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BAB V 

PENGEMBANGAN DESAIN 

 

A. Sketsa Awal 

Sketsa awal merupakan tahap awal dalam memvisualisasikan ide atau 

gagasan  desain yang dituangkan dalam bentuk gambar sebagai alternatif 

pemecahan masalah yang ada di lapangan. Sketsa diperoleh berdasarkan 

analisa studi lapangan dan studi pustaka yang dilakukan secara total dengan 

batasan-batasan teoritis ilmu desain, kemudian ditarik kesimpulan sebagai 

dasar penciptaan produk. 

Pengembangan sketsa desain sangat penting dalam upaya 

memperoleh desain yang diinginkan dan sesuai  dengan permasalahan 

tersebut. Berdasarkan pengambangan sketsa-sketsa tersebut yang nantinya 

menjadi keputusan desain sebagai solusi pemecahan masalah. Berikut 

dibawah ini sketsa-sketsa desain alternatif pemecahan masalah: 
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                        Gambar 09 : Sketsa 1 

     Sumber: Dokumentasi Pribadi (18 Mei 2017) 

    

                                        

    Gambar 10 : Sketsa 2 

       Sumber: Dokumentasi Pribadi (18 Mei 2017) 
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 Gambar 11 : Sketsa 3 

   Sumber: Dokumentasi Pribadi (18 Mei 2017) 

 

           

 

Gambar 12 : Sketsa 4 

Sumber: Dokumentasi Pribadi (18 Mei 2017) 
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          Gambar 13 : Sketsa 5 

        Sumber: Dokumentasi Pribadi (18 Mei 2017) 

 

Dari lima (5) desain alternatif di atas terpilih desain nomor lima (5), 

untuk dijadikan desain akhir keputusan desain. Karena desain nomor lima 

(5) memiliki bentuk yang sesuai dengan konsep yang penulis buat dari awal. 

Kemudian setelah desain sudah terpilih dibuatlah gambar kerja yang mudah 

dibaca dan dipahamai oleh orang lain. Gambar kerja ini merupakan uraian 

dalam bentuk gambar terdiri dari gambar proyeksi, gambar perspektif, dan 

gambar detail-detail konstruksi, juga hal-hal yang dianggap penting dan 

perlu diinformasikan untuk membantu proses pembuatan produk mebel 

tersebut. Adapun yang mendasari pemilihan gambar alternatif lima (5) 

adalah bentuk yang sesuai dengan konsep pemikiran awal, adanya bentuk 

bentuk segitiga sesuai ide dasarnya dan ada juga tambahan laci sebagai 

penambah fungsi untuk menyimpan barang barang ata keperluan pekerjaan. 

Adapun desain yang di pilih sebagai keputusan desain di bawah ini : 
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Gambar 14 : Keputusan Desain 

Sumber: Dokumentasi Pribadi (18 Mei 2017) 

 

 

B. Keputusan Desain 

Berdasarkan sketsa-sketsa alternatife dengan melalui pertimbangan 

hasil analisa desain baik dari jenis bahan, bentuk, ukuran, fungsi, kontruksi 

dan finishing yang digunakan penulis mengambil desain sketsa nomer lima 

(5). 
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Gambar 15 : Keputusan Desain 

Sumber: Dokumentasi Pribadi (18 Mei 2017) 

 

Adapun pemilihan seketsa alternatif limsa (5) sebagai keputusan 

desain ditinjau sebagai berikut : 

1. Bentuk Produk 

Bentuk produk meja kerja ini lebih menonjolkan garis lurus 

dengan banyak sudut sesuai dengan konsep segitiga sekaligus 

mengadopsi bentuk-bentuk meja kerja minimalis yang ada di 

pasaran, produk meja kerja ini lebih mengutamakan aspek dari segi 

fungsi dalam perancangannya, sehingga gaya yang digunakan pada 

produk ini adalah gaya minimalis modern. 

Meja kerja ini terdiri atas beberapa bagian tempat untuk 

memberikan fungsi lebih, keunggulan produk ini tercermin dari segi 

bentuk yang banyak menggunakam garis-garis lurus dan siku sesuai 

dengan konsep awalnya yaitu segitiga. 
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 Adapun alasan pemilihan bentuk minimalis modern karena 

produk minimalis modern sekarang lebih banyak diminati dipasaran 

dan bentuknya yang bagus dan terlihat lebih mewah. 

2. Fungsi 

Fungsi merupakan hal paling mendasar yang harus 

diperhatikan dalam mendesain suatu produk. Adapun fungsi utama 

meja kerja adalah sebagai tempat untuk bekerja atau menyelesaikan 

sebuah pekerjaan, selain itu juga bisa untuk menyimpan 

perlengkapan pekerjaan seperti buku-buku laptop dan lain 

sebagainya. 

