
BAB III 

METODE PERANCANGAN 

 

3. 1.  Proses Desain 

Proses desain merupakan tahapan perancangan yang dilalui dengan 

metode tertentu agar tercipta suatu desain yang baik. Proses desain 

merupakan rangkaian pemikiran dalam merancang suatu produk yang 

bermula dari ide yang kemudian dikembangkan menjadi desain matang 

yang diproses sehingga menjadi produk yang nyata. 

Proses desain memiliki rangkaian beberapa metode yang sering 

digunakan yaitu: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

Skema 2. 1. Proses Desain 

 (Sumber : Dokumentasi Faisal, 2020) 

 

3. 2.  Ide Dasar/ Gagasan 

Ide dasar 

Pengumpulan Data 

Analisis Data 

Gambar Kerja 

Literatur Wawancara 

Konsep 

Sketsa 

Desain Terpilih 



Ide biasanya di peroleh dari berbagai sumber seperti saat membaca 

buku, ketika membaca jurnal, saat sedang berdiskusi, mengamati fenomena 

di dalam masyarakat sekitar dan lainnya. Ide / gagasan sendiri memiliki arti 

sebagai rancangan/ rencana yang tersusun dalam pikiran.  

Dalam penulisan tugas akhir ini, penulis memiliki Ide untuk 

merancang set kursi teras dari bentuk Deformasi gitar dengan 

mengaplikasikan ragam hias Kota Jepara sebagai unsur hias. 

 

3. 3.  Pengumpulan Data 

Pengumpulan data adalah proses memperoleh informasi yang 

dibutuhkan untuk mencapai tujuan penelitian. Dalam pengumpulan data 

penulis mendapatkan informasi yang berasal dari studi literatur seperti 

buku, jurnal, majalah, koran dan sebagainya, tak hanya studi literatur 

pengumpulan data juga dilakukan secara wawancara. 

 

3. 4.  Analisis Data 

“Pengertian .data menurut Webster New World Dictionary, data 

.adalah things known or assumed, yang berarti bahwa data itu sesuatu yang. 

diketahui atau dianggap. Diketahui artinya yang. sudah terjadi merupakan 

fakta (bukti). Data dapat memberikan suatu keadaan atau persoalan.” 

(Syafizal Helmi, 2010: 1) 

Analisis data dapat diartikan cara untuk mengolah data menjadi 

sebuah informasi sehingga dapat dipahami dan memiliki manfaat untuk 

memecahkan suatu persoalan. 

 Dalam penulisan Tugas Akhir ini, penulis melakukan pendekatan 

analisis dalam proses desain, antara lain: 

1. Analisis Aktivitas Manusia 

Aktivitas manusia dalam kehidupan sehari-hari memerlukan 

perabot penunjang aktivitas yang nyaman dan aman. Eddy S. 

Marizar pun berpendapat “Manusia hidup dengan beragam 

aktifitasnya, baik yang dilakukan di dalam ruangan maupun di luar 



ruangan. Seluruh aktivitas tersebut membutuhkan sarana 

pendukung berupa mebel.” (Eddy S. Marizar, 2005:76). 

Tak lepas dari itu mebel saat ini pun tidak hanya 

mementingkan kenyamanan dan keamanan saja, tetapi juga 

mementingkan trend, selera manusia dan keindahannya, hal ini pun 

mempengaruhi segi bentuk, fungsi, nilai ergonomi dan 

antropometri. Sikap duduk manusia adalah kunci dari kenyamanan 

dalam menciptakan produk mebel. 

 
Gambar 3. 1. Sikap Duduk 

(Sumber: Designing Furniture,  Eddy S. Marizar, 2005, 106) 

 

2. Analisis Bentuk dan Fungsi 

Form follow function adalah ungkapan Louis Sullivan (1856-

1924) yang memiliki arti bentuk mengikuti fungsi selalu menjadi 

acuan dalam perancangan sebuah produk mebel. “Kenyamanan 

dapat dicapai melalui bentuk yang sesuai dengan fungsi dan juga 

anatomi tubuh manusia.” (Eddy S. Marizar, 2005: 91). 

Bentuk-bentuk yang bertempatan di sekeliling manusia dapat 

dijadikan sebagai sumber inspirasi dalam memilih bentuk produk 

mebel yang inovatif dan kratif juga memiliki kesan unik di mata 

masyarakat.  



Fungsi daripada kursi teras sendiri adalah sebagai tempat 

bersantai sambil menikmati pemandangan teras rumah dan juga 

difungsikan sebagai tempat menunggu tamu sebelum memasuki 

rumah yang memiliki bentuk dan fungsi yang mengacu pada nilai 

ergonomi dan nilai estetika. 

 
Gambar 3. 2. Bentuk Kursi sesuai Anatomi Manusia 

(Sumber: Designing Furniture,  Eddy S. Marizar, 2005, 94) 

 

3. Analisis Ergonomi 

Eddy S. Marizar berpendapat pada bukunya Desiging    

Furniture (2005: 106) bahwa “Kata ‘ergonomi’ berasal dari bahasa 

Latin, yaitu ergon  yang berarti kerja, dan nomos  yang berarti 

hukum alam (Bridger, 1995)”. Tujuan dari analisis ergonomi 

sendiri adalah untuk menyesuaikan antara aktivitas yang dimiliki 

manusia dengan bentuk tubuh dari manusia sendiri sehingga 

timbulnya kenyamanan dan keamanan rancangan suatu benda. 

Analisis ergonomi berkaitan dengan berbagai hal, antara lain: 



a. Anatomi dan fisiologi, yaitu mempelajari struktur dan fungsi 

tubuh pada manusia. 

b.  Antropometri, adalah ilmu yang berkaitan dengan  ukuran 

atau dimensi tubuh manusia. 

c. Fisiologi, merupakan ilmu terhadap sistem saraf dan otak 

manusia. 

d. Psikologi eksperimen tentang tingkah laku manusia. 

