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BAB VI

PENUTUP

Dari serangkaian pembahasan laporan Tugas Akhir yang penulis buat

dapat diambil beberapa kesimpulan dan saran mengenai produk almari pakaian

anak.

Adapun kesimpulan dan saran tersebut sebagai berikuit:

A. Kesimpulan

1. Pembuatan produk mebel almari pakaian anak terinspirasi oleh bentuk api

sehingga sangat menarik.

2. Dalam membuat produk mebel yang baik tidak harus sama seperti yang

ada di pasaran. Almari pakaian anak dengan konsep api sangat sesuai

digunakan untuk anak-anak.

3. Bahan baku kayu mahoni merupakan bahan yang masih mudah

didapatkan, seratnya halus serta saat proses produksi terbilang mudah.

4. Produk mebel almari pakaian menggunaan finishing duco sehingga serat

pada kayu tidak terlihat dan akan diberi perlindungan anti hama seperti

jamur kayu, sehingga memberikan umur panjang pada produk mebel

almari pakaian.
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B. Saran

1. Melakukan percobaan pembuatan konsep yang baru merupakan salah satu

tugas bagi seorang desainer untuk memunculkan desain yang kreatif,

inovatif, unik, menarik dan mempunyai ciri khas.

2. Diperlukan keseimbangan ukuran untuk menghasilkan suatu produk

desain yang unik sehingga dapat menambah nilai jual pada produk

tersebut.

3. Bahan- bahan yang digunakan dalam proses finishing sebaiknya bahan-

bahan yang ramah lingkungan.
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DAFTAR ISTILAH

Anthropometri
Adalah Ilmu yang mempelajari pengukuran dimensi
tubuh manusia(ukuran,berat,volume,dan lain-lain) dan
karakteristik khusus dari tubuh seperti ruang gerak

Database

Adalah kumpulan data yang disimpan secara sistematis di
dalam komputer yang dapat diolah atau dimanipulasi
menggunakan perangkat lunak (program aplikasi) untuk
menghasilkan informasi.

Display
Suatu cara penataan produk, terutama produk barang
yang diterapkan oleh perusahaan tertentu dengan tujuan
untuk menarik minat konsumen

Download
Memindahkan data dan sebagainya dari sistem
penyimpanan besar ke dalam sistem yang lebih kecil

Duco
salah satu cara untuk memperindah dan membuat
finishing pada furniture

Efisien Tepat, cermat, efektif

Epoxy
epoxy filler merupakan cat dasar dengan dua komponen
yaitu epoxy filler dan hardener

Finishing Pekerjaan tahap akhir dari sebuah pembuatan produk.

Flexibel
kemampuan untuk beradaptasi dan bekerja dengan
efektif dalam situasi yang berbeda
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Furnitur

Istilah yang digunakan untuk perabot rumah tangga yang
berfungsi sebagai tempat penyimpan barang, tempat
duduk, tempat tidur, tempat mengerjakan sesuatu dalam
bentuk meja atau tempat menaruh barang di
permukaannya

Handle
Merupakan pegangan, tangkai ataupun ganggang yang
dipasang pada pintu

Hardener Bahan pengeras, sebagai campuran untuk finishing

Human instrument
Manusia sebagai  instrumen kunci adalah peneliti
sebagai pengumpulan data utama

Kredibel Dapat dipertanggung jawabkan

Log book

Buku catatan yang berisi masalah masalah yang
membutuhkan tindak lanjut (follow-up) dari pihak
menerima tamu kelompok kerja/waktu gilir kerja (shift)
berikutnya

Nitrocellulose

Adalah bahan kimia yang memiliki kadar nitrogen yang
bersifat sensitif, dan merupakan bahan baku bahan
peledak yang banyak digunakan untuk keperluan militer
dan sebagai bahan baku atau bahan penolong untuk
proses produksi industri tertentu maupun untuk
keperluan lainnya

Platform
Adalah istilah dalam teknologi informasi mengenai sebuah
perangkat lunak (software) yang dapat di gunakan di
beberapa sistemoperasi yang berbeda

Press

Sebuah alat yang dibuat untuk memampatkan sebuah
benda , sumber tenaganya bisa berasal dari mesin
hydraulic , tenaga manusia , dan motor listrik dan lain
lain

Re checking Pengecekan ulang

Reliable
Artinya dapat dipercaya, keajegan ,konsisten, keandalan,
kestabilan

Research
Adalah proses penemuan solusi secara sistematis, logis dan
obyektif terhadap suatu masalah spesifik berdasarkan data
yang dikumpulkan



5

Sanding sealer
Jenis maincoat atau lapisan utama yang warna hasil
aplikasinya transparan

Semi gloss Tingkat kekilapan yang tidak terlalu tinggi

Showroom
Ruangan besar yang digunakan untuk menampilkan
produk

Skill Keterampilan

Spray gun
salah satu alat yang bisa digunakan untuk aplikasi
finishing kayu melalui metode penyemprotan

Survey
metode pengumpulan data primer dengan memberikan
pertanyaan-pertanyaan kepada responden individu

Utility
Kemampuan suatu barang atau jasa dalam memberikan
manfaat atau kegunaan atau kepuasan kepada orang
yang mengkonsumsinya

Website

Suatu kumpulan-kumpulan halaman yang menampilkan
berbagai macam informasi teks, data, gambar diam
ataupun bergerak, data animasi, suara, video maupun
gabungan dari semuanya, baik itu yang bersifat statis
maupun yang dinamis, yang dimana membentuk satu
rangkaian bangunan yang saling berkaitan dimana
masing-masing dihubungkan dengan jaringan halaman
atau hyperlink

Wood filler
Bahan finishing yang berfungsi sebagai lapisan dasar untuk
menutup pori-pori kayu sehingga menghasilkan finishing yang
halus, rata




