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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Latar Belakang  Perancangan 

Aktivitas manusia dalam kehidupan sehari-hari semakin banyak dan 

meningkat, sehingga menimbulkan dampak yang signifikan  terhadap 

pemenuhan kebutuhan manusia pada fasilitas yang beragam. Penyediaan 

fasilitas ini dapat dikelompokkan menurut kebutuhan. 

Perkembangan teknologi yang semakin cepat membuat tuntutan berbagai 

fasilitas untuk memenuhi kebutuhan. Maka dengan adanya perkembangan 

tersebut berdampak pada perancangan, baik gedung, ruangan maupun 

kebutuhan akan perabot tempat televisi itu sendiri. 

Setelah bangunan gedung tidak lagi menjadi kendala dalam perancangan 

tempat menonton televisi, maka para perancang memusatkan perhatiannya 

pada interior ruangannya. Yang diutamakan dalam perancangan mereka kini 

adalah kenyamanan menonton dan suasana yang mendukung kenyamanan 

tersebut.  

Unsur warna dan tekstur menjadi tuntutan untuk ditampilkan dalam 

kombinasi dan komposisi yang menarik, sepadan dan harmonis. Bentuk 

mebel dan faktor ergonominya harus diperhitungkan dengan serius untuk 

menghasilkan daya tarik ruangan dan menghindari kepenatan selama 

menonton. Tidak lupa aksesoris menjadi titik perhatian para perancang. 

Selain harus sesuai dengan suasana, aksesoris tersebut harus disesuaikan 
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dengan selera penonton. Selain itu juga harus menata interior ruang agar 

memberi kenyamanan dan kemudahan saat bersantai menikmati hiburan. 

Pilihan aksesori ruang sebaiknya dirancang dengan optimal. 

Proses perancangan suatu produk kabinet televisi secara konsep harus 

dapat dipertahankan. Karena suatu desain dianggap baik jika produk yang 

dihasilkan dapat berfungsi dengan baik sesuai dengan tujuan perancangan, 

mengingat fungsi desain memiliki hubungan dengan kebutuhan manusia dan 

produk yang dirancang oleh para desainer. Begitu juga dalam merancang 

suatu karya yang merupakan proses kreatif dari desainer. 

Dalam penulisan karya tugas akhir ini mampu mengangkat 

perkembangan permebelan di Indonesia, sehingga penulis berusaha untuk 

membuat desain baru untuk produk kabinet televisi yang bergaya minimalis. 

B. Tinjauan Umum 

1. Tinjauan Desain 

Secara etimologis kata “desain”  berasal dari kata “designo“(Italy ) 

yaitu istilah Eropa dimasa lalu yang artinya “gambar atau rancangan yang 

dibuat oleh pematung atau pelukis sebelum membuat patung atau lukisan 

(Jervis dalam Sachari 2003: 3). 

Kegiatan desain merupakan suatu kegiatan yang dimulai dari 

gagasan-gagasan inovatif, atau kemampuan untuk menghasilkan karya 

cipta yang benar-benar dapat memahami permintaan pasar ( Marizar, 

2005: 17-18). 
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Kata desain baru popular Di Indonesia sekitar tahun 1970-an. kata 

Inggris ‘design’ yang artinya “rancangan”, kemudian diadopsi dan 

diterapkan oleh pemerintah sejak tahun 1950-an dengan pengertian 

generiknya; misalnya dalam penamaan Dewan Perancang Nasional, Badan 

Perancang Nasional. Kata perancangan kemudian mengalami perubahan 

menjadi perencanaan, dan kata perancangan mengalami penyempitan 

makna dengan munculnya kata rancang bangun ( Sachari, 2001: 10) 

Terdapat beberapa pengertian yang digunakan sebagai acuan dalam 

penciptaan karya tugas akhir yang penulis buat, antara lain: 

a. Desain adalah terjemahan fisik mengenai aspek sosial, ekonomi dan 

tata-hidup manusia, serta merupakan cerminan budaya jamannya.  

b. Desain  adalah salah satu manifetasi kebudayaan yang berwujud. 

