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ABSTRAK 

 

Meja merupakan furnitur yang memiliki permukaan datar, serta memiliki berbagai 

macam fungsi dan bentuk. Material yang biasa digunakan pada pembuatan meja 

terbuat dari kayu, besi, plastik, dan kaca dengan ukuran yang berbeda-beda. 

Penelitian ini bertujuan untuk meneliti bagaimana cara membuat meja dengan 

menggunakan bahan material sabut kelapa, sehingga kedepannya sabut kelapa 

bisa lebih di olah lagi sehingga bisa dijadikan material yang lebih bermanfaat dan 

lebih memiliki nilai jual. Peneliti menggunakan metodologi penelitian kualitatif 

dengan pendekatan deskriptif guna mendapatkan hasil yang di inginkan, peneliti 

juga memilih lokasi untuk dijadikan sebagai tempat objek penelitian yaitu di Fos 

Food Factory dan Kerang Time By CV Fos Jaya yang berlokasi di kota 

Mojokerto. Hasil penelitian ini berupa sebuah produk furniture yaitu sebuah meja 

makan, yang di buat dengan cara mengelolah limbah sabut kelapa. 

 

Kata Kunci: Meja Resto Seafood, Sabut Kelapa, Resin, Katalis. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Tanaman kelapa adalah tanaman yang sangat mudah untuk ditemui di 

seluruh Indonesia, sehingga hasil alam Indonesia yang menghasilkan kelapa 

sampai saat ini masih cukup melimpah. Hingga kini hasil untuk mengolah sabut 

kelapa masih sangat terbatas diarea industri mebel, serta pada pengrajin rumahan 

(home made) yang belum terolah untuk produk teknologi. Limbah serat dari buah 

kelapa sangat berguna untuk penguat dan menghasilkan  bahan baru pada 

komposit yang ramah lingkungan dan sangat memiliki nilai ekonomi dan 

teknologi yang tinggi. Agar dapat menggaapai tujuan ini bahwasannya perlu 

dilaksanakan adanya penelitian tentang penggunaan limbah serat sabut kelapa 

sebagai bahan pembuatan meja resto seafood. Tujuan dari penelitian tersebut agar 

dapat mengurangi limbah sabut kelapa yang begitu banyak di indonesia. (Muh 

Amin, Samsudi R 2010) 

Meja yang biasanya kita temui di sebuah restoran/tempat makan rata-rata 

menggunakan bahan kayu dan biasa saja dan tidak sedikit dari pelanggan yang 

datang ke restoran tersebut ingin menjadikan lokasi tempat makan mereka 

menjadi tempat spot foto, selain dengan alasan mengabadikan momen bersama 

dan juga bisa karena desain interiornya yang bagus, tapi tidak semua restoran 

memiliki desain interior yang bagus, ada pula restoran yang biasa saja dan hanya 

difungsikan sebagai tempat makan tanpa ada nilai tambah dari segi tampilan 

interiornya. (mosaicartadmin 2020). 

Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini memiliki maksud untuk membuat 

produk meja resto dengan memanfaatkan limbah sabut kelapa, selain untuk 

mengolah sabut kelapa menjadi produk yang lebih bermanfaat juga untuk 

menambah keindahan tampilan meja restoran guna menunjang nilai estetika dari 

desain interior pada restoran. Tema yang dipilih oleh peneliti guna menunjang hal 

tersebut adalah tema laut, selain erat kaitannya dengan menu makanan laut tema 

ini juga erat kaitannya dengan pohon kelapa. Gagasan tersebut merupakan hasil 

pengamatan pada Fos Food Factory dan Kerang Time By CV Fos Jaya. 

https://mosaicart.id/ciptakan-desain-restoran-unik-instagramable-panel-dinding
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1.2 Rumusan Masalah 

Dari latar belakang yang telah dijelaskan di atas, bahwa rumusan masalah 

Tugas Akhir ini adalah “Bagaimana mengembangkan Desain Produk Meja Resto 

Seafood Dengan Material Sabut Kelapa Bertema Laut?” 

 

1.3  Batasan Masalah 

Dari rumusan masalah di atas, maka peneliti membuat batasan masalah 

seperti dibawah ini:  

1. Penelitian dilakukan disebuah resto seafood yang memiliki desain meja yang 

biasa, yang cukup terkenal di kota Mojokerto yaitu Fos Food Factory dan 

Kerang Time By CV Fos Jaya. 

2. Fokus penelitian yakni mengembangkan meja resto seafood dengan material 

sabut kelapa menggunakan tema laut 

3. Membuat meja resto seafood dengan memanfaatkan material sabut kelapa.  

 

1.4 Tujuan 

Kesimpulan dari batasan masalah yang ada, maka peneliti memiliki tujuan 

sebagai berikut: 

1. Menghasilkan pengembangan meja resto seafood menggunakan tema laut yang 

memanfaatkan material dari sabut kelapa, untuk mengurangi sabut kelapa yang 

ada di lingkungan sekitar. 

2. Desain meja resto seafood dengan material sabut kelapa menggunakan tema 

laut untuk furnitur yang memiliki nilai estetika. 

3. Untuk memperoleh hak cipta dari pengembangan yang diteliti. 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

 

 

1.5 Manfaat Penelitian  

Dalam melakukan pendesainan tentunya ada suatu yang diinginkan, antara 

lain untuk hasil desain yang telah dilakukan berguna terhadap pendesain dan 

orang lain. 

1. Diperlukan untuk menambah ilmu dan wawasan kepada para pembaca perihal 

informasi tentang pengembangan desain produk meja resto seafood dengan 

material sabut kelapa menggunakan tema laut. 

2. Dari hasil Penelitian ini mempunyai harapan agar bisa dipakai untuk bahan 

laporan bagi perancangan pada ilmu pengetahuan dan produk atau karya 

berikutnya. 

3. Untuk institusi pendidikan agar menjadi bahan  laporan yang lebih baik, serta 

dapat memotifasi, mereferensi, dengan data informasi tentang perancangan 

desain produk meja resto seafood dengan material sabut kelapa bertema laut. 

Bagi masyarakat yang berkunjung ke resto seafood dapat menikmati desain meja 

yang bertema laut.
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

Dalam tinjauan pustaka ini, mempunyai isi berdasarkan landasan teori yang 

relevan terhadap perancangan meja resto seafood. Kajian berupa teori, konsep, 

maupun prosedur yang berkaitan dengan perancangan meja makan dipaparkan 

dalam bab ini. 

