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ABSTRAK 

 

Café Shisha merupakan café yang menyediakan peralatan untuk menikmati 

tembakau beraroma. Tembakau yang dibuat becek dan bisa ditambahkan aroma, 

akan dipanaskan dan asap yang dihasilkan akan dihisap oleh pengunjung melalui 

instrumen bertangkai tunggal atau bertangkai banyak. Asap dialirkan melalui 

baskom air yang berbahan dasar kaca sebelum dihirup. Peralatan shisha dalam 

pengoperasiannya akan diletakkan di atas meja café yang dikenal dengan istilah 

dining table. Permasalahan yang sering tampak tampak adalah tidak adanya meja 

khusus untuk meletakkan peralatan shisha. Sementara aktifitas pengunjung sulit 

diprediksi, sehingga aktifitas tersebut dikawatirkan akan menyebabkan dining 

table bergerak yang berakibat peralatan shisha jatuh dan pecah. Penelitian ini 

bertujuan mengembangkan dining table yang kokoh, tidak mudah bergoyang 

karena aktifitas pengunjung. Metode dalam penelitian ini menggunakan metode 

penelitian kualitatif. Data dikumpulkan dengan metode observasi, wawancara, 

dokumentasi, dan studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan Pengembangan 

dengan ergonomi yang lebih nyaman dengan menyesuaikan tinggi meja yang 

sesuai dengan penggunaan shisha, penggunaan material yang kuat dan kokoh 

namun murah pada produk bisa menjadi pilihan terbaik bagi cafe shisha yang baru 

akan memulai bisnis, penggunaan desain minimalis dan elegan mampu 

meningkatkan nilai produk. Harapan dari penelitian ini sekiranya pengembangan 

pada produk bermanfaat terhadap kenyamanan dan keamanan bagi pengunjung 

cafe dikarenakan adanya pengembangan dari aspek keamanan dan kenyamanan 

,meja yang menggunakan material lebih kuat, desain meja yang minimalis dan 

elegan, serta pengaman agar alat shisha tidak terjatuh saat di letakan di atas meja 

yang ada di cafe, dan penggunaan sambungan tidak tetap pada pengaman di atas 

meja agar meja tetap bisa digunakan seperti meja normal jika sudah tidak di 

gunakan di cafe shisha. 

 

Kata Kunci : Meja, Shisha, Cafe 
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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Dining Table umumnya merupakan furniture yang paling tepat untuk 

melengkapi interior rumah atau cafe. Dimana banyak ditemukan di setiap rumah 

atau cafe pasti menggunakan dining table dari yang berbentuk panjang maupun 

lingkaran.  

Sesuai namanya, meja ini digunakan di ruang makan maupun restoran atau 

cafe khusus shisha. Dalam penggunaannya di rumah, meja dapat diletakan di 

ruang makan jadi bisa menggunakan jenis meja panjang. Sedangkan pada cafe 

shisha bergaya Timur Tengah biasanya menggunakan 2 jenis dining table yaitu 

persegi panjang dan lingkaran. Cafe shisha membutuhkan banyak meja di tempat 

yang tidak terlalu luas, round dining table menjadi pilihan yang tepat. 

Permasalahan utama dari round dining table pada cafe shisha tersebut pada 

umumnya adalah rawannya alat shisha yang digunakan itu terjatuh karena 

guncangan dan tarikan yang diakibatkan pelanggan yang sedang bergurau 

sehingga mengakibatkan alat shisha terjatuh dan pecah. Bentuk meja shisha yang 

umum digunakan adalah dining table tanpa ada tambahan agar alat shisha di atas 

meja tidak mudah terjatuh. Maka dari itu, melihat dari keadaan di atas diperlukan 

pemecahan masalah, yaitu melakukan inovasi pada round dining table khusus 

untuk cafe shisha. 

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

 

Gambar 1.1 Meja Shisha 
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1.2 Rumusan Masalah 

Melihat dari latar belakang, maka poin rumusan masalah yang muncul 

adalah merancang produk round dining table yang aman untuk cafe shisha? 