Desain adalah produk dari nilai nilai yang berlaku pada kurun 

waktu tertentu. Desain harus berkembang wajar mengikuti perkembangan 

lingkungannya. Jadi untuk memperoleh desain baru harus ada desain 

sebelumnya. (Kristianto dalam Iswahyu 2007: 30). Desain baru merupakan 

kesatuan unsur yang lama dengan unsur baru. Unsur yang lama dapat 

berupa kebudayaan, era jaman, teknik pengerjaan dan unsur baru 

merupakan perkembangannya yang keduanya dikombinasikan dalam 

bentuk dan fungsi yang mampu menimbulkan kesan elegan, indah, artistik. 

Seiring berjalannya waktu, sekarang ini desain memiliki arti yang 

lebih spesifik dan bermakna, yaitu kegiatan para desainer dalam rangkaian 
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proses menciptakan aneka produk yang bermanfaat bagi kehidupan 

manusia. 

Setiap tampilan bahasa desain memiliki manfaat yang berbeda, 

namun memiliki tujuan yang sama yaitu keindahan, kenyamanan, 

keselamatan, keamanan, penghargaan, efisiensi, dan efektivitas bagi para 

pemakainya ( Marizar, 2005: 27). 

Didalam desain terdapat prinsip-prinsip sebagai berikut : 

a. Keselarasan (harmony) 

Keselarasan adalah kombinasi dari unit-unit yang memiliki 

kemiripan dalam satu atau beberapa hal. Kemiripan mudah kita 

dapatkan pada alam, misalnya dedaunan, buah-buahan, pepohonan 

dan lain-lain. 

b. Kesatuan (unity) 

Karya seni atau desain harus menyatu, nampak seperti 

menjadi satu, semua menjadi satu unit. Tidak ada kesatuan suatu karya 

seni atau desain akan terlihat cerai berai, kacau-balau dan berserakan. 

Prinsip kesatuan sesungguhnya adalah adanya saling hubungan antar 

unsur yang disusun. 

c. Keseimbangan (balance) 

Desain harus memiliki keseimbangan, agar kelihatan lebih 

bagus, tenang dan tidak berat sebelah. Khusus untuk keseimbangan 

dalam perancangan desain, jenis keseimbangan yang akan digunakan 

harus ditetapkan terlebih dahulu sebelum perancangan desain dimulai, 
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apakah akan menggunakan keseimbangan simetris atau asimetris, 

dimana hal ini berhubungan dengan karakter desain yang ingin di 

ciptakan. 

d. Perbandingan (proporsi) 

Proporsi atau perbandingan merupakan salah satu prinsip 

dasar tata rupa untuk memperoleh keserasian, karya seni atau desain 

harus serasi agar lebih indah dilihat. Tujuan pokok mempelajari 

proporsi adalah untuk melatih ketajaman rasa. 

e. Kesederhanaan (simplicity) 

Kesederhanaan artinya tidak lebih dan tidak kurang, 

kesederhanaan tersebut adanya pada rasa, apakah suatu susunan perlu 

dikurangi obyek atau bahkan mungkin perlu ditambah obyeknya 

kemudian rasakan  apakah pas atau tidak, jika tersa ruwet maka obyek 

tersebut sebaiknya dihilangkan. 

2. Tinjauan Umum Kabinet Televisi 

 Kabinet adalah almari tempat menyimpan barang-barang berharga 

(WJS. Poerwadarminta, 1981: 3). Disebutkan  juga kabinet televisi 

mempunyai arti sebagai housing for electronic instrument, as radio or 

television (tempat alat elektronik seperti radio atau televisi).  

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan kabinet televisi adalah perabot 

furniture berupa almari untuk menyimpan barang-barang berharga atau 

meletakkan alat elektonik seperti  televisi. 
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Televisi merupakan alat elektronik sebagai media informasi atau 

hiburan dengan seiring kemajuan teknologi dapat mengalami kemajuan 

dalam fungsinya. Pada umumnya kabinet televisi mempunyai fungsi 

sebagai  tempat peralatan-peralatan televisi, untuk menambah kesan 

estetik disini dikombinasikan dengan komposisi kayu yang ditata dengan 

rapi seperti flooring. Kabinet televisi dilengkapi beberapa fungsi ganda 

untuk membantu aktivitas manusia. 

