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ABSTRAK
Lampu dinding adalah lampu hias yang diletakkan didinding atau tembok, lampu
dinding digunakan untuk penerangan tambahan atau pemisah antara lampu utama
kerap digunakan sebagai lampu tidur dan menjadi dekorasi atau hiasan pada
ruangan. Melalui unsur keindahan lampu dinding dapat menjadi relaksasi
tersendiri karena lampu yang digunakan cenderung berwarna hangat. Jenis lampu
dinding sangat beragam dan memiliki material yang berbeda–beda mulai dari
kayu, besi, kertas, dan kain. Tujuan dari penelitian ini adalah pemanfaatan
material limbah kertas menjadi lampu dinding dengan latar belakang pengguna
kertas yang yang sangat banyak mulai dari sektor pendidikan dan perkantoran..
Konsep lampu dinding pada umumnya adalah minimalis karena bentuk dari
tarikan garis yang sederhana serta memiliki warna yang cenderung kalem seperti
hitam, abu–abu, putih, dan coklat yang memiliki kesan tenang maka dari itu
peneliti mengambil konsep yang berbeda dengan mengambil konsep situs sejarah
bertema Benteng Rotterdam. Penelitian ini mengambil metode penelitian
kualitatif dimana teknik pengumpulan datanya dilakukan dengan cara observasi,
wawancara, dan studi literatur. Proses produksi dilakukaan secara manual shingga
bebas dari pemborosan energi dann produk dapat lebih “hijau”. Dari hasil
penelitian yang diterapkan pada desain produk pemanfaatan material limbah
kertas menjadi lampu dinding yang mengambil ciri dari Benteng Rotterdam yaitu,
site plan, gerbang, dan dinding bangunan utama, sedangkan material produk
menggunakan kertas HVS bekas, semen putih, lem PVAc, dan finishing resin
epoxy. Harapan dari penelitian ini sekiranya produk dapat diterima di masyarakat.
Apa lagi menjadi patokan bahwa sampah atau limbah kertas dapat diolah kembali.
Kata Kunci : Lampu Dinding, Green Product, Limbah Kertas

vii

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan
rahmat dan karunianya, sehingga Peneliti dapat menyelesaikan Tugas Akhir yang
berjudul “Desain Produk Lampu Dinding Benteng Rotterdam Makassar dengan
Konsep Green Product”.
Penyelesaian Tugas Akhir ini tidak lepas dari bantuan dan dukungan dari
banyak pihak kepada Peneliti. Untuk itu Peneliti mengucapkan banyak
terimakasih kepada:
1.

Kedua Orang Tua, Adik, serta Saudara saya yang telah memberikan
dorongan dan bantuan baik moral maupun materi sehingga peneliti dapat
menempuh dan menyelesaikan.

2.

Prof. Dr. Budi Jatmiko, M.pd, selaku Rektor Universitas Dinamika
Surabaya.

3.

Yosef Richo Adrianto, S.T.,M.SM. selaku Ketua Program Studi S1 Desain
Produk Universitas Dinamika Surabaya.

4.

Ir. Hardman Budiardjo, M.Med.Kom., MOS selaku dosen pembimbing I
yang telah bersedia membimbing dan mengarahkan peneliti selama
menyusun Tugas Akhir dan memberikan banyak ilmu serta solusi pada
setiap permasalahan atas kesulitan dalam penulisan Tugas Akhir ini.

5.

Yosef Richo Adrianto, S.T.,M.SM. selaku dosen pembimbing II yang telah
berkenan memberikan tambahan ilmu dan solusi pada setiap permasalahan
atas kesulitan dalam penulisan Tugas Akhir ini.

6.

Darwin Yuwono Riyanto, S.T., M.Med.Kom.,ACA selaku dosen penguji
yang telah bersedia memberikan masukan dan koreksinya sehingga
penulisan Tugas Akhir ini dapat terarah dengan baik.

7.

Seluruh Bapak/Ibu dosen Fakultas Teknologi dan Informatika yang telah
memberikan pengetahuan yang sangat bermanfaat selama masa perkuliahan.

8.

Seluruh teman-teman seangkatan, prodi Desain Produk 2017 yang selalu
mengisi hari-hari menjadi sangat menyenangkan

9.

Seluruh staf dan karyawan Universitas Dinamika Surabaya yang telah
memberikan bantuan kepada peneliti.
viii

Peneliti menyadari bahwa proposal ini masih jauh dari sempurna
dikarenakan terbatasnya pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki peneliti. Oleh
karena itu, peneliti mengharapkan segala bentuk saran serta masukan bahkan
kritik yang membangun dari berbagai pihak. Semoga laporan TA ini dapat
bermanfaat bagi para pembaca dan semua pihak, khususnya dalam bidang desain
produk.

Surabaya, 24 September 2020

Peneliti

ix

DAFTAR ISI

Halaman
ABSTRAK ........................................................................................................... vii
KATA PENGANTAR ........................................................................................ viii
DAFTAR ISI .......................................................................................................... x
DAFTAR GAMBAR .......................................................................................... xiii
DAFTAR TABEL ............................................................................................... xv
BAB I PENDAHULUAN ...................................................................................... 1
1.1

Latar Belakang Masalah ................................................................... 1

1.2

Rumusan Masalah ............................................................................ 3

1.3

Batasan Masalah ............................................................................... 3

1.4

Tujuan Penelitian .............................................................................. 3

1.5

Manfaat Penelitian ............................................................................ 3

BAB II LANDASAN TEORI ............................................................................... 4
2.1

Lampu Dinding................................................................................. 4

2.2

Jenis–Jenis Lampu Dinding.............................................................. 4
2.2.1 Lampu Dinding Model One Way .......................................... 4
2.2.2 Lampu Dinding Modern ....................................................... 4
2.2.3 Lampu Dinding Karakter ...................................................... 5

2.3

Benteng Rotterdam ........................................................................... 5

2.4

Green Product .................................................................................. 6

2.5

Green Packaging .............................................................................. 6

2.6

Recycle .............................................................................................. 6

2.7

Ergonomi .......................................................................................... 7

2.8

Material ............................................................................................ 7
2.7.1 Limbah Kertas HVS ............................................................. 7
2.7.2 Lem PVAc ............................................................................ 7
2.7.3 Epoxy .................................................................................... 8
2.7.4 Semen Putih .......................................................................... 8

2.9

Teori Warna ...................................................................................... 9

2.10

Psikologi Warna ............................................................................. 10
x

2.11

Warna Cahaya Lampu .................................................................... 11
2.10.1 Tampak Warna.................................................................. 12
2.10.2 Renderasi Warna ............................................................... 12
2.10.3 Standar Penggunaan Lampu Pada Ruang ......................... 12

BAB III METODOLOGI PENELITIAN ......................................................... 14
3.1

Jenis Penelitian ............................................................................... 14

3.2

Objek Penelitian ............................................................................. 14
3.2.1 Unit Analisis ....................................................................... 14
3.2.2 Lokasi Penelitian ................................................................ 14

3.3

Metode Kajian ................................................................................ 15

3.4

Teknik Pengumpulan Data ............................................................. 15
3.4.1 Observasi ............................................................................ 15
3.4.2 Wawancara ......................................................................... 15
3.4.3 Studi Literatur ..................................................................... 16

3.5

Teknik Analisis Data ...................................................................... 16

3.6

Alur Desain ..................................................................................... 16

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN ........................................................... 18
4.1

Hasil Temuan Data ......................................................................... 18
4.1.1 Observasi ............................................................................ 18
4.1.2 Wawancara ......................................................................... 20
4.1.3 Studi Literatur ..................................................................... 21
4.1.4 Eksperimen ......................................................................... 22

4.2

Proses Analisa Produk .................................................................... 24
4.2.1 Analisa Bentuk dan Motif ................................................... 24
4.2.2 Analisa Warna .................................................................... 24
4.2.3 Analisa Ergonomi ............................................................... 25
4.2.4 Analisa Material .................................................................. 26
4.2.5 Analisa Sistem Konstruksi .................................................. 30
4.2.6 Analisa Proses Produksi ..................................................... 31
4.2.7 Analisa Kemasan ................................................................ 34
4.2.8 Analisa Pasar dan Harga ..................................................... 34
4.2.9 Analisis STP (Segmentation, Targeting, Positioning) ........ 35
xi

4.3

Gambar Manual/CAD dan Foto Produk ......................................... 35
4.3.1 Gambar Tampak ................................................................. 35
4.3.2 Gambar Teknik ................................................................... 37
4.3.3 Gambar 3D.......................................................................... 38
4.3.4 Foto Produk ........................................................................ 38