3. Dimensi  

Untuk mencapai apa yang di inginkan dalam mendesain atau 

membuat prabot, penulis harus memperhatikan anatomi norma tinggi 

suatu bidang, yang harus mengerti prabot itu buat penunjang 

kegiatan apa pada manusia, supaya menghasilkan prabot yang benar-

benar bisa menunjang aktifitas manusia sebaik mugkin dan berfugsi 

semaksimal mugkin. 

Adapun dimensi meja kerja ini adalah : 

a. Panjang keseluruhan : 170 cm 

b. Lebar keseluruhan  : 30 cm 

c. Tinggi keseluruhan  : 140 cm 

d. Tinggi meja   : 70 cm 

4. Konstruksi.  

Kontruksi merupakan suatu peranan  penting dalam mendesain 

sebuah produk. Banyak desainer-desainer yang kurang dengan 
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pengalaman konstruksi dalam produksi. Sehingga mereka membatasi 

desain mereka hanya karena keterbatasan pengalaman mereka pada 

konstruksi dan proses produksi. 

Ada dua struktur dan konstruksi yang dikenal dalam desain 

mebel, yaitu: sistem build-in furniture dan build-up furniture. Build-

in furniture adalah suatu sistem konstruksi mebel yang 

memanfaatkan dinding, lantai, atau langit-langit pada bangunan 

sebagai bidang penguat konstruksi. Sedangkan build-up furniture 

adalah suatu sistem kontruksi yang tidak terikat oleh bangunan 

sebagai penguat konstruksi, Konstruksi dibuat lepas bebas dari 

struktur bangunan. 

Adapun kontruksi yang di kaji penulis adalah sebagai berikut : 

1) Konstruksi Pelebaran Papan Buatan 

Pelebaran papan buatan dapat dilakukan dengan isian, lidah 

alur, pen bulat. Ketentuan sambungan ini sama dengan pada kayu 

masif. Hanya pemberian lem harus dua kali. Lapisan lem yang 

pertama akan dihisap oleh lembaran dan lapisan kedua yang akan 

membentukikatan (M. Gani Kristanto, 1999: 29). 
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Gambar 16 : Konstruksi Pelebaran Papan Buatan 

Sumber : Konstruksi Perabotan Kayu, (M. Gani Kristanto, 1999: 29) 

 

2) Kontruksi Vrestek 

Untuk memberikan hasil produk mebel atau prabot yang rapi 

dan kuat dalam menggunakan konstruksi, penulis menggunakan 

kontruksi vrestek, dengan bantuan lem dan skrup supaya bisa 

memperkuat sambungan pada sudut-sudut mebel meja kerja. 

C. Proses Pengerjaan Produk 

 

Proses diartikan sebagai suatu cara, metode dan teknik bagaimana 

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

ada diubah untuk memperoleh suatu hasil.  

Proses juga diartikan sebagai cara metode ataupun bagaimana 

produksi itu dilaksanakan. Produksi adalah kegiatan untuk menciptakan dan 

menambah kegunaan (utility) suatu barang  

Pada proses produksi ada beberapa faktor yang mendukung 

kelancaran proses ini antara lain adalah skill atau kemampuan dari pekerja 



55 
 

 

dalam pengerjaan produk, fasilitas dari peralatan yang akan digunakan, dan 

bahan baku. Dalam menentukan pekerja, fasilitas, dan bahan harus 

disesuaikan dengan desain yang akan di buat. 

Adapun langkah-langkah yang dilakukan dalam proses produksi 

sesuai apa yang di dapat saat penelitian adalah sebagai berikut: 

 

PROSES PENGERJAAN PRODUK  

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skema 03: Diagram Proses Produksi 

Sumber : Dokumentasi Penulis (15 februari 2016) 

 

 

 

 

Gambar 

Kerja 

Persiapan 

Bahan 

Identifikasi 

Bahan 

Persiapan 

Alat 

Penggergajian 

Kayu 

Pengeringan 

Kayu 

Pembuatan komponen 

- Pengukuran atau 

Pengemalan 

komponen 

- Proses pemotongan 

komponen 

- Proses penghalusan 

komponen 

- Proses 

penyambungan dan 

perakitan komponen 

 

Kontrol Kualitas Awal 

Barang Mentah 
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1. 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 perancangan produk 

antara lain : 

1) Membantu pelaksana dalam produksi. 

2) Sebagai bahasa gambar yang mudah dimengerti. 

