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ABSTRAK 

 

Seiring berjalannya waktu pertumbuhan jumlah penduduk saat ini semakin 

banyak, dengan bertambahnya jumlah penduduk, dan adanya permintaan kenaikan 

tempat tinggal dengan diikuti sangat tingginya harga. Kondisi yang seperti itu, 

hadirnya apartemen mampu memberikan solusi pada permasalahan tersebut. 

Untuk itu memerlukan suatu metode dan cara pendekatan dalam melakukan 

penelitian yaitu kualitatif dan deskriptif, dengan upaya perancangan dalam 

penelitian sesuai data yang ditemukan pada tujuan rancangan yang sistematis 

karakteristik dan sesuai fakta yang diteliti. Harapannya ilmu dapat bertambah 

serta memberikan wawasan yang luas untuk pembaca tentang suatu informasi 

furniture built in rak produk. Pada penelitian ini dapat berguna menjadikan bahan 

untuk pengembangan baik dari ilmu pengetahuan dan proses produksi 

kelanjutannya. 

 

Kata Kunci: Built In, Rak, Furniture 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Apartemen atau sebutan lain 

rumah pangsa merupakan jenis tempat tinggal yang melingkupi hanya sebagaian 

yang dibangun. Arti lain apatemen dalam KBBI tempat tinggal yang terdiri dari 

kamar tidur, kamar mandi, kamar tamu, dapur, dan kamar lainnya dalam satu 

bangunan bertingkat yang mewah serta besar, terdapat fasilitas seperti tempat 

fitnes, kolam renang, toko, dan tempat lainnya). Sebuah gedung apartemen yang 

mempunyai banyak unit. 

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tercatat bahwa data 

backlog atau selisih antara pemasok rumah dan kebutuhan tahun 2017 adalah 11,4 

juta (Detik.com 2016). Berjalannya waktu dengan pertumbuhnya jumlah 

penduduk, maka permintaan tempat tinggal juga akan menaikannya, yang akan 

diikuti oleh kenaikan harga tempat tinggal yang sangat tinggi. Dalam kondisi 

seperti itu, kehadiran apartemen dianggap mampu menjadi solusi atas masalah 

tersebut (Kompas.com 2020). Namun disisi lain jika pengguni tersebut memiliki 

barang yang cukup banyak maka ruangan dalam tersebut akan cukup sedikit 

lingkup geraknya. Dalam pembuatan produk perlu proses rancangan yang 

nantinya dapat sesuai keinginan (Hurst, 2006).  

Untuk menyelesaikan permasalahan penyimpanan barang hingga ruangan 

yang sempit. Mau tidak mau pemilik dipaksa untuk berkreatif untuk menjadikan 

suasa ruangan senyaman mungkin. Mengembangkan produk yang terdiri atas 

beberapa tahapan antara lain mengembangkan konsep yang dibuat, merencanakan, 

rancangan untuk meningkatkan sistem, rancangan merinci, uji rancangan, dan 

perbaikan, serta awal proses produksi (Ulrich, 2001), salah satu nya ialah 

mendesain tata letak ruangan tersebut dengan produk furniture built in yang tidak 

memakan banyak tempat. Seperti furniture lemari, rak dan lainnya dengan 

pemilihan yang tepat, agar terkesan meluas, serta bertambahnya ruangan dihunian 

lebih nyaman untuk dihuni. 
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Gambar 1.1 Contoh Ruangan Terbatas pada Apartemen Tipe Studio 

(Sumber: https://www.urbanloka.com/atasi-ruang-terbatas-pada-apartemen-tipe-

studio-dengan-cara-ini/) 

 

Furniture built in menjadi solusi yang praktis untuk mengatasi masalah 

penyimpanan barang yang berjumlah banyak dalam satu rak untuk menghemat 

ruangan agar menjadi ruangan tersebut cukup banyak tempat. 

Maka perancangan furniture rak menjadikan sebuah ide pada judul tugas 

akhir, peneliti tertarik dalam pembuatan produk furniture yang dapat 

meminimalisir penggunaan ruangan. 

 

1.2 Rumusan Permasalahan 

Pada permasalahan yang telah dijelaskan diatas, bahwa rumusan 

permasalahannya untuk tugas akhir adalah “Bagaimana Perancangan Desain 

Produk Furniture Rak Dapat meminimalisir Penggunaan Ruangan Apartemen 

Puncak Permai (sebagai objek penelitian) dengan  Konsep Built In?”  

