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BAB V
PENGE
EMBANG
GAN DESAIIN
A. Sketsa Awal
S
Sesuai
deng
gan konsep ddesain yang
g telah dibuaat, dibutuhkkan sketsa desain
d
untuk menuangkan
m
n berbagai gagasan ataau ide kreattif ke dalam
m bentuk gaambar
kasar. Menurut Marizar,
M
E
Eddy S. 20
005: 193, Sketsa dessain selayaaknya
berpedooman pada konsep des ain yang su
udah dibuat, dibawah inni sketsa aw
wal,

v1
Gambaar 13. Sketsaa Alternativ
(S
Sumber : Peenulis)
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Gambaar 14. Sketsaa Alternativ
v2
((Sumber : Penulis)
P
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Gambaar 15 Sketsaa Alternativ
v3
((Sumber : Penulis)
P
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Gambaar 16. Sketsaa Alternativ
v4
((Sumber : Penulis)
P
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Gambaar 17. Sketsaa Alternativ
v5
((Sumber : Penulis)
P
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Gambaar 18. Sketsaa Alternativ
v6
((Sumber : Penulis)
P
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Gambaar 19. Sketsaa Alternativ
v7
((Sumber : Penulis)
P
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Gambaar 20. Sketsaa Alternativ
v8
((Sumber : Penulis)
P
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Gambaar 21. Sketsaa Alternativ
v9
((Sumber : Penulis)
P
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Gambarr 22. Sketsaa Alternativ 10
((Sumber : Penulis)
P
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Cara yang paling umum dan berpengaruh untuk mempresentasikan
sebuah desain adalah gambar. Gambar lengkap sebuah desain memberikan
desainernya kebebasan manipulatif yang besar. Ia dapat membuat perubahanperubahan pada bagian bentuk akhirnya dan dengan segera melihat
implikasinya. Lalu ia dapat melanjutkan proses menggambar dan pergantian
gambarnya sampai semua permasalahan yang dilihatnya dapat terpecahkan.
Dari gambarnya, seorang desainer dapat melihat bagaimana bentuk akhir akan
terlihat. Dalam merepresentasikannya, model realitas yang dibuat cukup
terjamin dan akurat. (Jones dalam Lawson, Bryan. 2007: 27 ).
Gagasan dalam mencari bentuk diperoleh dengan cara brainstorming
atau menggunakan berbagai ide dan sudut pandang, yang dituangkan dalam
bentuk sketsa desain. Sketsa desain yang dibuat, merupakan rangkaian
eksplorasi gambar dalam beberapa bentuk, yang telah disesuaikan dengan
konsep desain yang telah dibuat. Beberapa bentuk sketsa, dipilih beberapa
gambar yang paling mendekati kriteria dalam konsep desain. Sketsa desain
yang dipilih, sedapat mungkin memiliki bentuk yang relatif baru dan unik. Dari
beberapa gambar sketsa yang terpilih, kemudian dilanjutkan dengan memilih
satu sketsa desain yang paling merepresentasikan konsep desain dan
memungkinkan untuk dikembangkan dalam gambar terukur atau gambar
teknik.
Sketsa desain yang terpilih dikembangkan ke dalam berbagai posisi
tampak secara lebih detail, untuk melihat berbagai implikasi munculnya
permasalahan pada proses produksi maupun fungsi penggunaan. Detail yang
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dibuat meliputi gambar tampak depan, tampak samping, dan tampak atas.
Detail tersebut kemudian divisualkan kembali dalam sketsa perseptif, untuk
memberi gambaran lebih jelas dalam wujud tiga dimensi.
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 duduk tertentu. Bentuk yang diambil disesuaikan dengan fungsi
kegiatan manusia secara umum ketika masuk ruangan.
Berikut sketsa desain terpilih, yang dijadikan pijakan dalam proses
pengerjaan gambar terukur atau gambar teknik, dan menjadi keputusan final
dari sisi architrave.
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Gambar 23. Keputu
usan Architrrave
((Sumber : Penulis)
P
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B. Keputusan Desain
Berdasarkan sketsa desain yang terpilih, diperlukan beberapa keputusan
secara terperinci, untuk mewujudkan ketetapan desain menjadi keputusan
desain, yang akan membawa rancangan desain kepada proses pengerjaan
produk. Adapun rincian keputusan desain penerapan pada architrave adalah
sebagai berikut:
1. Bentuk
Secara visual, architrave memiliki bentuk sederhana yang tidak
terlalu jauh berbeda dengan desain yang sudah ada di pasaran secara
umum, bentuk tersebut lebih kepada aplikasi fungsi dan nilai estetika tiaptiap bagiannya pada bagian atas, memiliki bentuk yang disesuaikan dengan
ergonomi dan estetika pada bagian samping memiliki dua bentuk yang
sama dan ketinggian sama, yang bertujuan untuk memberikan nilai estetika
ketika sudut pandang / center of intres ada di atas. Kemudian, perpaduan
ornamen jepara dengan lambang keraton jogja diharapkan mampu
memberikan konfigurasi bentuk estetis, ketika digabungkan atau dipisah
dalam mode jenis architrave tertentu sesuai konsep desain. Sedangkan
pada tampak samping memiliki bentuk kotak yang bersifat lebih umum
dalam fungsinya, tujuannya adalah untuk memudahkan dan memberikan
fleksibilitas ketika di dalamnya di beri lampu atau cahaya agar nilai
ligtingnya sempurna.
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2. Fungsi

Sesuai dengan konsep desain yang telah dituliskan sebelumnya,
architrave memiliki beberapa fungsi yang juga berkenaan dengan bentuk
dan konstruksi yang digunakan. Secara umum, fungsi utamanya adalah
untuk menghias suatu ruangan agar terlihat indah dan secara umum bisa
juga sebagai eksplorasi. Sedangkan fungsi khususnya adalah kemampuan
architrave yang dapat dirubah atau ditransformasikan menjadi model atau
jenis hiasan yang lain, sesuai dengan pintu yang diinginkan. Hal ini akan
dipengaruhi oleh jumlah part yang tersedia dalam satu architrave.
3. Ukuran
Ukuran pada architrave ini disesuaikan dengan standardisasi produk
yang

didasarkan

pada

studi

ergonomi

dan

antropometri,

serta

pertimbangan ketika membuat desain architrave dibentuk dalam beberapa
model atau architrave jenis lain. Sehingga didapatkan ukuran total mode
standar yaitu:
Panjang Total

: 140 cm

Lebar Total

: 6 cm

Tinggi Total

: 240 cm

Sedangkan untuk ukuran terpisah tiap-tiap bagian architrave, akan
dilakukan perincian dalam gambar kerja atau gambar teknik. Referensi
penerapan norma-norma antropometri dapat dilihat pada gambar 17-24.
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4. Struktur kontruksi
Sebagai architrave yang memiliki fungsi untuk menghias ruangan
rumah, struktur dan konstruksi merupakan hal yang sangat penting untuk
architrave. Dalam mendukung sistem knockdown architrave pada saat
terangkai atau pada saat ditransformasikan, architrave membutuhkan
hardware yang kuat dan stabil, sehingga dipilih hardware yang terbuat
dari pelat baja anti karat. Hardware pelat baja dipilih berdasarkan
pertimbangan fungsi-fungsi yang ingin dicapai sebelumnya.
Dalam fungsinya sebagai struktur pembentuk rangka, architrave
menggunakan konstruksi pen dan lubang (tenon dan mortise), yang
dibantu dengan penggunaan lem, paku dan skrup. Kontruksi pen dan
lubang dapat dibuat secara masinal ataupun secara manual, sehingga akan
memudahkan pelaksana produksi dalam mengaplikasikan konstruksi meski
tanpa mesin yang cukup memadai dalam pelaksanaannya.
5. Bahan
Sesuai dengan konsep yang telah ditetapkan sebelumnya, bahan
baku yang digunakan architrave terdiri dari dua jenis bahan baku utama,
yaitu kayu jati dan bahan baku `kayu mahoni. Sehingga dapat diputuskan
penggunaannya sebagai berikut:
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C. Gambar kerja
Gambar kerja atau gambar teknik adalah gambar yang nantinya
akan digunakan oleh para pelaksana produksi untuk membuat dan merakit
berbagai bagian atau komponen dari produk yang direncanakan, sehingga
menjadi produk nyata sesuai dengan rencana yang dikehendaki.
Adapun beberapa persyaratan penting dari sebuah gambar kerja,
menurut Palgunadi, Bram. 1999: 8-55 adalah:
1. Gambar kerja harus bersifat komunikatif, mudah dimengerti,
mudah dipahami, jelas, sederhana, sistematis dan memuat berbagai
informasi yang diperlukan untuk melaksanakan proses produksi.
2. Gambar kerja juga harus bersifat jelas (clear), tidak rancu, tidak
membingungkan, serta tidak bermakna ganda.
3. Gambar kerja dianjurkan untuk mengikiti pola yang terarah dan
konsisten, yakni menggunakan acuan, penggunaan tanda atau
lambang, serta dapat diketahui, disepakati, dan dimengerti orang
lain secara luas.
4. Untuk keperluan tertentu, gambar kerja seringkali perlu dipecahpecah (dipisah-pisah) menjadi sejumlah gambar yang memuat
gambar secara rinci atau lebih detail.
5. Gambar kerja disusun menurut urutan tertentu yang bersifat
sistematis dan menunjukkan tahap proses penyusunan atau
prosedur pabrikasi produk.
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Gambar kerja architrave dibuat secara profesional dengan software
AutoCAD, Corel Draw dan 3Ds Max, yang kemudian disajikan dalam beberapa
lembar, yang terdiri dari gambar proyeksi (tampak depan, tampak samping, dan
tampak atas), gambar perspektif, gambar-gambar detail konstruksi, mal motif
ornamen, 3D rendering, serta beberapa detail yang penting untuk dijelaskan
sehingga mempermudah proses produksi, berikut gambar kerja architrave
secara lengkap:
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Gam
mbar 24. Gam
mbar Kerja 1

