 x 3.000.000 x 0.236666 

    = Rp. 2.129.994 

  Dibulatkan = Rp. 2.150.000 
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Tabel 2. Bahan Pendukung 

No. Deskripsi Jumlah Satuan Harga Total 

1 Paku 2 Inch 1 Kg  Rp           14.500   Rp         14.500  

2 Sekrup 1 ¼ Dim 2 Bungkus  Rp              4.500   Rp           9.000  

3 Handle pintu 1  Rp              7.000   Rp           7.000  

5 Lem Epoxy 1 Kg  Rp           98.000   Rp         98.000  

6 Lem Cepat kering 6 Botol  Rp              5.000   Rp         30.000  

7 Kunci 1  Rp             12.000   Rp         12.000  

8 Engsel 2  Rp              2.500   Rp           5.000  

Jumlah Total  Rp       175.500  

 

 

 

Tabel 3. Bahan Finishing 

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 7 Liter  Rp          11.500   Rp         80.500  

7 Wood Filer Teak 1 Kg  Rp          26.500   Rp         26.500  

8 NC Sanding Sealer 3 Liter  Rp          56.000   Rp       168.000  

9 Nc Dof (top coat) 2 Liter  Rp          56.000   Rp       112.000  

10 Salak Brown 1 Liter  Rp          60.000   Rp         60.000  

Jumlah Total  Rp       492.500  
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Tabel 4. Biaya Pekerja atau Tukang 

No. Deskripsi Jumlah/Satuan Biaya Total Gaji 

1 Tukang Kayu Borong  Rp               350.000   Rp            350.000  

2 Tukang Servis Borong  Rp                 50.000   Rp              50.000  

3 Tukang amplas 3 Hari  Rp                 50.000   Rp            150.000  

4 Tukang Finishing Borong  Rp               250.000   Rp            250.000  

Jumlah Total Gaji  Rp            800.000  

 

 

Tabel 5. Total Biaya Produksi 

No. Nama Jumlah 

1 Bahan Baku  Rp                     2.150.000  

2 Bahan Penunjang  Rp                       175.500  

3 Bahan Finishing  Rp                       492.500  

4 Pekerja/Tukang  Rp                       800.000  

5 Akomodasi  Rp                       500.000  

Jumlah Biaya Produksi  Rp                     4.118.000  

 

 


