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ABSTRAK 

Indonesia merupakan negara berkembang dalam bidang industri. Hal ini 

menyebabkan banyak pabrik-pabrik bermunculan guna memenuhi kebutuhan  

akan suatu produk. Diera modern ini masyarakat lebih banyak sekali yang tidak 

tahu persis bagaimana industri kreatif itu 

Banyak sekali di sekeliling kita berbagai jenis, produk yang di perjual 

belikan di pamerkan di berbagai showroom, namun kita tidak tahu bagaimana 

proses pembuatan produk ini dari proses desainya.  

Karena dalam pembuatan mebel diperlukan adanya desainer (Drafter) 

yang bertugas membuat gambar teknik atau sebuah gambar kerja untuk 

mempermudah kerja bagian pelaksana (bagian produksi). 

Didalam karya tulis ini penulis akan membahas proses pembuatan desain 

mabel/furniture melalui proses analisis dan penggambaran bentuk teknik yang 

meliputi, desain dua demensi (2D) sampai dengan finish design menggunakan 

aplikasi . 

 

Kata Kunci: Drafter, Produk, Proses desain, Home Decoration. 
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  BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1  Latar Belakang Masalah 
 

Seni dekorasi rumah adalah seni menghias. Seni dekorasi ini digunakan 

untuk menghias sesuatu agar tampak harmonis. Menurut D.K. Ching (2002:46) 

dekorasi rumah adalah perencanaan tata letak dan desain ruang interior di dalam 

rumah. Tujuan dekorasi rumah adalah perbaikan fungsional, pengayaan estetika, 

dan peningkatan psikologis ruang interior. Sedangkan menurut Kotler & 

Armstrong, (2001: 346)  Pengertian produk adalah segala  sesuatu  yang  dapat  

ditawarkan  kepasar  untuk mendapatkan perhatian, dibeli, digunakan, atau 

dikonsumsi yang dapat memuaskan keinginan atau kebutuhan. Secara konseptual 

produk adalah pemahaman subyektif dari produsen atas sesuatu yang bisa 

ditawarkan sebagai  usaha  untuk  mencapai  tujuan  organisasi  melalui  pemenuhan 

kebutuhan  dan  kegiatan  konsumen,  sesuai  dengan  kompetensi  dan kapasitas 

organisasi serta daya beli pasar. Selain itu produk dapat pula didefinisikan sebagai 

persepsi konsumen yang dijabarkan oleh produsen melalui hasil produksinya. 

Produk dipandang penting oleh konsumen dan dijadikan dasar pengambilan 

keputusan pembelian. Adapun sebuah penjelasan menurut Swastha dan Irawan 

(1990:165) Produk adalah suatu sifat kompleks, baik dapat diraba maupun tidak 

diraba, termasuk bungkus, warna, harga, prestise perusahaan, pelayanan pengusaha 

dan pengecer, yang diterima pembeli untuk memuaskan keinginan dan kebutuhan. 
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Peran dekorasi rumah dan sebuah produk sangat penting dalam sebuah 

perusahaan yang bergerak di bidang industry creative. Dalam pembahasan kali ini, 

PT Universal Karya Artistik menjadi salah satu pilihan untuk melakukan Kerja 

Praktik, karena dengan melakukan kerja praktik diperusahaan ini dapat mengetahui 

dan belajar bagaimana disiplin bekerja dan bekerja secara tim. Kerja Praktik ini 

juga diharap dapat mengembangkan sebuah kreatifitas dan belajar dalam 

kemandirian mental di dunia kerja. 

 

1.2 Rumusan Masalah  
 

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan diatas. Maka rumusan 

masalah yang di dapat yaitu : 

 

Bagaimana mengembangkan sebuah home decoration dan produk sebagai alat 

penjualan yang bernilai  tinggi untuk perusahaan ? 

 

1.3 Batasan Masalah  
 

Dari Masalah yang di dapat, maka batasan permasalahan pada laporan ini 

antara lain:  

 

Membuat home decoration dan produk dengan bahan medium-density fibreboard 

(MDF).  
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1.4 Tujuan  
 

Tujuan dari pembuatan laporan kerja praktik ini adalah  sebagai berikut:  

1. Membuat sebuah karya home décor dan produk dengan pengembangan desain 

yang sudah ada. 

2. Mengidentifikasi karya tersebut untuk sarana penjualan dan pemanfaatan 

material.  

3. Mengetahui bahan yang akan di gunakan dengan berbagai varian ukuran  

4.    Dapat mengaplikasikan ke dalam sebuah karya 

 

1.5 Manfaat  
 

Manfaat dari  pengembangan ini adalah:  

 

1.5.1 Manfaat Pribadi 

 

1. Mengetahui proses pengerjaan home decoration dan produk 

2. Menambah pengalaman pekerjaan dibidang produk khusunya MDF 

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

perkuliahan dengan kerja di lapangan. 

4. Membentuk sikap kerja professional, kritis serta disiplin 

5. Menambah wawasan dalam dunia kerja 
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1.5.2. Manfaat Bagi Perusahaan 

 

1. Mempererat hubungan industri dengan perguruan tinggi 

 

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

melakukan Kerja Praktik 

 

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

 

4. Membuka wawasan untuk para mahasiswa dapat belajar  

 

1.5.3. Manfaat Bagi Akademik 

 

1.  Mengaplikasikan keilmuan produk pada pembuatan MDF 

 

2. Kerja Praktik dapat dijadikan sebagai alat promosi keberadaan akademik    

ditengah-tengah dunia kerja. 

