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ABSTRAK 

 

Bentuk aktivitas pengasuh batita salah satunya adalah dengan melalui 

kebutuhan pada kamar tidurnya. Pada kenyataanya kamar tidur tempat penitipan 

batita Aulia daycare hanya di sediakan tempat tidur, matras akan tetapi tempat 

penyimpanan popok, susu, minyak telon, selimut dan lain lain berada di tempat 

yang terpisah. Hal ini menyebabkan pembengkakan dari sisi biaya dan cukup 

memakan tempat dalam hal penyimpanan. Ketidak efisienan pengasuh 

menyebabkan batita melakukan hal yang tidak di inginkan. Maka timbulnya 

gagasan untuk perancangan desain furnitur batita sebagai solusi pemecahan 

masalah yang ada. Tujuan dari perancangan adalah untuk menghasilkan desain 

produk furnitur tempat tidur batita untuk mengefisienkan pengasuhan batita, untuk 

memenuhi kebutuhan batita dari 3 bulan sampai dia berusia 3 tahun. Konsep utama 

dari perancangan ini adalah mengefisienkan tempat penyimpanan (pengasuh batita 

sebagai focus utama sasaran pemenuhan kebutuhan oleh produk ini), dimana 

pengasuh batita mudah mencari kebutuhan batita dari produk tersebut.  

Dengan mempunyai tugas membantu mengefisienkan pengasuh batita 

untuk mengembangkan fungsi dari perancangan desain Tempat tidur batita itu 

sendiri,. Hasil Akhir dari rancangan ini adalah berupa produk 1:1. 

 

Kata Kunci: Perancangan ,Desain, Batita, Furnitur 
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BAB I  

PENDAHULUAN 
 

1.1 Latar Belakang 

Dalam zaman modern semakin maju dan berkembang pada era globalisasi 

membuat pola hidup masyarakat di indonesia menjadi lambat laun. Kesibukan 

orang tua yang bekerja akan menyebabkan perhatian kepada batita berkurang, maka 

kebanyakan orang tua memilih menitipkan anak di tempat penitipan anak dengan 

harapan mereka mendapat pengasuhan dan pendidikan yang lebih baik. Selain itu 

maraknya tempat penitipan anak juga didukung karena adanya pergeseran pola 

hidup masyarakat perkotaan. Dimana semakin lama masyarakat memiliki 

kesadaran akan pentingnya pendidikan anak sejak usia dini (Patmodewo 2018)  

Bentuk aktivitas pengasuh anak salah satunya adalah dengan melalui 

kebutuhan pada kamar tidurnya. Pada kenyataanya kamar tidur tempat penitipan 

anak Aulia daycare hanya di sediakan tempat tidur batita dan matras akan tetapi 

tempat penyimpanan popok, susu, minyak telon, selimut dan lain lain berada di 

tempat yang terpisah. Hal ini menyebabkan pembengkakan dari sisi biaya dan 

cukup memakan tempat dalam hal penyimpanan. Ketidak efisienan tempat 

penyimpanan menyebabkan batita melakukan hal yang tidak di inginkan. Maka 

timbulnya gagasan untuk perancangan desain furnitur anak sebagai solusi 

pemecahan masalah yang ada. Maka pemecahan masalah yang di tawarkan peneliti 

yaitu “Pengembangan Desain Produk Furnitur Tempat Tidur Untuk Meningkatkan 
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Efisiensi Pada Pengasuh Batita (Studi Kasus Penitipan Anak Aulia Daycare 

Rungkut Surabaya)”. 

Batita adalah suatu istilah untuk anak berusia di bawah tiga tahun yang mana 

perkembangannya sudah mulai terlihat pada masa anak sudah mulai bisa belajar 

merangkak hingga berjalan tetapi harus mendapatkan perhatian yang lebih dari 

orang tua (Dhian Umamhie, 2016). Balita adalah istilah  umum bagi anak usia 1-3 

tahun (batita) dan anak prasekolah (3-5 tahun). Saat usia batita, anak masih 

tergantung penuh kepada orang tua untuk melakukan kegiatan penting, seperti 

mandi, buang air dan makan. Perkembangan berbicara dan berjalan sudah 

bertambah baik. Namun kemampuan lain masih terbatas. (Sutomo, 2010).  

Dengan mengambil judul Pengembangan Desain Produk Furnitur Tempat 

Tidur untuk Meningkatkan Efisiensi pada Pengasuh Batita (Studi Kasus Penitipan 

Anak Aulia Daycare Rungkut Surabaya). 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan pada latar belakang di atas, 

maka didapatkan peneliti mengambil rumusan masalah, bagaimana 

mengembangkan desain produk furnitur tempat tidur untuk meningkatkan efisiensi 

pada pengasuh batita (studi kasus penitipan anak Aulia Daycare Rungkut Surabaya) 

? 
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1.3 Batasan Masalah 

Batasan masalah pada pengembangan desain produk furnitur tempat tidur 

untuk meningkatkan efisiensi pada pengasuh batita (studi kasus penitipan anak 

Aulia Daycare Rungkut Surabaya) adalah sebagai berikut : 

1. Material utama yang digunakan untuk tempat tidur yaitu kayu 

2. Ukuran tempat tidur batita yang akan digunakan penelitian.  

3. Terdapat fungsi tambahan yaitu tempat susu, tempat selimut, tempat popok, 

tempat minyak telon yang akan digabungkan dengan fungsi tempat tidur batita 

tersebut, sehingga furnitur tersebut menjadi lebih efisien. 

4. Desain produk furnitur tempat tidur batita digunakan anak usia 3 bulan – 3 

tahun.  

 

1.4 Tujuan 

Tujuan dari penelitian ini adalah menghasilkan desain produk furnitur tempat 

tidur untuk meningkatkan efisiensi pada pengasuhan batita studi kasus penitipan 

anak Aulia daycare Rungkut Surabaya. 

 

1.5 Manfaat 

1.5.1 Manfaat Teoritis : 

a. Bagi lembaga (Institut Bisnis dan Informatika Stikom Surabaya) dan program 

studi S1 Desain Produk adalah sebagai sumbangan bagi pengembangan ilmu 

pengetahuan dibidang furnitur dan sebagai referensi dalam perancangan 
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dibidang desain produk khususnya interior yang berkaitan dengan perancangan 

furnitur 

b. Sebagai referensi pada penelitian-penelitian selanjutnya yang berhubungan 

dengan pengembangan desain produk furnitur tempat tidur untuk 

meningkatkan efisiensi pada pengasuh batita . 

 

1.5.2 Manfaat Praktis 

a. Bagi Institusi 

Dapat menambah wawasan dan pengalaman langsung tentang cara 

meningkatkan pengembangan desain produk furnitur tempat tidur untuk 

meningkatkan efisiensi pada pengasuh batita (studi kasus tempat penitipan 

anak Aulia daycare Rungkut Surabaya) 

b. Bagi Masyarakat 

Dapat menambah pengetahuan dan sumbangan pengembangan desain 

produk furnitur tempat tidur untuk meningkatkan efisiensi pada pengasuh 

batita tidak hanya pada studi kasus tempat penitipan anak Aulia daycare 

Rungkut Surabaya saja tetapi untuk masyarakat dan tempat penitipan anak 

lainnya.
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Produk 

2.1.1 Pengertian Produk 

 Produk merupakan titik pusat dari kegiatan pemasaran karena produk 

merupakan hasil dari suatu perusahaan yang dapat ditawarkan ke pasar untuk di 

konsumsi dan merupakan alat dari suatu perusahaan untuk mencapai tujuan dari 

perusahaannya. Suatu produk harus memilikikeunggulan dari produk-produk yang 

lain baik dari segi kualitas, desain, bentuk, ukuran, kemasan, pelayanan, garansi, 

dan rasa agar dapat menarik minat konsumen untuk mencoba dan membeli produk 

tersebut (K Nugraha 2014:24) 

Pengertian produk menurut Kotler dan Amstrong (2010:248) adalah: 

Produk adalah segala sesuatu yang dapat memenuhi atau memuaskan kebutuhan 

dan keinginan manusia baik yang berwujud ataupun yang tidak berwujud. 

Swastha (1990:165), menyatakan bahwa produk adalah: 

Suatu sifat kompleks, baik dapat diraba maupun tidak diraba, termasuk bungkus, 

warna, prestise perusahaan, pelayanan pengusaha dan pengecer, yang di terima 

pembeli untuk memuaskan keinginan dan kebutuhan. 

Jadi dapat disimpulkan bahwa produk adalah pemahaman subyektif dari produsen 

atas sesuatu yang bisa ditawarkan sebagai usaha untuk mencapaitujuan organisasi 
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melalui pemenuhan kebutuhan dan kegiatan konsumen, sesuai dengan kompeten 

dan kapasitas organisasi serta daya beli pasar. Selain itu produk dapat pula 

didefinisikan sebagai persepsi konsumen yang dijabarkan oleh produsen melalui 

hasil produknya. Produk dipandang penting oleh konsumen dan dijadikan dasar 

pengambilan keputusan pembelian. 

2.1.2 Atribut Pokok  

 Menurut Kotler & Amstrong (2010:254), atribut produk merupakan 

karakteristik dari produkatau jasa yang menghasilkan kemampuan untuk 

memuaskan yang dinyatakan atau tersirat pada kebutuhan konsumen. 

1) Kualitas produk 

Merupakan salah satu alat positioning utama dalam pemasaran yang 

mempunyai dampak langsung pada kinerja produk serta terhubung dekat 

dengannilai dan kepuasan pelanggan. Kualitas produk memiliki 2 dimensi: 

a) Performance quality 

Kemampuan sebuah produk untuk melakukan fungsinya dan 

ketahanan produk. 

b) Conformance quality 

Suatu produk bebas dari kecacatan atau kerusakan dan konsisten 

dalam memberikan target tingkat kinerja. 

2) Fitur produk  

Merupakan sarana kompetitif untuk mendiferensiasi produk perusahaan 

dari pesain 

3) Gaya dan desain produk 
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Merupakan cara lain untuk menambahkan nilai pada pelanggan. Desain 

yang baik tidak hanya fokus pada penampilan tetapi juga pada manfaat 

produk untuk dapat memenuhi kebutuhan pelanggan. Sedangkan gaya 

hanya menggambarkan penampilan produk. Gaya sensasional bisa menarik 

perhatian dan menghasilkan estetika yang indah, tetapi gaya tidak benar-

benar membuat kinerja produk lebih baik. 

 

2.2 Desain Produk 

2.2.1 Pengertian Desain Produk 

Desain produk adalah sebagai alat manajemen untuk menterjemahkan hasil 

kegiatan penelitian dan pengembangan yang dilakukan sebelum menjadi rancangan 

yang nyata yang akan diproduksi dan dijual dengan menghasilkan laba. 

Salah satu fungsi manajemen terpenting dalam semua organisasi adalah 

menjamin bahwa masukan – masukan berbagai sumber daya organisasi 

menghasilkan produk atau jasa yang dirancang secara tepat atau menghasilkan 

keluaran – keluaran yang dapat memuaskan keinginan para pelanggan K Nugraha 

(2014:18) 

Pengertian desain produk menurut David (2009:251) yaitu : 

Mengupayakan peningkatan penjualan melalui perbaikan produk atau 

pengembangan produk saat ini. 

Adapun pengertian dari desain produk itu dikemukakan oleh Brotou dan 

Margaret (2006:63) yaitu : 
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Produk desain adalah pengembangan produk (barang) yang dirangcang untuk 

memenuhi kepuasan konsumen.  

Prastyowibowo (1999:5) menyatakan bahwa : 

Desain produk salah satu unsur memajukan industri agar hasil industri 

produk tersebut dapat diterima oleh masyarakat, karena produk yang mereka 

dapatkan mempunyai kualitas baik, harga terjangkau, desain yang menarik, 

mendapatkan jaminan dan sebagainya. 

Dari pengertian diatas penulis menyimpulkan bahwa desain produk adalah 

sebagai alat manajemen untuk menterjemahkan hasil kegiatan penelitian dan 

pengembangan yang dilakukan sebelum menjadi rancangan yang nyata yang akan 

diproduksi dan dijual dengan menghasilkan laba 

Maksud dan tujuan desain produk  

Maksud dari desain produk antara lain menurut Brotou dan Margaret (2006:67-68) 

1. Untuk menghindari kegagalan yang mungkin terjadi dalam pembuatan 

suatu produk. 

2. Untuk memilih metode yang paling baik dan ekonomis dalam pembuatan 

produk. 

3. Untuk mentukan standarisasi atau spesifikasi produk yang dibuat 

4. Untuk menghitung biaya dan menentukan harga produk yang dibuat. 

5. Untuk mengetahui kelayakan produk tersebut apakah sudah memenuhi 

prasyaratan atau masih perlu perbaikan kembali. 
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Sedangkan tujuan dari desain produk itu sendiri adalah : 

1. Untuk menghasilkan produk yang berkualitas tinggi dan mempunyai nilai 

jual yang tinggi 

2. Untuk menghasilkan produk yang trend pada masanya. 

3. Untuk membuat produk se ekonomis mungkin dalam penggunaan bahan 

baku dan biaya – biaya dengan tanpa mengurangi nilai jual produk tersebut. 

 

2.2.2 Strategi Produk Desain  

   Strategi dalam melaksanakan proses produk desain Heizer (2007:146) antara 

lain: 

1. Process focus : pralatan layout dan pengawasan 

2. Product focus : fasilitas produksi yang disusun bedasarkan tahapan 

pengolahan produknya 

3. Repetitive process : perpaduan antara process focus dengan product focus 

4. Customization : tindakan yang cepat, biaya produksi yang rendah dan siap 

melayani berbagai keinginan konsumen dengan berbagai keunikannya. 

       Muhajirin dalam jurnalnya menyatakan bahwa dalam pengembangan strategi 

desain produk harus mempertimbangkan faktor – faktor : 

1. Faktor perfomansi, yaitu harus peraktis,ekonomis dengan kondisi 

psikologis dan fisiologis manusia dengan mempertimbangkan 

kenyamanan, kepraktisan, keselamatan,kemudahan dalam penggunaan 

dan pemeliharaan. 
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2. Faktor fungsi, yaitu desain secara fisik yang mempertimbangkan 

kelayakan, kehandalan, dan spesifikasi dari material. 

3. Faktor kualitas bentuk desain harus dibuat sedemikian rupa agar menarik 

sehingga menimbulkan kenikmatan estetis dengan mempertimbangkan 

faktor spirit dan gaya jaman, estetika dan daya tarik, penyelesaian detail 

dan finishing, pengolahan bentuk sesuai struktur dan karakter bahan, dan 

kombinasi dengan bahan lain. 

 

2.2.3 Mutu Desain 

Mutu desain produk menurut Brotou dan Margaret (2006:80) dapat 

memberikan daya tarik produk dan konsumen melalui ciri atau bentuk tambahan 

yang lebih baik dan identitas merk yang kuat sehingga nilai dari mutu desain itu 

sendiri sudah tentu dapat meningkatkan harga menjadi lebih mahal dan akhirnya 

memberikan segmen pasar yang baru. Penilaian ini bedasarkan dari konsep awal 

perusahaan untuk dapat memberikan kepuasan kepada konsumennya melalui 

perencanaan desain itu sendiri, pengembangan konsep desain sehingga pemilihan 

konsep akhir untuk kemudian diproses produksi menjadi produk jadi. Adanya 

peningkatan mutu pada produk merupakan salah satu bagian dari konsep 

pemasaran, dalam arti yang lebih luas konsep pemasaran mengandung arti bahwa 

semua kegiatan harus diarahkan pada dua sasaran pararel, yaitu memenuhi 

keinginan pelanggan dan menghasilkan laba 
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2.2.4 Penilaian Kualitas Desain 

 

Rancangan kualitas desain menurut David (2009:253) ditentukan sebelum 

produk tersebut dihasilkan. Pekerjaan ini merupakan tanggung jawab dari team 

yang merancang produk yang terdiri dari bagian engeneering, marketing, produksi 

dan keuangan. Pertama – tama melakukan riset pasar untuk mengungkapkan 

kebutuhan pelanggan. Selanjutnya atas dasar kebutuhan pelanggan ini 

dikembangkan konsep rancangan untuk merespon berbagai macam kebutuhan 

calon pelanggan yang bermacam – macam. 

Selanjutnya dapaat dijelaskan lebih rinci mengenai kategorri untuk 

mengevaluasi sebuah produk yang terdiri dari lima kategori Eppingero (2001:213-

217) adalah sebagai berikut : 

1. Kualitas dari antar muka pengguna 

Dalam hal ini rating tentang bagaimana mudahnya produk tersebut digunakan. 

Kualitas antar muka berhubungan dengan penampilan produk, rasa,dan bentuk 

interaksi. 

2. Daya tarik emosional 

Hal ini menunjukan peringkat secara keseluruhannya, karena konsumen lah 

yang menjadi daya tarik bagi suatu produk. Daya tarik tersebut dicapai 

memalui penampilan, sentuhan, suara, dan baunya 
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3. Kemampuan memelihara dan memperbaiki produk 

Pada katagori ini adalah peringkat kesenangan untuk memelihara dan 

memperbaiki suatu produk. Pemeliharaan dan perbaikan suatu produk 

seharusnya dapat dipertimbangkan dengan interaksi antar pemakai. 

 

4. Ketepatan penggunaan sumber daya 

Dalam hal ini adalah peringkat bagaimana sebaiknya sumber daya digunakan 

untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Jenis sumber daya lebih diarahkan 

kepada desain industrial dan fungsi lainnya.faktor ini cenderung menggerakkan 

harga – harga seperti pada pembuatan barang. Rancangan produk yang kurang 

baik, salah satunya dari segi yang kurang penting atau produknya terbuat dari 

bahan yang tidak biasa yang akan mempengaruhi dari hasil peralatannya, 

proses pembuatan, barang – barang, proses pemasangan dan lainnya. 

 

5. Perbedaan produk atau differentsiasi produk 

Kategori ini adalah peringkat dari suatu produk yang unik dan konsisten 

terhadap identitas perusahaan, perbedaan ini diutamakan dari 

pembentukannya. 

  



13 
 

 
 

 

2.2.5 Peningkatan Mutu Desain 
 

Hal penting dalam mengendalikan dan meningkatkan mutu desain, cara 

melakukan pemeriksaan produk, dan teknik yang digunakan dalam pemeriksaan. 

Karena produk tercipta dari bahan – bahan dan tahapan pengolahan, maka 

pemeriksaan harus dilakukan terhadap bahan yang akan digunakan, saat bahan 

sedang diolah, dan pemeriksaan produk akhir sebelum dikirim kekonsumen. 

Pemeriksaan ini sangat penting untuk menjamin kualitas bahan yang diterima 

supplier atau juga yang akan dikirim ke konsumen. 

Menurut David (2009:121) produk tercipta karena 4 faktor yaitu :  

1. Bahan – bahan 

2. Manusia 

3. Peralatan 

4. Metode  

Kalau mutu produk mau dipelihara atau ditingkatkan, maka kualitas ke 4 

faktor itu harus diperhatikan. Bahan-bahan harus diperhatikan bukan hanya pada 

penyimpanannya saja. Manusia dalam hal ini tenaga kerja harus dilibatkan untuk 

memikirkan masalah kualitas untuk meningkatkan daya saing perusahaan. 

Peralatan (teknologi) dan metodenya harus diperhatikan untuk meningkatkan 

efisiensi dengan demikian, untuk meningkatkan mutu semua faktor yang terkait 

dalam perusahaan harus dikoordinir untuk menciptakan sinergi mulai supplier 

hingga ke konsumen. 
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2.3 Kamar Tidur Anak 

 

Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) Kamar merupakan ruang 

yang bersekat (tertutup) dinding yang menjadi bagian rumah atau bangunan 

(biasanya disekat atau dibatasi empat dinding). Anak menurut KBBI (Kamus Besar 

Bahasa Indonesia) adalah keturunan kedua. Sesuai aktifitasnya kamar dapat 

dibedakan beberapa macam sesuai dengan kebutuhan serta penggunanya. Oleh 

karena itu kamar tidur anak begitu penting. Menurut Miza, 2016 tentang ukuran 

standar kamar tidur yaitu, kamar tidur utama adalah 3,25 x 4 = 13 m2 (luas bersih 

= 12,074 m2), dan Kamar tidur anak adalah 2,75 x 3 = 8,25 m2 (luas bersih = 7,519 

m2). 

 
Gambar 2. 1 Ukuran Standar Kamar Tidur  

(Sumber : www.caradesainrumah.com) 

2.4 Tidur 

 

 Tidur merupakan salah satu cara melepas kelelahan baik secara jasmani 

maupun mental, tidur merupakan proses yang paling penting bagi manusia, karena 

dalam tidur terjadi proses pemulihan, proses ini bermanfaat mengembalikan kondisi 
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seseorang pada keadaan semula, dengan begitu tubuh yang tadinya mengalami 

kelelahan akan menjadi segar kembali (Menurut Arif Hidayat,2014 : 85).  

Setiap malam seseorang mengalami dua jenis tidur yang berbeda dan 

saling bergantian yaitu : Tidur (Rapid-eye movement) dan tidur (Non Rapid-eye 

movement) (Rafknowledge, 2004 : 2-3). 

a. Tidur REM 

Tidur REM (Rapid-Eye Movement) terjadi saat bermimpi, hal tersebut 

ditandai dengan tingginya aktivitas mental, dan fisik. Ciri-cirinya antara lain; detak 

jantung, tekanan darah, dan cara bernapas sama dengan yang dialami saat kita 

terbangun. Masa tidur REM kira-kira dua puluh menit dan terjadi selama empat 

sampai lima kali dalam sehari 

b. Tidur Non-REM 

Tidur non-REM memiliki empat tingkatan. Selama tingkatan terdalam 

berlangsung (3 dan 4), orang tersebut susah untuk dibangunkan. Beranjak lebih 

malam, status tidur non-REM semakin lebih ringan. Pada tingkat 4, tidur serasa 

menyegarkan/menguatkan. 

Menurut Purwandini (kompas.com) 2015, tidur merupakan kebutuhan vital 

manusia, seperti halnya makan. Kebutuhan akan tidur ini berbeda pada tiap 

kelompok usia karena disesuaikan dengan kondisi tubuh. Tidur yang berlebihan 

sama buruknya dengan orang yang kurang tidur. Karena itu, para ahli dari National 

Sleep Foundation (NSF) Amerika mengeluarkan panduan durasi tidur sesuai usia. 

Panduan ini dibuat berdasarkan kajian dari para ahli lintas bidang, mulai dari ahli 

anatomi, psikiatri, neurologi, dokter anak, dokter kandungan, hingga geriatri 
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(dokter ahli lansia). Dalam rekomendasi terbarunya, mereka memperluas kelompok 

usia anak-anak mulai dari bayi berusia 4 bulan sampai 17 tahun. Sementara untuk 

orang dewasa dimulai dari 18 tahun sampai 65 tahun. Berikut rekomendasi durasi 

tidur yang spesifik bagi tiap jenjang usia:  

1. Bayi baru lahir (0-3 bulan): durasi tidur diperkecil menjadi 14-17 jam per hari. 

Sebelumnya 12-18 jam.  

2. Bayi usia 4-11 bulan: durasi tidur ditambah menjadi 12-15 jam. Sebelumnya 14-

15 jam.  

3. Batita (1-2 tahun): durasi tidur ditambah menjadi 11-14 jam. Sebelumnya 12-14 

jam.  

4. Balita (3-5 tahun): durasi tidur dipersempit menjadi 10-13 jam. Sebelumnya 

berjumlah 11-13 jam.  

5. Anak-anak usia 6-13 tahun: durasi tidur ditambah satu jam, menjadi 9-11 jam. 

Sebelumnya hanya 10-11 jam.  

6. Remaja usia 14-17 tahun: durasi tidur mereka juga ditambah satu jam sehingga 

menjadi 8-10 jam per hari. Sebelumnya hanya 8,5-9,5 jam.  

7. Orang menuju dewasa (18-25 tahun): kategori ini merupakan kategori baru. 

Durasi tidurnya yakni 7-9 jam per harinya.  

8. Orang dewasa (26-64 tahun): durasi tidur tetap, yakni 7-9 jam.  

9. Orang lanjut usia (65 tahun ke atas): Kategori baru. Durasi tidur 7-8 jam per hari. 

Durasi tidur yang ideal dianggap penting bagi kesehatan karena kurang waktu 

istirahat satu malam saja bisa mengganggu hormon yang mengatur fungsi nafsu 

makan. Orang yang sering kurang tidur juga diketahui cenderung lebih gemuk. 
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Sebuah penelitian tahun 2011 yang dipublikasikan di European Heart Journal 

menemukan bahwa orang yang tidak cukup waktu tidur memiliki risiko 48 persen 

terkena penyakit jantung koroner dalam periode 7 sampai 25 tahun. Tak hanya itu, 

timbul 15 persen risiko meninggal akibat stroke dalam kurun waktu yang sama. 

Namun, risiko terhadap kesehatan tak hanya berlaku bagi mereka yang kurang tidur. 

Masih dalam penelitian yang sama, terlalu banyak tidur (lebih dari 9 jam dalam 

semalam) menunjukkan risiko 38 persen lebih tinggi terkena penyakit jantung 

koroner dan 65 persen lebih tinggi terkena stroke. 

  

2.5 Efisiensi 

 

2.5.1 Pengertian Efisiensi Kerja  
 

Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) efisiensi adalah ketepatan 

cara menjalankan tugas dengan baik dan tepat (dengan tidak membuang waktu, 

tenaga, biaya). Berikut penjelasan mengenai pengertian efisiensi kerja 

Pada mulanya istilah efisiensi timbul dalam bidang-bidang ilmu 

pengetahuan ekonomi, seperti yang terdapat dalam Ensiklopedi Indonesia sebagai 

berikut : “Efisiensi adalah usaha pada produksi untuk memberantas segala 

pemborosan bahan dan tenaga kerja maupun gejala yang merugikan.  

