
 

 

35 

 

BAB IV 

KAJIAN DESAIN 

4.1.  Konsep Desain 

Dalam proses perancangan sebuah desain, seluruh data yang 

diperoleh diolah kembali dan dirumuskan menjadi sebuah konsep 

perancangan sebagai acuan pembuatan desain. 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2008:725) konsep 

adalah ide, rancangan atau gambaran dari suatu objek, proses, atau apa 

pun yang ada di dalam pemikiran seseorang, dan dituangkan kedalam 

bentuk nyata untuk digunakan dalam suatu hal. Sedangkan pengertian 

desain secara umum diterjemahkan menjadi bentuk, model, pola, 

konstruksi, mode, tujuan atau maksud yang berhubungan dengan 

perencanaan bentuk. ( Eddy S. Marizar, 2005:17-18 ). 

Oleh karena itu merumuskan perancangan sangat perlu di tuangkan 

dalam konsep desain agar rencana dan proses pengerjaannya dapat 

dilaksanakan oleh seluruh tim yang terlibat didalamnya. Penggambaran 

ide-ide ataupun pemikiran akan lebih mudah diwujudkan dalam 

pelaksanaannya saat dilapangan.” 

4.2.  Proses Desain 

Proses desain merupakan rangkaian pemikiran dalam mendesain 

suatu produk yang berawal dari pencarian ide/gagaasan dengan konsep 

yang matang sampai menjadi suatu produk nyata. Dalam proses desain, 

penulis mengaplikasikan ilmu pengetahuan, hasil penelitian informasi dan 

teknologi yang terus berkembang.Desain merupakan proses pemikiran 

yang dilator belakangi adanya problematika dalam kebutuhan manusia 

yang berupa sketsa atau rancangan, bertujuan untuk menyusun 

komponen perangkat keras, lunak, lingkungan kerja, organisasi kerja 

(dalam oprasional), agar pelaksanaan kerja harmonis, lancar, dan 

menghasilkan produk yang berkualitas dan efisien, fungsi perancangan 
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(designing) mempunyai peranan penting dalam menghasilkan bentuk 

produk yang sesuai dengan kebutuhan pemesan (konsumen). 

Perancangan (pembuatan desain) harus memperhatikan kegunaan 

produk, pemenuhan kebutuhan (kesesuaian) pembeli, teknologi 

pembuatan dan biaya (kasmudjo, 2012:58). 

Perancangan merupakan suatu proses yang penting bagi 

pembuatan suatu produk, kedua proses ini tidak bisa di pisahkan karena 

hasil perancangan tidak akan berguna apabila tidak diwujudkan menjadi 

produk nyata dan begitu pula sebaliknya pembuat tidak akan bisa 

mewujudkan produk tanpa membuat rancangan terlebih dahulu. 

Konsep desain pada suatu produk merupakan tugas dari perancang, 

sedangkan mewujudkan desain menjadi produk nyata secara teknis 

merupakan tugas dari pengrajin. Maka hasil rancangan yang berupa 

gambar akan menjadi tahap akhir dari proses perancangan dan menjadi 

langkah awal dalam proses pembuatan produk. Gambar dibuat untuk 

memudahkan beban pengrajin dalam proses membuat produk. 

Beberapa aspek yang perlu diperhitungkan dalam proses desain 

yaitu aspek fungsi, estetika, kenyamanan dan aspek lainnya yang di dapat 

dari sumber data penelitian ataupun dari desain yang sudah ada 

sebelumnya. 

Kreativitas sangat penting dalam perancangan produk, terutama 

pada tahap informasi dan pengembangan gagasan pada proses 

perancangan produk. Kreativitas merupakan kemampuan dalam 

menciptakan sesuatu produk baru maupun memodifikasi produk yang 

sudah ada, penambahan dan pengurangan sehingga menjadi produk yang 

bermutu dan berkualitas. 

 

Menghasilkan suatu produk yang sesuai dengan kebutuhan 

manusia adalah hal yang ingin dicapai dari proses perancangan. 
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Keinginan manusia dalam perancangan produk melalui gambar dengan 

alat bantu program autocad sebagai gambar kerja dan sketchup sebagai 

bgambar modeling yang ada pada komputer dan analisis teknik, yang 

dapat diproses secara teratur, penentu waktu untuk mengkonsumsinya 

termasuk dalam memasarkannya. Perancangan produk berarti sudah 

termasuk dalam pembuatan komponen, perakitan, finishing sampai pada 

kekurangannya (Ginting, 2010:02)  

Proses desain merupakan urutan pelaksanaan yang terjadi secara 

alami atau di desain menggunakan elemen waktu, ruang, keahlian atau 

sumber daya lainnya yang menghasilkan suatu hasil.  

Diagram proses desain merupakan suatu bentuk rancangan atau 

kerangka dalam proses mendesain secara garis besar yang memuat 

gambaran umum tentang bagaimana suatu tujuan dapat tercapai. 

