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BAB II 

KONSEP PERANCANGAN 

 

2.1 Kajian Sumber Perancangan 

 “Manusia dalam kegiatan sehari-hari memiliki. beragam aktivitas, 

yang semuanya membutuhkan alat. bantu berupa benda yang memudahkan 

kegiatan mereka tersebut” (Marizar, 2005: 76). Seperti halnya produk meja 

makan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan makan, tempat tidur 

untuk memenuhi kebutuhan tidur, serta kursi teras untuk memenuhi 

kebutuhan bersantai dan menjamu tamu. 

Kursi teras merupakan fasilitas duduk untuk relaksasi di ruang teras 

rumah, Moderenisasi serta kenyamanan yang tinggi sangat diperlukan 

dalam menciptakan produk kursi teras agar dapat digunakan di masyarakat. 

Dalam perkembangannya produk kursi teras telah mengalami banyak 

perubahan bentuk yang disesuaikan dengan keinginan para konsumen dan 

trend market, untuk itu kreativitas serta inovasi diperlukan demi 

terwujudnya produk kursi teras sebagai penunjang kebutuhan masyarakat.  

Dilihat dari  segi fungsional yang bersumber dari data literature dan 

data lapangan menjadi pedoman dalam perancangan produk kursi teras, hal 

tersebut bertujuan untuk membuat produk kursi teras yang nyaman dan 

aman saat digunakan dan tidak meninggalkan kesan estetis dalam segi  

visual. 

Dari segi visual penulis mengangkat Deformasi dari bentuk gitar 

sebagai bentuk dasar dari produk set kursi teras. Hal ini sebagai bentuk dari 

apresiasi penulis terhadap musisi di seluruh dunia dan rasa suka penulis 

terhadap alat musik gitar, juga berkaitan dengan kebiasaan masyarakat 

bersantai di teras sambil bermain gitar. Pengaplikasian motif tradisional 

Jepara pada bagian set kursi teras digunakan sebagai poin tambahan untuk 
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estetika, juga sebagai pengenalan kepada masyarakat umum tentang motif 

tradisional dari kota Jepara. 

Oleh karena itu, penulis mempunyai pertimbangan untuk 

mengeksplorasi mengenai deformasi bentuk alat musik gitar sebagai ide 

dasar dari perancangan produk set kursi teras yang nyaman, indah, bernilai 

jual dan tidak meninggalkan budaya lokal daerah Jepara. Berikut merupakan 

pertimbangan yang digunakan.  

2.1.1. Pendekatan Penelitian 

Dalam pembuatan karya tugas akhir diperlukan 

pengumpulan data-data yang akan digunakan sebagai kajian konsep 

awal perancangan produk dengan survey lapangan dan studi 

kepustakaan. Data tersebut akan menjadi acuan sejauh mana 

perkembangan desain yang banyak di masyarakat dan yang menjadi 

trend  masa kini. 

Penelitian merupakan penyaluran rasa keingin-tahuan dari 

manusia mengenai suatu kejadian dengan perlakuan tertentu seperti 

memeriksa, menelaah, dan mempelajari demi mendapatkan jawaban 

atas masalah tersebut. 

Dilihat dari jenis data pendekatan penelitian yang digunakan 

pada penelitian tugas akhir ini penulis menggunakan penelitian 

kualitatif. Penilitian kualitatif sendiri ialah penilitian yang bertujuan 

untuk memahami suatu fenomena atau kejadian tentang apa yang 

dialami oleh subjek penelitian dengan cara deskripsi dalam bentuk 

kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan 

dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah. Penelitian kualitatif 

tidak menggunakan istilah populasi, tetapi menggunakan “social 

situation atau situasi sosial yang terdiri atas tiga elemen yaitu : 

tempat (place), pelaku (actor), dan aktivitas  (activity) yang 

berinteraksi secara sinergis” (Sugiyono, 2006:207). 

Dalam penilitian kualitatif objek yang menjadi alat utama 

dalam proses penelitian adalah peneliti sendiri, dan sasaran 
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penelitian atau objek penelitian dibatasi supaya data-data yang 

diperoleh bisa digali sebanyak mungkin serta supaya dalam 

penelitian tidak ada perluasan objek penelitian.  

 

Metode ini dipakai dengan alasan: 

1. Menyesuaikan metode kualitatif lebih mudah apabila 

berhadapan dengan data yang banyak. 

2. Metode kualitatif menyajikan secara langsung keterkaitan 

antara peneliti dan responden.  

3. Metode kualitatif lebih dapat menyesuaikan diri dengan 

banyaknya pengaruh terhadap pola-pola nilai yang dihadapi. 

 

2.1.2. Fokus penelitian 

Fokus penelitian adalah pemusatan konsentrasi pada tujuan 

dari penelitian sebagai acuan peneliti untuk mengumpulkan 

informasi, setelah itu menganalisa data sehingga penelitian 

menghasilkan informasi data yang diinginkan. Focus penelitian 

harus diuraikan secara tegas agar mempermudah peneliti sebelum 

melakukan observasi. 

Syarat-syarat yang harus diperhatikan dalam penentuan fokus 

penelitian, antara lain: 

1. Jelas, dengan maksud agar memberikan pemahaman yang 

sama sesuai dengan rumusan masalah. 

2. Signifikan, hasil kajian menyatakan tingkat kebenaran nyata 

terhadap pengembangan ilmu terhadap suatu persoalan 

3. Fleksibel, meneliti masalah dengan metode yang efisien. 

 

2.1.3. Data dan Sumber Data Penelitian 

Dalam penelitian terdapat dua pendekatan utama untuk 

mengumpulkan data. Data penilitian kualitatif dalam pengumpulan 

datanya menggunakan metode deskriptif naratif. Data primer berupa 
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sumber penelitian yang didapat secara langsung dari sumber asli, 

diantaranya observasi dan wawancara. Data sekunder merupakan 

sumber data penelitian diperoleh tidak langsung yang didapat dari 

media berupa bukti, laporan atau catatan yang terarsip. 

1. Pemilihan Narasumber 

Narasumber merupakan orang yang memahami, 

mengetahui, dan terlibat langsung dalam permasalahan yang 

akan menghasilkan informasi. Dalam penelitian tugas akhir 

narasumber harus memiliki kriteria dan terlibat langsung serta 

mengerti tentang kursi teras, alat, bahan, serta proses produksi. 

Berdasarkan kriteria diatas, narasumber dari penelitian 

tugas akhir adalah: 

a. Perajin mebel 

b. Pemimpin atau pemilik perusahaan mebel 

2. Pemilihan lokasi 

Lokasi penelitian adalah hal yang berperan sangat 

penting agar penelitian mencapai target. Penelitian ini 

dilaksanakan di tempat perajin mebel, showroom mebel maupun 

perusahaan mebel di Jepara.  