Selanjutnya pengertian efisiensi terus berkembang, meliputi hampir semua 

bidang ilmu pengetahuan. Bekerja dengan efisien adalah bekerja dengan gerakan, 

usaha, waktu dan kelelahan yang sedikit mungkin. Cara bekerja yang efisien dapat 
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diterapkan oleh setiap pegawai untuk semua pekerjaan, baik kecil maupun yang 

besar. Menurut Gie (2007:173), efisiensi kerja adalah perbandingan terbaik antara 

suatu usaha dengan hasil yang dicapai oleh usaha itu. Pengertian “usaha” mencakup 

5 unsur atau sumber kerja, yaitu pikiran (tenaga rohani), tenaga jasmani, waktu, 

ruang dan material (termasuk uang). Jadi, efisiensi kerja umumnya merupakan 

perwujudan dari cara-cara kerja yang memungkinkan tercapainya perbandingan 

terbaik antara usaha dan hasil, yaitu cara-cara bekerja yang efisien. Gie (2007:178) 

menyebutkan bahwa perlu diperhatikan penerapan efisiensi dalam kantor yang 

digolongkan menurut penggunaan masing-masing sumber kerja, terdiri dari:  

a. Pikiran – untuk mencapai cara yang termudah.  

b. Tenaga – untuk mencapai cara yang teringan.  

c. Waktu – untuk mencapai cara yang tercepat.  

d. Ruang – untuk mencapai cara yang terdekat. 

e. Benda – untuk mencapai cara yang termurah  

Lebih lanjut menurut Drucker dalam (Amirullah, 2004:8), efisiensi berarti 

mengerjakan sesuatu dengan benar. Dalam bahasa yang lebih sederhana efisiensi 

itu menunjukkan kemampuan organisasi dalam menggunakan sumber daya dengan 

benar dan tidak ada pemborosan. Stoner (1996:9) mendefenisikan efisiensi sebagai 

kemampuan untuk meminimalkan penggunaan sumber daya dalam mencapai 

tujuan organisasi. Seorang yang bertindak secara efisien mampu meminimalkan 

biaya sumber daya yang diperlukan. Efisiensi kerja adalah merupakan pelaksanaan 

cara-cara tertentu dengan tanpa mengurangi tujuannya merupakan cara yang 
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termudah dalam mengerjakannya, termurah dalam biayanya, tersingkat dalam 

waktunya, teringan dalam bebannya dan terpendek dalam jaraknya (Sedarmayanti, 

2001:112). Efisiensi kerja juga merupakan perbandingan antara suatu kerja dengan 

hasil yang dicapai oleh kerja tersebut. Perbandingan itu dapat dilihat dalam 2 segi 

yaitu :  

1. Segi Usaha  

Suatu kegiatan dapat dikatakan efisien apabila sesuatu hasil tertentu 

dapat dicapai dengan usaha yang kecil atau sedikit. Pengertian usaha 

dapat dilihat dari 5 sumber kerja yaitu pikiran , tenaga, waktu, ruang dan 

benda (termasuk uang). 

2. Segi hasil  

Suatu kegiatan dapat disebut efisien apabila dengan suatu usaha tertentu 

memberikan hasil yang banyak. Dari beberapa uraian diatas, dapat 

ditarik kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan efisiensi kerja adalah 

suatu proses kegiatan yang mencapai hasil sebesar mungkin dan dengan 

pengorbanan yang sekecil mungkin untuk mencapai suatu tujuan 

tertentu.  

2.5.2 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Efisiensi Kerja  
 

Menurut Prof. Yutta dalam (Sedarmayanti, 2001:124) faktor-faktor yang 

mempengaruhi efisiensi kerja, yaitu : 

 1. Physical Environment (lingkungan kerja).  

2. Non Physical Environment (suasana kerja).  
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3. Struktur Organisasi. 

4. Prosedur dan Tata Kerja.  

5. Prosedur Design (corak hasil produksi).  

6. Kecakapan para pekerja.  

7. Keinginan bekerja.  

Dengan sistem penyimpanan yang tepat, alat perlengkapan yang baik dan 

pengasuh yang mahir, pasti jangka waktu itu tidak akan dilampaui. Oleh sebab itu 

pengelolaan penyimpanan yang baik merupakan langkah awal untuk meningkatkan 

efisiensi kerja. Selanjutnya menurut Liang Gie terdapat 3 faktor yang 

mempengaruhi efisiensi kerja yaitu : 

1. Keinginan Bekerja 

Mempunyai kaitan dengan rangsangan yang dapat menimbulkan gairah 

kerja. Rangsangan ini dapat berasal dari luar seperti penghargaaan yang 

nyata,prestasi kerja, gaji yang cukup, kepastian jenjang jabatan dan 

sebagainya. Sedangkan rangsangan dari dalam dapat berupa dorongan 

dan keinginan kearah pemuasan diri sendiri maupun social misalnya 

keinginan berprestasi, keinginan untuk mengabdi kepada masyarakat, 

keinginan untuk mendapatkan pengakuan dan penghargaan dari 

masyarakat.  

2. Kemampuan Bekerja  

Hal ini tergantung pada fisik dan rohani yang baik.  

3. Kemahiran Bekerja  
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Tergantung pada tingkat pendidikan,pengetahuan dan pengalaman 

kerja.  

2.5.3. Sumber Efisiensi 
  

Sumber utama efisiensi adalah manusia, karena dengan akal, pikiran dan 

pengetahuan yang ada, manusia mampu menciptakan cara kerja yang efisien. 

Unsur-unsur efisien yang melekat pada manusia adalah kesadaran, keahlian, 

disiplin (Sedarmayanti, 2001:118).  

1. Kesadaran  

Kesadaran manusia akan sesuatu merupakan modal utama bagi 

keberhasilannya. Adanya kesadaran mendorong orang untuk berkeinginan 

membangkitkan semangat atau kehendak untuk melakukan sesuatu dengan 

kesadarannya. Kesadaran sebagai sumber efisiensi perlu dipupuk sehingga 

usaha-usaha dapat berhasil tanpa pemborosan tenaga, biaya dan waktu.  

2. Keahlian  

Keahlian manusia akan sesuatu perlu ditunjang dengan peralatan, supaya 

efisiensi yang akan dicapai dapat lebih tinggi daripada tanpa menggunakan 

alat. Untuk dapat mengembangkan keahlian diperlukan berbagai jenis latihan 

bagi mereka, baik yang diselenggarakan oleh organisasi sendiri maupun diluar 

organisasi. Organisasi kerja harus menetapkan alat-alat atau ukuran bila mana 

dan jenis latihan apa yang diperlukan bagi karyawan. 
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3. Disiplin  

Disiplin dapat ditumbuhkan dalam waktu yang relatif singkat dan pada 

umumnya dapat dipaksakan dengan melalui atau menggunakan suatu aturan. 

Usaha untuk menciptakan adanya disiplin yang baik pada organisasi antara lain 

dilakukan melalui penyebaran tugas dan wewenang yang jelas, tata cara atau 

tata kerja yang sederhana tetapi memadai, yang dapat diketahui oleh setiap 

karyawan sehingga mereka mengetahui dengan tepat dimana dan bagaimana 

posisi mereka. Dan yang tidak kalah penting ialah menciptakan keseimbangan 

kepentingan antara organisasi dan pribadi yang kadang-kadang saling 

bergesekan. 

 

2.6 Antropometri Batita 

  Menurut Roberta Zulfhi Surya (2013: 5) antropometri Batita dibutuhkan 

dalam desain untuk menyesuaikan produk yang didesain dengan ukuran standar 

penggunaan pada batita. Pengukuran mengenai struktur tubuh dikenal dengan 

istilah antropometrik. Antropometrik merupakan bentuk pengukuran struktur tubuh 

yang tertua dipergunakan. Menurut antropometri indonesia.org antropometri adalah 

ilmu yang mempelajari pengukuran dimensi tubuh manusia (ukuran, berat, volume, 

dan lain lain) dan karakteristik khusus dari tubuh seperti ruang gerak. Menurut 

Roberta Zulfhi Surya (2013: 5) antropometri adalah suatu kumpulan data numerik 

yang berhubungan dengan tubuh manusia, yaitu ukuran, bentuk dan kekuatan. 

Karena jumlah populasi dalam penelitian ini yaitu batita Aulia daycare Rungkut 

Surabaya yang hanya berjumlah 12 orang, maka keseluruhan anggota populasi yang 
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ada dijadikan sebagai sampel penelitian agar dapat mewakili populasi secara 

keselurahan (total sampling). Antropometri dapat diartikan secara jelas yaitu 

merupakan suatu ilmu yang berkaitan secara khusus menyangkut dimensi tubuh 

manusia (Norfiza dan Infi, 2011 : 49)[12]. 

Metode Pengukuran Tubuh  

Metode Dimensi Statis  

Dimensi statis merupakan pengukuran yang terkait dengan pengukuran 

dimensi tubuh manusia dalam keadaan diam atau dalam posisi yang dibakukan., 

seperti di bawah ini :   

Tinggi badan (Tb)  

Dimensi ini digunakan untuk merancang lebar tempat tidur dimana 

diharapkan dengan menggunakan ukuran ini batita dan pengasuh paling tinggi 

dapat menggunakan fasilitas ini secara nyaman. 

Lebar bahu (Lb)  

Dimensi ini digunakan untuk merancang lebar sandaran kursi dimana 

diharapkan dengan menggunakan ukuran ini orang dengan bahu paling lebar dapat 

menggunakan fasilitas ini secara nyaman. 

Tinggi lulut (Tl)  

Dimensi ini dirancang untuk menentukan ketinggian permukaan tempat 

tidur bagian bawah dan atas. Dimensi ini mengutamakan agar orang dengan ukuran 
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yang paling tinggi dapat menggunakan tempat tidur secara nyaman karena ruang 

kaki yang cukup longgar (Purnomo, 2013:19)[14]. 

Jangkauan horizontal tidur (Jhd) dan jangkauan horizontal berdiri (Jhb)  

Dimensi ini digunakan untuk menentukan jarak jangkuan fasilitas agar 

mudah dijangkau terutama oleh subjek dengan jangkauan yang paling pendek 

(Purnomo, 2013:21)[14].  

Berat Badan (Bb) 

Dimensi ini digunakan untuk menentukan kekuatan minimum sebuah kursi. 

Dimana dikatakan dalam menentukan menggunakan dimensi ini maka berat badan 

yang paling beratlah harus dipertimbangkan (Herawati & Pawitra, 2013:143)[15]. 

 

2.7 Ergonomi 

Ergonomi dapat diartikan sebagai ilmu yang menyangkut tentang 

keselamatan, kenyamanan manusia di tempat kerja, di rumah, di sekolah dan tempat 

manapun yang menuntut manusia berinteraksi dengan lingkungan sekitar dengan 

tujuan utama untuk manusia dapat menyesuaikan dengan lingkungan sekitarnya 

(Norfiza dan Infi, 2011 : 49)[12]. 

Tempat tidur ergonomi menurut Julius Panero (2.3:150): gambar di bawah 

memnunjukkan variasi standar tempat tidur tunggal dan ganda.. figur-figur tersebut 

menunjukkan perkiraan ruang yang di butuhkan oleh tubuh manusia sehubungan 

denngan area tempat tidur. Gambar ini janganlah diartikan terlalu harfiah. Posisi 
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tubuh yang diasumsikan sedang tidur ini pada kenyataannya mungkin memerlukan 

ruang yang lebih luas daripada yang ditunjukan disini. Jarak bersih yang 

ditunjukkan oleh bagian-bagian tepi tempat tidur juga bersifat agak ilmiah dan 

dimaksudkan hanya menuntun pengenalan yang lebih baik atas ukuran tempat 

tinggal yang tersedia dan hubungan antara dimensi tubuh manusia dengan dimensi 

tempat tidur pada umumnya. Hubungan antara garis pandang dan ambang atau 

bagian atas jendela jika pandangan ke luar ruang merupakan pertimbangan yang 

penting. Gambar di sebelah bawah halaman ini menunjukkan hubungan antara 

tinggi mata posisi duduk, berdiri dan bersandar terhadap berbagai ketinggian 

ambang.  

  

Gambar 2. 2 Tempat Tidur Tunggal dan Ganda 
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Gambar 2. 3 Kamar Tidur/Garis Pandang dan Penglihatan 

Gambar di bawah menunjukkan jarak bersih yang disarankan antara tempat 

tidur tunggal sehingga memungkinkan untuk sirkulasi, pencapaian dan merapikan 

tempat tidur. Jarak bersih yang disarankan minimal sebesar 36 inci atau 91,4 cm. 

Untuk menghemat ruang dalam beberapa kesempatan tempat penyimpanan 

dimungkinkan diletakkan di bawah tempat tidur. Dalam situasi-situasi seperti itu, 

penting untuk menyediakanjarak bersih yang memadai antara tempat tidur dengan 

dinding atau penghalang fisik lainnya agar tercipta jalan masuk yang nyaman. 

Seperti yang ditunjukkan pada gambar di sebelah bawah, jarak bersih sebesar 46 

hingga  62 inci atau 116,8 hingga 157,5 cm harus disediakan untuk mengakomodasi 

tubuh manusia pada posisi berlutut serta proyeksi dari laci yang ditarik keluar. Jika 

dirasakan perlu untuk memotong kegiatan atas zona aktivitas tersebut seperti yang 

ditunjukkan, jarak sebesar 30 inci atau 76,2 cm harus ditambahkan. 
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Gambar 2. 4 Tempat Tidur Kembar/Berbagai Dimensi dan Jarak Bersih 

 

Gambar 2. 5 Tempat Tidur Tunggal/Berbagai Dimensi dan Jarak Bersih 

Menurut Human Factors Engineering (1977:6), penerapannya meliputi 

perancangan terali untuk keamanan, jeruji, panel visual dan pencapaian panel, 

peralatan rekreasi, pengaturan dan peralatan tempat penyimpanan sepatu dirumah 

dan pada tempat tempat komersial. Serta ruangan-ruangan khusus bagi kaum cacat 

tubuh. Kelonggaran-kelonggaran yang sesuai bagi pakaian dan sepatu harus 

ditambahkan pada setiap data. 
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Gambar 2. 6 Dimensi tangan pada kelompok pria 

Gambar di bawah ini menunjukkan jarak bersih yang digunakan dalam 

berbagai macam kegiatan yang berhubungan dengan tempat tidur. Gambar di 

sebelah atas pada halaman ini memberikan ilustrasi aktivitas dengan posisi berlutut 

yang memerlukan jarak bersih sebesar 37 hingga 39 inci atau 93 hingga 99 cm, 

dengan tempat tidur rendah yang digunakan. Merapikan tempat tidur biasanya 

mengakibatkan sakit pada punggung karena posisi tubuh yang diperlukan untuk 

mencapai peermukaan tempattidur. Jika ketinggian tempat tidur adalah 24 inci atau 

61 cm di atas permukaan lantai, seperti yang ditunjukkan pada gambar dibagian 

tengah, regangan pada punggung sangat dapat dikurangi. Namun dengan ketinggian 

seperti itu tidak akan menciptakan posisi duduk yang nyaman, seperti yang 

ditunjukkan oleh figur dengan posisi duduk yang aneh. Dalam berbagai 

kesempatan, jarak bersih sebesar 26 hingga 30 inci atau 66 hingga 76,2 cm, 

berkenaan dengan posisi tempat tidur yang lebih tinggi, disarankan untuk 

mengakomodasi kegiatan merapikan tempat tidur tersebut.  
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Gambar 2. 7 Tempat Tidur Tunggal/Berbagai Dimensi dan Jarak Bersih 

 

Gambar 2. 8 Tempat Tidur Tunggal/Berbagai Dimensi dan Jarak Bersih 

Gambar di bawah mengilustrasikan jarak bersih yang digunakan untuk 

membersihkan bagian bawah tempat tidur. Zona kerja sebesar 48 hingga 54 inci 

atau 121,9 hingga 137,2 cm disarankan untuk membersihkan bagian bawah tempat 

tidur. Zona kerja sebesar 48 hingga 54 inci atau 121,9 hingga 137,2 cm disarankan 

untuk mengakomodasi kegiatan ini. Harus dicatat bahwa alat pembersih (vacuum 

cleaner) sengaja ditunjukkan di luar zona keerja semata-mata untuk menekankan 

bahwa jarak bersih tersebut tidak terlalu besar. Alat pembersih dapat saja diletakkan 

di samping si pemakai atau bahkan pada jarak tertentu. Konfigurasi ruangan, 
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panjang, jenis dan fleksibilitas alat pembersih akan mempengaruhi jarak bersih 

yang diperlukan.  

  

Gambar 2. 9 Kebutuhan-kebutuhan Untuk Pekerjaan Pembersihan 

Gambar dibawah memnunjukan jarak bersih yang diperlukan antara tempat 

penyimpanan dan tempat tidur. 

 

Gambar 2. 10 Tempat Tidur/Tempat Penyimpanan Jarak Bersih 

Tempat tidur susun merupakan cara penghematan ruang yang biasa 

dilakukan, terutama bila jumlah atau besar kamar tidur terbatas. Walaupun tempat 

tidur susun standar tersedia di pasaran, namun seringkali karena pilihan pemakai 
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atau keadaan ruang yang ada membuat orang harus merancang sendiri tempat tidur 

susun yang sesuai. 

 

Gambar 2. 11 Ranjang Susun Untuk Orang Dewasa/Tampak Samping 

Gambar di atas menunjukkan jarak bersih vertikal yang dibutuhkan bagi 

orang dewasa bertubuh besar. Secara antropometri, pengukuran tubuh yang paling 

penting diperhatikan disini adalah tinggi duduk. Jika tinggi vertikal ruang erupakan 

hal yang kritis, akan bijaksana untuk mengukur langsung tinggi duduk si 

pemakainya dengan harapan dapat menghemat jarak beberapa inci. Perlu dicatat 

bahwa 95% pria antara usia 18-79 tahun memiliki tinggi duduk sebesar 38,9 inci 

atau 98,8 cm atau kurang dari itu. Jarak bersih yang dibutuhkan anatara permukaan 

atas tempat tidur dengan sisi bawah penghalang yang terletak dibagian atas kepala 

adalah 40 inci atau 101,6 cm. Secara teoretis, jika ketebalan tempat tidur bagian 

atas sebesar 6 inci atau 15,2 cm dan jarak antara permukaan lantai sampai 

permukaan atas dari tempat tidur bagian atas sebesar 18 inci atau 45,7 cm, maka 

seorang dewasa dengan ukuran tubuh yang lebih besar tidak akan dapat 
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terakomodasi oleh tinggi langit-langit konvensional setinggi 96 inci atau 243,8 cm 

kecuali ketebalan tempat tidur bagian bawah di kurangi. 

 

Gambar 2. 12 Ranjang Sususn Untuk Orang Dewasa/Tampak Samping 

Gambar di atas menunjukkan jarak bersih horisontal sebesar 46 hingga 52 

inci atau 116,8 hingga 157,5 cm diperlukan bagi pencapaian yang nyaman ke 

tempat penyimpanan di bawah tempat tidur 

  

Gambar 2. 13 Ranjang Susun Untuk Batita-Batita/Tampak Samping 

 Gambar di atas menunjukkan jarak bersih vertikal yang diperlukan untuk 

batita-batita. Tinggi duduk merupakan pertimbangan antropometrik yang penting. 

Gambar ini menunjukkan bahwa ketinggian langit-langit yang umumnya sebesar 
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96 inch atau 24,8 cm sesuai untuk mengakoomodasikan besar tubuh batita-batita 

yang sedang duduk baik di tempat tidur bagian atas maupun bagian bawah. Letak 

tempat tidur bagian atas harus dibuat seminimal mungkin namun tetap dapat 

mengakomodasi tinggi duduk batita-batita, sehingga tangga naik yang dibutuhkan 

tidak perlu dibuat terlalu besar. 

 

Gambar 2. 14 Loteng Tempat Tidur/Tampak Samping 

Gambar di atas menunjukkan jarak bersih vertikal yang diperlukan untuk 

sebuah tempat tidur loteng. Agar seseorang dapat lewat dengan aman di bawah 

tempat tidur loteng tersebut tanpa kuatir kepalanya akan terantuk, maka 

pertimbangan antropometrik yang penting adalah tinggi badan orang yang bertubuh 

lebih besar. Tinggi lipatan dalam lutut dan panjang jarak pantat-ibu jari kaki juga 

dapat membantu memperkirakan tingkat gangguan oleh kaki dan telapak kaki 

seorang yang sedang duduk di atas tempat tidur tersebut terhadap ruang sirkulasi di 

bawahnya. Perlu dicatat bahwa ruang situasi-situasi perancangan yang 

memanfaatkan bagian tempat tidur tersebut selain untuk sirkulasi, tetapi juga untuk 
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ruang makan atau aktivitas-aktivitas lain yang berhubungan dengan meja, maka 

jarak bersih vertikalnya dapat dikurangi sesuai keperluan. 

 

Gambar 2. 15 Perbandingan Pencapaian Kabinet 

Gambar diatas menunjukkan tentang ketinggian rak didasarkan pada data 

presentil ke 5 genggaman vertikal kelompok wanita agar jarak jangkauan dapat 

dicapai oleh pemakai yang bertubuh kecil sekalipun. 

 

Gambar 2. 16 Sentra Persiapan dan Pencampuran 

Gambar di bawah menunjukkan zona kerja yang penting dari konter dengan 

pemakai pada posisi berdiiri batas luarnya ditentukan oleh jangkauan horizontal dai 

ujung ibu jari tangan seorang pemakai dengan tubuh berukuran lebih kecil. Jarak 

sebesar 18 inci atau 45,7 cm yang ditunjukkan merupakan data persentil ke 5 dari 



35 
 

 
 

kelompok wanita. Zona kerja konter yang paling penting 18 x 30 inci atau 45,7 x 

76,2 cm menyatakan area kerja berada langsung di depan seorang pemakai, yang 

keseluruhannya dapat dicapai dengan nyaman, dengan sedikit atau bahkan tanpa di 

perlukannya jangkauan lengan ke samping. Permukaan konter melebihi area ini, 

yang dapat dicapai dengan sedikit upaya, terbatas hanya pada kemampuan 

jangkauan dari tubuh manusia, yang bervariasi menurut ukuran perorangnya. 

Tempat tidur batita menurut Julius Panero, telapak kaki batita harus 

menyentuh lantai secara penuh sehingga dapat beraktivtas dan menyesuaikan 

dengan mebel yang digunakan secara nyaman dan santai karena kaki tidak perlu 

menggantung dan mengalami pegal. Dalam posisi duduk, lutut harus membentuk 

posisi melengkung dengan sudut kurang lebih 90’ dengan posisi kaki menyentuh 

lantai. 

 

2.8 Pengertian Furnitur 

 Furnitur adalah perlengkapan rumah yang mencakup semua barang seperti 

kursi, meja, dan lemari. Mebel berasal dari kata movable, yang artinya bisa 

bergerak. Pada zaman dahulu meja kursi dan lemari relatif mudah digerakkan dari 

batu besar, tembok, dan atap. Furnitur berasal dari bahasa perancis, fourniture yang 

artinya perabotan rumah tangga. Fourniture  mempunyai asal kata fournir yang 

artinya furnish atau perabot rumah atau ruangan. Meskipun mebel dan furnitur 

punya arti yang berbeda, tetapi yang ditunjuk sama yaitu meja, kursi, lemari, tempat 

tidur dan seterusnya. Dalam kata lain, mebel atau furnitur adalah semua benda yang 
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ada di rumah dan digunakan oleh penghuninya untuk duduk, berbaring, ataupun 

menyimpan benda kecil seperti pakaian atau cangkir. (Haryanto, 2004) 

 

2.8.1 Jenis Furnitur berdasarkan Bahan Baku 

Berdasarkan bahan baku yang digunakan, jenis furnitur yang diproduksi di 

Indonesia dapat dibedakan menjadi furnitur kayu dan kayu olahan, furnitur rotan 

dan bambu, dan furnitur dari bahan lainnya. Berdasarkan data dari Kementerian 

Perindustrian (2017), produksi furnitur kayu tahun 2014 mencapai 80% dari total 

seluruh produksi, sedangkan furnitur yang berbahan baku rotan dan bambu 

mencapai 11%, furnitur logam mencapai 7% dan furnitur plastik hanya mencapai 

2% dari keseluruhan produksi furnitur Indonesia. Produksi furnitur terhadap tiga 

komponen utama yaitu kayu dan kayu olahan, rotan dan bambu, dan bahan lainnya 

(logam dan plastik). Furnitur kayu dan kayu olahan furnitur yang berbahan dasar 

kayu menjadi mayoritas furnitur yang diproduksi di Indonesia dan memiliki nilai 

produksi tertinggi dibandingkan bahan lain. Indonesia merupakan negara yang 

memiliki potensi produksi kayu tropis yang sangat besar, dengan produksi kayu 

bulat mencapai 29,4 juta m3 pada tahun 2015. Indonesia memiliki kawasan hutan 

tropis seluas 126,09 juta hektar, dengan alokasi hutan produksi mencapai + 68,99 

juta Ha. Hutan produksi tersebut terbagi menjadi hutan produksi terbatas seluas 

26,8 Ha, hutan produksi tetap seluas 29,25 juta Ha, dan hutan produksi yang dapat 

dikonversi seluas 12,94 juta Ha (KLHK, 2015). Untuk memenuhi kebutuhan 

industri furnitur, bahan baku kayu berasal dari berbagai sumber, yaitu Hutan 

Tanaman Rakyat (HTR), Hutan Kemasyarakatan (HKm) dan Hutan Desa (HD) 
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sebesar 0.85 juta Ha dan hutan alam/hutan tanaman industri sebesar 34.3 juta Ha 

(DPHP, 2016). Kayu memiliki keunggulan untuk dibuat menjadi berbagai macam 

furnitur, antara lain mudah diolah, memiliki pola, tekstur yang baik, dan 

permukaannya dapat diukir untuk meningkatkan nilai estetikanya.  

