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ABSTRAK
Pabrik furniture CV. Amak Jaya adalah perusahaan yang bergerak dalam
industri manufaktur mebel. Selama ini perusahaan mengalami kendala dalam memenuhi
permintaan. Hal ini disebabkan karena permintaan yang semakin bertambah dari tahun
ke tahun, sementara CV. Amak Jaya mengalami kendala yang penting yaitu desainer,
selama ini CV. Amak Jaya menggunakan sketsa manual dalam memberi contoh gambar
pada konsumen, tidak semuanya konsumen dapat menerima sketsa manual tersebut,
terkadang konsumen ada yang memiliki pecah gambar desain yang akan dipesan agar
dapat memahami desain yang akan dikerjakan, akan tetapi CV. Amak Jaya tidak dapat
memenuhi permintaan tersebut.
Maka dalam kerja praktek ini diharapkan mahasiswa dapat menerapkan dan
mempelajari redesain kursi.

Kata kunci: Industri Furniture, Redesain.

vi

KATA PENGANTAR
Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah
memberikan kelancaran dan kemudahan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan
laporan kerja praktik ini, dengan judul “Redesain Baki / Nampan Kayu Dengan
Konsep Naturalis Di CV. AMAK JAYA”.
Laporan Kerja Praktik ini disusun dalam rangka sebagai pelengkap dalam
melaksanakan kerja praktik yang telah dilaksanakan selama satu bulan di CV. Amak
Jaya Dengan ini penulis mengucapkan terimakasih sebesar besarnya kepada :
1.

Bapak Prof. Dr. Budi Jatmiko, M.Pd. selaku Rektor Institut Bisnis dan Informatika
Stikom Surabaya.

2.

Bapak Yosef Richo Adrianto, S.T., M.SM. selaku Kepala Program Studi S1 Desain
Produk Stikom Surabaya.

3.

Bapak Darwin Yuwono Riyanto, S.T., M.Med.Kom.,ACA. selaku dosen
pembimbing yang telah bersedia memberi masukan selama proses penyusunan
Laporan Kerja Praktik ini.

4.

Bapak Dian Agusta, S.E selaku pimpinan CV. Amak Jaya yang telah menerima
saya untuk melaksanakan kerja praktik.

5.

Bapak Faisol selaku penyelia dan pembimbing saya selama proses kerja praktik
berlangsung kurang lebih selama satu bulan.

6.

Orang tua saya yang selalu memberikan motivasi agar proses kerja praktik dapat
selesai tepat waktu.

7.

Semua pihak yang telah terlibat dalam membantu penyusunan laporan ini.
Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan karunia-Nya kepada semua pihak

yang telah memberi semangat, motivasi, serta memberi bantuan dalam menyelesaikan
laporan ini.

Surabaya, 12 Juni 2019

Abi Prayoga Soedjaka

vii

DAFTAR ISI
COVER .....................................................................................................................
JUDUL ...................................................................................................................... i
HALAMAN MOTTO .............................................................................................. ii
HALAMAN PERSEMBAHAN .............................................................................. iii
HALAMAN PENGESAHAN ................................................................................. iv
HALAMAN PERNYATAAN ................................................................................. v
ABSTRAK ................................................................................................................ vi
KATA PENGANTAR ............................................................................................. vii
DAFTAR ISI ............................................................................................................ viii
DAFTAR GAMBAR ............................................................................................... ix
DAFTAR LAMPIRAN ........................................................................................... ix
BAB I PENDAHULUAN ........................................................................................ 1
1.1 Latar Belakang Masalah .......................................................................... 1
1.2 Rumusan Masalah .................................................................................... 2
1.3 Batasan Masalah ...................................................................................... 2
1.4 Tujuan ...................................................................................................... 2
1.5 Manfaat .................................................................................................... 3
BAB II GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN ................................................... 5
2.1 Sejarah Singkat Perusahaan ..................................................................... 5
2.2 Visi dan Misi Perusahaan ........................................................................ 6
2.3 Profil Perusahaan ..................................................................................... 6
BAB III LANDASAN TEORI ................................................................................ 8
3.1 Redesign……………………………………………………………...…8
3.2 Baki / Nampan ......................................................................................... 8