Sebagai tujuan utama dari kabinet televisi yaitu menikmati dengan 

cara melihat dan menengarkan dari perangkat televisi. 

Adapun aktivitas yang melingkupinya antara lain, Menonton Televisi, 

Memutar CD, Berkaraoke, Bermain game elektronik, dan tempat 

menyimpan kaset dan remot. 

Jadi dalam perancangan karya penulis berkeinginan menampilkan 

produk kabinet televisi sebagai sarana perlengkapan perangkat media 

elektronik bagi keluarga. Dalam perangkatnya tentu memerlukan 

pengaturan dalam penempatannya untuk benda-benda elektronik, sehingga 

dalam pengunaannya tidak mengalami kerancuan maupun kesulitan. 

Prinsip- prinsip yang digunakan dalam mendesain anatar lain :  

1. Perabot disini unutk menunjang kenyamanan saat menikmati hiburan 

2. Perabot disini memiliki sarana sebgai tempat Televisi dan perlengkapan   

lainnya denga kapasitas yang sesuai, praktis dan efektif. 

Seiring dengan perkembangan teknologi yang ada berkembang 

pula keinginan untuk menciptakan karya baru. Meskipun telah banyak 
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ditawarkan dipasaran berupa kabinet televisi, maupun TV stand yang 

memiliki fungsi sama meskipun ada perbedaan dalam penempatan 

perangkatnya. Hal ini disebabkan kenyataan bahwa dalam konteks 

perancangan penciptaan produk memiliki konsep sendiri berdasarkan 

fungsi dan tujuan.  

Adanya Televisi adalah untuk bisa dinikmati sebagai entertainment  

ataupun infotainment. Bagi kalangan luas maka dicarilah ide agar sebuah 

produk kabinet televisi mudah diterima untuk kalangan luas dengan tidak 

melupakan nilai seni yang akan diterapkan. Dari alasan tersebut 

diharapkan mampu memberi gagasan dan konsep bagi penulis untuk 

membuat kabinet televisi yang sumber bentuknya terinspirasi dari 

Kelomang. 

3. Tinjauan Umum Umang umang (Kelomang) 

Umang umang (kelomang) adalah sejenis keong yang hidup di laut 

atau di pinggiran pantai. Dalam bahasa Inggris adalah Hermit Crab, 

umang umang (kelomang) disebut juga sebagai ketam pertapa atau 

kepiting pertapa yang unik dari umang umang (kelomang) adalah 

bagaimana umang umang (kelomang) membawa sebuah tempurung di 

punggungnya. Tempurung yang sering disebut sebagai rumahnya. 

Berjalannya waktu, ukuran tubuh umang umang (kelomang) yang semakin 

besar tidak mampu lagi untuk ditampung dalam rumah tempurung di 

punggungnya. Umang umang (kelomang) akan meninggalkan rumahnya, 

dan mencari rumah baru. Perjalanan umang umang (kelomang) mencari 
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rumah baru tidak mudah, umang umang (kelomang) harus mencari 

tempurung dengan ukuran yang pas, dan bersaing dengan kelomang 

lainnya. Agar bisa menjadikan tempurung yang di temukan sebagai rumah 

barunya. 

Kebanyakan spesies umang umang (kelomang) memiliki abdomen 

(perut) yang panjang dan bergelung bagai spiral, serta lunak lembut, tidak 

keras seperti abdomen krustasea lain yang terlindung cangkang 

terkalsifikasi. Abdomen yang telanjang dan rentan ini dilindungi dari 

serangan predator dengan memanfaatkan cangkang siput kosong yang 

dibawa oleh kelomang, cangkang siput itu dapat menyembunyikan seluruh 

tubuhnya apabila ditarik masuk (karenanya, dinamakan 'rumah').  