Perencanaan sistematis perlu dilakukan guna mencapai hasil yang 

maksimal. Di bawah ini penulis melakukan penyusunan diagram proses 

desain, yaitu sebagai berikut : 
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Gambar 4. 1 Diagram Proses desain 
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Berikut keterangan skema diagram proses desain tersebut : 

 

1. Ide/Permasalahan 

Permasalahan merupakan uraian masalah yang akan dikaji atau 

diteliti. Permasalahan yang diambil adalah bagaimana merancang 

kursi sofa yang unik tapi tetap nyaman, dapat menjadi sarana tempat 

duduk untuk bersantai. 

2. Data 

Data merupakan dasar yang akan dijadikan sebagai pedoman didalam 

membuat keputusan desain. Dalam proses desain kursi sofa ini, 

penulis mengambil referensi berdasarkan studi lapangan yaitu 

observasi, wawancara dan studi literature berupa buku, artikel, hasil 

penelitian terdahulu, dan internet yang ada hubungannya dengan 

perancangan kursi sofa graffiti. 

3. Analisa Data 

Analisa data yang diperoleh dari hasil pengumpulan data baik dari 

studi literature dan studi lapangan kemudian dikumpulkan menjadi 

bahan pertimbangan dalam pemecahan masalah yang berupa konsep 

atau gagasan dari penyelesain permasalahan. 

Adapun analisa yang dilakukan berupa analisa struktur bentuk, 

fungsi, ukuran, kontruksi atau kekuatan, dan finishing. 

4. Konsep Desain 

Hasil dari analisis data dapat digunakan sebagai landasan teoritis 

guna membuat suatu konsep yang mendukung perancangan produk 

sofa graffiti. Untuk itu bila menginginkan hasil yang baik, sumber 

data harus benar-benar dicermati kevalidannya. Karena hal ini juga 

menjadi dasar dalam menentukan keputusan desain produk sofa 

graffiti baik tentang bentuk, fungsi, material serta finishing yang 

digunakan. 

5. Kriteria Desain 

Kriteria desain merupakan standar minimal suatu desain yang mana 
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desain bisa dikatakan baik apabila telah memenuhi kriteria dalam 

desain yaitu mengenai bentuk, fungsi, bahan, konstruksi dan finishing 

namun, tidak mengesampingkan nilai ergonomi serta estetikanya. 

Desain merupakan solusi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh 

manusia dalam melakukan aktivitas, oleh karena itu produk yang 

dihasilkan diharapkan mampu memberikan fasilitasi aktivitas secara 

optimal, sehingga permasalahan yang terjadi dapat dikurangi atau 

bahkan dihilangkan.  

Merancang desain yang sesuai dengan kebutuhan harus didasarkan 

pada kriteria desain, agar bisa dikatakan desain yang baik. Desain 

yang baik harus mempertimbangkan aspek ergonomi dan antropometri 

sehingga kenyamanan dapat tercapai secara baik. 

Analisis data yang telah diperoleh dari berbagi sumber sebagai acuan 

dapat dikembangkan untuk membuat kriteria desain yang mampu 

memberikan nilai fungsi sehingga pemanfaatan produk lebih optimal. 

Dalam membuat produk kursi sofa ini penulis mengambil konsep seni 

Graffiti sebagai sumber inspirasi perancangannya, tujuan merancang 

kursi sofa ini sebagai tempat duduk untuk bersantai yang 

penempatannya lebih fleksibel karena bentuknya yang sangat unik 

dan estetik. Beberapa kriteria yang mendasari perancangan kursi sofa 

graffiti  tersebut yaitu: 
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a. Fungsi dan tujuan 

Untuk merealisasikan fungsi dan tujuan perancangan produk, 

sebuah produk sofa ini harus sesuai dengan standarisasi yang 

meliputi pemahaman ergonomi yang berhubungan dengan tingkah 

laku dan antropometri dengan pengukuran anatomi manusia, 

sehingga produk yang dirancang dapat digunakan dengan nyaman, 

efektif dan efisiensi. 

b. Faedah dan pertimbangan. 

Sebuah desain haruslah menunjukkan faedah atau manfaat, 

namun juga harus memiliki nilai estetika atau keindahan saat 

dipandang mata dan nyaman bagi tubuh saat digunakan. Sebuah 

desain dapat dikatakan baik apabila nilai fungsionalnya memadai, 

karena fungsi merupakan hal yang paling mendasar dari sebuah 

desain. Pemilihan dan penggunaan material atau bahan juga 

berpengaruh pada tampilan sebuah desain. 

