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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Desain mebel termasuk dalam kategori desain fungsional, yaitu desain yang 

memberikan pelayanan atau fasilitas pada kegiatan hidup manusia. Membuat 

desain mebel diperlukan persyaratan dan prinsip yang berorientasi pada seluruh 

anatomi dan ukuran manusia, keadaan jasmani, cara bergerak, bersikap dan 

tuntutan selera manusia. Titik tolak perencanaan mebel, menusia secara 

keseluruhan, dengan beragam kegiatan dengan berbagai tuntutannya. Keinginan 

tidur secara nyaman, keinginan duduk dengan santai, keinginan kerja dengan 

baik dan tidak lesu, keinginan akan keindahan, keselamatan, didalam pekerjaan, 

keinginan praktis. Semua ini harus dipenuhi secara sistematik. maka diperlukan  

pemikiran konseptual agar desain dapat memenuhi permintaan pemakainya. 

Kata mebel dalam bahasa Inggris diterjemahkan menjadi furniture. Istilah 

“mebel” digunakan karena sifat bergeraknya atau mobilitasnya sebagai barang 

lepas di dalam ruangan. Kata mebel berasal dari bahasa Perancis yaitu meubel, 

atau bahasa Jerman yaitu mobel. Pengertian mebel secara umum adalah benda 

pakai yang dapat dipindahkan, berguna bagi kegiatan hidup manusia, mulai dari 

duduk, tidur, bekerja, makan, bermain dan sebagainya, yang memberi 

kenyamanan dan keindahan bagi pemakainya (Baryl, 1977 dalam Marizar, 2005). 

Mebel akan terasa fungsinya jika tidak ada mebel satupun di rumah. Kita akan 

terpaksa duduk berselonjor, tidur di lantai dan kedinginan, membuka laptop di 

lantai, pakaian tergeletak di lantai, kaki cepat kesemutan, barang-barang 

berantakan, tidur dan bekerja juga tidak nyaman. Dengan adanya produk mebel 
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membuat rumah kita nyaman untuk beristirahat, bekerja, serta membantu rumah 

kita menjadi lebih rapi. 

Estetika pada suatu produk dan desain, bertujuan untuk menampilkan 

citra simbolis, sehingga bentuk visual yang ditampilkan memiliki nilai status 

sosial bagi para pemakainya. Salah satu tujuan desain yaitu nilai penghargaan 

(status sosial) yang dapat dicapai melalui nilai estetika rupa yang diwujudkan 

secara optimal dalam karakteristik desain mebel (Eddy, 2005: 25). 

Meja kerja sendiri merupakan suatu produk mebel yang digunakan 

sebagai produk yang ditempatkan di ruangan kerja, meja kerja sendiri di gunakan 

untuk tempat bekerja, menaruh buku-buku, dan perlengkapan kerja lainnya. 

Kebutuhan manusia akan desain meja kerja perlu adanya desain-desain yang unik 

dan memiliki nilai originalitas, maka penulis mengambil bentuk dari segitiga 

sebagai ide dasar penciptannya. 

Segitiga adalah bangunan datar yang di batasi oleh tiga buah sisi dan 

mempunyai tiga buah titik sudut. 

Dalam perancangan produk mebel tugas akhir, penulis mengacu pada 

berbagai macam bentuk bangun datar dengan mengambil ide dasar bentuk 

segitiga yang penulis deformasi sedemikian rupa, sehingga dapat diubah kedalam 

bentuk suatu mebel yaitu meja kerja.  

B. Pembatasan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas maka perlu mengkaji permasalahan 

yang muncul sehingga permasalahan yang sedang di kaji dapat terfokus dan tidak 

melebar dalam pembahasan lain, serta desain yang tercipta sesuai dengan kriteria 

yang di inginkan.  

Adapun batasan utama masalah pada tugas akhir ini adalah: 
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1) Meja kerja dengan bentuk segitiga sebagai ide dasar akan menjadi solusi 

akan produk mebel yang memiliki nilai orisinalitas, dengan konsep yang 

baru membuat produk mebel meja kerja dengan betuk segitiga sebagai ide 

dasar  berbeda dengan produk yang mempunyai fungsi sama yang 

terdapat di pasaran. 

2) Dengan desain yang modern dan tak hanya berfungsi sebagai tempat 

bekerja, namun produk yang penulis desain juga memiliki fungsi untuk 

tempat menyimpan buku-buku, majalah ataupun perlengkapan kerja yang 

lain. 