 

1.3 Batasan Masalah 

Untuk menghindari permasalahan yang melebar, maka dilakukan batasan 

masalah sebagai berikut: 

1. Fokus penelitian yakni hanya merancang produk yang cukup aman bagi 

pengguna shisha 

2. Membuat desain round dining table bagi cafe shisha 

 

1.4 Tujuan 

Melihat dari latar belakang dan batasan masalah di atas, tujuan dari 

dilakukan penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Menghasilkan desain produk perancangan round dining table yang aman 

untuk cafe shisha   

2. Memberikan keamanan dan leluasa bagi pengguna 

 

1.5 Manfaat 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat: 

1. Diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan untuk para pembaca terkait 

informasi tentang pengembangan desain produk round dining table yang 

aman untuk cafe shisha. 

2. Hasil Penelitian ini diharapkan akan dapat digunakan sebagai referensi bagi 

pengembangan dalam ilmu pengetahuan dan produk selanjutnya. 

3. Bagi lembaga pendidikan semoga menjadi referensi laporan lebih lanjut, dan 

data informasi terkait perancangan desain produk round dining table yang 

aman untuk cafe shisha. 

4. Bagi masyarakat yang berkunjung ke cafe shisa dapat menikmati desain meja 

round dining table. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1 Meja 

Meja pada umumnya merupakan perabotan rumah tangga yang sangat 

popular, meja selalu ada dan berfungsi dalam segala jenis kegiatan di rumah. 

Mulai dari depan rumah, meja sudah digunakan sebagai tempat seluruh produk 

seperti meja untuk bersantai di depan rumah atau untuk menerima tamu. 

Sedangkan di dalam rumah, meja pun selalu ada di beberapa ruangan, seperti 

ruang tamu, ruang keluarga,ruang makan, dapur, ruang kerja, sehingga kamar 

tidur  

Jika melihat dari sejarah, kegunaan meja adalah tempat untuk meletakkan 

aneka perabotan. Keberadaan meja juga dapat menciptakan tatanan interior ruang 

yang menawan. 

Pada aplikasinya untuk rumah tinggal, meja tidak hanya diletakkan pada 

ruang-ruang utama seperti ruang tamu atau ruang keluarga. Di kamar tidur pun 

digunakan beberapa jenis meja, seperti meja nakas ataupun meja rias. Meja nakas 

sangat penting artinya dalam tata interior ruang tidur yang ideal. Meja yang 

diletakkan di sisi tempat tidur ini dapat digunakan untuk meletakkan lampu hias, 

buku, kaca mata, dan pernak-pernik lainnya (Yunus Aryanto, 2012). 

 

2.2 Jenis Meja 

2.2.1 Meja Bar (Bar Table) 

Sesuai namanya bar table memang digunakan untuk meja bar. Namun 

dengan perkembangan pada interior sekarang ini, bar table tidak hanya ditemukan 

pada bar saja. Dengan munculnya konsep dapur bersih, dan dapur yang sekaligus 

bisa digunakan untuk menjamu tamu, bar table menjadi pilihan utama sebagai 

furniture utama. Ciri khusus bar table adalah ketinggian mejanya yang sejajar 

dengan dada orang dewasa. Tinggi meja bar berkisar antara 100 – 110cm dengan 

lebar antara 40 – 50cm dan panjang yang beragam (Yunus Aryanto, 2012). 
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Gambar 2. 1 Meja Bar 

(Sumber :https://chairforce.com) 

 

2.2.2 Coffee Table 

Coffee table adalah sebuah meja yang biasa diletakan di depan sofa. Pada 

awalnya coffee table memang digunakan untuk meja untuk minum kopi, tetapi 

sekarang penggunaanya telah berkembang walaupun tetap tidak jauh dari konsep 

awalnya. Biasa juga disebut sebagai Cocktail Table, Coffee table sering digunakan 

pada teras, ruang tamu dan ruang keluarga. Coffee table bisa digunakan dengan 

sofa ataupun single chair. Tinggi Coffee Table biasanya 35 – 40cm (Yunus 

Aryanto, 2012). 