6. Sketsa Desain 

Sketsa merupakan tahapan paling awal dalam memvisualisasikan ide 

melalui gambaran kasar yang menggambarkan bagian pokoknya tanpa 

detail. Setelah ide dituangkan dalam wujud sketsa, maka kita dapat 

mengembangkan ide lebih luas melalui data yang di peroleh dari studi 

lapangan, studi pustaka berdasarkan batasan-batasan teoritis ilmu desain. 

Berdasarkan pengembangan sketsa-sketsa tersebut yang nantinya akan 

menjadi keputusan desain sebagai solusi pemecahan masalah. Berikut 

di bawah ini sketsa-sketsa alternatif dalam pemecahan masalah : 
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Gambar 4. 2 Sketsa Sofa berbentuk Graffiti 1 

Sumber : Penulis 

  

Gambar 4. 3 Sketsa Sofa berbentuk Graffiti 2 

Sumber : Penulis 
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Gambar 4. 4 Sketsa Sofa berbentuk Graffiti 3 

Sumber : Penulis 

 

 

Gambar 4. 5 Sketsa Sofa berbentuk Graffiti 4 

Sumber : Penulis 
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Gambar 4. 6 Sketsa Sofa berbentuk Graffiti 5 

Sumber : Penulis 

 

 

Gambar 4. 7 Sketsa Sofa berbentuk Graffiti 6 

Sumber : Penulis 
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Gambar 4. 8 Sketsa Sofa berbentuk Graffiti 7 

  Sumber : Penulis 

 

Gambar 4. 9 Sketsa Sofa berbentuk Graffiti 8 

Sumber : Penulis 
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Gambar 4. 10 Sketsa Sofa berbentuk Graffiti 10 

Sumber : Penulis 
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PENILAIAN SKETSA  

NO SKETSA KELEBIHAN KEKURANGAN NILAI 

1. SKETSA 1 unik Kontruksi kurang      7 

2. 

SKETSA 2 

Simple, lebih terlihat 

luxury 

Tidak mempunyai 

sandaran, bentuknya 

terkesan seperti 

ayunan 

     8 

3. SKETSA 3 

Terlihat unik, penempatan 

fleksibel dikarenakan 

tidak terlalu besar. 

Kapasitas duduk hanya 

2 orang. Bentuk 

graffitinya terlalu 

kaku. 

     7 

4. SKETSA 4 

Model terlihat menarik 

dan simple, pembuatan 

kontruksi tidak terlalu 

sulit. 

Dudukan tidak rata 

terkesan lengkung 

seperti prosotan, 

dikarenakan 

pemaksaan bentuk 

graffitinya. 

     8 

5. SKETSA 5 

Kontruksi kuat, 

dikarenakan antar bentuk 

komponen graffitinya 

saling terhubung satu 

sama lain. 

Bahan terlalu boros 

dikarenakan ukuran 

diameter komponen 

garis yang saling 

terhubung sangat 

besar. 

     8 

6. SKETSA 6 Terlihat unik 

Terlalu boros bahan di 

panah komponen 

sayapnya. 

   6,5 

7. SKETSA 7 Lumayan dari segi bentuk 
Aksen terlalu ramai, 

kontruksi kurang kuat, 
     6 

8. SKETSA 8 

Terlihat simple , namun 

masih bisa terlihat dari 

ciri graffitinya. 

Penempatan flexible. 

Dudukan tidak rata, 

berbentuk seperti 

ayunan. 

     8 

9. SKETSA 9 
Bentuk estetik, 

penempatan flexible. 

Kontruksi kurang kuat 

dikarenakan kaki – 

kaki berbentuk 

semakin lancip. 

     8 

10. SKETSA 10 

Lebih estetik dan unik, 

Bentuk sandaran sangat 

mewakili jenis graffiti 

yang penulis pakai, 

kapasitas duduk 3 orang,  

kontruksi kuat 

dikarenakan rangka 

dudukan seimbang. 

Sudut terlalu agak 

lancip, tetapi akan 

ditumpulkan agar agar 

tifak mengganggu 

kenyamanan. 

     9 
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7. Keputusan Desain 

Berdasarkan sketsa alternativenya, dan juga melalui analisa 

pertimbangan  mulai  dari bahan baku, bentuk, finishing, ukuran, 

kontruksi juga fungsi, akhirnya penulis memilih desain nomor 10, 

sebagai desain pilihan yang  mengacu pada:   

 

Gambar 4. 11 Sketsa Sofa berbentuk Graffiti 10 

Sumber : Penulis 

 

1. Bentuk Produk 

Kursi Sofa ini mengambil ciri khas dari bentuk seni graffiti, yang 

terlihat jelas dari bentuk kursi sofa ini yang menonjolkan bentuk 

garis dan lengkungan yang membentuk volum tak beraturan sesuai 

bentuk khas graffiti. 
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2. Fungsi Produk 

Kursi Sofa ini berfungsi sebagai tempat bersantai bagi si pengguna 

dan penempatannya lebih fleksibel dikarenakan bentuknya yang 

estetik sehingga bisa ditempatkan di teras rumah, ruang bersantai 

dirumah, lobby hotel, dan lain-lain. 