BAB V PENUTUP ............................................................................................... 39
5.1

Kesimpulan ..................................................................................... 39

5.2

Saran ............................................................................................... 39

DAFTAR PUSTAKA .......................................................................................... 40

xii

DAFTAR GAMBAR

Halaman
Gambar 1.2 Site Plan Benteng Rotterdam .............................................................. 1
Gambar 1.1 Material Limbah Kertas ...................................................................... 2
Gambar 2.1 Lampu Dinding One Way .................................................................... 4
Gambar 2.2 Lampu Dinding Modern ...................................................................... 4
Gambar 2.3 Lampu Dinding Karakter .................................................................... 5
Gambar 2.4 Benteng Rotterdam .............................................................................. 5
Gambar 2.5 Lem PVAc ........................................................................................... 8
Gambar 2.6 Epoxy Resin ........................................................................................ 8
Gambar 2.7 Semen Putih......................................................................................... 9
Gambar 2.8 Lingkaran Warna ............................................................................... 10
Gambar 2.9 Warna Lampu .................................................................................... 11
Gambar 3.1 Benteng Rotterdam Makassar ........................................................... 15
Gambar 3.2 Alur Desain ....................................................................................... 17
Gambar 4.1 Pintu Gerbang Benteng Rotterdam ................................................... 18
Gambar 4.2 Halaman Parkiran Benteng Rotterdam .............................................. 18
Gambar 4.3 Lampu Dinding Ace Hardware ......................................................... 19
Gambar 4.4 Ergonomi Lampu Dinding Benteng Rotterdam Makassar ................ 26
Gambar 4.5 Ergonomi Pada Ruangan ................................................................... 26
Gambar 4.6 Konstruksi Lampu Dinding ............................................................... 30
Gambar 4.7 Gantungan Pigura .............................................................................. 30
Gambar 4.8 Persiapan Bahan dan Alat ................................................................. 31
Gambar 4.9 Cetakan Duplek ................................................................................. 31
Gambar 4.10 Proses Pembuatan Cetakan Silicone Rubber ................................... 32
Gambar 4.11 Proses Pencampuran Bahan ............................................................ 32
Gambar 4.12 Proses Pencetakan Limbah Kertas .................................................. 32
Gambar 4.13 Cetakan dan Material ...................................................................... 33
Gambar 4. 14 Proses Cat dan Pelapisan ................................................................ 33
Gambar 4.15 Kemasan .......................................................................................... 34
Gambar 4.16 Tampak Depan ................................................................................ 36
xiii

Gambar 4.17 Tampak Samping ............................................................................ 36
Gambar 4.18 Tampak Perspektif........................................................................... 37
Gambar 4.19 Gambar Teknik................................................................................ 37
Gambar 4.20 3D Lampu Dinding Benteng Rotterdam Makassar ......................... 38
Gambar 4.21 3D Pemakaian ................................................................................. 38
Gambar 4.22 Foto Produk ..................................................................................... 38

xiv

DAFTAR TABEL

Halaman
Tabel 2.1 Tingkat Pencahayaan Lux SNI 03-6575-2001 ...................................... 12
Tabel 2.2 Pengelompokan Renderasi Warna SNI 03-6575-2001 ........................ 12
Tabel 2.3 Daftar Tingkat Pencahayaan Berdasarkan Ruang SNI 03-6575-2001.. 13
Tabel 4.1 Analis Bentuk dan Motif ....................................................................... 24
Tabel 4. 2 Warna dan Maknanya .......................................................................... 25
Tabel 4.3 Material Kertas...................................................................................... 27
Tabel 4.4 Material Pengeras .................................................................................. 28
Tabel 4.5 Material Lem ......................................................................................... 28
Tabel 4.6 Biaya Produksi ...................................................................................... 34
Tabel 4.7 Harga Jual ............................................................................................. 35

xv

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah
Penelitian ini mengangkat desain produk lampu dinding Benteng Rotterdam
Makassar dengan konsep green product. Penelitian tentang Lampu Dinding
dengan objek Benteng Rotterdam sebagai bangunan heritage, belum pernah ada
tema tentang Benteng Rotterdam yang diankat menjadi desain lampu dinding.
Penelitian yang ada lebih menekankan dari sisi arsitekturnya. Dengan adanya
penelitian Lampu Dinding dengan objek Benteng Rotterdam Makassar, maka
diharapkan dapat memberikan masukan terhadap pemerintah untuk menjaga
warisan budaya, sekaligus mengenalkan peninggal masa lampau kepada
masyarakat luas.
Benteng Rotterdam yang merupakan warisan bangunan dari kota Makassar,
sarat dengan sejarah perjuangan masa lampau. Benteng Rotterdam pada masa
lampau bernama Benteng Ujung Pandang dengan desain bangunannya bergaya
kolonial Belanda. Secara bentuk, Benteng Rotterdam menyerupai penyu.yang
sedang merangkak turun ke laut, yang merupakan filosofi dari Kerajaan Gowa,
karena Kerajaan Gowa pada masanya berjaya di daratan maupun di lautan.

Gambar 1.1 Site Plan Benteng Rotterdam
(Sumber: https://earth.google.com)
Lampu dinding merupakan lampu yang diletakkan pada dinding dengan
maksud menghias ruang sehingga ruangan terlihat elegan. Lampu dinding juga
dapat difungsikan sebagai penerangan pada lobi hotel, resepsionis, ruang makan,
dan kamar tidur. Penelitian ini mengambil model lampu dinding dikarenakan
dapat lebih mempresentasikan tema yang dibawah dan adapun material yang
digunakan lumayan berat sehingga aman jika diletakkan pada dinding.
1
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Material lampu dinding dengan memanfaatkan limbah kertas sebagai bentuk
perpelestarian lingkungan hidup atau yang dikenal dengan istilah green product.
Green product adalah produk yang tidak mencemari lingkungan, tidak membuang
sumber daya atau yang dapat di daur ulang. Green product membantu menghemat
energi untuk menjaga dan meningkatkan sumber daya lingkungan alam dan
mengurangi atau menghilangkan penggunaan zat-zat beracun, polusi dan limbah
(Shabani et al 2013)
Penelitian-penelitian tentang limbah kertas, memberikan gambaran, bahwa
limbah kertas dapat diolah sebagai material, seperti papan partisi (Vincentius
Khrisna, Andereas Pandu Setiawan, 2017) dan material fiber (Ismail Alif Siregar,
2015).
Material yang akan digunakan dalam penelitian lampu dinding Benteng
Rotterdarm, merupakan pengembangan dari hasil penelitian Vincentius.
Pengembangan tersebut meliputi teknik dan bahan campuran pada limbah kertas
sehingga dapat lebih kuat dari hasil penelitian Vincentius.

Gambar 1.2 Material Limbah Kertas
(Sumber: https://media.neliti.com)
Hasil rancangan lampu dinding dengan objek Benteng Rotterdam, akan
ditempatkan di ruang publik, seperti di lobby hotel, di ruang resepsionis, dan
ruang makan atau cafetaria. Penempatan ini mempertimbangkan bahwa ruang
publik merupakan pusat mobilitas pengunjung hotel.
Dengan adanya desain lampu dinding berbahan limbah kertas, maka
diharapkan dapat menyumbang ragam desain lampu dinding dengan material
limbah kertas dan menjadi edukasi bagi masyarakat agar lebih mengenal
peninggalan bangunan heritage Benteng Rotterdam, serta lebih menghargai
limbah kertas.
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1.2 Rumusan Masalah
Merujuk pada latar belakang masalah, maka uraian rumusan masalah adalah
bagaimana membuat desain produk lampu dinding Benteng Rotterdam Makassar
dengan konsep green product?

1.3 Batasan Masalah
Demi membatasi masalah agar tidak terlalu luas, maka dilakukan
pembatasan masalah sebagai berikut:
1.

Membuat lampu dinding dengan memanfaatkan limbah kertas.

2.

Mendesain dengan tema Benteng Rotterdam.

3.

Merancang lampu dinding untuk ruang publik penginapan atau hotel.

4.

Material limbah kertas HVS, lem PVAC atau dikenal lem putih, semen putih,
dengan finishing epoxy.

1.4 Tujuan Penelitian
Tujuan dari merancang produk lampu dinding yang terbuat dari limbah
kertas adalah untuk:
1.

Menghasilkan produk lampu dinding yang memanfaatkan limbah kertas yang
tidak terpakai.