 

Gambar 2. 2 Coffee Table 

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

https://www.livingspaces.com/pdp-jaxon-grey-lift-top-cocktail-table-218097
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2.2.3 Console Table 

Console Table adalah meja yang diletakan di sebelah dinding. Biasanya ada 

yang menempel secara permanen pada satu sisinya, jadi hanya ditopang oleh kaki 

pada sisi lainnya.  Dengan ketinggian berkisar 75cm (ataupun beragam tergantung 

kebutuhan), meja ini biasa digunakan untuk meletakan benda-benda yang sering 

kita pakai sehari-hari, dan juga bisa digunakan untuk meletakan alat-alat 

elektronik seperti televisi atau juga bisa untuk meletakan hiasan, atau lampu 

(Yunus Aryanto, 2012). 

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

 

2.2.4 Meja Makan (Dining Table) 

Dining table adalah meja untuk menempatkan makanan. Oleh karena itu 

dining table dibuat dengan tinggi yang sesuai agar memudahkan orang saat 

makan. Tinggi standar dining table antara 75 – 85cm. Dengan lebar dan panjang 

yang bisa disesuaikan. Dining Table memiliki bentuk yang beragam dari mulai 

kotak sampai bulat, tergantung selera dan kebutuhan (Yunus Aryanto, 2012). 

 

Gambar 2. 4 Meja Makan 

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

 

 

Gambar 2. 3 Console 

Table 

https://www.lampsplus.com/products/verena-54-inch-wide-dark-mahogany-and-silver-leaf-console-table__18r73.html
https://www.indiamart.com/proddetail/wooden-dining-table-17726156948.html
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2.2.5 End Table 

End Table adalah sebuah meja kecil yang diletakan pada samping kursi atau 

sofa. Biasanya penggunaan meja ini masih sering digunakan untuk mempercantik 

tampilan. Tetapi fungsi utama meja ini adalah, agar orang bisa meletakkan barang 

di atasnya. Seperti contoh jika ada tamu datang bisa meletakan tasnya pada meja 

tersebut. Ketinggian meja ini biasanya mengikuti ketinggian sandaran tangan 

kursi atau sofa, atau bisa juga sejajar dengan dudukan kursi atau sofa (Yunus 

Aryanto, 2012). 

Gambar 2. 5 End Table 

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

2.2.6 Side Table 

Meja ini hampir sama dengan console table yang diletakan di sisi dinding, 

tetapi tidak dipasang permanen pada dinding sehingga masih bisa digeser-geser. 

Namun secara fungsi, Side Table memiliki kemiripan dan hampir sama dengan 

Console Table (Yunus Aryanto, 2012). 

Gambar 2. 6 Side Table 

(Sumber :https://www.homesdirect365.co.uk/) 

https://www.amazon.com/Ashley-Furniture-Signature-Design-Multi-Color/dp/B00B11PD1S
https://www.homesdirect365.co.uk/natural-side-table-in-a-telephone-box-style-p42611
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2.2.7 Meja Kerja (Working Table)  

Disebut juga dengan Desk. Sesuai dengan namanya fungsi dari meja ini 

adalah untuk melakukan pekerjaan. Meja ini biasanya dibuat sesuai dengan 

kebutuhan pekerjaan, namun umumnya memiliki ketinggian yang hampir sama 

dengan meja makan. Beberapa meja kerja biasanya dilengkapi dengan beberapa 

kebutuhan yang memudahkan pekerjaan seperti laci atau ada juga rak yang biasa 

berada di bawah atau di atas meja (Yunus Aryanto, 2012). 

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

 

2.2.8 Meja Nakas 

Meja nakas adalah sebuah furnitur berupa meja atau lemari kecil yang 

diletakkan di sisi ranjang. Nakas sering juga disebut sebagai meja samping tempat 

tidur. 

(Sumber: https://fabelio.com/) 

 

 

Gambar 2. 7 Meja Kerja 

Gambar 2. 8 Meja Nakas 

https://www.alibaba.com/product-detail/Simple-design-office-computer-working-table_60478785558.html
https://fabelio.com/
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2.3 Material 

2.3.1 Kayu 

Kayu merupakan bahan yang paling banyak digunakan dalam pembuatan 

meja. Untuk mendapatkan kualitas dan harga yang diinginkan, ada baiknya 

sebelum membeli meja perlu dikenali terlebih dahulu kelebihan dan kekurangan 

berbagai jenis kayu.  