 

 

1.6    Pelaksanaan 

 

       1.6.1  Detail Perusahaan  

 

Nama Perusahaan   : PT. Universal Karya Artistik 
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Bidang                     : Industri Kreatif 

 

Alamat Perusahaan : Ruko Darmo Park 1, 5c-9. Jl Mayjen Sungkono, Surabaya 

 

Telepon/HP             : 081333831747 

 

Fax                          : 031-5683663 

 

Email                       : pt.uniart@uniart.co.id 

 

1.6.2   Periode 

 

Tanggal Pelaksanaan : 22 Januari 2018 – 22 Maret 2018 

 

Waktu                        : 08.30 – 17.30  

 

1.7    Sistematika Penulisan  
 

Dalam Peyusunan Laporan Kerja Praktik ini disusun dengan sistematika 

penulisan yang terdiri dari lima bab yang di dalamnya terdapat penjabaran dan 

pembahasan agar pembaca dapat memahami dengan mudah permasalahannya, 

yaitu :  

 

 

 

mailto:pt.uniart@uniart.co.id
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BAB I : PENDAHULUAN  

Bab Pertama akan membahas mengenai Latar Belakang Masalah, Perumusan 

Masalah, Batasan Masalah, Pelaksanaan Kerja Praktik, dan Sistematika Penulisan  

 

BAB II : GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN  

Bab Kedua akan membahas mengenai informasi umum PT. Universal Karya 

Artistik, Visi dan Misi hingga Struktur Perusahaan PT. Universal Karya Artistik . 

 

BAB III : LANDASAN TEORI  

Bab Ketiga akan membahas dan menjelaskan tentang teori ysng digunakan 

sebagai dasar dalam pembuatan laporan ini dan berkaitan dengan permasalahan 

yang akan diangkat menurut beberapa tokoh ahli 

 

BAB IV : DESKRIPSI PEKERJAAN  

Bab Keempat akan membahas metode pengembagan home decoration dan 

produk unutuk memperkuat permasalahan dalam pembuatan laporan ini disertai 

pengumpulan data, sebuah konsep , proses desain dan hasil akhir yang berupa 

implementasi karya berdasarkan konsep desain yang telah ditentukan. 

 

BAB V  : PENUTUP  

Bab Kelima membahas mengenai kesimpulan pengembagan home decoration 

yang berkaitan dengan permasalhan yang diangkat dan akan dijelaskan secara 

singkat, serta saran untuk pengembangan PT. Universal Karya Artistik
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BAB II 

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

 

2.1 Sejarah dan Perkembangan Perusahaan 
 

PT. Universal Karya Artistik didirikan pada desember 2014 yang berletak 

di Ruko Darmo Park 1, 5c-9. Jl Mayjen Sungkono, Surabaya. Yang didirikan oleh 

tiga orang pemilik yaiyu bapak Ricky Mulya, bapak Hadi Samporno, dan bapak 

Suryo Ongko. Sebuah perusahaan yang bergerak di bidang industri kreatif. 

Disamping itu PT Universal Karya Artistik juga menampung pembuatan home 

decoration dan wallpaper.  Karyawan pada awal berdirinya PT. Universal Karya 

Artistik berjumlah lima orang.  

Pengerjaan yang awal mulanya untuk melayani para client yang akan membuat 

berbagai macam pekerjaan berupa desain interior berubah menjadi pembuatan 

segala produk yang menuju rana industri kreatif yang lebih luas, semakin 

berkembang hingga saat ini  PT. Universal Karya Artistik mempunyai banyak client 

dari berbagai daerah di indonesia dan luar negeri diantaranya belanda dan 

singapura.   

PT. Universal Karya Artistik tidak memiliki cabang di luar kota dan luar negeri 

untuk mendekatkan konsumen yang berbasis di kota surabaya yang notabene adalah 

client dekat dari PT. Universal Karya Artistik. 

 Semakin banyaknya order dan kebutuhan PT. Universal Karya Artistik 

memiliki satu buah mesin laser dan satu buah mesin potong dari swiss untuk 
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mengkerjakan beberapa projet atau karya agar proses pengerjaan lebih cepat 

dan efisien.  

 

2.2 Visi Dan Misi Perusahaan  

 

2.2.1 Visi Perusahaan  

 

1. Menjadikan wadah kreatif di indonesia . 

2. Memproduksi ide kreatif tersebut menjadi nyata . 

3. Membantu, memberikan, dan membagikan ide – ide kreatifitas kepada para 

pelaku yang bergerak di industri kreatif . 

4. Memotivasi para karyawan yang bekerja di PT. Universal Karya Artistik untuk 

menjadi entrepreneur yang bergerak di industri kreatif . 

 

2.2.2 Misi Perusahaan  

 

1. Menggerakan para pelaku industri kreatif untuk menjual produk – produk yang 

di produksi oleh PT. Universal Karya Artistik (Dalam hal tersebut membuka 

lapangan pekerjaan baru ). 