2.

Menyampaikan informasi bahwa limbah kertas dapat dimanfaatkan menjadi
lampu dinding yang berguna.

3.

Memperkenalkan situs sejarah Benteng Rotterdam Makassar

1.5 Manfaat Penelitian
Sebuah perancangan pastinya ada sesuatu yang diharapkan salah satunya,
adalah agar penelitian ini dapat diterima dan dimanfaatkan dengan baik.
1.

Menjadi informasi tentang ilmu bagaimana merancang lampu dinding dengan
memanfaatkan material limbah kertas.

2.

Dapat menjadi sebuah bahan laporan lebih lanjut dan menjadi laporan
dokumentasi pemanfaatan limbah kertas menjadi lampu dinding.

BAB II
LANDASAN TEORI

2.1 Lampu Dinding
Lampu dinding adalah lampu yang diletakkan pada permukaan dinding yang
rata. Lampu dinding berperan sebagai penghias kamar tidur, pemisah antara
lampu utama, serta dapat difungsikan sebagai penerangan pada saat tidur dimalam
hari. Lampu dinding dapat menjadi aksen pada ruangan yang memiliki kesan
elegan.

2.2 Jenis–Jenis Lampu Dinding
2.2.1 Lampu Dinding Model One Way
Lampu dinding model one way merupakan lampu dinding yang memiliki
sorotan lebih dari satu sorotan. Lampu dinding ini biasanya ditaruh di ruang baca
yang memang memiliki tugas yang fokus menyoroti objek tertentu.

Gambar 2.1 Lampu Dinding One Way
(Sumber: https://rumahminimaliskita.blogspot.com/)

2.2.2 Lampu Dinding Modern
Lampu dinding modern merupakan lampu dinding yang menggunakan
material yang modern dan ada juga yang menggunakan material tahan air biasa
digunakan di luar ruangan.

Gambar 2.2 Lampu Dinding Modern
(Sumber: https://www.solusilampu.id/)
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2.2.3 Lampu Dinding Karakter
Lampu dinding karakter merupakan lampu dinding berbentuk karakter dari
animasi atau film biasanya memiliki peminat dikalangan anak kecil sampai
remaja.

Gambar 2.3 Lampu Dinding Karakter
(Sumber: https://www.dekoruma.com/)

2.3 Benteng Rotterdam
Situs sejarah bangunan Benteng Rotterdam yang dulu bernama Benteng
Ujung Pandang adalah bangunan yang dibangun pada tahun 1545 oleh raja Gowa
ke 9 I Manrigau Daeng Bonto Karaeng Lakiung. Mulanya benteng terbuat dari
bahan dasar tanah liat namun pada masa pemerintahan raja ke 14 Sultan Alauddin
bangunan berganti konstruksi menjadi batu padas dari pegunungan yang ada di
Maros. Benteng Rotterdam jika dilihat dari atas akan menyerupai seekor penyu
yang sedang turun ke laut, bentuk ini sangat selaras dengan filosofi Kerajaan
Gowa yang dimana penyu dapat hidup di darat atau di laut, begitu dengan
Kerajaan Gowa pada masanya berjaya di daratan ataupun di lautan.
Benteng rotterdam secara keseluruhan berbentuk seperti penyu jika
disandingkan dengan benteng kolonial Belanda lainnya di Indonesia. Meskipun
dibangun kembali oleh pemerintahan Kolonial Belanda namun site plan yang
berbentuk penyu masih bertahan yang dimana terkandung filosofi Kerajaan Gowa
(Andi Hildayanti, Wasilah, 2017).

Gambar 2.4 Benteng Rotterdam
(Sumber: https://makassar.singgasanahotels.com/)
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2.4 Green Product
Green Product merupakan jenis produk yang mementingkan ramah
lingkungan seperti tidak berdampak pada lingkungan maupun yang hidup di
lingkungan tersebut. Menurut (Novita Tri Handayani, 2012) green product
merupakan rancangan produk dan proses perancangannya dapat mengurangi efekefek dari pencemaran lingkungan baik dalam produksi, pendistribusian, dan
pengkonsumsinya.
Menurut (D’Souza et al., 2006) green product memiliki kriteria sebagai berikut:
1.

Presepsi produk: Konsumen melihat atau beranggapan bahwa green product
merupakan produk yang tidak membahayakan hewan dan lingkungan

2.

Kemasan: Kemasan dari green product dapat menyajikan elemen terkait
kepedulian lingkungan oleh pelanggan

3.

Isi kandungan: Bahan daur ulang yang dikenakan dapat membenarkan
memiliki batas tertentu serta tidak berdampak atau minimum kerusakan
kepada lingkungan

2.5 Green Packaging
Menurut (Imam Santoso, Rengganis Fitriyani, 2016).Green packaging
merupakan jenis kemasan dari bahan daur ulang atau bahan yang dapat didaur
ulang. Selain itu bahan lebih mementingkan kualitas sehingga tahan lama.
Green packaging yang berbahan baku plastik, maka kualitas dari plastik
tersebut harus tinggi serta aman untuk kesehatan.. Kemasan pelastik green
packaging berbentuk relatif sederhana sehingga tidak sulit didaur ulang. (Imam
Santoso, Rengganis Fitriyani, 2016)

2.6 Recycle
Recycle berarti mendaur ulang barang yang sudah terpakai dan dibuat
menjadi barang pakai kembali. Dengan adanya kegiatan mendaur ulang dapat
terjadi pengurangan sampah serta dapat tercipta barang baru yang memiliki nilai
berbeda.
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2.7 Ergonomi
Menurut Dr. Eng. Lusi Susanti, Hilma Raimona Zadry, Ph.D dan Berry
Yuliandra, MT (2015) ergonomi adalah ilmu untuk meningkatkan efektivitas
penggunaan objek fisik dan fasilitas yang digunakan oleh manusia dan merawat
atau menambah nilai tertentu misalnya kesehatan, kenyamanan dan kepuasan
dalam proses penggunaan tersebut. Ergonomi bertujuan untuk mencapai
kenyamanan yang dibutuhkan oleh tubuh manusia yang disesuaikan dengan
pandangan, ketahanan, dan jangkauan tubuh manusia.

2.8 Material
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) material adalah bahan
yang diperuntukkan dalam pembuatan barang lain, jadi pengertian material adalah
bahan baku atau mentah yang digunakan untuk membuat barang lain. Ada juga
material dari barang jadi yang sudah tidak terpakai disebut dengan limbah. Pada
penelitian ini mengambil material limbah kertas HVS yang tidak terpakai dan di
olah menjadi produk lampu dinding, dengan pemanfaatan limbah dapat
diharapkan sampah kertas dapat berkurang dan dimanfaatkan.

2.7.1 Limbah Kertas HVS
Limbah kertas adalah sampah kertas yang sudah tidak terpakai namun
sampah kertas memiliki sifat yang dapat didaur ulang bukan sampah yang
berbahaya dan mudah terurai. Kandungan dari kertas HVS sebagian besar berasal
dari selulosa dibandingkan dengan lignin atau hemiselulosa. Selulosa yang
terkandung hampir mencapai 90% berat. (Taruna, dkk. 2010), sehingga kertas
aman dan ramah lingkungan karena terdiri dari unsur organik.

2.7.2 Lem PVAc
Lem PVAc atau biasa dikenal sebagai lem putih, lem PVAc biasa digunakan
untuk merekatkan kayu atau kertas.
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Gambar 2.5 Lem PVAc
(Sumber: https://www.bukalapak.com)

2.7.3 Epoxy
Epoxy adalah cairan yang bertekstur kental dan rawan terbakar karena
terdapat senyawa kimia yang mudah terbakar. Epoxy tidak berdiri sendiri karena
sesungguhnya epoxy digunakan untuk kebutuhan industri atau sebagai dekorasi
yang hasil sangat menarik jika diberi pewarna di dalamnya. Bahan utama dari
epoxy adalah resin. Meskipun resin epoxy tidak ramah lingkungan tetapi
fungsinya pada penelitian ini dapat memperpanjang umur produk atau repaired
sehingga meminimalkan pembuangan sampah kembali.