3. Ukuran Produk 

Kursi Sofa ini memiliki keseluruhan total ukuran sebagai berikut : 

a. Panjang keseluruhan : 250 cm. 

b. Lebar keseluruhan    : 85 cm.  

c. Tinggi keseluruhan   : 130 cm. 

4. Bahan Baku 

Bahan baku yang digunakan dalam membuat sofa ini adalah kayu 

resycle sebagai bahan utama dikarenakan kayu resycle ,  sedikit 

besi sebagai klem penguat sandaran dan sebagai kaki kursi sofa, 

kain dan busa sebagai bahan jok dudukan.  

5. Finishing 

Finishing sangat penting untuk menampilkan nilai estetik suatu 

produk. Kursi sofa ini melalui tahap shanding  untuk menutup serat 

kayu kemudian finishing cat hitam sebagai dasar warna yang 

kemudian tahap penggambaran menggunakan spray cans untuk 

membentuk warna khas seni graffiti agar terlihat semakin estetik, 

tahap terakhir adalah pelapisan body sofa dengan melamine agar 

finishing lebih indah dan awet.  
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4.3. Gambar Kerja 

Gambar kerja berfungsi sebagai acuan pembuatan komponen produk 

yang akan dibuat sebelum masuk tahap produksi. Fungsi gambar teknik 

pada perancangan produk antara lain sebagai berikut  : 

1. Mempermudah dalam  proses produksi. 

2. Sebagai bahasa gambar yang  mudah dimengerti. 

3. Menghindari salah pengertian desainer dan pelaksana. 

4. Menjadi pedoman final dalam ukuran produk. 

Gambar proyeksi menampilkan gambar objek dengan skala tepat, 

ukuran pada bidang proyeksi merupakan ukuran terlihat nyata. Maka dari itu 

Proyeksi Ortogonal dan Proyeksi Perspektif digunakan. Proyeksi Ortogonal 

sebagai penyajian  gambar tampak depan, tampak samping, tampak atas, 

potongan dan detail produk. Berikut gambar kerja sofa graffiti yang penulis 

buat :  
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4.4.  Identifikasi Bahan dan Alat 

Semua bahan yang akan digunakan dalam pembuatan sofa graffiti ini 

meliputi ; 

a. Bahan Utama 

Bahan utama untuk pembuatan sofa graffiti ini menggunakan kayu 

recycle. Alasannya, untuk meminimalisir pengeluaran biaya dikarenakan 

nantinya warna asli dari kayu recyle yang akan digunakan akan ditutup 

oleh finishing yang digambar dengan kaleng semprot untuk 

memunculkan ciri khas komposisi warna dari seni graffiti. Jadi sayang 

kalau memakai kayu yang masih baru. Kayu recycle yang dipakai 

merupakan  kayu campuran,  diantaranya kayu  mahoni, kayu meranti, 

kayu bengkirai dan kayu jati. Adapun penjelasan dari kayu yang dipakai 

sebagai berikut : 

 

 

 

  

   

 

 

 

 

 

                    Tabel 4.4.1  : Jenis Kayu Recycle Yang digunakan  

 

 

No. 
JENIS 

KAYU 
KARAKTER 

KELAS 

KEKUATAN 

KELAS 

KEAWETAN 

1. 
Kayu 

Mahoni 

Memiliki tone warna 

dikisaran merah hingga 

merah muda. Memiliki 

serat lurus. Memiliki 

tekstur yang halus, serta 

mudah dipotong.   

II III 

2. 
Kayu 

Meranti  

Memiliki tone warna 

kemerahan, memiliki 

tekstur yang rata, ikatan 

antarserap yang bagus 

sehingga kayu ini tidak 

mudah retak.  

II III 

3. 
Kayu 

Jati 

Memiliki tone warna 

coklat muda, memiliki 

serat lurus,  memiliki daya 

tahan yang baik dalam 

cuaca dan suhu.  

II I - II 
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b. Bahan Pendukung 

Bahan pendukung adalah bahan yang diperlukan dan digunakan selain 

bahan utama. Bahan pendukung yang digunakan dalam pembuatan sofa 

ini adalah sebagai berikut : 

1. Busa  

Busa digunakan untuk pembuatan jok agar lebih empuk. 

Gambar 4. 12 Bahan busa 

2. Kain Jok 

Digunakan untuk pelapisan busa jok agar lebih menarik. 

Gambar 4. 13 Bahan kain sofa 
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3. Paku pinus 

Digunakan sebagai pinggiran sofa agar lebih indah dan rapi.  

Gambar 4. 14 Paku pinus 

4. Sekrup 

Sekrup berguna  sebagai tambahan konstruksi agar lebih kuat. 