3) Bahan utama yang digunakan untuk membuat desain meja kerja ini 

adalah kayu mahoni, karena berserat halus, jadi akan baik jika digunakan 

untuk membuat produk mebel. Selain itu, kayu mahoni juga mudah 

diproses seperti dipotong, diserut, dibentuk dan diampelas. 

4) Konstruksi yang digunakan adalah sambungan antar papan menggunakan 

isian dengan tambahan lem, sambungan antar komponen menggunakan 

sambungan vrostek. 

5) Finishing yang diterapkan adalah finishing DUCO dengan kombinasi 

warna kuning emas. 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas maka, perlu dirumuskan permasalahan 

apa saja yang muncul, sehingga desain tercipta dapat sesuai dengan kriteria  

desain yang baik dan fungsional, dalam hal ini meja kerja. 

Adapun rumusan masalah yang muncul dari uraian di atas adalah :  

1) Bagaimana membuat desain produk meja kerja yang sumber inspirasinya 

dari bentuk segitiga? 
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2) Bagaimana proses produksi meja kerja dari bentuk segitiga ? 

3) Bagaimana membuat sebuah karya mebel yang memiliki konsep  unik 

yang belum pernah ada di pasaran sebelumnya? 

D. Telaah Pustaka 

Telaah pustaka di gunakan untuk menyusun kerangka pemikiran yang 

digunakan sebagai konsep dasar pemikiran. Telaah pustaka berguna sebagai 

referensi yang di telusuri melalui hasil penelitian, buku, dan artikel ilmiah yang 

releven, berikut digunakan sebagai langkah awal memposisikan hasil kajian, 

serta mencari informasi yang berguna untuk menjawab permasalahan penelitian. 

Selain bersumber dari penelitian, telaah pustaka juga mengacu dari berbagai 

sumber referensi dari berbagai buku antara lain : 

1) Designing Furniture. 

Buku Designing Furniture, Teknik Merancang Mebel Kreatif  membahas 

tentang teknik merancang mebel mulai dari konsep sampai implementasi. 

Perancangan desain terdiri dari serangkaian  analisa-analisa menggunakan 

pendekatan dari segi konsep maupun teknis. Tahapan-tahapan tersebut akan 

menjadi rujukan utama dalam pelaporan tugas akhir ini. 

2) Pengantar Desain Mebel  

 Pengantar desain mebel membicarakan masalah mebel dalam 

hubungannya dengan fungsi utamanya sebagai pelengkap fungsi suatu ruang. 

Selain itu diskripsi mengenai pengelompokan jenis mebel berdasarkan 

fungsinya mempermudah identifikasi suatu produk mebel dan dijelaskan pula 

tentang alat dan bahan pembuat mebel, konstruksi yang sering digunakan serta 

teknologi yang berkembang saat ini dalam industri permebelan. 
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3) Teknik Mendesain Prabot Yang Benar 

Memaparkan tentang bagaimana cara mendesain yang baik dan benar, 

hal ini merupakan salah satu tujuan yang ingin di capai pencipta dalam 

penciptaan desain produk meja kerja ini. Buku ini dapat dijadikan sebagai 

referensi dalam mendesain, di dalamnya mencakup faktor-faktor dasar dalam 

mendsain, langkah-langkah mendesain dan teknik menggambar. 

4) Kontruksi Prabot Kayu 

Yang memuat lebih dari 680 gambar kontruksi untuk perabot olahan 

kayu, buki ini banyak meneragkan bagaimana cara membuat kontruksi dengan 

paku, kontruksi lidah, sudut vrstek dengan isian, ekor burung dan lain-lain 

pada prabot rumah tangga baik berbahan : kayu masif, lapis, setenlis, 

alumunium, kaca, PVC/plastik. 

5) Prosedur Penelitian 

buku ini banyak memuat bagaimana cara melakukan penelitian, 

menggali data dari sumber yang berbeda, sistematika penulisan, menerangkan 

kapan waktu yang tepat melakukan penelitian, DLL . 

6) Reka Oles Mebel Kayu 

Buku ini berisi tentang proses reka oles atau aplikasi finishing pada 

mebel kayu.  pengaplikasian finishing pada media kayu dapat menjadikan 

sebuah produk menjadi lebih estetis dan juga menambah nilai ekonomis dari 

produk itu sendiri. Berbagai jenis finishing yang umum serta tekniknya 

dijelaskan dalam buku ini, diantaranya: teknik finishing melamine, finishing 

duco, polistur serta  berbagai macam efek yang dapat dihasilkan dari bahan-

bahan disekitar kita seperti sabun dan lain sebagainya. 
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E. Tujuan 

Berdasarkan perumusan masalah di atas maka tujuan yang hendak di 

capai harus sesuai dengan apa yang menjadi pokok pembahasan. Tujuan tersebut 

antara lain dapat di rumuskan sebagai berikut : 

1) Menciptakan produk mebel yang fugsional dan di dibutuhkan pasar. 