 
Gambar 3. 3. Ergonomi Rancangan Sandaran Kursi 

(Sumber: Designing Furniture, Eddy S. Marizar, 2005, 

108) 

 

Produk mebel kursi teras yang baik selalu memenuhi standar 

ergonomi dengan syarat-syarat antara lain: 

a. Keindahan/Estetika 

“Estetika merupakan salah satu tuntutan kemanusiaan yang 

memiliki keinginan akan keindahan.” (Marizar, 2005: 28). 

Estetika melingkupi fungsi kesatuan terhadap variasi, 

keseimbangan, warna dan tekstur bahan. Estetika berhubungan 



erat dengan selera masyarakat dengan pertimbangan-

pertimbangan seperti unsur emosional, fungsional, rasional. 

b. Kenyamanan 

Kenyamanan dihasilkan dari desain kursi teras yang mengacu 

pada bentuk dari antropometri tubuh manusia sehingga 

nyaman saat digunakan. 

c. Keselamatan dan keamanan 

Konstruksi pada produk mebel menjadi kunci dari 

keselamatan dan keamanan, konstruksi mebel berkaitan 

dengan faktor kesatuan dari komponen-komponen mebel dan 

pertimbangan dari konstruksi ini dilakaukan demi mencapai 

keselamatan dan keamanan saat mebel tersebut digunakan. 

d. Efisiensi dan efektifitas 

Efesiensi adalah berdaya guna dan tepat guna. Maksudnya, 

kursi teras diletakan di ruang teras dan digunakan untuk 

bersantai sambil menikmati pemandangan teras, Selain itu 

kursi teras juga bisa digunakan sebagai pelengkap eksterior 

dari rumah. 

4. Analisis Antropometri 

Mebel sudah seharusnya dirancang berdasarkan ukuran yang 

tepat untuk menghindari terjadinya kecelakaan. Oleh sebab itu, 

pemahaman terhadap ukuran tubuh manusia sangat diperlukan agar 

perancangan produk mebel memiliki fungsi yang optimal. 

Antropometri merupakan ukuran-ukuran tentang manusia 

yang meliputi pengukuran terhadap sikap berdiri, berjalan, duduk, 

bersandar, tinggi badan, jangkauan tangan, pinggul, pantat sampai 

kaki. Antropometri tiap bangsa pun berbeda-beda, perbedaan ini 

pun juga di pengaruhi oleh umur, gender, dan ras. Oleh karnanya 

dalam proses perancangan produk mebel diperlukannya analisis 

antropometri bagi pengguna mebel. 



 
Gambar 3. 4. Rekomendasi Ukuran Kursi Sederhana 

Sumber: Designing Furniture (Borreti dalam Marizar, 2005: 123) 

 

5. Analisis Struktur dan Konstruksi 

“Struktur dan kontruksi merupakan elemen desain mebel 

yang berkaitan dengan faktor kesatuan dari berbagai komponen 

mebel.” (Marizar, 2005: 140). Kekuatan dari produk mebel 

ditentukan oleh strukturnya, dan kekuatan dari struktur itu sendiri 

ditentukan oleh konstruksi, pendukung dalam konstruksi seperti 

lem, paku, pasak, dowel, dan sebagainya juga diperlukan agar 



produk mebel memiliki konstruksi yang kuat sehingga aman saat 

digunakan. 

Pengetahuan akan konstruksi sangatlah penting dalam 

merancang produk mebel dikarenakan pengerjaannya 

mempengaruhi banyak komponen yang terdiri dari segi struktur 

dasar maupun segi konstruksinya. “Untuk merancang perabot 

haruslah dipelajari sifat-sifat dan kemungkinan-kemungkinan 

pengerjaan kayu serta beberapa hal tentang konstruksi perabot.” 

(Wilkening, 1998: 74). 

Konstruksi yang akan digunakan pada pembuatan produk 

mebel kursi teras adalah konstruksi purus, dowel dan baut dan 

sekrup, juga menggunakan bahan pendukung seperti lem untuk 

menambah kekuatan pada konstruksi. 

 
Gambar 3. 5. Konstruksi Purus 

Sumber: Designing Furniture (Wycoff dalam Marizar, 2005: 142) 

 

6. Analisis bahan  



Setiap aktivitas desain perlu adanya pengetahuan tentang 

karakteristik bahan dan tekstur. Marizar dalam bukunya 

mengungkapkan “Setiap bahan (material) memiliki karakter dan 

juga tekstur (kesan raba) yang berbeda-beda pada permukaannya.” 

(Marizar, 2005: 128).  

Jenis dari setiap bahan dapat mempengaruhi kekuatan produk 

mebel. Bahan yang digunakan dalam pembuatan kursi teras adalah 

kayu jati. “Jati (Tectona grandis sp.) adalah tanaman industri dan 

terkenal sebagai penghasil kayu bermutu tinggi. Secara teknis, 

kayu jati merupakan kayu kelas satu karena kekuatan, keawetan, 

dan keindahannya.” (Jumanta, 2019: 124). Jika ditinjau dari 

kualitas kayu jati memiliki tekstur yang baik awet dan indah, “… 

kayu jati memiliki tekstur yang estetik sehingga memiliki nilai jual 

yang tinggi.” (Paseh Mawardi, 2012: 6) 

 
Gambar 3. 6. Fakta dari Kayu Jati 

Sumber: Buku Pintar Tumbuhan (Jumanta, 2019: 124) 

 



 
Gambar 3. 7. Gambar Kayu Jati (Tectona Grandis sp.) 

Sumber: Buku Pintar Tumbuhan (Jumanta, 2019: 124) 

 

7. Analisis Warna (Finishing) 

Salah satu dari unsur desain adalah warna, hal ini perlu sekali 

dianalisis secara cermat agar desain kursi teras memiliki nilai 

estetik.  Ketetapan pada warna memberikan kesan, karakter, dan 

arti bagi ruangan, produk, maupun bagi manusia itu sendiri. 