Secara garis besar, terdapat dua kelompok industri pengolahan kayu hilir, 

yaitu solid wood (kayu padat) dan plywood (kayu lapis), termasuk block board, 

medium density fibreboard (mdf), dan particle board. Perbedaan bahan baku ini 

akan mempengaruhi harga jual furnitur. Furnitur yang terbuat dari bahan baku kayu 

keras memiliki harga jual lebih tinggi bila dibandingkan jenis bahan baku lainnya. 

Mayoritas furnitur yang terbuat dari kayu keras diproduksi oleh Usaha Kecil dan 

Menengah (UKM), yang jumlahnya mencapai sekitar 95% dari total produksi 

furnitur. Sementara itu, perusahaan besar umumnya mengkhususkan diri pada 

produksi furnitur campuran panel dan kayu keras, hal itu disebabkan oleh tingginya 

biaya modal yang diperlukan untuk menghasilkan furnitur yang berbahan baku 

kayu panel (Ewasechko, 2005). 

 

Berikut ini adalah penjelasan untuk jenis-jenis kayu yang digunakan dalam 

industri furnitur:  

a. Kayu Padat  

Kayu padat merupakan jenis kayu terkuat yang memiliki sifat tahan lama 

dibandingkan dengan kayu olahan sehingga membuat harga jualnya lebih 

tinggi dibandingkan furnitur berbahan kayu olahan. Pembuatan furnitur 

berbahan baku kayu padat membutuhkan keterampilan khusus dan 
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pengeringan harus dilakukan secara sempurna untuk mengindari sifat muai 

susut kayu. Jenis kayu padat yang biasa dipakai di Indonesia sebagai bahan 

furnitur adalah kayu jati, kayu nyatoh, kayu sungkai, mahoni, pinus, ramin dan 

cedar.  

b.  Kayu Lapis  

Kayu lapis (plywood) adalah kayu olahan yang dibentuk dari lembaran 

lembaran kayu yang direkatkan dengan cara diberikan tekanan tinggi, dan 

memiliki ketebalan dari 3 mm sampai dengan 18 mm.Kayu lapis banyak 

digunakan sebagai bahan baku untuk membuat lemari, meja, tempat tidur dan 

kitchen set. Sesudah menjadi furniturz, permukaan kayu lapis biasanya 

diberikan pelapis tambahan seperti PVC ataupun melamin. Harga dari kayu 

lapis pada umumnya lebih murah dari kayu padat akan tetapi lebih mahal 

daripada kayu olahan lainnya.  

c. Block Board  

Block Board adalah potongan–potongan kayu kotak dalam ukuran kecil 

kecil yang dipadatkan menggunakan mesin serta pada kedua sisinya diberi 

pelapis venner (irisan kayu tipis) sehingga menyerupai sebuah papan lembaran. 

Biasanya block board dibuat dengan menggunakan kayu lunak sehingga tidak 

sekuat kayu lapis. Block board dapat digunakan untuk membuat cabinet, 

kitchen set atau rak.  
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d. Medium Density Fibreboard (MDF)  

MDF terbuat dari serbuk kayu halus yang direkatkan dengan bahan kimia 

resin dan dipadatkan melalui suhu dan tekanan yang tinggi. MDF lebih ramah 

lingkungan disebabkan terbuat dari serbuk kayu sisa perkebunan ataupun 

bambu. Versi MDF yang lebih kuat dan lebih padat biasanya dikenal dengan 

nama High Density Fibreboard (HDF). MDF mudah dibentuk tetapi lebih berat 

daripada kayu lapis dan particle board karena mengandung resin. Jenis 

finishing yang dapat digunakan pada MDF sangat bervariasi mulai dari PVC, 

cat kayu, venner, ataupun paper laminate. 

e. Particle Board  

Particle board terbuat dari partikel sisa pekerjaan kayu seperti serpihan 

kayu, serbuk gergaji dengan direkatkan menggunakan bahan kimia resin oleh 

mesin tekanan tinggi dan kemudian dikeringkan. Perbedaan antara particle 

board dan MDF adalah bahan yang digunakan untuk MDF adalah serbuk yang 

lebih halus dan seragam, sedangkan particle boad lebih kasar dan tidak 

beraturan. Particle board memiliki harga yang paling murah dibandingkan 

kayu olahan lainnya. Particle board tidak boleh terkena air karena kekuatannya 

akan hilang bila basah. Selain itu apabila menahan beban yang berat maka 

particle board dapat melengkung. Permukaan particle board tidak boleh 

diberikan cat atau coating karena tekstur yang kasar. Permukaan particle board 

biasanya dilapisi dengan lapisan veneer, laminate, atau fancy laminate yang 

direkatkan. Berdasarkan data dari Kementerian Perindustrian/Kemenperin 
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(2017), industri furnitur berbahan dasar dari kayu memiliki kinerja yang paling 

bagus dibandingkan furnitur yang terbuat dari bahan lain. Nilai produksi 

furnitur kayu tumbuh sebesar 62,7% selama periode 2010 – 2014. Pada tahun 

2010, nilai produksi furnitur kayu mencapai Rp 10,923 miliar dan meningkat 

menjadi Rp 17,779 miliar pada tahun 2014. Seiring peningkatan nilai produksi, 

output dan nilai tambah industri furnitur kayu Indonesia juga mengalami 

peningkatan masing-masing sebesar 113,2% dan 135,4% selama periode 2010 

– 2014. Gambar 2.3 menunjukkan kinerja industri furnitur kayu Indonesia pada 

tahun 2010-2014. 

 

2.8.2 Macam-Macam Furnitur 

Menurut Taufiq Hidayat, 2015 secara umum furnitur mempunyai fungsi yang 

sama yaitu sebagai pelengkap elemen ruang dan furnitur juga dianggap sebagai 

benda fungsional yang dapat digunakan sesuai fungsinya masing-masing. Berikut 

pengelompokan model desain furnitur :  

1. Knockdown furnitur adalah furnitur yang dimana menggunakan system 

bongkar pasang atau umumnya dapat dikatakan knockdown furnitur adalah 

furnitur dapat dirakit dan dilepas kembali. Kekuatan furnitur ini sebagian 

besar berasal dari scrup atau baut untuk merekatkan komponen-komponen 

antar bagian. Sebab dalam konstruksi ini sama sekali tidak menggunakan 

lem sama sekali untuk merekatkan komponen-komponen antar bagian. 
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Gambar 2. 17 Knockdown Furnitur 

Sumber : www.modemeile.info 

2. Furnitur multifungsi dapat diartikan suatu furnitur dengan memiliki 

beragam fungsi yang dapat digunakan oleh keperluan rumah tangga dan 

industri. Jenis furnitur ini dapat menghemat lahan, karena lahan yang sempit 

dikarenakan terdapat berbagai perabot didalamnya dalam diringkas menjadi 

satu perabot yang memiliki berbagai fungsi. 

 
Gambar 2. 18 Furnitur Multifungsi 

Sumber : www.google.co.id/ furnitur-multifungsi-siasat-hadapi-ruang-terbatas 
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3. Loose furniture 

Loose furnitur adalah jenis furnitur yang sangat umum dimana furnitur ini 

memiliki banyak jenis dan dapat dipindahkan secara mudah. (lihat gambar 

2.19) 

4. Built in furnitur adalah furnitur yang dibuat khusus untuk area tertentu 

sehingga ukuranya tepat dan tidak dapat dipindah-pindahkan. Jenis furnitur 

ini banyak digunakan agar dapat memaksimalkan ruang ,dan dibuat sesuai 

keinginan. (lihat gambar 2.20) 

 
Gambar 2. 19 Loose Furnitur 

Sumber : www.designcurial.com/projects 

 

Gambar 2. 20 Built in Furnitur 

Sumber : www.pinterest.ca/pin/203928689355194613/ 
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2.8.3 Sistem dan Konstruksi Furnitur  

Menurut Taufiq Hidayat (2015:17), ada berbagai sistem dan konstruksi 

furnitur untuk menyambung komponen-komponen furnitur tersebut yaitu : 

1. Butt joints : adalah teknik yang digunakan untuk menyambung kayu 

berbentuk siku yang paling mudah dilakukan. Sambungan untuk mengikat 

sambungan tersebut diperlukan bantukan paku, sekrup, dan lem. 

Kekurangan teknik tersebut yaitu hasil pengerjaan yang kurang rapid an 

terkesan agak kasar. 

 
Gambar 2. 21 Butt Joints 

Sumber :www.wiki.dtonline.org/index.php/Butt_Joint 

2. Mitred Butt Joints :Adalah jenis sambungan butt joints dimana dua sisi 

disambungkan dengan bantuan paku,sekrup, dan lem. tetapi perbedaan 

dengan butt joints adalah ujung siku sambungan dipotong membentuk sudut 

sebesar 45 derajat, sehingga jika kedua sisi tersebut dipadukan maka akan 

membentuk sudut 90 derajat. Di Indonesia, system ini disebut dengan ”adu 

manis”. Kelebihan dengan system ini adalah sambungan akan terlihat lebih 

rapi. Namun kelemahannya terletak pada sudut potong harus benar-benar 

tepat dan presisi, karena bila tidak, sambungan akan bergeser dan jika di 

padukan tidak akan membentuk sudut 90 derajat.(lihat gambar 2.22) 
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Gambar 2. 22 Mitred Butt Joint 

Sumber :www.craftsmanspace.com/knowledge/mitered 

3. Lap Joint : sambungan dengan teknik ini sangat sederhana, yaitu hanya 

menyatukan dua komponen untuk dijadikan sambungan. Tetapi rumitnya 

teknik ini adalah harus benar-benar memperhatikan ketebalan komponen 

yang disambung agar presisi pada ketebalanya. Ada beberapa macam lap 

joint yang dimana digunakan sesuai kebutuhan masing-masing yaitu half 

lap joint, mitred half lap,cross lap,dovetail crossed lap. (lihat gambar 2.23) 

 

 
Gambar 2. 23 Lap Joint 

Sumber :www.craftsmanspace.com /lap-woodworking-joints 

4. Mortise & Tenon joint : adalah sistem penyambungan kayu dengan 

membuat lubang (mortise) pada salah satu sisi yang hendak akan 

disambungkan dan membuat lidah (tenon) pada sisi satunya untuk 

dimasukan kedalam mortise. Sistem mortise & tenon ini juga dapat dibuat 

bervariasi tergantuk bentuk dan model konstruksi yang akan dibuat. 

Kelebihan dengan teknik tersebut adalah hasil sambungan terlihat rapid an 
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Nampak bukan sambungan, namun sistem sambungan ini mempunyai 

kesusahan yang terletak pada pemototongan antara mortise & tenon yang 

harus presisi sehingga hasil sambungan terlihat sejajar dan rapi. 

 
Gambar 2. 24 Mortise & Tenon 

Sumber : https://en.wikipedia.org/wiki/Mortise_and_tenon 

2.9 Kecerdasan Visual Spasial 
 

Kecerdasan Visual Spasial Kecerdasan visual spasial merupakan salah satu 

kecerdasan yang perlu distimulasi dan dikembangkan. Batita yang mempunyai 

cerdas visual spasial memiliki kemampuan untuk menciptakan imajinasi atau 

menciptakan bentukbentuk tiga dimensi. Kecerdasan visual spasial adalah kapasitas 

untuk mengenali dan melakukan penggambaran atas objek atau pola yang diterima 

otak.  

“The ability to form a mental model of a spasial world and to be able to 

maneuver and operate using that model” (Gardner, 1993: 9). Kecerdasan visual 

spasial merupakan kemampuan membentuk sebuah model secara mental tentang 

dunia spasial dan dapat memanuver serta mengoperasikan model tersebut. Dari 

definisi tersebut dapat diketahui bahwa kecerdasan visual spasial berkaitan dengan 

kemampuan membentuk suatu model dalam pikiran tentang spasial dan 

kemampuan menggunakan model tersebut di dunia nyata. Kecerdasan visual spasial 

pada seseorang meliputi kemampuan untuk melihat dengan tepat gambaran visual 
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di sekitarnya dan memperhatikan rincian kecil yang kebanyakan orang lain tidak 

memperhatikannya. Hal tersebut menunjukkan bahwa orang yang memiliki 

kecerdasan visual spasial memiliki persepsi yang besar. Kemampuan ini 

memungkinkan 283 Jurnal Pendidikan Usia Dini Volume 8 Edisi 2, november 2014 

untuk mempresentasikan gambaran visual spasial secara detail dan apa yang 

dipikirkan dapat dibayangkan dalam bentuk penggambaran dalam benak pikirannya 

kemudian dituangkan dalam bentuk visual.  

Seseorang dengan kecerdasan visual spasial akan mempunyai kepekaan 

pada garis, warna, bentuk, ruang, keseimbangan, bayangan, harmoni, pola dan 

hubungan antar unsur kecerdasan visual spasial benarbenar bertumpu pada 

ketajaman melihat dan ketelitian pengamatan (Amstrong, 2008: 44). Kecerdasan 

visual spasial memiliki jenis kemampuan yang banyak dan berbeda-beda, dari 

menangkap secara detail hingga memahami pengaturan menjadi berbagai pola, 

sampai mencocokkan pola-pola tersebut ke dalam suatu landasan pengetahuan 

sehingga tahu apa yang harus dilakukan dengannya (Gamon dan Bragdon, 2005: 

236).  

a. Orang yang memiliki kecerdasan visual spasial ditandai dengan beberapa 

hal, yaitu:  

1. Dapat mengobservasi gambar secara mendetail 

2. Mampu membayangkan bentuk dalam pikirannya dengan mudah 

3. Dapat memperhatikan gambaran yang ada dari berbagai sudut sehingga dapat 

mengenali suatu lokasi dan tempat tertentu 
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4. Cenderung imajinatif dan kreatif. Pemikiran visual terdiri dari apa yang kita 

lihat, bayangkan atau gambar (Mckim, 2005: 110).  

Kecerdasan visual spasial merupakan perasaan dan intuisi terhadap suatu 

objek disekitarnya. Imajinasi visual dan kemampuan spasial hanya dapat meningkat 

dengan latihan. batita harus diberikan banyak pengalaman yang berfokus pada 

bentuk-bentuk geometri (arah, orientasi, perspektif); benda dalam ruang; hubungan 

bentuk dan ukuran benda; serta bagaimana hubungan antara perubahan bentuk 

dengan perubahan ukuran. Pemahaman pertama batita terhadap geometri adalah 

sebatas pengetahuan ruang secara fisik, kemudian meningkat menjadi pemahaman 

terhadap ruang. batita yang memiliki kecerdasan visual spasial yang bagus akan 

lebih mudah dalam beraktivitas, tumbuh lebih kreatif dan inovatif serta 

mengkreasikan segala sesuatu berdasarkan kemampuan sendiri. Seseorang yang 

cerdas visual spasial memiliki karakteristik tertentu yang menjadi pembeda dengan 

kecerdasan lainnya.  

Orang-orang dengan kecerdasan visual spasial yang tinggi memiliki 

kepekaan dalam mengobservasi dan untuk berpikir dalam gambar (Schmidth, 2003: 

40). Kecerdasan visual spasial mempunyai kepekaan terhadap unsur utama garis, 

bentuk, volume, ruang, keseimbangan, cahaya, bayangan, harmoni, pola dan juga 

warna (Nurlaila dan Iskandar, 2004: 37). Setiap orang dapat dengan mudah melihat 

suatu bentuk atau gambar tetapi hanya beberapa orang yang peka saja yang dapat 

memahami suatu gambar. Kecerdasan visual spasial merupakan kemampuan dalam 

hal memahami bentuk, gam-bar atau pola, desain, warna-warna, dan tekstur yang 

kita lihat dengan mata luar maupun yang dibayangkan di dalam kepala. Kemampuan 
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memahami gambar serta unsur pembentuk gambar seperti garis dan warna 

merupakan kemampuan khas kecerdasan visual spasial. Kecerdasan visual spasial 

muncul ketika batita menunjukkan ketertarikannya terhadap sesuatu, mulai 

memperhatikan kesukaannya pada dunia yang berhubungan dengan warna, bentuk, 

ruang dan benda atau mungkin ketika batita lebih mudah memahami sesuatu melalui 

gambar dan bukan kata-kata ketika membaca. 

b. Batita yang memiliki kecerdasan visual spasial tinggi memiliki ciri-ciri, 
antara lain:  

1. senang bermain dengan bentuk dan ruang (rancang bangun) 

2. hafal jalan yang pernah dilewati 

3. aktif mengerjakan hal-hal yang berkaitan dengan abstraksi ruang 

4. memiliki daya problem solving atau pemecahan masalah yang baik 

5. senang mengukur mana yang lebih panjang dan pendek, besar kecil, jauh dan 

dekat 

6. dapat menangkap perkiraan atau jarak 

7. memiliki perhatian tinggi terhadap detail.  

c. Pengembangan kecerdasan visual spasial: 

1. mencoret-coret 

2. menggambar dan melukis 

3. membuat prakarya atau kerajinan tangan yang menuntut batita untuk 

memanipulasi bahan 

4. mengunjungi berbagai tempat agar dapat memperkaya pengalaman visual batita 

5. melakukan permainan konstruktif dan kreatif 
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6. mengatur dan merancang dengan mengajaknya dalam kegiatan mengatur ruang 

di rumah (Sujiono, 2005). 

2.10 Perkembangan Trend Tempat Tidur Batita Dan Warna 

 

 Analisa trend yang digunakan oleh peneliti untuk pengembangan desain 

produk tempat tidur batita nantinya desain masih sesuai dengan selera masyarakat 

saat ini. 

1. Warna 

Sejarah pengembangan global trend warna 1950 

 

Gambar 4. 1 Colour Pallete 1950 

Sumber: pinterest/picture/colour/1950.com 

Warna pada era 1950 berwarna kulit pastel, biru pastel kesan warna yang memudar 

menjadi trend pada era tersebut 

Sejarah pengembangan global trend warna 1960 

 

 

Gambar 4. 2 Tren Colour 1960 

Sumber: pinterest/trend/colour/pallete/1960.com 
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Trend warna masih belum bisa meninggalkan kesan meriah warna-warna pastel 

namun padaera 1960 pastel terlihat lebih tua dari tahun sebelumnya. 

Sejarah pengembangan global trend warna 1970-1980 

 

Gambar 4. 3 Trend Warna 1970 & 1980 

Sumber: pinterest/trend/colour/1970/1980.com 

 

Trend warna pada tahun 1970 berbeda dengan era 1960 yang berwarna 

oranye kecoklatan dan coklat. Pada tahun 1980 cenderung berwarna terang 

memberikan kesan bersih. 

Sejarah pengembangan global trend warna 1990-2000 

 

Gambar 4. 4 Trend Warna 1990 – 2000 

Sumber: pinterst/pantone/colour1990.com 

Pada era 1990 warna cenderung gelap seperti biru dongker. Pada era 2000 warna 

cenderung lebih muda dari pada tahun 1990 

Sejarah pengembangan global trend warna 2008-2012 
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Gambar 4. 5 Trend Warna 2008 – 2012 

Sumber: pinterst/pantone/colour.com 

 

Pada era 2008 warna biru violet muda sedang trend. Perkembangan tahun 

2008 menuju tahun  2012 warna cenderung semakin gelap. 

Sejarah pengembangan global trend warna 2013-2020 

  

Gambar 4. 6 Trend Warna 2020 

Sumber: pinterest/colour/trend/2020.com 

 Pada era 2013 warna merah muda fanta muda sedang trend. Perkembangan 

tahun 2013 menuju tahun  2020 warna cenderung semakin cerah dan mencolok. 

2. Bentuk tempat tidur batita 

Sejarah pengembangan global trend tempat tidur batita 1950 
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Gambar 4. 7 Tempat Tidur Batita 1950 

Sumber : pinterest/baby/bed/1950.com 

Pada tahun 1950 tempat tidur batita lebih pendek dengan tinggi 30 cm di 

lengkapi oleh penyangga goyang agar saat batita tidur tempat tidur tersebut dapat 

di goyangkan untuk menenangkan batita. Tempat tidur dengan material kayu 

dengan warna pastel biru sesuai pada trend warna saat itu. Bentuk visual kartun 

sama pada setiap sisi. 

Sejarah pengembangan global trend warna 1960 

 

Gambar 4. 8 Tempat Tidur Batita 1960 

Sumber: pinterest/baby/bed/1960.com 

Bentuk dasar tempat tidur batita tetaplah balok tidak jauh berbeda dengan 

tahun 1950 pada tahun ini tempat tidur batita dengan material bambu yang di rakit. 

Visual kartun menjadi lebih banyak pada semua sisi. Pada tempat tidur batita 

dengan material kayu pagar lebih rapat dan lebih pipih. 
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Sejarah pengembangan global trend warna 1970-1980 

 

 

Gambar 4. 9 Tempat Tidur Batita 1970 & 1980 

Sumber: pinterest/baby/bed/1970/1980.com 

Tempat tidur batita pada tahun 1970-1980 trend pada saat itu menggunakan 

material rotan bambu. Tempat tidur batita gantung menggunakan material rotan 

bambu. Pada tempat tidur menggunakan material kayu desain sangat simple pagar 

mengelilingi tempat tidur. Warna yang di gunakan pada era 1970-1980 putih dan 

warna kayu. 

Sejarah pengembangan global trend warna 1990-2000 
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Gambar 4. 10 Tempat Tidur Batita 1990 

Sumber: pinterest/1990/2000/baby/bed.com 

Pada era 1990 tempat tidur batita hanya berfungsi sebagai tempat tidur saja. 

Tahun era 2000 tempat tidur batita mengalami transformasi beralih fungsi menjadi 

taffel  batita tempat untuk mendandani batita setelah mandi juga beralih fungsi 

menjadi tempat duduk batita. 

Sejarah pengembangan global trend tempat tidur batita 2008-2012 

 

 

Gambar 4. 11 Tempat Tidur Batita 2008 - 2012 

Sumber: pinterest/baby/bed/2008/2012.com 

Tempat tidur pada era 2008- 2012 sudah mengalami transformasi dan pada 

era tersebut tempat tidur dapat digoyang-goyangkan agar batita cepat tidur. Tempat 
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tidur didesain dekat dengan tempat tidur orang tua memudahkan ibu mengawasi 

batita dan saat memberikan asi. 

Sejarah pengembangan global trend tempat tidur batita 2013-2020 

 

 

Gambar 4. 12 Tempat Tidur Batita 2013-2020 

Sumber: pinterest/trend/baby/bed/2013/2020.com 

Pada tahun 2013 hingga 2020 tempat tidur batita mengalami banyak 

perubahan. Mulai dari bentuk bulan sabit hingga tempat tidur batita yang dilengkapi 

dengan tempat penyimpanan hal ini mengefisienkan waktu dan tempat untuk 

merawat batita. 

 

2.11 Tempat Tidur Batita 

Tempat tidur anak menurut Fenny Meliana (2015:334), suatu mebel atau 

tempat yang digunakan sebagai tempat tidur atau beristirahat. Sepanjang sejarah, 

ranjang telah berkembang dari jenis yang sederhana, seperti tempat tidur yang diisi 

jerami sampai perlengkapan mewah yang didekorasi dengan kain-kain. Seperti 

berbagai jenis furnitur lain, ranjang seringkali dipandang sebagai simbol kelas 

https://id.wikipedia.org/wiki/Mebel
https://id.wikipedia.org/wiki/Tidur
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sosial dan kekayaan. Sebagian besar ranjang modern terdiri atas kerangka-kerangka 

besi atau kayu (bedstead). Aksesori untuk ranjang yang ditambahkan adalah tempat 

tidur untuk kenyamanan, kain penutup (sheet), selimut, dan bantal. Ranjang dapat 

pula berfungsi sebagai furnitur lain, misalnya menjadi sofa pada saat tidak 

digunakan. isi dari tempat tidur dapat berupa jerami, bulu, kapas dan pengisi buatan. 

 

2.11.1 Pilih yang memenuhi standar keamanan nasional 
 

Pemilihan tempat tidur anak berdasarkan Badan Standardisasi Nasional 

(BSN) dan telah memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI) adalah untuk anak,  

pilih tempat tidur anak yang telah memenuhi standar keamanan. Tempat tidur anak 

yang pilih harus yang telah memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI). 

Pemerintah, melalui Badan Standarisasi Nasional (BSN), telah menetapkan standar 

produk box anak. 

Berdasarkan SNI, box anak yang terbuat dari kayu harus memiliki 

persyaratan antara lain, tinggi tempat tidur atau alas tempat tidur minimal 40 cm 

dari permukaan lantai. Serta memiliki ukuran panjang minimal 100 cm dan lebar 

65 cm. Posisi tempat tidur tidak goyang apabila diletakkan pada permukaan datar. 

Dengan jarak kisi-kisi maksimal 85 cm dan tidak tajam. 

Bila membeli box anak dari pengrajin kayu, ada baiknya memperhatikan detail ini 

dengan seksama agar keamanan dan kenyamanan anak tetap terjaga. Pada produk 

dari luar negeri, kemungkinan besar telah dibuat berdasarkan standar keamanan 

https://id.wikipedia.org/wiki/Kapas
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negara itu, seperti memiliki tanda “PSC” dan “SG” dalam produk Jepang.Pastikan 

untuk memeriksa standar keamanan yang tertera pada produk. 