Dalam penelitian difokuskan pada mebel kursi teras, 

data yang didapat dijadikan data primer yang digunakan untuk 

memahami dan memperjelas masalah pada tahap penelitian. 

Pemahaman terhadap masalah akan membantu dalam 

pengambilan keputusan yang bersifat final atau keputusan     

alternative. Serta diharapkan dapat menjadi solusi dari 

permasalahan yang ada. 

 

2.1.4. Pengumpulan data  

“Pengumpulan data adalah proses memperoleh dan mengukur 

berbagai informasi tentang variabel yang diteliti dengan suatu cara 

yang sistematis.” (Abuzar Asra, 2014: 97). Tujuan dari 
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pengumpulan data adalah demi mendapatkan bukti yang benar, 

untuk digunakan sebagai analisis data. Data interaktif berarti ada 

kemungkinan terjadi saling mempengaruhi  antara peneliti dengan 

sumber datanya. 

Pada penilitian terdapat jenis pengumpulan data primer dan 

sekunder dengan langkah sebagai berikut: 

1. Metode Literatur 

Metode ini adalah proses pengumpulan data berupa 

informasi melalui media-media cetak berupa buku-buku 

referensi,  majalah, koran yang dapat dijadikan landasan teori 

dalam proses penelitian. 

2. Observasi 

Observasi adalah proses pengumpulan data dengan 

mengandalkan pengamatan terhadap objek secara sistematis 

dan langsung di lokasi penelitian. Observasi juga bisa 

didefinisikan dengan suatu cara atau metode pengamatan 

yang sistematik dan selektif terhadap suatu interaksi atau 

fenomena yang sedang terjadi. 

Teknik observasi adalah metode pengumpulan data 

yang tepat untuk mendapatkan data dari sumber informasi. 

“… Ada dua jenis observasi yaitu observasi partisipan dan 

bukan partisipan” (Abuzar Asra dan Puguh Bodro Irawan, 

2014: 101). Observasi yang dilakukan oleh pengamat dan 

pengamat ikut serta dalam kegiatan observasi adalah 

observasi parsitisipan sedangkan observasi bukan partisipan 

adalah pengamat tidak ikut serta dalam kegiatan observasi. 

Dalam penyusunan tugas akhir ini beberapa hal yang 

perlu diperhatikan dalam melakukan observasi adalah: fungsi 

produk kursi teras, bentuk kursi teras, bahan kayu, konstruksi 

dan bahan finishing dalam pembuatan produk kursi teras.  
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Berikut adalah lokasi penulis melakukan observasi: 

1.  Green Garden Furniture 

Sebuah perusahaan yang beralamat di desa 

Suwawal Mlonggo RT 02/01 Kabupaten Jepara 

adalah perusahan yang bergerak di bidang Furniture 

interior dan exterior perusahaan ini dijalankan oleh 

Pak Diyan yang selalu mengutamakan kualitas bahan 

baku, konstruksi yang baik. Perusahaan ini 

melakukan eksport ke berbagai Negara salah satunya 

adalah Malaysia, Cina dan Prancis. 

 
Gambar 2. 1. Produk Green Garden Furniture 

 (Sumber: Dokumentasi Faisal, 2020) 

 

2. Sumber Mulyo Furniture 

Merupakan UMKM yang dijalankan oleh Pak 

Haryanto atau yang kerap disapa dengan “Pak Tirno” 

beralamat di Paving Mulyoharjo RT 01/04 Desa 

Mulyoharjo Kabupaten Jepara. Beliau memproduksi 

berbagai macam produk mebel dan kerajinan bergaya 

modern dan minimalis dengan bahan baku kayu. 
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Gambar 2. 2. Produk Sumber Mulyo 

 (Sumber: Dokumentasi Faisal, 2020) 

 

3. Wawancara 

Metode wawancara dilakukan dengan tanya jawab 

secara langsung dengan responden yang sudah ditetapkan. 

Beberapa aspek yang perlu diperhatikan oleh penulis saat 

wawancara adalah intonasi, daftar pertanyaan, dan kepekaan 

non-verbal.  

a. Bapak Diyan Nor Wahyudin, S.Sn. 

Pak Diyan merupakan salah satu orang yang 

menjalankan perusahaan Green garden Furniture, beliau 

aktif dalam bidang marketing perusahaan. 

 
Gambar 2. 3. Wawancara dengan Bapak Diyan 

 (Sumber: Dokumentasi Faisal, 2020) 
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b. Bapak Tirno Haryanto 

Bapak Tirno Haryanto atau yang kerap disapa 

dengan Pak Tirno merupakan pemilik dari UMKM 

Sumber Mulyo, bisnis yang beliau jalankan adalah 

krajinan kayu dan produk-produk mebel modern dan 

tradisional. 

 
Gambar 2. 4. Wawancara dengan Pak Tirno 

(Sumber: Dokumentasi Faisal, 2020) 

 

4. Kepustakaan  

Metode kupustakaan adalah cara pengumpulan data 

dengan menggunakan literature seperti buku, jurnal, majalah, 

koran, laporan hasil penelitian. Kepustaan bisa didapatkan 

secara non-elektronik dan sumber media elektronik (online). 

 

2.1.5. Analisi Data 

Analisis data adalah proses mengatur urutan data, 

mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori, dan suatu 

uraian dasar (Patton,1980). Teknik dengan menganalisis data 

merujuk pada data deskriptif yakni penyelesaian masalah 

berdasarkan penyajian data, menganalisa dan menginterprestasi. 

Data didapat dari hasil observasi, wawancara, dokumentasi dan juga 
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catatan, lalu diurutkan secara sistematis kemudian         dipilah-pilah 

dan dikategorikan, membuat hipotesis dan memilih mana yang 

penting untuk dipelajari sehingga mampu menghasilkan kesimpulan 

yang mudah dipahami secara umum.  

Berikut skema teknik analisis data: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skema 2. 1. Analisis Data 

(Sumber: Designing Furniture, Eddy S. Marizar) 

 

 

 

 

 

 

2.2.  Landasan Perancangan 

Analisis Aktifitas 

Analisis 

Antropometri 

Analisis Bentuk dan Fungsi 

Analisis Ergonomi 

Analisis Kontruksi Analisis Bahan dan Tekstur 

Analisis warna 

/Finishing 
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2.2.1.  Landasan Umum Desain 

Desain tercipta di tengah masyarakat industri yang berawal 

dari revolusi industri. Desain hadir sebagai upaya kreatif dan inovatif 

manusia demi memenuhi kebutuhan akan aktifitasnya. Desain selalu 

berkembang dan mengikuti perkembangan kebutuhan manusia sejak 

awal mula peradaban manusia dan akan terus berkembang sampai 

masa yang akan datang.  