viii

3.3 Naturalisme .............................................................................................. 9
3.4 Konsumen ................................................................................................ 10
BAB IV DESKRIPSI PEKERJAAN ..................................................................... 11
4.1 Pengumpulan Data ................................................................................... 11
4.2 Proses Desain ........................................................................................... 11
4.3 Pemilihan Software .................................................................................. 13
4.4 Material .................................................................................................... 13
4.5 Alat-Alat Yang Digunakan ...................................................................... 14
4.6 Proses Produksi ........................................................................................ 16
4.7 Hasil Jadi ................................................................................................. 17
BAB V PENUTUP ................................................................................................... 19
5.1 Kesimpulan .............................................................................................. 19
5.2 Saran ........................................................................................................ 19
DAFTAR PUSTAKA .............................................................................................. 21
DAFTAR LAMPIRAN ........................................................................................... 22

DAFTAR GAMBAR
Gambar 2.1 Logo Perusahaan .................................................................................... 7
Gambar 4.1 Desain Baki / Nampan ........................................................................... 12
Gambar 4.2 Table Saw .............................................................................................. 14
Gambar 4.3 Drilling Machine .................................................................................... 15
Gambar 4.4 Mesin Amplas ........................................................................................ 15
Gambar 4.5 Perspektif ............................................................................................... 17
Gambar 4.6 Tampak Samping ................................................................................... 17
Gambar 4.6 Tampak Belakang .................................................................................. 18

ix

DAFTAR LAMPIRAN
LAMPIRAN 1 Surat Balasan Instansi ....................................................................... 22
LAMPIRAN 2 Acuan Kerja ...................................................................................... 23
LAMPIRAN 3 Garis Besar Rencana Kerja ............................................................... 24
LAMPIRAN 4 Log Harian ........................................................................................ 25
LAMPIRAN 5 Form Kehadiran Kerja Praktik ......................................................... 26
LAMPIRAN 6 Kartu Bimbingan .............................................................................. 27
LAMPIRAN 7 Biodata Penulis ................................................................................. 28

x

BAB I
PENDAHULUAN
1.1

Latar Belakang Masalah
Di era globalisai yang semakin berkembang pesat ini semakin banyak

dibutuhkan suatu produk yang memiliki ciri khas, keunikan dan kreatifitas yang bernilai
tinggi. Oleh karenanya banyak para pengusaha yang ingin menciptakan suatu peluang
usaha yang menjanjikan, salah satunya adalah usaha yang bergerak di bidang industri
furniture. Industri furniture menurut kementerian perindustrian adalah industri yang
mengolah bahan baku atau bahan setengah jadi dari kayu, rotan, dan bahan baku alami
lainnya menjadi produk barang jadi furniture yang mempunyai nilai jual dan manfaat
yang lebih tinggi.
CV. Amak Jaya adalah perusahaan industri furniture yang terletak di kota
Pasuruan yang memproduksi berbagai macam hasil olahan kayu (furniture). Merupakan
semangat dan kewajiban dari perusahaan untuk dapat menciptakan dan memberikan
kualitas terbaik dari karya seni konseptual untuk diterapkan dalam bisnis. Produksi CV.
Amak Jaya memiliki rentang pilihan material yang luas, yang bisa diterapkan di banyak
bidang kreatif, seperti lemari, kursi, dan meja.
Tetapi CV. Amak Jaya dalam usahanya hingga saat ini belum memiliki divisi
khusus dibidang desain yang fungsinya adalah sebagai desainer langsung berhubungan
dengan para kosumen. Padahal divisi desainer berperan penting dalam membuat konsep
secara visual yang di inginkan oleh konsumen sebagai suatu kemudahan diera yang
sekarang serba praktis.
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Dalam pembahasan kali ini, CV. Amak Jaya menjadi salah satu pilihan dari
berbagai macam perusahaan yang bergerak di bidang industri furniture sebagai tempat
mahasiswa untuk melakukan Kerja Praktik, karena dengan melakukan kerja praktik
diperusahaan ini mahasiswa dapat dilatih untuk memasuki dunia kerja secara
profesional serta mendapat ilmu dan pengalaman dalam dunia kerja. Kerja Praktik ini
juga diharapkan dapat mengembangkan sebuah kreativitas dan belajar dalam diri
mahasiswa untuk memasuki dunia kerja nantinya.
Lingkup yang akan diterima oleh mahasiswa dari adanya kerja praktik ini adalah
bagaimana dapat mengerti dan mempraktikan sebuah rancangan desain yang nantinya
akan menjadi sampel untuk konsumen.
1.2

Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang diatas maka dapat dirumuskan permasalahanya, yaitu

bagaimana merancang desain ulang (redesign) baki / nampan dengan konsep naturalis
di CV. Amak Jaya
1.3

Batasan Masalah
Adapun batasan masalah yang dibahas di dalam kerja praktik ini adalah

membuat dan merancang desain ulang baki / nampan yang dibuat dari tahap awal desain
menggunakan Corel Draw hingga menuju tahap finishing dan tahap akhir berupa
barang jadi.
1.4

Tujuan
Setelah mengetahui rumusan masalah, maka dapat ditentukan tujuan dari kerja

praktik ini, yaitu membuat desain sebuah produk dengan menganalisis bentuk atau
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sampel yang ada maupun membuat desain dari awal sampai menjadi bentuk sebuah
produk dengan menggunakan aplikasi Corel Draw.

1.5

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

sebagai berikut :
A.

Manfaat pribadi

1.

Mengetahui tahapan-tahapan dalam membuat produk furniture.

2.

Menambah pengetahuan pekerjaan diruang lingkup bidang industri furniture.

3.

Dapat menerapkan dan mengembangkan ilmu yang telah didapat dalam proses
perkuliahan dengan kerja di lapangan.

4.

Membentuk jati diri dan sikap kerja yang professional.

5.

Menambah wawasan dalam dunia kerja.

B.

Manfaat bagi perusahaan

1.

Mempererat hubungan industri dengan perguruan tinggi.

2.

Instasi/Perusahaan mendapat bantuan tenaga dari mahasiswa-mahasiswa yang
melakukan Kerja Praktik.

3.

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

C.

Manfaat bagi Akademik

1.

Mengaplikasikan keilmuan produk pada pembuatan produk furniture.

2.

Kerja Praktik dapat dijadikan sebagai alat promosi keberadaan akademik
ditengah-tengah dunia kerja.
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3.

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

BAB II
GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN
2.1

Sejarah singkat perusahaan
CV. Amak Jaya merupakan perusahaan yang bergerak dalam industri

manufaktur mebel. CV. Amak Jaya ini memiliki semangat dan kewajiban untuk dapat
menciptakan dan memberikan kualitas terbaik dari karya seni konseptual untuk
diterapkan dalam sebuah bisnis.
CV. Amak Jaya didirikan pada tahun 2015 yang berletak di Jl. Gatot Subroto,
Pasuruan. Yang didirikan oleh bapak Dian Agusta. Dahulunya bapak Dian merupakan
karyawan dari PT. Expt Deni yang bangkrut. Karyawan pada awal berdirinya hanya
berjumlah 6 orang, saat ini karyawan bertambah menjadi 9 orang.
CV. Amak Jaya tidak memiliki cabang di luar kota dan luar negeri untuk
mendekatkan konsumen yang berbasis di kota Jawa Timur yang notabene adalah client
tetap dari CV. Amak jaya
Melihat pesatnya perkembangan order dan kebutuhan, CV. Amak Jaya memilih
untuk bekerja sama dengan salah satu instansi pemerintahan daerah setempat (UPT
industri kayu dan produk kayu Pasuruan) untuk mengerjakan segala project yang
dikerjakan.
2.2