((Sumber : Penulis)
P
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Gambbar 25. Gam
mbar Kerja 2
((Sumber : Penulis)
P
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D. Proses Pengerjaan produk
Proses pengerjaan produk merupakan tahapan yang harus ditempuh,
dalam merealisasikan sebuah desain produk terpilih, atau keputusan desain
akhir menjadi sebuah produk nyata. Proses tersebut dilakukan sesuai dengan
konsep desain dan rencana pengerjaan produk yang telah dirumuskan
sebelumnya.
Keberhasilan pelaksanaan rencana produk ditentukan dari beberapa
faktor, yaitu kemampuan pekerja atau pelaksana produksi, fasilitas yang
digunakan, bahan baku dan bahan penunjang lainnya. Kemudian, faktor
lingkungan alam dapat pula mempengaruhi keberhasilan proses produksi.
Dengan demikian, dalam perencanaan produk diperlukan pemilihan
lokasi, pekerja atau pelaksana produksi, fasilitas, bahan baku serta bahan
penunjang produksi. Selain itu diperlukan pula arahan (brief) untuk membekali
pekerja atau pelaksana produksi, sehingga desain produk terpilih dapat
terealisasi sesuai dengan gambar kerja dan rencana pengerjaan produk yang
telah dibuat.
Berikut tahapan-tahapan yang perlu dilaksanakan dalam pelaksanaan
proses pengerjaan produk architrave.
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Gambaar 26. Gamb
bar Kerangk
ka
((Sumber : Penulis)
P
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Keterangan Skema:
1.Desain Terpilih
Desain Terpilih adalah rancangan desain produk yang telah disetujui
dan disahkan oleh dosen pembimbing tugas akhir Program Studi Desain
Produk Fakultas Sains Dan Teknologi UNISNU. Desain terpilih merupakan
rancangan keputusan desain akhir yang telah melewati serangkaian proses
desain dan ditetapkan menjadi karya desain yang akan direalisasikan dalam
proses pengerjaan produk.
2.Identifikasi Bahan
Identifikasi bahan membahas mengenai bahan-bahan yang akan
digunakan pada proses produksi, baik bahan baku utama, bahan pendukung,
bahan pembantu, aksesori, maupun hardware yang akan digunakan, sesuai
dengan konsep desain yang telah ditetapkan sebelumnya.
3.Pemilihan Bahan
Pemilihan bahan dilakukan setelah proses identifikasi ditetapkan
bahan baku utama yang digunakan, dari penetapan bahan kemudian dipilih
secara spesifik bahan baku dan bahan pendukung sebagai keputusan final
bahan-bahan yang digunakan.
4.Persiapan Alat
Proses selanjutnya adalah persiapan alat dan bahan produksi, dalam
mempersiapkan alat dan bahan, perlu dipersiapkan pula lokasi pengerjaan
produk sesuai karakter produk yang akan dibuat. Pada persiapan alat,
diperlukan beberapa alat dan mesin pendukung sesuai dengan bahan baku
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yang digunakan. Sedangkan persiapan bahan meliputi, pemotongan bahan,
pengeringan bahan, hingga pengawetan bahan baku dan atau bahan
pendukung lainnya.
5.Pengerjaan produk ( bobok )
Tahap selanjutnya, pengerjaan produk sudah dapat dilakukan, mulai
dari pengerjaan komponen, pengemalan, pemotongan bahan, pembelahan,
penghalusan, pengukiran, hingga perakitan komponennya. Pada tahap ini
proses pengerjaan dilakukan pada dua jenis bahan yang berbeda,.
6.Kontrol Kualitas
Setelah pengerjaan produk (di bobok) dianggap selesai, diperlukan
pengecekan atau kontrol kualitas produk, pengecekan dilakukan untuk
mencegah kesalahan yang lebih lanjut, sebelum dilaksanakan proses
selanjutnya.

Kontrol

kualitas

produk

meliputi;

pengecekan

ukuran,

konstruksi, kesesuaian material, kesesuaian hardware dan fungsinya, serta
perkiraan bentuk jadi ketika akan dilakukan proses selanjutnya.
7.Finishing
Proses finishing dilakukan untuk memperindah tampilan visual produk,
serta memberikan perlindungan dari pengaruh luar. Proses finishing
dilakukan dengan memberikan lapisan warna tambahan dan lapisan akhir (top
coat). Finishing hanya diaplikasikan pada semua produk agar terliahat
tampak hidup.

93

8.Kontrol Kualitas
Tahap kontrol kualitas dilakukan kembali, untuk mendapatkan produk
yang sesuai dengan konsep desain yang telah dirumuskan sebelumnya.
Kontrol kualitas pada tahap ini meliputi: pengecekan kualitas finishing,
pengecekan ukuran setelah proses mal dan pemasangan pada Architrave,
kekuatan konstruksi, kenyamanan penggunaan, kesesuaian hardware dan
fungsinya, serta aplikasi aksesori.
9.Kalkulasi
Kalkulasi produk merupakan tahap perhitungan biaya pengerjaan
produk, mulai dari biaya bahan baku dan bahan penunjang yang digunakan,
upah pelaksana produksi, hingga pengerjaan produk dinyatakan selesai.
Persiapan Alat
Untuk merealisasikan desain architrave sesuai dengan rancangan desain
yang telah dibuat, diperlukan alat-alat dan perlengkapan pendukung, agar
desain dapat diwujudkan secara baik dan sesuai dengan rencana proses
pengerjaan produk. Alat-alat dan perlengkapan pendukung harus dipersiapkan
sebelum pengerjaan dimulai, sehingga dalam pelaksanaan pengerjaan produk
dapat terlaksana dengan lancar tanpa hambatan yang berarti.
Alat dan perlengkapan tersedia sesuai dengan lokasi pengerjaan produk
dan penggunaannya. Beberapa alat memiliki fungsi ganda dan kurang efektif
dalam beberapa tahap produksi, kekurangan alat dapat dimaklumi sebagai
akibat dari keterbatasan desain alat produksi yang ada, serta kemampuan
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pelaksana produ
uksi dalam pengadaan
n alat dan perlengkappan yang sesuai
s
dengaan produk desain
d
yang dibuat.
Adapun alat-alat,
a
p erlengkapan
n dan atau
u fasilitas yyang digun
nakan
dalam
m mengerjak
kan desain aarchitrave terdiri
t
dari peralatan
p
m
masinal, peraalatan
manuual, perlengkapan alat bantu, dan
n tempat (llokasi penggerjaan pro
oduk).
Secarra rinci dapaat dijabarkann sebagai berikut:
A. Peralaatan masinaal
1. Gergaji
G
lingk
karan (Circuular Saw)
Gerrgaji lingkarran Merupaakan gergaji yang berbbentuk bulatt atau
liingkaran, geergaji dapatt diganti den
ngan diameeter berbedaa dan gerigi yang
b
berbeda
keraapatannya. B
Biasa digun
nakan untuk
k memotongg atau mem
mbelah
m
media
kerja yang lurus dan rata.

mbar 27. Geergaji lingk
karan ( Circu
ular Saw )
Gam
((Sumber : Penulis)
P
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2. Mesin Joiinter
Join
nter biasa digunakan untuk merratakan baggian sisi bidang
kerja yan
ng akan dilaakukan pen
nyambungan
n dengan m
media kerja yang
lain, jointer digunakkan pula un
ntuk merataakan (flat) ssisi bidang yang
diinginkaan dengan uukuran sesu
uai untuk mempermuda
m
dah menyam
mbung
produk yaang di inginnkan agar biisa cepat.

Gambar
G
28. M
Mesin Jointter ( Circula
ar Saw )
((Sumber : Penulis)
P
3. Gergaji pita (Band S aw)
Gergaji pita adalah salaah satu jen
nis gergaji yang mem
miliki
fleksibilittas yang cuk
ukup tinggi, bentuk maata gergaji yyang memanjang
dan tipis membuatnnya lebih mudah
m
dalaam melakukkan pemoto
ongan
bidang deengan bentuuk melengk
kung dan cukup tebal. G
Gergaji pitaa juga
sering digunakan
d
konstrukssi.

untuk meembuat pu
urus sambbungan seebagai
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Geergaji pita umumnya memiliki dua ukurann yang maasingmasing memiliki
m
pennggunaan yang
y
berbed
da, untuk ukkuran yang lebih
besar den
ngan mata gergaji yan
ng lebar diigunakan uuntuk melak
kukan
pembelah
han kayu loog sebelum diolah lebih
h lanjut. Seedangkan uk
kuran
gergaji leebih kecil, bbanyak digu
unakan dalaam proses ppengolahan kayu
lanjutan setelah
s
kayuu log dilaku
ukan pembellahan.