Untuk keperluan itu, kelomang umang umang (kelomang) paling 

sering menggunakan cangkang siput laut (meskipun beberapa spesies 

umang umang (kelomang) juga menggunakan cangkang kerang, bahkan 

kepingan kayu dan batu yang berlubang sebagai rumahnya). Ujung 

abdomen kelomang telah beradaptasi untuk dapat mencengkeram kuat 

kolumela (tiang poros) cangkang siput. 

Sebagian besar spesies bersifat akuatik dan hidup dalam berbagai 

kedalaman air asin, dari wilayah garis pantai dan perairan yang dangkal 

sampai ke dasar laut dalam. Di daerah tropis terdapat beberapa spesies 

kelomang yang hidup di darat meskipun begitu, umang umang (kelomang) 

memiliki larva akuatik dan memerlukan akses ke air untuk bereproduksi. 
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Kebanyakan umang umang (kelomang) aktif di malam hari 

Beberapa spesies umang umang (kelomang) tidak menggunakan 'rumah' 

yang dapat dibawah ke mana-mana, tetapi menghuni struktur tidak 

bergerak yang ditinggalkan oleh cacing polychaeta, gastropoda vermetid 

(siput cacing), binatang karang dan spons. 

Seekor umang umang (kelomang) menyurut masuk dalam bekas 

cangkang Acanthina punctulata, dan menggunakan sapitnya yang besar 

untuk menutupi mulut cangkang. Ketika umang umang (kelomang) 

tumbuh, hewan ini membutuhkan cangkang yang lebih besar. Karena 

cangkang siput utuh yang cocok ukurannya tidak begitu mudah ditemukan, 

persaingan kuat sering terjadi di antara umang umang (kelomang) untuk 

memperebutkan cangkang. 

Ketersediaan cangkang kosong di setiap tempat tertentu tergantung 

pada kelimpahan relatif gastropoda, dan umang umang (kelomang) yang 

cocok ukurannya. Hal lain yang juga menentukan adalah populasi 

organisme yang memangsa gastropoda dan meninggalkan cangkang yang 

utuh. Umang umang (kelomang) yang dipelihara bersama-sama dapat 

saling berkelahi atau bahkan membunuh saingannya untuk 

memperebutkan cangkang yang mereka inginkan. Namun, jika umang 

umang (kelomang) berbeda-beda ukuran secara signifikan, kejadian 

perebutan cangkang kosong itu akan menurun atau bahkan nihil.  

Umang umang (kelomang) dengan cangkang yang terlalu kecil atau 

sempit tidak dapat bertumbuh secepat kelomang yang cangkangnya pas, 
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dan akan lebih tinggi peluangnya untuk dimangsa jika kelomang tidak 

dapat sepenuhnya masuk bersembunyi dalam cangkangnya. 

Spesies umang umang (kelomang), baik darat maupun laut, telah 

diamati membentuk antrian untuk bertukar cangkang. Ketika seekor 

kelomang menemukan cangkang kosong baru, maka akan meninggalkan 

cangkangnya yang telah sempit dan memeriksa cangkang kosong yang 

baru apakah cocok ukurannya. Jika cangkang yang ditemukan ternyata 

terlalu besar, kelomang akan kembali ke cangkangnya sendiri dan 

kemudian menunggu di dekat cangkang kosong sampai selama-lamanya 8 

jam.  

Saat umang umang (kelomang) lain tiba, umang umang (kelomang) 

akan memeriksa cangkang kosong tersebut dan, jika terlalu besar, 

kelomang akan ikut menunggu di situ. Demikian seterusnya, satu persatu 

kelomang lain berdatangan, dan bila belum ada yang cocok umang umang 

(kelomang) ini akan membentuk kelompok, hingga sejumlah 20 individu.  

umang umang (kelomang) ini lalu berpegangan satu sama lain 

dalam antrian, dari yang terbesar hingga ke kelomang yang terkecil. Begitu 

seekor umang-umang tiba dengan ukuran yang tepat untuk cangkang 

kosong itu dan mengklaimnya, maka kelomang akan pindah ke cangkang 

baru serta meninggalkan cangkang lamanya.  