Visi dan Misi Perusahaan

2.1.1 Visi Perusahaan
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Menjadikan perusahaan multinasional dalam industri manufaktur mebel disertai
hasil kerja yang memuaskan client dan dapat bekerjasama dengan client dari
perusahaan.
2.1.2 Misi Perusahaan
Menghasilkan Produk yang berkualitas, sehingga dapat menciptakan kepuasan
yang sempurna dimata Konsumen. Kepuasan konsumen menjadi prioritas yang searah
dengan ketepatan waktu, efektifitas, efisiensi dalam pekerjaan sehingga memperoleh
hasil yang memuaskan.
2.3

Profil Perusahaan

Nama Perusahaan

: CV. Amak Jaya

Alamat

: Jl. Gatot Subroto No. 1, Pasuruan

Telepon

: 081235745044

Email

: amakjayacv@gmail.com
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2.4

Logo Perusahaan

Gambar 2.1 Logo Perusahaan
(Sumber : Data Perusahaan 2019)

BAB III
LANDASAN TEORI
3.1

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

design. Jika dalam bahasa inggris penggunaan kata (re-) mengacu pada pengulangan
atau melakukan kembali, jadi redesain dapat diartikan sebagai desain ulang. Berikut
beberapa definisi redesain dari berbagai sumber:


Menurut Helmi (2009), redesign merupakan perencanaan dan perancangan
kembali suatu karya agar tercapai tujuan tertentu.



Menurut Collins English Dictionary (2009), “redesign is to change the design
of(something)”, yang dapat diartikan mengubah desain dari (sesuatu).



Menurut American Heritage Dictionary (2006), “redesign means to make a
revisions of the appearanceor function of”, yang dapat diartikan membuat
revisi dalam penampilan atau fungsi.

3.2

Baki (nampan)

3.2.1 Definisi baki (nampan)
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, “Baki (nampan) adalah dulang kecil
yang tidak berkaki untuk menyajikan makanan atau minuman yang terbuat dari bahan
dasar seperti kayu, logam, dan sebagainya.
1.2.2 Jenis-Jenis Baki (nampan)
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Baki pada umumnya terdapat berbagai jenis. Ada yang terbuat dari bahan baku
kayu dan ada juga yang terbuat dari stainless.

Gambar 3.2.2 Gambar baki / nampan
3.3

Naturalisme
Konsep naturalisme adalah aliran seni yang lebih mengutamakan keakuratan dan

kemiripan objek yang digambarkan agar tampak natural dan realistis seperti
referensinya yang terdapat di alam. Naturalisme juga sebagai bentuk apresiasi seniman
pada keindahan alam.
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3.4

Konsumen
Konsumen adalah seseorang yang membeli barang atau jasa. Atau “ sesuatu

perusahaan yang membeli barang tertentu atau menggunakan jasa tertentu “ juga “
sesuatu atau seseorang yang menggunakan suatu persediaan atau jumlah barang. (Sri
Handayani, 2012).
Kotler & Keller mendefinisikan konsumen sebagai seseorang yang membeli dari
orang lain. Banyak perusahaan yang tidak mencapai kesuksesan karena mengabaikan
konsep konsumen. Konsumen, saluran distribusi dan pasar adalah objek biaya yang
memiliki keragaman pada produk. Konsumen dapat mengkonsumsi aktivitas yang
digerakkan oleh konsumen yaitu frekuensi pengiriman, penjualan dan dukungan
promosi. Sehingga untuk mengetahui biaya yang dikeluarkan untuk melayani konsumen
dengan tingkat kebutuhan yang berbeda-beda, perusahaan memperoleh informasi yang
berguna dalam penetapan harga, penentuan bauran konsumen dan peningkatan
proftabilitas.
Pada hakekatnya mempelajari konsumen sama halnya kita mempelajari perilaku
manusia. Istilah perilaku konsumen yang pada umumnya konsumen memusatkan
perhatiannya pada perilaku individu yang khususnya membeli suatu produk, sekalipun
konsumen tersebut tidak terlibat dalam merencanakan pembelian produk tersebut
ataupun menggunakan produk tersebut. James F. Engel et all. (Sutrisno dkk, 2009)
berpendapat bahwa: “ Perilaku konsumen didefinisikan sebagai tindakan-tindakan
individu yang secara langsung terlibat dalam usaha memperoleh dan menggunakan
barang-barang jasa ekonomis termasuk proses pengambilan keputusan yang mendahului
dan menentukan tindakan-tindakan tersebut.”