Secara etimolog kata desain berasal dari  kata designo (Itali) 

yang secara gramatikal berarti “gambar”. Istilah designo yang di 

kenal di eropa, memiliki makna gambar rancangan, pematung atau 

pelukis sebelum membuat patung atau lukisan. Di Indonesia, istilah 

desain baru terkenal sekitar tahun 1970-an. Dalam Bahasa Inggris 

‘design’ yang artinya “rancangan”, setelah itu diadopsi dan 

diterapkan oleh pemerintah sejak tahun 1950-an. “Pengertian desain 

secara harfiah di terjemahkan menjadi bentuk, model, pola, 

konstruksi, mode, tujuan atau manfaat yang berhubungan dengan 

perencanaan bentuk” (Eddy S. Marizar, 2005: 17). 

Eddy S. Marizar  dalam bukunya mengatakan “Kegiatan 

desain merupakan suatu kegiatan yang dimulai dari             gagasan-

gagasan inovatif, atau kemampuan untuk menghasilkan karya cipta 

yang benar-benar dapat memahami permintaan pasar”   (Eddy S. 

Marizar, 2005 : 17-18).  

Sehubungan dengan pengertian desain yang mempunyai 

beberapa segi yaitu perencanaan dan perancangan, dari unsur-unsur 

sehingga mewujudkan suatu kesatuan bentuk ciptaan yang 

mengandung arti, rasa dan nilai keindahan.  
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Dalam desain terdapat prinsip yang merupakan pedoman 

oleh manusia dalam membuat suatu karya antara lain: 

a. Kesatuan (unity) 

Prinsip kesatuan sesungguhnya adalah adanya saling 

hubungan antar unsur yang disusun sehingga napak seperti 

menjadi satu, semua menjadi satu unit. Tidak ada kesatuan 

suatu karya desain terlihat kacau-balau, dan berserakan. 

b. Keselarasan (harmony) 

Keselarasan merupakan perpaduan dari unsur-unsur 

yang memiliki kemiripan dalam satu atau berbagai hal. Seperti 

kemiripan yang ada pada alam, misalnya             buah-buahan, 

dedaunan, pepohonan dan sebagainya. 

c. Perbandingan (proporsi) 

Proporsi adalah salah satu prinsip dasar seni rupa agar 

memperoleh keserasian, karya desain harus serasi agar indah 

dilihat. Tujuan dari mempelajari proporsi adalah untuk melatih 

ketajaman rasa. 

d. Keseimbangan (balance)  

Keseimbangan diperlukan agar karya desain terlihat 

lebih bagus, tenang dan tidak berat sebelah. Dalam proses 

perancangan desain harus ditetapkan terlebih dahulu jenis 

keseimbangan apa yang nantinya akan dipakai, apakah 

keseimbangan simetris atau asimetris yang nantinya akan 

berhubungan dengan karya yang akan dirancang. 

 

Dalam desain pula terdapat unsur yang merupakan 

pembentuk dari desain itu sendiri, menurut Dr. Nooryan Bahari 

“unsur-unsur terpenting dalam seni rupa adalah garis, warna, tekstur 

atau barik, ruang dan volume.” (Nooryan Bahari, 2017: 98) 
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a. Garis 

Garis memiliki dimensi ukuran dan arah. Garis bisa 

pendek, panjang, tebal, halus, lurus, melengkung, dan masih 

ada sifat yang lain. 

b. Bidang 

Bidang atau yang sering disebut dengan shape adalah 

suatu bentuk yang sekelilingnya dibatasi oleh garis. Bidang 

terdiri dari bidang geometris seperti lingkaran, persegi, segi 

tiga dan lain-lain. Sedangkan bidang organis terdiri dari bentuk 

bebas dari aneka macam bentuk yang tak terbatas. 

c. Warna 

Warna merupakan gelombang cahaya dengan frekuensi 

yang dapat mempengaruhi penglihatan. Warna dapat berfungsi 

untuk mempercantik suatu produk sehingga dapat 

meningkatkan nilai jual. 

d. Tekstur atau barik 

Tekstur ialah kesan halus dan kasarnya suatu 

permukaan benda. Terkstur atau barik ada dua macam yaitu 

tekstur nyata adalah permukaannya cocok dengan nilai 

rabanya, juga tekstur semu yaitu permukaan tidak sama 

dengan nilai rabanya. 

e. Ruang dan volume 

Ruang dan volume adalah unsur pokok dalam seni tiga 

dimensi dan arsitektur. Tujuan utamanya adalah menciptakan 

ruang. Dalam seni lukis ruang dan volume digunakan secara 

ilusif dengan teknik penggarisan yang perspektif. 

  



 
 

21 
 

2.2.2. Landasan Umum Mebel 

Mebel atau furniture merupakan perlengkapan rumah 

tangga yang mencakup semua benda seperti kursi, meja, tempat 

tidur dan lemari. Mebel berasal dari kata movable yang dapat 

diartikan bisa digerakkan. Furniture berasal dari fourniture dalam 

bahasa Perancis, awal mulanya berasal dari kata furnish yang 

diartikan perabot rumah tangga. 

Menurut Gani (1995:), dalam merancang mebel ada 

beberapa hal yang perlu dipertimbangkan dengan seksama secara 

menyeluruh agar mebel yang kita rancang menjadi baik dan benar, 

antara lain 

a. Tujuan pemakaian 

b. Keinginan pemakai 

c. Fungsi perabot 

d. Bentuk atau kesan atau penampilan luar 

e. Bahan yang dipakai 

f. Konstruksi 

g. Cara pembuatan 

 

2.2.3. Landasan Umum Ruang Teras Rumah 

Dalam arsitektur ruang teras adalah bagian dari rumah yang 

berfungsi untuk penghubung antara ruang tamu dan halaman 

rumah. Dalam ukuran rumah kecil hanya memiliki satu ruang teras 

sedangkan ukuran rumah besar bisa memiliki lebih dari satu ruang 

teras yaitu teras depan, teras samping, dan teras belakang. 

Ruangan teras memiliki fungsi beragam, tergantung dimana 

posisi teras berada (Dewi Kartini, 2010) 

a. Teras Depan 

Ruang teras depan berfungsi sebagai ruang penerima 

tamu atau area tunggu sebelum tamu dipersilahkan masuk.  
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b. Teras Samping 

Teras samping bisa menjadi tempat untuk bersantai, 

juga bisa berfungsi sebagai jalur sirkulasi udara dan area 

memasukkan cahaya ke dalam rumah 

c. Teras belakang 

Karena posisinya yang lebih tertutup, bisa menjadi 

ruang makan, tempat melakukan aktivitas hobi dan kumpul 

keluarga 

 

2.2.4. Landasan Umum Kursi 

Tempat duduk merupakan unsur yang menentukan 

kenyamanan ruang. Oleh sebab itu tempat duduk haruslah dipilih 

dengan tepat agar dapat memberikan kenyamanan duduk dan 

bahkan dapat menambah unsur estetis dari rumah. 