Gambar 2.6 Epoxy Resin
(Sumber: http://alatukurpabrik.com)

2.7.4 Semen Putih
Semen putih adalah material yang biasa ditemukan untuk membangun
rumah berbentuk serbuk yang halus dan dapat mengeras jika terkena air atau keras
akibat lembab. Semen putih memiliki kelebihan pada daya tahan terhadap
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keretakan karena daya rekat yang kuat jika dibandingkan dengan semen biasa,
kelebihan lain ada pada daya tan airnya lebih bagus dikarenakan semen putih
tidak mengandung asam karena asam dapat mengikat basah dan terjadi
kelembapan. Kekurangan semen putih ada pada daya keringnya yang lama serta
mudah kotor jika tidak diberi lapisan. Semen putih biasa dijadikan sebagai
campuran acian dan pelesteran pada tembok.

Gambar 2.7 Semen Putih

(Sumber: https://indonesian.alibaba.com)

2.9 Teori Warna
Dalam bahasa Indonesia warna merupakan peristiwa yang terwujud karena
adanya tiga unsur ,yaitu cahaya, objek, dan observer (dapat berupa mata kita atau
alat ukur) (Anne Dameria, 2017: 10–12). Uraian dari ketiga unsur sebagai berikut:
1.

Cahaya yang terlihat merupakan bagian dari spectrum gelombang
elektromagnetik. Terangnya suatu cahaya telah ditetapkan dalam color
temperature memakai satuan derajad kelvin. Menurut setandar internasional
cahaya putih yang memiliki nilai 5000 derajad kelvin (D50). Semakin tinggi
nilai color temperaturnya maka hasilnya akan berwarna bluish (kebiruan) dan
sebaliknya jika nilainya rendah maka warnanya akan menjadi yellowish
(kekuningan). Dapat dilihat dari sumber cahayanya, apabila sumbernya
berbeda maka hasilnya juga berbeda.

2.

Sebuah objek bertugas menyerap, meneruskan, dan memantulkan sumber
cahaya yang mengenainya. Warna dapat terpengaruh oleh material objek,
jenis warna objek (doff atau glossy), dan sebagainya.
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3.

Observer adalah sebuah alat ukur untuk melihat warna pada objek yang telah
terkena cahaya berupa mata atau alat pengukur seperti spectrofotometer dan
colorimeter.
Salah satu teori warna yang populer adalah lingkaran warnam. Dalam

lingkaran warna terdapat tiga penggolongan warna, yaitu:
1.

Warna primer adalah warna dasar dari lingkaran warna yang terdiri atas
warna merah, kuning, dan biru.

2.

Warna sekunder

adalah pencampuran dua

warna primer dengan

perbandingan yang sama terdiri atas warna jingga, hijau, dan ungu. Warna
jingga hasil dari pencampuran warna merah dan kuning, waena hijau hasil
dari pencampuran warna kuning dan biru, sedangkan warna ungu hasil dari
pencampuran warna biru dan merah.
3.

Warna tersier adalah hasil dari pencampuran warna primer dan sekunder
dengan perbandingan yang sama.

Gambar 2.8 Lingkaran Warna
(Sumber: http://www.tahupedia.com)

2.10 Psikologi Warna
Setiap warna memiliki arti dan pemaknaan masing-masing sehingga warna
memiliki nilai–nilai yang dikandungnya terutama nilai keindahan. Dalam sebuah
kasus warna juga dapat menggambarkan sifat atau perasaan seseorang.
Beberapa warna dan artinya sebagai berikut:
1.

Hitam menggambarkan ketegasan, kemisteriusan, dan profesional.

2.

Putih menggambarkan kelampangan, kesucian, dan kepolosan.
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3.

Merah menggambarkan keberanian, kekuatan, semangat membara, serta
kegembiraan.

4.

Jingga menggambarkan optimis, percaya diri, dan jiwa petualang.

5.

Kuning menggambarkan keceriaan, optimis, dan semangat.

6.

Biru menggambarkan ketenangan, tegas, dan profesional

7.

Hijau menggambarkan santai, keterbukaan komunikasi, dan alam

8.

ungu menggambarkan pesat perhatian, ambisius, dan kebijaksanaan.

9.

Coklat menggambarkan kekuatan, dapat diandalkan, kenyamanan, dan
kehangatan.

10. Abu–abu menggambarkan rasa tanggung jawab, kemandirian, kestabilan, dan
membosankan.

2.11 Warna Cahaya Lampu
Cahaya lampu memiliki fungsi dan tujuan masing-masing dari warna hangat
(warm) sampai warna dingin (cool). Lampu utama biasanya menggunakan warna
cahaya yang mencapai 5000K (putih). Menurut website Panasonic ada tiga warna
lampu dengan pemaknaannya, yaitu warna senja 2700K warna yang mendekati
warna matahari pagi dan sore sehingga menciptakan suasana tenang, warna putih
semu 3500K menciptakan suasana hangat dan tenang, warna putih 5000K
mendekati warna cahaya matahari siang sehingga menciptakan suasana segar.

Gambar 2.9 Warna Lampu
(Sumber: https://panasonic.net)
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2.10.1 Tampak Warna
Pemilihan warna lampu harus disesuaikan dengan kebutuhan ruang
sehingga terciptanya rasa nyaman. Secara umum semakin tinggi kebutuhan
pencahayaan maka semakin sejuk tampak warna yang dipilih sehingga
pencahayaan menjadi nyaman.
Tabel 2.1 Tingkat Pencahayaan Lux SNI 03-6575-2001
Tampak warna lampu

Tingkat Pencahayaa
Lux
[ 500
500 ~ 1000
1000 ~ 2000
2000 ~ 3000
m 3000

Hangat

Sedang

Dingin

Nyaman

Netral

Dingin

Stimulasi

Nyaman

Netral

Tidak alami

Stimulasi

Nyaman

Sumber: https://elfajr.blog.uns.ac.id

2.10.2 Renderasi Warna
Setelah mengetahui tampak warna suatu lampu, maka perlu juga
mengetahui suatu indeks apakah warna obyek tampak alami apabila diberi cahaya.
Nilai maksimum indeks renderasi warna secara teoritis adalah 100.
Tabel 2.2 Pengelompokan Renderasi Warna SNI 03-6575-2001
Kelompok
Renderasi
Warna

Rentang Indeks Renderasi Warna (Ra)

1

Ra > 85

2

70 < Ra < 85

3
4

40 < Ra < 70
Ra < 40

Tampak Warna
Dingin
Sedang
Hangat
Dingin
Sedang
Hangat

Sumber: https://elfajr.blog.uns.ac.id

2.10.3 Standar Penggunaan Lampu Pada Ruang
Hotel memiliki standar penggunaan dan fungsi lampu pada setiap
ruangannya berikut dipaparkan pada tabel 2.3.
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Tabel 2.3 Daftar Tingkat Pencahayaan Berdasarkan Ruang SNI 03-6575-2001
Fungsi ruangan

Tingkat
Kelompok
Pencahayaan Renderasi
(lux)
Warna

Keterangan

Hotel dan Restauran:
Lobby, koridor

100

1

Ballroom/ruang
sidang

200

1

Ruang makan
Cafetaria

250
250

1
1

Kamar tidur

150

1 atau 2

Dapur

300

1

Sumber: https://elfajr.blog.uns.ac.id

Pencahayaan pada bidang vertikal
sangat penting untuk menciptakan
suasana/kesan ruang yang baik.
Sistem pencahayaan harus di rancang
untuk menciptakan suasana yang
sesuai.
Sistem
pengendalian
“switching” dan “dimming” dapat
digunakan
untuk
memperoleh
berbagai efek pencahayaan

Diperlukan lampu tambahan pada
bagian kepala tempat tidur dan
cermin.

BAB III
METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian
Penelitian ini mengambil metode penelitian kualitatif karena data yang
didapat akan lebih valid melalui cara triangulasi data. Menurut (Sugiyono, 2011),
metode penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang berdasar kepada
ilmu filsafat post positivisme, diperuntukkan meneliti objek secara ilmiah, dimana
peneliti adalah sebagai instrumen kunci, sumber data diambil melalui purposive
dan snowball, dengan teknik pengumpulan data trianggulasi, data yang dianalisis
bersifat induktif atau kualitatif, berwujud kata, frase, simbol, dan kejadiankejadian yang ada di masyarakat, dan hasil penelitian lebih kepada makna dari
pada generalisasi.

3.2 Objek Penelitian
Objek yang diteliti adalah lampu dinding berbahan limbah kertas. Lampu
dinding yang diteliti memiliki ukuran kurang lebih 25 cm x 14 cm dengan bentuk
lampu menyerupai bangunan Benteng Rotterdam.