BAB IV
DESKRIPSI PEKERJAAN
Pada bab ini penulis akan menjelaskan tahapan perancangan selama kerja
praktik di CV. Amak Jaya. Dalam proses pengumpulan data untuk menyusun laporan
kerja praktik, kegiatan yang dilakukan meliputi wawancara dan observasi dengan bapak
Dian Agusta salah satu direktur dari CV. Amak Jaya. Permasalahan yang terdapat pada
CV. Amak jaya adalah kurangnya penunjang desainer sebagai pendesain gambar dari
konsumen. Wawancara berfokus pada konsep yang diinginkan oleh pihak CV. Amak
Jaya, sedangkan observasi difokuskan pada pendataan desain.
4.1

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

Faisol, yang mana brief ini berisi tentang apa saja yang diinginkan CV. Amak Jaya, dan
lain sebagainya.
Setelah melakukan wawancara ini dapat diketahui bahwa CV. Amak Jaya
membutuhkan pemecahan gambar agar konsumen bisa mengetahui gambar desain dan
perincian biaya produksi.
Tahap selanjutnya adalah melakukan observasi, dalam langkah ini penulis
melakukan analisis terhadap gambar desain yang diberi oleh CV. Amak jaya.
4.2

Proses Desain
Dalam tahapan ini merupakan langkah awal dalam memecahkan gambar desain

yang diberi oleh CV. Amak Jaya. Dimana bapak faisol memberikan gambar desain yang
harus dipecahkan.
11
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Tahap pertama adalah melakukan pengukuran pada seluruh bagian nampan.
Tahap kedua melakukan pengukuran pada bagian tengah nampan dengan panjang 33 cm
dan lebar 4 cm dengan purusan 2 cm. Tahap ketiga pengukuran pada semua bagian sisi
nampan dengan ukuran total keseluruhan panjang 60 cm dan lebar 40 cm. Adapun hasil
desain pecah gambar baki kayu dan hasil jadi nyata baki sebagai berikut :

Gambar 4.1 Desain Baki (nampan)
Sumber : Hasil Olahan Penulis, 2019
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4.3

Pemilihan Software
Dalam merancang sebuah desain penting untuk dilakukan penentuan software

yang tepat untuk digunakan dalam perancangan desain ulang (redesain) baki (nampan)
untuk CV. Amak Jaya.
Dalam perancangan desain ulang (redesain) baki (nampan) CV. Amak Jaya,
penulis menggunakan software CorelDraw X7.
1.

CorelDraw merupakan software/program desain yang berbasis format vektor,
oleh Corel sendiri yaitu nama perusahaan berpusat di Ottawa, Kanada.
Coreldraw mempunyai banyak versi yang selalu update setiap versi memiliki
kelebihan dan kekurangan setiap versinya.

4.4

Material
Material yang digunakan dalam membuat baki (nampan) dibedakan menjadi

dua yaitu material utama dan material penunjang, contoh sebagai berikut:
Material utama:
1.

Kayu jati

2.

Kayu Mahoni

Material penunjang :
1.

Lem Rajawali

2.

Lem Fox

3.

Lem G
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4.

Thinner dan Cat

4.5

Alat-Alat Yang Digunakan

1.

Computer Numerical Control (CNC)

2.

Table Saw

Gambar 4.2 Table Saw
Sumber : Dokumentasi Pribadi, 2019
3.

Drilling Machine
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Gambar 4.3 Drilling Machine
Sumber : Dokumentasi Pribadi, 2019
4.

