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ABSTRAK 

Pabrik furniture CV. Amak Jaya adalah perusahaan yang bergerak dalam 

industri manufaktur mebel. Selama ini perusahaan mengalami kendala dalam memenuhi 

permintaan. Hal ini disebabkan karena permintaan yang semakin bertambah dari tahun 

ke tahun, sementara CV. Amak Jaya mengalami kendala yang penting yaitu desainer, 

selama ini CV. Amak Jaya menggunakan sketsa manual dalam memberi contoh gambar 

pada konsumen, tidak semuanya konsumen dapat menerima sketsa manual tersebut, 

terkadang konsumen ada yang memiliki pecah gambar desain yang akan dipesan agar 

dapat memahami desain yang akan dikerjakan, akan tetapi CV. Amak Jaya tidak dapat 

memenuhi permintaan tersebut. 

Maka dalam kerja praktek ini diharapkan mahasiswa dapat menerapkan dan 

mempelajari redesain kursi. 

 

Kata kunci: Industri Furniture, Redesain.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Dijaman yang semakin berkembang ini semakin banyak dibutuhkan suatu 

produk yang memiliki ciri khas dan kreatif yang tinggi. Oleh karena itu banyak para 

pengusaha yang ingin menciptakan suatu peluang usaha yang menjanjikan, salah 

satunya adalah usaha yang bergerak di bidang industri furniture. Industri furniture 

menurut kementerian perindustrian  adalah industri yang mengolah bahan baku atau 

bahan setengah jadi dari kayu, rotan, dan bahan baku alami lainnya menjadi produk 

barang jadi furniture yang mempunyai nilai tambah dan manfaat yang lebih tinggi.   

CV. Amak Jaya adalah perusahaan industri furniture  berbasis Indonesia yang 

memproduksi berbagai macam furniture. Merupakan semangat dan kewajiban dari 

perusahaan untuk dapat menciptakan dan memberikan kualitas terbaik dari karya seni 

konseptual untuk diterapkan dalam bisnis. Produksi CV. Amak Jaya memiliki rentang 

pilihan material yang luas, yang bisa diterapkan di banyak bidang kreatif, seperti lemari, 

kursi, dan meja. 

Akan tetapi CV. Amak Jaya dalam usahanya belum memiliki divisi salah 

satunya divisi desain yang fungsinya adalah sebagai desainer yang langsung 

berhubungan dengan para kosumen. Padahal divisi desain memiliki peran yang sangat 

penting dalam perusahaan karena desainer merancang hingga sampai desain tersebut 

menjadi sebuah produk. 

Dalam pembahasan kali ini, CV. Amak Jaya menjadi salah satu pilihan dari 

berbagai macam perusahaan yang bergerak di bidang industri furniture sebagai tempat 
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mahasiswa untuk melakukan Kerja Praktik, karena dengan melakukan kerja praktik 

diperusahaan ini mahasiswa dapat dilatih untuk memasuki dunia kerja secara 

profesional serta mendapat ilmu dan pengalaman dalam dunia kerja. Kerja Praktik ini 

juga diharapkan dapat mengembangkan sebuah kreativitas dan belajar dalam diri 

mahasiswa untuk memasuki dunia kerja nantinya. 

Lingkup yang akan diterima oleh mahasiswa dari adanya kerja praktik ini adalah 

bagaimana dapat mengerti dan mempraktikan sebuah rancangan desain yang nantinya 

akan menjadi sampel untuk konsumen. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas maka dapat dirumuskan permasalahanya, yaitu 

bagaimana merancang desain ulang redesign kursi sebagai sampel detail untuk 

konsumen di CV. Amak Jaya  

1.3 Batasan Masalah 

Adapun batasan masalah yang dibahas di dalam kerja praktik ini adalah 

membuat dan merancang desain ulang kursi yang dibuat dari tahap awal desain 

menggunakan Corel Draw hingga menuju tahap finishing dan tahap akhir berupa 

produk. 