Gamb
bar 29. Gerggaji pita uku
uran kecil ( Band Saw )
((Sumber : Penulis)
P
4 Mesin Keetam/ serut ((Hand Planer)
4.
Mesin
M
Ketam
m merupakaan jenis messin tangan, memiliki bentuk
dan fungssi yang miriip dengan jo
ointer dalam
m bentuk lebbih kecil, namun
mesin kettam lebih fl
fleksibel dallam penggunaan, sehinngga lebih sering
s
digunakan
n untuk meeratakan peermukaan kayu
k
yang selesai dipo
otong
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atau meraatakan perm
mukaan kayu
u pada posiisi bidang kkerja yang cukup
c
luas dan tidak
t
dapat dilakukan dengan
d
jointter.

Gam
mbar 30. Me sin Ketam / serut ( Han
nd Planer )
((Sumber : Penulis)
P
5. Mesin Bo
or Tangan (H
Hand Drill))
Mesin
M
Bor T
Tangan digu
unakan untu
uk melubanngi bidang kerja,
k
biasanya digunakan untuk kepeerluan pemaasangan sekkrup, dowel, atau
baut. Messin bor mem
miliki berbaagai variasi mata pisauu untuk mem
mbuat
lubang seesuai ukurann yang diperrlukan.
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Gaambar 31. M
Mesin Bor Tangan
T
( Hand Driil )
((Sumber : Penulis)
P
6 Bor duduk (Table Drrill)
6.
Seedikit berbeeda dengan bor tangan,, mesin bor duduk mem
miliki
bentuk yaang hampirr sama, tetaapi memilik
ki tempat uuntuk meno
opang
seluruh bodi mesin, sehingga daapat digunaakan untuk m
membuat lu
ubang
secara lurrus dan terarrah.

Gambar 322. Bor dudu
uk ( Table Driill
D
)
((Sumber : Penulis)
P
7 Mesin Am
7.
mpelas (Sannder)
Mesin
M
ampe las digunak
kan untuk menghalusskan permu
ukaan
produk sebelum prooses finishing. Mesin
n ampelas m
memiliki fungsi
f
menghalu
uskan permu
mukaan kayu
u dengan tin
ngkat yangg berbeda, sesuai
s
dengan tiingkat haluus dan kasaar ampelas yang diguunakan, biasanya
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diukur deengan ukuraan no.60 sam
mpai dengaan no. 10000, semakin tinggi
t
angkanyaa semakin haalus permuk
kaan yang dihasilkan.
d

Gambar 333. Mesin Am
mplas ( Sand
der )
(S
Sumber : Penulis)
8 Mesin Geerinda
8.
Mesin
M
gerinnda merupaakan mesin tangan yang mem
miliki
piringan seperti gerrgaji, namu
un dalam penggunaann
p
nya tidak untuk
u
melakukaan pemotonngan kayu seperti gerrgaji. Mesiin gerinda lebih
banyak digunakan
d
ssesuai deng
gan mata gerinda,
g
yaaitu penghaalusan
(perataan) permukaaan kayu attau bidang tertentu, m
membentuk pola
serat (rustic) dan pem
motongan lo
ogam atau keramik.
k

100

Gam
mbar 34. Mesin Gerindaa
((Sumber : Penulis)
P
B. Perallatan manuaal
1. Gergajji tangan

n
Gambbar 35. Gergaji Tangan
((Sumber : Penulis)
P
Gerrgaji tangann memiliki bentuk
b
dan ukuran yanng berbeda--beda,
biasa digu
unakan untuuk memoto
ong dan membelah meedia yang ringan,
atau mediia yang tidaak dapat dig
gergaji meng
ggunakan geergaji mesin
n.
2 Pahat/ tattah
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Gaambar 36. Pahat
P
ukir
((Sumber : Penulis)
P
Seccara khusus pahat digu
unakan untu
uk membuatt pola motiff ukir
menjadi bentuk
b
tiga dimensi, seedangkan fu
ungsi yang llain adalah untuk
u
membantu
u membuatt purus sam
mbungan kontruksi,
k
m
merapikan bekas
b
lem dan membantu
m
membentuk
k ornamen ukiran yang
ng sesuai gaambar
kerja.
3.Obeng/ Drei

O
drei
Gaambar 37. Obeng
((Sumber : Penulis)
P
n pengencanngan skrup
p atau
Obeeng digunaakan untuk melakukan
baut (dapat berlaku ssebaliknya),, sehingga dapat
d
masukk kedalam media
m
kayu , seb
bagai maksuud memberiikan kekuattan pada konnstruksi.
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4. Palu

Gambar 38
8. Palu
((Sumber : Penulis)
P
n besi
Seccara umum,, palu terdiri dari 2 bentuk, yaituu kayu dan
yang sam
ma-sama di gunakan seebagai alat pemukul, palu besi biasa
digunakan
n untuk meemasukkan paku/ bend
da lain kedaalam media kayu
atau, sed
dangkan pallu kayu digunakan seebagai alat pemukul untuk
u
membantu
u memudahhkan dan mempercepa
m
at proses m
mengukir deengan
pahat ukirr.
5.Tang

Gambar 39
9. Tang
((Sumber : Penulis)
P
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Tang
g sering diipasangkan dengan paalu besi, yyakni digun
nakan
untuk meencabut paaku yang tidak
t
dapat masuk deengan semp
purna
(bengkok
k/ media terrlalu keras)) ke dalam
m media kaayu atau baambu.
Tang mem
miliki beberrapa variasaai sesuai den
ngan kebutuuhan.
6.Pres/ klem
m (clamp)

mbar 40. Prees / Clamp
Gam
((Sumber : Penulis)
P
Pres lebih seringg digunakan
n pada saat penyambun
p
ngan, yaitu untuk
u
membantu
u merapatkkan sambun
ngan pada saat
s
dilakukkan pengeleeman,
hingga seelama prosess pengering
gan media berlangsung..
7.Ketam (p
pasah)

G
Gambar 41. Ketam
((Sumber : Penulis)
P
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Ketam
m memilikii fungsi yan
ng sama den
ngan mesinn ketam (Pla
aner),
yaitu untuk merataakan perm
mukaan kay
yu, namun ketam manual
m
biasanya digunakann bersama setelah mesin ketam
m, karena dapat
menghasiilkan permuukaan mediaa yang lebih
h rapi.
C. Alat bantu
1. Pulpen

G
Gambar 42. Pulpen
((Sumber : Penulis)
P
ulpen digunnakan untu
uk membanttu memberrikan garis, atau
Pu
keterangaan arah dann batas yang
g tepat ketiika proses ppemotongan
n dan
memberik
kan posisi garis atau titik tertentu ketika ppenempelan
n atau
perapatan
n ke media yyang lain.
2 Meteran
2.
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G
Gambar 43. Meteran
M
((Sumber : Penulis)
P
Meteran
M
bannyak berfu
ungsi untuk
k melakukkan penguk
kuran
bidang keerja dan keteepatan posisi struktur konstruksi,
k
sehingga prroduk
yang dihaasilkan sesuuai dengan gambar
g
kerja yang telahh tersedia.
3. Siku-siku
u

S
Gaambar 44. Siku-Siku
((Sumber : Penulis)
P
Siiku-siku sanngat bergunaa ketika melakukan pem
motongan secara
s
lurus pad
da komponeen kayu kottak/ persegi, sehingga didapatkan garis
potongan lurus sebaggai alat ban
ntu, pada saaat memotonng media deengan
bentuk yaang lebih prresisi.
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4. Karet ban
n
Kaaret ban serring digunaakan bersam
ma dengan ppres/ klem, yaitu
untuk meenggantikann pres/ klem ketika mellakukan prooses pengep
presan
atau merrapatkan saambungan. Selain itu karet bann juga berffungsi
sebagai taali lentur yaang dapat mengikat
m
(meenarik) denggan kuat.
5. Kuas

Gambar 45
5. Kuas
((Sumber : Penulis)
P
ungsi kuass dapat dikatakan
d
multifungssi, yaitu dapat
Fu
digunakan
n untuk m
melakukan penguasan/
p
pengecataan, mengoleeskan
obat (pen
ngawet) padda media, membersihk
m
kan sesuatuu dari debu
u, dan
lain-lain. Namun seccara spesifik
k, kuas lebiih banyak ddigunakan dalam
d
nishing.
proses fin
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6. Masker

Gambar 46.
4 Masker
((Sumber : Penulis)
P
Masker
M

merrupakan

alat
a

pengaaman

dalam
am

pelaksaanaan

produksi, yaitu menjjaga lubang
g pernapasaan dan muluut dari gang
gguan
g
yang
g sering betterbangan ketika
k
luar, sepeerti debu ataau serbuk gergaji
proses keerja berlanggsung. Selain itu, maasker digunnakan pulaa saat
pengawettan atau penngobatan kaayu dan bambu pada pproses perssiapan
bahan.
7 Batu asah
7.
h

