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ABSTRAK

Dompet adalah salah satu barang yang paling penting bagi manusia di dalam
kesehariannya, biasanya digunakan untuk menyimpan uang, kartu kredit, kartu
identitas, dan barang-barang penting lainnya. Pada umumnya dompet terbuat dari
material kain atau kulit, material yang digunakan dapat mempengaruhi tahan lama
atau tidaknya dompet tersebut.

Aksen yang dimaksud adalah sebuah penekanan pada suatu bagian tertentu
sebagai titik perhatian atau titik fokus pada sebuah desain dari produk yang di
buat, bisa dalam bentuk warna, corak, atribut pelengkap produk, dan lainnya.

Trend Forcasting 2019-2020 yang di kemukakan oleh Bekraf memiliki
berbagai macam tema seperti, Neo Medieval, Exuberant, Cortex dan Svarga dan
salah satu tema tersebut akan di ambil kemudian di terapkan pada konsep.

3D Printing adalah sebuah alat untuk mencetak sebuah desain digital menjadi
sebuah benda padat tiga dimensi yang memiliki tinggi, lebar, volume, dan
ketebalan, memiliki konsep yang hampir sama dengan alat print pada umumnya
tetapi output yang dihasilkan akan berupa suatu benda tiga dimensi.

CV. Biergo Indonesia sendiri juga merupakan sebuah perusahaan yang
bergerak dalam bidang jasa pembuatan produk 3D Printing.

Dalam perancangan dompet ini dimulai dengan memahami apa itu teknologi
3D Printing, dilanjut dengan penentuan konsep dan tema dari produk yang akan
dibuat, lalu perancangan bentuk dompet dan pattern yang akan diterapkan,
dilanjut dengan penerapan desain tersebut kedalam media software 3D, setelah
selesai mulailah proses pengeprinan dompet ini, lalu bahan dompet di rangkai dan
dijahit hingga menjadi produk jadinya.

Dalam perancangan dompet ini saya menggambil dari salah satu tema yang
ada pada

Kata Kunci : Dompet, Aksen, Trend Forcasting 2019-2020, 3D Printing
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BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dunia kini telah mengalami perkembangan yang pesat, bermacam trend

produk terus saja bermunculan dan berlomba untuk menjadi yang terbaik.

Bersaing menunjukan keunggulan produk, mulai dari keunggulan kualitas dan

kuantitas bahan, farian warna yang di miliki, bentuk desain yang mereka sediakan

mulai dari yang bertema minimalis sampai yang memiliki banyak ukiran,

pelayanan customer service yang mereka, kecanggihan teknologi yang mereka

gunakan dalam proses pembuatan produknya dan keunggulan lainnya. Sehingga

menyebabkan persaingan dalam dunia industri global semakin ketat, hingga

melahirkan berbagai macam syarat wajib sebagai tolak ukur untuk sebuah produk.

Bicara tentang teknologi pembuatan produk, ada salah satu teknologi yang

membuat saya tertarik yaitu 3D printing. Di Indonesia sendiri saat ini mulai

banyak industri berkembang yang menggunakan teknologi 3D printing, dapat

dilihat dari hasil kuesioner pada jurnal Seminar Nasional IENACO tentang

Framework Prediksi Penggunaan 3D printing Di Indonesia Pada Tahun 2030

sebagai berikut.

Gambar 1. 1 Hasil Kuesioner Pengguna 3D Printing Tahun 2018
(Sumber : jurnal Seminar Nasional IENACO 2018)
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Pada diagram diatas dilakukan kuesioner kepada 42 responden pengguna

3D printing di Indonesia, didapatkan hasil sebanyak 53% menggunakan 3D

printing untuk kebutuhan industri seperti fashion, produk mainan, miniatur

bangunan, elektronik dan robotika. dan salah satu industri yang sering

menggunakan teknologi ini ada pada bidang fashion terutama pada jewelry seperti

gelang, kalung, anting-anting dan merchandise seperti piala, souvenir, boneka dan

mainan (Ismianti & Herianto, 2018).

Dan di Surabaya sendiri terdapat salah satu perusahaan yang bergerak di

bidang jasa 3D printing yaitu CV. Biergo Indonesia. Biergo Indonesia sendiri

berdiri pada tahun 2016, yang pada awal berdirinya Biergo merupakan jasa

mencetak 3 dimensi untuk akademisi. Seiring berjalannya waktu, Biergo

Indonesia berkembang dan memasuki pasar-pasar baru dan salah satunya pasar

merchandise & Fashion jewelry

Gambar 1. 2 Produk jewelry & Merchandise Biergo Indonesia
(Sumber : blibli.com)
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Dan pada kesempatan kerja praktik di CV. Biergo Indonesia ini yang

bergerak pada bidang 3D printing. Saya ingin menambah ilmu serta wawasan

mengenai sebuah teknologi yang unik dan menarik, yang juga dapat diaplikasikan

untuk membuat sebuah rancangan produk. Saya berfokus pada perancangan

sebuah dompet, dan bagaimana sebuah mesin cetak 3D bisa menghasilkan sebuah

benda yang dapat kita olah menjadi sebuah produk, serta mengetahui jenis – jenis

material apa saja yang dapat dipakai dan dikombinasikan, serta mencoba praktik

langsung dalam proses pembuatannya.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis merumuskan masalahan,