3) Menghindari salah satu pengertian antar desainer dan 

pelaksana. 

4) 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, tampak 

potongan serta gambar-gambar detail sedangkan Proyeksi Perspektif 

digunakan untuk menyajikan gambar supaya dapat terlihat seperti 

pandangan kenyataannya. 

Berikut adalah gambar kerja meja kerja : 
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Gambar  17 : Gambar Kerja Meja Kerja 

Sumber: Dokumen Penulis (23 Januari 2018) 
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Gambar 18 : Gambar Perspektif Meja Kerja 

Sumber: Dokumen Penulis (23 Januari 2018) 
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 Gambar 19 : Gambar Exploided Meja Kerja 

Sumber: Dokumen Penulis (23 Januari 2018) 

 



60 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Gambar 20 : Gambar Kerja Kursi 

Sumber: Dokumen Penulis (23 Januari 2018) 
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 Gambar 21 : Gambar Perspektif Kursi 

Sumber: Dokumen Penulis (23 Januari 2018) 
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Gambar 22 : Gambar Exploided Kursi 

Sumber: Dokumen Penulis (23 Januari 2018) 
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Gambar 23 : Gambar Kerja Potongan A - A 

    Sumber: Dokumen Penulis (23 Januari 2018) 
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 Gambar 24 : Gambar Kerja Potongan B - B 

Sumber: Dokumen Penulis (23 Januari 2018) 
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2. Identifikasi Bahan.  

Identifikasi Bahan mencakup tentang semua bahan yang digunakan 

dalam pembuatan produk meja kerja. 

a. Bahan Utama. 

a) Kayu Mahoni. 

Bahan utama yang digunakan untuk membuat produk meja 

kerja yang penulis buat adalah kayu mahoni. Bahan kayu mahoni 

dipilih karena telah melalui beberapa pertimbangan. Kayu mahoni 

dipilih karena penampilannya yang menarik dan kekuatannya yang 

tak diragukan lagi. Tukang kayu menikmati bekerja dengan kayu 

mahoni karena mudah dipotong, serat yang menarik, dapat dipaku 

dengan mudah dan kokoh, dan bisa difinishing. Kayu jenis ini tahan 

dari pembengkokkan atau kerusakan lainnya ketika terpapar dengan 

kelembaban dan cuaca lainnya.  

Pohon mahoni berasal dari Hindia Barat dan Afrika. Pohon 

mahoni di kelompokkan menjadi dua, mahoni berdaun kecil 

(swietenia mahogani jacg) dan mahoni berdaun besar (swietenia 

macrophylla king). Keduanya termasuk dalam keluarga (meliaceae). 

Tinggi pohon mahoni bisa mencapai 30 m, bahkan bisa lebih. Di 

pasaran, jenis kayu mahoni yang paling banyak digunakan adalah 

yang berdaun besar. 
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Karakterisik : memiliki serat yang halus dan padat, tidak banyak     

mata kayu, tidak mudah retak.  

Fitur : Tinggi dapat mencapai 30 m dengan diameter 2 m. 

Warna  : Coklat muda kemerahan. 

Tekstur : Sedikit tekstur, bahkan cenderung polos. 

Daya tahan  : Kayu kuat dan cocok digunakan untuk semua jenis 

furniture. 

Muai-susut : Nilai muai-susutnya kecil hingga jarang yang 

permukaannya keriput. 

Klasifikasi Kayu Mahoni : 

Kingdom : Plantae (Tumnuhan) 

Subkingdom : Tracheobionta 

Super Devisi : Spermatophyta 

Devisi : Magnoliophyta (Tmbuhan Berbunga) 

Kelas : Magnoliopsida (Berkeping Dua / Dikotil) 

Sub Kelas : Rosidae 

Ordo : Sapindales 

Famili : Meliaceae 

Genus : Swietenia (Tumbuhan Berpembuluh) 

 



67 
 

 

 

       Tabel 01 : Sifat Fisis dan Mekanis Kayu Mahoni 

         Sumber : Petunjuk Praktis Sifat-Sifat Dasar Jenis Kayu Indonesia. P3HH:56       

 

Adapun hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menyeleksi 

kayu mahoni sebagai bahan utama adalah sebagai berikut: 

1. Pemilihan kayu harus benar-benar teliti, sehingga memiliki 

keabsahan surat-surat kayu yang dikeluarkan dari instansi terkait. 
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2. Mengetahui cara menghitung volume kayu, sehingga dapat 

mengetahui berapa banyak kayu log yang dibutuhkan. 

3. Pilih kayu log yang memiliki bentuk bulat dan lurus, sehingga 

dalam proses penggergajian memperoleh rendemen yang tinggi. 