 

1. Pilih yang ukurannya sesuai dengan besar ruangan  

             

         Gambar 2. 25 Ruang Tempat Tidur Batita 

Sumber: www.my-best.id/57680/ 

Ukuran tempat tidur yang umum adalah 120×70 cm untuk ukuran reguler, 

dan 90×60 cm untuk ukuran mini. Namun, yang paling penting untuk 

pertimbangkan adalah pilih ukuran yang tepat untuk diletakkan di tempat 

yang inginkan. Supaya efektif penggunaannya, sisakan ruang untuk 

beraktivitas disekelilingnya. Waktu pemakaian box batita rata-rata adalah 

sekitar 24 bulan. Namun, pada box batita berukuran mini tentu batita akan 

kesulitan untuk membalikkan badan saat usianya sudah lewat dari 4 bulan 

sehingga waktu penggunaan box batita ukuran mini tentu lebih singkat. Hal 

ini bisa menjadi bahan pertimbangan ketika mencari box  batita yang cocok. 

 

2. Pilih box tempat tidur yang mudah diatur 

Meskipun batita tidak akan sulit untuk tidur pada box batita apapun yang 

pilih, tetapi penting juga bagi sebagai orang tua dapat memilih box batita 
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yang mudah atur dan gunakan agar tidak menambah beban pekerjaan ketika 

mengurus si buah hati. 

 

3. Pilih yang memiliki roda agar dapat bergerak di sekeliling ruangan 

dengan bebas 

 

 

Gambar 2. 26 Roda Tempat Tidur Batita 

Sumber: https://my-best.id/57680/ 

Tanpa perlu membuat batita terbangun, tempat tidur yang dilengkapi 

dengan roda memudahkan untuk memindahkannya di dalam rumah dengan 

lebih bebas. Aktivitas orang tua sering berubah-ubah, seperti melakukan 

pekerjaan rumah tangga saat makan siang, lalu bersiap-siap untuk tidur 

dikamar tidur pada malam hari. Jika memilih box tempat tidur batita dengan 

roda, dapat memindahkan tempat tidur batita ke tempat yang bisa dijangkau. 

Jika meletakkan tempat tidur di tempat melakukan aktivitas sehari-hari, 

dapat segera menanggapi ketika batita tiba-tiba menangis juga dapat 

memeriksa keadaan batita dengan lebih mudah. 

  

https://my-best.id/57680/
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4. Pilih yang pagarnya dapat dibuka ke berbagai arah agar mudah saat 

mengganti popok 

 

Gambar 2. 27 Tempat Tidur Batita Pagar Terbuka 

Sumber: https://my-best.id/57680/ 

Pada beberapa tempat tidur batita, pagar dapat dibuka atau ditutup 

dibeberapa posisi. Jika dapat membukanya sampai bawah maka akan sangat 

mudah digunakan saat mengganti popok. Ketika batita tertidur 

menggunakan tali gendongan atau semacamnya, tergantung dari bagaimana 

posisi ketika menggendongnya, mungkin terasa sulit untuk meletakkan 

batita ke dalam box tempat tidur. Namun, jika pagar dapat dibuka dari 

beberapa tempat, tentuakan lebih mudah untuk meletakkan batita pada 

tempat tidur tanpa khawatir membangunkannya. 
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5. Pilih yang tingginya dapat disesuaikan agar tidak membebani 

pinggang, bagus untuk tidur bersama batita 

 

Gambar 2. 28 Posisi Ibu Menggantikan Popok 

Sumber: https://my-best.id/57680/ 

Ketika harus sering mengganti popok pada tempat tidur batita, hal 

tersebut akan sedikit membebani pinggang. Untuk hal tersebut, tempat tidur 

yang dapat diatur ketinggiannya akan sangat berguna. Aturlah posisi tempat 

tidur menjadi lebih tinggi untuk mengurangi beban pada pinggang saat 

merawat batita di tempat tidur. Pada saat batita mulai berguling, turunkan 

posisi tempat tidur sehingga batita tidak akan terjatuh tanpa sengaja. Jika 

memiliki tempat tidur yang dapat diatur lebih dekat dengan lantai, akan 

lebih mudah digunakan saat batita mulai berdiri. Selain itu, jika memilih 

tempat tidur batita yang dapat diatur pada ketinggian yang sama dengan 

tempat tidur, itu akan sangat membantu ketika ingin tidur bersama batita. 

  

https://my-best.id/57680/
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6. Pilih yang dapat digunakan lebih dari satu fungsi, seperti menjadi 

baby circle 

 

Gambar 2. 29 Baby Circle 

Sumber: https://my-best.id/57680/ 

Karena batita tumbuh dengan cepat, penting untuk memiliki barang yang 

dapat digunakan terus-menerus. Terdapat box batita yang dapat digunakan 

sebagai baby circle atau tempat bermain batita hanya dengan melepaskan 

bagian lantainya, atau menjadi rak dan tempat penyimpanan dengan menata 

ulang komponennya. Bila menginginkan produk yang dapat digunakan 

dalam jangka waktu yang lama, ada baiknya pilih yang dapat digunakan 

selain menjadi tempat tidur saja. 

  

https://my-best.id/57680/
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7. Pilih yang dapat dilipat agar mudah untuk dibawa dan disimpan 

 

Gambar 2. 30 Tempat Tidur Batita Lipat 

   Sumber:https://my-best.id/57680/ 

Bukan hanya tipe yang dibongkar, ada juga tipe box yang bisa 

dilipat. Sangat mudah untuk menyimpannya karena bagian-bagiannya tidak 

akan berantakan seperti tipe yang dibongkar. Jika mempertimbangkan 

untuk melahirkan dua atau tiga batita, tipe seperti ini bagus karena dapat 

disimpan sampai batita berikutnya lahir. Tipe ini juga mudah untuk dibawa 

dan nyaman untuk bepergian atau pindahan. 

Menurut artikel my-best.id 10 rekomendasi tempat tidur batita 2018 dengan 

kisaran umur 0-2 tahun beberapa macam tempat tidur yang telah ada, yaitu 

sebagai berikut : 

  

https://my-best.id/57680/
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8. Tempat Tidur Batita Dengan Meja Pengganti Popok 

                   

Gambar 2. 31 Ranjang Batita Multifungsi 

  Sumber: https://my-best.id/57680/ 

Box batita ini dilengkapi dengan meja untuk ganti popok dan 

kelambu, tidak perlu membeli kebutuhan asesoris box batita secara terpisah. 

Terdapat musik dan getar pada busa box batita. Batita tidak akan mudah 

terbangun saat tertidur di box batita ini. Dengan desain yang simpel dan 

stylish, box batita ini didukung juga oleh kerangka aluminium yang kuat. 

Roda pada tempat tidur batita ini dapat dikunci sehingga tempat tidur batita 

dapat berpindah tempat. Sisi-sisi yang terbuka pada keempat sisinya akan 

membuat batita tidur dengan nyaman. Udara masih bisa lewat dengan 

mudah dan dapat melihat batita dengan jelas melalui jarring jalanya. 

  

https://my-best.id/57680/
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9 Tempat Tidur Batita Dengan Roda Kunci 

 

Gambar 2. 32 Tempat Tidur Batita Multifungsi 

Sumber: https://my-best.id/57680/ 

Box batita ini bisa dapat menjadi tempat bermain batita yang nyaman di 

rumah. Produk ini sudah dilengkapi dengan mainan untuk sarana bermain 

batita, serta tempat tidur yang bisa bergetar agar batita bisa tidur dengan 

nyenyak. Batita akan mendapatkan kenyamanan saat bermain maupun saat 

tidur. Saat batita mulai aktif bergerak, dikhawatirkan box batita akan 

berubah posisi sendiri sehingga akan membahayakan batita. Namun,  tidak 

perlu khawatir karena roda pada box batita ini dapat dikunci sehingga batita 

dapat bermain dengan aman dan lanjutkan aktivitas dengan lebih tenang. 

  

https://my-best.id/57680/
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10 Tempat Tidur Batita Dengan Sistem Buka Satu Tangan 

 

Gambar 2. 33 Tempat Tidur Batita Sistem 

Sumber: https://my-best.id/57680/ 

Jika sering menidurkan batita dengan kain gendongan, meletakkan 

batita pada tempat tidurnya tanpa membangunkan batita tentu akan terasa 

sulit karena harus memindahkan batita dengan hati-hati. Belum lagi saat 

pagar pengaman menghalangi dan sulit dibuka. Dengan box batita ini, akan 

lebih mudah saat meletakkan batita karena kisi-kisi pengamannya dapat 

dibuka hanya dengan menggunakan satu tangan. Dilengkapi dasar tempat 

tidur yang dapat diatur ketinggiannya, semakin memudahkan saat 

meletakkan batita pada tempat tidurnya tanpa perlu mencederai 

pinggang. Dibuat dari kayu ramin yang kuat dan cat yang teruji bebas dari 

racun sehingga aman digunakan batita untuk tidur dan bermain di dalamnya. 

  

sumber:%20https://my-best.id/57680/
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11 Tempat Tidur Batita Dengan Tambahan Kursi Ayunan 

 

Gambar 2. 34 Tempat Tidur Batita  

Sumber: https://my-best.id/57680/ 

Box batita ini, dapat mengatur kaki ayun yang sudah ada pada 

keranjang batita ini sehingga dasar keranjang akan terangkat dan bisa ayun-

ayunkan ke kiri dan ke kanan seperti kursi ayun. Dapat menidurkan batita 

tanpa perlu mengangkatnya dari box batita. Dilengkapi dengan musik dan 

getaran, menambah kenyamanan tidur batita sehingga tidak mudah 

terbangun akibat suara berisik dari luar. Box batita ini juga mudah dilipat 

karena mempunyai fitur tombol lipat yang hanya perlu tekan untuk 

menutup playard ini. 

 

 

 

 

https://my-best.id/57680/
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5) Tempat Tidur Batita Dengan Ventilasi 360 Derajat 

 

 Gambar 2. 35 Tempat Tidur Batita Multifungsi 

Sumber:https://my-best.id/57680/ 

           Beberapa box batita dengan jala seperti ini tidak dialiri udara dengan 

sistem ventilasi yang baik sehingga kurang nyaman untuk batita tidur dalam 

jangka waktu yang lama.Produk ini berbeda dengan box batita pada umumnya 

yang menggunakan jala. Box batita ini memiliki sistem pengaliran ventilasi 

sehingga dapat mengalirkan udara dengan baik dari setiap sudut, setiap sisi 

jala, lantai, dan kasur. Ventilasi pada bagian kasurnya juga didesain dengan 

baik sehingga akan mengusir suhu panas maupun kelembapan. Tempat tidur 

batita akan selalu terasa segar dan jauh dari jamur. Dengan busa tempat tidur 

super nyaman dan tepian yang empuk, dijamin batita akan tidur dengan 

nyenyak di dalam box ini. Produk ini bisa menjadi pilihan tepat untuk yang 

menginginkan produk modern dengan kualitas tinggi. 

  

https://my-best.id/57680/
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6) Tempat Tidur Batita Dengan Pengaturan Ketinggian 

                 

Gambar 2. 36 Tempat Tidur Batita Multifungsi 

Sumber: https://my-best.id/57680/ 

Apabila ibu ingin tidur berdekatan dengan batita agar bisa memeriksa 

keadaannya setiap saat. Box batita ini ideal untuk dapat diatur sampai 3 

tingkat ketinggian sehingga dapat disejajarkan dengan tempat tidur dewasa, 

dan dirapatkan saat ingin tidur bersama batita. Produk ini juga sudah 

dilengkapi tiang kelambu yang kokoh sehingga batita dapat tidur dengan 

nyenyak dimalam hari. Box batita yang terbuat dari kayu solid mahogani ini 

sangat kuat dan dapat menopang berat badan batita hingga 40 kg sehingga 

dapat digunakan hingga batita berusia 3 tahun. Standar keamanannya pun 

baik karena memiliki jarak kisi-kisi 6 cm dengan tebal kayu minimal 2,5 cm 

sehingga kepala batita tidak akan terjepit pada pagar. 

  

https://my-best.id/57680/
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7) Tempat Tidur Batita Dengan Teknik Getar 

            

Gambar 2. 37 Tempat Tidur Batita Multifungsi 

                   Sumber: https://my-best.id/57680/ 

Box batita ini mudah untuk dilipat seperti payung dan mudah 

dipasang kembali. Meja ganti popok bisa dilepas pasang dan dilipat dengan 

mudah. Memiliki stabilitas sempurna karena didukung oleh 7 buah kaki, 

tetapi mudah juga untuk dipindah-pindahkan karena dilengkapi dengan roda 

pada salah satu sisinya. Cukup lengkap karena sudah dilengkapi dengan 

mainan gantung, lampu malam, musik, dan fitur getar. Fitur getarannya pun 

istimewa karena dapat diatur dengan 2 kecepatan getaran. Tempat tidur 

batita dapat bergetar dengan kecepatan yang sangat lembut sehingga akan 

menenangkan batita dengan sangat nyaman. 

 

 

  

https://my-best.id/57680/
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8) Tempat Tidur Batita Dengan Bouncer 

          

Gambar 2. 38 Tempat Tidur Batita Multifungsi 

            Sumber:https://my-best.id/57680/ 

  Produk ini dilengkapi dengan kursi bermain yang terpasang 

pada box yang bisa digunakan untuk batita bermain. Selain itu, produk ini 

juga bisa ubah fungsinya menjadi bouncer, yang bisa pindahkan kemana saja 

hanya dengan memasang kaki pada kursinya. Bahkan bouncer ini juga sudah 

dilengkapi dengan fitur getar. Melepas dan memasangnya kembali pun sangat 

mudah dan aman dengan teknologi secure-click. Box batita ini dapat dilipat 

dengan mudah dan kompak sehingga mudah untuk dibawa saat liburan. Saat 

batita ingin bermain diluar box, cukup lepaskan kursi bermain, ubah 

menjadi bouncer, lalu letakkan di lantai. 

 

 

 

  

https://www.tokopedia.com/toylandstore/box-tempat-tidur-bayi-joie-excursion-travel-cot-abstract-arrow?trkid=f=Ca0000L000P0W0S0Sh00Co0Po0Fr0Cb0_src=other-product_page=1_ob=32_q=_po=4_catid=2034&src=other
https://www.tokopedia.com/toylandstore/box-tempat-tidur-bayi-joie-excursion-travel-cot-abstract-arrow?trkid=f=Ca0000L000P0W0S0Sh00Co0Po0Fr0Cb0_src=other-product_page=1_ob=32_q=_po=4_catid=2034&src=other
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9) Tempat Tidur Batita Ala Tradisonal Eropa 

 

Gambar 2. 39 Tempat Tidur Batita Multifungsi 

Sumber: https://my-best.id/57680/ 

  Box batita ini memiliki desain tradisional ala Eropa yang cantik dan 

simpel. Dilapisi dengan cat akrilik berwarna putih sehingga cocok diletakkan 

pada ruangan batita dengan warna cat dinding apapun. Mudah dipadu 

padankan juga dengan bermacam-macam motif seprai dan aksesori 

batita. Dasar ranjang memiliki ventilasi yang baik untuk sirkulasi udara 

sehingga memberi batita suasana tidur yang menyenangkan. Box batita ini 

benar-benar memperhatikan standar keamanannya. Semua permukaan 

ranjang batita ini tidak mengandung zat beracun, setiap tepi dan sudut dibuat 

membulat sehingga tidak ada sisi yang tajam. Mengantongi sertifikasi 

keamanan standar Eropa EN dan Jepang CPSA, tak perlu ragu lagi dengan 

kualitas dan keamanan produk ini. 

 

 

https://my-best.id/57680/
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10) Tempat tidur batita dengan konversi 

 

Gambar 2. 40 Tempat Tidur Batita Multifungsi 

Sumber: https://my-best.id/57680/ 

  Box batita ini bisa ubah ukurannya sehingga dapat digunakan 

sampai batita dewasa. Hanya cukup menambahkan alat konversi dan 

melepaskan pagarnya maka box batita ini dapat dipakai sebagai kasur dewasa 

hingga usia 17 tahun dengan desain klasik elegan dan 3 pilihan warna natural, 

box batita ini terbuat dari kayu mahogani yang kuat, tahan lama, dan teruji 

bebas racun sehingga aman untuk batita. Posisi kasur juga dapat disesuaikan 

menjadi 3 tingkat ketinggian dan berukuran sangat besar sehingga bisa 

mengikuti perkembangan batita hingga remaja. 

  

https://my-best.id/57680/
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2.12 Profil Umum Tempat Penitipan Batita Aulia Daycare 

Taman pengasuhan batita Aulia daycare didirikan pada tahun 2017 untuk 

memberikan layanan penitipan batita yang berkualitas dan tidak hanya sekedar 

memberikan penitipan batita tetapi juga membantu orang tua mengawal tugas 

tumbuh kembang batita sesuai usianya. 

Aulia daycare adalah Taman pengasuhan batita yang dikelola oleh praktisi 

pendidikan batita usia dini dan didukung oleh sistem taman pengasuhan batita 

Triple C daycare, sehingga kualitas dalam mengelola taman pengasuhan batita 

memiliki standar kompetensi yang berkualitas dan sebagai bentuk penjagaaan 

kualitas layanan pengasuhan batita, maka dibuatlah prosedur operasional standar 

yang berfungsi untuk mengartikulasikan prosedur penting yang di perlukan untuk 

kelancaran operasional sehari-hari dari Aulia daycare. 

Standar Operasional Prosedur (SOP) mendefinisikann dan menjelaskan 

prosedur operasional aktivitas dan kegiatan dari Aulia daycare. Pelayanan yang 

diberikan akan mempengaruhi semua aspek layanan, mulai dari kualitas 

pengasuhan yang di berikan kepada batita-batita, kepuasan orang tua dan 

kesejahteraan staf, salah satunya kebutuhan dari tempat tidur penitipan batita Aulia 

daycare. Sebagian besar waktu batita yang dititipkan didominasi dari waktu 

tidurnya. Pemahaman yang jelas tentang hak dan kewajiban dari masing-masing 

peran yang terlibat dari operasional sehari-hari Aulia daycare akan 

mengoptimalkan efektifitas pelayanan pengasuhan batita sehingga meningkatkan 

kepuasan dari orang tua yang batitanya dititipkan pada Aulia daycare.  
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1. Visi Tempat Penitipan Batita Aulia daycare 

Mengasuh dan mendidik buah hati dengan cinta dalam rangka mewujudkan 

generasi tangguh berakhlak islami. 

2. Misi Tempat Penitipan Batita Aulia daycare 

1. Menjadi rumah pengasuhan yang aman dan nyaman 

2. Sebagai sahabat orang tua dalam mengasuh ananda 

3. Mendidik dan merawat batita dengan penuh cinta 

4. Menstimulasi dasar-dasar pemahaman agaman dan kecintaan kepada Allah 

melalui ciptaanNya dan lingkungan sekitar 

5. Membentuk karakter dasar kepribadian Islami 

3. Program layanan pengasuhan 

1. Program harian 

07.00-08.00 : penyambutan 

08.00-08.30 : stimulasi pagi 

08.30-09.00 : main bebas 

09.00-09.15 : makan snack 

09.15-14.00 : tidur siang 

14.00-14.30 : makan siang 

14.30-15.00 : mandi sore 

15.00-16.00 : bina akhlak 

16.00-18.00 : penjemputan
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BAB III 

Metodologi Penelitian 
 

3.1 Desain Penelitian 
 

Desain penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif. Penelitian 

kualitatif adalah merupakan penelitian yang biasanya di gunakan untuk meneliti 

persoalan-persoalan sosial, pendidikan, maupun komunikasi, penelitian ini melihat 

permasalahan dari berbagai disiplin ilmu, ranah, dan subyek permasalahan. Dalam 

sebuah penelitian sebuah perencanaan yang disusun secara teratur dan sistematis, 

agar nantinya hasil dari perancangan akan mampu menjawab permasalahan yang 

diangkat dan juga dapat dipertanggung jawabkan Yin (2003:4). 

3.2 Teknik Pengumpulan Data 
 

 Menurut Sugiyono dan Pawito (2007:96) data penelitian komunikasi 

kualitatif pada umumnya berupa informasi kategori subtansif yang sulit 

dinumerasikan. Secara garis besar data dalam penelitian komunikasi kualitatif dapat 

dikelompokkan menjadi dua jenis, antara lain: 

3.2.1 Observasi 
 

Menurut Shulhah (2003:110) observasi adalah pengamatan dengan sengaja, 

sistematis mengenai fenomena sosial dengan gejala-gejala psikis untuk kemudian 

dilakukan pencatatan. Observasi dilakukan untuk mengamati bagaimana 

mengembangkan desain produk furnitur tempat tidur untuk meningkatkan efisiensi 

pada pengasuh batita (studi kasus penitipan batita Aulia Daycare Rungkut
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Surabaya). Observasi akan dilakukan pada tempat penitipan batita Aulia Daycare 

yang berlokasi di Jl Pandugo 1 Blok PD 22 Rungkut Surabaya. 

 

Gambar 3. 1 Lokasi Penelitian Aulia Daycare 

3.2.2 Wawancara 

Wawancara dilakukan untuk mendapatkan informasi dan keterangan 

langsung dari informan. Informan, menurut Moleong (2006:132) adalah orang yang 

dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar 

penelitian. Wawancara akan dilakukan kepada ketua Asosisasi Desainer Produk 

Indonesia (ADPI) bapak Arie Kurniawan, dokter spesialis anak Hassita Wenda 

Mayrina, manager selaku pemilik Aulia daycare ibu Risanti Aries Tantina (Santi), 

Ketua pengasuh Aulia Daycare ibu Yuniastuti Anggraeni (Nike). 
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3.2.3 Studi Literatur 

Studi literatur dilakukan dengan cara mencari referensi, literatur atau bahan-

bahan teori yang diperlukan dari berbagai wacana yang berkaitan dengan 

penyusunan laporan dan mempelajari peraturan-peraturan yang berhubungan 

dengan penelitian ini dan menunjang keabsahan data yang diperoleh di lapangan. 

Pada metode ini digunakan berbagai macam literatur yang berhubungan dengan 

proses pengembangan tempat tidur batita Aulia daycare Rungkut Surabaya seperti 

buku, jurnal, dan artikel yang diperoleh dari sebuah website. 

3.2.4 Studi Eksisting 

Studi eksisting merupakan metode pengumpulan data dengan cara 

mempelajari kemasan produk yang sudah ada. Hal ini dimaksudkan untuk mencari 

kelemahan untuk diubah menjadi kekuatan produk tersebut. 

 

3.3 Objek Penelitian 

Dengan permasalahan dikarenakan kenyataanya kamar tidur tempat penitipan 

batita Aulia Daycare Rungkut Surabaya ini hanya disediakan tempat tidur batita, 

matras batita akan tetapi tempat penyimpanan popok batita, susu, minyak telon, 

selimut dan lain lain berada di tempat yang terpisah. Hal ini menyebabkan 

pembengkakan dari sisi biaya dan cukup memakan tempat dalam hal penyimpanan. 

Ketidak efisienan tempat penyimpanan menyebabkan batita melakukan hal yang 

tidak diinginkan maka objek penelitian yang akan diambil oleh peneliti yaitu tempat 

tidur batita, dimana tempat tidur batita tersebut dapat dikembangkan melalui desain 

yang multifungsi, sehingga dapat memecahkan masalah yang ada di lapangan. 
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3.4 Model Kajian Penelitian 

Model kajian yang akan dipilih peneliti untuk pengumpulan data yaitu model 

kajian tren mode dengan  gaya hidup baru. Maka data yang akan digunakan untuk 

penelitian yaitu berdasarkan variabel yang terdapat pada model kajian tersebut. 

 

3.5 Teknik Analisis Data 

Analisis data yang digunakan adalah dengan pendekatan deskriptif kualitatif. 

Analisis data dalam penelitian kualitatif adalah proses yang dimulai dengan 

menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, yaitu dari wawancara, 

pengamatan yang sudah dituliskan dalam catatan lapangan, dokumen pribadi, 

dokumen resmi, gambar, foto, dan sebagainya Meleong (2006:190) 

Dalam penelitian tindakan dengan pendekatan kualitatif, data yang muncul 

lebih banyak berwujud kata-kata, bukan rangkaian angka. Data kualitatif 

dikumpulkan dalam berbagai cara misalnya; observasi, wawancara, intisari 

dokumen, rekaman kemudian diproses melalui pencatatan, pengetikan dan 

penyuntingan selanjutnya dianalisis secara kualitatif. Menurut Miles (2007:18) 

analisis data kualitatif terdiri atas tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan 

yaitu: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. 
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3.5.1 Reduksi Data 

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemutusan perhatian pada 

penyerderhanaan dan transformasi data “kasar” yang muncul dari catatan yang 

tertulis di lapangan. Reduksi data, berlangsung terus-menerus selama proyek 

orientasi kualitatif berlangsung menurut Sugiyono (2006:247), mereduksi data hal-

hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah di 

reduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti 

untuk melakukan pengumpulan data selanjuitnya, dan mencarinya bila di perlukan. 

3.5.2 Penyajian Data 

Setelah direduksi, maka langkah selanjutnya dalah dengan menyajikan data 

dengan melihat penyajian-penyajian akan dapat memahaminya apa yang sedang 

terjadi dan apa yang harus dilakukan lebih jauh menganalisis ataukah mengambil 

tindakan berdasarkan atas pemahaman yang didapat dan penyajian-penyajian 

tersebut. Menurut Sugiyono (2006:249), dengan penyajian data maka akan 

memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencbatitaan kerja selanjutnya 

berdasarkan apa yang dipahami tersebut. 