2. Membuka wawasan kepada pelaku industri kreatif bahwa produk – produk 

mereka dapat menjadi komoditi eksport. 
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2.3 Struktur Perusahaan 
 

 

 

 

Gambar 2.1 Struktur PT. Universal Karya Artistik 

                          Sumber : Data Perusahaan 2018 

 

 

2.4 Kontak Perusahaan 

 

Nama Perusahaan      : PT. Universal Karya Artistik  

Jasa                            : Industri Kreatif 

Alamat                       : Ruko Darmo Park 1, 5c-9. Jl Mayjen Sungkono, Surabaya 

Telepon                      : 031-5683663 

Fax                             : 031-5683663 

Email                         : pt.uniart@uniart.co.id 
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2.5 Logo Perusahaan  

 

 

Gambar 2.2 Logo PT. Universal Karya Artistik 

Sumber : Data Perusahaan 2018
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BAB III 

LANDASAN TEORI 

 

3.1 Home Decoration 
 

Seni dekorasi rumah adalah seni menghias. Seni dekorasi ini digunakan 

untuk menghias sesuatu agar tampak harmonis. Menurut D.K. Ching (2002:46) 

(www.rossybm.wordpress.com/2015/12/17/desain-interior) 

 

3.2 Pengertian Desain Produk 
 

Desain Produk adalah sebagai alat manajemen untuk menterjemahkan hasil 

kegiatan penelitian dan pengembangan yang dilakukan sebelum menjadi 

rangcangan 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 – produk atau jasa yang dirancang secara tepat atau 

menghasilkan keluaran – keluaran yang dapat memuaskan keinginan para 

pelanggan. 

 

Untuk menghasilkan keluaran – keluaran yang tepat guna dan sesuai dengan 

keinginan pelanggan maka perlu adanya desain produk. Ada pun beberapa 
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pengertian tentang desain produk menurut para ahli. Sebelum menerangkan 

tentang pengertian desain produk, maka produk pun memiliki pengertian sendiri 

sebagaimana dikemukakan oleh W.J. Stanton ( 1981 ; 192 ) 

 

3.2.1 Tujuan Desain Produk 

 

Berdasarkan beberapa pengertian Desain Produk tersebut diatas ternyata 

bahwa Produk Desain mempunyai maksud dan tujuan untuk membantu 

perusahaan dalam menciptakan dan mengembangkan produk baru atau untuk 

menjamin hasil produki yang sesuai dengan keinginan pelanggan disatu pihak 

serta dipihak lain untuk menyesuaikan dengan kemampuan perusahaan. 

 

Maksud dari Desain Produk, antara lain :  

 Untuk menghindari kegagalan – kegagalan yang mungkin terjadi dalam 

pembuatan suatu produk.  

 Untuk memilih metode yang paling baik dan ekonomis dalam pembuatan 

produk.  

 Untuk menentukan standarisasi atau spesifikasi produk yang dibuat.  

 Untuk menghitung biaya dan menentukan harga produk yang dibuat.  

 Untuk mengetahui kelayakan produk tersebut apakah sudah memenuhi 

persyaratan atau masih perlu perbaikan kembali.  

Sedangkan tujuan dari Desain Produk itu sendiri, adalah :  
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 Untuk menghasilkan produk yang berkualitas tinggi dan mempunyai nilai 

jual yang tinggi.  

 Untuk menghasilkan produk yang trend pada masanya.  

 Untuk membuat produk seekonomis mungkin dalam penggunaan bahan 

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

 

3.2.2 Produk 

 

Produk adalah sesuatu yang dapat ditawarkan ke pasar untuk diperhatikan, 

dipakai, dimiliki, atau dikonsumsikan sehingga dapat memuaskan keinginan atau 

kebutuhan. Dari pengertian ini dapat disimpulkan bahwa hampir semua yang 

termasuk produksi adalah benda nyata yang dapat dilihat, diraba, dan dirasakan. 

(http://www.pengertianahli.com/2014/05/pengertian-produk-dan-jenis-

produk.html) 

 

3.3 Jenis – Jenis Produk 
 

Berdasarkan jenisnya, produk dibagi menjadi dua bagian yaitu 

(http://www.pengertianahli.com/2014/05/pengertian-produk-dan-jenis-

produk.html) : 

1. Produk Konsumsi 

Produk konsumsi (consumer products) adalah barang yang dipergunakan oleh 

konsumen akhir atau rumah tangga dengan maksud tidak untuk dibisniskan atau 
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dijual lagi. Barang-barang yang termasuk jenis produk konsumsi ini antara lain 

sebagai berikut: 

A. Barang kebutuhan sehari-hari (convenience goods), yaitu barang yang 

umumnya sering kali dibeli, segera dan memerlukan usaha yang sangat kecil 

untuk memilikinya, misalnya barang kelontong, baterai, dan sebagainya. 

B. Barang belanja (shopping goods), yaitu barang yang dalam proses pembelian 

dibeli oleh konsumen dengan cara membandingkan berdasarkan kesesuaian 

mutu, harga, dan model, misalnya pakaian, sepatu, sabun, dan lain sebagainya. 

C. Barang khusus (speaciality goods), yaitu barang yang memiliki ciri-ciri unik 

atau merk kas dimana kelompok konsumen berusaha untuk memiliki atau 

membelinya, misalnya mobil, kamera, dan lain sebagainya. 