 

1.3 Batasan Permasalahan 

Agar terhindar dari masalah yang meluas, perlu dilakukannya batasan 

permsalahan sebagai berikut: 

1. Ini dilakukan di Apartemen Puncak Permai yang memiliki ruangan yang 

sempit (Tipe studio – Ukuran Minimal 5x5 meter) 

2. Fokus penelitian yakni merancang desain produk lemari berkonsep built in 

yang tidak memakan banyak ruangan. 
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1.4 Tujuan Penelitian 

Dalam melakukan pengembangan dan rancangan perlu adanya harapan, 

antara lain adalah rancangan dilakukan berguna pada peniliti, maupun pihak lain 

(pihak apartemen dan pengguna apartemen) dan memberikan solusi masalah 

dengan merancangkan suatu produk yang di butuhkan. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

Untuk terlaksananya rancangan tentu adanya harapan untuk rancangan yang 

telah terlaksana berguna terhadap peniliti maupun pihak lainnya. Dalam Tugas 

Akhir ini diharapkan  dapat bermanfaat di antaranya: 

1. Memperluas wawasan, dan ilmu pada orang yang membacanya tentang 

penjelasan furnitur built in rak produk.  

2. Berharap menjadi bahan untuk mengembangkannya baik ilmu pengetahuan 

maupun kelanjutan produk, dan akan dipergunakan. 

3. Sebagai bentuk landasan dan bahan untuk pendidikan, maupun untuk data 

dalam media informasi tentang rancangan produk rak bagi masyarakat yang 

memiliki usaha penyewaan tempat tinggal seperti Apartemen yang bisa 

meminimalisir penggunaan ruangan. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

 

2.1 Definisi Rak 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KKBI) makna dari kata rak ialah 

mengambarkan salah satu produk furniture yang seperti lemari namun tidak 

memiliki pintu dengan ukuran kecil maupun besar dan dipergunakan sebagai 

penyimpanan berbagai produk. Menurut KBBI V, rak merupakan tempat 

menyimpan sesuatu seperti piring, mangkuk dan sebagainya. 

Rak sering ditemukan berbentuk persegi panjang dan mempunyai 2 tempat 

di dalam rak ditemui laci berfungsi menyimpan benda-benda, untuk bahan baku 

pembuatan rak pada umumnya terbuat dari kayu, besi dan plastik. 

 

2.2 Perkembangan Rak 

Rak adalah berupa papan single yang menempel di dinding. Akan tetapi 

semenjak semakin zaman lebih maju benda dan semakin banyak benda yang 

diproduksi, hingga diproses seperti kabinet pintu. Tetapi akan memudahkan 

mengakses dalam jangkauan, hingga terlepasnya pintu maka menjadi desain rak 

yang di kenal saat ini. Rangka rak terdiri dari beberapa tipe material yang tidak 

sama. Bahan buat rak yang biasanya ialah kayu, seperti kayu mahoni, kayu 

walnut, cherry, cedar, atau maple. Tetapi ada juga rak yang terdiri dari logam dan 

kaca, terutama rak serta desain yang modern. Dan rak yang kuat dan mewah, 

umumnya dipake material particleboard di penyusunnya. Lalu, ada dua macam 

tipe rangka rak , yaitu rak  yang dibentuk built-in serta dinding, atau rak  yang 

freestanding. Rak built-in umumnya di jumpai di tempat yang sudah permanen, 

namun posisi rak lebih stabil. Sementara untuk rak tipe freestanding, desain ini 

lebih kerap dijadikan untuk apartemen atau perpustakaan kecil, yang 

memungkinkan kita mengaksesnya dari kedua sisi (architectaria.com 2014). 
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2.3 Jenis-jenis Rak Built In 

1. Rak Built in Modular 

Furnitur yang dirancang disesuaikan ukuran tertentu sesuai dengan 

berdasarkan yang minta oleh calon penggunanya. Ukuran yang menjadi landasan 

utama perancangan furnitur ini tentu sebelumnya telah dihitung terlebih dahulu 

secara matematis. Lalu hasil pengukurannya akan dikembangkan menjadi sebuah 

desain yang menjadi pedoman dalam pembuatan furnitur modular. 