4. Meneliti seluruh bagian kayu sehingga mengetahui cacat kayu 

yang ada. 

5. Menghindari kayu log yang terkena serangan hama rayap dan 

hama perusak kayu lainnya. 

6. Pilih kayu log yang tidak memiliki cabang, sehingga mengurangi 

keindahan permukaan kayu setelah penggergajian. 

7. Menghindari kayu log yang memiliki retak atau pecah pada bagian 

ujungnya. 

           

           Gambar 25 : Kayu Mahoni 

              Sumber : Dokumentasi Penulis (18 Juli 2017)       
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b) Paku dan Sekrup 

Keuntungan menggunakan paku yaitu penggunaan menjadi lebih 

cepat ketimbang menggunakan sekrup namun dengan daya ikat 

yang rendah. Penggunaannya lebih mudah karena tidak memerlukan 

proses pelubangan pre-drilling karena paku lebih mudah 

dibenamkan. Pemanfaatan paku pada proses produksi hanya sebagai 

bahan untuk membantu proses pembuatan konstruksi sambungan 

papan yaitu untuk mengunci papan kayu saat proses pemotongan 

kayu pada saat membuat alur pemotongan kayu yang sejajar. 

 

 

 

 

 

 

              Gambar 26 : Paku 

                 Sumber : Dokumentasi Penulis (18 Juli 2017)       

Sedangkan  Bentuk ulir pada batang Sekrup berfungsi untuk 

membentuk ikatan yang lebih kuat pada kayu. Untuk hasil terbaik, 

kayu induk harus dilubangi sebesar ukuran diameter inti sekrup dan 

kayu tambahan dilubangi sebesar ukuran diameter sekrup bagian 

luar. Yang harus diperhatikan pada aplikasi sekrup adalah lubang 

obeng kepala sekrup harus tetap utuh dan baik sehingga bisa 

dipakai pada waktu membuka atau menutup sekrup kembali. 
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        Gambar 27 : Sekrup 

             Sumber : Dokumentasi Penulis (18 Juli 2017)       

 

c) Lem Epoxy. 

          

    Gambar 28 : Lem Epoxy 

           Sumber : Dokumentasi Penulis (18 Juli 2017)       

 

b. Bahan Pendukung. 

Bahan pendukung adalah bahan yang diperlukan dan digunakan 

selain bahan utama. Bahan pendukung yang digunakan dalam 

pembuatan meja kerja adalah : 

1) Jepit penahan pintu.  
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2) Tarikan pintu dan laci kuningan. 

3) Engsel pintu. 

4) Triplek. 

                

        Gambar 29 : Jepit penahan pintu              Gambar 30: Tarikan pintu dan laci 

                  Sumber : Dok. Penulis (18 Juli 2017)       Sumber : Dok. Penulis (18 Juli 2017)       

                               

       Gambar 31 : Engsel pintu                 Gambar 32 : Triplek      

   Sumber : Dok. Penulis (18 Juli 2017)          Sumber : Dok. Penulis (18 Juli 2017)       

 

1. Persiapan Alat. 

Persiapan alat dalam proses pembuatan meja kerja yang dimaksud 

adalah peralatan yang memadai baik peralatan masinal maupun 

peralatan manual. 
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a. Peralatan Masinal. 

Peralatan masinal (manusia sebagai operator) yang dibutuhkan terdiri 

dari berbagai alat antara lain : 

1) 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 33: Mesin Gergaji Piringan (Circular Saw) 

Sumber : Dokumentasi Penulis (10 Juli 2017)       

2) Jointer. 

Jointer adalah mesin serut (ketam) kayu yang digunakan untuk 

meratakan permukaan dan sisi kayu sebelum melakukan 

penyambungan kayu. 
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        Gambar 34 :Jointer 

                  Sumber : Dokumentasi Penulis (10 Juli 2017)       

 

3) Single Planner. 

Single planner merupakan mesin serut (ketam) kayu yang digunakan 

untuk meratakan kayu baik  yang sudah disambung ataupun setelah 

disambung. 

                                            

   Gambar 35 : Single planner 

                   Sumber : Dokumentasi Penulis (10 Juli 2017)       

 

4) Mesin Bor Tangan ( Hand Drill ) 

Mesin bor tangan cara pengoperasiannya dengan menggunakan 

tangan. Mesin bor tersebut digunakan  untuk membuat lubang 
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yang bentuknya bulat dan juga digunakan membenamkan, 

mengencangkan dan melepaskan skrup  pada permukaan kayu.  