Kayu solid adalah bahan terkuat dan paling tahan lama daripada kayu 

olahan. Namun, dikarenakan persediaanya yang terbatas mengakibatkan harganya 

pun sangat mahal. Proses pengerjaannya pun membutuhkan keterampilan khusus. 

Pengeringannya juga harus dilakukan dengan sempurna untuk menghindari sifat 

muai-susut kayu. Kayu yang biasa dipakai di Indonesia untuk furnitur adalah kayu 

jati, kayu nyatoh, kayu sungkai, dan beberapa jenis kayu lainnya seperti mahoni, 

pinus, ramin, meranti, dan cedar. 

 

2.3.2 Besi  

Besi adalah  unsur kimia dengan simbol Fe (dari bahasa Latin: ferrum) 

dan nomor atom 26 yang banyak di olah oleh manusia menjadi berbagai macam 

alat atau bahan untuk kehidupan sehari hari seperti bangunan, dan furniture. 

 

2.4 Ergonomi 

2.4.1 Pengertian Ergonomi 

Ergonomi adalah ilmu yang menemukan dan mengumpulkan informasi 

tentang tingkah laku, kemampuan, keterbatasan, dan karakteristik manusia untuk 

perancangan mesin, peralatan, sistem kerja, dan lingkungan yang produktif, aman, 

nyaman dan efektif bagi manusia. Ergonomi merupakan suatu cabang ilmu yang 

sistematis untuk memanfaatkan informasi mengenai sifat manusia, kemampuan 

manusia dan keterbatasannya untuk merancang suatu sistem kerja yang baik agar 

tujuan dapat dicapai dengan efektif, aman dan nyaman (Sutalaksana, 1979).  

Fokus utama pertimbangan ergonomi menurut Cormick dan Sanders (1992) 

adalah mempertimbangkan unsur manusia dalam perancangan objek, prosedur 

kerja dan lingkungan kerja. Sedangkan metode pendekatannya adalah dengan 

mempelajari hubungan manusia, pekerjaan dan fasilitas pendukungnya, dengan 

https://id.wikipedia.org/wiki/Unsur_kimia
https://id.wikipedia.org/wiki/Bahasa_Latin
https://id.wikipedia.org/wiki/Nomor_atom
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harapan dapat sedini mungkin mencegah kelelahan yang terjadi akibat sikap atau 

posisi kerja yang keliru. Untuk itu, dibutuhkan adanya data pendukung seperti 

ukuran bagian-bagian tubuh yang memiliki relevansi dengan tuntutan aktivitas, 

dikaitkan dengan profil tubuh manusia, baik orang dewasa, anak-anak atau orang 

tua, laki-laki dan perempuan, utuh atau cacat tubuh, gemuk atau kurus. Jadi, 

karakteristik manusia sangat berpengaruh pada desain produk dalam 

meningkatkan produktivitas kerja manusia untuk mencapai tujuan yang efektif, 

sehat, aman dan nyaman. Tujuan tersebut dapat tercapai dengan adanya 

pengetahuan tentang kesesuaian, kepresisian, keselamatan, keamanan, dan 

kenyamanan manusia dalam menggunakan hasil produk desain, yang kemudian 

dikembangkan lebih dalam (Wardani Laksmi, 2003). 

Namun demikian, apabila lebih dalam memahaminya, maka ruang lingkup 

ergonomi akan sangat luas dan mencakup segala aspek, tempat dan waktu. 