Mesin Amplas

Gambar 4.4 Mesin Amplas
Sumber : Dokumentasi Pribadi, 2019
5.

Mesin Ploter

6.

Wood jointer
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4.6

Proses Produksi
Dalam proses produksi kursi tahap awal yang dilakukan adalah pemotongan

kayu jati sesuai ukuran. Tahap kedua melakukan pengeboran dan pembuatan purusan
pada sisi nampan. Tahap ketiga mulai melakukan perakitan kursi dan pemasangan pada
bagian yang diperlukan. Tahap keempat melakukan penggosokan pada permukaan yang
tidak rata agar menjadi rata. Tahap kelima yaitu merupakan tahap terakhir dimana
dilakukan finishing yaitu penyemprotan obat anti rayap pada baki / nampan tersebut,
selanjutnya dilakukan penjemuran dengan menggunakan sinar matahari. Setelah
melakukan penjemuran kemudian dilakukan pengecatan dan vernis pada baki / nampan
tersebut.
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4.7

Hasil Jadi

Gambar 4.5 Perspektif
Sumber : Dokumentasi Pribadi, 2019

Gambar 4.6 Tampak Samping
Sumber : Dokumentasi Pribadi, 2019
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Gambar 4.7 Tampak Belakang
Sumber : Dokumentasi Pribadi, 2019

BAB V
PENUTUP
5.1

Kesimpulan
Berdasarkan pengalaman yang didapat selama melaksanakan kerja praktik

selama satu bulan di CV. Amak Jaya, maka dapat disimpulkan beberapa hal yakni :
1.

Mengetahui tentang dunia perindustrian furniture mulai proses awal hingga
proses akhir.

2.

Mendapatkan pengetahuan bahwa sampel desain dapat dijadikan senjata utama
agar konsumen dapat lebih memahami desain kursi beserta ukurannya.

3.

Mendapatkan pengalaman dalam dunia bekerja di sebuah perusahaan.
Mendapatkan pengetahuan tentang bahan dan material yang digunakan untuk

membuat sebuah kursi yang layak diproduksi.
5.2

Saran
Adapun saran yang disampaikan berkaitan dengan penulisan laporan kerja

praktik ini sebagai berikut :
1.

Bagi perusahan (Divisi Desain)
Untuk lebih baiknya jika ruang desain diperbesar sehingga dapat membuat

nyaman desainer untuk mengerjakan desain, dan untuk depan kantor alangkah baiknya
diberikan sebuah tanda bahwa tempat tersebut adalah sebuah kantor CV. Amak Jaya.
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2.

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

devisi desain, diperlukan kerja sama tim yang bagus dan komunikasi yang bagus pula
sesama tim agar dapat menjadikan produksi kursi yang layak untuk dipasarkan.

21

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku :
1.

RRZ, B. A., Hudiaman, M., Wicaksana, A. P., & Listiyani, N. (2013). Kajian
Bentuk Kursi pada Food Court di Kota Bandung. Reka Jiva, 1(01).

2.

ZAIN, M. R. FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPUTUSAN
PEMBELIAN MOBIL DI KOTA MAKASSAR (STUDI KASUS HONDA
MOBILIO).

3.

Auliya, L. (2017). PENGARUH STATUS SOSIAL EKONOMI ORANG TUA
TERHADAP

PERILAKU

KONSUMTIF

MAHASISWA

(STUDI

KASUS

MAHASISWI PGRA IAIN PURWOKERTO) (Doctoral dissertation, IAIN
Purwokerto).

Sumber Diambil dari Internet :
1.

https://eprints.uns.ac.id/40406/1/I0210007pendahuluan.pdf

2.

https://ejurnal.itenas.ac.id/index.php/rekajiva/article/download/181/151

3.

https://www.dekoruma.com/atikel/19099/11-jenis-kursi-untuk-mempercantikrumahmu

4.

http://digilib.uinsby.ac.id/9301/5/bab2.pdf