“penggunaan warna bagi seorang seniman bisa menjadi arah 

penemuan jati dirinya sehingga bersifat khas dan memiliki nilai 

tersendiri.” (Nooryan Bahari, 2017: 101). 

Finishing pada produk mebel memiliki fungsi estetika dan 

fungsi proteksi (perlindungan). Dalam pengaplikasian warna yang 

benar dapat menutupi kekurangan dari bentuk dan konstruksi   serta 

memperindah sisi bagian luar dari produk mebel sehingga mampu 

meningkatkan nilai jual. Sedangkan dari segi fungsi proteksi, 

finishing sebagai bahan pelapis yang dapat melindungi bagian luar 



sisi produk mebel terhadap benturan, gesekan, maupun tekanan, 

serta dapat menghindari kerusakan dari panas, serangga, hujan juga 

terlindungi dari bahan kimia lainnya. 

Jenis finishing  yang digunakan untuk membuat kursi teras 

adalah finishing Nitro Cellulose (NC), “… merupakan salah satu 

resin berbahan baku Cellulose berasal dari serat kayu atau pulp 

pohon koniverus seperti pinus atau dari serat kapas” (Sunaryo, 

1997: 75). 

Menurut Drs. Muhammad Fatori (Muhammad Fatori, 2014: 

81) kelebihan dari sistem finishing NC antara lain: 

a. Praktis dalam pemakaian dan campuran tidak mengental bila 

dipakai 

b. Cepat kering 

c. Tidak beracun sehingga cocok untuk finishing barang 

kerajinan/ mainan anak 

d. Tidak berbau 

e. Mudah di refinishing 

 

8. Analisis Hardware dan Aksesories 

Selain konstruksi, produk mebel juga membutuhkan adanya 

aksesoris sebagai bahan pelengkap demi menambah kekuatan dari 

konstruksi produk mebel. Hardware dan aksesories juga 

dibutuhkan sebagai pemberi aksen pemanis mebel yang terdiri dari 

handle, knop, kain, busa, dan sebagainya. 

 

3. 5.  Konsep Desain 

“Konsep berasal dari kata concept  dalam bahasa Inggris yang 

artinya adalah pengertian, bagan, gambaran atau konsepsi.” (Eddy S. 

Marizar, 2005: 1). Stem (1989:2) memberikan tanggapan bahwa desain 

dimulai dari inspirasi yang digerakan oleh getaran gagasan. Gagasan 

desain hanya akan berhasil dengan baik apabila dawali oleh pembuatan 



konsep terlebih dahulu. Honsep berfungsi sebagai alat kontrol agar 

terhindarnya penyelewengan dan membangun konsikuen terhadap 

pemikiran yang dipilih. 

Pada penulisan Tugas Akhir, penulis mengolah ide-ide yang 

diwujudkan dalam bentuk suatu karya produk dengan menggunakan tenik 

Deformasi yaitu merubah bentuk pada alat musik gitar akustik yang 

dijadikan struktur utama kursi teras tetapi tidak meninggalkan 

karakteristik dari gitar tersebut, juga menggukanan bentuk plectrum/pick 

gitar sebagai top table pada mejanya, dan tak lupa penerapan ornamen 

Jepara sebagai unsur hias yang terdapat pada bagian sandaran kursi juga 

bagian top table. 

 

3. 6.  Sketsa Desain 

Sketsa ialah tahapan penuangan ide-ide yang berupa imajinasi yang 

bersifat abstrak kewujud yang konkret. Eddy S. Marizar (2005: 193) 

memberikan ungkapan “sketsa sangat dibutuhkan dalam proses pencarian 

ide dan bentuk dari sebuah produk. Sketsa meupakan bentuk visualisasi 

dari imajinasi manusia dalam merancang suatu produk.” 

Berikut ini merupakan sketsa awal dari Deformasi gitar pada kursi. 

1. Sketsa 1 kursi teras 

 
Gambar 3. 8. Sketsa 1 Kursi Teras 

(Sumber: Dokumentasi Faisal, 2020) 



 

2. Sketsa 2 kursi teras 

 
Gambar 3. 9. Sketsa 2 Kursi Teras 

(Sumber: Dokumentasi Faisal, 2020) 

 

3. Sketsa 3 kursi teras 

 
Gambar 3. 10. Sketsa 3 Kursi Teras 

(Sumber: Dokumentasi Faisal, 2020) 

 

 

 



4. Sketsa 4 kursi teras 

 
Gambar 3. 11. Sketsa 4 Kursi Teras 

(Sumber: Dokumentasi Faisal, 2020) 

 

5. Sketsa 5 kursi teras 

 
Gambar 3. 12. Sketsa 5 Kursi Teras 

(Sumber: Dokumentasi Faisal, 2020) 

 

 



Pada meja teras mengusung bentuk plectrum/pick untuk top table, 

berikut sketsa daripada meja teras: 

1. Sketsa 1 meja teras 

 
Gambar 3. 13. Sketsa 1 Meja Teras 

(Sumber: Dokumentasi Faisal, 2020) 

 

2. Sketsa 2 meja teras 

 
Gambar 3. 14. Sketsa 2 Meja Teras 

(Sumber: Dokumentasi Faisal, 2020) 

 



3. Sketsa 3 meja teras 

 
Gambar 3. 15. Sketsa 3 Meja Teras 

(Sumber: Dokumentasi Faisal, 2020) 

 

4. Sketsa 4 meja teras 

 
Gambar 3. 16. Sketsa 4 Meja Teras 

(Sumber: Dokumentasi Faisal, 2020) 

 

 



 

 

5. Sketsa 5 meja teras 

 
Gambar 3. 17. Sketsa 5 Meja Teras 

(Sumber: Dokumentasi Faisal, 2020) 

 

3. 7.  Desain Terpilih 

Keputusan pada desain terpilih bertujuan untuk mewujudkan 

rancangan produk yang kemudian diproses menjadi produk jadi. Rincian 

keputusan yang dipertimbangkan dalam desain set kursi teras antara lain: 

1. Bentuk 

Mengambil deformasi dari bentuk badan gitar akustik yang 

diterapkan pada dudukan dan headstock untuk sandaran kursi. Pada 

meja mengambil bentuk plectrum/pick untuk top table. 