 

Gambar 2.1 Rak Built in Modular 

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

 

2. Rak Built In Fleksibel  

Furnitur fleksibel adalah furnitur yang dirancang berdasarkan permintaan 

pembeli. Bukan faktor ukurannya, namun desain dan bentuk furnitur tersebut 

semuanya dibuat menurut permintaan yang telah diajukan oleh orang yang 

memesannya.. Penentuan layout model furnitur fleksibel dapat dilakukan sendiri 

menggunakan software desain komputer atau menyerahkannya ke pihak mebel. 

Penentuan desain furnitur harus dilaksanakan secara seimbang antara fungsi 

maksimal furnitur tersebut serta kesesuaiannya dengan desain ruangan. 
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Gambar 2.2 Rak Built In Fleksibel 

(Sumber: https://www.line today.com) 

 

 

2.4 Ergonomi 

Dalam International Ergonomis Association dijelaskan istilah ergonomi 

berasal sebagai studi tentang aspek-aspek manusia dalam lingkungan kerjanya 

yang ditinjau secara psikologi, engineering, anatomi, fisiologi, manajemen dan 

rancangan desain. Ergonomi berkenaan pula dengan optimasi, efisiensi, 

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

tempat rekreasi. Di dalam ergonomi dibutuhkan studi tentang sistem dimana 

manusia, fasilitas kerja dan lingkungannya saling berinteraksi dengan tujuan 

utama yaitu menyesuaikan suasana kerja dengan manusianya. Ergonomi 

merupakan studi tentang aspek-aspek manusia di dalam lingkungan kerja, dimana 

suatu fasilitas kerja dan lingkungannya saling berinteraksi satu sama lain.  

Menurut Sritomo (2000), peluncuran desain sebelumnya lebih awal 

melakukan seperti pengevaluasian, dan ujian yang mencangkup bermacam aspek-

aspek pada fungsional teknis, serta layaknya ekonomi yakni nilai pada analisa, 

reliabilitas, pengevaluasian yang ergonomis serta pemasaran dalam pelaksanaan 

kajian maupun ujian bahwa produk yang dibuat telah mencukupi syarat ergonomis 

sebagai pertimbangan dari faktor manusia. 
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Gambar 2.3 Kriteria Ukuran Rak 

(Sumber: Panero dan Zelnik, 2003) 

 

 

 In Cm 

A 66 min 167.6 min 

B 18 min 45.7 min 

C 30 min 76.2 min 

D 36 91.4 

E 68 172.7 

F 48 121.9 

G 36 min 91.4 min 

H 66 167.6 

I 72 182.9 

Tabel 1.1  Kriteria Ukuran rak 

(Sumber: Panero dan Zelnik, 2003) 

 

 

2.5 Definisi Material Yang Digunakan Peneliti 

Material adalah sistem pedoman, komponen, dan alat yang dapat 

disesuaikan yang mendukung praktik terbaik desain pengguna. Didukung oleh 

kode sumber terbuka, material menyederhanakan kolaborasi antara perancang dan 

pengembang, dan membantu tim dengan cepat membuat produk yang indah. 
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Berikut beberapa bahan utama yang akan digunakan dalam membuat produk rak: 

Kayu pinus yang merupakan kayu dari pohon pinus yang memiliki karakter warna 

coklat cerah dengan motif serat kayu yang halus dan kuat. 

 

Gambar 2.4 Kayu Pinus 

(Sumber: https://www.custommebel.com) 

 

 

2.6 Apartemen tipe studio ukuran 5x5 Meter 

Apartemen ini merupakan apartemen yang memiliki kamar tidur satu, dan 

ada penambahan satu kamar mandi. Menariknya apartemen tersebut dalam satu 

kamar memiliki berbagai fungsi antara lain kamar tamu, kamar tidur, maupun 

dapur, namun kekurangan dari apartemen tersebut ialah ruangan yang minim. 

Ukuran yang kecil tentu menjadi tantangan tersendiri bagi Anda yang memiliki 

apartemen tipe studio ini. Minimnya ruangan dapat menantang pada diri bagi yang 

memiliki apartemen tipe tersebut. 

Merasakan bosan dengan minimya ruang gerak di dalam tipe studio, jelas 

akan membuat kesulitan untuk melakukan berbagai aktivitas. 