1.4 Tujuan 

Setelah mengetahui rumusan masalah, maka dapat ditentukan tujuan dari kerja 

praktik ini, yaitu menghasilkan desain sebuah produk dengan menganalisis bentuk atau 

sampel yang ada maupun membuat desain dari awal sampai menjadi bentuk sebuah 

produk dengan menggunakan aplikasi Corel Draw. 
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1.5 Manfaat 

Manfaat dari kerja praktik ini sangat banyak, manfaat yang diperoleh adalah 

sebagai berikut : 

A. Manfaat pribadi 

1. Mengetahui proses dan tahapan membuat produk furniture. 

2. Menambah pengalaman pekerjaan dibidang industri furniture. 

3. Dapat menerapkan dan mengembangkan ilmu yang telah didapat dalam proses 

perkuliahan dengan kerja di lapangan. 

4. Membentuk sikap kerja yang professional. 

5. Menambah wawasan dalam dunia kerja. 

B. Manfaat bagi perusahaan 

1. Mempererat hubungan industri dengan perguruan tinggi. 

2. Instasi/Perusahaan mendapat bantuan tenaga dari mahasiswa-mahasiswa yang 

melakukan Kerja Praktik. 

3. Memudahkan Instasi/Perusahaan untuk mencari tenaga kerja di bidang industri 

furniture. 

C. Manfaat bagi Akademik 

1. Mengaplikasikan keilmuan produk pada pembuatan produk furniture. 

2. Kerja Praktik dapat dijadikan sebagai alat promosi keberadaan akademik 

ditengah-tengah dunia kerja. 

3. Perguruan tinggi akan lebih dikenal di dunia industri karena akan kualitas kerja 

dan kualitas keprofesionalanya.  

 
 



 

BAB II 

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

2.1 Sejarah singkat perusahaan 

CV. Amak Jaya merupakan perusahaan yang bergerak dalam industri 

manufaktur mebel. CV. Amak Jaya ini memiliki semangat dan kewajiban untuk dapat 

menciptakan dan memberikan kualitas terbaik dari karya seni konseptual untuk 

diterapkan dalam sebuah bisnis. CV. Amak Jaya didirikan pada tahun 2015 yang 

berletak di Jl. Gatot Subroto, Pasuruan. Yang didirikan oleh seorang pemilik yaitu 

bapak Dian Agusta. Awal mula berdiri pemilik merupakan karyawan dari PT. Expt 

Deni yang bengkrut. Karyawan pada awal berdirinya hanya berjumlah 6 orang, saat ini 

karyawan bertambah menjadi 9 orang. CV. Amak Jaya tidak memiliki cabang di luar 

kota dan luar negeri untuk mendekatkan konsumen yang berbasis di kota Jawa Timur 

yang notabene adalah client dekat dari CV. Amak jaya. Semakin banyaknya order dan 

kebutuhan CV. Amak Jaya bekerja sama dengan UPT industri kayu dan produk kayu 

Pasuruan untuk mengerjakan beberapa project. 

2.2 Visi dan Misi Perusahaan 

2.1.1 Visi Perusahaan 

Menjadikan perusahaan multinasional dalam industri manufaktur mebel disertai 

hasil kerja yang memuaskan client dan dapat bekerjasama dengan client dari 

perusahaan. 
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2.1.2 Misi Perusahaan 

Menghasilkan Produk yang berkualitas, sehingga dapat menciptakan kepuasan 

yang sempurna dimata Konsumen. Kepuasan konsumen menjadi prioritas yang searah 

dengan ketepatan waktu, efektifitas, efisiensi dalam pekerjaan sehingga memperoleh 

hasil yang memuaskan. 