 

2.1 Definisi Meja 

Menurut dari Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Meja merupakan 

perkakas rumah yang memiliki bidang datar pada daun mejanya, dan kaki untuk 

penyangganya berbagai macam bentuk, kegunaannya. Meja sesekali digunakan 

untuk meletakkan barang maupun makanan dan minuman beserta tinggi 

rendahnya biar mudah diraih saat kita sedang duduk. Meja umumnya dipadukan 

dengan kursi. Meja umum rata-rata tidak mempunyai laci, ada juga mejayang  

menggunakan laci contoh yaitu meja rias, lemari meja yang memiliki banyak laci, 

meja rak buku dan lain-lain. 

 

2.2 Jenis-Jenis Meja Makan 

Terdapat beberapa jenis meja makan yang berbeda-beda yang terdapat di 

dunia ini contohnya, yaitu: 

 

2.2.1 Meja Makan Minimalis Breakfast Bar 

Meja makan minimalis yang memiliki bentuk bar tersebut umumnya 

menjadi satu dengan kitchen island atau bagian lain pada dapur. Memiliki bentuk 

panjang dan tinggi, kira-kira 125 cm hingga 150 cm. Agar dapat makan dimeja 

ini, harus memakai kursi bar yang memiliki ukuran kaki juga tinggi. Breakfast bar 

ini sangat serasi dipakai saat menyantap minuman dan  makanan ringan sembari 

mengobrol santai dengan keluarga, teman atau sahabat karip.
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2.2.2  Meja Makan Minimalis Dengan Kaki Pedestal 

Meja ini mempunyai satu kaki sebagai penyangga. Nama meja ini adalah 

pedestal table. Jenis meja seperti demikian rata-rata berbentuk bulat dengan 

ukuran yang sedang. Kaki meja berada pada bagian tengah dan memiliki 4 balok 

pada bagian alas. 

 

 

 

 

2.2.3   Meja Makan Minimalis Ala Jepang, Chabudai 

Meja tersebut sering  kita temui ketika melihat film-film jepang zaman dulu, 

kalian akan menjumapai meja makan seperti ini karena kaki mejanya yang 

pendek. Meja ini biasa disebut Chabudai oleh orang-orang di jepang. Dengan kaki 

Gambar 2.1 Meja Makan Minimalis Breakfast Bar  

(Sumber: https://www.dekoruma.com/artikel/60906/meja-makan-minimalis) 

 

) 

Gambar 2.2 Meja Makan Minimalis Dengan Kaki Pedestal 

(Sumber: https://www.dekoruma.com/artikel/60906/meja-makan-minimalis) 
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pendeknya, siapapun yang akan makan di meja ini harus duduk menggunakan 

cara bersila dengan beralaskan kursi lesehan. 

 

 

 

 

2.2.4 Dining Table/Meja Makan 

Adalah meja untuk meletakkan makanan dan minuman saat jamuan makan. 

Dengan demikian dining table memiliki desain dengan tinggi yang sepadan, 

dengan demikian dapat memudahkan manusia dalam menikmati makanan diatas 

meja tersebut. Ukuran standar pada meja ini sekitar 75-85cm, dengan lebar dan 

panjang yang bisa disesuaikan dengan kebutuhan. Meja ini juga memiliki bentuk 

yang beragam dari yang bulat hingga bisa dipesan sesuai selera dan kebutuhan. 

 

 

Gambar 2.3 Meja Makan Minimalis Ala Jepang, Chabudai 

(Sumber: https://www.dekoruma.com/artikel/60906/meja-makan-minimalis) 

 

Gambar 2.4 Dining Table/Meja Makan  

(Sumber: https://www.indiamart.com/proddetail/wooden-dining-table-

17726156948.html) 
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2.2.5 Meja Makan Minimalis Dengan Material Kaca 

Meja ini mempunyai kelebihan yaitu ruang makan bisa terlihat lebih lega 

sebab meja yang tembus pandang, juga ruangan akan terlihat lebih terang dan 

material ini sangat mudah untuk dibersihkan. 

Namun, meja tersebut juga memiliki beberapa kekurangan yaitu material 

yang mudah sekali pecah. Ketika menggunakan meja ini harus lebih berhati-hati 

sebab, meja tersebutdapat melukai anak-anak yang masih sangat aktif bergerak. 

 

 

 

2.2.6 Meja Makan Minimalis Gateleg 

Selanjutnya adalah meja makan gateleg, meja ini dapat dilipat pada sisi atas, 

meja ini selalu dibilang sebagai meja drop leaf dan terkenal pada abad ke-16 di 

Inggris. Saat diperlukan meja yang berukuran lebih besar sisi meja tersebut dapat 

diangkat dan meja pun menjadi lebih besar. 

 

 

Gambar 2.5 Meja Makan Minimalis Dengan Material Kaca 

(Sumber: https://www.dekoruma.com/artikel/60906/meja-makan-minimalis) 

) 

Gambar 2.6 Meja Makan Minimalis Gateleg 

(Sumber: https://www.dekoruma.com/artikel/60906/meja-makan-minimalis) 

Sumber:%20
https://www.dekoruma.com/artikel/60906/meja-makan-minimalis
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2.2.7 Meja Makan Kombinasi 

Kombinasi material bisa memberikan hasil meja dengan memiliki fungsi 

dan unik. Banyak yang menggabungkan material kaca dengan kayu, plastik 

dengan alumunium, ataupun kayu dengan kulit sintetis untuk menambah variasi. 

Ide kreatif tersebut membentuk agar meja tidak terlihat monoton dan ruang makan 

terlihat lebih nyaman. 

 

 

 

 

2.3 Aspek Ergonomi 

Dalam International Ergonomis Association diterangkan bahwa sebutan kata 

ergonomi berawal untuk menggali ilmu tentang aspek-aspek manusia pada area 

pekerjaan yang ditinjau secara anatomi, fisiologi, psikologi, engineering, 

manajemen dan desain perancangan. Ergonomi juga berkaitan dengan  optimasi, 

efisiensi, kesehatan dan kenyamanan manusia terhadap lingkungan yang saat ini 

dihadapi sepertipada tempat kerja, rumah, sekolah dan tempat rekreasi. Pada 

ergonomi ini diperlukan pembelajaran yang berhubungan dengan sistem dimana 

manusia dapat berinteraksi pada lingkungan dan nyaman dan aman terhadap 

manusianya. 