3.5.3 Penarikan Kesimpulan 

Setelah melakukan reduksi data dan penyajian data, selanjutnya dapat 

diambil kesimpulan. Menurut Sugiyono (2006:252), kesimpulan dalam penelitian 

kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, 

tetapi mungkin juga tidak. Kesimpulan-kesimpulan diverifikasi dengan menguji 

kebenaran, kekuatan, dan kecocokan makna-makna yang muncul dari data untuk 

menguji validitas makna-makna tersebut. Apabila data display yang telah 
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dikemukakan sebelumnya telah didukung oleh data-data yang mendukung, maka 

dapat dijadikan kesimpulan kredibel. 
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BAB IV  

PENGEMBANGAN DESAIN 

 

4.1 Hasil Temuan Data 
 

4.1.1 Hasil Observasi 
 

Observasi dilakukan untuk mengamati bagaimana mengembangkan desain 

produk furnitur tempat tidur untuk meningkatkan efisiensi pada pengasuh batita 

(studi kasus penitipan batita Aulia Daycare Rungkut Surabaya). Observasi akan 

dilakukan pada tempat penitipan batita Aulia Daycare yang berlokasi di Jl Pandugo 

1 Blok PD 22 Rungkut Surabaya. Observasi dilakukan tanggal 1 Oktober 2018 – 5 

Oktober 2018 pada pukul 07.00-17.00. 

          

Gambar 4. 13 Lokasi Penelitian Aulia Daycare 

Berdasarkan hasil observasi Aktivitas tidur batita dimulai dari pukul 09.15-

14.00. pada tempat penitipan Aulia daycare terdapat 6 pengasuh dimana 1 orang 
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pengasuh mengasuh 2 batita. Para pengasuh berjenis kelamin perempuan batita 

memanggil pengasuh dengan sebutan bunda berikut data pengasuh. 

Tabel 4. 1 Data Pengasuh Aulia Daycare 

No Nama Tanggal 

 
 

Jenis  
kelamin 

 
Tinggi 
badan 

 

Tinggi 
lutut 

 

Keterangan 

 

1 Saidah 
09-07-

1993 P 156 35 Pengasuh  

2 Nikmah 
21-07-

1991 P 162 38 Pengasuh  

3 Rahayu 
20-07-

1971 P 158 34 Pengasuh  

4 Tasya 
19-02-

2000 P 160 37,5 Pengasuh  

5 Uca 
28-11-

1995 P 155 35 Pengasuh  

6 Yuniastuti 16-06-
1970 P 157 36 Ketua  

Pengasuh 
 

7 Risanti 21-04-
1973 P `161 38 

Pemilik 
Aulia  

daycare 

 

Sumber: Hasil Observasi Peneliti 2018 

jumlah batita yang di titipkan pada Aulia daycare 4 batita berjenis kelamin laki-laki 

8 batita berjenis kelamin perempuan. Berikut data yang di peroleh: 

 

Gambar 4. 14 Pengambilan Data Tinggi Badan dan Berat Badan Batita 
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Tabel 4. 2 Data Batita Aulia Daycare 

No 
Nama  

Batita 

Tanggal  

Lahir 
L/P 

Antropometeri 
Kete 

rangan  

Tidur/jam 

Tinggi  

Badan 

(cm) 

Lebar  

Bahu 

(cm) 

Tinggi 

Lutut 

(cm) 

Berat  

Badan 

(cm) 

1 Kayla 15/02/2015 P 103 26 26 19 6 

2 Oci 11/10/2016 P 87 26 20 15 5 

3 Nadira 07/07/2015 P 91 22 24 13,5 4 

4 Nabila 21/07/2017 P 75 20 18 10 5 

5 Salsa 15/04/2015 P 96 24 22 15 6 

6 Reyhan 22/02/2015 L 84 22 26 12 5 

7 Alea 20/10/2017 P 66 19 22 7 4 

8 Azriel 09/12/2017 L 67 19 21 8 5 

9 Daffa 03/01/2015 L 106 26 25 19 5 

10 Shanum 17/05/2017 P 87 21 18 13 5 

11 Kalea 29/07/2017 P 92 22 19 16 5 

12 Fadil 11/12/2017 L 65 8 20 8 5 

 Sumber: Hasil Observasi Peneliti 2018 

Kamar tidur yang terdapat pada Aulia daycare berjumlah 2 kamar. Kamar 

tersebut dipisah bagi batita yang mudah menangis dan tidak mudah menangis. 

Kamar tidur 1 dan 2 dengan ukuran ruangan 3 x 7 m setiap kamar di lengkapi 

pendingin ruangan air conditioner. Kamar tidur 1 memiliki 3 tempat tidur dengan 

ukuran panjang 200 cm x lebar 100 cm x tinggi 20 cm dengan material busa dan 
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diberi sprei. Kamar tidur 2 memiliki 2 tempat tidur dengan ukuran 120 cm x 100 

cm x 20 cm.  

 

Gambar 4. 15 Pengambilan Data Tempat Tidur dan Kamar 2 

  

Gambar 4. 16 Pengambilan Data Tempat Tidur dan Kamar 1 

 

Gambar 4. 17 Tempat Tidur Batita kamar 1 

Tempat tidur kamar 1 terdapat 4 batita dengan dipenuhi bantal pada sisi 

batita. Pada tempat tidur batita hampir terjatuh di karenakan tidak diberi bantal pada 
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sisi batita tersebut. Pada kamar tidur 1 berisi batita yang mudah menangis lantai 

pada kamar tersebut beralaskan matras.  

 

Gambar 4. 18 Tempat Tidur Batita kamar 2 

Pada kamar tidur 2, 2 tempat tidur digabung menjadi memanjang yang diisi 

oleh 5 batita dan 1 orang pengasuh untuk menina bobokan batita sebelum tidur. 

Sebelum tidur pengasuh memakaikan popok kepada batita kemudian  menidurkan 

batita dengan menceritakan dongeng, mengusap-usap batita, memberikan susu dot 

batita. Pada kamar tidur 2 berisi batita yang tidak mudah menangis. Batita pada 

kamar tidur 2 tidak di beri pembatas bantal pada sisi batita seperti kamar tidur 1. 

Lantai pada kamar tidur 2 tidak beralaskan matras seperti kamar tidur 1. Batita 

mudah menggelinding keluar dari tempat tidur. Selesai minum susu dot pengasuh 

meletakkan botol dot di atas tempat penyimpanan yang letaknya di luar kamar tidur. 

Sering tertukarnya susu dot di karenakan tempat meletakkan susu dot hanya di atas 

tempat penyimpanan. 
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Gambar 4. 19 Pengambilan Data Tempat Penyimpanan 

Tempat penyimpanan kebutuhan batita seperti popok, botol susu, minyak 

telon, selimut, handuk dan lainnya berada di luar kamar tidur. Ukuran tempat 

penyimpanan panjang  60 cm x lebar 30 cm x tinggi 100 cm dengan material kayu 

multiplek. Tempat penyimpanan bagian atas terlihat penuh pada bagian tersebut 

tidak di beri pembatas dan meletakkan barang selain kebutuhan batita yaitu antena 

tv. Tempat penyimpanan berada jauh dari tempat tidur menyebabkan ketidak 

efisienan pengasuh mengambil minyak telon. Batita terlihat menangis dan 

mengikuti pengasuh keluar dari kamar tidur akibat bergelinding terjatuh dari tempat 

tidur. 

 

Gambar 4. 20 Tempat Penyimpanan Kebutuhan Batita 
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Pada pukul 14.30-15.00 batita mandi dan melakukan aktivitas setelah mandi 

berada didekat tempat penyimpanan yaitu menghanduki batita, mendandani batita, 

mengolesi minyak telon dan mengganti pakaian serta popok. Aktivitas batita 

bermain, berkomunikasi pada temannya, dan minum susu. 

 

Gambar 4. 21 Pengasuh menata kebutuhan batita 

Pengasuh menata masing-masing barang batita yang di titipkan untuk persiapan 

penjemputan.  

4.1.2  Hasil Wawancara  
 

1. Hasil wawancara Akademisi Ketua ADPI 

 

Gambar 4. 22 Wawancara Akademisi 
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Wawancara dilakukan kepada ketua Asosisasi Desainer Produk Indonesia 

(ADPI) bapak Arie Kurniawan berlokasi gedung desain produk ITS (Institut 

Teknologi Sepuluh November) pada tanggal 1 Oktober 2018 pukul 13.00-15.00 

WIB. Setelah wawancara dengan beliau terkait tempat tidur batita di tempat 

penitipan batita Aulia daycare mengenai pengembangan tempat tidur maka 

didapatkan jawaban pentingnya pengembangan tempat tidur guna meningkatkan 

efisiensi pada pengasuh, dan terutama pada kebutuhan apa saja yang di butuhkan 

batita saat berada di tempat tidur. Pada produk tempat tidur yang dikembangkan 

sebaiknya tidak terdapat benda yang membahayakan batita itu sendiri seperti benda 

tajam.  

Hasil wawancara kepada pengasuh kebutuhan batita saat tidur yaitu sebagai 

berikut: 

1. Batita membutuhkan selimut 

2. Batita perlu di nina bobokan saat akan tidur 

3. Batita membutuhkan dot bayi saat akan tidur 

4. Batita membutuhkan minyak telon saat kedinginan 

5. Batita membutuhkan bedak saat setelah mandi 

6. Batita menggunakan popok sebelum tidur 
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2. Hasil Wawancara Praktisi 

 

Gambar 4. 23 Wawancara Praktisi Dokter Spesialis Batita 

Wawancara dilakukan kepada dokter spesialis batita Dr Hassita Wenda 

Mayrina, Sp.A berlokasi kediaman dokter Wenda Jl Pucang Anom 33 Surabaya 

pada tanggal 2 Oktober 2018 pukul 08.00-09.00 WIB. 

 Setelah wawancara dengan beliau terkait tempat tidur batita di tempat 

penitipan batita Aulia daycare pentingnya bahaya penyakit menular terhadap 

sesama batita yaitu flu, batuk dan penyakit lainnya yang dapat mudah menular. 

tempat penyimpanan botol susu yang di jadikan satu pada satu tempat saja dapat 

menyebabkan tertukarnya botol susu kepada batita yang tidak terkena penyakit. 

Tempat penyimpanan susu juga harus mengefisienkan pengasuh berada dekat 

dengan tempat tidur. 

Efisien menurut para pengasuh adalah sebagai berikut 

1. Tempat penyimpanan popok, minyak telon, selimut dekat dengan tempat 

tidur  

2. Tempat menjemur handuk batita dekat dengan tempat tidur 
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3. Aktivitas setelah mandi di lakukan dekat tempat penyimpanan  kebutuhan 

batita 

4. Tempat meletakkan botol susu dekat dengan tempat tidur 

5. Tempat tidur dan tempat penyimpanan berdekatan agar pengasuh tidak 

mondar-mandir. 

3.  Hasil Wawancara Pemilik Aulia Daycare 

 

Gambar 4. 24 Wawancara Pemilik Aulia Daycare 

Wawancara dilakukan kepada Risanti Aries Tantina A.Md SP selaku 

pemilik tempat penitipan batita Aulia Daycare, berlokasi di Jl Pandugo 1 Blok PD 

22 Rungkut Surabaya. Observasi dilakukan pada tanggal 3 Oktober 2018 pukul 

08.00-09.00 WIB. 

Setelah wawancara dengan beliau terkait tempat tidur batita di tempat 

penitipan batita Aulia daycare tempat tidur sesuai dengan analisa aktivitas batita 

ditempat tidur dan analisa aktivitas batita di Aulia daycare serta pernyataan 

kebutuhan para pengasuh. 
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 Berikut hasil wawancara kepada pengasuh analisa aktivitas batita di Aulia 

daycare, analisa aktivitas batita di tempat tidur dan analisa aktivitas pengasuh di 

Aulia daycare, analisa aktivitas pengasuh di tempat tidur sebagai berikut: 

Tabel 4. 3 Analisa Aktivitas Batita 

No Analisa Aktivitas Batita  
di Tempat Tidur 

Analisa Aktivitas Batita  
di Aulia Daycare 

1 Tidur Makan 
2 Minum susu sambil tidur Minum susu 
3 Memakai selimut Berlari 
4 Memakai popok Mencoret coreti tembok 
5 Berpakaian setelah mandi Berkomunikasi pada pengasuh 
6 Memakai minyak telon Berkomunikasi pada teman 
7 Memakai bedak Mandi 
8 Mendengarkan dongeng pengasuh Belajar pengetahuan dengan pengasuh 
9   Berdandan 
10   Bermain 

Sumber: Hasil Observasi Peneliti 2018 

Tabel 4. 4 Analisa Aktivitas Pengasuh 

No Analisa Aktivitas Pengasuh  
di Tempat Tidur 

Analisa Aktivitas Pengasuh  
di Aulia Daycare 

1 Membuat susu dan meletakan susu Menyuapi makan 
2 Memakaikan selimut ke batita Mengggendong batita 
3 Memakaikan popok sebelum tidur Menggantikan popok 
4 Memakaikan pakaian setelah mandi Memakaikan selimut 
5 Mendandani batita setelah mandi Memandikan batita 

6 Memakaikan minyak telon 
Membantu batita memakaikan 
pakaian 

7  Menimang nimang batita Mengolesi minyak telon pada batita 
8  Membacakan dongeng batita Memberi batita bedak 
9  Membelai / mengusap usap batita Menyisir batita 
10   Menyemprotkan parfum batita 
11   Makan 
12   Membuat susu 
13   Mengawasi batita 
14   Mendidik batita 
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15   Memberikan snack / makan 
16    Mendata aktivitas batita 
17   Mendata perkembangan batita 
18   Menjemur handuk 
19  Menyemprotkan obat nyamuk 
20   Membereskan mainan batita 
21   Menyapu 

Sumber: Hasil Observasi Peneliti 2018 

Tabel 4. 5 Hasil Pernyataan Pengasuh  

Pernyataan Pengasuh Pernyataan Kebutuhan 
Penggunaan Khusus   
Dibutuhkannya tempat untuk  
menyimpan perlengkapan batita 

Tempat penyimpanan  sebagai tempat  
menyimpan  pakaian batita 

Dibutuhkannya sebagai tempat  
pembuatan susu batita 

Bagian atas tempat penyimpanan 
berfungsi sebagai tempat pembuatan 
susu bayi 

Yang disukai dari produk saat 
ini 

  

Suka karena praktis Tempat penyimpanan mudah dalam   
hal  penempatannya 

Suka karena tahan lama Tempat penyimpanan anti penyok,  
anti rayap dan anti jamur 

Suka karena sederhana Tempat penyimpanan terkesan simple 
Suka karena diberi  pengaman Tempat penyimpanan pada bagian pintu  

diberi kunci pengaman 
Yang tidak disukai dari  
produk saat ini 

  

Tidak suka karena tidak memiliki  
banyak fungsi 

Tempat penyimpanan perlu dibuat 
dengan berbagai kegunaan selain (untuk 
menyimpan pakaian, tempat susu, 
perlengkapan mandi). Saat mendidik 
batita, 

Tidak suka karena tidak  
mengandung unsur keindahan 

Tempat penyimpanan perlu dibuat lebih 
menarik dengan dicat dan diberi cutting 
sticker 

Tidak suka karena tidak 
dilengkapi  
dengan cermin 

Tempat penyimpanan perlu  
dilengkapi dengan cermin 
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Tidak suka karena tidak efisien Tempat penyimpanan perlu dijadikan 
satu  
pada tempat tidur dan dalam 1 ruangan  
agar pengasuh tidak mondar-mandir 

Saran Perbaikan   
Tempat penyimpanan dan tempat  
tidur dibuat praktis 

Tempat penyimpanan dan tempat tidur  
memiliki sistem bongkar pasang 

Tempat penyimpanan dibuat  
bisa tahan lama 

Tempat penyimpanan dibuat dari bahan  
yang anti penyok, anti rayap dan anti 
jamur 

Model tempat penyimpanan  
diberi unsur keindahan  
dan keamanan 

Tempat penyimpanan di lapisi hpl dan 
diberi cutting sticker serta di bagian 
utama almari diberi kunci pengaman 

Tempat penyimpanan dibuat  
dari bahan dasar yang  kuat 

Tempat penyimpanan dibuat dengan  
menggunakan bahan dasar dari kayu 
multiplek 

Diberi tempat untuk meletakkan  
handuk 

Di bagian samping tempat penyimpanan 
diberi gantungan untuk meletakkan 
handuk batita 

Diberi tempat untuk membuat 
susu dan meletakan  

Di bagian atas tempat penyimpanan 
dapat digunakan sebagai tempat 
pembuatan susu serta tempat meletakan 
susu 

Diberi papan untuk coret coret Di bagian samping dinding tempat tidur 
batita di beri tempat untuk mencoret 
coret 

Diberi tirai nyamuk 
mengoptimalkan perlindungan 
batita terhadap nyamuk 

Pada tempat tidur batita diberi tirai 
nyamuk untuk meminimalisir terjadinya 
penyakit akibat nyamuk. 

Diberi tempat pengukur tinggi  
badan batita 

Di bagian samping dinging tempat tidur 
batita diberi alat ukur tinggi badan 
batita   

 

Sumber: Hasil Observasi Peneliti 2018 
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4. Hasil Wawancara Ketua Pengasuh 

 

Gambar 4. 25 Wawancara Ketua Pengasuh Aulia Daycare 

Wawancara dilakukan kepada Ibu Yuniastuti Anggraeni selaku ketua pengasuh 

tempat penitipan batita Aulia Daycare, berlokasi di Jl Pandugo 1 Blok PD 22 

Rungkut Surabaya. Observasi dilakukan pada tanggal 3 Oktober 2018 pukul 08.00-

09.00 WIB. 

Setelah wawancara dengan beliau terkait tempat tidur batita di tempat 

penitipan batita Aulia daycare maka di dapatkan tempat tidur sesuai dengan analisa 

aktivitas tidur batita 

Tabel 4. 6 Analisa Aktivitas Batita 

No 
Analisa Aktivitas Batita  

di Tempat Tidur 

Analisa Aktivitas Batita  

di Aulia Daycare 

1 Tidur Makan 
2 Minum susu sambil tidur Minum susu 
3 Memakai selimut Berlari 
4 Memakai popok Mencoret coreti tembok 
5 Berpakaian setelah mandi Berkomunikasi pada pengasuh 
6 Memakai minyak telon Berkomunikasi pada teman 
7 Memakai bedak Mandi 
8 Mendengarkan dongeng pengasuh Belajar pengetahuan dengan pengasuh 
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9   Berdandan 
10   Bermain 

Sumber: Hasil Observasi Peneliti 2018 

Hasil wawancara pengasuh tempat tidur sesuai dengan pernyataan  pengasuh 

sebagai berikut: 

Tabel 4. 7 Hasil Wawancara Penyataan Pengasuh 

Pernyataan Pengasuh Pernyataan Kebutuhan 
Penggunaan Khusus   
Dibutuhkannya tempat untuk  
menyimpan perlengkapan batita 

Tempat penyimpanan  sebagai tempat  
menyimpan  pakaian batita 

Dibutuhkannya sebagai tempat  
pembuatan susu batita 

Bagian atas tempat penyimpanan 
berfungsi sebagai tempat pembuatan 
susu bayi 

Yang disukai dari produk saat 
ini 

  

Suka karena praktis Tempat penyimpanan mudah dalam   
hal  penempatannya 

Suka karena tahan lama Tempat penyimpanan anti penyok,  
anti rayap dan anti jamur 

Suka karena sederhana Tempat penyimpanan terkesan simple 
Suka karena diberi  pengaman Tempat penyimpanan pada bagian pintu  

diberi kunci pengaman 
Yang tidak disukai dari  
produk saat ini 

  

Tidak suka karena tidak memiliki  
banyak fungsi 

Tempat penyimpanan perlu dibuat 
dengan berbagai kegunaan selain (untuk 
menyimpan pakaian, tempat susu, 
perlengkapan mandi). Saat mendidik 
batita, 

Tidak suka karena tidak  
mengandung unsur keindahan 

Tempat penyimpanan perlu dibuat lebih 
menarik dengan dicat dan diberi cutting 
sticker 

Tidak suka karena tidak 
dilengkapi  
dengan cermin 

Tempat penyimpanan perlu  
dilengkapi dengan cermin 

Tidak suka karena tidak efisien Tempat penyimpanan perlu dijadikan 
satu  
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pada tempat tidur dan dalam 1 ruangan  
agar pengasuh tidak mondar-mandir 

Saran Perbaikan   
Tempat penyimpanan dan tempat  
tidur dibuat praktis 

Tempat penyimpanan dan tempat tidur  
memiliki sistem bongkar pasang 

Tempat penyimpanan dibuat  
bisa tahan lama 

Tempat penyimpanan dibuat dari bahan  
yang anti penyok, anti rayap dan anti 
jamur 

Model tempat penyimpanan  
diberi unsur keindahan  
dan keamanan 

Tempat penyimpanan di lapisi hpl dan 
diberi cutting sticker serta di bagian 
utama almari diberi kunci pengaman 

Tempat penyimpanan dibuat  
dari bahan dasar yang  kuat 

Tempat penyimpanan dibuat dengan  
menggunakan bahan dasar dari kayu 
multiplek 

Diberi tempat untuk meletakkan  
handuk 

Di bagian samping tempat penyimpanan 
diberi gantungan untuk meletakkan 
handuk batita 

Diberi meja untuk membuat susu 
dan meletakan  

Di bagian atas tempat penyimpanan 
dapat digunakan sebagai meja tempat 
pembuatan susu serta tempat meletakan 
susu 

Diberi papan untuk coret coret Di bagian samping dinding tempat tidur 
batita di beri tempat untuk mencoret 
coret 

Diberi tempat pengukur tinggi  
badan batita 

Di bagian samping dinging tempat tidur 
batita diberi alat ukur tinggi badan 
batita   

  

Sumber: Hasil Observasi Peneliti 2018 

Dari hasil wawancara di atas maka untuk memenuhi kriteria pengembangan produk 

tempat tidur dan dapat memenuhi kebutuhan pengasuh batita di Aulia daycare yang 

menjadi dasar dari pengembangan tempat tidur yang di kerjakan oleh peneliti. 
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4.1.3 Studi Literatur 

1. Efisiensi Kerja  

Menurut Gie (2007:173), efisiensi kerja adalah perbandingan terbaik antara 

suatu usaha dengan hasil yang dicapai oleh usaha itu. Pengertian “usaha” mencakup 

5 unsur atau sumber kerja, yaitu pikiran (tenaga rohani), tenaga jasmani, waktu, 

ruang dan material (termasuk uang). Jadi, efisiensi kerja umumnya merupakan 

perwujudan dari cara-cara kerja yang memungkinkan tercapainya perbandingan 

terbaik antara usaha dan hasil, yaitu cara-cara bekerja yang efisien  

2 Antropometri Batita 

  Menurut Roberta Zulfhi Surya (2013: 5) antropometri Batita dibutuhkan 

dalam desain untuk menyesuaikan produk yang didesain dengan ukuran standar 

penggunaan pada batita. Pengukuran mengenai struktur tubuh dikenal dengan 

istilah antropometrik. Antropometrik merupakan bentuk pengukuran struktur tubuh 

yang tertua dipergunakan. Menurut antropometri indonesia.org antropometri adalah 

ilmu yang mempelajari pengukuran dimensi tubuh manusia (ukuran, berat, volume, 

dan lain lain) dan karakteristik khusus dari tubuh seperti ruang gerak 

3. Ergonomi 

Ergonomi dapat diartikan sebagai ilmu yang menyangkut tentang 

keselamatan, kenyamanan manusia di tempat kerja, di rumah, di sekolah dan tempat 

manapun yang menuntut manusia berinteraksi dengan lingkungan sekitar dengan 

tujuan utama untuk manusia dapat menyesuaikan dengan lingkungan sekitarnya 

(Norfiza dan Infi, 2011 : 49)[12]. 
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Tempat tidur ergonomi menurut Julius Panero (2.3:150): gambar di bawah 

memnunjukkan variasi standar tempat tidur tunggal dan ganda.. figur-figur tersebut 

menunjukkan perkiraan ruang yang di butuhkan oleh tubuh manusia sehubungan 

denngan area tempat tidur.  

4. Macam-Macam Furnitur 

Menurut Taufiq Hidayat, 2015 secara umum furnitur mempunyai fungsi yang 

sama yaitu sebagai pelengkap elemen ruang dan furnitur juga dianggap sebagai 

benda fungsional yang dapat digunakan sesuai fungsinya masing-masing. Berikut 

pengelompokan model desain furnitur :  

1. Knockdown furnitur adalah furnitur yang dimana menggunakan system bongkar 

pasang atau umumnya dapat dikatakan knockdown furnitur adalah furnitur dapat 

dirakit dan dilepas kembali. 

2. Furnitur multifungsi dapat diartikan suatu furnitur dengan memiliki beragam 

fungsi yang dapat digunakan oleh keperluan rumah tangga dan industri.  

3. Loose furnitur adalah jenis furnitur yang sangat umum dimana furnitur ini 

memiliki banyak jenis dan dapat dipindahkan secara mudah.  

4. Built in furnitur adalah furnitur yang dibuat khusus untuk area tertentu sehingga 

ukuranya tepat dan tidak dapat dipindah-pindahkan.  

5. Sistem dan Konstruksi Furnitur  

Menurut Taufiq Hidayat (2015:17), ada berbagai sistem dan konstruksi 

furnitur untuk menyambung komponen-komponen furnitur tersebut yaitu : 

1.   Butt joints  
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     teknik yang digunakan untuk menyambung kayu berbentuk siku yang paling 

mudah dilakukan.  