3.2.1 Unit Analisis
Unit analisis penyelesaian masalah yang menggunakan kajian estetis
sebagai penentu ukuran, bentuk, dan warna.

3.2.2 Lokasi Penelitian
Lokasi penelitian dilakukan di Benteng Rotterdam Makassar berlokasi di Jl.
Ujung Pandang, Bulo Gading, Kec. Ujung Pandang, Kota Makassar, Sulawesi
Selatan 90171.
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Gambar 3.1 Benteng Rotterdam Makassar
(Sumber: https://www.triptrus.com)

3.3 Metode Kajian
Model kajian pada penelitian ini menggunakan kajian estetis yang dimana
peneliti ingin membuat desain produk baru bertema Benteng Rotterdam Makassar.
Fokus penelitian berada pada material dan estetika.

3.4 Teknik Pengumpulan Data
3.4.1 Observasi
Observasi dilakukan dengan cara sistematis melalui pengamatan terhadap
objek yang diteliti sebagai berikut:
1.

Desain dari bagunan Benteng Rotterdam Makassar

2.

Ukuran lampu dinding

3.

Warna

3.4.2 Wawancara
Wawancara dilakukan untuk mendapatkan data melalui narasumber terkait
dengan penelitian. Adapun panduan pertanyaan sebagai berikut:
1.

Ukuran standar lampu dinding

2.

Warna yang sesuai dengan konsep

3.

Nilai estetika pada desain Benteng Rotterdam

4.

Material campuran yang sesuai dengan limbah kertas
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3.4.3 Studi Literatur
Penelitian ini menggunakan studi literatur sebagai pengumpulan data yang
berasal dari buku, jurnal, dan website. Data yang dibutuhkan meliputi data
tentang:
1.

Ukuran lampu dinding

2.

Material lampu dinding

3.

Warna lampu dinding

4.

Lampu yang sesuai dengan kondisinya

3.5 Teknik Analisis Data
Data kualitatif dianalisis melalui tiga tahapan dari tahap reduksi data,
penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Berikut uraiannya:
1.

Reduksi Data
Pengelompokan data–data yang telah diperoleh dari lapangan sehingga
menjadi fokus penelitian.

2.

Penyajian Data
Rangkaian informasi yang terstruktur yang memungkinkan untuk menarik
kesimpulan dan pengambilan tindakan sehingga memudahkan pada saat
memaknai apa yang harus dilakukan.bentuk penyajian data biasanya
berbentuk teks uraian.

3.

Kesimpulan Data
Tinjauan ulang pada cacatan hasil yang diperoleh atau peninjauan ulang,
bertukar pikiran dengan teman agar dapat terjadi pengembangan pikiran
sehingga data dapat teruji kebenarannya, ketepatannya, dan kekokohannya.

3.6 Alur Desain
Dalam mendesain produk terdapat tahapan–tahapan yang bisa dilakukan
agar desain produk tidak menjadi asal–asalan. Penelitian ini menggunakan strategi
liniear penerapan strategi ini dilakukan dengan tahapan berkelanjutan setelah
tahap sebelumnya telah terlewati maka dari itu steategi ini bisa disebut dengan
strategi garis lurus.
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Gambar 3.2 Alur Desain

BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini membahas tentang metode yang digunakan dalam pembuatan
produk lampu dinding dan hasil dalam perancangan lampu dinding. Bab ini juga
membahas hasil dari observasi dan wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti.

4.1 Hasil Temuan Data
4.1.1 Observasi
Peneliti melakukan observasi mengenai desain dari Benteng Rotterdam
Makassar yang akan dipakai sebagai desain lampu dinding. Desain gerbang,
tembok bangunan, dan desain site plan yang akan dituangkan kedalam lampu
dinding dikarenakan ciri benteng yang jelas terlihat berada dibagian tersebut. Site
plan berbentuk penyu atau kura-kura menjadi filosofi bagi Kesultanan Gowa.
Warna yang nampak dari Benteng Rotterdam adalah warna krem untuk
dinding-dinding pada bangunan, warna hitam terdapat pada pintu gerbang
benteng, dan warna merah untuk jendela, pintu dan atap benteng.

Gambar 4.1 Pintu Gerbang Benteng Rotterdam

Gambar 4.2 Halaman Parkiran Benteng Rotterdam
18

19

Peneliti melakukan observasi ke Ace Hardware pada tanggal 9 Januari 2021
demi mendapatkan data mengenai material lampu dinding dan ukuran lampu
dinding. Material lampu dinding di sana kebanyakan menggunakan plastik dan
logam tidak ditemukannya material daur ulang, sedangkan untuk ukuran minimal
yang terlihat tinggi 10cm x panjang 5cm x lebar 5cm dan maksimal berdiameter
30cm.

Gambar 4.3 Lampu Dinding Ace Hardware
Material yang digunakan pada pembuatan lampu dinding Benteng
Rotterdam ini adalah limbah kertas HVS yang dimana limbah ini paling banyak di
temukan pada sektor kantor dan pendidikan. Campuran yang digunakan terdiri
dari semen putih dan lem PVAc karena material ini banyak digunakan sebagai
material dekoratif dan warna yang akan dihasilkan adalah putih sehingga
memudahkan saat pengerjaan warna.
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4.1.2 Wawancara
Setelah melakukan observasi dan menemukan hasil atau kumpulan data
yang lengkap maka perlunya data pendukung dari hasil wawancara kepada
narasumber terkait.
1.

Praktisi (produsen furnitur): Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan
pada tanggal 12 Desember 2020 kepada pengerajin furnitur bernama Bapak
Waras yang sekaligus pekerja kuli bangunan. Data yang didapat ialah,
kekuatan material jika disandingkan dengan bata ringan material dari
campuran limbah kertas akan lebih kuat dan kokoh namun dengan
kekurangan berat bertambah, jika disandingkan dengan kayu olahan seperti,
mdf dan plywood material campuran limbah kertas akan tetap menang
dikarenakan adanya campuran perekat semen dan lem. Bapak Waras juga
mengungkapkan bahwa lem yang digunakan juga berpengaruh terhadap
kekuatan material limbah kertas terhadap kelembapan.
Finishing dari peneliti ini menggunakan resin sebagai lapisan akhirnya dan
Pak Waras membenarkan bahwa resin lebih baik dari pada clear atau vernis
karena sifat resin lebih tebal dan keras, beliau mengatakan jika clear atau
vernis diaplikasikan akan berakibat material menyerap clear atau vernis
tersebut. Bapak waras juga menyinggung perihal kekuatan pada saat
digantung, yang harus kuat adalah sekrup yang menempel di dinding dengan
perkiraan sekrup ditambah fishernya panjang 5cm dapat menahan beban
100kg.

2.

Praktisi (produsen dan distributor lampu hias): Berdasarkan hasil yang
didapat pada tanggal 21 Desember 2020 pukul 17:46 via DM Instagram dan
dilanjut pengiriman katalog lampu hias via Whatsapp menurut Asia Jaya
Lighting rata-rata ukuran lampu dinding berada dibawah ukuran 20cm x
20cm, namun secara setandar ukuran lampu dinding belum ada patokan
yang paten dan lampu dinding dengan ukuran 25cm x 11cm masih wajar
ungkap Asia Jaya Lighting.
Pada tanggal 9 Januari 2021 peneliti bertanya di Ace Hardware dan
ditanggapi oleh ask ace bapak Laula, beliau menjawab mengenai ukuran

21

lampu dinding, secara umum ukuran lampu dinding tidak ada patokannya
tetapi melihat dari kebutuhannya.
3.

Akademisi (dosen desain produk ITS): Hasil yang didapat pada saat
bertanya via email kepada Bu Ellya Zulaikha, ST, M.Sn, Ph.D tanggal 14
Januari 2021, beliau menyampaikan bahwa pemilihan warna pada lampu,
jika ingin ceria maka mengenkan warna putih, dan jika menginginkan kesan
misterius maka mengambil warna kuning oranye redup.

4.

Bagian Arsitektur Benteng Rotterdam: Hasil wawancara pada tanggal 29
Januari 2021 via whatsapp kepada bapak Adang bagian arsitektur dari cagar
budaya Benteng Rotterdam beliau mengatakan desain dari Benteng
Rotterdam sangat kental nilai kolonialnya dan klasik. Desain site plan
menurut beliau sebenarnya merupakan ciri benteng Belanda, Portugis, atau
Eropa namun karena mirip dengan penyu masyarakat lokal menyebutnya
benteng panyyua (penyu). Warna dari benteng menurut beliau dari foto
jaman dulu yang identik dengan gambar hitam putih terlihat seperti putih ke
abu-abuan dan sekarang berwarna krem yang memberi kesan klasik.