2. Produk Industri 

Produk industri (business products), adalah barang yang akan menjadi begitu 

luas dipergunakan dalam program pengembangan pemasaran. Barang industri juga 

dapat dirinci lebih lanjut jenisnya antara lain sebagai berikut : 

 

A. Bahan mentah, yaitu barang yang akan menjadi bahan baku secara fisik untuk 

memproduksi produk lain, seperti hasil hutan, gandum, dan lain sebagainya. 

B. Bahan baku dan suku cadang pabrik, yaitu barang industri yang digunakan 

untuk suku cadang yang aktual bagi produk lain, misalnya mesin, pasir, dan lain 

sebagainya. 

C. Perbekalan operasional, yaitu barang kebutuhan sehari-hari bagi sektor industri, 

misalnya alat-alat kantor, dan lain-lain. 
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3.4 Desain 
 

Suatu sistem yang berlaku untuk segala jenis perancangan yang mana titik 

beratnya dilakukan dengan melihat segala sesuatu persoalan tidak secara terpisah 

atau tersendiri, namun sebagai suatu kesatuan dimana satu masalah dengan lainnya 

saling terkait 

 

3.4.1 Prinsip Desain 

 

Balance 

Dimana balance tersebut sama halnya mempertimbangkan stabilitas atau 

kesan adanya daya tarik yang sama antara bagian yang satu dengan yang lainnya 

tanpa meniadakan aksentuasi yang menjadi pusat perhatian pada susunan karya 

seni. 

Unity 

Unity yang merupakan kesatuan yang diubah melalui unsur yang mendominasi dan 

kurang mendominasi serta kedekatan dalam suatu komposisi karya seni. 

 

Ritme 

Susunan yang teratur dari unsur yang diulang-ulang dalam suatu karya seni. Prinsip 

yang terakhir adalah proporsi yaitu perbandingan ukuran yang ideal dari suatu 

objek. 

(http://rocketmanajemen.com/definisi-desain/) 

http://rocketmanajemen.com/definisi-desain/
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3.4.2 Definisi Desain 

 

Menurut Sachari (2005 : 7-8) Desain adalah garis besar, sketsa, rencana, 

seperti dalam kegiatan seni, bangunan, gagasan tentang mesin yang akan 

diwujudkan (The American Collage Dictionary). Desain adalah gambar atau garis 

besar tentang sesuatu yang akan dikerjakan atau dibuat dalam suatu bentuk grafis. 

(https:)www.academia.edu/). 

 

3.4.3 Unsur – Unsur Dalam Desain 

 

Dalam buku Desain Komunikasi Visual (oleh Rakhmat Supriyono, Andi 

Yogyakarta,2010 Hal 57-58) ada beberapa unsur visual yang perlu dikenal 

sebelum mendesain antara lain : 

1 Garis 

Garis tidak memiliki kedalaman, hanya memiliki ketebalan dan panjang 

yang disebut  elemen satu dimensi. Wujud garis sangat bervariasi, sesuai 

kebutuhan dan citra yang diinginkan. Garis lurus mempunyai kesan kaku 

dan formal. Garis lengkung memberi kesan luwes dan lembut. Garis zig-zag 

terkesan keras dan dinamis. Garis tidak beraturan mempunyai kesan 

flexsible dan tidak formal. Garis juga bisa dibuat putus – putus, gradasi, 

tebal – tipis dan variasi lainnya sesuai dengan image yang diinginkan 

2 Bidang 
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Bentuk apapun yang memiliki dimensi tinggi dan lebar adalah sebuah 

bidang. Bidang dapat berupa bentuk geometris (lingkaran, segitiga, elips, 

setengah lingkaran, dll) dan bentuk tidak beraturan. Bidang geometris 

memiliki kesan formal, bidang non-geometris memiliki kesan tidak formal, 

santai, dan dinamis. 

 

3 Warna 

Warna dapat menarik perhatian pembaaca dan membantu menciptakan 

mood. Sebagai contoh desain publikasi yang menggunakan warna soft 

dapat menyampaikan kesan lembut, tenang, dan romantik. Warna kuat dan 

kontras dapat memberi kesan dinamis, cenderung meriah. Dalam seni rupa, 

warna dapat dilihat dari 3 dimensi yaitu : 

Hue, pembagian warna dasar. Warna dipilih menjadi 3 golongan yaitu: 

warna primer (merah, kuning, biru), warna sekunder merupakan campuran 

dua warna primer dengan perbandingan seimbang 1:1. 

(merah+kuning=orange) (kuning+biru=hijau) (biru+merah=ungu), jika 

warna primer dicampur dengan warna sekunder maka akan terjadi warna 

tersier, yaitu merah-orange, merah-ungu, biru-ungu biru-hijau, dan kuning-

hijau. 

Value, terang – gelapnya warna. Semua warna dapat dikurangi atau 

diperlemah kekuatannya dengan cara dimudahkan (dibuat lebih terang) 

atau dituakan (dibuat lebih gelap). Warna yang dimudakan atau dituakan 

cenderung lebih toleransi menerima warna – warna lain. Warna yang 

dimudakan dengan cara menambahkan warna putih disebut warna tint, 
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sedangkan warna yang dituakan dengan cara menambahkan sedikit hitam 

disebut warna shade.  

Intensity, tingkat kejernihan warna. Suatu warna (hue) disebut memiliki 

intensitas penuh ketika tidak mencampuri warna lain. Warna- warna yang 

masih murni disebut pure hue. 