“Kursi secara leksikal mempunyai arti yaitu tempat duduk 

yang berkaki dan bersandar” (Tim penyusun pusat pembinaan 

dan pengembangan bahasa, 1996: 546). “Kata kursi sendiri 

berasal dari bahasa Arab, kursiyun” (Jamaludin, 2007: 43). 

Jamaludin berpendapat “Jenis kursi umumnya menunjuk pada 

penamaan kursi berdasarkan kegunaan atau fungsi utama kursi 

dan tempat kursi tersebut diletakkan” (Jamaludin, 2007: 47).  

Banyaknya model bentuk kursi yang ada saat ini 

memungkinkan konsumen untuk memilih bentuk kursi mana 

yang sesuai dengan selera dan kebutuhannya.  

Berdasarkan buku tata ruang karya Fritz Wilkening 

(Wilkening, Fritz. 1983. 93-94) dijelaskan tipe dasar perabot 

duduk sebagai berikut: 

a. Kursi tanpa Jok 

b. Kursi dengan jok  

c. Kursi dengan sandaran tangan 

d. Kursi rotan 
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e. Kursi pipa baja dan kursi logam 

f. Kursi cocktail 

g. Kursi tamu dengan sandaran lengan 

h. Kursi tunggu 

i. Kursi putar bersandaran tinggi 

j. Kursi elemen 

k. Kursi malas 

 

Berdasarkan fungsi ruangan, kursi teras merupakan kursi 

yang diletakan di ruang teras yang biasanya digunakan untuk 

bersantai sambil menikmati pemandangan, bisa juga digunakan 

oleh tamu untuk menunggu sebelum memasuki ruangan. 

 

2.2.5. Landasan Umum Meja Teras 

Dalam KBBI definisi meja merupakan perkakas rumah yang 

dibuat dari sehelai papan atau marmer dan sebagainya serta 

memiliki kaki. Ada banyak macam nama tergantung fungsinya, 

misalnya: meja tamu, meja makan, meja teras, meja kerja, meja 

belajar, dan lain sebagainya (KBBI, Balai Pustaka, 1996). Aryanto 

dalam bukunya mengelompokkan meja menjadi 5 berdasarkan 

peletakannya seperti coffe table, end table, console table, dining 

table dan working table. 

 

a. Coffe table (meja teras meja tamu), “sesuai dengan kegiatan 

manusia coffe table (dinning table) cocok digunakan untuk 

saat-saat bersantai atau duduk-duduk sambil menikmati     

kopi.” (Aryanto,2012: 8) 

b. End table, “end table (meja sudut/meja nakas) sebagai aksen 

pemanis tatanan interior rumah karena fungsinya tidak terlalu 

vital. Penggunaan meja end table boleh digunakan dan boleh 
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tidak digunakan tergantung selera kebutuhan.” (Aryanto, 

2012, 9). 

c. Console table, “consule table (meja konsol) dapat digunakan 

sebagai meletakan telepon pernak pernik hiasan kaca mata 

sarung tangan ataupun alat tulis.” (Aryanto,2012: 9). 

d. Dinning table, “dinning table (meja makan) adalah meja yang 

digunakan untuk aktivitas makan juga sering dijadikan ruang 

kumpul serta bercengkerama sesame anggota keluarga.” 

(Aryanto, 2012: 10). 

e. Working table, “working table (meja kerja) diperuntukan bagi 

orang yang banyak melakukan akticitas kerja dirumah, sera 

berguna meningkatkan produkticitas dalam bekerja. Meja 

kerja biasanya dilengkapi dengan laci yang terletak di bawah 

alas meja.” (Aryanto, 2012: 10). 

 

Berdasarkan fungsi ruang, meja teras memiliki definisi sebagai 

meja yang diletakan di teras rumah yang digunakan untuk bersantai 

atau digunakan untuk tamu menunggu sebelum memasuki ruangan. 

 

2.2.6. Landasan Umum Ornamen Jepara 

Menurut Gustami dalam Sunaryo, (2009) mengatakan bahwa 

ragam hias atau ornamen merupakan komponen produk seni yang 

ditambahkan atau sengaja dibuat dan bertujuan sebagai penghias 

atau hiasan.  

Pengertian umum, ornamen berkembang bersama dengan 

arsitektur, patung dan lukisan. “awal sejarahnya, ornamen hadir 

menyertai segala bentuk dan pola yang diterapkan manusia pada 

bangunan, untuk hiasan pada senjata, furnitur, tekstil dan pakaian 

bahkan tubuh manusia, yang sudah ada sejak zaman prasejarah, 

sudah dihiasi ornamen.” (Trilling dalam Na’am, 2019: 4) 
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“Jepara kaya akan artefak jika dilihat dari fakta warisan 

sejarah yang ada, warisan keahlian, artefak, dan petilasan yang 

masih dirawat. Warisan artefak salah satunya adalah ornamen pada 

kompleks Masjid dan Makam Mantingan.” (Dr. Muh Fakhrihun 

Na’am, 2019: 2) 

 

Gambar 2. 5. Ornamen pada Masjid Mantingan 

 (Sumber: Pertemuan Antara Hindu, Cina, Islam pada Ornamen 

Masjid dan Makam Mantingan, Dr. Muh Fakhrihun Na’am., 2019, 

116-117) 
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Motif Jepara merupakan destileran mulai dari bercocok tanam 

daun telo yang merambat dain ketela rambat tangkai kecil, daunnya 

dari buah wuni, motif Jepara tangkai kecil seperti rek reka rikal 

(Soekarno dalam Ariyanto, Jepara).Unsur-unsur yang terdapat 

dalam ornamen Jepara antara lain: 

1) Jumbai  

Jumbai ialah daun terbuka yang berbentuk segitiga dan 

terdapat buah-buah kecil berbentuk bulat pada di tengah 

jumbai yang biasanya berjumlah ganjil. 

2) Tangkai relung 

Tangkai relung dari ornamen Jepara berbentuk melingkar dan 

panjang dengan daun pokok berbentuk gelung ulir terbuka 

sehingga terkesan kokoh. 

3) Benangan  

Benangan ada pada bagian depan daun pokok dari bawah 

sampai atas dan berhenti pada ulir pokok. 