G
Gambar 47. Batu asah
((Sumber : Penulis)
P
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Batu asah digunakan untuk menajamkan kembali pahat/ tatah
dan beberapa alat yang menggunakan mata pisau, ketika telah tumpul
atau aus karena penggunaan yang berlangsung cukup sering.
D. Tempat (Lokasi pengerjaan)
Proses pengerjaan architrave memiliki tingkat kerumitan yang
berbeda pada tiap tahapnya, sehingga diperlukan lokasi pengerjaan
yang juga berbeda sesuai dengan keahlian dari masing-masing
pelaksana produksi serta ketersediaan fasilitas pada lokasi tersebut.
1. Lokasi Pengerjaan pemotongan kayu
Proses pengerjaan pemotongan kayu dilakukan di rumah mas
popot, yang berlokasi di Jl. RA. Kardinah Kecapi, Tahunan, Jepara,
lokasi dipilih karena para pekerja dilokasi di rumah mas popot telah
memiliki pengalaman dan pengetahuan, dalam membuat serta
melaksanakan proses produksi architrave. Selain itu, ketersediaan
fasilitas di lokasi tersebut cukup lengkap dan memadai dalam
mendukung pelaksanaan produksi architrave.
2. Lokasi pengerjaan architrave dan Perakitan Produk.
Pengerjaan architrave yang terbuat dari bahan baku kayu jati
dilaksanakan di rumah achmad kamal yang berlokasi di Jl.saripan,
RT:03, RW:02, Jepara, proses pengerjaan architrave dilaksanakan
sampai pada tahap finishing. Selain itu, lokasi juga menjadi tempat
perakitan produk sampai akhir pengerjaan.
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3. Lokasi Pengerjaan Ukir
Dalam proses pengerjaan ukir dibutuhkan pelaksana produksi
yang memiliki keahlian dan pengalaman berkaitan dengan kegiatan
mengukir pada media kayu jati , sehingga dalam pengerjaan ukir
tersebut dilaksanakan oleh achmad kamal, yang beralamat di
Jl.saripan, RT:03, RW:02 saripan, Jepara, kamal memiliki cukup
banyak pengalaman dalam melakukan proses ukir, terutama pada
media kayu jati .
E. Persiapan Bahan
Sebelum dilakukan proses pengerjaan produk secara teknis,
diperlukan tahap persiapan bahan sebagai langkah awal memulai proses
produksi, serta mempersiapkan bahan pada kondisi siap dikerjakan sesuai
dengan alat dan fasilitas yang tersedia. Proses persiapan bahan dilakukan
untuk mencegah terjadinya kerusakan atau cacat produk yang tidak
diinginkan, seperti pecah, retak, patah, atau berbagai kerusakan akibat
pengaruh faktor dari luar. Adapun sesuai dengan keputusan desain, bahanbahan yang perlu dipersiapkan adalah sebagai berikut:
A. Bahan Baku kayu
Sesuai keputusan desain yang telah dirumuskan, bahan baku kayu
yang digunakan sebagai struktur architrave adalah kayu jati dengan kualitas
baik, dilihat dari ukurannya, kayu jati dengan kualitas yang baik, memiliki
diameter dibawah 30cm dalam bentuk log.
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Dalam pemilihan
p
kkayu log dip
perlukan pem
milihan, aggar sesuai deengan
kriteeria penggu
unaan berkaaitan dengaan kekuatan
n kayu sebbagai konstrruksi.
Beberapa hal yang perlu ddiperhatikan
n dalam pem
milihan kayuu adalah seebagai
berikkut:
1. Pilih usia kayu sudahh cukup tua,, jangan terllalu muda at
atau terlalu tua.
t
2 Hitung vo
2.
olume keperrluan kayu sesuai
s
dengaan produksii.
3. Hindari caacat kayu (rretak, rusak,, hama, rapu
uh, dan cacaat serat)
4 Pilih kayu
4.
u yang tidakk terlalu ban
nyak bercabang.

Gambaar 48. Gamb
bar Kayu jaati
((Sumber : Penulis)
P
Setelah
h pemilihann kayu log selesai
s
dan didapatkann kayu jati sesuai
s
d
dengan
kebu
utuhan, prooses selanju
utnya adalaah penggerggajian kayu
u jati.
P
Penggergajia
an merupakkan langkah
h untuk men
ndapatkan kkomponen papan
p
k
kayu
yang seelanjutnya ddapat diolah
h sesuai den
ngan kebutuuhan produk
ksi.
Untuk mendapatkkan hasil peenggergajiaan yang baiik sesuai deengan
u
ukuran
dan ketebalan
k
yyang telah ditentukan
d
serta
s
rendem
men yang tiinggi,
p
perlu
diperhaatikan bebeerapa hal seb
bagai beriku
ut:
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1. Ketelittian dan kketepatan dalam
d
meng
ghitung voolume rend
demen
kayu dalam
d
satu log, berkaitan dengan
n bentuk, uukuran dan cacat
kayu.
2. Kemam
mpuan opeerator mesiin, yaitu ketelitian
k
daan ketepataannya
dalam melakukann penguku
uran dan keecepatan ppada saat proses
p
penggergajian.
3. Kualittas alat dan fasilitas pen
nggergajian
n, misalnya kkekuatan allat
penjep
pit kayu, kettajaman gerrgaji pada saaat digunakkan serta kon
ndisi
rail du
udukan kayuu yang digu
unakan.

Gambar 49. Papan Kayu
K
Gergaajian
((Sumber : Penulis)
P
Persiapan selaanjutnya adaalah pengerringan kayuu sebagai upaya
u
m
mengurangi
kadar airr. Secara teknis,
t
kay
yu yang ddigunakan harus
d
dilakukan
pengeringan
p
n berkisar 12% samp
pai dengann 15%, ad
dapun
b
beberapa
tuju
uan dilakukkannya peng
geringan adalah sebagaai berikut:
8. Mengu
urangi kem
mungkinan terjadinya
t
kembang/
k
ssusut pada kayu
secaraa berlebihann.
9. Memu
udahkan daalam prosess produksi (lebih ringgan, lebih kuat,
perekaatan lem lebbih baik).
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10. Sebagai persiapaan sebelum dilakukan pengawetan
an dan finisshing,
sehing
gga kayu lebbih stabil daan mudah masuk
m
ke dallam pori-po
ori.
11. Dengaan pengerinngan hing
gga dibawaah 20% ddapat menccegah
muncu
ulnya seranggan jamur.
Berdassarkan caraanya, prosees pengering
gan kayu ddapat dibed
dakan
m
menjadi
duaa, yaitu peengeringan alami (traadisional) ddan pengeringan
b
buatan

(m
modern).

P
Pengeringan
n

alami

(tradisionaal)

merup
pakan

p
pengeringan
yang dilakkukan di lap
pangan terb
buka dengaan bantuan angin
d panas siinar matahaari, pengerin
dan
ngan alami membutuhkkan tempat yang
cukup luas, juga keceppatan pengeeringan yan
ng bergantuung pada cuaca.
c
S
Sedangkan
pengeringan
p
n buatan (m
modern) meerupakan peengeringan yang
m
menggunaka
an dapur pengering// oven/ kiln,
k
dalam
m dalam dapur
d
p
pengering,
suhu,
s
kelem
mbaban daan kecepataan udara yyang bersirk
kulasi
d
didalamnya
dapat dikenndalikan, seh
hingga peng
geringan daapat dilakuk
kan

Gambar 550. Papan Kayu
K
Jati di oven
((Sumber : Penulis)
P
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Gam
mbar 51. Pap
pan Meteran
n
((Sumber : Penulis)
P
dengan
n lebih cepaat dan maksimal sesuai dengan jennis kayu yan
ng
d
dikeringkan.
.
Setelah
h dilakukaan pengerringan den
ngan kadarr air 12--15%,
d
diperlukan
pengawetan
p
n untuk mellindungi kaayu dari serrangan kum
mbang
b
bubuk
yang sering mennyerang kay
yu mahoni. Adapun beeberapa hal yang
p
perlu
diperhaatikan dalam
m memilih bahan
b
peng
gawet adalahh:
1. Tidak mudah mennguap tapi mampu
m
berp
penetrasi kee dalam kayu.
2. Tidak menimbulkkan efek neg
gatif terhadaap kayu.
3. Pertim
mbangan biaaya pengaweetan, terkaitt dengan harrga jual pro
oduk.
4. Sedapat mungkinn kayu yaang diawetk
kan tidak berbahaya bagi
manussia.
5. Kayu yang telahh diawetkaan sebaikny
ya tetap m
mudah dilak
kukan
pengeccatan atau ffinishing.
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Dalam
m pengerjjaan archiitrave.kayu mahoni dan jati yang
d
digunakan
telah
t
diaweetkan dengan salah satu bahan pengawet yang
seering digun
nakan oleh ppengusaha mebel
m
di Jep
para, adapuun bahan terrsebut
d
diaplikasikan
n dengan m
melakukan sterilisasi dan pembeerian insek
ktisida
p
pada
permuk
kaan kayu m
mahoni. Kay
yu yang telaah dilakukann pengawettan,
selan
njutnya dillakukan peengeringan kembali cukup deengan
d
diangin-angi
inkan, hinggga kayu kembali keering dan siap digun
nakan
seembagai baahan baku arrchitrave.