                                                              

 

        Gambar 36 : Mesin bor tangan ( Hand Drill ) 

               Sumber : Dokumentasi Penulis (10 Juli 2017)       

 

5) Mesin Ketam . 

Mesin untuk meratakan permukaan kayu yang sudah diproses 

menjadi papan dengan menggunakan tangan. 

 

 

                Gambar 37 : Mesin Ketam 

                               Sumber : Dokumentasi Penulis (10 Juli 2017)       
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6) Mesin gerinda. 

Digunakan untuk menghaluskan permukaan papan yang masih 

kasar setelah proses pengetaman dan untuk merapikan hasil 

pemotongan kayu. 

 

               Gambar 38 : Mesin Gerinda 

             Sumber : Dokumentasi Penulis (10 Juli 2017)       

 

7) Paku Angin. 

Paku angin digunakan untuk mempercepat proses pengerjaan 

lebih cepat dengan satu kali tembakan paku langsung dapat 

menembus kayu, dengan menggunakan tenaga angin (angin 

kompresor) sebagai pendorong menembus kayu. 
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              Gambar 39 : Paku Angin 

                      Sumber : Dokumentasi Penulis (10 Juli 2017)       

 

b. Peralatan Manual. 

Peralatan manual diperlukan dan dipergunakan terdiri dari beberapa 

macam alat antara lain :  

1) Gergaji Tangan. 

Digunakan untuk memotong kayu untuk ukuran kecil dan 

pekerjaan ringan. 

 

                         

Gambar 40 : Gergaji Tangan 

                                             Sumber : Dokumentasi Penulis (10 Juli 2017)       
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2) Palu. 

Digunakan untuk alat bantu dalam memukul saat merakit komponen. 

 

    

Gambar 41 : Palu 

                                      Sumber : Dokumentasi Penulis (10 Juli 2017)       

 

3) Tang. 

Digunakan untuk mencabut paku. 

 

Gambar 42 : Tang 

                                     Sumber : Dokumentasi Penulis (10 Juli 2017)       

 

4) Press. 

Digunakan untuk alat bantu dalam proses penyambungan komponen. 
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          Gambar 43 : Press. 

                                     Sumber : Dokumentasi Penulis (10 Juli 2017)       

 

5) Drip. 

Digunakan untuk mendesak kepala paku kebawah permukaan kayu.  

 

     Gambar 44 : Drip.   

                                          Sumber : Dokumentasi Penulis (10 Juli 2017)       

 

6) Pahat. 

Digunakan untuk membersihkan sisa-sisa lem. 
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  Gambar 45 : Pahat. 

                                             Sumber : Dokumentasi Penulis (10 Juli 2017)       

 

c. Alat Bantu 

1) Pensil 

Pensil digunakan untuk membatasi ukuran pemotongan komponen 

maupun untuk di gunakan pembuatan kode saat produksi. 

 

   Gambar 46 : Pensil 

                       Sumber : Dokumentasi Penulis (10 Juli 2017)       

 

2) Meteran 

Meteran merupkan alat yang sangat penting dalam dunia 

pertukangan. Biasa digunakan untuk memilih ukuran kayu yang 
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akan digunakan, untuk mengukur saat proses pembuatan mal, dan 

digunakan untuk mengukur dimensi produk. 

       

  Gambar 47 : Meteran 

                       Sumber : Dokumentasi Penulis (10 Juli 2017)       

 

3) Siku 

Merupakan alat yang sering dipakai dalam dasar pekerjaan dan 

juga dipakai dalam pengukuran bagian-bagian yang sangat 

berhubungan dengan kesikuan bahan. Ketepatan penyikuan akan 

mempengaruhi hasil kerja tukang kayu dalam hubungan dengan 

perakitan, kestabilan konstruksi, dan ketepatan sudut pemotongan. 

         

   Gambar 48 : Siku 

                    Sumber : Dokumentasi Penulis (10 Juli 2017)       

 



81 
 

 

2. Penggergajian kayu (pembuatan Papan). 

proses penggergajian adalah proses pemotongan pembelahan 

kayu dari kayu yang masih berbentuk log menjadi bentuk papan.  

Tujuan penggergajian kayu mulai dari log menjadi papan adalah 

untuk mempermudah dalam proses produksi, dikarenakan kayu 

akan digergaji sesuai ukuran ketebalan yang diinginkan sesuai 

ukuran produk. 

Tujuan dari penggergajian kayu yaitu untuk mendapatkan 

bentuk atau gergajian kayu yang sesuai dengan ketebalan dan bentuk 

yang diinginkan. Beberapa syarat agar diperoleh kayu gergajian 

dengan kualitas rendemen tinggi: 

1. Ketelitian dalam menghitung volume kayu, sehubungan dengan 

bentuk dan cacat kayu yang ada. 