2. Ornamen 

Ragam hias Jepara digunakan sebagai unsur dekoratif pada 

pembuatan set kursi teras. Tak hanya sebagai unsur dekoratif tapi 

juga sebagai ajang untuk melestarikan dan mengenalkan ragam 

hias Jepara 

 



3. Fungsi 

Set kursi teras digunakan bersantai sambil menikmati 

pemandangan teras rumah, juga bisa digunakan untuk tamu 

menunggu sebelum memasuki rumah. 

Berikut merupakan alasan yang digunakan dalam 

menentukan desain set kursi teras berdasarkan sketsa penulis: 

Sketsa 1 Kursi Teras, dianggap terkesan kaku. 

Sketsa 2 Kursi Teras, dianggap terlalu sederhana. 

Sketsa 3 Kursi Teras, dianggap kurang kuat konstruksi sandaran. 

Sketsa 4 Kursi Teras, tidak adanya unsur ornament. 

Sketsa 5 Kursi Teras, dianggap tidak nyaman karena sandaran 

terlalu tegak. 

Sketsa 1 Meja Teras, dianggap tidak aman karena penyangga top 

table kurang. 

Sketsa 2 Meja Teras, dianggap terlalu monoton . 

Sketsa 3 Meja Teras, dianggap konstrusksi tidak kuat. 

Sketsa 4 Meja Teras, tidak adanya motif hias. 

Sketsa 5 Meja Teras, dianggap konstruski top table kurang kuat. 

Berikut merupakan desain terpilih set kursi teras Deformasi 

bentuk gitar.  



 
Gambar 3. 18. Desain Terpilih set Kursi Teras 

(Sumber: Dokumentasi Faisal, 2020) 

 

Keterangan : desain set kursi teras dianggap memiliki kesan baru, nyaman 

dan aman serta dipadukan dengan ukir ornamen Jepara sebagai unsur hias 

yang merupakan warisan budaya lokal dari kota Jepara. 

 

3. 8.  Gambar Kerja 

Marizar mengatakan “Gambar kerja adalah gambar tehnik yang dibuat 

secara detail dengan skala ukuran.” (Eddy S. Marizar, 2005: 208). Gambar 

kerja berisi keterangan secara lengkap tentang gambar suatu objek yang 

akan dibuat.  

Gambar kerja memiliki fungsi dalam penggunaannya antara lain: 

1. Membantu pelaksana produksi dalam mengerjakan produk. 

2. Sebagai bahasa gambar yang dapat dan mudah dimengerti. 

3. Upaya untuk menghindari kesalahan pengertian antara perancang 

dengan pelaksana produksi. 

4. Sebagai acuan dalam pembuatan produk. 
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Gambar 3. 19. Gambar Kerja Kursi Teras 

(Sumber: Dokumentasi Faisal, 2020) 



 

 
Gambar 3. 20. Gambar Kerja Meja Teras 

 (Sumber: Dokumentasi Faisal, 2020) 



 

 

 
Gambar 3. 21. Gambar Perspektif Set Kursi Teras 

 (Sumber: Dokumentasi Faisal, 2020) 



 

 

 
Gambar 3. 22. Gambar Motif Ukir Set Kursi Teras 

 (Sumber: Dokumentasi Faisal, 2020) 



 

 

3. 9.  Proses Pengerjaan Produk 

Proses pengerjaan produk adalah urutan atau tahapan dalam pembuatan 

produk dari mula tahapan awal akhir yaitu produk jadi. Berikut merupakan bagan 

proses pengerjaan produk set kursi teras: 

 
Skema 2. 2. Proses Produksi 

 (Sumber: Dokumentasi Faisal, 2020) 

1.9.  Persiapan Alat dan Bahan 

1.9.1. Peralatan Masinal 

1. Gergaji lingkar  



 

Gergaji lingkar atau yang biasa disebut juga gergaji   Circle memiliki 

fungsi membelah atau memotong kayu papan menjadi komponen. 

 
Gambar 3. 23. Gergaji Lingkar (Circle) 

(Sumber: Dokumentasi Faisal, 2020) 

 

2. Gergaji pita 

Gergaji pita digunakan untuk memotong atau membelah kayu 

menjadi komponen lengkung. 

 
Gambar 3. 24. Gergaji Pita 

(Sumber: Dokumentasi Faisal, 2020) 

3. Mesin Ketam 

Mesin ketam berfungsi untuk meratakan permukaan kayu yang sudah 

diproses menjadi papan. 



 

 
Gambar 3. 25. Mesin Ketam 

(Sumber: Dokumentasi Faisal, 2020) 

 

4. Mesin Gerinda 

Mesin gerinda dilakukan setelah pengetaman yang berfungsi untuk 

menghaluskan atau meratakan permukaan papan kayu yang masih kasar pada 

komponen kayu supaya halus. 

 
Gambar 3. 26. Mesin Gerinda 

 (Sumber: Dokumentasi Faisal, 2020) 

 

 

5. Mesin Bor Tangan 

“Alat ini digunakan untuk membuat lubang untuk memasukkan sekrup 

atau pasak. …. Pengeboran bisa juga berfungsi untuk mencegah kayu retak 

ketika disekrup atau dipasak.” (Andi Setiawan, S.Sn., 2007, 29) 



 

 
Gambar 3. 27. Mesin Bor Tangan 

 (Sumber: Dokumentasi Faisal, 2020) 

 

6. Shot Staples 

Shot staples memiliki fungsi untuk merekatkan dua bahan kayu dengan 

cara menembus kedua kayu. 

 
Gambar 3. 28. Shot Staples 

(Sumber: Dokumentasi Faisal, 2020) 

 

 

7. Mesin Profil 

Mesin profil digunakan untuk membuat cekungan pada permukaan 

kayu. 