Berikut foto-foto desain interior kamar type studio: 
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Gambar 2.5 Apartemen Tipe Studio Ukuran 5x5 Meter 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

 

3.1 Jenis Penelitian 

Untuk penelitian ini akan memerlukan metode kualitatif dengan pendekatan 

deskriptif yang mewujudkan metode penelitian yang berusaha merancang objek 

atau subjek yang akan diteliti sesuai dengan apa adanya dengan tujuan merancang 

secara sistematis dan karakteristik suatu objek yang akan diteliti secara tepat. 

Teknik pengambilan data populasi akan menggunakan non-probability sampling 

dengan metode purposive sampling dan snowball sampling. Adapun pendekatan 

yang dimaksud ialah observasi, wawancara, dokumentasi, studi literature. (Albi 

Anggito. 2018). 

 

3.2 Unit Analisis 

Adanya penjelasan masalah yang terjadi di awal, maka rak furniture yang 

akan dianalisis oleh peneliti meliputi ukuran, desain, dan material. 

 

3.2.1 Objek Penelitian 

Rak produk merupakan objek yang diteliti dengan membuat konsep Built In 

berguna untuk meminimalisir ruangan yang terbatas dan menjadi display ruangan. 

 

3.2.2 Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian ini diambil sebagai objek penelitian yaitu disebuah 

Apartemen Puncak Permai yang berlokasi di Jl Darmo Permai Surabaya. 

 

3.2.3 Model Kajian 

Pengelompokan permasalahan space ruangan untuk penyimpanan banyak 

produk untuk mengatasi masalah keterbatasan ruangan. 

 

3.3 Teknik Pengumpulan Data 

Mengumpulkan seluruh data pengamatan, maupun pencatatan yang 
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sistematis, berikut ini data yang akan diteliti: 

1. Desain dan ukuran rak 

2. Material yang digunakan  

3. Konsep Built In 

 

3.3.1 Observasi 

Metode pengamatan atau observasi dalam pengumpulan data menggunakan 

teknik observasi partisipatif pasif. Dengan metode ini, peneliti akan 

mengumpulkan data berupa model rak yang digunakan di pasaran, material, serta 

ukuran. 

Pengamatan yang dilakukan peneliti yang memusatkan perhatian terhadap 

suatu objek penelitian dengan menggunakan seluruh alat indra. Melakukan 

observasi dengan berbagai cara yaitu mencatat secara sisitematis terhadap  

pemasaran rak yakni: 

1. Bentuk rak 

2. Pengguna rak diruang yang sempit 

3. Bahan-bahan yang dipergunakan 

 

3.3.2 Wawancara 

Metode wawancara berfungsi untuk mengumpulkan data material, desain 

dan ergonomi lemari dengan teknik non-probability sampling dengan tipe 

purposive sampling. Wawancara ialah pembicaraan yang dikerjakan yang maksud 

tertentu yang melibatkan satu pihak, yaitu yang bertindak sebagai pewawancara 

yang menyajikan pertanyaan, dan narasumber yang memberi jawaban atas 

pertanyaan tersebut, adapun pihak yang akan diwawancarai yakni: pemilik 

apartemen. 

 

3.3.3 Studi Literatur 

Studi literatur berguna untuk penunjangan suatu penelitian yang 

berdasarkan wacana antara lain: jurnal, buku, dan website. Data-data yang 

diperlukan pada studi literatur meliputi: material rak, dan standar ukuran rak.
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3.4 Teknik Analisa Data 

Analisa berguna untuk mengelola, serta mengurutkan seluruh data pada 

teori dan penguraian yang mendasar hingga dapat mengetahui cara kerja yang 

sesuai perekomendasian data. menggunakan analisa deskriptif dalam penelitian, 

kemudian data yang telah dikumpulkan akan diolah, setelah itu dianalisa secara 

signifikan pada uraian dalam penyusunan. Menurut Moleong (2004:280), 

Kegiatan dalam penelitian ini meliputi penyajian data yang diteliti, reduksi 

data, serta kesimpulan. Menurut Miles dan Huberman (1992:19-20). Dan data 

kulitatif terdapat 4 alur antara lain: 

1. Pengumpulan data 

Bentuk pengumpulan data ini memiliki berbagai cara antara lain wawancara, 

observasi, study literature, dan data yang terkumpul berikut ini: 

2. Reduksi Data  

3. Material  

4. Ukuran Rak 

5. Penyajian data 

Pada penyajian data ini melingkupi jejaring pekerjaan, diagram, janis matrik. 