4 Value, terang – gelapnya warna. 

Kontras value dalam Desain Komunikasi Visual dapat digunakan untuk 

menonjolkan pesan atau informasi sekaligus menciptakan citra. 

Penggunaan warna kurang kontras (low contrast value) dapat 

menciptakan kesan damai, statis, dan tenang. Sebaliknya komposisi 

warna kontras (high contrast value) memberikan kesan dinamis, enerjik, 

dramatis, dan bergairah. 

5 Texture  

Nilai raba atau halus – kasarnya suatu permukaan benda. Karya desain 

umumnya dicetak diatas kertas halus seperti HVS, Art Papper, ivory, 

Dll. 

6 Format 

Besar kecilnya elemen visual perlu diperhitungkan secara cermat 

sehinga memiliki nilai kemudahan baca (legibility) yang tinggi. Besar 

kecilnya ukuran huruf untuk judul, sub judul, teks diperhitungkan secara 

proposional agar mempermudah pembaca dalam memilih informasi 

mana yang perlu dibaca pertama, kedua, dst. 

 

3.5 Karakteristik Produk 
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Menurut Kottler & Keller (2006), karakteristik produk adalah kondisi yang 

berbeda dari suatu produk dibandingkan para pesaingnya yang dapat ditawarkan 

kepada konsumen untuk memenuhi kebutuhan. Setiap produk memiliki 

karakteristik yang berbeda-beda, dan setiap produsen selalu berusaha 

menciptakan produk yang memiliki karakteristik tersendiri sehingga konsumen 

memiliki persepsi khusus terhadap produk tersebut. Banyaknya variasi produk 

yang ditawarkan oleh suatu perusahaan merupakan langkah untuk menghadapi 

persaingan dalam merebut pangsa pasar. Dalam industri otomotif yang semakin 

berkembang ini, mobil sudah menjadi kebutuhan pokok dalam kehidupan sehari-

hari. Dengan menawarkan berbagai macam variasi dan tipe, tentunya akan 

konsumen akan memiliki banyak pilihan yang disesuaikan dengan kebutuhan 

dan kemampuan masing-masing.             Produsen juga harus  jeli dalam 

menangkap selera pasar lalu menuangkannya dalam produk yang dihasilkan 

dengan karakteristik sesuai apa yang konsumen inginkan, sehingga bisa disebut 

karakteristik produk merupakan salah satu faktor penting yang membuat produk 

tersebut diterima oleh pasar. Menurut Ryerson (2009), karakteristik suatu 

produk merupakan modal atau atribut penting, sejauh produk tersebut mampu 

memberikan keuntungan untuk memenuhi tujuan yang lebih besar. Dengan kata 

lain, karakteristik produk adalah suatu pola yang akan menentukan suatu produk 

layak untuk di konsumsi atau tidak. Dalam industri otomotif, tiap produsen 

kendaraan berlomba-lomba dalam menciptakan suatu produk baru dan bertujuan 

untuk meraih pangsa pasar. Perusahaan yang dapat menciptakan suatu produk 

dengan memiliki kelebihan pada karakteristik produknya, merupakan nilai 

tambah yang akan membantu perusahaan dalam mencapai tujuannya. 
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3.6 Teori – Teori Desain  

 

Desain adalah elemen kunci yang digunakan untuk mempersiapkan dasar 

pemasaran baru yang dapat meningkatkan nilai produk dan nilai kompetitif 

suatuproduk (Blijlevens & Schoormans, 2009). Hal ini senada dengan hasil 

penelitian Gemser dan Leenders (dalam Schoormans Creusen, 2005) yang 

mengatakan bahwa desain produk yang baik akan mempengaruhi kesuksesan 

penjualan produk tersebut penampilan suatu produk dapat meningkatkan nilai 

produk itu sendiri, karenabanyak konsumen yang suka membeli produk yang 

terlihat estetis (Schoormans &Creusen, 2005). 

 

3.7 Dekorasi   

 

Menurut Suptandar (1995:11) Desain interior berarti suatu sistem atau cara 

pengaturan ruang dalam yang mampu memenuhi persyaratan kenyamanan, 

keamanan, kepuasan kebutuhan fisik dan spiritual bagi penggunanya tanpa 

mengabaikan faktor estetika. D.K Ching (1995) Desain interior adalah 

merencanakan, menata, dan merancang ruang - ruang interior dalam bangunan, 

yang berfungsi untuk memenuhi kebutuhan dasar akan sarana untuk bernaung 

dan berlindung, menentukan sekaligus mengatur aktifitas, memelihara aspirasi 

dan mengekspresikan ide, tindakan serta  penampilan, perasaan, dan kepribadian 
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3.8 Elemen – Elemen Dekorasi  

 

1. Tekstur 

          Semakin banyak tekstur, maka semakin meriah. Jika ingin dekorasi yang 

sederhana, maka Anda tidak perlu menambahkan banyak tekstur dalam 

pemilihan bahan yang digunakan. Sebaliknya, jika ingin rumah Anda terlihat 

ramai, maka beri sentuhan tekstur pada karpet, gorden, hiasan vintage, dan 

lainnya. 

 

2. Warna  

          Sama seperti memilih warna pakaian, usahakan hanya ada tiga warna di 

rumah Anda. "Beri campuran warna pada dekorasi Anda untuk menambah 

keindahannya," saran Shannon. Dia mengatakan kalau dirinya sendiri selalu 

memilih tiga warna untuk dekorasi rumahnya, warna terang, warna gelap, dan 

satu warna di antaranya. 