“Bagaimana perancangan dompet yang menggunakan aksen 3D Printing yang di

sesuaikan dengan trend masa kini di CV. BIERGO INDONESIA

1.3 Batasan Masalah

Adapun batasan masalah yang dibahas didalam kerja praktik ini adalah

perancangan dompet jenis Wrislet yang menggunakan aksen 3D Printing yang

disesuaikan dengan trend masa kini di CV. BIERGO INDONESIA

1.4 Tujuan

Setelah mengetahui rumusan masalah, maka dapat ditentukan tujuan dari

kerja praktik ini, yaitu menghasilkan rancangan dompet jenis Wrislet yang

menggunakan aksen 3D Printing yang disesuaikan dengan trend masa kini di CV.

BIERGO INDONESIA.
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1.5 Manfaat

Manfaat yang didapat dari Kerja Praktik diantaranya adalah :

1. Manfaat Bagi Mahasiswa

Melalui Kerja Praktik tersebut, mahasiswa dapat memperoleh manfaat

seperti berikut di bawah ini:

a. Dapat mengetahui tatacara bembuatan konsep desain yang baik dan benar

b. Mengetahui cara mengkomunikasikan, dan menjelaskan sebuah konsep

desain kepada konsumen

c. Mengetahui tatacara bembuatan gambar desain yang baik dan benar.

d. Mengetahui jenis - jenis mesin 3D Printing, yang bisa menjadi tambahan

wawasan tentang 3D Printing.

e. Mengetahui jenis – jenis filament yang bisa di gunakan untuk 3D Printing.

f. Mengetahui jenis – jenis kain yang bisa di gabungkan dengan material 3D

Printing.

g. Mengetahui jenis dompet yang cocok untuk digabungkan dengan material

3D Printing.

h. Mengetahui jenis software yang bisa membantu hasil 3D Printing menjadi

lebih rapi

i. Mengetahui tentang tatacara print menggunakan 3D Printing.

j. Mengetahui tatacara dalam pembuatan sebuah produk yang bisa untuk

meningkatkan efisiensi dan efektifitas dalam waktu pengerjaan dan hasil

produk yang akan dihasilkan.

k. Menambah siakap profesional terhadap individu
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2. Manfaat Bagi Perusahaan

Melalui Kerja Praktik tersebut, pihak perusahaan dapat memperoleh

manfaat seperti berikut di bawah ini:

a. Menjalin hubungan antara perusahaan dengan Institusi

b. Perusahaan mendapatkan tenaga kerja ditingkat akademis

c. Memudahkan instansi atau perusahaan tersebut dalam mencari tenaga

kerja

3. Manfaat Bagi Akademis

Melalui Kerja Praktik tersebut, akademi dapat memperoleh manfaat seperti

berikut di bawah ini:

a. Pengalaman kerja praktik yang didapat bisa diterapkan pada perkuliahan

b. Tingkat detail dan akurasi pada pengejaan 3D Printing dapat diterapkan

diperkulihan

c. Mengenalkan dunia 3D Printing ditingkan akademis atau Pengalaman

Kerja Praktik yang didapat bisa diterapkan pada perkuliahan
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BAB II

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

2.1 Profil Perusahaan

Tempat : CV. BIERGO INDONESIA

Alamat : Jatim Information Technology Creative (JITC).

Jl.Ngagel Timur No. 46-48 Surabaya

Telepon & Faks : +6282257052625, +6283875110664

Email : beiergoplus@gmail.com

Website : -

2.2 Sejarah singkat perusahaan CV. BIERGO Indonesia

Biergo Indonesia merupakan suatu perusahaan yang bergerak di bidang

jasa mencetak 3 dimensi atau biasa dikenal dengan 3D printing. Biergo Indonesia

sendiri saat ini masih berada dibawah naungan Unit Pelaksana Teknis

Pengembangan Mutu Produk Industri dan Teknologi Kreatif ( UPT PMPI-TK ),

Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Jawa Timur.

Biergo Indonesia berdiri pada tahun 2016, perusahaan milik Radyan

Artantyo yang berlokasi di co-working space Jatim Information Technology

Creative (JITC), Jl. Ngagel Timur No. 46-48 Surabaya, Jawa Timur dan Jalan

Cisitu Lama Gg IV No 56, Dago Kec. Coblong, Kota Bandung, Jawa Barat. Pada

awal berdirinya, Biergo merupakan jasa mencetak 3 Dimensi untuk akademisi.

Namun seiring berjalannya waktu, Biergo berkembang dan memasuki pasar-pasar

baru seperti pasar kesehatan, property, otomotif, merchandise & jewelry.

mailto:beiergoplus@gmail.com
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Fokus utama dari Biergo adalah untuk mengenalkan 3D printing kepada

masyarakat luas dan membuka peluang pasar dibidang teknologi 3D printing.

Dalam proses membuka peluang pasar 3D printing ini, Biergo mebuat beberapa

divisi untuk menfokuskan pasarnya masing-masing diantaranya :

- Divisi Kesehatan

- Divisi Properti

- DivisiMerchandise & Jewelry (Fashion)

- Divisi Otomotif.