5.

Hiperkes dan Keselamatan kerja: Hasil wawancara pada tanggal 2 Februari
2021 kepada bapak Firman Suhada, A.Md.Kes bahwa material semen
berbahaya jika tersentuh kulit, terkena mata, dan pernapasan namun jika
sudah keras maka tidak berbahaya, dan material epoxy juga adalah material
berbahaya jika terrkena kulit bagi yang memiliki kulit sensitif, terkena mata,
dan tertelan namun kasus tertelan sangat jarang. Kata beliau menambahkan
dalam penggunaan harus dilengkapi dengan alat perlindungan diri (apd)
sebagai standar keamanan seperti sarung tangan, kacamata, dan masker.

4.1.3 Studi Literatur
Dalam studi literatur temuan data sama dengan hasil wawancara maupun
observasi data yang ditemukan yakni site plan Benteng Rotterdam berbentuk
penyu dan bentuk bangunan Benteng Rotterdam yang bergaya Kolonial, karena
bangunan yang dilihat pertama kali adalah gerbang maka lampu dinding ini
mengambil desain gerbang dan ciri khas dari tembok bangunan. Secara estetika
bentuk gerbang berbentuk persegi yang menggambarkan kekokohan sebuah
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benteng dan terdapat lis pada bagian atas dan tengah. Site plan yang berbentuk
penyu diambil dari filosofi Kerajaan Gowa yang berjaya di lautan maupun di
daratan ditambah letak benteng berada di pinggir pantai Losari. Untuk warna
didapatkan bahwa Benteng Rotterdam cenderung memiliki warna krem, merah
marun, dan hitam.
Dalam hal material kesamaan terdapat pada penggunaan material finishing
resin dapat membuat material lebih melindungi material. Material semen ternyata
memiliki fungsi dan kegunaannya masing masing semen abu-abu cenderung
digunakan untuk material utama pada saat membangun sedangkan semen putih
lebih kepada lapisan dekorasi sehingga lebih gampang dalam pengecatannya.
Kelebihan semen putih terdapat pada anti retaknya, lebih halus dan lebih kuat
dibandingkan gipsum.
Ukuran standar pada lampu dinding tidak ditemukan melainkan peneliti
mengkomparasikan ukuran lampu dinding melalui katalog yang diberikan oleh
Asia Jaya Lighting dan hasil yang didapat berada dikisaran tinggi 12cm-45cm
,panjang 10cm-36cm, dan lebar 12cm-80cm
Diketahui dari artikel sampai toko online di internet material dari lampu
dinding adalah plastik, logam, batu alam dan ada juga dari material daur ulang.
Lampu yang digunakan adalah lampu yang memiliki tingkat cahaya 2800k 4 watt
sehingga masih masuk dalam data SNI mengenai penggunaan lampu hias atau
penerangan tambahan.

4.1.4 Eksperimen
Penelitian ini melakukan serangkaian percobaan dalam material sehingga
dapat mengetahui sifat material limbah kertas hvs yang dicampurkan dengan
semen putih dan lem PVAc (lem putih). Dari eksperimen bisa diambil data, yaitu:
1.

Sebelum dilakukannya pembuatan lampu dinding langkah pertama adalah
pembuatan master dan cetakannya. Cetakan terbuat dari silikon rubber rtv
48 dengan sifatnya yang lebih lembut serta tidak terlalu keras sehingga
motif pada master terbentuk dengan jelas pada cetakan silikon. Master yang
digunakan terbuat dari bahan pvc dan akrilik hasil dari olah cutting laser
dan ada bagian berbahan kayu balsa.
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2.

Melakukan perendaman terlebih dahulu kedalam larutan belimbing wuluh
agar tinta dalam kertas HVS bekas dapat hilang.

3.

Pengolahan limbah kertas menjadi potongan kecil dengan menggunakan
blender tangan agar kerja lebih praktis dan tidak mengakibatkan blender
mesin rusak akibat overheat. Hasil dari penggilingan terlihat lebih halus
dibanding dengan teknik sobekan di dalam air. Setelah penggilingan masuk
ketahap penjemuran bahan agar mendapatkan hasil kertas bebas air.

4.

Pencampuran bahan mengambil perbandingan 300g kertas, 200g semen
putih, 200g lem PVAc, dan secukupnya air, jika kebanyakan air bisa
membuat pengeringan melambat. Material yang dihasilkan setelah
pencampuran akan berbentuk clay. Pencampuran dengan perbandingan
tersebut tidak cocok dengan desain yang rumit seperti lekukan-lekukan dan
sudut tipis karena kertas tidak bisa masuk pada selah bentuk, maka dari itu
campuran untuk sudut yanng rumit memakai perbandingan 100g kertas,
200g semen putih, dan 200g lem PVAc dengan begitu material lebih cair
tidak seperti clay.

5.

Lem PVAc dapat menjadi pengikat yang baik namun memiliki kekurangan
pada pengeringan yang lama. Material benar-benar kering sekurangnya 6
hari.

6.

Dengan adanya finishing epoxy dapan menambah kekuatan pada material
dan melindungi material dari coakan kecil atau rontoknya material akibat
air.
Kesimpulan dari material yang digunakan dalam penelitian ini mulai dari

bahan cetakan, master cetakan , sampai jadi lampu dinding adalah silicone rubber
rtv 48, pvc, kayu balsa, dan untuk material lampunya terdiri dari limbah kertas
hvs, semen putih, dan lem PVAc. Pada proses ini kegiatan pencampuran harus
dilengkapi dengan alat perlindungan diri (apd) dikarenakan adanya pencampuran
bahan kimia sehingga meminimalisir terjadinya resiko saat proses produksi.
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4.2 Proses Analisa Produk
4.2.1 Analisa Bentuk dan Motif
Analisis bentuk dan motif diambil dari data temuan observasi dan literatur
yang dimana bentuk benteng secara keseluruhan mengambil gaya arsitektur
kolonial Belanda.
Tabel 4.1 Analis Bentuk dan Motif
Bentuk

Keterangan
-

Berbentuk persegi dan berbentuk lengkungan
pada pintu gerbang.
Bagian atas dan dua di tengah terdapat ornamen
list
Ada bentul lingkaran kecil-kecil di pintu

Gerbang
-

Berbentuk segi tiga pada 1/3 dari bagian tembok
dan sisanya persegi panjang.
Ada ornamen list dibagian bentuk segitiga
tembok.
Terdapat jendela, namun ada juga tembok yang
tidak memiliki jendela.

Dinding Bangunan
-

Benbentuk penyu
Memiliki sudut yang lancip
Tidak ada ekor pada gambar dena namun pada
studi literatur terdapat bentuk ekor pada site plan
terdahulu.

Dena atau Miniatur Benteng

Dari analisa bentuk dan motif maka bentuk yang memiliki ciri khas Benteng
Rotterdam dan akan digunakan kedalam desain lampu dinding adalah gerbang,
dinding bangunan, dan site plan. Bentuk yang dianalisa cenderung mudah diingat
karena tidak ada detail rumit di dalamnya, jika berkunjung ke Benteng Rotterdam
maka bentuk ini bisa tampak dari luar.

4.2.2 Analisa Warna
Analisa warna dilakukan demi mendapatkan warna yang tepat untuk lampu
dinding yang bertemakan Benteng Rotterdam. Warna yang diambil nantinya akan
jadi warna pada lampu dinding.
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Tabel 4. 2 Warna dan Maknanya
Warna

Makna

Hitam
Putih

Menggambarkan ketegasan, kemisteriusan, dan profesional.
Menggambarkan kelampangan, kesucian, dan kepolosan.
Menggambarkan keberanian, kekuatan, semangat membara, serta
kegembiraan.
Menggambarkan Kehangatan, kalem, dan klasik
Menggambarkan rasa tanggung jawab, kemandirian, kestabilan, dan
membosankan.
Menggambarkan keceriaan, optimis, dan semangat.
Menggambarkan optimis, percaya diri, dan jiwa petualang.
Menggambarkan kekuatan, dapat diandalkan, kenyamanan, dan
kehangatan.

