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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 perubahan-

perubahan 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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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 tiap-

tiap 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 dipecah-

pecah (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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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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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. 
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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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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, bahan-

bahan 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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  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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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 



 

I. Mi

J. Iso

2. Persia

peny

Kete

utam

digu

A. Le

B. Le

C. O

D. Pe

E. To

F. Ai

ixer (Pengad

olasi (Selotip

apan bahan f

Beberap

yusun, yai

erbatasan b

ma diciptak

unakan dalam

em Putih DN

em cepat ke

Oker jati dan

ewarna Wat

op Coat Wa

ir (pengenc

duk materia

p) 

Gamba

(

finishing 

pa bahan f

itu dengan

ahan dipasa

kannya ma

m finishing

N 

ering (alteco

n serbuk ger

ter Basse (b

ater Basse (C

er)

 

al finishing)

ar 79. Alat-

(Sumber : P

finishing ya

n mencam

aran yang s

aterial fini

g architrave

o) 

rgaji. 

bamboo stai

(Clear Doff)

) 

alat finishin

Penulis) 

ang diguna

mpurkan b

sesuai deng

ishing buat

: 

in) 

)

 

ng 

akan adalah

eberapa b

gan konsep,

tan. Beriku

h berupa k

bahan finis

, menjadi a

kut bahan 

138 

kreasi 

shing. 

alasan 

yang 



 

3.   Pendem

Pemeri

kerusak

dilakuk

media p

gergaji

alat per

mpulan dan

Tahap aw

iksaan ini 

kan lain ya

kan penang

penambalan

, aplikasi pe

rtukangan. 

               

Gambar 

Gam

(

n penambala

wal finishing

meliputi ca

ang mungki

ganan yaitu

n architrave

endempulan

          

81. Pendem

(
 

mbar 80. Bah

(Sumber : P

an 

g adalah m

acat pada 

in terjadi. 

u dengan p

e dan atau d

n dilakukan

mpulan dan 

(Sumber : P

han dempul

Penulis) 

emeriksa m

architrave

Cacat atau 

endempulan

dengan cam

n dengan kap

atau penam

Penulis) 

 

media finishi

yaitu; peca

kerusakan 

n dan pena

mpuran lem p

pe atau pen

 

mbalan mate

ing (architr

ah, lubang

n tersebut s

ambalan de

putih dan se

nambalan de

erial 

139 

rave). 

, dan 

segera 

engan 

erbuk 

engan 



 

4.   Pengam

pena

untu

pola

peng

5. Penu

(sep

dem

pada

filler

hing

mpelasan k

Pengam

ambalan da

uk menghila

a (mal) uk

gampelasan

utupan pori

architra

perti madu),

mpul alat yan

a bentuk lu

r dengan d

gga kering d

asar 

mpelasan k

an pendemp

angkan sisa

kir yang m

n kasar adala

Gam

(

-pori (filler

ave filler yan

, dapat diap

ng digunak

ubang yang 

diangin-ang

dan mudah d

 

kasar dilak

pulan, sela

-sisa penan

masih tersi

ah no.100-1

mbar 82. Pen

(Sumber : P

ing) 

ng telah jad

plikasikan p

kan adalah p

kecil. Keri

ginkan (tida

diampelas.

kukan untu

ain itu pen

nda pensil/ p

isa. Ampel

120. 

ngamplasan

Penulis) 

di dan mem

pada archit

pahat atau d

ingkan med

ak dibawah

uk mengh

gampelasan

pena dan be

las yang d

 

iliki kekent

trave denga

dengan ben

dia yang tel

h sinar mat

hilangkan b

n kasar ber

ekas penem

digunakan 

talan yang s

an menggun

nda yang ru

lah diaplika

tahari lang

140 

bekas 

rguna 

mpelan 

pada 

sesuai 

nakan 

ncing  

asikan 

sung) 



 

6. Peng

kasa

mem

digu

mes

gampelasan

Media k

ar kembali

munculkan w

unakan adal

in ampelas 

Gambar 83

(

n halus 1 

kayu archit

, sehingga 

warna natur

lah no. 160

untuk "mer

 

3. Proses pe

(Sumber : P

trave yang 

a perlu dil

ral pada ar

0-240, ampe

rasakan" vis

nutupan por

Penulis) 

telah kerin

lakukan pe

rchitrave se

elas diaplika

sual warna n

 

ri-pori 

ng dari fille

engampelasa

cara merata

asikan seca

natural arch

 

er akan me

an halus u

a. Ampelas 

ara manual 

hitrave. 

141 

enjadi 

untuk 

yang 

tanpa 



142 

 
 

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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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 

Harga Kayu Jati per 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 

No 

Uraian 

Komponen Bahan 

bukaan pintu 

Satuan ( cm ) 

 Jmlh 

( Qty ) 

Satuan 

Kubikasi 

( m� )  

P 

 

L 

 

T 

1. Papan depan  25 3 200 2 0,015 

2. 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 

Kubikasi 

( m� ) 

Dibagi 1.000.000 0,04986 

 

Hasil pembulatan 0,04986 M� 
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DAFTAR TABEL II 

 KALKULASI BAHAN DAN BIAYA  FINISHING 

 

 
4 Biaya Produksi     

No BAHAN 
Vol  

 

Jumlah 

( Qty ) 

Harga 

Satuan 

Jumlah 

Total 

1 

 
Bahan baku kayu jati 0,04986 1 set 

2.000.000 

/ m� 
750.000

JUMLAH 750.000

2 

Bahan Pendukung 

a. Lem Epoxy 

b. hak depan 

c. sekrup 

 

 Kg 

 

 

 

½ Kg 

1 Pcs 

1 Pcs 

 

40.000 

15.000 

5.000 

  40.000

  15.000

  5.000

JUMLAH 60.000

3 

Bahan Finishing  

a. Sending sealer 

b. cat dasar epoxy 

c. cat warna 

d. thinner ND 

F. Kuas 

G. amplas no 180 

h. amplas no 100 

 

Liter  

 

 

 

1 liter 

1 liter 

1 liter 

1liter 

3liter 

1pcs 

1meter 

5lembar 

 

60.000 

60.000 

68.000 

60.000 

12.000 

2.500 

6.500 

2.000 

60.000

60.000

68.000

60.000

36.000

2.500

6.500

10.000

JUMLAH 303.000
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a. Tukang Kayu 

b. Tukang bobok 

c. Tukang Amplas 

d. Tukang finising 

e. Tukang Natah  

1 org 

1 org 

1 org 

1 org 

1 org 

 

4 Hari 

4 Hari 

3Hari 

2 hari 

7hari 

80.000 

45.000 

45.000 

80.000 

80.000 

 

320.000 

180.000 

135.000 

160.000 

560.000 

 

 JUMLAH 1355.000
 

 

Tabel 1 Kajian Kalkulasi Produk 

(Sumber: Dokumentasi penulis, 2017) 

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 
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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 



155 

 
 

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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