4) Simbar 

Simbar adalah daun kecil yang tumbuh berjejer dari bawah 

sampai atas dan menempel pada benangan. 

5) Pecahan garis 

Pecahan garis maupun cawen memiliki kegunaan sebagai 

pemanis dan  menambah keluwesan ornamen Jepara. 

6) Trubusan 

Trubusan didalam ornamen Jepara ada dua yaitu: trubusan 

keluar dari sepanjang tangkai relung, berbentuk daun dan 

trubusan keluar dari ruas atau cabang yang berbentuk buah 

susun. 

7) Buah Wuni 

Buah wuni dalam ornamen Jepara mempunyai ciri unik yaitu 

pada setiap pangkal daun jumbai terdapat 3 atau 5 buah. 
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Gambar 2. 5. Motif Jepara 

 (Sumber: Mozaik Seni Ukir Jepara, Hadi Priyanto, Dkk., 2013, 87) 

 

2.2.7. Landasan Umum Deformasi 

“Deformasi adalah penggambaran bentuk yang menekankan 

pada interprestasi karakter, dengan cara mengubah objek dengan cara 

menggambarkan bentuk objek tersebutt dengan hanya sebagian yang 

dianggap mewakili atau pengambilan unsur tertentu yang mewakili 

karakter atau pengambilan unsur tertentu yang mewakili karakter hasil 

interprestasi yang sifatnya sangat hakiki.” (Dharsono Sony Kartika, 

2004:43) Menurut Mikke Susanto “Deformasi merupakan perubahan 

bentuk yang dilakukan dengan sengaja untuk kepentingan seni, yang 

sering terkesan sangat kuat/besar sehingga kadang-kadang tidak lagi 

berwujud figure semula atau sebenarnya.” (2012:98). Dalam dunia 

desain sendiri istilah “Deformasi adalah perubahan bentuk, posisi, dan 

dimensi dari suatu objek.” (Anisatun, 2019).  

Deformasi yang dilakukan oleh penulis dalam pembuatan tugas 

akhir mengambil deformasi bentuk alat musik gitar yang akan diubah 

bentuk, volume dan ukurannya tetapi tidak meninggalkan 

ciri/karakteristik dari gitar itu sendiri. 

 

 

2.2.8. Landasan Umum Ergonomi 
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Ergonomi adalah istilah yang berkaitan dengan kenyamanan 

dan keamanan rancangan benda untuk manusia. Kata ergonomi 

berasal dari kata latin “ergon” dan “nomos” atau bisa diartikan 

hokum alam, ergonomi bisa didefinisikan sebagai studi tentang  

manusia dalam lingkungan kerjanya yang dilihat secara anatomi. 

Ergonomi juga berkaitan dengan efisiensi, kesehatan, kenyamanan, 

optimasi dan kenyamanan manusia di lingkungannya. Sutalaksana 

berpendapat bahwa “Ergonomi merupakan suatu cabang ilmu yang 

sistematis untuk memanfaatkan informasi mengenai sifat manusia, 

kemampuan manusia dan keterbatasannya untuk merancang suatu 

sistem kerja yang baik agar tujuan dapat dicapai dengan efektif, 

aman, dan nyaman” (Sutalaksana, 1979). 

Ergonomi adalah salah satu persyaratan untuk produk mebel 

agar tercapainya produk yang certified, qualified, dan custumer 

need, beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan antara lain: 

a. Anatomi, struktur dan fungsi tubuh manusia 

b. Antropometri, merupakan ilmu yang mempelajari tentang 

ukuran atau dimensi manusia 

c. Fisiologi, ilmu yang mempelajari system saraf otak manusia 

d. Psikologi, ilmu yang berkaitan dengan tingkah laku manusia. 

 

2.2.9. Landasan Umum Antropometri 

“Antropometri berawal dari kata antropos yang memiliki 

arti manusia, dan metrikos yang berarti pengukuran. Antropometri 

dapat diartikan sebagai suatu ilmu yang secara khusus berkaitan 

dengan pengukuran tubuh manusia yang digunakan untuk 

menentukan perbedaan pada individu, kelompok, dan sebagainya.” 

(Pheasant, 1998). Antropometri juga bisa dimaknai dengan ilmu 

yang berkaitan dengan pengukuran dimensi dan cara untuk 

mengaplikasikan karakteristik tertentu dari tubuh. 
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Manusia lahir dan memiliki ukuran tubuh yang berbeda, 

antropometrika sangat diperlukan sebagai pegangan dalam 

merancang desain produk mebel yang akan berkaitan dengan 

bentuk struktur tubuh manusia. Beberapa cara yang dilakukan 

dalam pengukuran  antropometri yaitu antropometri dinamis dan 

statis. 

a. Antropometri dinamis 

Antropometri yang berkaitan terhadap pengukuran 

keadaan dan ciri fisik manusia dalam gerak saat melakukan 

aktivitasnya. 

Dalam pengukurannya terdapat beberapa kelas 

pengukuran antropometri dinamis antara lain: 

1. Pengukuran jangkauan ruang 

Yaitu ukuran dari gerakan satu anggota badan terhadap 

anggota badan lainnya. 

2. Pengukuran tingkat keterampilan 

Digunakan sebagai pendekatan terhadap keadaan mekanis 

dari suatu aktifitas 

b. Antropometri statis 

Berhubungan dengan pengukuran dimensi tubuh 

manusia dalam keadaan diam dan linier pada permukaan 

tubuh. Dimensi tubuh tersebut di pengaruhi beberapa factor 

yaitu: 

a. Umur 

Ukuran tubuh manusia yang terus berkembang sejak 

lagir sampai sekitar 20 tahun untuk pria dan 17 tahun untuk 

wanita. Perkembangan tubuh itupun akan berkurang setelah 60 

tahun.  

Dari aspek umur dapat digolongkan kedalam beberapa 

kelompok antara lain: 
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1. Balita 

2. Anak-anak 

3. Remaja 

4. Dewasa 

5. Lanjut usia 

b. Jenis kelamin 

Pria umumnya memiliki ukuran tubuh yang lebih besar 

kecuali bagian pinggul dan dada, oleh karena itu penyajian 

antrometri ini selalu dipisah. 

c. Suku bangsa (etnik) 

Variasi setiap suku dan bangsa akan memiliki dimensi 

yang berbeda. 

 

2.2.10.   Landasan Umum Konstruksi 

Kontruksi merupakan bagian dari produk mebel yang 

menentukan kekuatan dari mebel itu sendiri. Konstruksi mebel 

dilihat dari bahan dan material apa yang digunakan, setiap bahan 

dan material memiliki tingkat kekuatan yang berbeda. 