Merah
Krem
Abu-abu
Kuning
Jingga
Coklat

Warna yang digunakan, merujuk dari data observasi, karena bentuk yang
akan digunakan untuk desain lampu dinding adalah gerbang, dinding bangunan,
dan site plate maka warna yang dipakai adalah krem untuk bentuk gerbang dan
dinding bangunan, hitam untuk bentuk pintu gerbangnya, dan site plate
menggunakan warna hitam, site plan disini mengambil warna hitam agar terlihat
kontras.

4.2.3 Analisa Ergonomi
Analisa ergonomi dilakukan demi meningkatkan efektifitas dan efisiensi
dari produk yang digunakan manusia dengan mempertimbangkan dari sisi
kenyamanan, kesehatan dan keselamatan bagi pengguna. Ergonomi disini berarti
memperhatikan efektifitas dan efisiensi dari pencahayaan lampu terhadap
ruangan. Ergonomi Lampu dinding ini sama sekali tidak berkaitan dengan produk
lampu dinding, namun digunakan untuk memperkenalkan objek lampu dinding
Benteng Rotterdam tersebut. Lampu dinding ditempatkan pada dinding yang rata
dengan tinggi minimal 170cm dan maksimal 190cm agar cahaya maksimal untuk
menghiasi ruangan dan desain lampu dinding Benteng Rotterdam Makassar dapat
terlihat dan mudah dikenali.
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Gambar 4.4 Ergonomi Lampu Dinding Benteng Rotterdam Makassar
Secara dimensi lampu dinding Benteng Rotterdam ini memiliki tinggi 25cm,
lebar 14cm, dan panjang 13cm, jika diletakkan pada ruangan atau koridor hotel
akan seperti digambar 4.5.

Gambar 4.5 Ergonomi Pada Ruangan
Jika ruang koridor memiliki lebar 2m maka lampu dinding Benteng
Rotterdam hanya memangkas 13cm dari ruang tersebut.

4.2.4 Analisa Material
Alat penerangan atau dekorasi rumah jenis lampu dinding biasanya
berbahan logam atau plastik. Penelitian ini memakai bahan limbah kertas dengan
campuran semen putih dan lem PVAC sebagai perekatnya.
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Tabel 4.3 Material Kertas
Material Kertas

HVS

Koran

Kardus

Tisu

Karakter
1. Berwarna putih bersih
2. Permukaan sedikit kasar sehingga nyaman untuk
menulis
3. Sering digunakan untuk keperluan kantor dan
pendidikan
1. Bergramatur sangat tipis
2. Cocok buat kertas latihan soal
3. Berwarna coklat atau abu-abu pudar
4. Bertekstur agak kasar
1. Berwarna coklat
2. Memiliki bentuk bergelombang pada bagian dalam
3. Cocok digunakan dalam pengemasan
4. Sangat tebal
1. Berwarna putih bersih
2. Ada yang bertekstur halus dan kasar sesuai dengan
kegunaan
3. Sangat tipis

Harga
Bekas
(skor 1-4)
2

3

4

1

Keterangan: skor 1-4 (1= termurah, 4= termahal)

Tabel 4.3 menjelaskan menganai karakter dari setiap kertas, namun pada
penelitian ini menggunakan kertas berjenis HVS. Kertas HVS diambil karena
kandungan dari kertas HVS sebagian besar berasal dari selulosa dibandingkan
dengan lignin atau hemiselulosa. Selulosa yang terkandung hampir mencapai 90%
berat. (Taruna, dkk. 2010). Selulosa adalah senyawa organik yang terdapat pada
kayu dan mudah diperbarui. Selulosa sudah banyak digunakan dalam bidang
industi, diantaranya untuk produksi fiber, kertas, dan senyawa kimia turunannya
untuk industri plastik, film fotografi, rayon, dan lainnya. (AM Fuadi , Kun
Harismah , Adi Setiawan, 2015). Penghilangan tinta pada kertas HVS bekas dapat
menggunakan larutan belimbing wuluh yang mengandung asam format dan
diautoclave. (Siti Maskurotus Sholikha, dkk, 2018).
Kertas HVS secara keseluruhan terdiri atas unsur organik dari kayu
sehingga aman terhadap lingkungan sekitar dan sumbernya melimpah serta dalam
penggunaannya sebagai produk baru sangat minim. Kertas tisu bekas pada
dasarnya bisa didaur ulang tetapi sagat tinggi resiko terhadap penyakit.
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Tabel 4.4 Material Pengeras
Material Pengeras
Semen Abu-abu

Semen Putih

Gypsum

Karakter
1.
2.
3.
1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
4.

Banyak jenisnya tergantung kegunaan
Secara umum untuk konstruksi bangunan
Berwarna gelap ke abu-abuan
Berwarna putih
Kegunaan dalam dekorasi interior maupun eksterior
Tidak mudah retak
Permukaan lebih halus
Mudah kering
Mudah rusak atau retak
Ramah lingkungan
Untuk keperluan dekorasi

Harga
(skor 1-3)
2

3

1

Keterangan: skor 1-3 (1= termurah, 3= termahal)

Pada tabel 4.4 menjelaskan karakter beberapa jenis material pengeras,
namun penelitian ini mengunakan material semen putih sebagai bahan campuran,
karena semen putih lebih kuat dari gypsum, mudah didekorasi dari pada semen
abu-abu, dan lebih halus dari semen abu-abu.
Menurut (Juan Rodriguez, 2017) Semen dapat didaur ulang dan dipakai
kembali menjadi kerikil, bahan paving, dan agregat dengan berbagai proses. Jadi
semen dapat didaur ulang meskipun tidak berbentuk seperti material awalnya.
Tabel 4.5 Material Lem
Material Lem
Lem PVAC

Lem Super

Karakter
1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
4.
5.

Pengeringan lama
Mudah diaplikasikan atau dibentuk
Berbentuk cairan kental berwarna putih
Lekat di permukaan kayu dan kertas
Mudah kering
Sulit dalam pengaplikasian
Berbentuk cair berwarna bening
Tidak fleksibel dalam penggunaannya
Lekat di permukaan apa saja

Harga
(skor1-2)
1

2

Keterangan: skor 1-2 (1= termurah, 2= termahal)

Pada tabel 4.5 menjelaskan tentang karakter dari lem, namun penelitian ini
memilih lem PVAc sebagai bahan campurannya, karena lem PVAc sangat
fleksibel dan mudah dalam pencampuran bahannya.
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Dilaporkan pada tahun 1977 lem PVAc telah diproduksi sebanyak dua juta
ton ke seluruh dunia, dalam bentuk emulsi atau perekat dingin yang dimana dapat
menggantikan perekat dari binatang. (Larantika Hanif, Rozalina, 2020), jadi
secara kondisi pada tahun 1977 lem PVAc telah menggantikan penggunaan lem
berbahan dari binatang sehingga lem PVAc telah masuk kedalam konsep green
product namun dalam kategori pemakaian bukan untuk konsumsi. Menurut
penelitian dari (Larantika Hanif, Rozalina, 2020) menemukan bahwa perekat
PVAc cukup baik untuk menghasilkan kekuatan kayu yang mendekati kayu
utuhnya,

bahkan

semakin

bertambahnya

lapisan

akan

meningkatkan

keteguhannya.
Material terakhir pada penelitian ini adalah epoxy resin dimana digunakan
untuk pengerjaan akhir dari desain lampu dinding Benteng Rotterdam ini. Epoxy
resin digunakan untuk memperkuat material sekaligus memperpanjang umur
produk. Menurut (Okky, 2019) epoxy resin memiliki kelebihan diantaranya,
termasuk:
1.

Penyusutan rendah selama curing

2.

Tahan terhadap suhu yang lembab.

3.

Ketahanan sangat baik terhadap reaksi kimia dari tumpahan atau tercemar
bahan kimia.

4.

Sifat listrik yang baik

5.

Meningkatkan kekuatan mekanik

6.

Tahan terhadap benturan atau hantaman

7.

Tanpa Volatile Organic Compounds (VOC) yang dimana bahan kimia
organik yang dapat mencemari udara.
(Aseem Prakash, 2002) memberikan 6 saran bagaimana cara yang

mendeskripsikan produk bisa dibuat lebih “hijau” atau ramah lingkungan apabila
diproduksi sedemikian rupa sehingga:
1.

Repaired: Memperpanjang umur suatu produk dengan memperbaiki bagian
tertentu.

2.

Reconditioned: Memperpanjang umur suatu produk dengan merombak
secara signifikan atau keseluruhan.

3.

Remanufactured: Membangun kembali produk namun tetap aslinya.
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4.

Reused: Rancangan sebuah produk yang dapat dimanfaatkan berkali-kali.