2.3 Visi dan Misi CV. BIERGO INDONESIA

1. Visi

Menjadi perusahaan yang terdepan dalam teknologi manufaktur dan

berkontribusi dalam pengembangan masyarakat.

2. Misi

a. Untuk menciptakan produk cetak 3 dimensi yang berkualitas tinggi;

b. Memberikan pelayanan yang terbaik untuk kepuasan konsumen;

c. Menghargai dan mencintai pekerjaan kami;

d. Menghargai individu dan kerjasama tim

2.4 Informasi Perusahaan

Di Biergo terbagi menjadi beberapa divisi untuk menfokuskan pasarnya

masing-masing diantaranya :
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1. Divisi Kesehatan

Fokus terhadap produk dan keperluan kesehatan seperti, hasil USG bayi

yang dicetak menggunakan 3D printing, Hasil segmentasi data MRI yang didesain

3D dan dicetak 3D printing untuk keperluan penelitian dokter dan alat alat bantu

dibidang kesehatan lainnya. Project yang pernah dikerjakan yaitu project dari, PT.

Mulya Husada Jaya, FKG Universitas Airlangga.

Gambar 2. 1 Hasil USG, MRI yang didesain dan dicetak 3D juga tangan palsu
(Sumber : Dokumen Pribadi Biergo)

2. Divisi Properti

Fokus terhadap proyek-proyek modeling miniatur seperti gedung, rumah

ataupun apartemen yang dicetak menggunakan teknologi 3D printing. Project

yang pernah dikerjakan yaitu project dari, PT. PP Properti.

Gambar 2. 2 Hasil 3D Printing Miniatur Apartemen Grand Sungkono Lagoon
(Sumber : Dokumen Pribadi Biergo)
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3. Divisi merchandise& jewelry

Fokus kepada produk merchandise seperti piala, miniatur karakter orang

dan jewelry seperti kalung, gelang dan juga produk fashion seperti topeng. Project

yang pernah dikerjakan yaitu project dari, PT. PP Properti, Desain Produk ITATS,

SUBO, Pemkot Surabaya.

Gambar 2. 3 Hasil 3D Printing produk merchandise & jewelry
(Sumber : Dokumen Pribadi Biergo)

4. Divisi Otomotif

Fokus kepada produk produk modeling otomotif, seperti modeling

transportasi mobil, bis, kereta dan lain-lain. Project yang pernah dikerjakan yaitu

project dari, PT. INKA & Prototype mobil ITS.

Gambar 2. 4 Hasil 3D Printing produk Otomotif
(Sumber : Dokumen Pribadi Biergo)
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2.5 Manajemen Perusahaan & Struktur Organisasi

Susunan struktur organisasi pada perusahaan Beiergo Indonesia adalah

sebagai berikut :

Gambar 2. 5 Bagan Struktur Perusahaan CV. Biergo
(Sumber : Dokumen Pribadi Biergo)

2.6 Lokasi Biergo Indonesia

Gambar 2. 6 Lokasi Biergo
(Sumber : Dokumen Pribadi Biergo)

Chief Executive Officer
Radyan Artantyo

Finance
Anindyah Nuritasari

RnD
Larasadi Harya

Marketing
Royyan Wafi

Design
Zain Riskyadi Pintero

Production
Aditya Putra Tedja

Quality Control
Alfian Rizki
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2.7 Logo Perusahaan

Gambar 2. 7 Logo Perusahaan
(Sumber : Dokumen Pribadi Biergo)

Logo perusahaan terdiri dari logo type dan logo gram. Logo gram memiliki

bentuk menyerupai bentuk tangan yang melambangkan terampil, ulet, dan mandiri

dan warna pada logo gram menggunakan warna hijau,yang memiliki makna masa

depan yang ramah lingkungan.

Nama Beiergo sendiri diambil dari salah satu nama dewa dalam cerita fiksi

berjudul final fantasy yang bernama “Beier God”. Beier God dalam cerita tersebut

digambarkan sebagai dewa pencipta, yang memiliki kepribadian ulet, bijak dan

pantang menyerah.
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BAB III

TINJAUAN PUSTAKA

Dalam Bab III ini, penulis akan menjelaskan penjelasan dari berbagai

sumber-sumber teoritis yang berhubungan dengan perancangan dompet yang

menggunakan aksen 3D Printing yang di sesuaikan dengan trend masa kini.

3.1 Desain Produk 3D Printing

Desain Produk sendiri Menurut Sachari (2003 : 142) dalam dunia

kesenirupaan Indonesia, kata desain kerapkali dipadankan dengan reka bentuk,

tatarupa, rekayasa, perencanaan, gambar, hasil ketrampilan, karya kerajinan, kriya,

penggayaan, ruang, menyusun, mencipta dan berbagai kegiatan yang berhubungan

dengan kegiatan merancang dalam arti luas.

Menurut Kotler dan Keller (2012:325), Produk adalah segala sesuatu yang

dapat ditawarkan ke pasar untuk memenuhi keinginan atau kebutuhan, termasuk

barang fisik, jasa, pengalaman, peristiwa, orang, tempat, properti, organisasi,

informasi, dan ide-ide.