Menyusun hasil tersebut untuk kesimpulannya dari beragam informasi untuk 

menguraikan kesimpulan serta mengambil langkah, supaya data yang 

dihasilkan menjadi lebih rapi, bahkan memudahkan pemahaman. Percobaan 

dalam penyusunan data dengan tepat supaya membentuk informasi yang 

bernilai. 

6. Penyimpulan data/Verifikasi 

 Proses terakhir dari proses pengumpulan data adalah membuat kesimpulan 

dalam penemuan data dan memverifikasi. Penyimpulan yang didapatkan 

memiliki sifat seketika dan penyimpulannya akan ada perubahan jika telah 

menemukan bukti sebagai pendukung terkumpulnya data selanjutnya. Proses 

untuk memverifikasi data, ini bertujuan dalam pengujian ulang agar tetariknya 

kesimpulan. Peninjauan ulang pencatatan dilapangan dan menukar pendapat 

kerabat yang akan dikembangkan “kesempatan insubjektif” yang artinya harus 

diuji keasliannya, kesamaannya, dan kekuatannya.  
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

 

Sesuai dari bab iv ini akan dibahas tentang langkah-langkah produksi 

menggunakan suatu metode dalam penerapan proses produki dan hasil 

perancangan yang diciptakan. Meliputi wawancara, observasi maupun teknik 

rancangan produk rak. 

 

4.1 Temuan Data 

4.1.1 Observasi 

Penulis menemukan data tentang produk rak di setiap tempat seperti toko 

retail Ace hardware, Informa, disana penulis menemukan data tentang bentuk rak 

yang sesuai dengan ukuran suatu ruangan dengan berbagai macam ukuran, serta 

penulis menemukan data keperluan yang digunakan tidak tercukupi terutama dari 

segi luas dan fasilitas yang digunakan tersebut. Penulis menemukan data 

mengenai rak yaitu: 

1. Terdapat beberapa bentuk dan ukuran yaitu dari ukuran kecil dan besar 

2. Mayoritas besar menggunakan warna coklat  

3. Material menggunakan kayu dan untuk lapisan luar menggunakan stiker 

berwarna dan bermotif 

 

Gambar 4.1 Rak Kajian Terdahulu 

 

Berdasarkan gambar di atas merupakan rak kayu untuk penyimpanan dengan 

memakan banyak tempat. 
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4.1.2 Wawancara 

Penulis melakukan wawancara ke dua pihak yaitu: Pemilik Apartemen dan 

Praktisi. Dari Proses wawancara penulis mendapatkan data berikut ini: 

1. Pemilik Apartemen 

Wawancara dilakukan sesuai waktu yang telah ditentukan pemilik apartemen 

kepada bapak Aryo pada tanggal 2 juni 2021 pada 15.00 WIB melalui 

pertemuan di kamar Apartermen, penulis bertanya tentang konsep desain 

yang sesuai dengan ruangan kamar apartemen, penulis menemukan data 

tentang bentuk yang cocok saat produksinya: 

a. Desain, warna serta material yang tepat harus dilakukan secara detail  

mulai dari bentuk yang sesuai dengan kondisi ruangan apartemen. 

b. Penyimpanan produk yang sesuai agar tidak menghilangkan nilai estetika. 

 

4.1.3 Studi Literatur 

Dalam melakukan studi literaratur penulis juga mendapatkan data yang 

sama dengan data yang ditemukan  pada wawancara yaitu: 

1. Material kayu yang sesuai digunakan untuk furniture yaitu jenis kayu meranti, 

kayu jati, mahoni dan kayu pinus 

2. Konsep desain minimalis yaitu rak produk yang digunakan sebagai tempat 

penyimpanan dalam satu wadah agar tidak menyimpang di tempat yang 

berbeda-beda 

3. Desain lemari terbentuk oleh suatu permasalahan yang muncul lalu ada solusi 

konsep yang memecahkan permasalahan melalui penerapan yang mengacu 

pada sebuah konsep desain 

 

4.2 Analisa Produk 

4.2.1 Analisa Bentuk 

Mengatur bentuk yang dapat memudahkan dalam proses produksi, bahwa 

pembuatan produk tersebut dilakukan secara personal yang dibantu dengan tukang 

untuk penggunaan alat yang lebih lengkap berniat untuk menghemat biaya dengan 

belajar dari pengalaman orang lain. 
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Tabel 4.1 Analisa Bentuk Dan Minimalis 