 

Gambar 4. 15 Bahan sekrup 

5. Kancing sofa 

Digunakan sebagai pengait dudukan sofa agar sesuai konsep hiasan 

jok yang diinginkan. 

Gambar 4. 16 Bahan kancing sofa 
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6. Besi galvanis 

Besi galvanis digunakan sebagai bahan pembuatan kaki sofa. 

Gambar 4. 17 Bahan besi galvanis 

7. Besi plat 

Besi plat digunakan sebagai bahan pembuatan klem sandaran agar 

lebih kuat. 

Gambar 4. 18 Bahan besi plat 

8. Lem Kayu 

Digunakan untuk merekatkan kontruksi sofa. 

Gambar 4. 19 Bahan lem kayu 
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9. Lem Fox 

Digunakan sebagai perekat sambungan busa jok. 

Gambar 4. 20 Bahan lem fox 

10. Alteko 

Digunakan sebagai perekat tambahan dalam pembuatan sofa. 

Gambar 4. 21Bahan alteko 

11. Tali Karet Ban Bekas 

Karet Ban digunakan untuk membantu proses perakitan produk.  

Gambar 4. 22Bahan tali karet 
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Persiapan Alat 

Dalam proses pembuatan sofa graffiti, dibutuhkan alat yang 

memadai, baik peralatan manual maupun peralatan masinal. 

a. Peralatan Masinal 

Peralatan masinal terdiri dari berbagai alat, diantaranya : 

1. Gergaji Besi  

Gergaji besi mesin merupakan alat perkakas guna untuk memotong 

besi menjadi komponen.  

Gambar 4. 23 gergaji besi 

2. Las Listrik 

Las listrik merupakan alat perkakas guna untuk menyambung dan 

menempel besi menjadi rangkaian.  

Gambar 4. 24 las listrik 

 

 



62  

 
 

3. Gergaji Piringan Meja (Circular Saw) 

Gergaji piringan (Circular Saw) merupakan mesin atau alat perkakas 

guna untuk memotong dan membelah bahan baik itu menjadi papanan 

maupun menjadi komponen.  

Gambar 4. 25 gergaji piringan 

 

4. Gergaji Pita ( Band Saw ) 

Biasa disebut gergaji bengkok. Digunakan untuk memotong kayu 

menjadi komponen dengan bentuk lengkung. 

Gambar 4. 26 gergaji pita 
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5. Mesin Bor Tangan ( Hand Drill ) 

Mesin bor tangan digunakan  untuk menyatukan kompenen serta 

mengencangkan dan melepaskan skrup  pada kayu. 

 

Gambar 4. 27 mesin bor 

 

 

6. Mesin Ketam/Pasah Serut 

Mesin ketam fungsinya untuk meratakan permukaan kayu. 

 

Gambar 4. 28 pasah serut 
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7. Mesin Gerinda 

Gerinda digunakan untuk menghaluskan permukaan komponen 

maupun papan setelah proses pengetaman. Gerinda juga untuk 

merapikan hasil pemotongan kayu. 

Gambar 4. 29 Mesin gerinda 

 

8. Gergaji Jigsaw 

Gergaji Jigsaw biasanya digunakan untuk memotong permukaan yang 

melengkuh yang tidak bisa dijangkau oleh gergaji pita. 

 

Gambar 4. 30 Gergaji jigsaw 
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b. Peralatan Manual 

Peralatan manual diperlukan dan dipergunakan terdiri dari beberapa 

macam alat antara lain :  

1. Gergaji Tangan 

Gergaji Tangan digunakan untuk memotong kayu untuk ukuran kecil 

dan pekerjaan ringan. 

 

 

Gambar 4. 31 Gergaji Tangan 

 

2. Palu 

Palu digunakan untuk alat bantu memukul dan membenamkan paku. 

 

Gambar 4. 32 Palu 
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3. Tang 

Tang digunakan untuk mencabut paku. 

 

Gambar 4. 33 Tang 

 

4. Press 

Press digunakan untuk alat bantu dalam proses penyambungan 

komponen. 

 

Gambar 4. 34 Press 
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5. Amplas Roll 

Amplas roll mempunyai fungsi untuk menghaluskan permukaan kayu. 

 

Gambar 4. 35 Amplas Roll 

 

c. Alat Bantu 

1. Pensil 

Gambar 4. 36 Pensil 

 

2. Bolpoin 

 

Gambar 4. 37 Bolpoin 
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3. Meteran 

 

 

Gambar 4. 38 Meteran 

 

 

4. Siku Besi 

 

 

Gambar 4. 39 Siku Besi 
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4.5.  Teknik Pengerjaan 

Teknik pengerjaan adalah tahapan dalam pengerjaan produk secara 

berurutan, mulai dari awal sampai akhir pembuatan, untuk mendapatkan 

realisasi produk sesuai dengan konsep desain. 