2) Menciptakan suatu produk mebel yang mempunyai nilai orisinalitas yang 

tinggi. 

3) Menciptakan produk mebel yang tidak hanya mengandalkan bentuk tanpa 

memperhitungkan nilai tambah dari segi fungsi. 

4) Mampu menciptakan produk yang kreatif dan mampu diterima masyarakat 

luas. 

5) Melatih mahasiswa untuk berpola pikir ilmiah dan berkarya nyata. 

6) Sebagai syarat kelulusan memenuhi tugas akhir jenjang strata satu program 

studi Desain Produk Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam 

Nahdlatul Ulama’. 

F. Manfaat dan Sasaran 

Berdasarkan tujuan yang dijabarkan di atas, maka diharapkan proses 

perancangan ini dapat bermanfaat: 

1. Manfaat : 

a) Dapat menerapkan ilmu yang didapat dibangku kuliah dan mampu 

mengaplikasikan karya-karya yang kreatif, berkualitas sesuai dengan 

perkembangan desain. 

b) Dapat dijadikan sebagai tahapan dalam mewujudkan dan mengembangkan 

ide, gagasan, imajinasi yang ada menjadi sebuah produk. 
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c) Meningkatkan kepekaan mahasiswa akan masalah-masalah desain berikut 

pemecahannya yang terjadi di lingkungan sekitar maupun di tengah 

masyarakat luas. 

d) Melalui karya produk tugas akhir yang penulis buat diharapkan dapat 

bermanfaat bagi konsumen maupun masyarakat luas dalam rangka 

memenuhi kebutuhan akan desain produk mebel, serta dapat memotivator 

para pengrajin untuk lebih berfikir kreatif dan inovatif dalam menciptakan 

sebuah produk mebel. 

e) Bagi akademisi penciptaan tugas akhir yang penulis buat dapat di gunakan 

sebagai penambah wawasan dalam visualisasi bentuk ke dalam wujud 

produk mebel,dan dapat dijadikan sebagai referensi, 

2. Sasaran. 

a) Mewujudkan produk dan desain yang lebih menarik dan mampu bersaing 

dipasaran lokal maupun internasional. 

b) Memunculkan desain meja kerja yang inovatif dan berbeda sehingga 

meghasilkan bentuk dan fungsi yang lebih. 

c) Menjawab akan kekurangan dan permasalahan akan produk meja kerja 

yang kreatif di pasaran. 

d) Mampu mengaplikasikan bentuk yang inovatif terhadap produk mebel dari 

kayu. 
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G. Sistematika 

Sistematika penulisan dalam laporan ini di bagi dalam beberapa bagian, 

disusun secara berurutan. Secara garis besar sistematika penulisan laporan 

disusun sebagai berikut : 

1. Bab I Pendahuluan 

Berisi uraian : Latar Belakang,  Pembatasan Masalah, Rumusan Masalah, 

Talaah Pustaka, Tujuan, Manfaat dan Sasaran, Sistematika. 

2. Bab II Landasan Teori 

Berisi uraian : Latar Belakang Penciptaan, Tinjauan Umum (Tinjauan 

Desain, Standarisasi Produk, Referensi, Kerangka pikir) 

3. Bab III Metodologi Penelitian 

Berisi uraian : Pendekatan Penelitian, Desain Penelitian, Fokus penelitian, 

Data dan Sumber penelitian (Pemilihan Informasi, Pemilihan Lokasi), 

Teknik Pengumpulan Data (Observasi, Wawancara, Analisa Data, 

Penggunaan Data) 

4. Bab IV Konsep Desain 

Berisi uraian tentang : Proses Desain, Diagram Proses, Kriteria Desain, 

Ketepatan Desain 

5. BAB V Pengembangan Desain 

Berisi utaian tentang : Seketsa awal, Keputusan Desain, Gambar kerja, 

Proses Pengerjaan Produk, Teknik Pengerjaan, Finishing, Display 

Produk, Kalkulasi 

6. Bab V Penutup 

Berisi Uraian Tentang : Simpulan, Saran. 