            

         3. Skala 

         Ada cara mudah untuk membuat ruangan rumah Anda yang kecil terasa 

lebih besar
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BAB IV 

DESKRIPSI PEKERJAAN 

 

   Pada bab ini penulis akan menjelaskan tahapan perancangan selama kerja 

praktik di PT. Universal Karya Artistik. Dalam proses pengumpulan data untuk 

menyusun laporan kerja praktik, kegiatan yang dilakukan meliputi wawancara dan 

observasi dengan Bapak Deddy Purwanto selaku Comunication Strategic dari PT. 

Universal Karya Artistik. Salah  satu cara agar produk memiliki nilai jual beliau 

memberi ide dan gagasan dalam pembuatan produk yang tidak turun dalam segi hal 

penjualan agar image perusahaan tetap terjaga dengan baik. Wawancara berfokus 

pada konsep yang diinginkan oleh pihak PT. Universal Karya Artistik, sedangkan 

observasi difokuskan pada pendataan desain yang ingin diciptakan. 

4.1 Pengumpulan Data 
 

Pada tahap ini penulis menerima brief  yang telah diberikan oleh Bapak Deddy 

Purwanto, yang mana brief ini berisi tentang apa saja yang diinginkan oleh PT. 

Universal Karya Artistik, dan lain sebagainya. 

Setelah melakukan wawancara ini dapat diketahui bahwa PT. Universal Karya 

Artistik membutuhkan desain dengan tampilan baru yang lebih modern serta desain 

yang mewakili image perusahaan. Dari hasil brief, wawancara diperoleh data-data 

yang dibutuhkan untuk dimasukan kedalam desain yang akan dirancang, antara lain 

: 

1. Membuat produk. 

2. Membuat dekorasi rumah (wall decor)
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3. Hasil pengerjaan Rancangan dan pengembangan desain  

Tahap selanjutnya adalah melakukan observasi, dalam langkah ini penulis 

melakukan analisis terhadap produk yang akan digunakan PT. Universal Karya 

Artistik dan membandingkan serta mengamati produk yang sudah ada di 

perusahaan lain yang bergerak di bidang industri kreatif. 

Diperlukan refrensi mengenai produk yang menarik serta modern yang bisa 

dicari dari beberapa contoh di internet. Hal ini bertujuan untuk mengetahui konsep 

seperti apa yang mewakili image dari perusahaan dan desain dapat dipublikasikan 

ke client yang ingin membeli produk tersebut. 

4.2 Proses Desain 
 

Dalam tahapan ini merupakan langkah awal bentuk visualisai atau gambaran 

dari 

rancangan produk. Hal ini membutuhkan tahapan proses kreatif, yaitu : 

 

4.3 Konsep Desain   
     

 Konsep merupakan dasar utama yang digunakan sebagai acuan dalam 

perancangan sebuah desain. Dari hasil data yang didapatkan melalui metode – 

metode yang telah dilakukan, maka terbentuklah konsep untuk mengembangkan 

desain produk sesuai dengan keinginan PT. Universal Karya Artistik. 
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Gambar 4.1 Skema Penentuan Konsep 

Sumber : Hasil Olahan Penulis 2018 

 

Sebagai bentuk bagan diatas, bahwa konsep pengembangan produk untuk PT. 

Universal  

Karya Artistik yaitu berupa karya. 

  

4.1.1 Karya 
 

Karya adalah sebuah homonim karean artinya mmiliki ejaan dan perafalan 

yang sama tapi maknanya berbeda. Karya memiliki arti dalam kelas nomina atau 

kata benda sehingga karya dapat menyatakan nama dari seseorang, tempat, atau 

dari segala yang dibendakan. 

4.4 Pemilihan Software 
 

Dalam sebuah pengembangan desain penting untuk dilakukan penentuan 

software yang tepat untuk digunakan dalam pengembangan pembuatan produk 

dan dekorasi rumah. Beberapa ini software yang dipakai oleh penulis: 
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1. CorelDraw  

Sebuah program komputer yang melakukan editing pada garis vektor Corel 

draw memiliki kegunaan untuk mengolah gambar, oleh karena itu banyak 

digunakan pada pekerjaan dalam bidang publikasi atau percetakan ataupun 

pekerjaan di bidang lain yang membutuhkan proses visualisasi. 

2. Adobe Photoshop CS6 

Program untuk mendukung banyak format grafis dan digunakan untuk 

mendukung banyak format grafis dan digunkan untuk menambah gambar. 

3. Adobe Illustrator CS6 

Software editor grafik yang berbasis pada vector, dan digunakan untuk 

mengkomposisikan objek – objek yang akan digunkan hingga mentrasfer 

objek yang berupa format vector menjadi file png, jpg, dan eps. 

4.5 Pembuatan Wine Holder  
 

Pembuatan produk ini di khususkan untuk para pecinta anggur premium 

dapat menikmati minumannya dengan nyaman dan aman. Dalam tahap ini desainer 

memulai dengan membuat desain secara digital menggunakan Adobe Illustrator. 