2.4 Bahan-bahan Pendukung Produk 

Bahan pendukung produk adalah sebuah material yang ditata atau dirancang 

dengan bahan (Callister & William, 2004). Penjelasan tentang material atau bahan 

baku yang dikelolah perusahaan industri yang diperoleh dari pembelian lokal, 

impor atau membuat bahan tersebut sendiri (Mulyadi, 2000). Sedemikian banyak 

Gambar 2.7 Meja Makan Kombinasi 

(Sumber: https://www.bramblefurniture.com/mengenaljenismejamakan) 

https://www.bramblefurniture.com/mengenaljenismejamakan
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penjelasan ini, bisa dijelaskan material ialah bahan yang dibuat untuk mengolah 

suatu produk atau barang. 

2.4.1 Sabut Kelapa 

Sabut adalah buah sanding pada buah kelapa dan menjadi  35% dari bobot 

buah kelapa. Biasanya hanya sebagai limbah yang hanya ditumpuk lalu dibiarkan 

kering. Serat sabut kelapa bisa dibuat sebagai karpet, jok, dashboard kendaraan, 

kasur, bantal, hardboard, tali dan anyaman kesed. Bahan ini jika diuraikan dapat 

mewujudkan 2 macam bahan yaitu serat sabut dan serbuk sabut. Hasil dari serbuk 

sabut, salah satunya dapat dimanfaatkan sebagai pupuk untuk media tanam. 

 

 

 

2.4.2 Lem Putih 

Lem atau Perekat adalah bahan lengket yang dapat menyatukan 2 benda 

atau lebih. Lem ini digunakan sebagai campuran mengolah sabut kelapa sehingga 

dapat menyatukan saat pencetakan sabut menjadi seperti sebuah balok kayu. 

 

 

Gambar 2.8 Limbah Sabut Kelapa 

(Sumber: https://timlo.net/baca/95333/ekspor-serabut-kelapa-

meningkat-selama-empat-bulan-terakhir/) 

Gambar 2.9 Lem Putih 

(Sumber: https://m.tokopedia.com/bangunanmaterial/lem-fox-bungkus-

lem-putih-bungkus-lem-kayu-600-gram) 

 

) 

https://m.tokopedia.com/bangunanmaterial/lem-fox-bungkus-lem-putih-bungkus-lem-kayu-600-gram
https://m.tokopedia.com/bangunanmaterial/lem-fox-bungkus-lem-putih-bungkus-lem-kayu-600-gram
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2.4.3 Kerang Dan Bintang Laut 

Kerang dan bintang laut digunakan untuk hiasan yang dilatekkan pada 

aquarium, meja resin, meja kaca dan hiasan ruangan lainnya, agar memiliki 

estetika dan daya tarik pada orang yang melihatnya. 

 

 

 

2.4.4 Resin Bening 

Resin adalah bahan pembuatan membel yang mengandung kimia yang 

memiliki sifat kental, cenderung transparan, tidak larut dalam air, mudah terbakar, 

dapat mengeras dengan cepat dan ada juga yang lambat. Resin ini digunakan 

untuk pencampuran dari pengolahan sabut kelapa. 

 

 

Gambar 2.10 Kerang dan bintang laut 

(Sumber: https://shopee.co.id/Miniatur-Kerang-Bintang-Laut-untuk-

Properti-Foto-i.117430680.1823770168) 

 

) 

Gambar 2.11 Resin bening 

(Sumber: https://www.tokopedia.com/megahkimia/resin-bening-500- 

gram-katalis-35-ml) 

 

) 

https://shopee.co.id/Miniatur-Kerang-Bintang-Laut-untuk-Properti-Foto-i.117430680.1823770168
https://shopee.co.id/Miniatur-Kerang-Bintang-Laut-untuk-Properti-Foto-i.117430680.1823770168
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2.4.5 Katalis 

Katalis adalah bahan kimia yang berfungsi untuk mempercepat terjadinya 

reaksi atau laju reaksi pengolahan bahan yang menggunakan resin agar cepat 

padat saat proses pencetakan. 

 

 

 

2.4.6 Kayu 

Sebanding dengan namanya kayu mahoni diperoleh dari pohon mahoni. 

Pohon mahoni juga memiliki buah yang berwujud seperti bole rugby. Saatbuah 

telah menua, buah ini dapat dijadiakan obat herbal, namun rasadari biji buah 

mahoni ini sangat pahit. Ketika pohon mahoni telah memasuki usia 10 tahun, 

kayu pohon mahoni siap untuk dipanen jika untuk bahan furnitur. Dan diameter 

kayu telah berukuran 1,5 cm. Jika untuk material bangunan, kayu dapat dipanen 

saat kayu berusia 15 tahun. 

 

 

 

Gambar 2.12 Katalis 

(Sumber: https://www.tokopedia.com/megahkimia/resin-bening-500- 

gram-katalis-35-ml) 

 

) 

Gambar 2.13 Kayu 

(Sumber: https://waterbasecoating.com/perbandingan-kayu-trembesi-vs-

jati-untuk-furniture-outdoor) 

https://waterbasecoating.com/perbandingan-kayu-trembesi-vs-jati-untuk-furniture-outdoor
https://waterbasecoating.com/perbandingan-kayu-trembesi-vs-jati-untuk-furniture-outdoor
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2.4.7 Politur/Pelitur 

Pelitur adalah cairan transparan yang digunakan unutuk memoles kayu, 

material yang satu ini mengandung bahan utama yang disebutoker. Oker iyalah 

ranah lunak yang telah menjalani proses oksidasi. Proses tersebut membuat oker 

atau politur memiliki beberapa warna dari mulai warna cokelat, kuning muda, 

hingga kuning keemasan. Jika pernis kayu, tidak terdapat pelarut yang dipakai 

pada pembuatan pelitur. 

 

 

 

2.4.8 Mesin Amplas/Sander 

Mesin amplas dengan kecepatan tinggi terutama untuk bidang yang besar. 

Mesin amplas yang digunakan adalah mesin amplas orbital sander memiliki spon 

yang keras untuk meletakkan amplas. Hal tersebut memiliki maksud agar amplas 

dapat menyentuh permukaan secara fleksibel dan tidak merusak permukaan. 