Gambaar 52. Pengawetan Kay
yu
((Sumber : Penulis)
P
Gunaa menjaga stabilitas dimensi
d
arrchitrave, pperbaikan warna
w
p
permukaan,
mudahkan dalam
d
menambahh kekuatan architrave,, juga mem
p
pengerjaan
selanjutnyaa. Pengerin
ngan archiitrave haruus dilaksan
nakan
seecara hati-h
hati, apabilaa dilaksanaakan terlalu cepat (suhhu tinggi deengan
k
kelembaban
rendah) attau suhu dan kelembaaban yang terlalu fluk
ktuasi
a
akan
mengakibatkan kayu men
njadi pecah
h, kulit m
mengelupas, dan
k
kerusakan
laainnya. Sebaaliknya bilaa kondisi pen
ngeringan yyang terlalu
u
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B. Baahan Penduk
kung
Bahaan pendukuung memiliki peran yang
y
sangatt penting dalam
d
m
menentukan

keberhassilan

prosses

pengerjaan

arcchitrave,

bahan
b

p
pendukung
tersebut ssebagai peenunjang terbentuknyya struktur dan
k
konstruksi
architrave.. Berikut beberapa bahan peendukung yang
d
digunakan
dalam pelakssanaan prosses pengerjaaan architraave:
1. Pak
ku, sekrup: ppaku, sekrup
p menjadi penguat
p
konnstruksi dan
n
men
njadi pelenggkap sekalig
gus memban
ntu merekattkan lem setelah
diap
plikasikan.
2. Bau
ut: pada prooduk archiitrave, bautt sebagai sttruktur kek
kuatan
akseesori dan kaaki yang meenghubungk
kan kepada beberapa bagian
b
adalah denngan spesifikasi
arch
hitrave. Baaut yang digunakan
d
kun
nci (L) dan bbersifat kno
ockdown.

Gam
mbar 53. Pak
ku, Sekrup
((Sumber : Penulis)
P
3. lem
m kayu: lem
m yang digu
unakan merupakan cam
mpuran hard
dener
dan
n resin. Lem
m hardenerr dan resin
n lebih kuaat, irit dan tidak
mud
dah kering ketika didiiamkan dalam waktu lama. Selaiin itu
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dibu
utuhkan puula lem ceepat kering
g untuk p enambalan atau
pen
nanganan peecah pada baahan.

Gambaar 54. Lem ddua kompon
nen ( hadner dan kataliis )
((Sumber : Penulis)
P

Gambarr 55. Lem satu kompon
nen
((Sumber : Penulis)
P
4. Harrdware: bahhan hardwa
are terbuat dari pelat baja camp
puran,
yan
ng kuat dan tidak mudaah berkarat. hardware digunakan pada
arch
hitrave

seebagai

ko
onektor

an
ntar

part/

bagian

yang
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men
nghubungkaan antara dudukan, sandaran, serta pen
nutup
dud
dukan.

n
Gambbar 56. Plat Hak Depan
((Sumber : Penulis)
P
E. Teeknik Pengeerjaan Prooduk

G
Gambar 57. flocat
((Sumber : Sutarya)
S
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Bagian ini dijelaskan berbagai hal berkaitan dengan teknik
pengerjaan architrave, yang berisi tahapan-tahapan cara pengerjaan desain
secara berurutan. Dalam pelaksanaan teknik pengerjaan, diperlukan
ketelitian dan kecermatan untuk mendapatkan realisasi produk yang baik
dan berkualitas sesuai dengan konsep desain.
Teknik pengerjaan dibagi menjadi tiga bagian, yaitu pengerjaan
bobok serta pengerjaan ukiran dan penyetelan. Selengkapnya sebagai
berikut:
1.Pengerjaan bobok kayu (Kayu)
Pengerjaan bobok pada architrave digunakan bahan baku kayu jati
dan bahan pendukung mahoni. Kayu yang dipilih adalah kayu jati
gergajian dengan kualitas baik dan telah dilakukan treatment pengawetan,
kemudian dikeringkan dengan kadar air berkisar ± 15%. Setelah persiapan
kayu selesai, maka dapat dilaksanakan tahapan-tahapan selanjutnya, yaitu:
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Gambar 588. Kerangkaa tahap peng
gerjaan
((Sumber : Penulis)
P
2. Pembahanan.
bahanan m
merupakan tahap aw
wal yang memperlih
hatkan
Pemb
k
kebutuhan
penggunaan bahan baku
u. Proses diilakukan deengan melak
kukan
p
pemotongan
kuran,
dan pembeelahan bahaan baku, sesuai dengann posisi, uk
d
dan
jumlah kebutuhann komponen
n produk desain. pem
mbahanan harus
d
disesuaikan
dengan gam
mbar kerja yang
y
telah dibuat
d
sebeluumnya.
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Pemo
otongan daan pembelaahan dilaku
ukan dengan
an menggun
nakan
a gergaji lingkaran ((circular sa
alat
aw) dan Gerrgaji pita (bband saw). Pada
taahap penggergajian aw
wal, potongaan kayu massih dalam kkondisi kasaar dan
b
beberapa
uku
uran dilebihhkan dari uk
kuran gamb
bar kerja, unntuk kepentingan
p
pengetaman
dan pengerj
rjaan konstrruksi.

mbar 59. Koomponen Kaayu Hasil peembahanan
Gam
((Sumber : Penulis)
P
3. Pemotongan sesuai
s
pola ((mal) dan gambar
g
kerjaa.
Pada tahap peemotongan, pola atau mal tellah dibuat dan
d
disampaikan
n kepada peelaksana prroduksi bersama dengaan gambar kerja
p
produk.
Pem
motongan diilakukan sesuai pola atau mal padda bukaan pintu,
p
seedangkan bahan
b
penddukung yaaitu kayu mahoni
m
Baahan pendu
ukung
d
dipotong
meenggunakann gergaji lin
ngkaran (circle saw) unntuk posisi lurus/
l
m
mudah,
dilaanjutkan deengan Gerg
gaji pita (b
band saw) untuk poto
ongan
m
melengkung
/ lebih rumiit.
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Gambaar 60. Kompponen Kayu
u pemotongaan sesuai poola
((Sumber : Penulis)
P
4. Perataan (pengetaman) p ermukaan kayu.
k
Perattaan (penggetaman) permukaan
p
kayu meerupakan upaya
u
m
menghaluska
an dan m
meratakan tiap sisi permukaaan kayu, yang
seebelumnya dilakukann pemotong
gan dan pembelahan
p
n secara kasar.
k
P
Perataan
(p
pengetaman)) dilakukan dengan alat mesinn ketam/ serut
(pplaner) dan
n alat ketam manual.

Gambar
G
61. Komponen
n kayu hasil di serut
((Sumber : Penulis)
P
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5. Pengerjaan Ko
onstruksi.
Tahaap pengerjaaan konstru
uksi merup
pakan prosses yang sangat
s
p
penting,
berrkaitan denggan kekuataan dan ken
nyamanan ppada saat prroduk
d
digunakan.
Pengerjaan
P
konstruksi knoc down menggunnakan konsttruksi
b seperti hak
besi
h depan, selain itu pada
p
posisi pertemuan
p
bbesi dengan
n besi
(m
(medium
deensity fiber)
r) diaplikassikan konsttruksi denggan pemasaangan
seekrup.
m proses peengerjaan kkonstruksi adalah
a
Alat yang digunnakan dalam
g
gergaji
manu
ual, tatah/ pahat dan dibantu den
ngan pengggaris (siku) pada
k
konstruksi
pen,
p
sedanggkan pada lubang dilakukan denngan bor duduk
d
d
dengan
mataa pisau khussus. Pada peertemuan ko
ontruksi bessi kayu (meedium
d
density
fiber)
r), diaplikas ikan dengan
n mesin borr tangan (drrilling) kemudian
d
dilakukan
peemasangan sekrup.

rjaan Kontru
uksi
Gambar 62. Pengerj
((Sumber : Penulis)
P
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Gambar 63. Pengerj
rjaan Kontru
uksi
((Sumber : Penulis)
P
6. Penngemalan pada
p
architrrave.
Pengemalan padda architravve adalah prroses menyyatukan seju
umlah
g
gambar
prod
duk, sehinggga menjadi suatu gamb
bar kerja prroduk jadi sesuai
s
reencana kerjja. Pada tahhap pengem
malan ini . dilakukan ppengeleman
n dan
p
penyatuan,
antar
a
gambaar dengan kayu
k
dan strruktur konsttruksi yang telah
d
dibuat
sebelu
umnya.

Gaambar 64. Perakitan
P
Peengemalan Pada
P
Logo Keraton
K
Yoogyakarta
((Sumber : Penulis)
P

124

7. Meengetam ataau menyerut
ut pada perm
mukaan kayu
u.
Pada proses menngetam seb
belumnya, akan menghaasilkan beb
berapa
b
bagian
yang masih kotoor pada pem
mukaan kayu
u. Pada ujun
ung kayu terrsebut
d
dilakukan
prroses merappikan, yaknii pengelupassan bukas ggergaji,

Gambar 655. Mengetam
m atau Men
nyerut
((Sumber : Penulis)
P
8. Pemasangan Hardware
H
(ttes)
Pemaasangan haardware dilakukan
d
pada
p
part yang terp
pisah,
m
masing-masi
ing part dip
ipasang harrdware sesu
uai posisi ssambungan yang
teelah ditentu
ukan pada gaambar kerjaa. Bagian atas, hardwarre dipasang
g pada
saambungan ke-arah attas, bagian
n atas hard
dware dipaasang padaa dua
saamping dan
n kana bagiaan atas ,dan
n

125

Gambar 666. Tes Pemaasangan Had
dware
((Sumber : Penulis)
P
9. Meelubangi orn
namen padaa Architravee ( Bor )
Bor pada
p
ornam
men dilakukaan sesudah di
d mal karenna untuk
m
melakukan
proses
p
selanj
njutnya yaitu
u pembobo
okan akan leebih mudah.