 
Bentuk 

Proses 

Produksi 

 
Biaya 

 

 
Jumlah 

Segi Enam 3 3 7 

Persegi Panjang 4 4 8 

Keterangan: Nilai 1 adalah nilai mulai terkecil, 5 adalah nilai terbesar 

 

Sesuai dari tabel tersebut penulis menentukan bentuk persegi panjang dan segi 

enam, karena bentuk yang akan dibuat berdasarkan pengguna. Penulis juga 

memilih desain minimalis berdasarkan kebutuhan pengguna menyesuaikan 

kondisi ruangan, yaitu perpaduan antara penyimpanan produk dan aksesoris 

ruangan untuk merapikan penyimpanan produk dalam satu wadah. 

 

4.2.2 Analisa Pasar 

Analisa pasar dibuat untuk produk bisa mencangkup pasar yang bisa 

melampaui sampai akan diperoleh oleh pembeli yang sesuai. Analisa pasar 

meliputi tempat dipasarkannya barang, meninjau kesesuaian pembeli yang sesuai 

sampai pemasaran bisa mudah dijalankan dan berinovasi. Di Analisa pasar, 

dijalankan pendekatan-pendekatan untuk memilih target pembeli. selanjutnya 

ialah pendekatan-pendekatan yang dikerjakan sebagai berikut. 

 

Tabel 4.2 Analisa Pasar 

Segmentasi Keterangan 

 

 

Demografis 

 

Perancangan produk ini ditujukan untuk para rumah tangga yang 

sudah berkeluarga. Umur 28-45 (Dewasa) Laki-laki, dan perempuan 

merupakan jenis kelamin yang terpilih. Pendapatan >4 Juta Rupiah, 

Kelas Menengah Atas, dan jumlah keluarga 4 orang. 

 

Letak Geografis 

 

Diperuntukkan bagi yang berkeluarga dan bertempat tinggal di 

apartemen yang berada kota besar di wilayah Indonesia. 

 

 

Psikografi 

 

 

Produk ditunjukkan pada apartemen di ruangan dapur yang minim. 
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4.2.3 Analisa Ergonomi 

Tujuan dari analisa ergonomi yaitu agar produk yang didesain aman dan 

nyaman bagi yang menggunakan. 

 
Gambar 4.2 Ukuran Ergonomi  

 

Tabel 4.3 Daftar Ukuran Rak Produk 

 

 

 

 
Berdasarkan dari data di atas rak produk yang penulis rancang menggunakan 

standar ergonomi yang sesuai dengan postur tubuh orang dewasa Indonesia yang 

ukurannya dapat di lihat pada gambar berikut. 

 

4.2.4 Analisa Studi Aktivitas dan Kebutuhan 

Analisa studi ini berkaitan pada produk yang diciptakan sesuai kebutuhan 

penggunaan untuk aktivitas, berikut ini adalah uraiannya: 

1. Memiliki konstuksi yang kuat menempel pada di dinding 

2. Mempu menyimpan barang tanpa mengurangi ukuran ruangan 

 

Jenis Rak Ukuran Rak Panjang x Lebar x Tinggi 

 Segi Enam &  

Persegi  

Segi Enam : 20 x 20 x 38 cm 

Persegi  : 40 x 40 x 20 cm 
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4.2.5 Analisa Biaya Produksi 

Untuk biaya produksi yang di perlukan adalah:  

Tabel 4.4 Analisa Biaya Produksi 

 

4.2.6 Analisa Harga Jual 

Tujuan dari analisa harga jual yaitu agar peneliti dapat memperkirakan  

keuntungan yang dihasilkan dari modal biaya pada proses produksi. 

1. Biaya produksi 1 unit Rp.237.000  

2. Mark Up 60% = Rp.424.200 

3. Rp.237.000 + 424.200 

Jadi harga jual meja makan untuk 1 unit = Rp. 661.200 

No. Material     Harga 

1. Kayu Pinus Rp.90.000, 

2. Paku 1/2 kg Rp.10.000, 

3. Lem Putih Rp.17.000, 

4. Akrilik       Rp.65.000, 

5. Handle bulat laci 1 pc Rp.30.000, 

6. Plat Cantelan Rp.25.000, 

Jumlah Biaya Produksi Rp.237.000 



18 

 

 

4.2.7 Analisa Sambungan 

Berikut adalah beberapa jenis sambungan pada kayu yang sering digunakan 

dalam pembuatan furnitur. 