“Konstruksi dipisahkan menjadi tiga kelompok yaitu : 

konstruksi dengan materi sejenis tanpa pengikat tambahan, 

konstruksi antara dua materi atau lebih, dan konstruksi dengan 

pengikat khusus” (Eddy S.Marizar, 2005 : 140).  

B. Suprapto dalam Eddy S. Marizar (2005:140) telah 

mengklasifikasikan jenis-jenis konstruksi berdasarkan jenis, 

sistem atau sifat konstruksinya. 

a. Konstruksi antara materi dengan materi secara permanen, 

tak berubah, atau disebut fix contruction. 

b. Kontruksi antara materi dengan materi atau antara elemen 

dengan elemen yang dapat dilepas atau disebut juga 

dengan knocked down system. 
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c. Konstruksi antara materi dengan materi yang dapat 

bergerak, labil, bisa dipasang menurut kebutuhan, dapat 

berubah, dan selalu berubah sesuai dengan beban. 

Umumnya jenis konstruksi kayu yang sering digunakan 

yaitu: konstruksi konvensional tradisional dan konstruksi 

kontemporer – modern. Konstruksi dalam pengerjaan produk 

kursi teras menggunakan konstruksi kontemporer – modern 

dengan alat penyambung dowel. 

Eddy S. Marizar mengungkapkan bahwa “Dowel 

merupakan alat pengganti pasak yang biasa terbuat dari kayu dan 

bamboo yang berbentuk bulat dan panjang. Ukuran dowel 

biasanya memiliki diameter 6,8,10,12 milimeter dan panjang 

berkisaran 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 4 sentimeter.” (Eddy S.Marizar, 2005 

: 166). 

 

2.2.11.  Landasan Umum Bahan dan Tekstur 

Dalam pembuatan produk mebel pemilihan bahan 

sangatlah menentukan kualitas dari mebel tersebut. “jenis kayu 

untuk mebel dan kerajinan dibedakan atas jenis kayu yang telah 

terbukti baik, sudah banyak diketahui dan dipakai orang, 

termasuk juga yang laku dan disenangi.” (Kasmudjo, 2012 : 15) 

Setiap kayu mempunyai karakter dan tekstur yang berbeda pada 

permukaannya. Tekstur adalah kualitas dari bahan atas 

permukaan yang timbul sebagai akibat dari struktur tiga dimensi. 

Pembuatan produk kursi teras ini memakai bahan utama  yaitu 

kayu jati yang memiliki karakter tekstur yang keras dan kuat. 

Secara teknis, kayu jati termasuk kayu dengan kelas  kuat  II dan 

kelas  awet I. Sehingga kayu ini sangat tahan terhadap serangan 

perusak kayu. 
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Gambar 2. 6. Jenis Kayu yang Terbukti Baik untuk Mebel dan 

Kerajinan 

Sumber: Mebel dan Kerajinan (Kasmudjo, 2012: 16) 

 

Kayu jati memiliki tekstur dan serat yang indah, warna 

kayu coklat muda , coklat kelabu hingga coklat merah tua dan 

kayu jati tidak mudah berubah bentuk oleh perubahan cuaca. 
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2.2.12.  Landasan Umum Finishing 

Finishing merupakan tahapan akhir dalam proses 

pembuatan produk mebel, finishing bertujuan agar memberikan 

nilai estetika yang lebih baik pada produk mebel dan juga 

berfungsi untuk menutupi beberapa kelemahan kayu dalam segi 

warna, tekstur atau kualitas permukaan bahan yang dipakai. 

“Finishing juga bertujuan untuk melindungi kayu dari kondisi 

luar (cuaca, suhu udara dll) ataupun benturan dengan barang lain” 

(Crump, 1993: 79). Dilihat dari jenis materialnya, finishing dapat 

dikategorikan kedalam dua macam, yaitu: 

a. Finishing bahan padat, material ini 100% menutup 

permukaan kayu dan menyembunyikan tekstur asli kayu. 

b. Finishing bahan cair, memiliki sifat akan memunculkan 

keindahan alami dari kayu, sehingga serat kayu akan 

terlihat lebih indah. 

Dalam pembuatan produk kursi teras ini, penggunaan   

finishing bahan cair akan membuat kayu jati lebih indah, 

penggunaan dengan bahan finishing Nitroselulose (NC) akan 

memunculkan nilai estetis tersendiri dari produk kursi teras. 

“Nitroselulose adalah salah satu resin berbahan baku 

selulose yang berasal dari serat kayu atau pulp pohon koniverus 

seperti pinus atau dari serat kapas” (Agus Sunaryo, 1997: 75). 

Dibandingkan bahan finishing lainnya, seperti politur, sintetik 

resin alkid enamel, dan vernis kopal, cat dan vernis berbahan 

resin NC ini lebih unggul dalam penampilan hasil finishingnya. 

“… NC lebih unggul untuk variasi dan kreasinya, baik dalam 

pemakaian glaze, poles, dan kemungkinan perbaikannya 

ditempat.” (Agus Sunaryo, 1997: 77). Penggunaan bahan       

finishing NC tidak menyulitkan ketimbang menggunakan bahan 

finishing yang menggunakan 2 bahan utama sebagai resin dan 

pengerasnya. 
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2.2.13. Landasan Umum Alat Musik Gitar 

“Gitar adalah alat berdawai yang dimainkan dengan cara 

dipetik, umumnya menggunakan jari maupun plectrum.” (Jarot, 

2016: 1). Bunyi dari gitar dihasilkan dari senar-senar yang 

bergetar. Gitar secara tradisional terbuat dari bahan kayu dengan 

senar atau dawai yang terbuat dari nilon atau baja. Gitar terbentuk 

atas bagian tubuh pokok dengan bagian leher yang padat sebagai 

tempat senar atau dawai. Secara umum gitar terbagi atas 2 jenis: 

akustik dan elektrik.  

a. Gitar akustik 

Jarot mendefinisikan gitar akustik adalah “gitar yang 

tidak membutuhkan energi listrik untuk memainkan atau 

membunyikan.” (Jarot, 2016:2). Bunyi yang dihasilkan dari 

gitar akustik berasal dari getaran senar yang mengalir yang 

diperkuat oleh bagian badan gitar dengan lobang resonansi.  

Jenis-jenis dari gitar akustik antara lain: 

a. Gitar klasik, Gitar ini juga dikenal dengan Spanish 

guitar memiliki senar yang terbuat dari bahan nilon, 

dipetik dengan jari, di mainkan dengan posisi duduk 

dan sering dimainkan untuk mengiringi musik klasik.  

b. Gitar flat-top, sering disebut dengan gitar senar baja. 