2.3 Profil Perusahaan 

Nama Perusahaan : CV. Amak Jaya 

Alamat : Jl. Gatot Subroto No. 1, Pasuruan  

Telepon  : 081235745044 

Email  : amakjayacv@gmail.com 

2.4 Logo Perusahaan 

 

Gambar 2.1 Logo Perusahaan 

(Sumber : Data Perusahaan 2018)  

 
 

mailto:amakjayacv@gmail.com


 

BAB III 

LANDASAN TEORI 

3.1 Redesign 

Redesain yang berasal dari kata redesign, terdiri dari dua kata yaitu re- dan 

design. Dalam bahasa inggris penggunaan kata re mengacu pada pengulangan atau 

melakukan kembali, sehingga redesain dapat diartikan sebagai desain ulang. Berikut 

beberapa definisi redesain dari berbagai sumber: 

• Menurut American Heritage Dictionary (2006), “redesign means to make a 

revisions of the appearanceor function of”, yang dapat diartikan membuat 

revisi dalam penampilan atau fungsi. 

• Menurut Collins English Dictionary (2009), “redesign is to change the design 

of(something)”, yang dapat diartikan mengubah desain dari(sesuatu). 

• Menurut Salim’s Ninth Collegiate English_Indonesian Dictionary (2000), 

redesign berarti merancang kembali. 

3.2 Kursi 

3.2.1 Definisi kursi 

Kursi merupakan sebuah sarana duduk yang digunakan untuk aktifitas tertentu 

seperti halnya makan, kerja, dll. Biasanya memiliki 4 kaki untuk menopang beban yang 

menggunakan ataupun kursi itu sendiri sehingga seimbang. Beberapa jenis, seperti kursi 

bar yang hanya memiliki 1 kaki ditengah, terkadang kursi memiliki sandaran kaki tetapi 

agar tetap terjaganya keseimbangan pada bagian bawah kaki didesain melebaragar tidak 
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terjatuh ketika diduduki. Kursi bermacam-macam jenisnya, ada yang menggunakan 

sandaran tangan, sandaran kaki, sandaran punggung ataupun hanya ada bantalan duduk 

saja. 

Kursi harus dirancang untuk mampu menyangga serta menopang berat dan 

bentuk tubuh pemakainya. (Suyudi Haryono:2009). Ataupun seperti perkataan Anna 

Ahira seorang pebisnis dunia pertama dari Indonesia yang mengartikan, “kursi sebagai 

perabot yang digunakan duduk dan memiliki kaki untuk menyangga badan.” 

www.anneaahira.com 

1.2.2 Jenis-Jenis Kursi 

1. Side Chair 

Kursi ini adalah jenis kursi tunggal yang memiliki sandaran belakang namun 

tanpa sandaran tangan (arm). Side chair biasa digunakan untuk beragam ruangan 

dan aktifitas karena bentuknya yang standar dan cenderung casual. Kursi ini 

dapat kamu letakkan di ruang kerja, teras, dapur hingga ruang makan sebagai 

pendamping meja makan. Sifatnya yang fleksibel membuat rata-rata bobot side 

chair ini tidak terlalu berat, jenis kursi ini biasanya diciptakan dengan bobot 

ringan sehingga mudah diangkat untuk dipindah-pindahkan dari satu tempat ke 

tempat lain. 

2. Dinning Chair atau Kursi Makan 

Meskipun tadi dikatakan bahwa side chair juga dapat digunakan sebagai 

pasangan meja makan, sebenarnya ada jenis kursi sendiri untuk ruang makan. 

Dining chair atau kursi makan memiliki bentuk yang sangat mirip dengan side 

 
 

http://www.anneaahira.com/
https://www.dekoruma.com/Kursi-Makan
https://www.dekoruma.com/Kursi-Makan
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chair. Perbedaannya hanyalah kursi jenis ini memang lebih dikhususkan untuk 

ruang makan. Biasanya kamu akan mendapatkan kursi makan ini saat membeli 

satu set meja makan. Selain itu, hal yang membedakan kursi makan dengan side 

chair adalah permukaan dudukannya yang sengaja dibuat lebih datar dan 

sandaran belakang yang lebih tinggi dan tegak untuk memaksimalkan 

kenyamanan saat makan. 