Setelah melakukan desain secara digital desainer membuat mock up dengan skala 

1:18 untuk memastikan bahwa produk yang akan dibuat tidak mengalami 

perubahan dan siap untuk di potong ke dalam mesin laser. Disini desainer memberi 

arahan kepada operator mesin laser untuk memastikan bahwa produk yang akan di 

potong tidak mengamalami kerusakan atau cacat yang disebabkan miss 

communication atau salah informasi. 
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Gambar 4.5.1 Desain wine holder menggunakan Adobe Illustrator 

Sumber : Hasil Olahan Penulis, 2018 

Pada gambar 4.2 menampilkan beberapa desain yang akan di laser 

menggunakan mesin. Proses digital ini dilakukan secara detail agar operator yang 

menjalankan dan mengerjakan project ini dengan mudah dan tidak terjadi miss 

dalam proses pemotongan. 

Setelah selesai melalui pemotongan produk akan di chek kembali agar tidak 

terjadi  kesalahan sebelum masuk ke tahap pengecatan dan finishing.   

Bahan dan Material : 

a. MDF (Medium Density Fireboard) 10mm 

b. Cat Kayu (Wood Stain) 

c. Besi stenlis 8mm 

Alat – alat :  

a. Mesin penghalus/amplas  

b. Mesin bor/gerus  
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Gambar 4.5.2 MDF(Medium Density Fireboard) 10mm 

Sumber : Dokumentasi Penulis, 2018 

 

Gambar 4.5.3 Cat Kayu (Wood Stain) 

Sumber : Dokumentasi Penulis, 2018 

 



42 
 

 
 

  

Gambar 4.5.4 Besi Stenlis 8mm 

Sumber : Dokumentasi Penulis, 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.5.5 Mesin Penghalus/Amplas 

Sumber : Dokumentasi Penulis, 2018 
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Gambar 4.5.6 Mesin Bor/Gerus 

Sumber : Dokumentasi Penulis, 2018 

 

Dari bahan – bahan dan material yang telah dipilih untuk dijadikan sebuah 

produk wine holder, MDF siap untuk di potong untuk merealisasikan produk yang 

telah di desain. Pembuatan produk ini telah di aprove oleh senior design PT 

Universal Karya Artistik. Sebagai penunjang nilai estetika yang terkandung dalam 

produk tersebut desainer membuat wine holder menyerupai kacamata agar unsur 

unik dan khas dari produk tersebut muncul. Wine holder ini sendiri memiliki dua 

pengait untuk dua gelas, tujuan dibuatnya pengait gelas ini agar pecinta anggur  

lebih mudah menghidangkan ke tamu atau kerabat. Pengait ini juga berfungsi untuk 

meletakan gelas agar lebih terjaga dan tidak mudah pecah apabila selesai menikmati 

anggur.  

Beberapa gambar wine holder yang telah di dokumentasikan oleh penulis 

sebagai berikut : 
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Gambar 4.5.7 Wine Holder Tampak Perspective 

Sumber :  Dokumentasi Penulis, 2018 

 

Gambar 4.5.8 Wine Holder Tampak Atas 

Sumber : Dokumentasi Penulis, 2018 
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4.6 Pembuatan Catur  
 

Produk ini diciptakan untuk para pecinta catur serta mengenalkan anak – anak 

pada permainan catur. Permainan ini sendiri adalah sebuah  asah otak yang 

dimainkan oleh dua pemain diatas sebuah papan catur. Papan catur berbentuk bujur 

sangkar, terdiri dari 64 kotak yang berwarna hitam dan putih. Catur merupakan 

permainan taktik, strategi, kecerdasan dan keterampilan. Catur jika dimainkan 

secara teratur dapat meningkatkan kualitas level permainan catur seseorang. 

Kualitas dari permainan catur dapat ditingkatkan dengan kerja keras dan latihan 

yang dapat dibantu dengan teknologi software permainan catur selama bertahun-

tahun. Adapula tujuan diciptakannya produk ini oleh desainer untuk mengenalkan 

pada anak – anak buah daripada catur tersebut. Pembuatan modeling catur ini 

adalah bongkar pasang agar para anak – anak dapart merangkai dan memainkannya. 

Pembuatan dimulai dengan proses desain secara digital untuk membuat komponen 

– komponen dari permainan catur tersebut. Pada tahap ini desainer menggunakan 

Adobe Illustrator untuk mendesain dan merancang produk tersebut, desainer juga 

memilih material dan bahan yang akan digunakan untuk produk tersebut, 

dikarenakan produk tersebut ditujukan kepada anak – anak. Mulai dari material 

hingga struktur desain diperhatikan agar anak – anak terasa aman dan nyaman 

dalam memainkan permainan tersbut. Setelah proses modeling berikutnya yaitu 

yang dilakukan membuat mock up untuk approving ke senior design yang meninjau 

kinerja dari desainer. Setelah itu mencoba mendesain produk yang akan di potong 

ke mesin laser agar proses pemotongan dapat dilakukan secara akurat dan tidak 

terjadi kesalahan. Beberapa contoh proses desain permainan catur yang masih 

digital : 
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Gambar 4.6.1 Desain Permainan Catur Dengan Software Adobe Illustrator 

Sumber : Dokumen Penulis, 2018 

Setelah melalui tahap digital disini desainer mulai mencoba merealisasikan 

dengan bahan material yang akan digunakan dalam permainan catur tersebut. 