2.   Mitred Butt Joints : 

     jenis sambungan butt joints dimana dua sisi disambungkan dengan bantuan 

paku,sekrup, dan lem. tetapi perbedaan dengan butt joints adalah ujung siku 

sambungan dipotong membentuk sudut sebesar 45 derajat, sehingga jika kedua sisi 

tersebut dipadukan maka akan membentuk sudut 90 derajat.  

3.   Lap Joint :  

     sambungan dengan teknik ini sangat sederhana, yaitu hanya menyatukan dua 

komponen untuk dijadikan sambungan. Tetapi rumitnya teknik ini adalah harus 

benar-benar memperhatikan ketebalan komponen yang disambung agar presisi 

pada ketebalanya.  

4.   Mortise & Tenon joint :  

      sistem penyambungan kayu dengan membuat lubang (mortise) pada salah satu 

sisi yang hendak akan disambungkan dan membuat lidah (tenon) pada sisi satunya 

untuk dimasukan kedalam mortise.  

6. Kecerdasan Visual Spasial 

Kecerdasan Visual Spasial Kecerdasan visual spasial merupakan salah satu 

kecerdasan yang perlu distimulasi dan dikembangkan. Batita yang mempunyai 

cerdas visual spasial memiliki kemampuan untuk menciptakan imajinasi atau 

menciptakan bentukbentuk tiga dimensi. Kecerdasan visual spasial adalah kapasitas 

untuk mengenali dan melakukan penggambaran atas objek atau pola yang diterima 

otak.  
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“The ability to form a mental model of a spasial world and to be able to 

maneuver and operate using that model” (Gardner, 1993: 9).  

4.1.4 Studi Eksisting 

Studi eksisting mengacu pada hasil observasi tempat tidur Aulia daycare 

terkait dengan bentuk, material yang di gunakan. Studi ini dimaksudkan untuk 

mengetahui kekuatan (strength) dan kelemahan (weakness) dari produk yang akan 

di kembangkan. 

1. Tempat tidur batita Aulia daycare 

 

Gambar 4. 26 Studi Eksisting 

Tabel 4. 8 Material Exsisting Tempat Tidur Batita Aulia Daycare 

no Komponen  Material Proses Produksi 

1 Kasur Busa, kain, benang dijahit, di bentuk balok 

2 Bantal Dakron, kain, 
benang dijahit, di isi dakron 

3 Guling Dakron, kain, 
benang dijahit, di isi dakron 

4 Seprei kain, benang dijahit sesuai bentuk 
kasur 

5 
Sarung 
bantal kain, benang 

dijahit sesuai bentuk 
bantal 

6 
Sarung 
guling kain, benang 

dijahit sesuai bentuk 
guling 

Sumber: Hasil Observasi Peneliti 2018 
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Kamar tidur yang terdapat pada Aulia daycare berjumlah 2 kamar. Kamar 

tersebut dipisah bagi batita yang mudah menangis dan tidak mudah menangis. 

Kamar tidur 1 dan 2 dengan ukuran ruangan 3 x 7 m setiap kamar di lengkapi 

pendingin ruangan air conditioner. Kamar tidur 1 memiliki 3 tempat tidur dengan 

ukuran panjang 200 cm x lebar 100 cm x tinggi 20 cm dengan material busa dan 

diberi sprei. Kamar tidur 2 memiliki 2 tempat tidur dengan ukuran 120 cm x 100 

cm x 20 cm.  

2. Tempat penyimpanan Aulia daycare 

 

Gambar 4. 27 Pengambilan Data Tempat Penyimpanan 

Sumber: Hasil Observasi Peneliti 

Tempat penyimpanan kebutuhan batita seperti popok, botol susu, minyak 

telon, selimut, handuk dan lainnya berada di luar kamar tidur. Pada bagian atas 

tempat penyimpanan terdapat minyak telon, susu dan barang barang kecil lainnya. 

Ukuran tempat penyimpanan panjang  60 cm x lebar 30 cm x tinggi 100 cm dengan 

material kayu multiplek berlapis High Pressure Laminate (HPL) 
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3. Analisa Strength & Weakness produk exsisting 

Berikut adalah analisa kekuatan Strength & kelemahan Weakness tempat tidur 

Aulia daycare. 

Tabel 4. 9 Analisa Eksisting Tempat Tidur Aulia Daycare 

Kekeuatan Tempat Tidur 
(Strength) 

Kelemahan Tempat Tidur  
(Weakness) 

1. Tempat tidur murah hanya  

menggunakan kasur busa 

saja 

2. Tempat tidur memiliki 

ketinggian yang rendah 

3. Tempat tidur memudahkan 

batita turun dari tempat tidur 

karena tempat tidur 

memiliki ketinggian yang 

rendah  

1. Tempat tidur dekat dengan  

lantai membuat batita mudah masuk angin 

2. Tempat tidur membuat batita sering 

bergelingding keluar tempat tidur karena 

memiliki ketinggian yang rendah 

3. Tempat tidur perlu ditambahkan guling 

pada  

area batita agar tidak menggelinding 

4. Tempat tidur membuat pengasuh melipat 

kakinya  

5. Tempat tidur jauh dari tempat 

penyimpanan  

6. Tempat tidur tidak memiliki selambu anti 

nyamuk 

7. Batita mudah terkena gigitan nyamuk 

Sumber: Hasil Observasi Peneliti 2018 

2. Berikut adalah analisa kekuatan Strength & kelemahan Weakness tempat 

penyimpanan Aulia daycare. 
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Tabel 4. 10 Analisis Tempat Penyimpanan Aulia Daycare 

Keunggulan tempat penyimpanan 
(Strength) 

Kelemahan tempat penyimpanan 
(Weakness) 

1. tempat penyimpanan terbuat dari 
bahan yang tidak mudah lapuk kayu 
multiplex 
2. tempat penyimpanan dapat 
menampung kebutuhan popok, pakaian 
dan selimut 
3. tempat penyimpanan cukup tinggi 
tidak mudah di jangkau batita 

1. tempat penyimpanan tidak 
mengefisienkan pengasuh 
2. pengasuh harus mengambil selimut, 
popok, minyak telon jauh dari tempat 
tidur 
3. tempat penyimpanan tidak memiliki 
cermin untuk batita berkaca 
4. tempat penyimpanan terletak di luar 
kamar tidur batita 
5. tempat meletakkan susu terlihat 
penuh dengan barang lain 
6. tempat susu tidak di beri penutup 
sehingga susu mudah terkontaminasi 
oleh debu 

4.1.5 Segmentation, Targeting, Positioning (STP) Produk Tempat Tidur 

Aulia Daycare 

Analisa STP dalam perancangan ini mengacu pada hasil wawancara dan observasi 

kepada tempat penitipan batita Aulia daycare Rungkut Surabaya 

a. Segmentation 

Segmentasi yang digunakan dari penelitian ini akan dibagi dalam beberapa 

kelompok yakni dari segi demografis, geografis dan psikografis. Berikut ini 

adalah pembagiannya. 

a. Demografis 

Usia    : 8 bulan – 40 tahun 

Jeniskelamin   : Laki-laki dan perempuan 

Jumlah Anggota Aulia daycare : 19 orang 

Siklus hidup keluarga  : Menikah, belum menikah 

Jenis pekerjaan   :Pegawai negeri, karyawan 
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swasta,wiraswasta, wanita karir, pengusaha 

Tingkat penghasilan   : > 2 juta (UMK Tahun 2018 Peraturan 

Gubernur Jawa Timur No. 75 Tahun 2017) 

Agama   : Semua agama  

Kelas sosial    : Kelas menengah atas 

b. Geografis 

Wilayah   : Rungkut Surabaya 

Negara   : Indonesia 

Iklim    : Tropis 

c. Psikografis 

Peran pengasuh terhadap pengawasan batita 8 bulan – 3 tahun merupakan hal 

yang penting. Batita dianjurkan dekat dengan pengawasan pengasuh. Waktu 

pengasuhan paling lama dihabiskan pada jam tidur batita. 

b. Targeting  

 Berdasarkan segmentasi yang telah disebutkan, maka Penitipan batita Aulia 

daycare ini dapatdi simpulkan sebagai berikut: 

Jenis Kelamin : Perempuan 

Usia   : 18 – 40 tahun 

Profesi  : Pengasuh batita Aulia daycare 
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c.Positioning 

Aulia daycare adalah Taman pengasuhan batita Aulia daycare didirikan 

pada tahun 2017 untuk memberikan layanan penitipan batita yang berkualitas dan 

tidak hanya sekedar memberikan penitipan batita tetapi juga membantu orang tua 

mengawal dan mengawasi tugas tumbuh kembang batita sesuai usianya. 

 

4.2 Analisa Produk 

4.2.1 Analisa Trend 

Kesimpulan perkembangan trend yaitu bertujuan untuk mengefisiensikan 

pengguna produk dari permasalahan dari ruangan biaya dan waktu. 

Kesimpulan 

Tabel 4. 11 Kesimpulan Analisa Trend 2020 

 

 

 

TREND TEMPAT 
TIDUR BATITA

Bentuk/dari:  
Organic, modern, 

kotak

Warna:
fresh/cool colour, 

alami, eco-friendly, 
berlainan

Tujuan : 
Efisien, compact, 
faktor manusia
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4.2.2 Analisa Warna 

Analisa warna dalam penelitian ini digunakan sebagai penghias produk atau 

digunakan sebagai penarik perhatian batita selain itu warna dapat digunakan 

sebagai kenyamanan visual mata pada batita juga menambah kesan benefit pada 

produk. Warna yang digunakan pada produk ini nantinya menggunakan perpaduan 

antara warna dominan dari konsep toddler dan juga warna aksesoris yang diambil 

berdasarkan analisa trend. 

Berikut penjelasan Tania Ellen (626:2017), konsep warna dominan berdasarkan 

warna toddler.  

 

Gambar 4. 28 Color Wheel 

 (Sumber : www.asmartbear.wpenginge.netdna-cdn.com)  

Warna apapun bisa digunakan untuk semua kelompok usia, tetapi tetap 

harus mempertimbangkan faktor-faktor lainnya seperti brightness, lightness, 

amount, dan warna lain yang ada di dalam ruangan. Dibawah ini merupakan 
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pemilihan warna bagi batita berdasarkan pengelompokan usianya menurut Tania 

Ellen (626:2017): 

a. Toddlers  

Toddlers merupakan batita yang baru belajar berjalan. Mereka bisa 

mentoleransi stimulasi lebih baik daripada infant, maka warna yang hangat dan 

bewarna cocok, tetapi rileks cocok untuk digunakan. Warna-warna ini bisa meliputi 

warna seimbang seperti hijau, biru, kuning, putih atau oranye. 

b. Pre-schooler  

Batita usia ini sudah mandiri untuk belajar. Rasa ingin tahu dan imajinasi 

berkembang pesat pada masa ini. Warna – warna seperti kuning, orange dan ungu 

dapat mensupport aktivitas dan kebutuhan mereka.  

c. School-age  

Pada usia ini, energi, kemampuan untuk berkonsentrasi, dan aktifitas fisik 

perlu gabungkan, maka warna netral yang digabungkan dengan warna putih / beige 

bisa menjadi solusi yang baik. Warna ini bisa dikombinasikan dengan hightlight 

warna lain dari furnitur dan perabot..  

Konsep warna yang digunakan untuk warna dominan adalah warna toddlers 

Berikut adalah contoh penggunaan produk warna toodlers pada batita. 
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Gambar 4. 29 Toddler Colours  

Sumber: Pinterest/toddler/colours.com 

Pemilihan warna toddler dari sekian warna toddler. Peneliti mencoba 

memilih 2 warna yang sesuai dengan konsep desain dengan cara analisa 

menggunakan penghitungan tabulasi skala likert sederhana. 

Tabel 4. 12 Penilaian Pengasuh 

Penilaian 
Pengasuh 

1. tidak baik 
2. kurang baik 
3. cukup 
4. baik 
5. sangat baik 

Tabel 4. 13 Pemilihan Warna 

No Warna 
Sifat 

Total Mudah  
Dikenali Menarik Terlihat  

Mewah Nyaman Mudah  
Dibersihkan 

1 Putih 5 4 4 4 4 21 
2 Orange 5 5 3 3 2 18 
3 Hijau 4 4 2 3 2 15 
4 Abu Abu 2 2 4 3 3 14 
5 Merah 5 4 2 2 2 15 

Contoh produk batita menggunakan warna toodler 
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Gambar 4. 30 Toddlers Colours Baby Bed 

Sumber: pinterest/toddlers/color/baby/bed.com 

Pemilihan warna toddler diatas dipilih 2 warna dominan yaitu putih dan 

oranye untuk konsep pengembangan desain tempat tidur. Konsep warna aksesoris 

diambil berdasarkan analisa tren saat ini 2019 adalah cenderung warna biru 

muda,hijau muda dan krem maka peneliti akan menggunakan warna tersebut untuk 

pelengkap. 

4.2.3 Analisa Perbandingan Furnitur 

Menggunakan skala prioritas 1-5 (skala likert) dimana nilai tersebut (1 tidak baik, 

2 kurang baik, 3 cukup, 4 baik, 5 sangat baik). Selanjutnya peneliti menindak lanjuti 

dan memilih hasil kebutuhan dengan total skala prioritas terbanyak menurut 

pengasuh yaitu 6 orang. 
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Tabel 4. 14 Penilaian Pengasuh 

Penilaian 
Pengasuh 

1. tidak baik 
2. kurang baik 
3. cukup 
4. baik 
5. sangat baik 

1. Analisa Perbandingan Macam Furnitur 

Tabel 4. 15 Analisa Perbandingan Macam Furnitur 

No Macam Furnitur Kerumitan Keamanan Volume Durability Total 
1 Knockdown 4 4 4 4 16 
2 Transformasi 1 2 4 2 9 
3 Loose  4 3 3 2 12 
4 Built in 3 5 1 5 14 

Sumber: Hasil Olahan Peneliti 2019 

2. Analisa Perbandingan Sistem Furnitur 

Tabel 4. 16 Analisa Perbandingan Sistem Furnitur 

No Macam Furnitur Kerumitan Keamanan Volume Durability Total 
1 Butt joints  4 4 4 4 16 
2 Mitred Butt Joints  1 2 4 2 9 
3 Lap Joints 4 3 3 2 12 

4 Mortise & Tenon 
joint :  1 5 1 5 12 

Sumber: Hasil Olahan Peneliti 2019 

4.2.4 Analisa Perbandingan Material 

Material Pengembangan Tempat Tidur Batita Aulia daycare 

Menggunakan skala prioritas 1-5 (skala likert) dimana nilai tersebut (1 tidak baik, 

2 kurang baik, 3 cukup, 4 baik, 5 sangat baik). Selanjutnya peneliti menindak lanjuti 

dan memilih hasil kebutuhan dengan total skala prioritas terbanyak yaitu multiplex 

menurut pengasuh yaitu 6 orang. 
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Tabel 4. 17 Penilaian Pengasuh 

Penilaian 
Pengasuh 

1. tidak baik 
2. kurang baik 
3. cukup 
4. baik 
5. sangat baik 

1. Analisa Perbandingan Material Kayu 

Tabel 4. 18 Analisa Perbandingan Kayu 

No Material Kayu Harga Keamanan Volume Durability Total 
1 MDF 1 5 3 4 13 
2 Multiplex 4 5 4 4 17 
3 Jati 1 5 4 4 14 
4 Pallet Pinewood 3 4 3 3 13 

2. Analisa Perbandingan Material Finishing 

Tabel 4. 19 Analisa Perbandingan Material Finishing 

no Material Kayu Harga Keamanan Volume Durability Total 
1 HPL 3 4 4 5 15 
2 Taco sheet 5 3 4 1 13 
3 Duco 1 3 2 4 10 
4 Politur 2 2 3 4 11 

Selanjutnya peneliti menindak lanjuti dan memilih hasil kebutuhan dengan total 

skala prioritas terbanyak yaitu High Pressure Laminate (HPL). 

Material kayu dipilih berdasarkan skala prioritas terbanyak adalah multiplek 

dengan karakteristik sebagai berikut (finartindo.com): 

Tabel 4. 20 Karakteristik Kayu Multiplek 

Kelebihan Kekurangan Proses Produksi 
1. Memiliki permukaan 
halus  
dan licin memudahkan  
untuk finishing 
2. penggunaan sangat 
mudah  

1. Tidak tahan api 
2. Apabila sudah 
rusak  
dan terkelupas tidak  
dapat dilapisi ulang. 

firman hidayat 2017,  
proses awal adalah  
pemilihan kayu,  
penguapan log menjadi 
veneer, pengeringan, 
perbaikan, perakitan, 
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dan praktis tanpa dempul 
dan  
amplas 
3. tahan lama warna tidak  
mudah pudar 
4. pori-pori pada 
permukaan  
sangatlah kecil tidak 
mudah  
lapuk rayap 
5. lapisan multiplek sangat  
menarik dan elegan 

finishing mengamplas agar 
ketebalannya sama rata. 

Bildeco 2018, Material finishing dipilih berdasarkan skala prioritas terbanyak 

adalah High Pressure Laminate (HPL) dengan karakteristik sebagai berikut: 

Tabel 4. 21 Karakteristik High Pressure Laminate (HPL) 

Kelebihan: Kekurangan: Proses Produksi 
1. Beragam corak dan 

warna  
permukaan corak 
kayu  
berbagai jenis. 

2. Anti gores dan anti 
air.  
Tidak seratus persen 
anti gores  
melainkan 
permukaan ini lebih  
kuat daripada 
material sheet. 

3. Pengerjaan lebih 
bersih 
daripada duco. 

4. Tanpa finishing 
tukang  
semprot lebih cepat  
pengerjaannya. 

5. Biaya lebih lebih 
rendah. 

6. Warna dan motif 
sama  
tidak beresiko 
seperti finishing  
duco yang belang. 

1. Pengerjaan dengan 
HPL (High 
Pressure Laminate) 
menyulitkan 
membuat bidang 
lengkung terlalu 
kecil dan sudut 
terlalu kecil 

2. Pemotongan High 
Pressure Laminate 
(HPL) yang kurang 
sempurna 
mengakibatkan 
terlihat kurang rapi 
pada sudutnya. 

3. High Pressure 
Laminate (HPL) 
sangat keras tingkat 
flexibelnya rendah 
dan mudah patah 
sehingga jika tidak 
hati-hati akan 
meningkatkan 
biaya produksinya. 

4. Lapisan High 
Pressure Laminate 
(HPL) sering lepas 

1. Menurut Bildeco 
2018,  
proses produksi High  
Pressure Laminate 
(HPL),  
yaitu laminasi dengan 
tekanan yang tinggi. 

2. Menurut Splendor 
2012, proses produksi 
High Pressure 
Laminat (HPL) dibuat 
dengan proses 
teknologi canggih 
yang terdiri dari 
decorative paper, 
kraft paper, ressin 
(solid penolic) dengan 
tekanan tinggi 
sehingga 
menghasilkan produk 
yang durable. 
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7. Memiliki banyak 
jenis,  
mulai dari motif 
kayu, warna  
solid, metalik 
hingga motif  
marmer dan granit. 

8. Furnitur dengan 
tampilan  
yang modern dan 
minimalis. 

jika proses lem 
yang tidak 
sempurna. 

5. Harga lebih mahal 
daripada cat duco. 

6. High Pressure 
Laminate (HPL) 
kurang natural 
dibandingkan cat 
melamik, dimana 
cat melamik dapat 
mampilkan 
keaslian motif urat 
kayu dari kayu 
yang dipakai. 

 

4.2.5 Analisa Bentuk 

Menurut Wikipedia.com, Bentuk ialah satu titik temu antara ruang dan 

massa. Bentuk juga merupakan penjabaran geometris dari bagian semesta bidang 

yang di tempati oleh objek tersebut, yaitu ditentukan oleh batas-batas terluarnya 

namun tidak tergantung pada lokasi (koordinat) dan orientasi (rotasi)-nya terhadap 

bidang semesta yang di tempati. Bentuk objek juga tidak tergantung pada sifat-

sifat spesifik seperti: warna, isi, dan bahan. Sedangkan secara hakikinya bentuk 

sendiri terdiri dari 3 bentuk dasar yaitu : Lingkaran, Kotak, Segitiga 

Analisa digunakan peneliti agar nantinya desain dari pengembangan produk 

tempat tidur mempunyai keunikan atau nilai lebih dari bentuknya agar tampak lebih 

menarik. Berdasarkan observasi terdapat 3 pilihan yang akan ditinjau lebih lanjut 

untuk desain nantinya. 

Contoh bentuk yang di sukai batita batita berdasarkan observasi dan menurut ke 6 

pengasuh. 

https://id.wikipedia.org/wiki/Geometri
https://id.wikipedia.org/wiki/Koordinat
https://id.wikipedia.org/wiki/Rotasi
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Rumah Hewan Kartun 

   

Gambar 4. 31 Kesukaan Batita Bermain 

Sumber: google/kids/playing/likes.com 

Pemilihan bentuk diatas Peneliti mencoba memilih 1 bentuk yang sesuai 

dengan konsep desain dengan cara analisa menggunakan penghitungan tabulasi 

skala likert sederhana menurut pengasuh yaitu 6 orang. 

Tabel 4. 22 Penilaian Pengasuh 

Penilaian 
Pengasuh 

1. tidak baik 
2. kurang baik 
3. cukup 
4. baik 
5. sangat baik 

 

Tabel 4. 23 Pemilihan Bentuk 

No Warna 
Sifat 

Total Mudah  
Dibentuk 

Mudah 
Dikenali 

Terlihat  
Mewah Nyaman Mudah  

Dibersihkan 
1 rumah 5 4 4 4 4 21 
2 hewan 3 5 3 3 2 16 
3 kartun 3 4 2 3 2 14 

Sumber: Olahan Peneliti 2018 



115 
 

 
 

Kesimpulan yang diambil oleh peneliti adalah bentuk rumah ditambah dengan 

bentuk yang sesuai dengan trend yang efisiensi. 

  +  

Gambar 4. 32 Tempat Tidur Dan Efisien 

Sumber: google/baby/bed/house/efficiency.com 

4.2.6 Analisa Visual 

Konsep desain dengan cara analisa menggunakan penghitungan tabulasi skala likert 

sederhana menurut pengasuh yaitu 6 orang. 

Tabel 4. 24 Penilaian Pengasuh 

Penilaian 
Pengasuh 

1. tidak baik 
2. kurang baik 
3. cukup 
4. baik 
5. sangat baik 

 

1. Analisa Perbandingan Tema 

 

Tabel 4. 25 Pemilihan Visual 

No Tema 
Sifat 

Total Mudah  
Dibentuk 

Mudah 
Dikenali Variasi Nyaman Keunikan 

1 Lingkungan 5 4 4 4 4 21 

2 
Pengenalan 
Abjad 3 5 3 3 2 16 
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3 Kartun 3 4 2 3 2 14 

Sumber: Olahan Peneliti 2018 

2. Analisa Perbandingan Bentuk Tema 

Tabel 4. 26 Pemilihan Bentuk Tema 

No Bentuk 
Tema 

Sifat 
Total Mudah  

Dibentuk 
Mudah 

Dikenali Variasi Nyaman Keunikan 

1 Doodle 5 4 4 4 4 21 
2 Vector 3 5 3 3 2 16 
3 Komik 3 4 2 3 2 14 

Sumber: Olahan Peneliti 2018 

4.2.7 Analisa Perlengkapan 

Analisa perlengkapan digunakan peneliti pada pengembangan desain produk 

tempat tidur agar barang barang bawaan yang dibutuhkan untuk merawat batita 

dapat tertampung dengan baik dan mudah. Berdasarkan observasi dibutuhkan 4 

macam kategori konfigurasi penataan untuk perlengkapan batita: 

1. Peralatan & asupan batita : susu, empeng, dot botol 

2. Perawatan tubuh        : minyak telon, bedak tabur, minyak wangi, 

        sisir, tisu basah, tisu kering, shampoo, sikat 

        gigi, pasta gigi, sabun, bedak gatal. 