Desain produk merupakan salah satu bidang ke ilmuan yang terintegrasi

dengan segala bentuk aspek kehidupan manusia dari masa kemasa. Memadukan

unsur khayal dan orientasi penemuan solusi untuk berbagai masalah yang

dihadapi manusia dengan menjembatani estetika serta teknologi yang masing -

masingnya memiliki kedinamisan dan memiliki pola - pola tertentu dalam setiap

perkembangannya.
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3.2 Dompet

Dompet adalah tempat untuk menyimpan uang, yang terbuat dari kulit,

plastik, dan sebagainya telah menjadi kebutuhan primer dan sudah sangat

bervariasi macam bentuk, bahan dan kegunaannya.

Jenis - jenis dompet :

1. Compact

Dompet berbentuk compact memberi kesan maskulin karena design dan

materialnya yang terlihat kokoh. Namun demikian dompet jenis ini bisa juga

dipakai untuk wanita bergaya girly. Yakni dengan memilih dompet compact yang

berwarna pastel. Bentuknya yang simpel membuat pengguna dompet compact

mudah untuk membukanya karena biasanya dilengkapi dengan zipper atau

risleting di sekelilingnya. Compact wallet yang berukuran panjang bisa dipakai

untuk acara semi formal seperti kondangan sebagai pengganti clutch.

Gambar 3. 1 Dompet Compact
(Sumber : http://www.nianastiti.com/2016/11/mengenal-3-jenis-dompet-wanita-

yang.html)

2. Wrislet

Dompet tipe wrislet dapat menyimpan banyak barang, bahkan smartphone,

kaca, dan lipstik pun muat. Tipe dompet ini bisa dijadikan pengganti tas. dompet

wrislet dipakai dengan cara digantungkan di pergelangan tangan si pemakai.
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dompet tipe ini cocok untuk yang tidak ribet membawa tas, namun perlu

membawa beberapa item kebutuhan. Meski dompet wrislet multifungsi karena

muat banyak.

Gambar 3. 2 Dompet Wrislet
(Sumber : http://www.nianastiti.com/2016/11/mengenal-3-jenis-dompet-wanita-

yang.html)

3. Flap Wallet

Tipe dompet ini seringkali tidak memiliki zipper. Ukurannya yang ringkas

biasanya hanya muat untuk uang dan kartu-kartu saja. Meski tak muat banyak,

compet flap cocok sekali untuk dibawa di dalam tas yang kecil karena tidak terlalu

memakan tempat.

Gambar 3. 3 Dompet Wallet
(Sumber : http://www.nianastiti.com/2016/11/mengenal-3-jenis-dompet-wanita-

yang.htm)
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3.2 3D Printing

Menurut Putra dan Ulin (2018 : 2) 3D Printing atau dikenal juga sebagai

Additive Layer Manufacturing adalah proses membuat objek pada 3 dimensi atau

bentuk apapun dari model digital. Cara kerjanya hampir sama dengan printer laser

dengan teknik membuat objek dari sejumlah layer atau lapisan yang masing-

masing dicetak di atas setiap lapisan lainnya. Teknologi printing ini sendiri

sebenarnya sudah berkembang sejak sekitar 1980an namun belum begitu dikenal

hingga tahun 2010an ketika mesin cetak 3D ini dikenalkan secara komersial.

Dalam sejarahnya Printer 3D pertama yang bekerja dengan baik dibuat oleh

Chuck Hull dari 3D System Corp pada tahun 1984. Sejak saat itu teknologi 3d

printing semakin berkembang dan digunakan dalam purwarupa (model) maupun

industri secara luas seperti dalam arsitektur, otomotif, militer, industri medis,

fashion, sistem informasi geografis sampai biotech (penggantian jaringan tubuh

manusia).

Gambar 3. 4 3D Printing
(Sumber : http://marketeers.com/wp-content/uploads/2017/01/3D-Printing-

Trends.jpg)

http://marketeers.com/wp-content/uploads/2017/01/3D-Printing-Trends.jpg
http://marketeers.com/wp-content/uploads/2017/01/3D-Printing-Trends.jpg
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3.3 Jenis-jenis mesin 3D Printing

1. Direct And Binder Printer 3D

Printer 3D jenis direct memiliki mekanisme kerja menggunakan teknologi

inkjet. Teknologi ini sudah ada sejak 1960 ketika digunakan pada printer 2D.

Meskipun teknologi inkjet digunakan ke dalam printer 3D cara kerjanya pun

hampir mirip ketika digunakan ke dalam printer 2D. Dimana inkjet bergerak maju

mundur sambil mengeluarkan cairan. Dan yang membedakan adalah, printer 2D

inkjet hanya bergerak maju mundur atau horizontal, sedangkan printer 3D inkjet

juga bisa bergerak vertikal ataupun diagonal sambil mengeluarkan cairan tetapi

bukan tinta seperti printer 2D melainkan lilin dan polimer plastik.