Teknik pengerjaan karya menggunakan teknik konvensional atau 

pembuatan dengan alat pertukangan sederhana.  Berpedoman dengan 

gambar kerja yang telah dibuat sebelumnya. 

Maka, proses pertukangan dapat dimulai dengan tahapan-tahapan 

sebagai berikut:  

1. Pengerjaan material kayu 

a. Penggergajian kayu log 

Proses penggergajian adalah proses pemotongan dari kayu bentuk 

log menjadi bentuk papan. Tujuan penggergajian kayu log menjadi 

papan adalah untuk mempermudah dalam proses produksi, dan 

dikarenakan kayu yang digergaji bisa sesuai dengan ukuran ketebalan 

yang diinginkan produk. 

Gambar 4. 40 Penggergajian kayu 

Sumber : Penulis 
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b. Pengeringan kayu 

Pada Tugas Akhir ini penulis menggunakan proses 

pengeringan kayu alami yaitu dengan cara ditempatkan pada 

ruang terbuka dengan sinar matahari dengan sirkulasi udara yang 

baik. Tujuan pengeringan kayu yaitu mengurangi kadar air pada 

kayu, yang memiliki kadar air berkisar 12% sampai 15%. 

c. Pemotongan Komponen.  

Pemotongan komponen kayu dilakukan untuk membuat 

komponen  rangka , dudukan, sandaran sofa  yang sudah di ukur 

sesuai ukuran komponen-komponen yang akan dibuat.  

 

Gambar 4. 41 Pemotongan komponen 

Sumber : Penulis 
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d. Pembuatan  Rangka dan  Dudukan  

Maksud dari pembuatan  rangka dan dudukan sofa ini  ialah  untuk 

membuat awal pondasi sofa yang akan penulis buat , dikarenakan  

rangka dan dudukan merupakan  inti awal dari berdirinya sofa graffiti 

ini. Penyambungan  komponen  rangka dan dudukan sofa  

menggunakan sambungan  tradisional dan  beberapa  menggunakan 

sekrup.  

Gambar 4. 42 Perekatan dudukan kayu 

Sumber : Penulis 

 

Gambar 4. 43 Pembuatan dan pemasahan rangka kaki 

Sumber : Penulis 
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Gambar 4. 44 Penyambungan komponen dudukan dan kaki 

Sumber : Penulis 

Gambar 4. 45 Penyambungan komponen dudukan dan kaki 

Sumber : Penulis 

 

 



73  

 
 

 

 

Gambar 4. 46 Pemotongan sudut dudukan 

Sumber : Penulis 

 

 

 

Gambar 4. 47 Pembuatan lengkungan di sisi kiri kanan dudukan 

Sumber : Penulis 
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Gambar 4. 48 Hasil pelengkungan dudukan 

Sumber : Penulis 

e. Pembuatan Sandaran 

Proses pembuatan sandaran meliputi proses pengemalan, proses 

pembobokan dan pemasangan sandaran ke rangka dudukan sofa. 

 

 
 

Gambar 4. 49 Pembuatan mal sandaran 

Sumber : Penulis 
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Gambar 4. 50 Pembobokan sandaran dan sayap kiri kanan 

Sumber : Penulis 

 

 

 

Gambar 4. 51 Hasil pembobokan sandaran 

Sumber : Penulis 
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Gambar 4. 52 Hasil pembobokan sayap dudukan 

Sumber : Penulis 

 

Gambar 4. 53 Hasil perekatan sandaran 

Sumber : Penulis 
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Gambar 4. 54 Proses penyambungan sandaran dengan dudukan 

Sumber : Penulis 

Gambar 4. 55 Proses penyambungan sayap dudukan 

Sumber : Penulis 

 

f. Proses pembuatan klem  dan kaki besi 

Proses ini menggunakan besi plat untuk klem sandaran, sedangkan 

kaki besi menggunakan besi galvanis untuk menambah ketinggian 

sofa. 
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Gambar 4. 56 Proses pembuatan klem besi 

Sumber : Penulis 

 

 

 

Gambar 4. 57 Proses pembuatan kaki besi 

Sumber : Penulis 

 

4.6.  Proses Finishing 

Dalam penciptaan produk sofa pastinya membutuhkan sentuhan 

finishing agar produk lebih indah dipandang dan sesuai dari konsep desain 

tersebut. Meliputi pendempulan untuk penutup lubang di kayu, 

pengamplasan untuk perataan permukaan agar halus, shanding untuk 
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menutup serat kayu, pewarnaan dasar produk , pewarnaan produk untuk 

memunculkan kesan 3 dimensi menggunakan kaleng spray dan finishing 

melamine untuk pelapis body sofa agar lebih indah dan awet.  