 

 

 

Gambar 2.14 Politur/Pelitur 

(Sumber: https://www.dekoruma.com/artikel/95091/perbedaan-pernis-kayu-dan-

plitur) 

Gambar 2.15 Mesin Amplas/Sander 

(Sumber: https://ceklist.id/6626/mesin-amplas-elektrik-terbaik/) 

 

 

https://ceklist.id/6626/mesin-amplas-elektrik-terbaik/
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2.5 Devinisi Manfaat Daur Ulang 

Langkah ini dapat diartikan sebagai langkah memberikan kesempatan kedua 

untuk berbagai produk bekas agar dapat diolah menjadi produk baru. Dengan 

demikian, produk baru dari hasil daur ulang tersebut dapat dimanfaatkan kembali 

dan tidak hanya menjadi tumpukan sampah yang mencemari lingkungan. Produk 

yang didaur ulang biasanya adalah limbah dengan bahan yang tidak dapat lagi 

digunakan secara langsung. Daur ulang adalah sebuah cara termudah untuk 

mengurangi dampaknya terhadap lingkungan dan seringkali merupakan tindakan 

pertama yang mereka ambil. Ini memperkenalkan kesadaran "hijau" dalam 

kehidupan sehari-hari.  
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1 Jenis Penelitian 

Pada observasi tersebut hendak memakai pola kualitatif serta pendekatan 

deskriptif yaitu observasi yang berusaha mendefinisikan, mengklarifikasi, 

menggambarkan dan menerangkan keadaan, gejala, kejadian atau kondisi yang 

terjadi tentang teknik yang tengah aktif, dan dampak yang tengah dirasakan atau 

tendensi yang tengah meruak. Fakta sistematis dan karakteristiknya (Kusmayadi 

dan Sugiarto, 2000: 29). 

Agar bisa menggambarkan kondisi yang pantas pada apa yang berjalan pada 

lokasi observasi hingga dilaksanakan survey atau pemeriksaan yakni pemantauan, 

pengambilan dokumen dan penulisan secara langsung di lokasi penelitian lantas 

dilengkapi beserta ulasan data yang bermula dari jurnal dan buku. 

 

3.1.1 Objek penelitian 

Meja resto berbahan sabut kelapa merupakan objek yang diteliti dengan 

memanfaatkan sabut kelapa dan dengan konsep yang berguna untuk memperindah 

tampilan meja, hal-hal yang di teliti meliputi ukuran, desain, dan material. 

 

3.1.2 Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitan ini diambil sebagai objek penelitian yaitu di sebuah resto 

yang berlokasi di Jl. Semeru no.19, Kota Mojokerto, Jawa Timur. 

 

3.2 Model Kajian Penelitian 

Model Kajian yang dicantumkan pada penelitian ini memakai model kajian 

situasi area lokasi mengolah sampah atau cemaran memakai parameter bahan 

baru. 

 

3.3 Teknik Pengumpulan Data 

Penelitian dilaksanakan menggunakan metode pemantauan dan penulisan 

bersistem tentang materi yang diteliti, serta percobaan pembuatan seperti ini: 
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1. Desain, warna, tema dan ukuran dari meja. 

2. Jenis material, jenis sambungan meja 

3. Interior resto dan kebutuhan pengunjung dan pihak resto 

 

3.3.1 Observasi 

Teknik pemantauan saat dokumentasi memakai teknik observasi atau 

pemantauan partisipatif pasif. Melalui teknik ini, peneliti hendak menyatukan data 

atau file berbentuk, contoh motif meja yang biasanya digunakan oleh resto 

seafood, material yang digunakan, serta ukurannya. 

Pemantauan yang dipakai penulis memfokuskan minat pada suatu objek 

penelitian memakai semua alat indra. Observasi dilaksanakan memakai cara 

pemantauan dan penulisan sistematis serta percobaan pembuatan pada jenis meja 

resto seafood  yang ada dipasaran dan yang akan diteliti yaitu model dari meja, 

penggunaan tema pantai pada meja, serta material dan teknik penggabungan 

antara resin dan sabut kelapa. 

 

3.3.2 Wawancara 

Wawancara dilakukan menggunakan teknik non probability sampling 

dengan tipe purposive sampling. Guna mengetahui data kecenderungan data yang 

ada seperti bentuk, warna model/jenis meja yang paling banyak di pakai. 

Wawancara dilakukan di Fos Food Factory dan Kerang Time By CV Fos Jaya 

dengan bagian supervisor. Observasi dilaksanakan oleh peneliti dengan cara 

mendatangi dan mempelajari langsung kegiatan yang ada pada tempat resto serta 

bertanya kepada narasumber. 

 

3.4 Studi Literatur 

Dalam studi literatur tersebut peneliti mengurai data guna membantu 

pengamatan ini berdasarkan wacana seperti: buku, jurnal, dan website. 

Data-data yang diperlukan pada studi literatur meliputi: Jenis material yang 

digunakan, dan standart ukuran meja, serta tema yang bisa menunjang desain dan 

tampilan resto dengan lebih baik. 
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3.5 Teknik Analisis Data 

Pengamatan tersebut adalah pengamatan deskriptif yaitu setelah data 

terkumpul barulah melakukan langkah untuk memecahkan masalah dengan 

menggambarkan  kondisi subyek/obyek dengan memberikan penafsiran berupa 

uraian diatas tersebut. 

Analisis data adalah proses penyusunan dan mengatur data pada bentuk 

konsep dan satuan uraian dasar sehingga bisa ditemukan dan dirumuskan asumsi 

kerja seperti yang disarankan oleh data, sebanding dengan jenis penelitiannya 

(Moleong 2004: 280). 

Aktifitas pada analisis data yang dilaksanakan saat meneliti reduksi data, 

penyajian data dan penarikan kesimpulan. analisa data kualitatif terdiri dari empat 

alur kegiatan seperti seperti berikut (Miles dan Huberman 1992: 19-20): 

1. Pengumpulan data 

Adalah cara agar menyatukan data menggunakan metode sesuai: observasi, 

tanya jawab, serta juga studi literatur. Adapun file yang dikumpulkan 

meliputi: 

a. Jenis material yang digunakan. 

b. Ukuran meja. 

c. Jenis meja, model tema desain, dan jenis sambungan 

2. Reduksi Data 

Penjelasan data yang tergabung hingga menjadi fokus pada penelitian yang 

diperoleh saat dilokasi. 