Tabel 4.5 Analisa Sambungan 

 

 

 

 

 

Sambungan kayu lurus miring 

 

 

Sambungan kayu ini 

sangat sederhama daripada 

sambungan yang lainnya, 

dan paling mendasar, cara 

pemasangannya bagian 

permukaan kayu 

ditempelkan keduanya, 

perekatannya dapat 

menggunakan lem. 

  

 

 

 

Penyambungan yang melebar 

lidah dan alur kayu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Penyambungan pada kayu 

ini yaitu menyambungkan 

2 batang kayu yang 

dimasukkannya profil 

ujung kayu pada alur  

yang satunya..Ini biasanya 

dipergunakan untuk sistem 

lantai kayu. Sambungan 

ini sangat kuat untuk 

penguncian. 

 

 

 

 

 

Penyambungan purus ke 

lubang 

Jenis ini umumnya 

digunakan pada kayu 

balok, sistem 

sambungannya dengan 

melubangi kayu berbentuk 

setengah lingkaran agar 

kayu tersebut dapat masuk 

pada kayu yang lainnya 

yang sudah dipuruskan. 

  

 

Sambungan kayu ekor burung 

 

Sambungan ini dibentuk   

dengan beberapa alur 

kayu, dan lubang yang 

saling terkait. 

(Sumber: Builder.id) 
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Berdasarkan dari macam macam jenis sambungan di atas, peneliti 

menggunakan sambungan kayu lurus miring. 

4.2.8 Analisa Finishing Produk 

Berikut adalah beberapa jenis finishing pada kayu yang sering digunakan 

dalam pembuatan furnitur. 

Tabel 4.6 Analisa Finishing Produk 
 

Melamin 

 

Finishing kayu melamin cocok untuk furnitur interior karena 

memberikan tampilan akhir yang mewah sekaligus rapi. Melamin 

yang diaplikasikan melalui teknik spray mampu menutup pori-pori 

permukaan kayu olahan dengan sempurna. 

 

Cat 

Cat Duco merupakan finishing kayu yang tidak hanya meningkatkan 

pesona kayu olahan, namun juga menambah kekuatan dan kekokohan 

material dasarnya. Efek warna solid yang ditampilkan finishing kayu 

ini juga mampu menutupi serat kayu timbul yang kurang sempurna. 

 

Vernis 

Jenis pelapis lain yang menghasilkan tampilan clear finish adalah 

finishing kayu semi transparan yang biasanya berupa water-based 

lacquer. Finishing kayu olahan ini memiliki kemiripan dengan pernis. 

Karena berbasis air, kandungan kimia yang terdapat pada finishing 

kayu ini lebih ramah lingkungan dan tidak mudah terbakar. 

(Sumber: Dekoruma.com) 

Berdasarkan dari macam macam jenis finishing di atas, peneliti 

menggunakan finishing vernis. 

 

4.2.9 Analisa Material 

Dalam melakukan suatu wawancara, observasi, dan studi literature, penulis 

mendapatkan data macam-macam jenis kayu yang cocok digunakan dalam 

produksi produk rak. 

Tabel 4.7 Macam-macam kayu 

Jenis Kayu Karakter Penilaian 

 

Kayu Pinus 

1. Serat halus dan indah 

2. Warna cerah 

3. Lunak 

4. Mudah terserang jamur 

 

1 

 

Kayu Meranti 

 

1. Mudah dikeringkan  

2. bertekstur kasar dan Keras 

 

2 

 

Kayu Mahoni 

1. Warna merah coklatan 

2. Golongan kayu keras 

3. Serat yang indah 

4. Serat dan pori halus 

 

 

3 
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Kayu Jati 

1. Tahan pada benturan 

2. Perawatan mudah 

3. Anti bakteri 

4. berwarna coklat merah 

 

4 

Keterangan: Nilai 1-5 = 1 Terendah, 5 Tertinggi 

(Sumber: https://www.ruparupa.com) 

Berdasarkan dari macam-macam jenis material di atas, maka peneliti 

menggunakan material kayu jenis Pinus. 