Cangkang lama yang ditinggalkan itu selanjutnya akan diambil 

oleh kelomang yang memiliki ukuran lebih kecil dan demikian seterusnya, 

semua kelomang dalam antrian cepat bertukar cangkang secara berurutan, 
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masing-masing bergerak menuju ke ukuran berikutnya. Akan tetapi di 

samping itu, kelomang sering pula terlihat 'mengeroyok' individu lain 

sejenisnya, yang dianggap memiliki 'rumah' yang lebih bagus dan 

memaksa individu itu untuk melepaskan cangkangnya sebelum kemudian 

saling bersaing untuk memperebutkannya sampai salah satu individu yang 

lebih kuat dapat menguasai cangkang rampasan itu. 

Spesies umang umang (kelomang) laut yang besar cangkangnya 

dilekati oleh satu atau beberapa anemon laut. Keberadaan anemon ini 

dapat menakut-nakuti predator sementara anemon laut mendapatkan 

kemudahan mengkonsumsi sisa-sisa makanan umang umang (kelomang). 

Hubungan simbiotik yang erat lainnya diketahui terdapat pada sekumpulan 

jenis bryozoa dan kelomang yang membentuk bryoliths. 

 Jenis-jenis umang umang (kelomang) sangat bervariasi dalam 

ukuran dan bentuknya mulai dari spesies dengan ukuran karapas hanya 

beberapa milimeter panjangnya hingga ke Coenobita brevimanus, yang 

bisa hidup selama 12-70 tahun dan ukurannya dapat mendekati besar buah 

kelapa. Ketam kenari Birgus latro yang tanpa cangkang masih tergolong 

kerabat kelomang, dan dikenal sebagai invertebrata daratan yang terbesar 

di dunia. 

Hewan muda tumbuh menurut tahapan demi tahapan, dengan dua 

tahap pertamanya (nauplius dan protozoea) terjadi semasa dalam telur. 

Kebanyakan larva kelomang menetas pada tahap ketiga. Pada tahap larva 

ini anak ketam memiliki beberapa duri panjang, abdomen yang sempit, 



22 
 

panjang dan antena berjumbai yang besar. Setelah beberapa kali berganti 

kulit, tahap ini diikuti oleh tahap larva akhir. 

Umang umang (kelomang) lebih dekat hubungan kekerabatannya 

dengan superfamilia Chirostyloidea (ketam jongkok) dan Hippoidea 

(undur-undur laut) ketimbang dengan kepiting sejati (Brachyura). Pada 

pihak yang lain, kekerabatan ketam raja (king crabs) terhadap anggota 

Paguroidea selebihnya adalah merupakan topik yang sangat kontroversial. 

Banyak penelitian yang mendasarkan pada karakteristik fisik, informasi 

genetik, 

 Kombinasi keduanya mendukung hipotesis lama bahwa ketam raja 

dalam familia Lithodidae berasal dari nenek moyang serupa umang umang 

(kelomang) dan harus ditempatkan dalam superfamilia Paguroidea 

bersama kelomang. Akan tetapi beberapa peneliti yang lain tidak sepakat, 

dan menyatakan bahwa suku ketam raja (Lithodidae) harus 

diklasifikasikan tersendiri bersama suku Hapalogastridae dalam 

superfamili Lithodoidea yang terpisah. Ketam kenari yang muda berlaku 

seperti kelomang, menggunakan cangkang siput laut Turbo sebagai 

rumahnya (Wang, F.J. 2013). 

4. Tinjauan Umum Finishing 

Finishing merupakan tahap terakhir dalam proses penciptaan suatu 

produk dengan harapan hasilnya dapat diterima dengan baik oleh 

konsumen. Fungsi dari proses finishing dapat dijelaskan menjadi dua yaitu 

fungsi keindahan dan fungsi perlindungan. Maksud dari fungsi keindahan 
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adalah bahwa suatu finishing harus dapat membuat suatu produk mebel 

menjadi indah dan menarik bagi orang yang ingin memakainya. Fungsi 

keindahan dari finishing menjadi semakin diperlukan bagi suatu produk 

furniture, karena produk furniture sekarang ini tidak hanya dilihat dari 

fungsinya saja, tetapi semakin lama semakin dibutuhkan untuk dapat 

memenuhi selera dari pemakainya. 