3. Penyajian Data 

Format penyimpanan data kualitatif mencakup teks naratif yang berupa 

tulisan saat dilapangan. Penyampaian data ini meliputi beragam jaringan 

kerja, grafik, jenis matrik dan bagan. Seluruhnya ditata menjadi pendapat dari 

beragam informasi untuk mendefinisikan ketetapan dan pengutipan tindakan, 

supaya penyampaian data pada buah reduksi data lebih tersusun dan akan 

lebih mudah dimengerti.dalam tindakan penyampaian data penulisberupaya 

agar penyusunan data menjadi lebih akurat, agar bisa terinformasi lebih 

bermakna. 
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4. Verifikasi/Kesimpulan Data 

Langkah terkahir dari proses pengumpulan datamerupakan pencabutan 

kesimpulan berlandaskan temuan dan diadakanya pembenaran data. Pada 

landasannya kesimpulan awal yang telah dicapai sedang memiliki sifat 

sementara dan kesimpulan ini dapat berubah jika terdapat bukti-bukti yang 

kuat untuk tahap penyatuan data selanjutnya. Proses agar dapat bukti inilah 

yang memiliki makna pembenaran data. Prose pembenarandata tersebut 

bermakna agar dapat duji ulang agar bisa menarik sebuah kesimpulan. Kajian 

ulang pada tulisan saat dilokasi dengan cara bertukar ide antar kawan sejawat 

guna meluaskan “ kesempatan intersubjektif” menggunakan kalimat lain, arti 

yang keluar pada kalimat wajib teruji kebenarannya, kekuatannya dan 

keselarasannya.  
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Pada pengkajian ini peneliti hendak membahas mengenai pemakaian tema 

laut dan material sabut kelapa yang hendak diaplikasikan pada perencanaan karya 

dan hasil penyusunan ini. Serta hasil penelitian dan tanya jawab dan metode 

pembuatan yang dipakai pada desain produk meja resto seafood dengan material 

sabut kelapa bertema laut. 

 

4.1 Hasil Temuan Data  

4.1.1 Observasi 

Peneliti melakukan observasi dan wawancara di sebuah restoran yaitu Fos 

Food Factory dan Kerang Time By CV Fos Jaya yang berlokasi di jalan Jl. 

Semeru no.19, Kota Mojokerto, Jawa Timur. 

Dari hal tersebut peneliti mendapatkan data jenis meja, warna, model, jenis 

material yang digunakan, ukuran meja yang ada di resto. Meja berbentuk persegi 

panjang yang seluruhnya menggunakan material kayu yang memiliki ukuran 

P.100 x L.50 x T.80 cm, bagian atas meja dilapisi dengan plastik saat menyajikan 

menu, dan plastik akan di lepas dan di buang begitu konsumen selesai makan. 

  

 

Gambar 4.1 Resto Fos Food Factory dan Kerang Time By CV Fos Jaya 
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4.1.2 Wawancara 

Peneliti melakukan wawancara kepada pihak Produsen, dan Konsumen. 

Dari proses wawancara tersebut peneliti mendapatkan data sebagai berikut:  

1.   Wawancara Produsen 

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti kepada pengelola Resto 

Fos Food Factory dan Kerang Time By CV Fos Jaya yaitu mbak Nur, pada 

tanggal 20 Januari 2021 Pukul 12.32 WIB. Mendapatkan data yaitu: 

Ukuran meja makan memiliki panjang dan lebar minimal 60 cm untuk fungsi 

ergonomis karena setiap orang membutuhkan minimal 60 cm. Apabila 

diperlukan lebih maka perlu diberikan jarak 10 cm. Misalnya meja resto 

seafood dengan kapasitas 2 orang yang duduk berhadapan minimal P 100 cm 

x L 60 cm, tinggi meja makan 75 cm dari lantai dengan disesuaikan dengan 

tinggi kursi, dalam penggunaan meja resto yang santai tingginya bisa 

diturunkan, tinggi meja makan bisa dibuat antara 70 cm, agar ramah teradap 

anak-anak. Meja makan memiliki tinggi kolong bersih sekitar 10 cm, untuk 

kursi makan tidak dibuat terlalu lebar dan dalam sehingga orang tidak 

terjebak dengan dimensi tersebut, sebaliknya orang bisa lebih fokus ke meja 

dan menghadapi makanan. Bentuk meja resto dibuat sesuai variasi bisa 

berbentuk persegi panjang, kotak, lingkaran, atau oval, tren desain yang 

sedang laku di pasaran saat ini yaitu desain minimalis. 

2.   Wawancara Konsumen 

Untuk pihak konsumen berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti 

kepada beberapa konsumen yang ada saat itu. Pada tanggal 20 Januari 2021 

pada pukul 13.00 WIB, peneliti mendapatkan hasil bahwa resto cukup bagus 

dalam pemilihan hiasan dinding dan ornamennya yang bertema pemandangan 

bawah laut namun masih belum cukup untuk bisa disebut unik atau bagus 

untuk spot foto yang instagramable karena ada beberapa bagian ornamen dan 

furnitur resto yang kesannya tidak cocok, seperti dindingnya sudah bagus tapi 

meja dan kursinya biasa saja namun jika furnitur dan ornamen yang ada pada 

resto di buat serasi maka aka lebih bagus untuk spot foto dan lebih 

instagramable.  
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Berikut tabulasi hasil wawancara: 