Dengan demikian, ergonomi dapat diterapkan pada hal apa saja, di mana saja dan 

kapan saja. Sebagai ilustrasi, bahwa sehari semalam kita mempunyai waktu 24 

jam dan dibagi secara umum adalah 8 jam ditempat kerja, 2 jam di perjalanan, 2 

jam di tempat rekreasi, olah raga dan lingkungan sosial serta selebihnya (12 jam) 

di rumah. Sehingga penerapan ergonomi tidak boleh hanya berfokus pada 8 jam di 

tempat kerja dan melupakan 16 jam lainya.Untuk mencapai kualitas hidup yang 

lebih baik, maka siklus ke-24 jam tersebut harus menjadi perhatian dalam kajian 

ergonomi.Dari uraian tersebut maka selanjutnya kita dapat mendefinisikan 

ergonomisebagai berikut: 

“Ergonomi adalah ilmu, seni dan penerapan teknologi untuk menyerasikan 

atau menyeimbangkan antara segala fasilitas yang digunakan baik dalam 

beraktivitas maupun istirahat dengan kemampuan dan keterbatasan manusia baik 

fisik maupun mental sehingga kualitas hidup secara keseluruhan menjadi lebih 

baik”. 

Sedangkan yang dimaksud dengan kualitas hidup manusia pekerja, sesuai 

yang ditetapkan oleh organisasi perburuhan internasional (ILO), secara umum 

adalah sebagai berikut: 
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1. Work should respect the workers’life and health 

2. Work should leave the worker with free time for rest and leisure.3.work should 

enable the worker to serve society and achieve self-fulfillment by developing 

his personal capacities. 

Dengan demikian pencapaian kualitas hidup manusia secara optimal, baik 

ditempat kerja, di lingkungan sosial maupun di lingkungan keluarga, menjadi 

tujuanutama dari penerapan ergonomi. 

Menurut setiap perhatian dari sebuah kajian ergonomis akan mengarah 

kesemua pencapaian sebuah perancanganan desain suatu produk yang memenuhi 

persyaratan ‘fitting the task to the man’ (Granjean, 1982), sehingga setiap 

rancangan desain harus selalu memikirkan kepentingan manusia, yakni perihal 

keselamatan, kesehatan, keamanan maupun kenyamanan. Sama seperti yang 

diungkapkan Sritomo (2000), desain sebelum dipasarkan sebaiknya terlebih 

dahulu dilakukan kajian/evaluasi/pengujian yang menyangkut berbagai aspek 

teknik fungsional, maupun kelayakan ekonomis seperti analisis nilai, reliabilitas, 

evaluasi ergonomis, dan marketing. Untuk melaksanakan kajian atau pengujian 

bahwa produk sudah memenuhi persyaratan ergonomis adalah dengan 

mempertimbangkan faktor manusia,  dalam hal ini ada empat aturan sebagai dasar 

perancangan produk, yakni : 

1. Memahami bahwa manusia merupakan fokus utama perancangan produk, 

sehingga hal-hal yang berhubungan dengan struktur anatomi (fisiologik) 

tubuh manusia harus diperhatikan, demikian juga dengan dimensi ukuran 

tubuh (anthropometri). 

2. Menggunakan prinsip-prinsip kinesiologi dalam perancangan produk (studi 

mengenai gerakan tubuh manusia dilihat dari aspek biomechanics), tujuannya 

untuk menghindarkan manusia melakukan gerakan kerja yang tidak sesuai, 

tidak beraturan dan tidak memenuhi persyaratan efektivitas efisiensi gerakan. 

3. Pertimbangan mengenai kelebihan maupun kekurangan (keterbatasan) yang 

berkaitan dengan kemampuan fisik yang dimiliki oleh manusia di dalam 

memberikan respon sebagai kriteria-kriteria yang perlu diperhatikan 

pengaruhnya dalam perancangan produk.   
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4. Mengaplikasikan semua pemahaman yang terkait dengan aspek psikologik 

manusia sebagai prinsip-prinsip yang mampu memperbaiki motivasi, attitude, 

moral, kepuasan dan etos kerja (Granjean, 1982. Etienne, Fitting the Task to 

the Man : An Ergonomic Approach. London: Taylor and Francis Limited.). 

 

2.5 Proses Pembuatan Meja 

Menurut penelitian yang dilakukan oleh peneliti proses pembuatan perahu 

sebagai berikut: 

1. Proses Pengukuran 

Proses yang dilakukan pertama kali adalah mengukur khususnya ketebalan. 