3. Arm Chair 

Kursi ini juga termasuk ke dalam kategori kursi tunggal.  memiliki sandaran 

tangan di kiri dan kanan. Kursi jenis ini memiliki fungsi yang beragam dan dapat 

digunakan sebagai kursi kerja, kursi santai, kursi tamu, hingga kursi untuk 

membaca buku. Hal tersebut membuat kursi ini cocok ditempatkan di ruang 

tamu, ruang kerja, bahkan ruang santai atau kamar. Sandaran tangan pada kursi 

ini membuat seseorang dapat duduk nyaman sendirian atau mengobrol dengan 

tamu. 

4. Sofa 

Sofa adalah tempat duduk panjang yang biasanya memiliki sandaran belakang 

dan sandaran tangan di ujung kanan dan  kiri. Namun, ada pula jenis sofa yang 

tidak memiliki sandaran seperti itu. Rata-rata sofa memiliki lapisan busa lembut 

yang tebal. Lapisan busa lembut tersebut dapat langsung menjadi satu dengan 

rangka konstruksinya, ada juga yang terpisah, seperti misalnya sofa dengan 

tampilan kayu atau besi yang diekspos. Besar kursi sofa beragam dan banyak 

 
 

https://www.dekoruma.com/Sofa
https://www.dekoruma.com/Sofa
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yang bisa dipilih, namun biasanya lebar sofa cukup untuk diduduki tiga orang 

berjajar. Dengan kapasitas tersebut, sofa sangat cocok untuk diletakkan di ruang 

keluarga, untuk tempat keluarga berkumpul atau di ruang tamu. 

5. Love Seat 

Kursi ini sebenarnya termasuk dalam golongan sofa, sehingga memiliki bentuk 

yang serupa dengan sofa. Perbedaannya adalah kursi jenis didesain khusus lebih 

pendek dari sofa dan hanya cukup diduduki oleh dua orang. 

6. Sofa Bed 

Ini merupakan jenis kursi yang sedang booming dan sangat diminati oleh orang-

orang yang tinggal di apartemen atau kamar minimalis. Sofa bed adalah sofa 

yang dapat difungsikan sebagai tempat tidur. Biasanya bentuknya dapat diubah, 

ketika dilipat kamu akan memiliki sofa dan saat dibuka lipatannya kursi ini akan 

berubah menjadi kasur. Namun, ada juga bentuk sofa bed yang memang memiliki 

ukuran lebih luas dari sofa biasanya dengan tambahan pada bagian depannya 

untuk tidur. 

7. Lounge Chair 

Sering juga disebut sebagai kursi santai. Dudukan yang lebih rendah dan lebih 

panjang ke belakang, serta sandaran yang lebih condong ke belakang atau tidak 

tegak memungkinkan kamu untuk duduk lebih rebah. Posisi ini akan 

menciptakan perasaan santai dan rileks. Sesuai namanya, kursi jenis ini cocok 
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digunakan untuk bersantai di lounge, namun juga cocok ditempatkan di teras 

dengan pemandangan taman. 

8. Bench 

Bench atau bangku adalah tempat duduk yang biasanya tidak memiliki sandaran 

dan bentuknya panjang sehingga dapat diduduki oleh beberapa orang. Ada juga 

bangku yang memiliki sandaran dan hanya untuk diduduki satu orang tapi tidak 

terlalu umum. Jenis kursi ini cocok diletakkan di luar ruangan seperti di taman 

atau teras rumah, tetapi jenis yang memiliki sandaran dan untuk satu orang tadi 

juga cocok untuk digunakan di ruang makan yang memiliki konsep santai. 