Tabel 4.1 Tabulasi Wawancara Dengan Konsumen Resto 

No. Nama Konsumen Alamat  
Kebutuhan / keinginan 

terhadap meja  

1. Mei Tri 
Suratan Dipo No.03 

Mojokerto 

Bagus, cocok banget, apa lagi 

temanya laut, sangat serasi 

makanan dan tema mejanya 

2. Fajar Aisyah 
Jl Suromulang Barat 2/30 

Kota Mojokerto 

Keren banget sih, cocok banget 

buat anak muda yang suka berfoto 

3. Dhea Ismi Hasan 
Ds Perning RT 010/RW 

002, Jetis Mojokerto 

Cocok sekali, mejanya berhiaskan 

layaknya laut, makanannya jenis 

seafood 

4. Mega Willy  
Suratan Dipo No.03 

Mojokerto 

Bagus kok, sangat pantas untuk 

resto ini, karena sesuai tema meja 

dan kanannya 

5. Laily Khoirunisa 
Jl Suromulang Barat 2/10 

Kota Mojokerto 

Buat anak muda yang suka banget 

mengabadikan foto bareng teman 

atau keluarga juga bagus  

6. Tata Rizky 
Ds Panggeh, Trowulan 

Kab. Mojokerto 

Anak generasi milenial pasti suka, 

karena bentuk meja yang unik, 

dan menarik saat berpadu dengan 

makan yang proses makannya 

dengan cara dituang 

7. Andi Yusi 
Suratan Gg 6 No 48  

Kota Mojokerto 

Cocok banget, kalau saja ada 

resto seafood yang menyediakan 

meja seperti ini pasti laris, karena 

menurut saya memang bisa 

menarik minat pengunjung 

8. Noer Sofi 
Suratan Gg 6 No 48 

Kota Mojokerto 

Unik, pas banget temanya, jarang 

juga sih saya lihat resto seafood 

dengan desain meja seperti ini, 

keren  

9. Retno Permatasari  
Kranggan Gg 3/21-A, 

Mojokerto 

Memukau sekali desain mejanya, 

bagus, pas banget dengan 

tempatnya, jdi seperti menikmati 

suasana pantai 

10. Zeni Safitri 

Dsn. Balong Lombok, Ds. 

Sumolawang, Kec. Puri, 

Kab. Mojokerto 

Ini sih desain meja yang menurut 

saya sangat instagramable banget, 

bisa di foto dengan makannya 

11. Nenny Dwi Yulianti 
Kranggan Gg 3/21-B 

Mojokerto 

Keren banget hiasan lautnya, 

sesuai dengan tema makanan, dan 

begitu juga sabut kelapanya 

12. Ila Nur Wahyu 
Ngaglik Gotong Royong 2, 

Mojokerto 

Desain terlihat mewah, mata jadi 

gak bosen saat menunggu makan 

yang belum datang. 

13. 
Anita Dwi 

Oktavianti 

Kranggan Gg 3/21-A 

Mojokerto 

Model laut yang menarik sekali, 

bagus untuk di posting di medsos  
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14. Wahyu Ananda  

Jl Raya Tambak Suruh No. 

56, Kec. Puri, Kab. 

Mojokrto 

Desain yang elegan menurut saya, 

cocok banget kalau andai ada di 

resto ini 

15. Purwanita  

Dsn. Balong Lombok, Ds. 

Sumolawang, Kec. Puri, 

Kab. Mojokerto 

Menurut saya kurang cocok, 

karena desain terlalu bagus, 

dengan tempat yang sedikit 

sederhana 

16. Nada Laili R 
Ds. Puloniti, Kec. Bangsal, 

Kab. Mojokerto 

Bagus aja kalau di padukan 

dengan resto ini, tapi kalau di 

letakkan pada tempat ini, terkesan 

jdi semua terlihat mahal 

17. Juliana Mayang Mari 

Simpang rt.44 rw.09 

Ds sidoharjo  kec. Gedeg 

Kab mojokerto 

Buat anak muda yang suka banget 

mengabadikan foto bareng teman 

atau keluarga juga bagus 

18. Zainul Arifin 

Simpang rt.44 rw.09 

Ds sidoharjo  kec. Gedeg 

Kab mojokerto 

Anak generasi milenial pasti suka, 

karena bentuk dan hiasan meja 

yang unik, dan menarik 

19. Antonius Triswanto 
Jl Leci No. 40, Magersari 

Kota Mojokerto 

Bagus, cocok banget, apa lagi 

temanya laut, sangat serasi 

makanan dan tema mejanya 

20. Akhmad Syaefudin 
Jl Lawu No. 32, Magersari 

Kota Mojokerto 

Saya sangat sering ke tempat ini 

dengan teman-teman, baru ini ada 

yang memiliki keinginan 

mendesain ulang mejanya, dan 

desain mejanya sangat cocok 

 

Tabel 4.2 Tabulasi Wawancara Dengan Pihak Resto 

No. Nama Pihak Resto Alamat 
Kebutuhan / keinginan 

terhadap meja 

1. Nur (Asisten) Jl. Raya Meri No. 456 

Sangat menarik, kalau menurut 

saya cocok jika di padukan dengan 

resto kami, tetapi berhubung bukan 

saya yang punya resto, jadi saya 

tidak bisa memutuskan sendiri 

 

 

4.1.3 Studi literatur 

Dalam melakukan studi literatur peneliti juga menemukan data yang sama 

dengan data yang ditemukan saat wawancara yakni ukuran meja makan dengan 

kapasitas sekitar 4 orang yang di butuhkan adalah meja dengan minimal 100 x 60 

cm, dan tinggi meja makan 76 – 80 cm, memiliki kolong bersih 10 cm – 12 cm. 

Sabut kelapa adalah alternatif material yang dapat diolah kembali 

menggunakan campuran lem dan di press mesin maka akan menjadi sebuah papan 

balok yang berguna untuk pembuatan furnitur seperti meja, kursi, lemari dan 

perabotan rumah tangga lainnya. Sesuai data dari Kementerian Pertanian, di luar 
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kelapa sawit, produksi buah kelapa Indonesia rata-rata 15,5 miliar per tahun. Ini 

setara dengan 3,02 juta ton kopra, 3,75 juta ton air, 0,75 juta ton arang tempurung, 

1,8 juta ton serat sabut dan 3,3 juta ton debu sabut. Apabila dimanfaatkan untuk 

menyuburkan tanah, jumlah sabut sebanyak ini tentulah akan memberikan hasil 

yang maksimal. (https://media.neliti.com/media/publications/159510-ID-prospek-

pengolahan-hasil-samping-buah-ke.pdf)  

 

4.1.4 Eksperimen 

Peneliti melakukan eksperimen untuk mempelajari bagaimana karakter 

sabut kelapa yang dipadatkan dengan pencampuran lem putih dan tambahan resin. 

Dari eksperimen tersebut maka peneliti memperoleh data, yaitu: 

1. Pencampuran sabut kelapa dengan lem putih, dan tambahan resin dengan 

takaran perbandingan sabut kelapa sebanyak 55%, lem putih sebanyak 25%, 

resin sebanyak 35%, dan katalis 5% dengan pencampuran takaran tersebut 

bisa menghasilkan bentuk balok yang memiliki karakter keras, dan kuat 

biaya pengolahan lebih murah. 