 Furniture finishing  harus cukup kuat sehingga produk furniture itu 

dapat menjalankan fungsinya sebagai alat-alat untuk rumah tangga. 

Kekuatan yang diharapkan oleh suatu produk furniture sangat tergantung 

dari kegunaan dari produk tersebut. Misalnya suatu finishing untuk produk 

outdoor furniture diharapkan dapat tahan terhadap cuaca udara luar 

seperti: panas, dingin, hujan. Finishing untuk indoor furniture produk 

mebel bertujuan mempermudah perawatan dan membersihkan produk.  

Ada berbagai macam jenis finishing yang telah dikenal di dunia 

industri furniture. Jenis-jenis tersebut dibedakan berdasarkan tekhnik 

aplikasi dan jenis bahannya. Beberapa jenis tersebut diantaranya yaitu: 

a Politur. 

Politur merupakan salah satu jenis finishing  yang sangat poluler 

pada pembuatan perabot, perlengkapan rumah tangga dan komponen 

bangunan seperti kusen jendela,  daun pintu, bingkai hantaran tangga, 

lisplank bagian dalam bangunan dan langit-langut ruang yang terbuat dari 

kayu. Penggunaan politer dimulai pada tahun 1630 di India, yaitu sejak 

ditemukannya bahan selak (shellac) dari sejenis insek, yaitu kutu lak yang 
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bernama Laccifer Kerr (Agus sunaryo, 1997: 13). Harga politur relatif 

murah, sehingga politur dapat dijangkau oleh masyarakat kecil dan dapat 

dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat. 

b Nitroselulose (NC) 

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 

finishing nya. NC lebih unggul untuk variasi dan kreasinya, baik dalam 

pemakaian glaze, poles, dan kemungkinan perbaikannya ditempat (Agus 

Sunaryo, 1997: 77). Selama aplikasi, penggunaan bahan finishing  NC 

tidak menyulitkan dibandingkan apabila menggunakan jenis bahan 

finishing  yang terdiri dua komponen, yaitu resin dasar dan pengerasnya. 

c Cat Duco 

Cat duco memang biasa hanya digunakan untuk pengecatan yang 

berdasarkan kasat mata seperti cat mobil atau kendaraan, cat ini memang 

berberbeda sekali dalam memberikan sentuhan akhir dari finishing  

furniture dan konsumen biasanya hanya menyebutkan warna atau sifat 

finishing  pada perabot yang mereka pesan ketimbang menyebutkan jenis 

finishing  apa yang ingin mereka gunakan. Apakah warna sebuah finishing  

akan menutup serat kayu atau hanya menerawang, yang membedakan 

adalah jenis bahan finishing  dan metode aplikasinya. Dua jenis bahan 
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pewarna finishing  berdasarkan sifat penutupannya pada permukaan benda 

kerja adalah stain color atau pigmented color. 

d Melamine 

Finishing  Melamine adalah salah satu jenis finishing  yang 

berbahan baku dua komponen.  Komponen tersebut terdiri dari resin amino 

alkyd dan asam (acid) sebagai hardener. Komponen hardener tersebut 

berfungsi sebagai katalis yang mempercepat reaksi pembentukan film. 

Melamine hanya untuk dipergunakan untuk finishing  produk interior. 

Melamine tidak bisa digunakan untuk finishing  produk exterior/ semi 

exterior karena sifat film yang cenderung regas sehingga dapat 

mengakibatkan film menjadi pecah bila digunakan produk exterior 

(id.griyamebel.com/tentangfinishing , 11/03/2012). Film akan semakin 

regas apabila ter-ekpos sinar matahari. 

Lapisannya mempunyai ketebalan yang bagus, sehingga dapat 

menutup serat kayu dan jarak antar serat kayu menjadi rata halus. 