9. Bar stool atau Kursi Bar 

Sesuai namanya, kursi ini digunakan di bar, bentuknya yang tinggi memudahkan 

seseorang untuk meraih minuman atau makanan yang ada di bar. Bar stool juga 

biasanya dapat kamu beli sepaket dengan meja bar. Dalam penggunaannya di 

rumah, kamu dapat meletakkannya di dapur yang memiliki konsep menerima 

tamu atau memiliki bar. Dudukan kursi ini biasanya memiliki tinggi 80—90cm, 

serta memiliki pijakan kaki pada bagian bawahnya. Selain itu, dudukan kursi bar 

juga dapat diputar dan diatur ketinggiannya. 

3.3 Sampel 

Sampel adalah bagian dari populasi yang memiliki sifat-sifat yang sama dari 

obyek yang merupakan sumber data (sukandarrumidi, Op.Cit., hlm. 50). Sampel  sering 

juga disebut sebagai “contoh,” yaitu himpunan bagian (subset) dari suatu pupolasi. 

 
 

https://www.dekoruma.com/Kursi-Panjang
https://www.dekoruma.com/Kursi-Bar
https://www.dekoruma.com/Kursi-Bar
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3.4 Konsumen 

Kebanyakan pakar ekonomi mengasumsikan bahwa konsumen merupakan 

pembeli ekonomis, yakni orang yang mengetahui semua fakta dan secara logis 

membandingkan pilihan yang ada berdasarkan biaya dan nilai manfaat yang diterima 

untuk memperoleh kepuasan terbesar dari uang dan waktu yang mereka korbankan 

(McCarthy & Perreault, 1995-198). 

Kotler & Keller (Sutrisno, dkk 2006) mendefinisikan konsumen sebagai 

seseorang yang membeli dari orang lain. Banyak perusahaan yang tidak mencapai 

kesuksesan karena mengabaikan konsep konsumen. Konsumen, saluran distribusi dan 

pasar adalah objek biaya yang memiliki keragaman pada produk. Konsumen dapat 

mengkonsumsi aktivitas yang digerakkan oleh konsumen yaitu frekuensi pengiriman, 

penjualan dan dukungan promosi. Sehingga untuk mengetahui biaya yang dikeluarkan 

untuk melayani konsumen dengan tingkat kebutuhan yang berbeda-beda, perusahaan 

memperoleh informasi yang berguna dalam penetapan harga, penentuan bauran 

konsumen dan peningkatan proftabilitas. 

Pada hakekatnya mempelajari konsumen sama halnya kita mempelajari perilaku 

manusia. Istilah perilaku konsumen yang pada umumnya konsumen memusatkan 

perhatiannya pada perilaku individu yang khususnya membeli suatu produk, sekalipun 

konsumen tersebut tidak terlibat dalam merencanakan pembelian produk tersebut 

ataupun menggunakan produk tersebut. James F. Engel et all. (Sutrisno dkk, 2006) 

berpendapat bahwa: “ Perilaku konsumen didefinisikan sebagai tindakan-tindakan 

individu yang secara langsung terlibat dalam usaha memperoleh dan menggunakan 
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barang-barang jasa ekonomis termasuk proses pengambilan keputusan yang mendahului 

dan menentukan tindakan-tindakan tersebut.”   

 
 



 

BAB IV 

DESKRIPSI PEKERJAAN 

Pada bab ini penulis akan menjelaskan tahapan perancangan selama kerja 

praktik di CV. Amak Jaya. Dalam proses pengumpulan data untuk menyusun laporan 

kerja praktik, kegiatan yang dilakukan meliputi wawancara dan observasi dengan bapak 

Dian Agusta salah satu direktur dari CV. Amak Jaya. Permasalahan yang terdapat pada 

CV. Amak jaya adalah kurangnya penunjang desainer sebagai pendesain gambar dari 

konsumen. Wawancara berfokus pada konsep yang diinginkan  oleh pihak CV. Amak 

Jaya, sedangkan observasi difokuskan pada pendataan desain.  

4.1 Pengumpulan Data 

Pada tahap awal ini, penulis menerima brief yang telah diberikan oleh Bapak 

Faisol, yang mana brief  ini berisi tentang apa saja yang diinginkan CV. Amak Jaya, dan 

lain sebagainya. 