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

gerakan pada waktu pemotongan kayu agar proses 

penggergajian berjalan dengan benar. 

3. Keahlian operator mesin dalam proses penggergajian pada 

kecepatan tinggi dan akurat. 

Di sini ketebalan kayu yang diperlukan yaitu ukuran 3 cm dan 

2 cm. Dengan estimasi kayu dilebihkan 0,5 mm untuk proses 

penghalusan dan ampelas. 

3. Pengeringan kayu. 

Proses pengeringan kayu sangat diperlukan karena apabila 

tidak dikeringkan terlebih dahulu dengan baik, maka dalam 
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pemakaian kayu tersebut akan sering terjadi penyusutan kayu, retak, 

pecah, dan melengkung.  

Manfaat pengeringan sebelum kayu diolah menjadi produk 

adalah sebagai berikut: 

a. Mengurangi berat dalam pengangkutan. 

b. Mencegah serangan cendawan. 

c. Tidak menyusut dalam pemakaian. 

d. Sifat perekatan lebih baik. 

e. Secara fisik kayu kering lebih kuat. 

f. Sambungan yang menggunakan baut logam atau paku lebih 

kuat. 

g. Mengurangi daya hantar listrik dan panas. 

h. Hasil finishing lebih baik. 

Adapun proses pengeringan kayu dapat dibedakan menjadi 2    

yaitu pengeringan alami dan pengeringan buatan :  

a. Pengeringan alami  merupakan jenis pengeringan yang 

dilakukan di alam terbuka  atau lapangan dengan proses 

diangin-anginkan dan dibantu oleh panas sinar matahari. 

Pengeringan alami mampu menurunkan kadar air sampai 20%. 

Jenis pengeringan ini jauh lebih murah dibandingkan 

pengeringan buatan, tetapi kelemahannya adalah suhu yang 

tidak bisa di atur. 

b. Pengeringan Buatan merupakan pengeringan yang bersifat 

indoor, atau dalam ruangan dengan menggunakan oven dapur 

pengeringan. Kadar air akhir pada kayu dapat mencapai 8% - 
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12%. Hasil pengeringan kayu dengan oven cenderung lebih 

cepat dari segi waktu dibandingkan proses alami dikarenakan 

suhu yang di gunakan bisa di atur sesuai kebutuhan. Dalam 

pembuatan produk meja kerja ini penulis memprediksi dalam 

pengeringan menggunakan sistem pengeringan buatan dengan 

menggunakan tungku, dikarenakan bahan yang digunakan di 

datangkan dari luar negeri. 

4. Pembuatan komponen. 

Komponen merupakan bagian dari pembuatan produk. 

Pembuatan komponen adalah langkah awal dalam pengerjaan 

produk, setelah sebelumnya kayu atau papan melalui tahapan-

tahapan sebelumya, Tahap pembuatan komponen ini meliputi proses 

pengukuran atau pengemalan, proses pemotongan, proses 

penyambungan, proses pembuatan kontruksi dan proses 

penghalusan. Adapun proses pembuatan komponen sebelum 

perakitan sebagai berikut : 

a. Pengukuran atau pengemalan komponen. 

Proses ini diawali dengan memilih kayu sesuai ukuran yang 

diinginkan untuk pembuatan komponen, pengukuran tersebut 

meliputi pengukuran panjang, lebar dan tebal kayu. Selanjutnya 

setelah diukur, kemudian mengemal kayu tersebut dengan cermat 

menurut pola yang ada baik lurus atau melengkung.  

Tujuan pengukuran dan pengemalan adalah untuk 

mendapatkan komponen yang berkualitas dan mengurangi limbah 

sisa produksi. 



84 
 

 

b. Pemotongan komponen. 

pemotongan yang dimaksud dalam hal ini adalah memotong 

kayu yang sudah di ukur, diberi pola / mal dengan menggunakan alat 

pemotong. 

 

 

  Gambar 49 : Proses pemotongan komponen. 

                            Sumber : Dokumentasi Penulis (10 Juli 2017)       

 

c. Penyambungan komponen. 

Penyambungan dilakukan apabila dalam pembuatan tiap tiap 

komponen terdapat bagian yang kurang panjang atau lebar dengan 

menggunakan lem ataupun alat bantu perekat lainnya. 
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Gambar 50 : Proses penyambungan komponen 

                Sumber : Dokumentasi Penulis (10 Juli 2017)       

 

d. Penghalusan komponen. 