Gambar 3. 5 Direct Printer 3D
(Sumber : Jurnal Sensitek 2018 ( Putrid an Ulin, 2018 : 2 )

Sedangkan printer 3D jenis binder, dalam proses kerjanya juga

menggunakan nozel inkjet untuk menuangkan cairan dan membentuk setiap

lapisan. Tetapi memiliki perbedaan dengan jenis direct, dimana jenis binder untuk

melakukan pencetakan menggunakan dua bahan yang terpisah yang berupa bubuk

kering dan lem cair. Dengan mekanisme kerja, pertama bubuk kering dilakukan

penuangan kemudian diberikan lem cair agar terjadi pengikatan. Begitu

seterusnya hingga seluruh proses selesai.
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Gambar 3. 6 Binder Printer 3D
Sumber : Jurnal Sensitek 2018 ( Putrid an Ulin, 2018 : 2 )

2. Photopolymerization And Sintering

Photopolymerization jika diamati dari penamaannya berasal dari kata

photo yang berarti cahaya dan polymer yang memiliki arti senyawa kimia plastik.

Jadi dapat dikatakan sebagai jenis printer 3D yang memiliki cara kerja dengan

meneteskan cairan plastik kemudian diberikan penyinaran laser berupa ultraviolet.

Dan selama proses penyinaran ini sanggup merubah cairan menjadi bentuk padat.

Gambar 3. 7 Photopolymerization Printer 3D

(Sumber : Jurnal Sensitek 2018 ( Putrid an Ulin, 2018 : 2 )
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Sedangkan Printer 3D jenis sintering dalam proses kerjanya melibatkan

partikel padat diberikan proses penyinaran. Dan proses semacam ini biasa disebut

dengan Selective laser sintering (SLS) yakni proses printer 3D yang bekerja

menggunakan laser untuk mencairkan bubuk plastik yang kemudian mencair dan

membeku kembali membentuk lapisan dicetak. Jenis sintering sangat kompatibel

untuk mencetak benda yang berasal dari logam. Karena proses manufaktur pada

logam sering membutuhkan mekanisme dari bentuk padat kemudian cair lalu

padat lagi. Dan keuntungan yang dihasilkan dari proses sintering adalah tingkat

presisi yang tinggi.

Gambar 3. 8 Sintering Printer 3D (SLS)
(Sumber : Jurnal Sensitek 2018 ( Putrid an Ulin, 2018 : 2 )

3.4 Material 3D Printing

1. ABS (Acrylonitrile Butadiene Styrene)

ABS merupakan bahan yang paling umum digunakan oleh mesin cetak 3

dimensi. Material ini adalah bahan yang digunakan untuk membuat blok-blok

Lego. ABS cenderung mudah digunakan untuk mencetak namun memiliki

kecenderungan untuk menyusut dalam proses pendinginannya sehingga sedikit
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mempengaruhi hasil cetak. Ketika menggunakan ABS, alas cetak harus

dipanaskan dan diberi perekat. Bahan ini relatif aman bagi manusia namun sedikit

menghasilkan bau plastik ketika ABS dipanaskan.

Gambar 3. 9 Acrylonitrile Butadiene Styrene ( ABS )
(Sumber : https://cdn.shopify.com)

2. PLA (Poly Lactic Acid)

PLA merupakan salah satu jenis plastik polimer yang terbuat dari bahan-

bahan yang dapat terurai, seperti tepung jagung, tepung tapioka, atau olahan tebu.

Karena terbuat dari bahan yang mudah terurai, PLA ramah lingkungan. Hal inilah

yang membuat bahan ini semakin banyak mendapatkan popularitas. PLA dapat

menghasilkan cetakan yang kuat dan sangat rapi.

Gambar 3. 10 Poly Lactic Acid ( PLA )
(Sumber : https://cdn.shopify.com)



20

3. HIPS (High Impact Polystyrene)

Sangat mirip dengan ABS perbedaan utama adalah bahwa HIPS dapat

larut dalam larutan Limonene. Dapat juga untuk mencetak object 3D yang

komplek dengan kombinasi 3D filament lain, dimana HIPS sebagai bahan

pendukung atau support yang kemudian dapat dengan mudah dihilangkan dengan

menempatkan hasil 3D Printing di Larutan D-Limonene Oil.

Gambar 3. 11 High Impact Polystyrene ( HIPS )
(Sumber : https://airwolf3d.com/shop/hips/)

4. PVA (Polyvinyl Alkohol)

Merupakan 3D filament printer yang larut dalam air. Fitur ini membuat

filament PVA sangat cocok sebagai bahan pendukung atau support untuk 3D

Printing PLA yang kompleks.

Gambar 3. 12 PVA
(Sumber : https://images-na.ssl-images-amazon.com)



21

5. Flexible PLA

Flexible PLA merupakan filament PLA yang tidak berbahaya atau beracun,

yang memiliki kelebihan flexible dan elastis

Gambar 3. 13 Flexible PLA
(Sumber : amazon.com)

.

6. PETG (Glycol-modified PET)

PETG filament (Glycol-modified PET; Co polyesters) adalah senyawa

plastik yang satu family dengan PET (Polyethylene terephthalate). Memiliki

pengabungan keungulan dari senyawa plastik ABS dan PLA, serta memiliki

warna yang bening atau transparant dan kilap.