Demikian pula, sesuai dengan sebutannya natural transparan, ia memiliki 

penampilan yang bening hingga warna kayu asli kelihatan alami bahkan 

makin cemerlang dan hidup. 

 

C. Standarisasi Produk  

Standarisasi produk adalah ukuran produk berdasarkan norma-norma 

yang ada. Yang dimaksud dengan norma adalah aturan ukuran atau kaidah 

yang dipakai sebagai tolak ukur menetukan sesuatu (Suharso dan Ana 
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Retnoningsih, 2005: 228) dan norma-norma tersebut diantaranya norma 

benda atau norma perabot, namun yan diperlukan dalam mewujudkan suatu 

produk yang baik adalah tercapainya fungsi yang tepat. 

Anatomi merupakan ilmu yang mengenai struktur bagian tubuh manusia 

(Suharso dan Ana Retnoningsih, 2005: 38). Untuk mencapai standarisasi 

produk harus disesuaikan dengan proporsi dan anataomi manusia supaya 

nyaman, serasi dengan fungsional ( Gani, 1993: 64). 

Pembuatan Tugas Akhir ini penulis mendesain produk mengikuti ukuran 

standart dimana ukuran-ukuran yang dimaksud adalah sebagai berikut: 

1. Norma anatomi atau norma tubuh  

 Norma anatomi atau norma tubuh membutuhkan dimensi atau 

ruang gerak dalam melakukan aktivitas. Ketentuan norma anatomi sangat 

banyak, penulis hanya merangkum norma-norma yang berkaitan dengan 

produk kabinet televisi dan sungguh-sungguh diperhatikan agar tujuan 

perabot sebagai penunjang aktivitas benar-benar dapat berfungsi dengan 

baik. 

 Penulis dalam penelusuran data hanya menyajikan norma-norma 

yang berhubungan dengan penciptaan sebuah produk kabinet televisi. 

Dibawah ini disajikan penulis gambar-gambar yang berkaitan dengan 

norma-norma anatomi manusia secara umum dan khusus langsung 

berkaitan dengan dimensi tubuh manusia. 
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Gambar 1 : Norma umum tinggi (norma tubuh manusia) 
(Sumber : Teknik mendesain perabot yang benar, M.Gani K.1993: 63 ) 

 

2. Norma Benda 

 Norma benda berhubungan erat dengan pemakai dengan ruang 

yang diperlukan dalam menempatkan prabot nantinya, untuk itu perlu 

dipelajari proporsi yang sesuai dan seimbang antara prabot dan ruangan. 

Perabot memiliki ukuran-ukuran yang berbeda-beda tergantung pada jenis 

dan fungsinya, untuk itu diperlukan pemahaman yang tepat pada saat 

proses perencanaan. Dalam proses perencanaan tersebut desainer atau 

perancang dapat melakukan analisis norma benda baik secara langsung 

maupun tidak langsung seperti mengamati secara langsung perilaku 

manusia maupun bersumber dari referensi buku. 

Dalam merancang sebuah perabot sebaiknya memanfaatkan 

ruangan secara maksimal sehingga barang atau benda yang akan 

dimasukkan ke ruangan sesuai dengan keinginan yang dicapai, 
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pemanfaatan secara maksimal akan menghemat bahan serta memberi 

fungsi yang maksimal. 

3. Norma Perabot 

 Norma prabot berhubungan dengan kenyamanan yang dapat 

dicapai melalui bentuk yang sesuai dengan fungsi dan juga anatomi tubuh 

manusia. Dengan mempertimbangkan norma prabot maka akan 

memperoleh bentuk prabot yang sesuai dengan fungsi dan kenyamanan 

saat di gunakan. 

 Perabot yang akan dibuat produk adalah kabinet televisi yang 

fungsi utamanya sebagai sarana menaruh atau meletakkan televisi, 

CD/DVD player dan  alat elektronik lainnya misalnya game elektonik. 

D. Sumber Referensi 

Referensi sebagai sumber pokok didalam pembuatan sebuah 

laporan. Dengan adanya sumber referensi ini memudahkan pada proses 

perencanaan hingga ke hasil akhir, dan jauh lebih terarah sesuai dengan 

pokok permasalahan yang dapat dipertanggung jawabkan.  