3. Pakaian        : kaos kaki, pakaian santai, pakaian tidur, 

              pakaian dalam, celana, popok, celemek 

4. Pelengkap tambahan        : handuk, selimut 
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Tabel 4. 27 Konfigurasi Penataan 

Kategori N
o  Barang Jenis Diskripsi Sifat  

benda Dimensi 
Cara  
Penat
aan 

Tujuan 

Peralatan 
& asupan 

batita 

1 susu minuman 
berbentuk 
bubuk 
yang 
dicairkan 

padat, 
bubuk 

140ml 
10x3x9 
cm 

berba
ris asupan batita 

2 empeng peralatan 

alat 
membant
u  
batita 
tidur 

padat, 
lunak 

3,3x5x2
cm 

berba
ris 

alat membantu  
batita tidur 

3 botol dot peralatan 
wadah/bot
ol  
penadah 
susu 

padat 
250ml 
6x6x13 
cm 

berba
ris 

wadah/botol 
penadah susu 

Perawatan  
Tubuh 

4 minyak  
telon 

perlengka
pan  
batita 

botol 
berisi air 

padat 
&  
cair 

150ml 
5x2x16 
cm 

berba
ris 

penghangat  
badan 

5 bedak  
tabur 

perlengka
pan  
batita 

wadah/bot
ol  
berisi 
bubuk 

padat 
&  
bubuk 

50gr 
5x5x10 
cm 

berba
ris penetral bau 

6 minyak  
wangi 

perlengka
pan  
batita 

botol  
berisi air 

padat 
&  
cair 

150ml 
5x2x16 
cm 

berba
ris 

penghilang 
bau tidak 
sedap 

7 sisir peralatan  
batita 

benda 
bergerigi keras 15x0,5x

5cm 
bertu
mpu
k 

merapikan  
rambut 

8 tisu  
basah 

perlengka
pan  
batita 

lembaran  
bertumpu
k 

lunak  
berair 

100gr 
10x2x7c
m 

bertu
mpu
k 

menyeka kulit 
batita 

9 tisu  
kering 

perlengka
pan  
batita 

lembaran  
bertumpu
k 

lunak  
kering 

200gr 
10x5x7c
m 

bertu
mpu
k 

menyeka ingus 
batita 
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1
0 shampoo 

perlengka
pan  
mandi 

botol  
berisi air 

padat 
& 
cairan 

150ml 
5x2x16 
cm 

berba
ris 

membersihkan  
kulit kepala 
batita 

1
1 

sikat  
gigi 

perlengka
pan  
mandi 

alat 
perlengka
pan  
mandi 

padat 10x2x1,
5cm 

berba
ris 

alat untuk 
menggosok 
gigi 

1
2 pasta gigi 

perlengka
pan 
mandi 

wadah 
berisi 
pasta 

padat, 
cair 

100gr 
10x2x7c
m 

berba
ris 

pasta  
pembersih 
gigi 

1
3 sabun 

perlengka
pan  
mandi 

alat 
perlengka
pan  
mandi 

padat 
&  
cair 

5x2x4c
m 

bertu
mpu
k 

membersihkan 
badan batita 

1
4 

bedak  
gatal 

perlengka
pan  
batita 

wadah/bot
ol  
berisi 
bubuk 

padat,  
cair,  
bubuk 

50gr 
5x5x10c
m 

berba
ris 

menghilangka
n 
rasa gatal 

Pakaian 

1
5 kaos kaki pakaian 

kain 
penutup 
kaki 

padat,  
lunak 

6x0,3x6
cm 

dilip
at 

penghangat 
kaki 

1
6 

pakaian  
santai pakaian 

kain 
pelindung  
saat santai 

padat,  
lunak 

10x0,5x
15cm 

dilip
at 

penghangat  
badan 

1
7 

pakaian  
tidur pakaian 

kain 
pelindung  
saat tidur 

padat,  
lunak 

10x0,5x
15cm 

dilip
at 

penghangat  
badan 

1
8 

pakaian  
dalam pakaian 

kain 
pelindung  
alat vital  

padat,  
lunak 

8x2x9c
m 

dilip
at 

pelindung alat 
vital batita 

1
9 celana pakaian 

kain 
pelindung  
alat vital  

padat,  
lunak 

10x0,5x
15cm 

dilip
at 

pelindung alat 
vital batita 

2
0 popok 

perlengka
pan  
batita 

kain 
penyerap 
keringat 
/air seni 
batita 

padat,  
lunak 

1,16kg 
38x13x2
0cm 

dilip
at 

penyerap air 
seni batita 
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2
1 celemek 

perlengka
pan  
batita 

kain 
penyeka  
makanan 
batita 

padat,  
lunak 

15x0,3x
20cm 

dilip
at 

penyeka 
kotoran 
saat makan 

Pelengkap  
Tambahan 

2
2 selimut 

perlengka
pan  
batita 

kain 
penghang
at  
ketika 
tidur 

padat,  
lunak 

24x6x28
cm 

dilip
at 

kain 
penghangat 
batita 

2
3 handuk 

perlengka
pan  
mandi 

kain 
penyeka  
air mandi 

padat,  
lunak 

24x6x28
cm 

dilip
at 

kain penyeka 
air mandi 

Sumber: Olahan Peneliti 2019 

Penggunaan kebutuhan yang di letakan pada tempat penyimpanan 

Tabel 4. 28 Penggunaan Kebutuhan 

kategori aktivitas  
pengasuh 

proses  
aktivitas 

tingkat 
kegiatan 

Peralatan 
asupan 
susu batita 

meracik susu,  
meletakkan 
susu 

berdiri sering 
dilakukan 

Perawatan  
tubuh 

mendandani 
batita 

setengah 
duduk 

sering 
dilakukan 

Pakaian 
membantu  
mengenakan 
pakaian 

setengah 
duduk 

sering 
dilakukan 

Perlengkapan 
tambahan 

dibutuhkan 
pada  
waktunya 

setengah 
duduk 

jika 
dibutuhkan 

 

4.2.8 Analisa Aksesoris 

Analisa aksesoris yang digunakan peneliti untuk menambah fungsi dan benefit dari 

desain tempat tidur berikut macam macam tambahan berdasarkan hasil observasi 

dan pernyataan saran pengasuh sebagai berikut: 
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                           Tabel 4. 29 Saran Pernyataan Pengasuh 

Pernyataan Pengasuh Pernyataan Kebutuhan 
Saran Perbaikan   
Tempat penyimpanan dan 
tempat  
tidur dibuat praktis 

Tempat penyimpanan dan tempat 
tidur  
memiliki sistem bongkar pasang 

Tempat penyimpanan 
dibuat  
bisa tahan lama 

Tempat penyimpanan dibuat dari 
bahan  
yang anti penyok, anti rayap dan 
anti jamur 

Model tempat penyimpanan  
diberi unsur keindahan  
dan keamanan 

Tempat penyimpanan di lapisi 
hpl dan diberi cutting sticker 
serta di bagian utama almari 
diberi kunci pengaman 

Tempat penyimpanan 
dibuat  
dari bahan dasar yang  kuat 

Tempat penyimpanan dibuat 
dengan  
menggunakan bahan dasar dari 
kayu multiplek 

Diberi tempat untuk 
meletakkan  
handuk 

Di bagian samping tempat 
penyimpanan diberi gantungan 
untuk meletakkan handuk batita 

Diberi tempat untuk 
membuat susu dan 
meletakan  

Di bagian atas tempat 
penyimpanan dapat digunakan 
sebagai tempat pembuatan susu 
serta tempat meletakan susu 

Diberi papan untuk coret 
coret 

Di bagian samping dinding 
tempat tidur batita di beri tempat 
untuk mencoret coret 

Diberi tempat pengukur 
tinggi  
badan batita 

Di bagian samping dinging 
tempat tidur batita diberi alat 
ukur tinggi badan batita 

  
  

 

Maka aksesoris yang dibutuhkan adalah 

Cermin: fungsi cermin untuk memudahkan mendandani batita 

Lampu: fungsi tambahan aksesoris untuk menerangi tempat tidur 

Jemuran: fungsinya untuk membantu pengasuh menjemur handuk batita 
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Pengukur tinggi badan: fungsinya membantu pengasuh mendata perkembangan 

   batita 

Papan tulis: fungsinya untuk mencoret coret dan sebagai tempat edukasi batita. 

Stiker: fungsinya sebagai pelengkap warna pada produk tempat tidur. 

4.2.9 Analisa Inovasi 

Ada pengertian produk baru dan inovasi (pengembangan) produk, antara lain:  

Menurut Fandy Tjiptono (2002:107) produk baru adalah: “Produk asli 

(Original Product), produk yang di sempurnakan (Improdved Product), produk 

yang dimodifikasi (modified Product), dan merek-merek baru yang di kembangkan 

perusahaan.” 

Menurut Kotler (1997:273) pengembangan produk dapat diartikan sebagai 

berikut: “Merupakan pengembangan dari produk yang sudah ada atau menciptakan 

produk yang sama sekali baru melalui riset dan penelitian yang dilakukan oleh para 

manager pemasaran maupun melalui departemen penelitian dan pengembangan.” 

 Dari definisi diatas, maka penulis dapat menarik kesimpulan bahwa yang 

dimaksud dengan pengembangan produk adalah merupakan suatu usaha yang 

direncbatitaan dan memberikan suatu gagasan baru untuk memperbaiki produk 

yang ada atau penambahan banyaknya ragam produk yang dihasilkan dan 

dipasarkan, yang ada atau penambahan banyaknya ragam produk yang dihasilkan 

dan dipasarkan, yang mana proses pengembangan produk itu sendiri biasanya 

dilakukan secara terus menerus, dimulai dari produk apa yang dihasilkan 
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perusahaan dan perlu diadakan, sampai kepada kepengurusan untuk menghasilkan 

suatu produk tertentu. Bagi tempat penitipan adanya pengembangan produk baru 

ini sangat penting bagi keuntungan serta kelangsungan tempat penitipan.  

 

4.2.10 Analisa Aktivitas 

Program layanan pengasuhan 

Program harian 

07.00-08.00 : penyambutan 

08.00-08.30 : stimulasi pagi 

08.30-09.00 : main bebas 

09.00-09.15 : makan snack 

09.15-14.00 : tidur siang 

14.00-14.30 : makan siang 

14.30-15.00 : mandi sore 

15.00-16.00 : bina akhlak 

16.00-18.00 : penjemputan 

Tabel 4. 30 Analisa Aktivitas Batita 

No Analisa Aktivitas Batita  
di Tempat Tidur 

Analisa Aktivitas Batita  
di Aulia Daycare 

1 Tidur Makan 
2 Minum susu sambil tidur Minum susu 
3 Memakai selimut Berlari 
4 Memakai popok Mencoret coreti tembok 
5 Berpakaian setelah mandi Berkomunikasi pada pengasuh 
6 Memakai minyak telon Berkomunikasi pada teman 
7 Memakai bedak Mandi 
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8 
Mendengarkan dongeng 
pengasuh 

Belajar pengetahuan dengan 
pengasuh 

9   Berdandan 
10   Bermain 

Sumber: Hasil Observasi Peneliti 2018 

3. Analisa Aktivitas Pengasuh  

Tabel 4. 31 Analisa Aktivitas Pengasuh 

No Analisa Aktivitas Pengasuh  
di Tempat Tidur 

Analisa Aktivitas Pengasuh  
di Aulia Daycare 

1 
Membuat susu dan meletakan 
susu Menyuapi makan 

2 Memakaikan selimut ke batita Mengggendong batita 
3 Memakaikan popok sebelum tidur Menggantikan popok 

4 
Memakaikan pakaian setelah 
mandi Memakaikan selimut 

5 Mendandani batita setelah mandi Memandikan batita 

6 Memakaikan minyak telon 
Membantu batita memakaikan 
pakaian 

7   Mengolesi minyak telon pada batita 
8   Memberi batita bedak 
9   Menyisir batita 
10   Menyemprotkan parfum batita 
11   Makan 
12   Membuat susu 
13   Mengawasi batita 
14   Mendidik batita 
15   Memberiakn snack 
16    Mendata aktivitas batita 
17   Mendata perkembangan batita 
18   Menjemur handuk 
19   Membereskan mainan batita 
20   Menyapu 

. Sumber: Hasil Observasi Peneliti 2018 
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4.3 Anggaran Dana Pengembangan Tempat Tidur 

Tabel 4. 32 Anggaran Dana Pengembangan Tempat Tidur 

Bahan Jumlah Harga Total 
Belanja Multiplek 1,8cm  13 lembar 230000 2990000 
Skrup Multiplek 2 box 15000 30000 
HPL White  11 lembar 130000 1430000 
Paku Triplek Tembak 1 box 35000 35000 
Dempul alfagloss 3kg 1 kaleng  98000 98000 
Lem Fox 2,5kg 1 botol 620000 620000 
Kasur lapis oscar 2 2 kasur 750000 1500000 
Jasa Tukang Kayu 4 orang  4 orang 750000 3000000 
Engsel Piano utk panel harmonika  2 set 110000 210000 
Engsel Sendok Pintu-pintu  12 pcs 15000 180000 
Kaca Transparan 6mm 2bh + Cermin 4bh 6 pcs 81000 487500 
Roda Harmonika  1 set 105000 105000 
Pipa Aluminium utk Jemuran 5 pipa 15000 75000 
Sekrup Harmonika  600 50 30000 
Cat Avian 1/2kg 1 kaleng  59000 59000 
Thinner A+ 1 kaleng  15000 15000 
WPC Board Panel 9mm (122x244cm)  1 pcs 625000 625000 
Cat Nippe 2000 1kaleng Super White 1 kaleng  87500 87500 
Stiker Vynil Waterproof (1,5x1,26m)  2 lembar 184275 368550 
Stiker Vynil Waterproof (0,8x0,81m)  2 lembar 63180 126360 
Stiker Vynil Waterproof (0,6x0,81m)  1 lembar 97500 97500 
Stiker Vynil Waterproof (0,8x1,2m)  2 lembar 93600 187200 
Stiker Vynil Waterproof (0,72x1,5m)  2 lembar 105300 210600 
Stiker Vynil Waterproof (0,8x2,12m)  1 lembar 165360 165360 
Stiker Vynil Waterproof (0,22x2,12m)  1 lembar 45474 45474 
Stik spiral tirai nyamuk 2 stik 25000 50000 
Tirai nyamuk 1,5m x 2,08m 2 kain 82500 165000 
Mesin jahit 1 set 100000 100000 

  Total 13093044 
Sumber: Olahan Peneliti 2019  

Dengan nominal Rp 13,093,044. Terbilang tiga belas juta sembilan puluh tiga 
empat puluh empat rupiah. 
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4.4 Analisa Data 

4.4.1 Reduksi 

1. Observasi 

Observasi dilakukan untuk mengamati bagaimana mengembangkan desain 

produk furnitur tempat tidur untuk meningkatkan efisiensi pada pengasuh batita 

(studi kasus penitipan batita Aulia Daycare Rungkut Surabaya) dengan hasil tempat 

penitipan batita memiliki 6 pengasuh dengan 12 batita yang dititipkan memiliki 2 

kamar berukuran 3x7m berisikan tempat tidur berjumlah 5. Salah satu kamarnya 

beralaskan matras. Tempat penyimpanan kebutuhan batita seperti popok, botol 

susu, minyak telon, selimut, handuk dan lainnya berada di luar kamar tidur. Ukuran 

tempat penyimpanan panjang  60 cm x lebar 30 cm x tinggi 100 cm dengan material 

kayu multiplek. Tempat penyimpanan bagian atas terlihat penuh pada bagian 

tersebut tidak di beri pembatas dan meletakkan barang selain kebutuhan batita yaitu 

antena tv. Tempat penyimpanan berada jauh dari tempat tidur menyebabkan ketidak 

efisienan pengasuh mengambil minyak telon. Batita terlihat menangis dan 

mengikuti pengasuh keluar dari kamar tidur akibat bergelinding terjatuh dari tempat 

tidur. 

2.  Wawancara 

Berdasarkan hasil wawancara tempat tidur yang akan dikembangkan sesuai 

dengan pernyataan pengasuh adapun saran dari pengasuh sebagai berikut: 
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Tabel 4. 33 Saran Pernyataan Pengasuh 

Pernyataan Pengasuh Pernyataan Kebutuhan 
Saran Perbaikan   
Tempat penyimpanan dan tempat  
tidur dibuat praktis 

Tempat penyimpanan dan tempat tidur  
memiliki sistem bongkar pasang 

Tempat penyimpanan dibuat  
bisa tahan lama 

Tempat penyimpanan dibuat dari bahan  
yang anti penyok, anti rayap dan anti 
jamur 

Model tempat penyimpanan  
diberi unsur keindahan  
dan keamanan 

Tempat penyimpanan di lapisi hpl dan 
diberi cutting sticker serta di bagian 
utama almari diberi kunci pengaman 

Tempat penyimpanan dibuat  
dari bahan dasar yang  kuat 

Tempat penyimpanan dibuat dengan  
menggunakan bahan dasar dari kayu 
multiplek 

Diberi tempat untuk meletakkan  
handuk 

Di bagian samping tempat 
penyimpanan diberi gantungan untuk 
meletakkan handuk batita 

Diberi meja untuk membuat susu 
dan meletakan  

Di bagian atas tempat penyimpanan 
dapat digunakan sebagai meja tempat 
pembuatan susu serta tempat meletakan 
susu 

Diberi papan untuk coret coret 
Di bagian samping dinding tempat tidur 
batita di beri tempat untuk mencoret 
coret 

Diberi tempat pengukur tinggi  
badan batita 

Di bagian samping dinging tempat tidur 
batita diberi alat ukur tinggi badan 
batita   

  

Sumber: Hasil Wawancara Peneliti 2018 

3.  Studi Literatur 

Ada enam perhatian menarik utama pada pengembangan desain produk 

tempat tidur Aulia daycare untuk meningkatkan efisiensi pengasuh 

a. Efisiensi 

b. Antropemeteri batita 

c. Ergonomi 

d. Macam-macam furnitur 
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e. Sistem dan konstruksi furnitur 

f. Kecerdasan Visual Spasial 

4. Studi Eksisting 

Tempat tidur yang digunakan adalah kasur busa diberi sprei polos dan 

beralaskan matras pada lantai. Kamar tidur yang terdapat pada Aulia daycare 

berjumlah 2 kamar. Kamar tersebut dipisah bagi batita yang mudah menangis dan 

tidak mudah menangis. Kamar tidur 1 dan 2 dengan ukuran ruangan 3 x 7 m setiap 

kamar di lengkapi pendingin ruangan air conditioner. Kamar tidur 1 memiliki 3 

tempat tidur dengan ukuran panjang 200 cm x lebar 100 cm x tinggi 20 cm dengan 

material busa dan diberi sprei. Kamar tidur 2 memiliki 2 tempat tidur dengan ukuran 

120 cm x 100 cm x 20 cm.  

Tempat penyimpanan kebutuhan batita seperti popok, botol susu, minyak 

telon, selimut, handuk dan lainnya berada di luar kamar tidur. Pada bagian atas 

tempat penyimpanan terdapat minyak telon, susu dan barang barang kecil lainnya. 

Ukuran tempat penyimpanan panjang  60 cm x lebar 30 cm x tinggi 100 cm dengan 

material kayu multiplek berlapis high pressure laminate (HPL) 

a. Analisa Strength & Weakness Exsisting Produk Tempat Tidur Batita Aulia 
Daycare 

Tabel 4. 34 Analisa Eksisting Tempat Tidur Aulia Daycare 

Kekeuatan Tempat Tidur 
(Strength) 

Kelemahan Tempat Tidur  
(Weakness) 
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1. Tempat tidur murah hanya  
menggunakan kasur busa 
saja 

2. Tempat tidur memiliki 
ketinggian yang rendah 

3. Tempat tidur memudahkan 
batita turun dari tempat 
tidur karena tempat tidur 
memiliki ketinggian yang 
rendah  

1. Tempat tidur dekat dengan  
lantai membuat batita mudah masuk angin 
2. Tempat tidur membuat batita sering 
bergelingding keluar tempat tidur karena 
memiliki ketinggian yang rendah 
3. Tempat tidur perlu ditambahkan guling 
pada  
area batita agar tidak menggelinding 
4. Tempat tidur membuat pengasuh melipat 
kakinya  
5. Tempat tidur jauh dari tempat 
penyimpanan  
6. Tempat tidur tidak memiliki selambu anti 
nyamuk 
7. Batita mudah terkena gigitan nyamuk 

Sumber: Hasil Observasi Peneliti 2018 

b. Analisa Strength & Weakness Tempat Penyimpanan Aulia Daycare. 

Tabel 4. 35 Analisis Tempat Penyimpanan Aulia Daycare 

Keunggulan tempat penyimpanan 
(Strength) 

Kelemahan tempat penyimpanan 
(Weakness) 

1. tempat penyimpanan terbuat dari 
bahan yang tidak mudah lapuk kayu 
multiplex 
2. tempat penyimpanan dapat 
menampung kebutuhan popok, pakaian 
dan selimut 
3. tempat penyimpanan cukup tinggi 
tidak mudah di jangkau batita 

1. tempat penyimpanan tidak 
mengefisienkan pengasuh 
2. pengasuh harus mengambil selimut, 
popok, minyak telon jauh dari tempat 
tidur 
3. tempat penyimpanan tidak memiliki 
cermin untuk batita berkaca 
4. tempat penyimpanan terletak di luar 
kamar tidur batita 
5. tempat meletakkan susu terlihat 
penuh dengan barang lain 
6. tempat susu tidak di beri penutup 
sehingga susu mudah terkontaminasi 
oleh debu 

Sumber: Hasil Observasi Peneliti 2018 
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5. Analisa Produk 

Material yang di butuhkan untuk mengetahui proses pemilihan dan 

pengolahan bahan apa saja yang dipakai pada pengembangan produk tempat tidur  

berdasarkan hasil analisa produk adalah berbahan dasar kayu multiplek di lapisi. 

                                  Tabel 4. 36 Analisa Reduksi 

Analisa  
Produk 

  

Analisa Tren Warna Bentuk 
semakin cerah semakin memudahkan  

pengguna efisien  
berdasarkan faktor 
manusia 

      
Analisa 
Warna 

warna todler   

      
Analisa 
Perbandingan 
Furnitur 

Macam Sistem 

Knockdown But joint 

Analisa 
Perbandingan  

Material 

Material  
Kayu 

Material  
Finishing 

Multiplek HPL 
      
Analisa 
Bentuk 

Rumah   

      
Analisa 
Visual 

Tema Bentuk Tema 
Lingkungan Doodle 

Analisa 
Perlengkapan 

Perlengkapan 
asupan 
Perawatan  
tubuh 
Pakaian 
Perlengkapan 
tambahan 

  

      
Analisa 
Aksesoris 

Cermin 
Lampu 
Jemuran 
Pengukur tinggi  
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badan 
Papan coret  

      
Analisa 
Inovasi 

Mengembangakan 
dari produk 
eksisting 

  

      
Analisa 
Aktivitas 

Batita Pengasuh 

  Bermain 
Bermain 
Belajar 
Tidur 
Makan 

Mengasuh batita 
Merawat batita 
Menjaga batita 

 

4.5 Verifikasi Data 
 

Dari hasil reduksi data, penulis mendapatkann beberapa poin penting yang 

disajikan dalam sebuah tabel verifikasi data sebagai berikut: 

   Tabel 4. 37 Tabel Penyajian Data 

Produk Tempat tidur dengan tempat 

penyimpanan 

Sistem Kayu Knockdown 

Visual Produk Doodle bertema lingkungan 

Bentuk Produk Rumah 

 

4.6 Analisis Strength, Weakness, Opportunity, Threat (SWOT) 

Metode ini di maksudkan untuk mencari kelemahan, kelebihan, peluang, 

dan ancaman pengembangan produk tempat tidur dan penyimpanan Aulia daycare 
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untuk diubah menjadi kekuatan bagi pengembangan produk tempat tidur yang akan 

dilakukan. Metode ini dilakukan dengan cara menggabungkan beberapa kekuatan 

yang akan membantu dalam proses perancangan penelitian. Adapun hasil SWOT 

adalah sebagai berikut: 

Tabel 4. 38 SWOT 

Internal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
  

Eksternal 

Strength Weakness 
1. Produk yang 

dibutuhkan untuk 
memecahkan 
masalah adalah 
tempat tidur dengan 
tempat penyimpanan 

2. Produk 
menggunakan sistem 
kayu knockwon  

3. Tempat tidur 
memiliki visual 
doodle sebagai 
pengenalan visual 
pada batita 

4. Bentuk yang 
digunakan adalah 
rumah sesuai dengan 
data analisa bentuk.  

1. Tempat tidur sangat 
besar dapat memakan 
ruangan pada kamar 

2. Untuk tempat tidur 
pengasuh hanya 1 
sedangkan pada Aulia 
daycare memiliki 6 
pengasuh 

3. Tempat tidur memiliki 
ketinggian 

4. Tempat tidur hanya muat 
4 batita pada produk 
pengembangan 
membutuhkan 3 tempat 
tidur untuk memenuhi 12 
batita yang ada di 
daycare 

5. Dinding pada tempat 
tidur di lengkapi tempat 
untuk batita mencoret 
coret tetapi tidak 
menutup kemungkinan 
batita akan tetap 
mencoreti pada tembok 

6. Dinding pada tempat 
tidur dilengkapi dengan 
pengukur tinggi badan 
bersebelahan dengan 
tempat mencoret coret 
batita tidak menutup 
kemungkinan batita akan 
mencoreti pengukur 
tinggi badan 

Opportunities Strength - Opportunities Weakness - Opportunities 
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1. Daycare 
menjadi 
peluang bisnis 
dengan fasilitas 
tempat tidur 
yang berbeda 
dari daycare 
lain. 

2. Pengembangan 
produk tempat 
tidur dapat 
menjadi inovasi 
trend penitipan 
batita. 

Pengembangan produk 
tempat tidur berbentuk 
rumah dapat menjadikan 
tempat tidur berbeda 
dengan daycare lainnya 
dan memudahkan 
pengasuh dalam 
merawat batita. 

Pengembangan produk 
tempat tidur tidak hanya 
berfokus pada tempat 
tidurnya saja melainkan 
pada bentuk, visual dan 
warna yang menjadi daya 
tarik saat ini sehingga batita 
menjadi tidak bosan 

Threat Strength - Threat Weakness - Threat 
Pesaing daycare 
lain tidak menutup 
kemungkinan 
memasang tarif 
penitipan lebih 
murah dari Aulia 
daycare. 

Pengembangan produk 
tempat tidur dengan 
penambahan papan coret 
untuk batita dapat 
menjadi sarana 
penunjang daya tarik 
batita. 

Pengembangan produk 
tempat tidur dapat 
mengikuti tren yang 
bertujuan membantu 
memudahkan dalam 
mengefisiensikan aktivitas.  