Bentuknya mirip dengan gitar klasik namun dalam 

ukuran gitar ini lebih besar, dan memiliki leher yang 

lebih sempit, dan konstruksi yang lebih kuat. 

c. Gitar archtop, merupakan gitar yang menggunakan 

senar baja dengan semi-hollow body (lobang pada 

badan gitar hanya terdapat di atas atau bawah) 

bentuknya mirip dengan gitar klasik dan sering 

digunakan untuk mengiringi musik jazz. 
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Gitar akustik memiliki bagian-bagian tubuh yang 

memiliki fungsi, antara lain: 

a.  Fret, atau juga sering disebut grep merupakan strip 

yang terbuat dari stainless steel atau kuningan yang 

diletakan pada leher gitar dengan jarak tertentu. 

b.  Neck, atau bisa disebut leher gitar. 

c.  Body, bagian badan gitar. 

d.  Bridge, bagian dari gitar yang digunakan untuk 

meletakan senar. 

e.  Back, disebut juga punggung gitar. 

f.  Sound board, adalah bagian gitar yang digunakan 

sebagai sumber suara dari hasil senar yang dipetik 

g.  Tunning peg, bagian atas gitar yang digunakan untuk 

mengatur ketegangan senar. 

h.  Headstock, bagian gitar sebagai tempat untuk     

tunning peg. 

i.  Nut, merupakan strip kepingan yang terbuat dari 

plastik atau kayu yang berfungsi untuk menjaga senar 

tetap pada tempatnya. 

j. Heel, adalah sambungan antara leher dan badan 

gitar. 

k.  String, atau disebut juga dawai atau senar gitar. 

l.  Sadle, bagian bawah gitar yang digunakan untuk 

menahan senar. 

m.  Fret board, bagian dari gitar yang kita tekan dengan 

jari-jari. 
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Gambar 2. 7. Bagian-bagian gitar akustik 

Sumber: Rahasia jago bermain gitar tanpa guru. 

(Jarot,2016: 3) 

 

b. Gitar elektrik 

Gitar elektrik adalah jenis gitar yang menggunakan 

amplifier dan pengeras suara sebagai alat untuk 

memainkannya, gitar ini dirancang agar suara yang 

dihasilkan dapat diperkuat secara elektrik dan jika 

dimainkan tanpa alat elektronik akan menghasilkan suara 

yang lemah. Suara dari gitar listrik dihasilkan dari getaran 

senar. Suara dari gitar listrik seringkali dimanipulasi 

dengan menggunakan peralatan elektronik tambahan.  

Gitar elektrik memiliki bagian bagian tubuh yang 

mirip dengan gitar akustik hanya saja gitar elektrik juga 

memiliki bagian-bagian tubuh lain seperti: 

a. Tunning machine, merupakan alat yang digunakan 

untuk menentukan ketegangan senar secara elektrik 
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b. Pickups, alat yang menjadikan getaran senar 

menjadi energi listrik yang akan dikonversi melalui 

amplifier agar menjadi nada. 

c. Volume control, pengatur volume elektrik 

d. Bar/vibrato/tremolo, untuk mengatur modulasi 

getaran senar. 

 
Gambar 2. 8. Bagian-bagian gitar elektrik 

Sumber: Rahasia jago bermain gitar tanpa guru. (Jarot, 

2016: 2) 

 

2.3. Standarisasi Produk 

Standarisasi produk mebel mempunyai tujuan agar mebel yang 

dirancang memenuhi unsur kenyamanan dalam pemakaian. Hal ini berkaitan 

dengan nilai ergonomi dari produk mebel tersebut, dimana mebel yang di 

rancang harus memiliki nilai keamanan dan kenyamanan untuk manusia saat 

di gunakan. Standarisasi memiliki arti sebagaimana disimpulkan oleh suharso: 

Standarisasi produk adalah ukuran produk berdasarkan norma-norma yang ada.  

Norma adalah aturan ukuran atau kaidah yang dipakai sebagai tolak ukur 

menentukan sesuatu perancangan yang matang pun menjadi kunci dari 

keberhasilan dalam menciptakan produk mebel yang sesuai dan diminati oleh 

masyarakat.  
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Perancangan produk mebel kursi teras dalam dudukannya harus di 

sesuaikan dengan anatomi tubuh manusia. “… Dudukan tidak boleh terlalu 

tinggi maupun terlalu rendah, bila ketinggian sandaran makin rendah, maka 

dudukan pun harus makin rendah.” (Fritz Wilkening, 1996,87) begitu juga 

sandaran pada punggung hendaknya disesuaikan dengan anatomi tubuh.  

 
Gambar 2. 8. Rekomendasi Ukuran Kursi Santai 

Sumber: Teknik Mendesain Perabot Yang Benar. (M Gani, 1993: 61) 

 

Standarisasi Produk ini sangatlah penting agar produk mebel yang 

dirancang mencapai sasaran kebutuhan ruang, produk dan pemakaiannya, 

sehingga perancangan produk mebel benar-benar berfungsi untuk menunjang 

aktifitas manusia sehari-hari. Untuk mencapai standarisasi produk harus 

disesuaikan dengan proporsi dan anataomi manusia supaya nyaman, serasi 

dengan fungsional. 

Dalam standarisasi produk terdapat hal yang perlu diperhatikan yakni 

faktor-faktor dasar merancang dalam prinsip ilmu bentuk yang dikenal dengan 

Tritunggal, antara lain: 

a. Fungsi, bentuk yang sesuai fungsi dan anatomi tubuh menjadi kunci agar 

memperoleh kenyamanan. “… Fungsi menjadi dasar untuk 

memperlancar aktivitas manusia.” (M. Gani Kristianto, 1995:2) hal ini 

pun sesuai dengan norma-norma yang berdasarkan ukuran-ukuran 

standar, yaitu: 
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1. Norma tubuh manusia 

Norma tubuh manusia atau yang sering disebut norma 

anatomi memerlukan ruang gerak atau dimensi untuk melakukan 

aktivitas. Sunaryo berpendapat “Tubuh manusia diukur menurut 

panjang kepala, muka dan kaki, yang kemudian               digolong-

golongkan lagi dan dihubungkan satu sama lain, sehingga menjadi 

ukuran dalam kehidupan pada umumnya” (Sunarto Tjahjadi, 

1996:25), hal ini bertujuan agar perabot sebagai penunjang 

kegiatan manusia benar-benar berfungsi dengan baik. 