 

 
Gambar 3. 29. Mesin Profil 

(Sumber: Dokumentasi Faisal, 2020) 

 

8. Mesin Amplas 

Mesin amplas digunakan untuk menghaluskan permukaan produk yang 

sudah dirakit menjadi produk jadi sebelum memasuki proses finishing. 

 
Gambar 3. 30. Mesin Amplas 

(Sumber: Dokumentasi Faisal, 2020) 

1.9.2. Peralatan Manual 

1. Gergaji Tangan 

Gergaji digunakan untuk memotong kayu. 



 

 
Gambar 3. 31. Gergaji Tangan 

(Sumber: Dokumentasi Faisal, 2020) 

 

2. Catut 

Catut memiliki fungsi untuk mencabut paku apabila kepala paku 

mengalami kerusakan. 

 
Gambar 3. 32. Catut 

(Sumber: Dokumentasi Faisal, 2020) 

 

 

  



 

 

3. Palu 

Palu sebagai alat bantu memukul paku agar menancap pada 

permukaan kayu. 

 
Gambar 3. 33. Palu 

(Sumber: Dokumentasi Faisal, 2020) 

 

4. Peralatan Pahat 

Peralatan pahat memiliki fungsi untuk merapikan, menambah 

variasi ukir-ukiran, membersihkan sisa-sisa lem yang mengering dan 

meratakan permukaan kayu. Pada umumnya pahat tersedia dalam satu set, 

mulai 6-38 mm atau lebih. Pahat yang sering digunakan ukuran 12 mm, 19 

mm dan 25 mm. 

Andi Setiawan, S.Sn., dalam bukunya Membuat Mebel Sederhana 

(2007: 29),  berbicara tiga jenis pahat yaitu: 

a. Pahat Bevel, yaitu pahat yang digunakan untuk membuat bevel. 

b. Firmer Chisel, untuk memahat bagian yang butuh kedalaman, 

didesain dengan jenis besi lebih kuat. 

c. Pahat Ukir, digunakan untuk membuat detail ukiran ruang rumit, 

bisa digunakan untuk permukaan lengkung dan cekung. 



 

 
Gambar 3. 34. Alat Pahat 

(Sumber: Dokumentasi Faisal, 2020) 

 

5. Penggaris Siku 

“Yakni penggaris yang digunakan untuk mengukur dan menandai 

siku bersudut 90
0
” (Andi Setiawan, S.Sn., 2007, 25) 

 
Gambar 3. 35. Penggaris Siku 

(Sumber: Dokumentasi Faisal, 2020) 

 

 

 

  



 

 

6. Meteran 

Meteran adalah alat ukur berupa plat seng yang tergulung dengan 

pengait kecil di ujungnya. 

 
Gambar 3. 36. Meteran Gulung 

(Sumber: Dokumentasi Faisal, 2020) 

 

 

1.9.3. Identifikasi Bahan Utama 

1. Kayu 

Bahan baku utama yang digunakan dalam proses produksi set kursi 

teras adalah kayu Jati. Menurut Jumanta dalam bukunya, kayu jati 

diklarifikasikan sebagai berikut. 

Nama Tanaman  : Jati 

Kerajaan   : Plantae 

Divisi   : Magnolophyta 

Kelas   : Magnolopsida 

Ordo   : Lamiales 

Famili   : Lamiaceae 

Genus   : Tectona 

Spesies   : T. Grandis 

Nama Binominal  : Tectona Grandis 

 

Beberapa hal dalam pemilihan kayu log agar sesuai dengan kriteria 

penggunaan dalam kekuatan kayu sebagai berikut. 

1. Pemilihan kayu pada usia sudah cukup tua, tidak terlalu muda atau 

terlalu tua. 



 

2. Menghitung volume kayu yang diperlukan pada produksi 

3. Menghandari dari cacat kayu (retak, rusak, hama, rapuh, dan cacat serat) 

4. Memilih kayu yang tidak mempunyai banyak cabang. 

  
Gambar 3. 37. Kayu Log Jati 

(Sumber: Buku Pintar Tumbuhan, Jumanta, 2019: 124) 

 

2. Kaca Bening 

Kaca bening merupakan salah satu jenis kaca yang yang paling 

umum di gunakan di industri mebel. Kaca bening memiliki permukaan 

yang bersih dan rata. 

 
Gambar 3. 38. Kaca Bening 

(Sumber: Dokumentasi Faisal, 2020) 

 

3. Paku 

Paku digunakan sebagai penguat konstruksi dan menjadi pelengkap 

serta membantu merekatkan lem setalah diaplikasikan. 



 

 
Gambar 3. 39. Paku 

(Sumber: Dokumentasi Faisal, 2020) 

 

4. Sekrup 

Sekrup untuk mmperkuat kontruksi kayu atau sebagai pengikat 

(fastener) untuk menahan dua objek. 

 
Gambar 3. 40. Sekrup 

(Sumber: Dokumentasi Faisal, 2020) 

 

  



 

5. Lem  

Lem yang digunakan menggunakan campuran hardener dan resin 

dengan alasan lebih kuat, irit dan tidak mudah kering ketika didiamkan 

dalam waktu lama. 

 
Gambar 3. 41. Lem 

(Sumber: Dokumentasi Faisal, 2020) 

 

6. Lem cepat kering 

Lem cepat kering digunakan untuk penambalan atau penanganan 

ketika terjadi kerusakan pada produk. 

 
Gambar 3. 42. Lem Cepat Kering 

(Sumber: Dokumentasi Faisal, 2020) 

 

1.9.4. Bahan Pendukung 

1. Amplas 



 

Amplas digunakan agar permukaan kayu yang kasar menjadi halus 

dengan cara menggosokkan ke permukaan kayu. 

 
Gambar 3. 43. Amplas 

(Sumber: Dokumentasi Faisal, 2020) 

 

2. Obat serangga 

Obat serangga  digunakan untuk melindungi kayu dari organisme 

perusak kayu seperti rayap. 