 

 

Gambar 4. 58 Proses pengamplasan 

Sumber : Penulis 

 

 
Gambar 4. 59 Proses shanding penutupan serat 

Sumber : Penulis 
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Gambar 4. 60 Proses pendempulan setelah sanding 

Sumber : Penulis 

 

 

Gambar 4. 61 Proses penyemprotan warna dasar 

Sumber : Penulis 
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Gambar 4. 62 Proses penggambaran menggunakan spray cans. 

Sumber : Penulis 

 

 

4.7.  Proses Pengejokan 

Proses pengejokan dilakukan karena umumnya sofa harus 

memiliki dudukan busa. Bahan utama yang digunakan dalam 

pengejokan busa sofa ini adalah kain bludru, busa, paku sofa dan 

kancing sofa. 
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Gambar 4. 63 Proses pengukuran dan pemasangan busa 

Sumber : Penulis.  

 

Gambar 4. 64 Proses pemasangan kain untuk pelapisan busa 

Sumber : Penulis. 
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4.8.   Kontrol Kualitas Akhir ( Final QC) 

Kontrol kualitas akhir adalah proses pengecekan tahap akhir dari 

serangkaian proses produksi, pengecekan meliputi seluruh dari ketetapan 

produk jadi. 

Kontrol kualitas bertujuan untuk mengurangi resiko kerusakan 

ataupun kesalahan di dalam proses pembuatan produk dari awal hingga 

akhir. Beberapa hal harus dikontrol seperti bahan, material, ukuran, fungsi 

dan bentuk.  

4.9.   Display Produk 

Display produk merupakan cara menata tampilan produk dengan 

menempatkan produk sesuai jenis dan fungsi produk. Penataan tampilan 

produk harus sesuai konsep dasar penciptaan produk. 

Display produk bertujuan untuk menambah nilai keindahan produk 

yang akan ditata. Dikarenakan penempatan produk sangatlah berpengaruh 

terhadap keberhasilan suatu produk, karenanya saat melakukan display 

produk kita harus lebih memperhatikan ruangan, ukuran ruangan, bentuk 

ruangan, warnadari ruangan serta perlengkapan lainnnya.Berikut 

dokumentasi penulis tentang display produk.  

 

Gambar 4. 65 Display Produk Jadi 

Sumber : Penulis. 
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4.10. Kalkulasi 

Kalkulasi ialah sebuah upaya untuk membuat perhitungan tentang 

kebutuhan pembuatan produk. Dengan tabel kebutuhan maka dapat 

diperkirakan jumlah pengeluaran uang untuk bahan dan jasa 

pembuatannya. Dengan demikian pengeluaran dapat dikontrol. Hal ini 

menyangkut ketersediaan dana, jika lebih maka sebaiknya dapat 

dialokasikan untuk pembuatan komponen lainnya. 

Dengan kalkulasi bahan serta alat, dapat disiapkan dan bisa 

memperkirakan waktu pengerjaan secara tepat. Dengan kalkulasi maka 

pekerja lebih efektif dalam mendapatkan hasil yang sesuai dengan 

keinginan. Berikut ini merupakan kakulasi biaya untuk sebuah produk. 

 

 

                                                      KUBIKASI BAHAN KAYU RECYCLE 
 

  
NO KOMPONEN 

DIMENSI 
M3 QTY HARGA KAYU JUMLAH 

 P L T 

 1 SANDARAN  1 78 25 3 0,005625 1 12.000.000 RP. 72.000 
 2 SANDARAN  2 75 25 3 0,005625 1 12.000.000 RP. 72.000 
 3 SANDARAN  3 94 25 3 0,00705 1 12.000.000 RP. 84.600 
 4 SANDARAN  4 78 23 3 0,005616 1 12.000.000 RP. 67.400 
 5 SANDARAN  5 78 23 3 0,005616 1 12.000.000 RP. 67.400 
 6 DUDUKAN 200 55 3 0,033 1 12.000.000 RP. 396.000 
 7 KAKI 54 10 6 0,00324 4 12.000.000 RP. 155.500 
 8 SIKON KAKI 25 10 3 0,00075 4 12.000.000 RP. 360.000 
 9 SAYAP KIRI 80 44 3 0,01056 1 12.000.000 RP. 126.700 
 10 SAYAP KANAN 85 46 3 0,01173 1 12.000.000 RP. 141.000 
  

TOTAL 
   

 RP. 1542.000 
 

 
Tabel 4. 1 Kubikasi Bahan Kayu Recycle 
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NO NAMA BAHAN QTY SATUAN 
Harga 