Proses penghalusan komponen disini adalah proses 

menghaluskan komponen-komponen yang  masih kasar dengan 

menggunakan alat penghalus seperti mesin ketam dan mesin gerinda. 

              

        Gambar 51 : Proses penghalusan komponen 

   Sumber : Dokumentasi Penulis (10 Juli 2017) 
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5. Pembutan konstruksi. 

Dalam pembuatan konstruksi terlebih dahulu menentukan jenis 

konstruksi yang akan digunakan. Dalam pengerjaan meja kerja ini 

menggunakan konstruksi vrestek. 

 

             

        Gambar 52 : Proses pembuatan konstruksi 

                           Sumber : Dokumentasi Penulis (10 Juli 2017)       

 

6. Perakitan Komponen. 

Tahap perakitan adalah merangkaikan komponen-komponen 

sehingga menjadi produk.  Perakitan  dalam pengerjaan meja kerja 

ini   menggunakan kontruksi vrestek dengan dibantu alat perekat lem 

kayu, skrup dan alat press. 
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             Gambar 53: Proses Perakitan komponen 

          Sumber : Dokumentasi Penulis (10 Juli 2017)       

                

   Gambar 54: Proses Perakitan komponen 

            Sumber : Dokumentasi Penulis (10 Juli 2017)       

 

7. Kontrol kualitas awal Barang Mentah 

Kontrol kualitas dilakukan supaya perabot yang dihasilkan 

benar-benar sesuai dengan keinginan gambar. Adapun hal-hal yang 

perlu diperhatikan dalam proses kontrol kualitas : 
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a. Kerapian dalam pengerjaan . 

b. Keserasian sambungan terutama warna dan tekstur kayu. 

c. Kerapatan sambungan. 

d. Penyikuan secara seksama serta keseluruhan. 

e. Pengukuran ulang dan lain-lain. 

D. Finishing. 

Finishing merupakan proses akhir dari pembuatan karya guna 

memperindah produk sesuai dengan ketetapan desain yang telah ditentukan. 

Finishing yang digunakan dalam membuat produk meja kerja adalah  

dengan menggunakan finishing DUCO . 

Proses finishing merupakan proses yang sangat menentukan mutu dari 

hasil produksi untuk menentukan nilai jual produk. Selain itu fungsinya juga 

sebagai lapisan pelindung produk, menambah umur pakai produk, serta 

memberikan nilai keindahan dan meningkatkan keteguhan terhadap gesekan 

dan pukulan. 

Proses finishing 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.  

Agar fungsi dan tujuan finishing tercapai, ada beberapa hal penting 

yang perlu diperhatikan, antara lain: 

a. Pemilihan jenis kayu yang cocok. 

b. Kayu yang digunakan benar-benar kering. 

c. Hindarkan terjadinya pengeringan dan pembasahan yang terjadi silih     

berganti. 
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d. Pemilihan jenis finishing yang tepat. 

Adapun proses yang di ambil penulis dalam proses finishing adalah 

sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Persiapan bidang atau 

produk yang akan 

difinishing 

Pembersihan bidang 

dari debu, sisa 

perekat dan  benda2 

penghalang finishing 

 

Pengamplasan dengan 

menggunakan amplas 

nomer 150 

Penutupan pori-pori 

atau dempul 

Pengamplasan dengan 

menggunakan amplas 

nomer 240 

Penutupan pori-pori 

menggunakan sending 

Pengamplasan 

menggunakan amplas 

nomer 240 

Pendasaran permukaan 

dengan cat epoxy 

Pengamplasan dengan 

menggunakan amplas nomer 

400 

 

Pengaplikasian cat tahap 

pertama 

 

Pengamplasan menggunakan 

amplas nomer 400 

 

Pengaplikasian cat tahap akhir 

 

Pengaplikasian cat kuning 

emas 

 

Pengaplikasian cat 

polyurethane tahap Akhir 

atau top coat 

 

Finish Barang Jadi 

Skema 04 : Proses Finishing. 

Sumber : Dokumentasi Penulis, hasil penelitian 

(20 Juli 2017 ) 
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E. Display Produk. 

 

  

      Gambar 55 : Display Produk 

           Sumber : Dokumentasi Penulis, 29 Maret 2018 

 

F. Kalkulasi. 

Kalkulasi  adalah salah satu upaya membuat perhitungan kebutuhan 

akan bahan-bahan  dalam pembuatan sebuah produk. Dengan adanya tabel 

kebutuhan maka dapat memperkirakan bahan dan jumlah pengeluaran yang 

digunakan untuk pembelian bahan, dengan demikian bahan dapat dikontrol 

dan yang berlebihan dapat dihindari atau dialokasikan untuk pembuatan 

komponen yang lainnya. 