5.

Recycled: Dapat didaur ulang kembali atau dapat menjadi bahan mentah dan
dapat diolah menjadi barang baru.

6.

Reduced: Mengurangi dampak kepada lingkungan dari pengurangan sampah
yang keluar.

4.2.5 Analisa Sistem Konstruksi
Analisa sistem konstruksi sangat dibutuhkan demi tercapainya rancangan
yang sesuai digunakan untuk merancang lampu dinding.

Gambar 4.6 Konstruksi Lampu Dinding
Lampu dinding Benteng Rotterdam Makassar ini memakai sistem
sambungan langsung dengan skrup. Untuk jenis gantungan yang digunakan
gantungan pigura datar berlubang.

Gambar 4.7 Gantungan Pigura
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4.2.6 Analisa Proses Produksi
Sub bab analisa proses produksi ini peneliti akan menjelaskan bagaimana
proses pengerjaan lampu dinding berbahan limbah kertas sampai jadi. Proses
produksi dilakukan dengan secara hati-hati karena mengetahui bahaya material
jika terkena kulit, mata, dan mulut atau pernapasan, maka dari itu harus
dilengkapi dengan alat perlindungan diri seperti, kacamata, sarung tangan, dan
masker.
1.

Tahap awal adalah mengumbulkan bahan dan alat.

Gambar 4.8 Persiapan Bahan dan Alat
2.

Tahap kedua pembuatan cetakan dari bahan duplek dan silicone rubber, bagi
yang memiliki detil rumit akan menggunakan cetakan silicone rubber.

Gambar 4.9 Cetakan Duplek
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Gambar 4.10 Proses Pembuatan Cetakan Silicone Rubber
3.

Tahap ini masuk ke proses pencetakan limbah kertas yang telah dicampur
dengan semen putih dan lem PVAC, hasilnya berbentuk seperti clay.

Gambar 4.11 Proses Pencampuran Bahan

Gambar 4.12 Proses Pencetakan Limbah Kertas
4.

Tahap terakhir adalah perakitan lampu dinding dan finishing atau coating
menggunakan epoxy. Pada tahap perakitan ditemukan kendala seperti
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material tidak presisi atau melengkung dikarenakan bahan cetakan terbuat
dari kertas sehingga tidak kuat menahan beban dari bahan campuran,
adapun pada cetakan silikon yang memiliki tekstur cenderung empuk
sehingga bahan campuran yang dituangkan akan melengkung diakibatkan
dari bobot bahan campuran dan ada bagian yang tidak tercetak, maka
dibutuhkannya plamir agar permukaan rata serta mudah pada proses
finishing.

Gambar 4.13 Cetakan dan Material

Gambar 4. 14 Proses Cat dan Pelapisan
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4.2.7 Analisa Kemasan
Kemasan yang digunakan pada penelitian ini adalah kemasan kertas duplex
karena memiliki ketahanan yang baik serta dapat digunakan kembali serta dapat
menjadi penunjang sebagai produk yang ramah lingkungan. Desain pada kemasan
berbentuk laci, pada kemasan terdapat informasi mengenai produk meliputi
kandungan dari produk sekaligus penanganan limbah nantinya dengan tujuan
mengajak konsumen untuk bijak dalam membuang limbah.

Gambar 4.15 Kemasan

4.2.8 Analisa Pasar dan Harga
Analisa harga diperlukan untuk mengetahui harga pasar dan menyesuaikan
dengan target pasarnya. Rentang harga kompotitor berada dikisaran Rp. 120.000,sampai Rp. 1.350.000,-. Melihat dari desain lampu dinding dipasaran masih
kurang yang memakai atau mengadopsi dari bentuk benteng atau peninggalan
sejarah Indonesia. Dari hasil tersebut maka harga produk lampu dinding Benteng
Rotterdam Makassar harus berada direntang harga tersebut. Berikut tabel biaya
produksi dan harga jual:
Tabel 4.6 Biaya Produksi
Material
Kertas HVS Bekas
Semen Putih
Lem PVAC
A Plus Plamir
Cat Tembok
Resin Epoxy + Katalis
Skrup
Gantungan
Total Biaya Produksi

Harga
Rp. 10.000
Rp. 6.000
Rp. 17.000
Rp. 3.500
Rp. 2.000
Rp. 74.000
Rp. 1.000
Rp. 1.000
Rp. 114.500
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Tabel 4.7 Harga Jual
Keterangan
Biaya Produksi
Biaya Desain
Biaya Tukang
Biaya Kemasan
Total Biaya
Keuntungan 40%
Harga Jual

Harga
Rp. 114.500
Rp. 70.000
Rp. 100.000
Rp. 25. 000
Rp. 309.500
Rp. 123.800
Rp. 433.300

Kesimpulannya, harga setelah dijumlahkan berada diharga Rp. 433.300
setelah dijumlahkan dengan keuntungan 40%.

4.2.9 Analisis STP (Segmentation, Targeting, Positioning)
Analisis STP sangat penting dalam menentukan strategi dalam penentuan
pasar mana yang akan diambil.
Tabel 4.8 STP (Segmentation, Targeting, Positioning)
Segmentasi
Demografis

Geografis

Psikografis

Keterangan
Untuk usia disini berada direntan usia
produktif 17-60 tahun yang dimana targetnya
adalah pemilik vila, penginapan, atau hotel di
kawasan ramai wisatawan.
Karena produk ini ingin mengenalkan objek
sejara Benteng Rotterdam Makassar, maka
produk ini ditempatkan di kawasan wisata
seperti Batu, Malang, untuk kawasan Jawa
Timur, sedangkan di Sulawesi Selatan produk
ini dapat mengambil di wilayah Malino,
Bulukumba, atau kawasan wisata lainnya.
Produk ini juga dapat menjadi pilihan bagi
konsumen yang punya ketertarikan terhadap
peninggalan sejarah Indonesia dan senang
terhadap produk daur ulang..

4.3 Gambar Manual/CAD dan Foto Produk
4.3.1 Gambar Tampak
Penelitian ini mengambil konsep lampu dinding yang mengambil desain
dari Benteng Rotterdam, gambar tampak dapat dilihat pada gambar 4.16, gambar
4.17, dan gambar 4.18
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Gambar 4.16 Tampak Depan

Gambar 4.17 Tampak Samping
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Gambar 4.18 Tampak Perspektif

4.3.2 Gambar Teknik

Gambar 4.19 Gambar Teknik
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4.3.3 Gambar 3D

Gambar 4.20 3D Lampu Dinding Benteng Rotterdam Makassar

Gambar 4.21 3D Pemakaian

4.3.4 Foto Produk

Gambar 4.22 Foto Produk

BAB V
PENUTUP

5.1 Kesimpulan
Kesimpulan yang didapatkan dari penelitian tentang desain produk lampu
dinding Benteng Rotterdam Makassar dengan konsep green product adalah
sebagai berikut:
1.

Limbah kertas HVS dapat diolah kembali menjadi produk yang bermanfaat.

2.

Konsep diambil merupakan bentuk pengurangan sampah kertas yang
terbuang sia-sia.

3.

Desain lampu dinding yang bergaya Benteng Rotterdam Makassar
digunakan demi memperkenalkan warisan dari Kerajaan Gowa di Sulawesi
Selatan dan green product sebagai sarana menjaga lingkungan.

5.2 Saran
Berdasarkan hasil dari penelitian tentang desain lampu dinding Benteng
Rotterdam Makassar dengan konsep green product, maka saran untuk produk
lampu dinding atau furnitur yang lain agar kedepannya lebih baik, diantaranya
adalah:
1.

Material limbah kertas masih dapat dikembangkan menjadi produk furnitur
lainnya seperti kursi, meja, atau lemari karena jika disandingkan dengan
material kayu olahan limbah kertas dapat masuk diantara plywood dan mdf.

2.

Produk lampu dinding dengan desain heritage masih sangat luas karena
warisan Indonesia sangatlah banyak.

3.

Dari sisi finishing limbah kertas dapat menggunakan hpl, epoxy, melamin,
cat duco, dan masih banyak lagi dengan alasan material finishing memiliki
label ramah lingkungan. Untuk sambungan dapat ditutup menggunakan
acian dan dihaluskan dengan amplas.

4.

Bagaimana atau cara mendaur ulang epoxy resin yang telah menjadi limbah,
karena limbahnya hanya masuk kedalam pembuangan akhir

5.

Limbah produk dapat dimanfaatkan dan dibentuk seperti batu sungai.
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