Macam – macam alat, bahan, dan material yang digunakan antara lain, 

Bahan dan Material : 

a. MDF (Medium Density Fireboard) 5mm 

b. Cat Kayu  Transparant (Melamine)  

Alat – alat :  

a. Mesin CNC 

b. Mesin Penghalus/Amplas  

c. Alat ukur/Meteran  

d. Double Tape 
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Gambar 4.6.2 MDF (Medium Density Fireboard) 5mm 

Sumber : Dokumen penulis, 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.6.3 Cat Kayu  Transparant (Melamine) 

Sumber : Dokumen Penulis, 2018 
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Gambar 4.6.4 Pembuatan papan catur 

Sumber : Dokumen Pribadi, 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.6.5 Pembuatan buah catur 

Sumber : Dokumentasi Pribadi, 2018 
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Gambar 4.6.6 Pembuatan rack buah catur 

Sumber : Dokumentasi Pribadi, 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar  4.6.7 Proses pengeleman catur 

Sumber : Dokumentasi Pribadi, 2018 
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4.7 Pembuatan Wall Decor  

Tujuan pembuatan wall decor adalah unutk mempercantik dan memperindah 

ruangan. dalam konsep ini desainer membuat konsep dan rancangan dalam 

pembentukan jembatan golden gate. Pendalaman atau filosofi dari jembetan sendiri 

adalah menghubungkan antara bagian satu dengan bagian yang lainnya agar 

berkesinambungan. Disini dessain yang dirancang dengan konsep 2D, dalam desain 

ini diharapkan para konsumen dapat mengenal dari jembatan tersebut. Berikut 

dokumentasi dalam pembuatan wall decor jembatan golden gate. 

 

 

Gambar 4.7.1 Pembuatan desain secara digital 

Sumber : Dokumen Pribadi, 2018 
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Gambar 4.7.2 Pembuatan desain dan proses masuk ke mesin potong 

Sumber : Dokumen Pribadi, 2018 

Setelah melakukan desain secara digital disini desainer mulai menyiapkan bahan – 

bahan yang akan digunakan untuk membuat wall decor. Dalam Konsep ini desainer 

juga menerapan konsep bahan bekas sebagai bahan utama dari pembuatan produk 

ini, adapula dengan proses seperti pengeleman dan pengecatan menggunakan lem 

dan cat bekas untuk menempelkan produk tersebut. Bentuk yang diusung meliputi 

jembatan dan sejarah berdirinya bangunan tersebut agar konsep edukasi dan 

pengetahuan sesrorang yang membeli produk ini lebih luas. Berikut bahan – bahan 

dan alat yang digunakan untuk membuat wall decor : 
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Gambar 4.7.2 Penggaris 

Sumber : Dokumen Pribadi, 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.7.3 Profile Gerus 

Sumber : Dokumen Pribadi, 2018 
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Gambar 4.7.4 Mesin Amplas 

Sumber : Dokumen Pribadi, 2018 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.7.5 MDF (Medium Density Fireboard) 5mm dan 3mm 

Sumber Dokumen Pribadi, 2018 
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Gambar 4.7.6 Lem dan Cat 

Sumber : Dokumen Pribadi, 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.7.7 Proses Pengecatan 

Sumber : Dokumen Pribadi, 2018 
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Gambar 4.7.8 Produk Wall Decor yang telah jadi 

Sumber : Dokumentasi Pribadi, 2018 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan  

Kesimpulan yang dapat diambil oleh penulis dari “Pengembangan Home 

Decoration dan Produk” adalah sebagai berikut : 

1. Dalam seebuah perusahaan, produk memiliki peranan yang cukup penting 

karena membentuk sebuah image perusahaan yang terpercaya dan 

mempresebtasikan perusahaan tersebut  

2. Pada pengembagan ini PT. Universal Karya Artistik memerlukan konsep 

dalam perancangan dan pembuatan produk. Dengan teknik pengumpulan 

data dari berbagai sumber yang memiliki unsur dengan gambara dari PT. 

Universal Karya Artistik. 

3. Elemen – elemen desain yang digunakan seperti gambar, layout, dan 

pemilihan warna ditentukan di awal sebagai acuan pembuatan produk dan 

konsep desain. 

4. Produk ini diharapkan dapat menyesuaikan dengan image dari PT. Universal 

Karya Artistik yang bergerak di bidang industri kreatif. 

5. Konsep pada pengembangan Home Decoration dan Produk yang di dapat 

menggunakan teknik pengumpulan data. Konsep ini harus menyesuaikan 

dengan karakteristik dari perusahaan serta brief yang telah diberikan. 
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6. Diharapkan produk yang telah di desain dapat menjadi salah satu media 

penunjang dari PT. Universal Karya Artistik dalam mengenalkan identitas 

dari perusahaan di bidang industri kreatif. 

 

5.2 Saran  

Adapun saran dari penulis berdasarkan “Pengembangan Home Decoration 

Dan Produk” adalah : 

1. Sebagai penunjang pengembengan, sebaiknya setiap perusahaan yang 

bergerak di bidang industri kreatif harus memiliki identitas produk yang 

mewakili dari perusahaan tersebut. 

2. Pihak Perusahaan harus memiliki terobosan baru dari produk yang akan 

dikembangkan  

3. Elemen – elemen dasar dari pembuatan desain harus diperhatikan untuk 

membuat sebuah produk
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