Gambar 67 . Mengeborr Ukiran Ornament
Sumber : Peenulis)
(S

126

10. Meelubangi orn
namen padaa Architravee ( bobok )
Bobo
ok pada ornnamen dilak
kukan sesudah di mall dan sesud
dah di
b pada pa
bor
art yang teerpisah, maasing-masing part dippasang hard
dware
seesuai posissi sambunggan yang telah
t
ditenttukan padaa gambar kerja.
k
B
Bagian
atas,, hardwaree dipasang pada
p
sambu
ungan ke-aarah atas, bagian
b
a hardwarre dipasangg pada dua samping,
atas
s
kaanan dan kirri

Gambar
G
68. Membobok
k Ukiran Orrnament
((Sumber : Penulis)
P
F. Proses Ukir
P
Proses
peng
gerjaan ukirr architravee hanya dillakukan paada ukiran motif
jepara dan kerato
on Yogjakarrta, proses ukir memeerlukan waaktu yang cukup
c
lama, serta
s
diperlu
ukan keahliaan dan keteelitian pengu
ukir. Prosess ukir archiitrave
tidak sama
s
dengaan mengukiir motif laain karena mengeksploor ornamen
n dan
lambanng keraton Yogjakartaa harus buttuh nilai estetis
e
yangg tinggi , selain
s
bentuknnya yang tiipis dan raw
wan pecah karena men
nggunakan sistem bo
obok ,
ornameen jepara memang
m
bannyak di gu
unakan untu
uk ukian arrchitrave cuman
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untuk mngeskplor
m
r harus buttuh imajinaasi yang tin
nggi, mencaari nilai estetika
yang saangat fantasstik harus bbutuh waktu
u yang lamaa , Berikut ttahap demi tahap
proses ukir architrrave:

ma Menguk
kir
Gambaar 69. Skem
((Sumber : Penulis)
P
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1. Perssiapan alat ukir
u
Untuk mendapatka
m
an hasil ukir maksimall, diperlukaan alat ukir yang
menndukung, alaat-alat terseebut adalah pahat ukir, palu dari kayu, batu asah,
sikat dari ijuk, pensil (alat
at tulis), dan
n kain perca. Adapun alat yang paling
p
utam
ma adalah satu
s
set pahhat ukir dallam berbag
gai ukuran yyang terdiri dari
pahaat penguku,, kol, penyyilat, dan pengot.
p
Pah
hat tersebut harus mem
miliki
ketaj
ajaman maksimal untukk mendapatk
kan hasil uk
kir bambu yyang baik

Gambar 770. Persiapan
n Alat Mengukir
((Sumber : Sutarya)
S

Gam
mbar 69. Pah
hat Penguku
u
((Sumber : Sutarya)
S
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a. Pahat Penguku
Pahat pen
nguku dalam
m 1 set berjjumlah 20 buah,
b
ukuraan lebar pah
hat di
mulai darii paling keccil 1,5 mm sampai den
ngan 40 mm
m, panjang pahat
220-250 mm
m tebal kurang leb
bih 1,5 mm
m, Fungsi pahat pen
nguku
digunakan
n untuk mem
mbuat ukiraan bentuk lengkung,
l
bbentuk cemb
bung,
cekung, ik
kal, dan peccahan atau cawen.
c

mbar 70. Pah
hat Penyilat
Gam
((Sumber : Sutarya)
S
b. Pahat Penyilat
Pahat pen
nyilat dalam
m 1 set berjumlah 10 buah,
b
ukuraan lebar pah
hat di
mulai darii paling keccil 1, mm sampai
s
den
ngan 40 mm
m, panjang pahat
220-250 mm tebal kurang leb
bih 1,5 mm,
m
Fungsii pahat pen
nyilat
digunakan
n untuk mem
mbuat ukiraan bentuk garis lurus, bbentuk cemb
bung,
cekung, daasaran, atauu lemahan.
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Gam
mbar 71. Pah
hat Pengot
(Sumbber : Drs. Su
utarya, MM
M)
c. Pahat Pengot
Pahat pen
ngot dalam
m 1 set berrjumlah 1-3
3 buah,benntuk mata pahat
miring meenyudut, ukkuran lebar pahat di mulai
m
dari paaling kecil 4 mm
sampai deengan 10 mm
m, panjang pahat 220--250 mm teebal kurang lebih
1,5 mm, Fungsi
F
pahhat pengot digunakan
d
untuk
u
mem
mbersihkan sudut
untuk selaa-sela dasaaran ukiran yang sulitt di jangkaau dengan pahat
perata / peenyilat

P
Kol
Gaambar 72. Pahat
((Sumber : Sutarya)
S
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d. Pahat Kol
Pahat kol dalam 1 seet berjumlaah 10 buah,bentuk matta pahat cek
kung,
ukuran leb
bar pahat dii mulai darii paling keccil 5 mm saampai dengan 45
mm, panjaang pahat 2220-250 mm
m tebal kurang lebih 00,75 mm, Fungsi
pahat kol digunakan untuk mem
mbuat cekung yang daalam seperti alur
daun , jug
ga bisa untuuk membuaat hiasan tek
ksture karyya seni, pah
hat ini
juga di gu
unakan untuuk mengerjaakan bagian
n-bagian ceekung yang tidak
dapat dikeerjakan denggan pahat penguku

Gam
mbar 73. Paahat Coret
(Sumbber : Drs. Su
utarya, MM
M)
e. Pahat Coret
Pahat kol dalam 1 sset berjumlaah 10 buah
h,bentuk maata pahat seeperti
huruf V, ukuran lebbar pahat dii mulai darii paling keccil 3 mm saampai
njang pahat 15 mm,Fungsi pahat coret digun
nakan
dengan 1,5 mm, panj
untuk mem
mbuat pahaatan atau uk
kiran isian , hiasan daaun , bungaa dan
teksture un
ntuk karya seni.
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2. Memb
buat Pola Ukkir
Pola uk
kir dibuat secara freeehand kem
mudian dipiindahkan secara
s
digittal dengan skala 1:10 dalam prog
gram Autoccad. File draawing kemudian
dilakkukan prin
nting dengaan skala 1:1 namun sebelumnyaa, ukuran perlu
disesuaikan deengan lenggkung kayu
u (melebar ke atas). Hasil priinting
kem
mudian di sam
mbungkan ppada kertas A4.

Gambar 771. Menyam
mbung Pola Ukir
((Sumber : Penulis)
P
3. Pemassangan Polaa (mal)
Menemp
pelkan polla merupakan kegiattan awal sebelum mulai
m
menngukir, seh
hingga tahhap pemasangan polla memerlu
lukan keteepatan
peneempelan pada media kkayu yang su
udah diperssiapkan , yaaitu pada ten
ngahtenggah sesuai dengan gam
mbar kerjaa, penempelan dilakukkan dengan
n lem
putihh yang dapaat dilunturkkan dengan air
a setelah ukiran
u
selesaai.
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Gambar 72. Pemasaangan Pola Mal
M
((Sumber : Penulis)
P
4. Ngetaki sesuai motif
m
Nggetakki merupakkan tahap membuat pahatan, ppada permu
ukaan
meddia sesuai dengan poola (motif) yang diteentukan, tuujuannya adalah
a
mem
mindahkan garis-gariss motif uk
kiran pada media kayyu. Pahat yang
diguunakan adalah penyilat dan pengukku dan coreet.

Gambar 733. Nggetaki sesuai motiif ukir
((Sumber : Penulis)
P
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Gambar
G
74. Nggetaki Keraton
K
Yog
gjakarta
((Sumber : Penulis)
P
5. Ndaasari bagian
n luar motif
Pada tah
hap ndasar i adalah meemberikan alas atau daasar ukiran pada
sela--sela batas gambar mootif. Pahat yang
y
digunaakan adalahh penguku untuk
u
motiif lengkun
ng, penyilaat untuk bagian dasar, dan
mem
mbersihkan sudut ukiraan.

Gambar
G
75.. NdasariI sesuai
s
motiff ukiran
((Sumber : Penulis)
P

pengot untuk
u
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6. Ngggrabahi / mb
bukaki sesuaai motif ukiir
Yaitu membentuk
m
ssecara kasarr dari masin
ng-masing bbagian polaa ukir.
mbentuk tin
nggi rendahh dan cekun
ng cembung
g motif ukirran, pada proses
p
Mem
nggrrabahi sang
gat dibutuhhkan rasa (ffeeling) atau nilai seni
ni dan keind
dahan
yangg dimiliki ahli ukir dan peranccangnya. Hampir
H
sem
mua jenis pahat
diguunakan padaa proses ngggrabahi.