Satuan 
JUMLAH 

1. Sanding Sealler 1       Kg  55.000   Rp.    55.000  

2. Wood Filler 1 Kg  60.000        Rp.     60.000      

3. Cat Kayu 1 Kg  55.000   Rp.    55.000  

4. Melamine Glossy 1 Kg 60.000   Rp.    60.000  

5. Thinner ND 2 Liter 13.000   Rp.    26.000  

6. Spray Cans 5       Pcs  50.000   Rp. 250.000  

7. Amplas No.100 0,5 Meter 12.000  Rp.    6.000  

8. Amplas No.180 0,5 Meter 12.000  Rp.    6.000  

9. Amplas No.280 0,5 Meter 12.000  Rp.    6.000  

10. Amplas No.1000 0,5 Meter 12.000 Rp.   6.000 

 
     

TOTAL  Rp. 530.000,-  

Tabel 4. 1 Kalkulasi Bahan Finishing 

 

NO NAMA 

BAHAN 

QTY SATUAN HARGA 

Satuan 

JUMLAH 

1. Kancing sofa 2 Box kecil 100.000   Rp.    100.000  

2. Paku sofa 1 Box kecil 25.000   Rp.      25.000  

3. Kain Bludru 2,5 Meter 58.000    Rp.    145.000  

4. Kain Fluring 2 Meter 10.000    Rp.      20.000  

5. Busa 4cm 2 Pcs 110.000   Rp     220.000  

6. Staples Sofa 1 Box kecil 22.000          Rp.         22.000  

7. Lem Fox 1 Pcs 15.000          Rp.         15.000  

8. Benang Sofa 1 Pcs 11.000          Rp.         11.000  

9. Besi Plat 1 Borong -          Rp.       100.000  

10. Besi Galvanis 1 Borong -          Rp.       100.000 

11. Sepatu Sofa 4 Pcs 3000          Rp.          12000 

12. Lem Presto 2 Pcs 25.000          Rp.        50.000 

13. Alteko 3 Pcs 5000          Rp.        15.000 

14. Sekrup 1 Box 10.000          Rp.        10.000 

      

TOTAL          Rp.      845.000 

Tabel 4. 2 Kalkulasi Bahan Penunjang 
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NO KETERANGAN GAJI/HARI 
JUMLAH 

HARI 
JUMLAH GAJI 

1. Tukang Kayu 100.000 5  Rp.      500.000  

3. Tukang Finishing 100.000 5  Rp.     500.000  

4. Tukang Las 70.000 1  Rp.       70.000  

5. Tukang Jok 150.000 1  Rp.     150.000 

TOTAL  Rp.  1.120.000 

 

Tabel 4. 3 Biaya Pekerja atau Tukang 

 

 

 

 

NO KETERANGAN JUMLAH 

1. Bahan Kayu Rp.   1.542.000 

2. Bahan Finishing Rp.      530.000 

3. Bahan Pendukung Rp.      845.000 

4. Biaya Pekerja               Rp.    1.120.000 

                    TOTAL   Rp.   4.037.000 

 

Tabel 4. 4 Biaya Produksi Total
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4.11.   Kajian Karya 

Pada tahap kajian karya ini, penulis akan  menjelaskan karya produk yang 

telah diciptakan sesuai dengan tahapan-tahapan proses sebelumnya. Karya desain 

produk yang penulis buat berupa sofa yang mengambil ide dasar graffiti sebagai 

bentuknya. Berikut merupakan beberapa ulasan  penjabaran dari produk sofa 

graffiti yang penulis ciptakan, diantaranya : 

 

1. Bentuk Produk 

Kursi Sofa ini mengambil ciri khas dari bentuk graffiti wildstyle, yang 

terlihat jelas dari bentuk kursi sofa ini yang menonjolkan bentuk garis, dan 

lengkungan yang membentuk volum tak beraturan sesuai bentuk khas 

graffiti.  

2. Fungsi Produk 

Kursi Sofa ini berfungsi sebagai tempat bersantai bagi penggunanya, 

dan penempatannya lebih fleksibel dikarenakan bentuknya yang estetik 

sehingga bisa ditempatkan di teras rumah, ruang bersantai dirumah, lobby 

hotel, dan lain-lain. Selain itu, produk sofa ini cocok untuk dijadikan 

perabot penunjang spot foto bagi kalangan milenial di era modern 

sekarang ini. 

3. Bahan 

Bahan utama yang digunakan dalam membuat sofa ini adalah kayu 

recycle tua yang terdiri dari berbagai jenis kayu. Alasannya agar lebih 

efektif dalam penghematan biaya pembelanjaan kayu, lagipula nantinya 

juga akan ditutup menggunakan finishing warna khas graffiti.  
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4. Finishing 

Finishing sangat penting untuk menampilkan nilai estetik suatu 

produk. Kursi sofa ini melalui tahap shanding  untuk menutup serat kayu 

kemudian finishing cat hitam sebagai dasar warna yang kemudian tahap 

penggambaran menggunakan spray cans (kaleng semprot) untuk 

membentuk warna khas seni graffiti agar terlihat semakin estetik, tahap 

terakhir adalah pelapisan body sofa dengan melamine agar finishing lebih 

indah dan awet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