 

4.2.10 Analisa Proses Produksi 

Berikut ini proses pembuatan produk dari proses pengolahan, sampai 

dengan proses finishing: 

1. Pemotongan Kayu 

Langkah pertama pemotongan kayu yaitu berukuran untuk segi enam 

berukuran 20x20 cm, untuk persegi memiliki ukuran 20x40 cm. 

 

Gambar 4.3 Pemotongan Kayu 

 

 

 

http://www.ruparupa.com/
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2. Bahan Lem  

Langkah kedua bahan lem yang digunakan untuk mengelem kayu. 

 

Gambar 4.4 Bahan Lem 

 

3. Pengamplasan Kayu 

Langkah ketiga proses pengamplasan kayu setelah proses lem kering. 

 

Gambar 4.5 Pengamplasan Kayu 
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4. Pelapisan Cat Pelitur 

Langkah keempat proses cat pelitur ke kayu. 

 

Gambar 4.6 Pelapisan Cat Pelitur 

 

 

5. Pemotongan Akrilik 

Langkah kelima proses pemotongan akrilik untuk penutup lemari. 

 

Gambar 4.7 Pemotongan Akrilik 
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6. Pemasangan Engsel 

Langkah keenam peoses pemasangan engsel untuk pintu. 

 

Gambar 4.8 Pemasangan Engsel 

 

 

7. Pemasangan Akrilik  

Langkah ketujuh Pemasangan akrilik untuk pintu lemari. 

 

Gambar 4.9 Pelapisan Cat Pelitur 
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8. Pemasangan Gagang Pintu 

Langkah kedelapan pemasang gagang pintu. 

 

Gambar 4.10 Pemasangan Gagan Pintu 

 

 

9. Pengeboran Dinding 

Langkah kesembilan pengeboran ke dinding untuk pemasangan lemari. 

 

Gambar 4.11 Pengeboran Dinding 
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10. Pembautan Sekrup  

Langkah kesepuluh pembautan sekrup ke dinding untuk menempelkan rak. 

 

Gambar 4.12 Pembautan Sekrup 

 

 

11. Rak Terpasang Didinding 

Langkah kesepuluh rak terpasang di dinding. 

 

Gambar 4.13 Rak Terpasang Didinding 



26  

 

4.3 Gambar Manual/CAD 

4.3.1 Gambar Tampak 

 
Gambar 4.14 Tampak Depan CAD 

 

 

 

Gambar 4.15 Tampak Atas CAD 
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Gambar 4.16 Tampak Perspektif CAD 

 

 

4.4 Gambar Teknik 

 
Gambar 4.17 Gambar Teknik Tampak Depan 
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4.5 Gambar 3D 

 

 
 

Gambar 4.18 Gambar 3D Tampak Depan 

 

 

 
 

Gambar 4.19 Gambar 3D Tampak Atas 
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Gambar 4.20 Gambar 3D Tampak Samping 

 

 

 
 

Gambar 4.21 Gambar 3D Tampak Perpektif 
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4.5 Gambar Produk Jadi 

 
 

Gambar 4.22 Gambar Produk Jadi 

 

 

 
 

Gambar 4.23 Gambar Produk Jadi 
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4.6 Gambar Produk Pengguna 

 

Gambar 4.24 Gambar Produk Pengunaan
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BAB V 

PENUTUP 

 

 

5.1 Kesimpulan  

Menurut pembahasan data penelitian ini untuk menarik kesimpulan produk 

rak ialah sebagai berikut: 

1. Media dinding bisa di jadikan alternatif tempat untuk furnitur rak untuk 

menghemat tempat. 

2. Material kayu pinus cocok untuk dijadikan bahan pembuatan furnitur rak 

sebagai penganti material kayu jadi apabila harga kayu jati lebih mahal dari 

kayu pinus. 

3. Rak ini berfungsi untuk menghemat ruangan dengan keterbatasan ruangan 

namun apabila konsumen ingin memilliki furnitur rak. 

 

5.2 Saran 

Hasil penelitian pada perancangan rak produk, maka saran untuk 

pengembangan kedepannya agar lebih baik,diantaranya: 

1. Penelitian agar dikembangkan untuk desain dan inovasi yang berbeda. 

2. Konsep desain kedepan lebih dikembangkan agar tidak minimalis. 

3. Setelah produk di buat akan perlu dilakukan pengembangan furnitur lain 

dengan manfaatkan konsep built in untuk pengembangan produk furnitur 

lainnya. 
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