Gam
mbar 76.Ngggrabahi/ mbu
ukaki sesuaai motif ukirr
((Sumber : Penulis)
P
7. Ngleemahi dasarr ukiran
Tahap ng
glemahi addalah memb
buat dasar ukiran lebbih dalam pada
bagiian yang tidak bermottif. Pada taahap nglem
mahi tidak ddilakukan secara
s
penuuh (rata) paada bagian diluar mottif, proses ini
i
dilakukkan dengan
n cara
ngleemahi tekniik getak caawen, yaitu dilemahi hanya
h
padaa bagian sissi-sisi
terteentu pada luar mottif, teknik getak ca
awen dimaaksudkan untuk
u
mem
mpertahankaan bentuk leengkung silinder pada kayu.
k
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Gambar 77. Nglema
ahi dasar uk
kiran
((Sumber : Penulis)
P
8. Maathut/ Meny
yempurnakaan ukiran

Gaambar 78.M
Mathut/ Meny
yempurnakan ukiran
((Sumber : Penulis)
P
Proses teraakhir adalahh mathuti attau menyem
mpurnakan m
motif ukir. Motif
M
yang seebelumnya masih kasaar, dirapikan dan dihalluskan denggan pahat secara
s
lebih teeliti, pada tahap
t
mathuuti juga dib
berikan peccahan garis yang meng
gikuti
arah ukkiran, kemu
udian dilanj
njutkan deng
gan pemeriksaan dari pangkal saampai
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ujung (mbabari) dengan melihat contour motif secara keseluruhan. Proses ukir
yang telah selesai, kemudian dibersihkan dari sisa-sisa penempelan pola (mal)
sebelumnya.
G. Finishing
Sesuai dengan keputusan desain yang telah ditentukan, finishing yang
diterapkan pada architrave adalah jenis finishing salak Basse, yang
diaplikasikan semua pada material architrave. Finishing salak Basse dipilih
untuk mendapatkan estetika pada bukaan pintu, namun dengan nuansa classic,
serta ramah lingkungan dalam penggunaan jangka panjang. Tahap-tahap
finishing architrave dapat dijabarkan sebagai berikut:
1. Persiapan alat finishing
Pada proses architrave membutuhkan alat kompresor dan spray gun
seperti kebanyakan teknik finishing. Finishing manual dilakukan untuk
mendapatkan warna, serat ,dan tekstur natural bambu. Adapun alat-alat yang
diperlukan adalah:
A. Mesin ampelas
B. Ampelas kayu (Multi ukuran: 100-120, 160-240, 280-400, 600-1000)
C. Kape/ Scrap
D. Kaleng/ wadah (tempat pencampuran material finishing)
E. Kuas besar
F. Kuas kecil (kuas lukis)
G. Kain Perca/ kain pop
H. Sendok takar
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I. Miixer (Pengad
duk materiaal finishing))
J. Isoolasi (Selotip
p)

ng
Gambaar 79. Alat-alat finishin
((Sumber : Penulis)
P
2. Persiaapan bahan finishing
f
Beberap
pa bahan ffinishing yaang digunaakan adalahh berupa kreasi
k
penyyusun, yaiitu dengann mencam
mpurkan beberapa bbahan finisshing.
Keteerbatasan bahan dipasaaran yang sesuai
s
deng
gan konsep,, menjadi alasan
a
utam
ma diciptak
kannya maaterial finiishing buattan. Beriku
kut bahan yang
diguunakan dalam
m finishingg architrave:
A. Leem Putih DN
N
B. Leem cepat keering (altecoo)
C. Oker
O
jati dan
n serbuk gerrgaji.
D. Peewarna Watter Basse (bbamboo staiin)
E. Toop Coat Wa
ater Basse (C
(Clear Doff))
F. Aiir (pengencer)
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Gam
mbar 80. Bah
han dempul
((Sumber : Penulis)
P
3. Pendem
mpulan dan
n penambalaan
Tahap aw
wal finishingg adalah memeriksa media
m
finishiing (architrrave).
Pemeriiksaan ini meliputi caacat pada architrave yaitu; pecaah, lubang, dan
kerusakkan lain yaang mungkiin terjadi. Cacat atau kerusakann tersebut segera
s
dilakukkan penang
ganan yaituu dengan pendempulan
n dan penaambalan deengan
media penambalan
p
n architravee dan atau dengan
d
cam
mpuran lem pputih dan seerbuk
gergaji, aplikasi peendempulann dilakukan
n dengan kap
pe atau pennambalan deengan
alat perrtukangan.

mpulan dan atau penam
mbalan mateerial
Gambar 81. Pendem
((Sumber : Penulis)
P
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4. Pengam
mpelasan kasar
Pengam
mpelasan kkasar dilak
kukan untu
uk menghhilangkan bekas
b
penaambalan daan pendemppulan, selaain itu pengampelasann kasar berrguna
untuuk menghilaangkan sisa -sisa penan
nda pensil/ pena
p
dan beekas penem
mpelan
polaa (mal) uk
kir yang m
masih tersiisa. Ampellas yang ddigunakan pada
penggampelasan
n kasar adalaah no.100-1
120.

Gam
mbar 82. Pen
ngamplasan
((Sumber : Penulis)
P
5. Penuutupan pori-pori (filler ing)
architra
ave filler yanng telah jad
di dan memiliki kekenttalan yang sesuai
s
(sepperti madu),, dapat diapplikasikan pada
p
archittrave dengaan menggun
nakan
dem
mpul alat yan
ng digunakkan adalah pahat
p
atau dengan
d
bennda yang runcing
padaa bentuk lu
ubang yang kecil. Keriingkan med
dia yang tellah diaplikaasikan
fillerr dengan diangin-ang
d
ginkan (tidaak dibawah
h sinar mattahari langsung)
hinggga kering dan
d mudah ddiampelas.

141

Gambar 833. Proses penutupan porri-pori
((Sumber : Penulis)
P
6. Penggampelasan
n halus 1
Media kayu
k
archittrave yang telah kerin
ng dari filleer akan meenjadi
kasaar kembali, sehinggaa perlu dillakukan peengampelasaan halus untuk
u
mem
munculkan warna
w
naturral pada arrchitrave secara merataa. Ampelas yang
diguunakan adallah no. 1600-240, ampeelas diaplikaasikan secaara manual tanpa
mesin ampelas untuk "merrasakan" vissual warna natural
n
archhitrave.
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Gambar 84. Pengampelasan halus 1
(Sumber : Penulis)
7. Pewarnaan (architrave) melamine
Finishing merupakan proses terakhir dari tahapan pengerjaan karya.
Sesuai dengan pengertiannya, finising architrave adalah proses pengerjaan
untuk menentukan warna (color) dan penampilan (look) dari suatu
architrave (Fx. Sigit, 2009: 1). Serta sesuai fungsinya yaitu memperindah
tampilan suatu produk serta menambah nilai jual, maka finishing pada karya
tugas akhir ini sangat penting, disampaing untuk memperindah tampilan
produk, finishing juga menunjukkan kualitas produk yang dibuat.
Dalam proses finishing karya tugas akhir ini, penulis menggunakan
finishing dengan jenis Melamin. Hasil finishing melamine ini sangat
menentukan produk yang dibuat, baik itu dari segi kualitas dan estetikanya.
Dalam hal ini digunakan adalah sending sealer impra dan pengerasnya,
sebagai dasaran, impra kreatif colour, dengan warna yang telah ditentukan,
clear dof lacquar lack sebagai pengkilap bidang produk. Semua material
finishing diatas menggunakan pengencer thinner.
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Gam
mbar 85. Pew
warnaan
(S
Sumber : Peenulis)
8.

Penggampelasan
n halus 2
Proses pertama dalam finiishing ini adalah peenghalusan atau
penggamplasan,

fungsi

pengamplaasan

pertaama

ini

adalah

untuk
u

mennghaluskan permukaaan kayu dan
d
memb
bersihkan pproduk mentah
m
archhitrave darii bekas lem
m maupun pensil.
p
Pad
da proses peengamplasaan ini
bias menggunaakan alat baantu mesin, atau langsung mengggunakan am
mplas
Nom
mor. 100-12
20 karena bbidang papaan kayu solid memilkki permukaaannya
kasaar sehingga harus dilakkukan peng
gamplasan dasar
d
mengggunakan am
mplas
denggan tekstur kasar.
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Gambar 886. Pengam
mpelasan hallus 2
((Sumber : Penulis)
P
9. Pelaapisan akhirr (top coat)
Pada tah
hap akhir ffinishing meenggunakan
n bahan finiishing Top Coat
Tahaap ini meru
upakan pelaapisan antarr media yaittu antara m
media pengeecatan
denggan material pengecaatan. Pelapisan antar media inii sering diisebut
sandding sealer, yang berarrti penyekaat atau peng
gunci yang dapat diam
mplas,
pelaapis yang mempunyai
m
ketebalan meratakan permukaann serat dan
n pori
padaa permukaaan kayu. U
Untuk mend
dapatkan haasil yang m
maksimal, proses
p
sandding dilakuk
kan dua saampai tiga kali. Cara pengamplaasan yang kedua
k
berbbeda dengan
n yang pertaama, yaitu lebih teliti dan
d teknik ppengamplasaannya
denggan cara meengambangg. Hal ini diilakukan un
ntuk mendappatkan keteebalan
penggamplasan yang
y
rata..
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Gambar 87. Prosees Pelapisan
n akhir (top coat)
(Sumbeer : Penulis)
H. Displayy produk
Display produk archiitrave meru
upakan rang
gkaian gambbar dokumeentasi
yang dilakukan
d
oleh
o
perancaang, dengaan melakukan pemotreetan pada lokasi
l
yang teelah di settin
ng sesuai ddengan konssep desain. Langkah
L
ter
ersebut dilak
kukan
dengann mengambiil gambar ddari berbagaai sisi dan su
udut, serta m
menggambarkan
fungsi-fungsi yang
g telah dicap
apai sesuai konsep
k
desaain. Berikutt gambar-gaambar
displayy produk:
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Gambarr 88. Architrrave One Door
((Sumber : Penulis)
P
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Gambarr 89. Architrrave One Door
((Sumber : Penulis)
P
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Gambar 90. Architrave True Door sleding
((Sumber : Penulis)
P
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Architrave True Door Sleding
Gambar
G
91. A
(Sumber : Penulis)
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I. Kalkulasi
Kalkulasi produk architrave dilakukan untuk memberikan gambaran
secara rinci biaya produksi. Rincian kalkulasi produk architrave mencakup
secara keseluruhan biaya produksi, mulai dari bahan baku, bahan pendukung,
alat-alat sekali pakai, biaya tenaga kerja, dan lain-lain. Berikut disajikan tabel
kalkulasi rincian biaya proses produksi architrave:
1. Kalkulasi produksi architrave
2. Kalkulasi produksi kontruksi architrave
3. Kalkulasi biaya finishing
4. Rekapitulasi biaya total
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Kalkulasi produksi Architrave

Satuan ( cm )
Uraian
No

2.