 
Gambar 3. 44. Obat Serangga 

(Sumber: Dokumentasi Faisal, 2020) 

  



 

 

1.10. Proses Pemotongan 

Setelah proses pemilihan kayu log, proses selanjutnya yaitu 

pemotongan/penggergajian untuk mendapatkan papan lembaran yang akan digunakan 

sebagai komponen sesuai dengan ketebalan dan bentuk yang diinginkan. Proses 

peggergajian sangat memerlukan bantuan operator mesin berpengalaman.  

Berikut ini merupakan syarat-syarat agar memperoleh kayu gergajian berkualitas 

baik serta rendemen tinggi: 

a. Ketelitian dalam menghitung volume kayu, sehubungan dengan bentuk dan cacat 

kayu yang ada. 

b. Kayu harus terjepit dengan kuat, sehingga tidak ada getaran atau gerakan pada waktu 

penggergajian. 

 
Gambar 3. 45. Proses Pemotongan/Penggergajian 

(Sumber: Dokumentasi Faisal, 2020) 

  



 

1.11. Proses Pengeringan 

Proses pengeringan merupakan proses lanjutan pada kayu sebelum setelah kayu 

menjadi bentuk papan yang telah melalui peroses pemotongan/penggergajian. 

“Pengeringan dimaksudkan untuk mengurangi kadar air yang terdapat pada kayu. Kadar 

air yang berlebihan dapat menyebabkan kayu mengalami kembang susut yang para, 

sehingga berpengaruh pada kontruksi mebel, misalnya sambungan yang retak, atau 

sebaliknya menjadi longgar” (Andi Setiawan, S.Sn., 2007, 7) 

1. Pengeringan Alami 

“Cara pengeringan alami adalah dengan memotong kayu menjadi papan atau 

balok dengan ukuran standar produksi, misalnya dengan ketebalan 2 cm, 6 cm, dan 

seterusnya. Kemudian kayu-kayu tersebut ditumpuk, dengan diberi rongga atau sela-

sela pada setiap tumpukannya” (Tikno Lensufiie, 2008, 23) 

Pengeringan alami merupakan pengeringan yang dilakukan di tempat terbuka 

seperti lapangan terbuka dengan bantuan angin dan panas matahari bertujuan untuk 

mengeringkan kayu dengan mengurangi kadar air di dalam kayu.  

Syarat-syarat dalam proses pengeringan alami yaitu: 

a. Lapangan harus datar atau sedikit miring dan terbuka. 

b. Tanah harus kering, berbatu-batu dan keras. 

c. Drainase harus baik, tidak boleh ada air yang menggenang. 

d. Lapangan di tepi sungai atau danau atau pantai supaya angin kencang. 

e. Lapangan berbentuk memanjang. 

f. Rumput-rumput harus dibersihkan. 

g. Tumpukan kayu harus dengan pondasi minimal setinggi 30cm. 

h. Penumpukan kayu harus menggunakan stiker atau ganjal, dengan jarak 

antara 50-60 untuk kayu keras sedangkan untuk kayu lunak dapat diperlebar. 

i. Ukuran stiker atau ganjal 3-4 cm dan tebal 1.8-2.5 cm. 

Menurut Andi Setiawan, S.Sn., dalam bukunya Membuat Mebel Sederhana 

(2007: 7), beberapa hal perlu diperhatikan dalam sistem pengeringan alami, menurut 

A. Dodong Budianto sebagai berikut. 

a. Penggunaan lahan untuk pengeringan relatif luas. 

b. Waktu pengeringan relatif lama karena mengandalkan faktor cuaca. 

c. Waktu efektif pengeringan hanya pada musim kemarau. 

d. Kayu dapat pecah dan melengkung karena panas matahari tidak merata. 

e. Kadar air hanya dapat mencapai 15%. 



 

 

2. Pengeringan Buatan 

“Sistem pengeringan buatan merupakan sistem pengeringan yang berusaha 

meniru sistem pengeringan alami, tetapi dilakukan di dalam ruangan tertutup dengan 

sumber panas buatan.” (Andi Setiawan, 2007, 10) 

Syarat-syarat dalam proses pengeringan buatan yaitu: 

a. Ruangan tertutup 

b. Suhu, kelembaban dan sirkulasi udara terkontrol sepenuhnya 

c. Penumpukan kayu harus sejenis 

d. Panjang dan tebal kayu harus sama 

   
Gambar 3. 46. Tempat Pengeringan Buatan 

(Sumber: Dokumentasi Faisal, 2020) 

 

Menurut Andi Setiawan (2007, 10-11), keuntungan pengeringan 

buatan yaitu: 

a. Kadar air kayu bisa jauh di bawah 10% 



 

b. Proses pengeringan tidak tergantung pada panas matahari maupun 

musim 

c. Waktu pengeringan relatif lebih singkat 

d. Dapat menanggulangi timbulnya jamur 

  



 

 

1.12. Pengetaman 

Penghalusan komponen dilakukan pada bagian sisi-sisi dari kayu papan dengan 

alat ketam untuk meratakan permukaan bidang kayu agar lebih rata. 

 

1.13. Pembuatan Pola 

Pembuatan pola dilakukan dengan melakukan pemilihan ukuran komponen dari 

produk yang dibuat. Dari bahan tersebut kemudian pembuatan pola komponen 

menggunakan mal/cetakan 1:1. 

 
Gambar 3. 47. Pembuatan Pola 

(Sumber: Dokumentasi Faisal, 2020) 

 

1.14. Pemotongan Komponen 

Pemotongan papan kayu di gergaji mengikuti pola yang sudah dibuat 

sebelumnya. Untuk pemotongan lurus menggunakan circle saw agar mendapatkan hasil 

potongan bentuk lurus sesuai dengan ukuran. Sedangkan bandsaw dan gergaji bobok 

digunakan untuk pemotongan bahan kayu tidak lurus. Dan gergaji manual untuk 

memotong bagian-bagian kecil. 