2. Melakukan pengepresan manual dengan menekan dengan benda berat saat 

pencetakan sebelum penjemuran agar hasil lebih padat dan rata. 

3. Resin yang cocok digunakan sebagai pengeras olahan sabut kelapa yaitu 

resin jenis 108, karena hasil dari resin tersebut bening, dan pengeringan 

hanya didiamkan selama 2 jam tanpa dipanaskan, resin tersebut lengket, dan 

berbau, maka perlu proses finishing 

4. Hasil pencampuran sabut kelapa dengan lem putih dan penambahan sedikit 

resin menjadikan sifat balok tersebut kuat meskipun saat balok dibanting, 

dan melubangi balok tersebut dengan paku maupun bor akan tetap keras 

tidak mudah pecah. 

 

4.2 Proses Analisa Produk 

4.2.1 Analisa Warna 

Setiap warna mempunyai ciri khasnya tersendiri, diantaranya adalah: 

Tabel 4.3 Analisa Warna 

No. Warna Arti 

https://media.neliti.com/media/publications/159510-ID-prospek-pengolahan-hasil-samping-buah-ke.pdf
https://media.neliti.com/media/publications/159510-ID-prospek-pengolahan-hasil-samping-buah-ke.pdf
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1. Putih Sebuah jiwa yang bersih atau suci, dan sifat-sifat yang baik lainnya 

2. Hitam Jiwa yang gelap, buruk dan berbagai sifat yang tidak baik. 

3. Merah Karakter yang pemberani, kuat, tegas, dan memiliki semangat. 

4. Kuning Sebuah perasaan bahagia seseorang, semangat, keceriaan, 

kehangatan, dan optimisme juga percaya diri 

5. Biru Membuat pemikiran menjadi jernih, menggambarkan kelembutan 

6. Hijau Keseimbangan, ketenangan, perdamaian, sopan, dan dewasa. 

7. Coklat Hangat, aman, nyaman. memiliki kesan warna yang kuat. 

8. Ungu Kesetiaan, kepuasan, menark perhatian. 

9. Abu-Abu Tanggung jawab, serius, dan elegan. 

10. Orange Hangat, bersemangat, simbol petualangan, optimisme, percaya diri. 

11. Merah Muda Lemah lembut, dan menarik. 

 

Dari analisa warna tersebut, maka peneliti memilih warna coklat, dan biru 

yang memiliki kesan hangat, nyaman, dan semangat, sehingga warna tersebut 

cocok untuk digunakan pada produk meja makan. 

 

4.2.2 Analisa Harga 

Tujuan dari analisa harga agar produk yang peneliti rancang dapat sesuai 

dengan target pasar. Range harga dari produk meja resto seafood kompetitor yaitu 

Rp.800.000,- sampai Rp.4.500.000,-. Sehingga harga produk meja resto seafood 

yang peneliti buat harus ada di dalam range harga pasar tersebut dan agar produk 

yang peneliti rancang memiliki daya saing dari segi harga. 

 

4.2.3 Analisa Pasar  

Analisa pasar merupakan cara untuk mendapatkan peluang pasar secara 

tepat agar sesuai sasaran konsumen, dan melingkupi lokasi pemasaran produk, 

peninjauan target konsumen yang cocok hingga dapat mudahnya pemasaran yang 

berjalan, dan terus berkembang. Adapun pendekatann-pendekatan dalam analisa 

pasar untuk sasaran konsumen yang ditentukan. Pendekatan ini dilakukan sebagai 

berikut: 
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 Tabel 4.4 Analisa Pasar 

 

4.2.4 Analisa Biaya Produksi 

Untuk biaya produksi yang di perlukan adalah: 

Tabel 4.5 Analisa Harga 

No. Material Harga 

1. Sabut Kelapa 3 kg Rp.50.000 

2. Lem Putih 5pc @Rp.20.000 x 5 pc = Rp.100.000 

3. Resin 10 kg dan Katalis 2 kg Rp.1.500.000 

4. Kayu Mahoni Rp.450.000 

5. Pelitur 2 kg Rp.180.000 

6. Ornamen Bintang laut Rp.40.000 

7. Ornamen kerang laut Rp.30.000 

8. Ongkos Pembuatan Rp.1.000.000 

9. Carter Mobil Rp.450.000 

 Total Biaya Produksi Rp. 3.800.000 

 

No. Segmentasi Keterangan 

 

 

1. 

 

 

Demografis 

Pengembangan meja resto seafood ini ditujukan untuk resto dan 

cafe yang bertemakan laut. 

Umur 28-45 (Dewasa) 

Jenis kelamin yang dipilih adalah laki-laki dan perempuan. 

Kelas Menengah – Atas Dengan rata-rata pendapatan diatas 4 Juta. 

Dan jumlah keluarga 4 Orang 

2. Geografis Produk ini ditujukan untuk restoran yang memiliki tema laut 

minimalis, di kota besar di wilayah Indonesia. 

3. Psikografi Ditujukan pada restoran yang memiliki ruang yang cukup yang bisa 

memuat meja resto seafood  modern. 
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4.2.5 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 meja resto 1 unit meja makan Rp.3.800.000 

2. Mark Up 60% = Rp.424.200 

3. Rp. 3.800.000 + 424.200 

Jadi harga jual meja makan untuk 1 unit = Rp. 4.224.200 

 

4.2.6 Analisa Ergonomi 

Analisa Ergonomi pada suatu produk sangat perlu dilakukan agar minim 

terjadinya resiko pada kesehatan pengguna, keselamatan dan nyaman dalam 

sebuah produk. Efisien dalam kesehatan, keselamatan, dan nyamannya 

penggunaan produk dapat secara maksimal. Ergonomi tersebut termasuk dalam 

kegiatan makan.  

Penelitian ergonomi ini diperuntukkan untuk seseorang yang duduk ketika 

makan. Secara singkat bahwa ergonomi merupakan penyesuaian dengan berbagai 

tugas pekerjaan dengan keadaan tubuh seseorang yang memiliki tujuan untuk 

berbagai kebutuhan yang akan dihadapinya, dengan melakukan cara 

menyesuaikan ukuran tempat dengan kondisi tubuh agar tidak lelah dalam 

menentukan sebuah bentuk dari desain meja. 