Kubikasi

Komponen Bahan

( Qty )
( m )

bukaan pintu
1.

Satuan
Jmlh

P

L

T

Papan depan

25

3

200

2

0,015

Papan depan atas

140

3

40

2

0,0168

3.

Papan depan samping

6

2

200

2

0,0024

4.

Papan dalem samping

18

3

200

2

0,0108

5.

Papan dalem tengah

90

18

3

4

0,00486

Jumlah Total

Dibagi 1.000.000

0,04986

Kubikasi
( m )

Hasil pembulatan



Harga Kayu Jati per M

0,04986 M

= Rp. 2.500.000 ( OD, Dimensi : 25 – 30 cm )



Kalkulasi harga bahan baku = 3x harga per M x jumlah kubikasi.
= 3x 2.500.000 x 0,04986 M
= Rp. 373.950
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DAFTAR TABEL II
KALKULASI BAHAN DAN BIAYA FINISHING
Vol
No

1

Jumlah

Harga

Jumlah

( Qty )

Satuan

Total

BAHAN

Bahan baku kayu jati

0,04986

2.000.000
1 set

/ m

750.000

JUMLAH

750.000

½ Kg

40.000

40.000

b. hak depan

1 Pcs

15.000

15.000

c. sekrup

1 Pcs

5.000

5.000

JUMLAH

60.000

1 liter

60.000

60.000

1 liter

60.000

60.000

1 liter

68.000

68.000

1liter

60.000

60.000

3liter

12.000

36.000

1pcs

2.500

2.500

1meter

6.500

6.500

5lembar

2.000

10.000

JUMLAH

303.000

Bahan Pendukung
2

a. Lem Epoxy

Kg

Bahan Finishing
a. Sending sealer
b. cat dasar epoxy

Liter

c. cat warna
3

d. thinner ND
F. Kuas
G. amplas no 180
h. amplas no 100

4

Biaya Produksi
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a. Tukang Kayu

1 org

4 Hari

80.000

320.000

1 org

4 Hari

45.000

180.000

d. Tukang finising

1 org

3Hari

45.000

135.000

e. Tukang Natah

1 org

2 hari

80.000

160.000

7hari

80.000

560.000

JUMLAH

1355.000

b. Tukang bobok
c. Tukang Amplas

1 org

NO

JENIS KEBUTUHAN

JUMLAH

1.

BAHAN BAKU KAYU MAHOGANI

Rp. 750.000

2.

BAHAN PENDUKUNG

Rp. 60.000

3.

BAHAN FINISHING

Rp. 303.000

4.

BIAYA PRODUKSI

Rp. 1355.000

TOTAL BIAYA BAHAN DAN PEMBUATAN Rp. 2.468.000

Tabel 1 Kajian Kalkulasi Produk
(Sumber: Dokumentasi penulis, 2017)
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BAB VI
PENUTUP
A. Kesimpulan
Perkembangan kebutuhan manusia membuat seorang desainer produk
Architrave untuk mengembangkan beragam inovasinya untuk memenuhi
kebutuhan tersebut, Architrave merupakan jenis perabot yang di butuhkan oleh
manusia dengan persyaratan kenyamanan yang sangat tinggi, nilai estetika
yang sengat tinggi, sehingga dalam perancangannya sangat dibutuhkan
penerapan ilmu ergonomi dan keilmuan Iain yang berkaitan. Dalam
pemakaiannya, Architrave memiliki intensitas pemakaian yang cukup tinggi,
hingga rentan terhadap kerusakan dan umur pemakaian, Architrave didesain
dengan memperhatikan berbagai keilmuan untuk mendapatkan desain yang
baik dan sesuai dengan kaidah-kaidah ergonomi dalam pemakaiannya.
Sehingga dari keseluruhan bab yang telah dibahas, dapat diambil kesimpulan
sebagai berikut:
1. Ruang keluarga sebagai objek kajian, memiliki beragam fungsi dan
memiliki bentuk, ukuran luas yang beragam, sehingga Architrave
hadir memenuhi kebutuhan keluarga agar terciptanya produk yang
bernilai estetika.
2. Dengan hardware sederhana, Architrave dibuat dengan sistem
knockdown, sehingga dapat efisien menjadi beberapa variasi bentuk
dan jenis Architrave. Ide ini telah menjawab konsep serta
permasalahan yang telah dibatasi dan dirumuskan sebelumnya
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3. Kayu jati sebagai material utama yang di padukan dengan finishing
melamin sehingga menghasilkan nilai yang berkelas dan kesan yang
estetis.
4. Melalui pengolahan dan pengawetan yang baik, kayu jati memiliki
kualitas yang sangat tidak kalah dari jenis bahan yang lain . Hal ini
terbukti dengan terwujudnya Architrave yang dapat diaplikasikan
finishing melamin dengan warna natural.
5. Dengan sentuhan estetika dan aplikasi yang tepat, Architrave sebagai
produk budaya Jepara layak dan mampu bersaing dengan produk
yang lainnya, maupun produk secara internasional.
6. Dengan perencanaan yang matang di tunjang dengan gambar kerja
yang jelas dan lengkap desain Architrave dapat di wujudkan sesuai
tujuan dan kwalitas yang di harapkan
7. Proses produksi Architrave dilakukan di beberapa tempat yang di
pilih sesuai dengan keahlian masing-masing, tingkat kesulitannya
yang berbeda.
8. Secara visual tampilan Architrave dapat dilihat dari proses ukiran
yang berkesan bernilai estetika yang tinggi
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B. Saran
Desain adalah buah pikir, ide atau gagasan yang mahal untuk sekedar
di hargai dengan materi. Degain sangat berkaitan dengan masyarakat, sosial,
budaya, adat istiadat dan Iain Sebagainya. bukan hanya apa yang akan (Jibuat
dan bagaimana caranya tetapi mengapa harus' dibuat, untuk apa suatu produk
dibuat, yang kemudian dirumuskan dalam kosep. Terlepas dari kekurangan
dan kelebihan architrave, adalah upaya untuk mcwujudkan konsep mcnjadi
sebuah produk merupakan proses yang tidak ternilai. Berikut beerapa saran
untuk kemajuan teknologi dan desain di Jepara dan Indonesia pada umumnya:
1. Desain memiliki tanggung jawab besar dalam kehidupan manusia,
menciptakan desain bukan hanya tentang bentuk yang unik dan menarik
tetapi perlu dilakukan kajian mengenai bentuk. fungsi, kenyamanan, serta
keterkaitan dalam berbagai bidang kehidupan manusia.
2. Dalam proses penciptaan produk, desainer perlu melakukan banyak kajian
mengenai fungsi dan mekanisme hardware, jika tidak ditemukan kesesuaian
hardware dengan fungsi dan mekanisme untuk desain yang diharapkan,
maka diperlukan desain hardware secara khusus.
3. Meskipun kesan estetika bersumber dari subjektifitas manusia, namun untuk
menciptakan visual secara estetis, bentuk, fungsi, warna, dan proporsi
sangat diperlukan dalam penciptaan produk
4. Kegiatan mengukir di Jepara yang saat ini semakin menurun eksistensinya,
perlu dilakukan pengangkatan atau pencitraan kembali. Yakni dengan
melakukan berbagai inovasi dalam berbagai hal, baik dari desain motif,
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desain

produknya,

media

bahan

baku

aplikasinya,

hingga

pada

pemasarannya. Upaya pencitraan diharapkan mampu menggugah semangat
generasi muda dalam berkarya, serta meningkatkan nilai jual desain ukir.
5. Motif ukir jepara sebagai Salah satu warisan budaya bangsa, patut kita
lestarikan dan kita kembangkan. Dengan penerapan pada berbagai desain
secara terkonsep dan berkelanjutan, diharapkan mampu menjadi motif
primadona.
6.

Proses produksi Architrave yang dilakukan dalam beberapa lokasi, sedikit
merugikan dalam Sisi waktu dan transportasi. Beberapa lokasi produksi
merupakan salah satu gambaran kegiatan produksi di Jepara. Agar lebih
efisien, produksi kedepan dapat dilakukan cukup pada satu atau dua lokasi.

7. Sebagai langkah antisipasi terhadap membanjirnya produk-produk desain
dunia, diperlukan generasi desainer produk industri yang mampu membaca
peluang pasar maupun menciptakan tren pasar baru. Sehingga diperlukan
peran serta perguruan tinggi dan pemerintah untuk mengembangkan serta
menghargai karya desainer lokal Jepara serta Indonesia secara umum.
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