 
Gambar 2. 9. Norma Tubuh Manusia 

Sumber: Designing Furniture. (Panero dalam Marizar, 2005: 17) 
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Gambar 2. 10. Norma Tubuh Manusia 

Sumber: Teknik Mendesain Perabot Yang Benar (M Gani, 1993: 63) 

 

2. Norma perabot  

Perabot yang penulis buat untuk tugas akhir adalah kursi 

teras yang memiliki fungsi untuk menerima tamu diruang teras dan 

sebagai kursi santai. Dalam masyarakat pun kursi teras terkenal 

berfungsi untuk menjamu atau bercengkerama dengan tamu, bisa 

juga difungsikan untuk tamu menunggu sebelum masuk ke dalam 

rumah. Oleh sebab itu perlu diperhatikan tentang bagaimana duduk 

yang nyaman di teras. 

 
Gambar 2. 11.  Sikap Duduk 

Sumber: Teknik Mendesain Perabot yang benar (M. Gani, 1993:61) 
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Gambar 2. 12. Norma Umum Kursi 

Sumber: Teknik mendesain prabot yang benar (M. Gani 

Kristanto, 1993:71) 

 

b. “Konstruksi adalah sambungan antara komponen satu dengan 

komponen lainnya, yang tersusun secara struktural.” (Eddy S. 

Marizar, 2005:140) 

c. Proporsi, ialah suatu perbandingan ukuran bagian terhadap suatu 

bagian lain, dan antara bagian dengan keseluruhan. 

 

2.4.    Konsep perwujudan 

Konsep adalah bagian awal dari sebuah proses perancangan dan 

menjadi landasan dalam menciptakan desain yang rasional. “… Kreativitas 

sebuah desain mebel selalu mengacu pada keselarasan antara logika dan 

estetika, juga keselarasan antara fungsi dan emosi.” (Eddy S. Marizar, 

2005:61). 

 Stem beranggapan “Desain dimulai dari inspirasi yang digerakkan 

oleh getaran gagasan” (Stem, 1989:2). Gagasan yang baik dimulai dengan 

pembuatan konsep terlebih dahulu. Upaya mengolah gagasan dengan 
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melibatkan imajinasi penulis digambarkan dalam bentuk karya melalui 

wujud transformasi. Cara yang digunakan yaitu dengan digunakannya 

bentuk Deformasi gitar yang digabungkan beberapa unsur objek lain, 

sehingga dihasilkan karya baru sesuai dengan gagasan/Ide. 

Dengan mengusung style kontemporer yang banyak diminati oleh 

masyarakat saat ini yang memiliki kesan lebih luwes dan tidak kaku, 

sehingga produk mebel bisa berbentuk lekukan namun tidak rumit dan 

digunakan warna yang netral seperti putih, hitam, abu-abu, krem, dan coklat. 

Juga dipadukan dengan berbagai style dan variasi sehingga berkesan 

fleksibel.  

Menurut buku teknik konstruksi furniture 1 oleh direktorat pembinaan 

SMK 2013, disitu dituliskan bahwa karakteristik tipikal        furniture 

kontemporer adalah: 

a. Mengutamakan fungsional 

b. Furniture bentuk sederhana tapi unik 

c. Dibuat cenderung untuk kepentingan komersil 

d. Mudah untuk diproduksi secara masal 

 

2.5. Referensi 

Referensi adalah sumber acuan yang digunakan sebagai landasan 

informasi dan pengetahuan demi mendukung dan memperkuat pernyataan 

serta karya dengan tepat dan juga tegas. Referensi dalam perancangan produk 

mebel sangatlah penting, sumber-sumber referensi bisa didapatkan dari 

buku, majalah , koran, internet, jurnal, dan lain sebagainya. 

Kursi teras adalah kursi yang banyak ditemukan dipasaran, berbagai 

bentuk, ukuran, dan bahan telah banyak digunakan dan sudah banyak  model 

dan variasinya. Hal itu akan penulis jadikan sebagai sumber referensi 

perbandingan dan masukan dalam pembuatan rancangan kursi teras. 



 
 

43 
 

 
Gambar 2. 13. Kursi Teras 

(Sumber: www.pinterest.com, 28 Juli 2020) 

 

 
Gambar 2. 14. Kursi Teras 

(Sumber: www.pinterest.com, 28 Juli 2020) 
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Gambar 2. 15. Kursi Teras 

 (Sumber: www.pinterest.com, 28 Juli 2020) 

 

 
Gambar 2. 16. Kursi Teras 

(Sumber: www.pinterest.com, 28 Juli 2020) 
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Gambar 2. 17. Kursi Gitar 

(Sumber: www.pinterest.com, 28 Juli 2020) 

 

2.6.    Kerangka Pemikiran 

Proses merancang menggunakan model berfikir sebagai landasan 

penulis untuk merancang produk mebel yang dimulai dari eksplorasi, 

identifikasi, menentukan gagasan, pengembangan desain, dan finalisasi 

desain. 
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Berikut adalah skema kerangka pemikiran penulis: 

1. Proses Desain 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Proses Pengerjaan Produk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skema 2. 2. Kerangka Pemikiran 

(Sumber: Dokumentasi Faisal, 2020) 

 

3. Proses Finishing 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ide Dasar 

Pengumpulan Data 

Wawancara 

Literatur 

Analisis Data 

Konsep 

Sketsa 

Desain Terpilih 

Gambar Kerja 

Gambar Kerja 

Persiapan Alat & bahan 

Pemotongan 

Pengeringan 

Alami 

Buatan 

Proses Pengetaman 

Pembuatan Pola 

Persiapan Alat & bahan 

Pelapisan Latrex 

Pendempulan / Wood Filler 

Pengamplasan 

Sending Sealer 

Pewarnaan 

Pelapisan Grom Emas 

Top Coat 

Pemotongan Komponen 

Variasi Ukir 

Perakitan 

Quality Control (Mentah) 
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Pada kerangka pemikiran di atas ditunjukan bahwa dalam proses merancang 

sebuah produk dapat dibagi menjadi 3 tahapan yaitu : 

1. Proses Desain 

Proses desain atau proses merancang merupakan proses perencanaan pembuatan 

produk dari mulai munculnya sebuah ide yang inovatif dan kreatif, lalu 

pengumpulan data dari literatur dan wawancara, proses pengolahan data, 

konsep, menggambar      sketsa-sketsa, lalu menentukan desain terpilih dan yang 

terakhir pembuatan gambar kerja.  

2. Proses Pengerjaan Produk 

Proses pengerjaan berisi tentang tahapan dalam produksi yang akan 

menghasilkan produk barang mentah. Proses ini meliputi persiapan alat dan 

bahan, pemotongan bahan baku, pengeringan, pembuatan konponen, lalu 

perakitan komponen 

3. Proses Finishing 

Proses finishing merupakan tahapan akhir dalam pembuatan produk proses ini 

sangat berguna agar produk memiliki tampilan yang     indah juga memberikan 

keawetan pada produk jadi serta dapat juga menambah nilai jual produk. 

 