 

 

 

4.2.7 Analisa Bentuk 

Menentukan model desain pada produk meja perlu adanya analisa bentuk, 

yang bertujuan untuk menyesuaikan konsep yang akan dipadukan ke dalam 

produk, dan pemilihan bentuknya yang dapat memudahkan pada proses produksi. 

Gambar 4.2 Ergonomi Meja 
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Tabel 4.6 Analisa Bentuk 

Bentuk 

 

Kemudahan 

Diproduksi 

Biaya 

Produksi  
Keindahan Kesederhanaan Total 

Ellips 3 2 2 3 10 

Persegi panjang 2 1 3 2 8 

Bulat 3 2 3 1 9 

Bangun datar 3 4 3 4 14 

Penilaian: 1-4 

1 merupakan nilai terkecil 4 merupakan nilai terbesar 

 

Sesuai dari analisa bentuk diatas yang menjadi penilaian tertinggi yaitu 

bentuk bangun datar untuk pembuatan meja resto seafood, karena meja resto 

seafood yang akan dibuat yaitu dengan tema lautan yang menggunakan hiasan 

biota laut, maka bentuk persegi akan memudahkan untuk produksi, menghemat 

ruang, dan serta mudah dalam proses pembuatan daripada bangun datar lainnya. 

 

4.2.8 Analisa Proses Produksi 

Berikut ini proses pembuatan produk dari proses pengolahan, sampai 

dengan proses finishing: 

1. Proses Menyusun Tata Letak 

Langkah pertama yaitu menyiapkan kayu yang telah dipelitur untuk tambahan 

tata letak kerangka dan alas untuk membuat laut dan ornamen biota laut,  

 

 

 

Gambar 4.3 Step 1 Tata Letak 
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2. Penataan Ornamen Biota Laut 

Adalah mengatur penataan biota laut dan pembuatan ombak untuk hiasan pada 

bagian dalam meja. 

 

 

3. Penambahan Resin 

Langkah ketiga yaitu penambahan resin sampai menutupi semua hiasaan meja, 

dan sampai diatas permukaan kayu. 

 

 

 

4. Pemolesan 1 

Langkah keempat yaitu pemolesan pertama setelah resin penuh, dengan cara 

gosok manual dengan amplas dan air. 

Gambar 4.4 Step 2 Tata Letak Biota Laut 

(Sumber : Dokumen pribadi) 

Gambar 4.5 Step 3 Menambah Resin 

(Sumber: Dokumen Pribadi) 
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5. Pemolesan 2 

Langkah kelima yaitu pemolesan ke 2 agar meja terlihat lebih halus dan lebih 

mengkilap menggunakan mesin Amplas/yang biasa di sebut sander. 

 

 

 

 

Gambar 4.6 Step 4 Polesan 1 

(Sumber: Dokumen Pribadi) 

Gambar 4.7 Step 5 Polesan 2 

(Sumber: Dokumen Pribadi) 
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6. Polesan Finishing Atas Meja 

Langka keenam yaitu prosess finishing bagian atas meja menggunakan mesin 

amplas halus. 

 

 

 

7. Pembuatan Kaki Meja  

Langkah ketujuh yaitu proses pembuatan kaki dengan menggunakan bahan 

sabut kelapa. 

 

 

Gambar 4.8 Step 6 Polesan Finishing atas 

(Sumber: Dokumen pribadi) 

Gambar 4.9 Step 7 Pembuatan Kaki Meja 

(Sumber: dokumen pribadi) 
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8. Proses Pelapisan Sabut Kelapa Dengan Resin 

Pada proses ini yaitu proses pelapisan kaki yang menggunakan bahan sabut 

kelapa dengan sedikit resin. 

 

 

 

9. Proses Finishing Akhir 

Langkah Terakhir yaitu proses penyatuan meja dengan kaki. 

 

 

Gambar 4.10 Step 8  Pelapisan Sabut dengan resin 

(Sumber: dokumen pribadi) 

Gambar 4.11 Step 9 Finishing Akhir 

(Sumber: dokumen pribadi) 
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4.3 Gambar Manual/CAD Desain Meja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.12 Gambar Tampak Depan 

Gambar 4.13 Gambar Tampak Samping 

Gambar 4.14 Gambar Tampak Perpektif 
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4.4 Gambar 3D 

 

Gambar 4.16 Tampak Prespektif 1 

 

 

Gambar 4.17 Tampak Prespektif 2 

 

Gambar 4.15 Gambar Tampak Atas 
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Gambar 4.18 Tampak Samping 

 

 

Gambar 4.19 Tampak Atas 

 

 

Gambar 4.20 Tampak Kursi 

 

 

Gambar 4.21 Pengguna 
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4.5 Gambar Teknik 

 

Gambar 4.22 Teknik Depan 

 

 

Gambar 4.23 Teknik Samping 
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

Resto Seafood Dengan Material Sabut Kelapa Bertema Laut (Studi Kasus: 

Fos Food Factory Dan Kerang Time By CV Fos Jaya) yaitu: 

1.  Pemanfaatan sabut kelapa menjadi sebuah alternative material dalam dalam 

bidang industri furniture guna mengurangi limbah serta mengelolahnya 

menjadi bahan yang lebih memiliki nilai jual. 

2.  Pemerosesan material Sabut kelapa dapat diolah dengan menggunakan 

campuran lem putih, dan sedikit resin menjadikan balok yang bersifat kuat. 

3.  Pengembangan desain produk Meja Resto Seafood Bertema Laut ini bertujuan 

untuk memperindah desain interior dari restoran seafood. 

 

5.2 Saran 

Setelah hasil pembuatan produk perlu adanya saran untuk meningkatkan 

hasil yang lebih baik pada pengembangan produk meja resto seafood dengan 

material sabut kelapa bertema laut, ada beberapa saran yang perlu dilakukan yaitu: 

1. Setelah produk meja ini dibuat, akan ada pengembangan jenis produk furnitur 

lain dengan memanfaatkan sabut kelapa, dan mengembangkan alat-alat rumah 

tangga. 

2. Saat ingin melakukan ujicoba pencampuran antara resin, katalis, lem, dan sabut 

kelapa alangkah baiknya dilakukan dengan beberapa kali percobaan awal agar 

bisa mendapatkan takaran yang baik dan tepat sesuai keinginan guna 

meminimalisir kegagalan. 

3. Saat melakukan pengepresan lebih baik menggunakan mesin hotpress agar 

hasil pencetakan lebih rapat dan rata. 
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