Gambar 3. 14 PETG
(Sumber : amazon.com)
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BAB IV

PROSES KERJA

Dalam BAB IV membahas tentang serangkaian proses kerja praktik dalam

perancangan dompet yang menggunakan aksen 3D Printing yang di sesuaikan

dengan trend masa kini di CV. BIERGO INDONESIA selama 90 hari.

Serangakaian proses kerja praktik didapat dari hasil observasi, wawancara, dan

study literature. Sehingga proses kerja praktik dapat dijelaskan denagan urutan

kerja mulai dari awal hingga akhir, yaitu sebagai berikut :

1. Orientasi atau Pembekalan Materi

2. Pemahaman software

3. Penyusunan konsep

4. Pembuatan bentuk desain 1

5. Presentasi dan Revisi desain 1

6. Pembuatan bentuk desain 2

7. Presentasi dan Revisi desain 2

8. Pemilihan desain akhir

9. Proses pengge-print an

10. Finishing

Berikut proses kerja yang dimana akan menjelaskan secara rinci dan detail.

4.1 Software yang digunakan

Dalam membuat sebuah desain di butuhkan perancangan manual dan digital

terlebih dahulu, dan pembuatan desain digital tersebut membutuhkan software
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atau program sebagai penunjang dalam hal pengerjaan desain awal. Software

untuk penunjang pembuatan desain 3D untuk 3D Printing tersebut antara lain

sebagai berikut adapun beberapa software yang di gunakan adalah:

1. 3Ds Max atau Blender 3D

Software ini dibutuhkan sebagai software utama untuk mendesain bentuk-

bentuk perhiasan, aksesoris bahkan merchandise. Software ini mampu

membangun desain dari 2 dimensi, membuat bentukan organis. Hingga proses

rendering 3 dimensi dengan output berupa gambar, vidio dan menjadi file siap

cetak 3D printing.

Gambar 4. 1 Logo 3D Max
(Sumber : http://www.nianastiti.com/2016/11/mengenal-3-jenis-dompet-wanita-

yang.html)

2. Materialise Magics

Magics adalah software untuk pengecekan dan memperbaiki kerusakan geometri

pada file bentukan 3D yang berformat file STL, sebelum proses cetak. bertujuan

untuk menampilkan soliter dengan detail yang terlihat sama dengan benda yang

akan dirancang pada umumnya disajikan dengan skala 1:20, 1:35, 1:50, 1:60.

Sehingga konsumen dapat melihat dengan jelas detail pada produk tersebut, dan

dengan houshing dapat menimbulkan efek eyecacthing

http://www.nianastiti.com/2016/11/mengenal-3-jenis-dompet-wanita-yang.html
http://www.nianastiti.com/2016/11/mengenal-3-jenis-dompet-wanita-yang.html
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Gambar 4. 2 Logo Materialise Magics
(Sumber : https://www.teamos-hkrg.com/index.php?threads/materialise-magics-

v22-0.62402/)

3. Simplify 3D

Simplify menjadi software untuk mengatur spesifikasi cetak file yang

sudah disiapkan untuk dicetak pada mesin 3D printing. Simplify berguna untuk

mengontrol setiap aspek dari cetakan 3D, simplify sendiri berguna untuk mengatur

ketika akan mencetak file 3D pada 3D print, mulai dari kecepatan cetak, posisi

cetakan, support bahkan hal teknis lainnya dalam proses mencetak menggunakan

mesin 3D printing.

.

Gambar 4. 3 Logo Simplify
(Sumber : https://www.dream3d.co.uk/about/simplify3d-logo)

4.2 Penyusunan konsep

Adalah sebuah tahap dimana seseorang menuangkan pikiran untuk dapat

memperkirakan hasil dari produk yang akan di buat kedalam sebuah gambaran,

mulai dari gambaran teknologi yang di gunakan, tema produk, fungsi dan prinsip

kerjanya serta bentuk dari produk.

https://www.teamos-hkrg.com/index.php?threads/materialise-magics-v22-0.62402/
https://www.teamos-hkrg.com/index.php?threads/materialise-magics-v22-0.62402/
https://www.dream3d.co.uk/about/simplify3d-logo
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Proses penyusunan konsep dimulai dengan mengetahui kebutuhan

pelanggan dan target spesifikasi produk yang ingin di hasilkan sehingga nantinya

dapat menghasilkan serangkaian konsep produk yang baik dan setelah itu tim akan

membuat seleksi akhir untuk menentukan konsep yang paling tepat dan paling

sesuai dengan selera pasar dan poin – poin yang terkandung dalam penjelasan

produk, sehingga ditingkat produksinya lebih mudah untuk mengerjakannya

karena sudah mengetahui poin – poin apa saja yang dia inginkan ada dalam

sebuah produk tersebut, dan nantinya produk dapat memuaskan pelanggan dan

dapat sukses di pasaran.