Menurut arti bahasanya referensi adalah sumber acuan (Tim 

Penulis Pembinaan dan Pengembangan Bahasa 1997 : 82) 

Adapun sumber referensi tersebut yaitu : 

i. Buku Kepustakaan. 

Dalam hal ini sumber yang dihasilkan mengenai teori-teori, 

pengertian, standarisasi dan lain sebagainya. Dalam pemuatan karya 
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beberapa diambil dari sumber kepustakaan yaitu produk kabinet televisi, 

tinjauan gaya modern dan hal mengenai proses penciptaan produk. 

ii.  Gambar 

Penyajian tugas akhir  perlu didukung adanya gambar- gambar 

visual untuk lebih mempermudah pembaca memahami apa yang menjadi 

maksud dan tujuan penulis. Sumber yang didapat dari foto, gambar dari 

internet, katalog  majalah  atau berhubungan dengan penciptaan  karya 

tersebut. 

Beberapa desain kabinet televisi dibawah yang dijadikan referensi 

penulis dalam memvisualisasikan bentuk apapun menjadi desain produk 

kabinet televisi 

 

1. Referensi gambar data-data observasi dari katalog 

 

     

 

 

 

 

 

Gambar  2 : 
Kabinet Televisi bergaya Klasik 

(Sumber : Katalog Meubel Indoor Collection One, 2006) 
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Gambar  3 : 
Kabinet Televisi bergaya Klasik 

(Sumber : Katalog Meubel Katalog Meubel Indoor Collection One, 2006) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar  4 : 
Kabinet Televisi bergaya Klasik 

(Sumber : Katalog Meubel Nusantara, 2007) 
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Gambar  5 : 
Kabinet Televisi bergaya Klasik 

(Sumber : Katalog Meubel Nusantara, 2007) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar  6 : 
Kabinet Televisi bergaya Klasik 

(Sumber : Katalog Meubel Katalog Meubel Indoor Collection Two, 2008) 
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Gambar  7 : 
Kabinet Televisi bergaya Klasik 

(Sumber : Katalog Meubel Katalog Meubel Indoor Collection Two, 2008) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 8 : 
Kabinet Televisi  Fifties yang praktis, hemat biaya dan tempat 

(Sumber : Katalog PT Tarita Furniture IFFINA 2013, diakses 11 Maret 2013) 
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Gambar 9   : 
Kabinet televisi Kobe 

(Sumber Katalog PT. Warisan Eurindo, diakses 11 Maret 2013) 
 

E. Kerangka Pikir 

Kerangka pemikiran dirangkum penulis setelah melakukan 

pengumpulan data-data awal, berupa tinjauan referensi yang berkaitan 

dengan produk yang akan dibuat. Data-data tersebut kemudian ditelaah 

secara detail sebagai langkah mengurangi hal yang tidak diperlukan, 

memilah, menyederhanakan, dan menajamkan data-data yang diperoleh, 

kemudian menarik suatu kesimpulan setelah adanya keterkaitan data antara 

bahasa yang saling berhubungan. 

Adapun kerangka pikir penulis dalam menciptakan produk mebel 

yang berjudul “UMANG UMANG (KELOMANG) SEBAGAI KONSEP 

PENCIPTAAN KABINET TELEVISI” kerangka pemikiran menjadi dasar 

acuan penulis untuk menciptakan produk tersebut di mulai dari proses 
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ekplorasi di lapangan, identifikasi masalah, pencetusan ide, pengembangan 

desain, desain final, maka penyusun mengaitkan ide-ide pemikirannya 

melalui skema model kerangka berfikir seperti di bawah ini : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skema 01 : Diagram Proses Desain 
(Sumber: Francis D.K. Ching, Ilustrasi Desain Interior, 1996 : 130) 

 

Kesimpulan di atas digunakan sebagai model kerangka berfikir atau 

pemikiran yang dilakukan oleh penyusun agar fokus pada konsep produk  

kabinet televisi yang fungsional aman dan nyaman. 