 

  
Gambar 3. 48. Pemotongan Komponen 

(Sumber: Dokumentasi Faisal, 2020) 

 

1.15. Pembuatan Variasi Ukir 

Pada penulisan tugas akhir, penulis menggunakan motif hias Jepara sebagai variasi 

ukir.  

 
Gambar 3. 49. Variasi Ukir pada sandaran kursi 

(Sumber: Dokumentasi Faisal, 2020) 



 

 
Gambar 3. 50. Variasi Ukir pada Top table 

(Sumber: Dokumentasi Faisal, 2020) 

 

1.16. Perakitan Komponen 

Setiap sambungan komponen kayu antara satu dengan yang lainnya diberikan 

perekat menggunakan bahan lem kayu (resin dan hardener). Selain itu membutuhkan 

bahan pendukung lain yaitu paku sebagai pengunci saat pengeleman. 

 
Gambar 3. 51. Perakitan Komponen 

(Sumber: Dokumentasi Faisal, 2020) 

 

 

1.17. Kontrol Kualitas (Bahan Mentah) 



 

Kontrol kualitas tahap bahan mentah merupakan proses mengurangi resiko 

kerusakan ataupun kesalahan dalam proses pembuatan produk. Kontrol kualitas meliputi: 

ukuran, konstruksi, material bahan baku, bahan penunjang serta variasi ukiran. 

1.18. Finishing  

Finishing mebel merupakan proses pengerjaan untuk menentukan warna dan 

penampilan dari suatu produk mebel. Serta mampu memperindah tampilan suatu produk 

sehingga mampu menambah nilai jual.  Finishing karya produk tugas akhir menggunakan 

jenis finishing NC (Nitro Cellulose) yaitu salah satu resin berbahan baku Selluolose 

berasal dari serat kayu atau pulp  pohon seperti pinus atau dari hasil serat kapas 

(cottonliner).  

Pertimbangan dalam memilih jenis finishing NC yaitu: 

1. NC berbahan baku Cellulose,  berfungsi untuk meningkatkan  keawetan 

(protective) dan keindahan (decorative) suatu produk. 

2. NC lebih unggul dalam penampilan hasil reka olesnya dalam industri mebel. 

3. Pengaplikasian NC tidak menyulitkan terutama pada pembersihan usai bekerja. 

Sedangkan penggunaan tehnik semprot tidak mengotori sekitar lingkungan, karena 

NC menggunakan campuran Thinner sehingga cepat menguap. 

 

Bahan-bahan finishing antara lain: 

1. NC Sending 1/2 liter 

2. Wood filler 1 kaleng 

3. Cat salak 1/2 liter 

4. Cat walnut ½ liter 

5. NC Clear 1 liter 

6. Amplas no. 120 1/2 m 

7. Amplas no. 240 1/2  m 

8. Amplas  no. 400 1/2 m 

9. Thinner NC 1  liter  

10. Thinner HG  1 liter 

11. Grom emas 1 cup 

12. Lem cepat kering 1 botol 

13. Latrex 1 botol 

Berikut merupakan tahapan dari proses finishing: 



 

 

Skema 3. 1. Tahapan Proses Finishing 

(Sumber: Dokumentasi Faisal, 2020) 

a. Tahap pelapisan latrex 

Pengaplikasian Latrex sebagai bahan anti serangga atau perusak 

kayu 



 

 
Gambar 3. 52. Pelapisan Latrex 

(Sumber: Dokumentasi Faisal, 2020) 

 

b. Pelapisan Wood Filler (Pendempulan) 

Pendempulan bertujuan untuk menutupi pori-pori kayu yang 

terlalu besar maupun bekas goresan atau cacat pada produk yang sudah di 

rakit, kemudian dilakukan tahap penghalusan kembali hingga merata dan 

halus.  

 
Gambar 3. 53. Proses Pendempulan Kursi 

(Sumber: Dokumentasi Faisal, 2020) 

 

c. Tahap penghalusan atau pengamplasan 

Pengamplasan produk dengan tujuan untuk menghaluskan 

permukaan kayu dan membersihkan produk mentah kursi maupun meja 

dari bekas lem maupun pensil. Selain itu permukaan kayu tidak ada 

serat-serat tegak dan bebas dari ujung yang tajam. Penghalusan bisa 

menggunakan alat mesin atau menggunakan ampelas manual. Tahapan 

awal dalam proses amplas menggunakan kertas amplas dengan nomor 

yang paling kecil dari nomor 120, selanjutnya nomor 240 lalu yang 

terakhir menggunakan nomor 400. 



 

 

d. Tahap Sanding Sealer 

Sanding sealer memberikan warna natural atau transparan 

sebagai lapisan atas dan lapisan bawah. yaitu penyekat atau pengunci yang 

dapat diamplas, pelapis mempunyai ketebalan meratakan permukaan dan 

menutupi pori-pori permukaan kayu. Untuk mendapatkan hasil maksimal, 

proses Sanding Sealer dilakukan dua sampai tiga kali. Tetapi dalam 

pengamplasan kedua dilakukan dengan cara mengambang agar 

mendapatkan ketebalan pengamplasan merata. 

 

 
Gambar 3. 54. Proses Sending Sealer 

(Sumber: Dokumentasi Faisal, 2020) 

 

e. Tahap Pewarnaan Salak dan Walnut 

Selanjtnya yaitu pewarnaan produk dengan campuran dari walnut dan 

salak  untuk menghasilkan warna coklat. 



 

 
Gambar 3. 55. Tahap Pewarnaan 

(Sumber: Dokumentasi Faisal, 2020) 

 

 

f. Pelapisan Grom Emas Pada Ukiran 

 
Gambar 3. 56. Hasil Pelapisan Grom Emas pada Ukiran  Kursi 

(Sumber: Dokumentasi Faisal, 2020) 

 



 

 
Gambar 3. 57. Tahap Pelapisan Grom Emas pada Ukiran Meja 

(Sumber: Dokumentasi Faisal, 2020) 

 

 

 

g. Tahap Top Coat 

 
Gambar 3. 58. Top coat 

(Sumber: Dokumentasi Faisal, 2020) 

 

h. Hasil Akhir Finishing set Kursi Teras 



 

 
Gambar 3. 59. Hasil Finishing Akhir set Kursi Teras 

(Sumber: Dokumentasi Faisal, 2020) 

 

 

3. 10.  Display Produk 

Display produk merupakan tahapan dalam penataan produk bertujuan 

menampilkan keseluruhan produk jadi. 