Gambar 4. 4 Presentasi rancangan awal
(Sumber : Dokumen pribadi)

4.3 Indonesia trend forecasting 2019-2020

Adalah sebuah pendekatan strategis untuk memahami perubahan perilaku

dan pola pikir masyarakat secara global. Hal itu dilakukan dengan menganalisis

evolusi perilaku manusia terhadap aspek-aspek kehidupan seperti politik,

ekonomi, sosial-budaya, dan teknologi yang dapat dijadikan alat untuk

memprediksi tren masa depan melalui visualisasi skenario kreatif untuk
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diaplikasikan ke dalam fashion, tekstil, desain produk, interior, barang-barang

konsumen, arsitektur, makanan, kecantikan, gaya hidup, dan lain-lain.

Gambar 4. 5 Indonesia Trend Forcasting
(Sumber : https://trendforecasting.id/)

1. Neo Medieval

Tema ini terinspirasi oleh istilah “Neomedievalism” yang pertama kali

diutarakan Hedley Bull pada tahun 1977 dalam “Masyarakat Anarkis”.

Sebuah studi aturan dalam politik dunia untuk menggambarkan erosi

kedaulatan negara dalam dunia kontemporer yang terglobalisasi”. Globalisasi

mengakibatkan sebuah trend yang menyerupai masa abad pertengahan, di mana

kekuatan politik dikendalikan oleh kekuatan-kekuatan lain, seperti badan-badan

keagamaan, pemerintahan otonomi dari pada sebuah otoritas politik tunggal dalam

bentuk negara yang memiliki kedaulatan mutlak atas wilayahnya.

Tema-tema abad pertengahan menjadi tetap mempesona dalam dunia yang

modern dan berteknologi tinggi, karena sebuah narasi romantis sejarah sangat

dibutuhkan untuk menjelaskan pandangan yang membingungkan akan situasi

politik dan budaya saat ini. Hasilnya adalah sebuah tema bernafas abad

pertengahan, namun sangat futuristik dan kelihatan berlatar belakang teknologi

tinggi, fiksi ilmiah mengenai kehidupan inter-galaktik dalam gaya dan pemikiran

https://trendforecasting.id/
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abad pertengahan merupakan pengaruh utama dalam tema ini, membuat kita

membebaskan imajinasi dan kreativitas untuk menghidupkan gaya historis

futuristik.

Gambar 4. 6 Neo Medieval
(Sumber : https://trendforecasting.id/)

2. Cortex

Cortex merupakan paradoks kecerdasan buatan di era evolusi digital,

ketika digitalisasi membaur dengan seluruh aspek kehidupan manusia. Kecerdasan

buatan dipandang dapat membantu manusia dalam proses riset desain, yang

berujung pada inovasi.

Inovasi material dengan bantuan teknologi mewarnai tema ini, termasuk

bentuk abstrak terstruktur, tidak terduga, fleksibel, dan dinamis dalam siluet

maupun tekstur

Gambar 4. 7 Cortex
(Sumber : https://trendforecasting.id/

https://trendforecasting.id/
https://trendforecasting.id/
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3. Savarga

Savarga berasal dari bahasa sanskerta yang berarti “Surga”, untuk

menggambarkan pendekatan antar manusia secara spiritual.

Savarga merupakan simbol dari dampak yang bisa dihasilkan jika umat

manusia bersatu dan bekerjasama, memberikan kemurahan hati dan pengetahuan

dengan imbalan rasa bahagia, menciptakan semacam surga di atas bumi,

mengurangi kerusakan dan penyakit sosial yang tercipta dengan berjalannya

sejarah umat manusia. Desain memperlihatkan produk-produk berbasis kriya

bernilai tinggi, untuk menggarisbawahi warisan tradisi yang tak ternilai harganya

dan kearifan lokal pelaku kriya tradisional, yang eksistensinya kini menjadi

penjaga preservasi budaya

Gambar 4. 8 Savarga
(Sumber : https://trendforecasting.id/)

4. Exuberan

Adalah keburaman batas kultural terbentuk dari satu sisi yang bergaya

barat dan sisi lainnya yang berakar ketimuran, di mana nilai-nilai budaya Asia

seperti inklusivitas generasi muda dan tua merupakan bagian dalam keseharian.

Sebuah semangat yang secara mengejutkan juga ditemukan pada gaya

kecenderungan untuk hidup secara dinamis, aktif dan kreatif. Karakter dasar dari

tema ini adalah santai, ramah, sedikit ‘nerdy’ namun tetap ‘stylish’ dan lucu.

https://trendforecasting.id/
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Kehidupan yang tidak terlepas dari teknologi digital merangkul rekonsiliasi

budaya dalam musik, hiburan dan seni, yang divisualisasikan dengan grafis yang

berwarna, ‘street art’, komik dan kartun.

Gambar 4. 9 Exuberant
(Sumber : https://trendforecasting.id/)

4.4 Pembuatan bentuk desain

Proses pertama dalam pembuatan bentuk desain yaitu mengetahui bahan

material yang nantinya akan di gunakan, bahan yang di gunakan adalah PLA

(Poly Lactic Acid) yang akan di cetak pada kain, jenis kain yang di pilih adalah

kain jaring dan kain kanvas lalu untuk desain yang lain menggunakan kain jenis

kulit sintetis dan katun

Gambar 4. 10 Rancangan Manual
(Sumber : Dokumen pribadi)

https://trendforecasting.id/
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Gambar 4. 11 Rancangan digital
(Sumber : Dokumen pribadi)

4.5 Proses mencetak 3D

Adalah proses di mana desain yang sudah kita buat di pindah kedalam

mesin 3D printing dan di cetak, sehingga menghasilkan objek tiga dimensi,

dengan material yang sudah di pasang pada mesin.