Strategi Utama: Mengembangkan produk tempat tidur untuk mengefisienkan 
pengasuh batita yang menggunakan trend warna dan bentuk saat ini 

 

    Tabel 4. 39 SWOT Tempat Penyimpanan 

Analisis Tempat penyimpanan Aulia daycare 

Strength 

1. Tempat penyimpanan terbuat dari bahan yang tidak 
mudah  lapuk yaitu multiplex 

2. Tempat penyimpanan dapat menampung semua 
kebutuhan popok, pakaian dan selimut dan pintu 
dapat di buka sisi depan dan belakang 

3. Tempat penyimpanan memiliki penutup untuk 
tempat susu agar susu tidak mudah terkontaminasi 
oleh debu 

4. Tempat penyimpanan di lengkapi jemuran handuk 

Weakness 
1. Tempat penyimpanan berbahan multiplek tidak 

mudah lapuk tetapi apabila multiplek mengalami 
kerusakan seperti patah akan sukar dibenahi 
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2. Dengan tempat penyimpanan yang dapat dibuka sisi 
depan dan belakang tidak menutup kemungkinan 
batita bermain main dengan pintu 

3. Tempat susu yang tertutup membuat pengasuh harus 
membuka dan  menutup setiap batita menginginkan 
susu 

4. Tempat penyimpanan yang dilengkapi jemuran 
tidak sepenuhnya 12 handuk batita dijemur pada 
jemuran  handuk pada tempat penyimpanan 

5. Tempat meja belajar batita hanya untuk 1 batita 
sedangkan pada Aulia daycare terdapat 12 batita 

Opportunity 1. Tempat penyimpanan inovasi dari produk eksisting 
yang memiliki penutup berpeluang berbeda dari 
tempat daycare lainnya. 

Threats 1. Tidak menutup kemungkinan daycare lainnya 
memiliki tempat penyimpanan susu di kotak steril 

 

4.7 Unique Selling Preposition (USP) 

Unique Selling Preposition yang dimiliki dalam tempat tidur ini adalah 

mengefisienkan pengasuhan terhadap batita usia 8 bulan – 3 tahun.  

Dalam proses pengembangan tempat tidur ini akan menggunakan 

penggabungan antara tempat tidur dan tempat penyimpanan yang akan 

dikembangkan untuk mengefisiensikan pengasuh mengawasi batita saat tidur. Pada 

dinding tempat tidur memiliki alat ukur batita yang berfungsi memudahkan 

pengasuh mendata perkembangan batita. Mengingat batita pada Aulia daycare suka 

mencoret coret dinding yang berdekatan dengan alat ukur dalam pengembangan 

produk ini dinding tempat tidur memiliki tempat khusus untuk mencoret coret hal 

ini tidak dapat menjamin batita untuk tidak mencoret coret kembali pada dinding 

yang lain akan tetapi pengembangan produk ini membantu mengkhususkan tempat 
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untuk dicoret coret. Tempat tidur pengasuh berdekatan dengan batita 

mengefisienkan pengasuh untuk mengasuh dan mengawasi batita. Tempat tidur 

dilengkapi tempat penyimpanan kebutuhan batita dan tempat untuk meracik susu 

mengefisienkan pengasuh meletakkan susu dan menyimpan kebutuhan batita. Pada 

dinding tempat penyimpanan disediakannya jemuran untuk handuk batita berguna 

untuk mengefisienkan waktu pengasuh saat menjemur handuk hal ini mencegah 

batita masuk angin saat ditinggal oleh pengasuh saat menjemur handuk. Namun 

tidak dapat menjamin pengasuh menjemur handuk yang sangat basah pada jemuran 

ini dikarenakan jemuran ini didalam kamar batita. Diharapkan pengembangan 

tempat tidur ini akan mampu menarik perhatian tempat penitipan batita yang 

berguna untuk meningkatkan efisiensi pengasuh. 
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4.8 Keyword 

Berikut adalah pemilihan keyword yang diambil berdasarkan data hasil dari 

analisis SWOT yang dilakukan oleh peneliti 

Tabel 4.30 Analisis Keyword 

 
Sumber: Hasil Olahan Peneliti 2019 

 

4.9 Penarik Kesimpulan 

Dari data data yang sudah didapatkan diatas dapat ditarik kesimpulan 

1. Bentuk produk menggunakan bentuk rumah boneka dapat mempermudah 

proses pengerjaan dikarenakan bentuk yang inovatif dan sesuai batita. 

2. Warna yang digunakan sesuai karakter, umur, dan gender batita pada 

pengembangan produk yang dikembangkan. 

3. Menggunakan visual desain yang sesuai dengan warna, gambar, ornamen 

yang disukai batita. 
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4. Efiseiensi pada pengasuh meliputi tempat penyimpanan berada dekat 

dengan tempat tidur batita 

 

4.9 Deskripsi Konsep 

Dari hasil keyword diatas, didapatkan bahwa keyword yang akan digunakan 

adalah “delightful”. Keyword inilah yang menjadi dasar konsep pengembangan 

desain produk furnitur tempat tidur untuk meningkatkan efisiensi pengasuh Aulia 

daycare.  

Bila diterjemahkan bahasa Indonesia, delightful mempunyai arti 

menyenangkan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) 2017, 

mempunyai arti sesuatu yang menyenangkan. Bentuk yang dipilih sesuai dengan 

hasil analisa yaitu rumah sesuai dengan kesenangan batita. 
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4.10 Alur Perancangan Karya 
 

 Tabel 4. 40 Alur Perancangan Karya 

Sumber: Hasil Olahan Peneliti 2019 

 

4.11 Perancangan Kreatif 

4.11.1 Tujuan Kreatif 

 Tujuan dari pengembangan produk tempat tidur ini adalah untuk 

meningkatkan efisiensi khususnya para pengasuh batita. 

4.11.2 Strategi Kreatif 

 Dalam proses pengembangan tempat tidur batita akan disusun dari 

penggabungan antara ilustrasi dan produk yang akan ditampilkan secara menarik 

serta penggunaan yang mudah. Dengan pengembangan melalui bentuk yang 

menarik pada produk tersebut agar batita yang menggunakan produk nyaman. 

Tempat tidur juga akan memudahkan pengasuh dalam mengawasi batita. Proses 

Latar 
Belakang

Rumusan 
Masalah

Pengumpulan Data
•Observasi

•Wawancara
•Dokumentasi

•Studi Literatur
•Studi Eksisting

Keyword

Perancangan 
Kreatif

-Tujuan Kreatif
-Strategi Kreatif

Desain
-alternatif

-desain terpilih 

Pengembangan Desain
-Gambar teknik
-Gambar visual

-Gambar 3d
-Studi antropometri dan 

ergonomi gerak kerja

Proses Pengerjaan Final Produk
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pengembangan tempat tidur ini akan menggunakan penggabungan antara tempat 

tidur dan tempat penyimpanan yang akan dikembangkan untuk mengefisiensikan 

pengasuh mengawasi batita saat tidur. Pada dinding tempat tidur memiliki alat ukur 

batita yang berfungsi memudahkan pengasuh mendata perkembangan batita. 

Mengingat batita pada Aulia daycare suka mencoret coret dinding yang berdekatan 

dengan alat ukur dalam pengembangan produk ini dinding tempat tidur memiliki 

tempat khusus untuk mencoret coret hal ini tidak dapat menjamin batita untuk tidak 

mencoret coret kembali pada dinding yang lain akan tetapi pengembangan produk 

ini membantu mengkhususkan tempat untuk dicoret coret. Tempat tidur pengasuh 

berdekatan dengan batita mengefisienkan pengasuh untuk mengasuh dan 

mengawasi batita. Tempat tidur dilengkapi tempat penyimpanan kebutuhan batita 

dan tempat untuk meracik susu mengefisienkan pengasuh meletakkan susu dan 

menyimpan kebutuhan batita. Pada dinding tempat penyimpanan disediakannya 

jemuran untuk handuk batita berguna untuk mengefisienkan waktu pengasuh saat 

menjemur handuk hal ini mencegah batita masuk angin saat ditinggal oleh pengasuh 

saat menjemur handuk. Namun tidak dapat menjamin pengasuh menjemur handuk 

yang sangat basah pada jemuran ini dikarenakan jemuran ini didalam kamar batita. 

Diharapkan pengembangan tempat tidur ini akan mampu menarik perhatian tempat 

penitipan batita yang berguna untuk meningkatkan efisiensi pengasuh.  
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4.12 Desain 

4.12.1 Desain Alternatif 

1. Desain Alternatif 1 

 

Gambar 4. 33 Desain Alternatif 1 

Sumber: Olahan Peneliti 2019 

 Desain alternative 1 bersifat transformasi dapat diubah menjadi bentuk 

selain tempat tidur batita yaitu tempat belajar, tempat tidur, kursi sofa. Transformasi 

itu sendiri inovasi baru bagi pengguna tempat tidur batita. Inovasi yang dapat 

digunakan selain fungsi dari tempat tidur batita. Tempat tidur ini dapat menampung 

2 batita. 

2. Desain Alternatif 2 

 

Gambar 4. 34 Desain Alternatif 1 

Sumber: Olahan Peneliti 2019 
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Desain alternatif 2 memiliki pagar harmonika sangat menarik bagi batita. 

Desain pada alternatif 2 ini terkesan playground pada batita dengan visual yang 

menarik dapat menunjang tempat tidur alternatif 2. Tempat tidur ini dapat 

menampung 4 batita dan 1 pengasuh. 

3. Desain Alternatif 3 

 

Gambar 4. 35 Desain Alternatif 3 

Sumber: Olahan Peneliti 2019 

Desain alternatif 3 juga memiliki pagar harmonika sangat menarik bagi 

batita. Desain pada alternatif 3 ini memiliki bentuk rumah yang menarik perhatian 

batita. Tempat tidur ini memiliki papan coret, alat ukur peninggi badan, dan 

jemuran yang dapat menunjang tempat tidur alternatif 3. Tempat tidur ini dapat 

menampung 4 batita dan 1 pengasuh. 

4.12.2 Pemilihan Desain 

Metode ini di maksudkan untuk mencari kesesuaian pengembangan produk 

tempat tidur Aulia daycare yang akan dilakukan. Metode ini dilakukan dengan cara 

mengambil nilai dan membandingkan beberapa kekuatan yang akan membantu 
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dalam proses produksi penelitian. Pemilihan yang akan dilakukan peneliti mencoba 

memilih dengan cara analisa menggunakan penghitungan tabulasi skala likert 

sederhana menurut pengasuh yaitu 6 orang.sebagai berikut: 

Tabel 4. 41 Penilaian Pengasuh 

Penilaian 
Pengasuh 

1. tidak baik 
2. kurang baik 
3. cukup 
4. baik 
5. sangat baik 

 

Tabel 4. 42 Pemilihan Desain 

Desain 
Alterna

tif 
Bentuk Desain Operasi

onal Keunggulan Kelemahan 
Jumlah  
penggu

na 

Kesesuaian  
data 

Tot
al 

1 

klasik,  
konvensi
onal,  
terlalu 
biasa 

terkesan 
ringan, 
sederhana, 
apa adanya 

transfor
masi  
tidak 
cocok  
untuk 
tempat  
penitip
an 

dapat diubah 
menjadi 
meja  
belajar, kursi 
dalam 1 
produk 
merupakan 
inovasi 
baru untuk  
pengembang
an 
tempat tidur 

tempat  
penitipan  
kurang  
membutuh
kan 
adanya 
transforma
si 
pada 
produk  
dikarenaka
n 
batita tidur 
sewaktu 
waktu 
memerluka
n  
waktu 
untuk  
mengubah 
bentuk 
transforma
si 

tempat 
tidur  
ini 
hanya 
menam
pung 
2 batita 
saja 

Transform
asi 
kurang 
sesuai  
dengan 
lokasi 
tempat 
penitipan 
batita. 
Bentuk  
transforma
si  
lebih 
cocok 
untuk 
perkemban
gan 
batita pada  
keluarga 

  

Nilai 2 3 2 5 2 2 2 16 
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2 

unik,  
cukup 
menarik 

sederhana, 
namun  
desain 
kartun 
pada 
tempat  
tidur 
menjadi 
penunjang 

pagar 
memili
ki 
sistem 
harmon
ika 

tempat  
tidur 
memiliki 
pagar 
harmonika 
terkesan  
playground 
bagi batita 

pagar 
harmonika 
pada 
desain 
memiliki 
lubang 
yang besar 
resiko 
batita 
terjepit 
cukup 
besar 

tempat 
tidur 
ini 
dapat 
menam
pung 
4 batita 
dan 1 
pengas
uh 

tempat 
tidur 
cukup 
menampun
g lebih dari 
2 batita 
namun 
tidak ada 
fungsi 
penunjang 
dari data 
yang 
diperoleh  

  

Nilai 3 3 3 3 1 5 2 20 

3 

unik,  
menarik 
dan 
sangat 
inovatif 

inovatif 
bentuk 
rumah 
dapat 
menjadi 
perhatian 
bagi batita 

pagar 
memili
ki 
sistem 
harmon
ika 

tempat  
tidur 
memiliki 
papan coret, 
pengukur 
tinggi badan 
dan jemuran  

produk 
cukup 
memakan 
banyak 
tempat 
karena 
terlalu 
besar 

tempat 
tidur 
ini 
dapat 
menam
pung 
4 batita 
dan 1 
pengas
uh 

tempat 
tidur 
cukup 
menampun
g lebih dari 
2 batita 
keunggula
n menjadi 
fungsi 
penunjang 
dari data 
yang 
diperoleh  

  

Nilai 4 4 3 5 2 5 5 28 
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4.12.3 Gambar Teknik 

1. Gambar Teknik Potongan Tempat Tidur Dan Tempat Penyimpanan 

 

 

Gambar 4. 36 Teknik Potongan Tempat Tidur dan Tempat Penyimpanan 

2. Gambar Teknik Tampak Depan 

 

Gambar 4. 37 Teknik Tampak Depan 
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3. Gambar Teknik Tampak Samping Kanan Dan Kiri 

 

Gambar 4. 38 Tampak Samping Kanan Kiri 

4. Gambar Teknik Tampak Atas 

 

Gambar 4. 39 Tampak Atas 

1. Jemuran lipat 

 

Gambar 4. 40 Sistem Jemuran Lipat 
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2. Pagar harmonika 

  

Gambar 4. 41 Pagar Harmonica 

4.12.4 Gambar Visual 

1. Visual Samping Kanan 

 Pada visual ini terletak pada dinding samping kanan yang terdapat aksesoris 

tambahan yaitu papan coret dan pengukur tinggi badan. Visual yang terdapat pada 

samping kanan menunjukan batita perempuan memegang terlihat senang. Goresan 

pensil menunjukan papan coret untuk area menulis. Terdapat rumput dan batita laki 

laki memegang penggaris mengekspresikan keingin tahuan. Bersebelahan dengan 

pohon pengukur tinggi badan yang menunjukkan rasa keingin tahuan mengukur 

tinggi badannya. 

 

Gambar 4. 42 Visual Samping Kanan 

Sumber: Olahan Penulis 2019 
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2. Visual Depan 

Visual pada bagian depan terdapat 2 mobil berwarna merah dan biru. Pada 

bagian tempat tidur bagian bawah terdapat lubang untuk menarik kasur. Pada 

bagian tempat tidur atas terdapat awan biru. Lubang yang terdapat pada tempat tidur 

bawah merupakan atap mobil. Pada bagian ujung atap rumah terdapat tirai nyamuk 

untuk menutupi bagian kosong tersebut maka visual awan cocok untuk menutupi 

bagian tersebut. Bagian awan berwarna sama pada bingkai tempat tidur. 

  

Gambar 4. 43 Visual Bagian Depan 

Sumber: Olahan Peneliti 2019 

3. Visual Tempat Penyimpanan 

Pada bagian penyimpanan terdapat 2 pintu maka visual yang digunakan 

untuk tempat penyimpanan adalah pintu berwarna biru dipilih sesuai dengan trend 

warna saat ini. 

 

Gambar 4. 44 Visual Tempat Penyimpanan 

Sumber: Olahan Penulis 2019 



147 
 

 
 

4. Visual Dalam Samping Kanan 

Visual yang terdapat pada samping dalam kanan terdapat rumah yang 

menunjukan desain pada tempat tidur tersebut. Didalam rumah tersebut terdapat 1 

batita laki laki dan perempuan juga 1 orang perempuan dewasa menunjukan tempat 

penitipan batita Aulia daycare. Terdapat rumput, matahari, pelangi, burung, lebah, 

kumbang, awan sebagai pelengkap visual. Ekspresi yang digunakan pada visual ini 

adalah tersenyum menujukan sikap ceria pada batita pada saat di tempat penitipan. 

 

 

Gambar 4. 45 Visual Samping Kanan 

Sumber: Olahan Penulis 2019  

5. Visual Dalam Samping Kiri 

Visual yang terdapat pada samping dalam kanan terdapat pohon yang 

berbuah. Batita laki laki dan perempuan mengekspresikan tersenyum/bahagia 

diarea pohon menunjukan bahwa sikap tersenyum/bahagia tidak hanya dilakukan 

pada tempat penitipan batita Aulia daycare melainkan juga pada dunia luar. 

Terdapat rumput, matahari, pelangi, burung, lebah, kumbang, awan sebagai 

pelengkap visual. 
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Gambar 4. 46 Visual Samping Kanan Dalam 

Sumber: Olahan Penulis 2019 

 

6. Visual Genteng  

Visual pada atap rumah yaitu berbentuk genteng membuat tampilan 

pengembangan produk terkesan lebih nyata. 

 

Gambar 4. 47 Visual Genteng 

Sumber Olahan Penulis 2019 

7. Visual Ceiling Dalam  

Visual pada ceiling atau bagian bawah atap dalam adalah awan yang 

berbeda. visual pada ceiling dalam membantu meningkatkan imajinasi dan 

kreatifitas pada batita. Visual tersebut membantu pengasuh untuk membacakan 

dongeng pada batita agar batita mudah mengilustrasikan bentuk yang di 

dongengkan. 
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Gambar 4. 48 Visual Ceiling Dalam 

Sumber: Olahan Penulis 2019 

4.12.5 Gambar 3d  

 
Gambar 4. 49 Hasil 3d Tempat Tidur Terbuka 

 

Gambar 4. 50 Hasil 3d Tempat Tidur Tertutup 
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4.13 Warna Produk 

4.13.1 Warna Tempat Tidur Batita 

1. Atap Tempat Tidur 

Menggunakan high pressure laminate (HPL) dengan seri AD / G Dove Polos 

berlapis sticker bontak anti air  

 

 

Gambar 4. 51 Atap Tempat Tidur 

2. Bingkai Tempat Tidur 

Menggunakan high pressure laminate (HPL) dengan seri AD / G Dove Polos 

berlapis sticker bontak anti air 
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Gambar 4. 52 Bingkai Tempat Tidur 

3. Dinding Samping Kanan dan Kiri 

Menggunakan high pressure laminate (HPL) dengan seri AD / G Dove Polos 

berlapiskan sticker bontak anti air. 

  

Gambar 4. 53 Samping Kanan dan Kiri 

4. Pagar Pembatas Depan dan Belakang 

Menggunakan high pressure laminate (HPL) dengan seri AD / G Dove Polos 

  

Gambar 4. 54 Pagar Pembatas Depan dan Belakang 
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4.13.2 Warna Tempat Penyimpanan 

1. Atap Tempat Meletakan Susu  

Menggunakan high pressure laminate (HPL) dengan seri AD / G Dove Polos 

berlapiskan sticker bontak anti air 

 

 

Gambar 4. 55 Atap Tempat Meletakan Susu Depan dan Belakang 

2. Pintu Tempat Penyimpanan Depan dan Belakang 

Menggunakan high pressure laminate (HPL) dengan seri AD / G Dove Polos 

berlapiskan sticker bontak anti air 
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Gambar 4. 56 Pintu Tempat Penyimpanan Depan dan Belakang 

3. Dinding Samping Kanan dan Kiri 

Menggunakan high pressure laminate (HPL) dengan seri AD / G Dove Polos 

berlapiskan sticker bontak anti air 

 

Gambar 4. 57 Dinding Tempat Penyimpanan Kanan dan Kiri 

4.14 Studi Antropometri Dan Ergonomi Gerak Kerja 

Kenyamanan yang utama pada produk pengembangan tempat tidur adalah 

saat pengasuh tidur berikut menurut Julius panero standar tempat tidur single: 
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Gambar 4. 58 Tempat Tidur Tunggal dan Ganda 

Panjang dan lebar tempat tidur menurut Julius Panero 213cm x 91cm 

sementara pada produk yang di kembangkan berukuran 200cm x 120cm sesuai 

dengan tinggi badan batita secara horizontal. 

 

Gambar 4. 59 Kamar Tidur/Garis Pandang dan Penglihatan 

Menurut Julius Panero gambar diatas menunjukkan ketinggian ideal dari atas lutut 

hingga kaki pada tempat tidur yaitu 40,6 cm. Pada pengembangan produk tempat 

tidur ketinggian yang di gunakan adalah 40 cm. 

. 
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Gambar 4. 60 Dimensi tangan pada kelompok pria 

Gambar diatas menunjukkan dimensi tangan pada kelompok pria yang disarankan 

9,6 cm pada lebar tangan. Pada produk tempat tidur bagian bawah yang 

dikembangkan memiliki lebar 10 cm dan tinggi produk 6 cm 

 

Gambar 4. 61 Tempat Tidur/Tempat Penyimpanan Jarak Bersih 

Menurut Julius Panero posisi ideal saat setengah duduk jangkauan tangan 

pada tempat penyimpanan adalah 50,8cm. Sedangkan pada pengembangan produk 

kedalaman tempat penyimpanan adalah 50cm. 
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Gambar 4. 62 Ranjang Susun Untuk Batita-Batita/Tampak Samping 

 Menurut Julius Panero jarak bersih tinggi vertikal yang diperlukan untuk 

batita-batita 24,8 cm sesuai untuk mengakoomodasikan besar tubuh batita-batita 

yang sedang duduk baik di tempat tidur bagian atas maupun bagian bawah. Letak 

tempat tidur bagian atas harus dibuat seminimal mungkin namun tetap dapat 

mengakomodasi tinggi duduk batita-batita, sehingga tangga naik yang dibutuhkan 

tidak perlu dibuat terlalu besar. Pada pengembangan produk tempat tidur memiliki 

tinggi vertikal 20cm sesuai dengan tinggi lutut batita yang ada pada hasil observasi. 

 

 

Gambar 4. 63 Perbandingan Pencapaian Kabinet 

Gambar diatas menunjukkan tentang ketinggian rak didasarkan pada data 

presentil ke 5 genggaman vertikal kelompok wanita agar jarak jangkauan dapat 

dicapai oleh pemakai yang bertubuh kecil sekalipun. Menurut Julius panero tempat 

penyimpanan yang ideal adalah panjang 88,9 cm. Pada pengembangan produk 

tempat tidur memiliki ketinggian 86 cm tempat penyimpanan dan 30 cm pada 

tempat racik susu.  
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4.15 Proses pengerjaan 

1. Proses pengerjaan tempat penyimpanan 

 

Gambar 4. 64 Proses Pengerjaan Tempat Penyimpanan 

 Proses pemotongan bagian atap tempat penyimpanan dan pengukuran 

tempat penyimpanan yang telah disesuaikan dengan data 

2. Proses pengerjaan tempat tidur atas dan bawah 

  

Gambar 4. 65 Tempat Tidur Atas Dan Bawah 

Proses pemasangan pembatas antara kayu dan kasur nantinya. Pengerjaan 

tempat tidur berjumlah total 2. 
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3. Proses pengerjaan pengeleman dan pemasangan hpl 

 

Gambar 4. 66 Proses Pengeleman Dan Pemasangan HPL 

Proses mengolesi lem dan memasang lapisan high pressure laminate (HPL) 

 

3. Proses pengerjaan bingkai lampu dalam 

   

Gambar 4. 67 Proses Pengerjaan Bingkai Lampu Dalam 

Proses memotong bingkai pada kayu untuk pemasangan lampu dalam. 

5. Proses pengerjaan bentuk atap tempat tidur 

 

Gambar 4. 68 Pengerjaan Bentuk Atap Tempat Tidur 

Proses pengerjaan atap tidur sebelum pemasangan high pressure laminate (hpl) 
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6. Proses pengerjaan pemotongan kayu multiplek 

 

Gambar 4. 69 Proses Pengerjaan Pemotongan Kayu 

Proses pengerjaan pemotongan kayu dilakukan menggunakan gergaji mesin 

 

7. Proses pengerjaan pengukuran ketebalan kayu 

 

Gambar 4. 70 Proses Pengerjaan Pengukuran Kayu 

Proses pengerjaan pengukuran kayu dan melihat ketebalan kayu yang diinginkan. 

4.16 Final Produk 
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Gambar 4. 71 Final Produk 



 

161 
 

BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 
 Berdasarkan dari pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat ditarik 

kesimpulan dari pengembangan produk furnitur tempat tidur untuk meningkatkan 

efisiensi pengasuh batita (studi kasus tempat penitipan batita Aulia daycare), adalah 

sebagai berikut: 

1. pengembangan tempat tidur ini cocok digunakan untuk tempat penitipan 

batita yang saat ini tren model bentuk,warna dan desain memiliki keunikan 

tersendiri 

2. pengembangan tempat tidur menggunakan kayu multiplek yang harga dan 

kualitasnya sudah mencukupi kebutuhan pengguna. 

3. Pengembangan tempat tidur cukup besar yaitu berukuran panjang 2,97 m x 

lebar 1,5 m x tinggi 1,8 m. 

5.2 Saran 
 Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai pengembangan 

produk tempat tidur untuk meningkatkan efisiensi pengasuh batita studi kasus 

tempat penitipan batita Aulia daycare. Terdapat beberapa saran yang diberikan 

demi pengembangan produk furnitur agar lebih baik: 

1. Pemilihan model tempat tidur harus sesuai dengan konsep yang akan dibuat, 

dengan hasil observasi.
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2. Pernyataan pengasuh yang di peroleh dari studi kasus dapat 

menggambarkan keinginan yang ada pada pengguna tempat tidur saat ini.  
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