 
Gambar 3. 60. Display Produk saat ujian skripsi 

(Sumber: Dokumentasi Faisal, 2020) 

 

3. 11.  Kalkulasi Bahan 



 

Kalkulasi bahan merupakan upaya dalam menjumlah kebutuhan bahan baku 

serta besarnya biaya pembuatan produk karya tugas akhir, yaitu mencakup berbagai 

macam uraian yang diperlukan baik bahan baku, bahan pendukung, serta biaya tenaga 

kerja dan lain sebagainya.  

Dengan demikian, total keseluruhan biaya dalam pembuatan produk tugas 

akhir Set Kursi Teras adalah sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

Kubikasi Bahan Utama Kayu 

Komponen Kursi 

         

No 
Uraian 

Komponen 

Jumlah Ukuran (cm) Total  Kubikasi  
Total 

Kubikasi  

Komponen 

(Pcs) 
p l t (cm3) (m3) (m3) 

1 Kaki Depan 4 3,5 2 47 329 0,000329 0,001316 

2 
Kaki 

Belakang 
4 3,5 2 82 574 0,000574 0,002296 

3 
Sunduk 

Kaki Depan 
4 2 2 34 136 0,000136 0,000544 

4 
Sunduk 

Tengah 
4 2 2 58 232 0,000232 0,000928 

5 Dudukan 2 45 45 2 4050 0,00405 0,0081 

6 Sandaran 2 30 2 30 1770 0,00177 0,00354 

TOTAL 0,016724 
         

Komponen Meja 
         

No 
Uraian 

Komponen 

Jumlah Ukuran (cm) Total  Kubikasi  
Total 

Kubikasi  

Komponen 

(Pcs) 
p l t (cm3) (m3) (m3) 

1 Kaki Meja 3 10 2 42 840 0,00084 0,00252 

2 
Top Table 

bawah 
1 10 10 2 200 0,0002 0,0002 

3 
Top Table 

Atas 
1 30 30 2 1800 0,0018 0,0018 

TOTAL 0,00452 

Tabel 3. 1. Kubikasi Bahan Kayu Set Kursi Teras 

(Sumber: Dokumentasi Faisal, 2020) 



 

 

- Harga Kayu Jati per 𝑚3 = Rp3.300.000,- 

- Kubikasi Set Kursi Teras = 0.016724 + 0.00452 = 0.021244 m3 

- Kalkulasi harga bahan Kayu = 3x Harga Kayu Jati Per 𝑚3 x total kubikasi 

= 3 x Rp3.300.000 x 0.021244 m3 

= Rp 210.315 

Dibulatkan Rp 250.000 

 

Kalkulasi Bahan Utama 
     

No Nama Jumlah Harga Total 

1 Paku 1 kg    Rp 14.500      Rp 14.500  

2 
Kaca bening 

(5mm) 
30x30cm Rp 97.500 Rp 30.000 

3 Sekrup 1 bungkus      Rp 4.500    Rp  4.500  

4 Lem 1 botol    Rp 98.000    Rp  98.000  

5 Lem cepat kering 4 botol     Rp  6.000    Rp  24.000  

Total   Rp 171.000  

Tabel 3. 2. Kalkulasi Bahan Utama 

 (Sumber: Dokumentasi Faisal, 2020) 

 

Bahan – bahan Finishing 

No Nama Jumlah Harga Total 

1 NC Sending 1 liter Rp 55.000 Rp 55.000 

2 Wood Filler 1 liter Rp 50.000 Rp 50.000 

3 Cat Salak ½ liter Rp 70.000 Rp 35.000 

4 Cat Walnut ½ liter Rp 50.000 Rp 25.000 

5 NC Clear 1 liter Rp 55.000 Rp 55.000 

6 Amplas No.120 ½ Meter Rp 7.000 Rp 3.500 

7 Amplas No.240 ½ Meter Rp 7.000 Rp 3.500 

8 Amplas No.400 ½ Meter Rp 7.000 Rp 3.500 

9 Thinner NC 1 liter Rp 15.000 Rp 15.000 

10 Thinner HG 1 liter Rp 50.000 Rp 50.000 



 

11 Grom Emas 1 cup Rp 70.000 Rp 70.000 

12 Lem Cepat Kering 1 botol Rp 5.000 Rp 5.000 

13 Latrex 1 botol Rp 35.000 Rp 35.000 

Total Rp405.500 

Tabel 3. 3. Kalkulasi Bahan Finishing 

(Sumber: Dokumentasi Faisal, 2020) 

Kalkulasi Biaya Tukang 

No Keterangan Jumlah (Qty) Total Biaya 

1. Tukang kayu Borongan  Rp600.000 

2. Tukang ukir Borongan Rp200.000 

3. Tukang finishing Borongan Rp600.000 

Total  Rp800.000 

Tabel 3. 4. Kalkulasi Biaya Tukang 

(Sumber: Dokumentasi Faisal, 2020) 

 

Dari biaya produksi set kursi teras dapat dilihat pada tabel dengan total biaya 

keseluruhan pada produksi sebagai berikut: 

No  Jenis Kebutuhan Jumlah  

1 Bahan baku Rp 421.000 

2 Bahan finishing Rp405.500 

3 Total biaya tukang Rp800.000 

4 Akomodasi  Rp400.000 

Total Biaya Produksi Rp2.026.500 

Profit 15% Rp 203.550 

Biaya Keseluruhan Rp 2.230.050 

Tabel 3. 5. Total Biaya Keseluruhan 

(Sumber: Dokumentasi Faisal, 2020) 



 

 