Setelah melakukan wawancara ini dapat diketahui bahwa CV. Amak Jaya 

membutuhkan pemecahan gambar agar konsumen bisa mengetahui gambar desain dan 

perincian biaya produksi. 

Tahap selanjutnya adalah melakukan observasi, dalam langkah ini penulis 

melakukan analisis terhadap gambar desain yang diberi oleh CV. Amak jaya. 

4.2 Proses Desain 

Dalam tahapan ini merupakan langkah awal dalam memecahkan gambar desain 

yang diberi oleh CV. Amak Jaya. Dimana bapak faisol memberikan gambar desain yang 

harus dipecahkan. 
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Tahap pertama adalah melakukan pengukuran pada sandaran kursi dan total 

keseluruhan tinggi kursi, pada sandaran kursi ditemukan ukuran panjang 41 cm dan 

lebar 5,5 cm dengan purusan 3 cm dan ketinggian total kursi hingga lantai yaitu 78 cm. 

Tahap kedua melakukan pengukuran pada dudukan kursi yaitu dengan panjang 32 cm 

dan lebar 3,5 cm dengan purusan 3 cm dan kemiringan 10o, total keseluruhan dudukan 

kursi yaitu panjang 44 cm dan lebar 37 cm. Tahap ketiga pengukuran sandaran tangan, 

tinggi dari dudukan 22,5 cm, panjang dari pangkal hingga ujung 25 cm, lebar 5 cm. 

Adapun hasil desain pecah gambar kursi dan hasil jadi nyata kursi sebagai berikut:

 

Gambar 4.1 Desain Kursi 

Sumber : Hasil Olahan Penulis, 2018  
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4.3 Pemilihan Software 

Dalam sebuah perancangan desain penting untuk dilakukan penentuan software 

yang tepat untuk digunakan dalam perancangan desain ulang (redesain) kursi untuk CV. 

Amak Jaya. 

Dalam perancangan desain ulang (redesain) kursi CV. Amak Jaya, penulis 

menggunakan software CorelDraw X7. 

1. CorelDraw merupakan software/program desain yang berbasis format vektor, 

oleh Corel sendiri yaitu nama perusahaan berpusat di Ottawa, Kanada. 

Coreldraw mempunyai banyak versi yang selalu update setiap versi memiliki 

kelebihan dan kekurangan setiap versinya. 

4.4 Material 

 Material yang digunakan dalam pembuatan kursi dibedakan menjadi dua yaitu 

material utama dan material penunjang, contoh sebagai berikut: 

Material utama: 

1. Kayu jati 

2. Kayu Mahoni 

Material penunjang : 

1. Lem Rajawali 

2. Lem Fox 

3. Lem G 
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4. Baut L 

5. Thinner dan Cat 

4.5  Alat-Alat Yang Digunakan 

1. Band Saw 

Mesin ini digunakan untuk memotong atau membelah kayu sesuai dengan 

ukuran dan bentuk yang akan dibuat. 

 

Gambar 4.2 Band Saw 

Sumber : Dokumentasi Pribadi, 2018 

2. Table Saw 

Mesin ini digunakan untuk memotong dan membelah kayu yang berukuran 

kecil. 
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Gambar 4.3 Table Saw 

Sumber : Dokumentasi Pribadi, 2018 

3. Drilling Machine 

Drilling machine atau disebut dengan mesin bor, mesin ini mempunyai fungsi 

sebagai untuk melakukan pengeboran pada kayu dengan menggunakan alat pemotong 

yang berputar atau yang biasa disebut bor. 

 

Gambar 4.4 Drilling Machine 

Sumber : Dokumentasi Pribadi, 2018 

 
 



18 
 

4. Mesin Amplas 

Mesin amplas digunakan untuk menghaluskan permukaan kayu 

 

Gambar 4.5 Mesin Amplas 

Sumber : Dokumentasi Pribadi, 2018 

5. Mesin High Speed Router 

Prinsip dasarnya mirip dengan mesin bor vertikal namun kepala pisaunya 

memiliki bentuk dan desain yang berbeda. Karena router ini brfungsi untuk membuat 

alur pada permukaan kayu maka pisau berada pada posisi vertikal arah ke arah bawah. 