Dengan demikian kita dapat menyiapkan bahan, alat dan 

memperkirakan waktu untuk mengerjakan secara tepat. Dengan cara ini kita 

dapat bekerja lebih efektif, efisien dan mendapatkan hasil yang sesuai 

dengan apa yang kita inginkan. Berikut ini adalah kakulasi biaya untuk 

sebuah produk meja kerja. 
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 Tabel 02 : Kalkulasi Biaya Bahan Baku 

No Nama Komponen 
Ukuran Kayu 

Jumlah 
Jumlah 

Total 
P L T 

1 Daun Meja  79 35 2.5 2 13.825 

2 Lambung samping 62 35 2.5 1 5.425 

3 Sunduk atas bawah 1 50 35 2.5 2 8.750 

4 Sunduk atas bawah 2 25 35 2.5 2 4.375 

5 Sunduk samping 1 40 35 2.5 2 7.000 

6 Sunduk samping 2 21 35 2.5 2 3.675 

7 Kaki tengah 64 35 2.5 2 11.200 

8 Kaki samping 140 35 2.5 1 12.250 

9 Rak tengah 17 34 2.5 2 2.890 

10 Daun meja tengah 90 35 2.5 1 7.875 

11 Daun meja lipat 44 34 2.5 1 3.740 

12 Sekat 1 35 24 2.5 1 2.100 

13 Sekat 2 44 24 2.5 1 2.640 

14 Sekat melintang 220 35 2.5 1 19.250 

15 Depan laci 41 19 2.5 3 5.842,5 

16 Samping laci 30 16 2 6 5.760 

17 Belakang laci 38 14 2 3 3.192 

18 Bawah laci 38 30 1.5 3 5.130 

19 Top kursi 43 31 2.5 1 3.332,5 

20 Dinding samping 46 31 2.5 2 7.130 
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21 Dinding belakang 40 34 1.5 1 2.040 

22 Rak kursi 40 26 1.5 1 1.560 

23 Pintu kursi 40 34 2.5 1 3.400 

Jumlah Total 142.382 

 

 

 

Harga Kayu Mahoni per m3 = 2.000.000 

Kalkulasi Bahan Baku   = (3 x 2.000.000 x 0,142382) = Rp 854.252 

 

Tabel 03 : Bahan Finishing 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nama  

Bahan 

finishing 

Jml Satuan Harga Satuan Jumlah 

Seanding ML 

putih 
1 Liter  60.000 60.000 

Seanding ML 

bening 
2 Liter  54.000 108.000 

Cat putih 

Top Color 
1 kg 58.000 58.000 

Cat emas 

Penta Gloss 
¼ Kg  22.000 22.000 

Thinner NC 10 Liter  10.000 100.000 

Amplas 240 1 Meter  8.000 8.000 

Amplas 400 6 Lembar 2.500 15.000 

Amplas 150 6 Lembar 2.500 15.000 

Kuas  2 Pcs  6.000 12.000 

Jumlah Rp  398.000 

Sumber: Penghitungan Penulis 
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Tabel 04 : Kebutuhan Bahan  Penunjang. 

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 05 : Biaya Pekerja atau Tukang 

 

No Nama Bahan Gaji / Hari Jumlah/Hari Total Gaji 

1 Tukang Kayu 80.000 3 240.000 

2 
Tukang 

Finishing 
80.000 2 160.000 

Jumlah Rp. 400.000 

 

 

 

 

Nama Bahan Jml Satuan Harga Satuan Jumlah 

Sekrup 1 Plastik kecil 5.000 5.000 

Lem Epoxy 1 1 Liter/botol 75.000 75000 

Lem Alteko 2 Pcs 4.000 8000 

Triplek 1 Lembar 75.000 75.000 

Spon gerinda 1 Pcs 10.000 10.000 

Paku Tembak 1 Pcs 27.000 27.000 

Engsel pintu 4 Satuan  2.000 8.000 

Jepit penahan pintu 2 Satuan 1.250 2.500 

Tarikan laci dan 

pintu 
6 Satuan 4.000 24.000 

Jumlah Rp 234.500 
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Tabel 06 : Biaya Produksi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total Biaya Produksi: Rp. 1.886.252 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No Nama Jumlah 

1 Bahan Baku Rp.854.252 

2 Bahan Finishing Rp. 398 000 

3 Bahan penunjang Rp. 234.500 

4 Biaya Pekerja Rp. 400.000 

Jumlah Total Rp. 1.886.252 