Gambar 4. 12 Proses Print
(Sumber : Dokumen pribadi)

4.6 Penggabungan dan finishing

Adalah proses dimana produk yang sudah di cetak akan di gabungkan

menjadi produk akhir yang di inginkan, dalam rana ini saya membuat dompet, lalu
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selesai di gabungkan akan melalui proses finishing tahapan tertentu sampai

memenuhi kualitas (mutu) standar tertentu.

Gambar 4. 13 Contoh hasil
(Sumber : https://3dprint.com/36409/mixee-labs-3d-printed-purses/)
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BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan pengalaman yang saya dapat selama melaksanakan Kerja

Praktik selama 90 hari di CV. BIERGO INDONESIA, maka dapat disimpulkan

beberapa hal yaitu :

1. Mengetahui tentang dunia cetak 3D Printing.

2. Mendapatkan pengetahuan tentang jenis software yang bisa membantu hasil

3D Printing menjadi lebih rapi sebelum di cetak

3. Mendapatkan pengalaman dalam dunia bekerja disebuah perusahaan.

4. Mendapatkan pengetahuan tentang bahan dan material yang digunakan

untuk pembuatan produk 3D Printing.

5.2 Saran

Adapun saran yang dapat disampaikan berkaitan dengan penulisan laporan

Kerja Praktik ini sebagai berikut :

1. Bagi perusahaan

Untuk lebih baiknya di perusahaan memiliki berbagai jenis filament 3D

Printing bukan hanya filament ABS, agar mahasiswa yang melakukan kerja

praktik bisa langsung belajar dan mengetahui langsung tentang material.

2. Bagi mahasiswa

Untuk mahasiswa yang melakukan Kerja Praktik di CV. BIERGO

INDONESIA, harus bisa membedakan waktu dimana saat sedang melakukan

kerja praktik serius dengan saat sedang bercanda.



33

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Kotler dan Keller. 2012. Manajemen Pemasaran. Edisi 12. Jakarta : Erlangga.

Jurnal :

Putra, Kumara & Ulin. 2018. Pemanfaatan Teknologi 3D Printing Dalam
Proses Desain Produk Gaya Hidup. Seminar Nasional Sistem Informasi dan
Teknologi Informasi 2018. Pontianak, 12 Juli 2018.
http://repository.ubaya.ac.id/32680/1/Kumara-3D%20produk%20lifestyle.pdf,

Internet:

http://trendforecasting.id/

http://www.herworld.co.id/article/2018/9/10240-Singularity-Mengupas-4-

Trend-Forecasting-20192020

http://trendforecasting.id/
http://www.herworld.co.id/article/2018/9/10240-Singularity-Mengupas-4-Trend-Forecasting-20192020
http://www.herworld.co.id/article/2018/9/10240-Singularity-Mengupas-4-Trend-Forecasting-20192020

	 `
	LEMBAR PENGESAHAN
	ABSTRAK
	KATA PENGANTAR
	DAFTAR ISI
	DAFTAR  GAMBAR
	BAB I PENDAHULUAN
	1.1Latar Belakang
	1.2Rumusan Masalah
	1.3Batasan Masalah
	1.4Tujuan
	1.5Manfaat
	1.Manfaat Bagi Mahasiswa
	2.Manfaat Bagi Perusahaan
	3.Manfaat Bagi Akademis


	BAB II GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN
	2.1Profil Perusahaan
	2.2Sejarah singkat perusahaan CV. BIERGO Indonesia
	2.3Visi dan Misi CV. BIERGO INDONESIA
	1.Visi
	2.Misi

	2.4Informasi  Perusahaan
	1.Divisi Kesehatan
	2.Divisi Properti
	3.Divisi merchandise & jewelry
	4.Divisi Otomotif

	2.5Manajemen Perusahaan & Struktur Organisasi
	2.6Lokasi Biergo Indonesia
	2.7Logo Perusahaan

	BAB III TINJAUAN PUSTAKA
	3.1Desain Produk 3D Printing
	3.2Dompet
	3.23D Printing
	3.3Jenis-jenis mesin 3D Printing
	1.Direct And Binder Printer 3D
	2.Photopolymerization And Sintering 

	3.4Material 3D Printing 
	1.ABS (Acrylonitrile Butadiene Styrene)
	2.PLA (Poly Lactic Acid)
	3.HIPS (High Impact Polystyrene)
	4.PVA (Polyvinyl Alkohol)
	5.Flexible PLA 
	6.PETG (Glycol-modified PET) 


	BAB IV
	PROSES KERJA
	4.1Software yang digunakan
	4.2Penyusunan konsep
	4.3Indonesia trend forecasting 2019-2020
	4.4Pembuatan bentuk desain
	4.5Proses mencetak 3D
	4.6Penggabungan dan finishing

	BAB V PENUTUP
	5.1Kesimpulan 
	5.2Saran

	DAFTAR PUSTAKA