Mesin High Speed Router didesain dengan kecepetan putar (rpm) jauh lebih tinggi dari 

mesin bor biasa. 
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Gambar 4.6 High Speed Router 

Sumber : Dokumentasi Pribadi, 2018 

6. Wood jointer 

Mesin ini digunakan untuk meratakan permukaan kayu dengan penampang yang 

panjang dan lebar. Pengetaman dengan jointer dihasilkan permukaan yang halus dan 

rata pada berbagai sisi, sehingga untuk penyambungan yang panjang dihasilkan 

sambungan yang lurus. 

 

Gambar 4.7 Wood Jointer 

Sumber : Dokumentasi Pribadi, 2018 
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4.6  Proses Produksi 

Dalam proses produksi kursi tahap awal yang dilakukan adalah pemotongan 

kayu jati sesuai ukuran dan proses pembentukan lengkungan pada sandaran dan 

dudukan. Tahap kedua melakukan pengeboran dan pembuatan purusan pada sandaran 

kursi, sandaran lengan, dan dudukan. Tahap ketiga mulai melakukan perakitan kursi dan 

pemasangan baut pada bagian yang diperlukan. Tahap keempat melakukan 

penggosokan pada permukaan yang tidak rata agar menjadi rata. Tahap kelima yaitu 

merupakan tahap terakhir dimana dilakukan finishing yaitu penyemprotan obat anti 

rayap pada kursi tersebut, selanjutnya dilakukan penjemuran dengan menggunakan sinar 

matahari. Setelah melakukan penjemuran kemudian dilakukan pengecatan dan varnish 

pada kursi tersebut.  

 
 



21 
 

4.7 Hasil Jadi 

 

Gambar 4.8 Perspektif 

Sumber : Dokumentasi Pribadi, 2018 

 

Gambar 4.9 Tampak Depan 

Sumber : Dokumentasi Pribadi, 2018 
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Gambar 4.10 Tampak Samping 

Sumber : Dokumentasi Pribadi, 2018 

 

Gambar 4.11 Tampak Belakang 

Sumber : Dokumentasi Pribadi, 2018  

 
 



 

BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan pengalaman yang didapat selama melaksanakan kerja praktik 

selama satu bulan di CV. Amak Jaya, maka dapat disimpulkan beberapa hal yakni : 

1. Mengetahui tentang dunia perindustrian furniture mulai proses awal hingga 

proses akhir. 

2. Mendapatkan pengetahuan bahwa sampel desain dapat dijadikan senjata utama 

agar konsumen dapat lebih memahami desain kursi beserta ukurannya. 

3. Mendapatkan pengalaman dalam dunia bekerja di sebuah perusahaan. 

Mendapatkan pengetahuan tentang bahan dan material yang digunakan untuk 

membuat sebuah kursi yang layak diproduksi. 

5.2 Saran 

Adapun saran yang disampaikan berkaitan dengan penulisan laporan kerja 

praktik ini sebagai berikut :  

1. Bagi perusahan (Divisi Desain) 

Untuk lebih baiknya jika ruang desain diperbesar sehingga dapat membuat 

nyaman desainer untuk mengerjakan desain, dan untuk depan kantor alangkah baiknya 

diberikan sebuah tanda bahwa tempat tersebut adalah sebuah kantor CV. Amak Jaya.  
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2. Bagi mahasiswa yang melakukan kerja praktik 

Untuk mahasiswa yang melakukan kerja praktik di CV. Amak Jaya khususnya di 

devisi desain, diperlukan kerja sama tim yang bagus dan komunikasi yang bagus pula 

sesama tim agar dapat menjadikan produksi kursi yang layak untuk dipasarkan.  
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