Jadikan ketebalan kayu sama agar permukaan meja bundar bisa terbentuk 

dengan baik. Ukuran ketebalan yang bisa Anda pilih antara lain 5 hingga 10 

cm. Gunakan saw table untuk memotong sesuai dengan ukuran ketebalan. 

2. Proses Perekatan 

Pada proses yang kedua, setelah mendapatkan susunan yang tepat kini 

saatnya untuk memberikan lem pada seluruh bagian kayu secara sejajar 

hingga terbentuk sebuah bidang yang akan digunakan sebagai permukaan 

meja. 

3. Pemotongan 

Pada tahap ketiga, setelah mendapatkan bidang dari permukaan meja namun 

bentuknya belum benar-benar lingkaran. Maka diperlukan pemotongan yang 

rata agar membentuk lingkaran. 

4. Penghalusan 

Pada tahap ke empat lakukan penghalusam dengan mesin amplas. Pastikan 

mendapatkan pinggir bagian bundar menjadi lebih halus dan rata.

5. Perakitan 

Pada tahap Kelima terakhir adalah merakit kaki meja dan permukaan meja. 

anda bisa merakit keduanya dengan bantuan paku atau plat besi yang 

dikaitkan dengan sekrup. pastikan kaki meja berdiri dengan rata serta kuat 

dan kokoh. semua siku yang dipasang harus kuat dan membuat meja tidak 

mudah roboh. 
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BAB III 

METODELOGI PENELITIAN 

 

3.1 Jenis Penelitian 

Dalam penelitian ini akan menggunakan metode kualitatif dengan 

pendekatan deskriptif yang bermaksud untuk memahami tentang apa yang dialami 

oleh subyek penelitian, misalnya persepsi, perilaku, pandangan, motivasi, 

tindakan sehari-hari, secara holistic dan dengan deskripsi dalam bentuk kata-kata 

dan bahasa (naratif) pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan 

memanfaatkan berbagai metode alamiah (Moleong, Lexy J. 2007.). Masalah yang 

dibahas dalam penulisan tugas akhir ini adalah penerapan pengamanan untuk alat 

shisha pada produk round dining table. Penelitian yang dilakukan berfokus pada 

kejadian yang terjadi saat menggunakan meja pada umumnya pada cafe shisha. 

Teknik pengumpulan datanya dilakukan dengan cara triangulasi (gabungan), 

Metode trianggulasi Menurut Moloeng (2007, 330) adalah teknik pemeriksaan 

kebenaran data yang memanfaatkan sesuatu yang berbeda. Di luar data untuk 

keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data yang diteliti. 

Teknik triangulasi yang sering digunakan yaitu memastikan melalui beberapa 

sumber yang berbeda, dalam metode trianggulasi ini data yang akan digabungkan 

yaitu data dari wawancara, observasi dan studi literatur. Adapun alasan peneliti 

memilih metode ini adalah: 

1. Dari pengamatan empiris didapat bahwa sebagian besar laporan penelitian 

dilakukan dalam bentuk deskriptif. 

2. Metode penelitian kualitatif deskriptif sangat berguna untuk mendapatkan 

variasi permasalahan yang berkaitan dengan bidang pendidikan maupun 

tingkah laku manusia. 

3. Memiliki kepekaan dan daya penyesuaian diri dengan banyak pengaruh yang 

timbul dari pola – pola yang dihadapi. 
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3.2 Objek Penelitian 

Objek penelitian ini adalah round dining table yang aman untuk cafe shisha. 

 

3.2.1 Unit Analisis 

1. Ergonomi 

2. Material 

3. Warna 

4. Bentuk 

5. Sambungan 

6. Fitur 

 

3.2.2 Lokasi Penelitian   

Lokasi penelitian perancangan desain produk round dining table ini berada 

di Holy shisha cafe dan dilakukan di Jl. Gubeng kertajaya Gg XI No. 20, Kota 

Surabaya. 

 

3.3 Metode Kajian 

Model Kajian yang diterapkan pada penelitian ini adalah menggunakan 

model kajian Sosial Teknologi dengan parameter desain dan fungsi baru. 

 

3.4 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik Pengumpulan Data merupakan teknik atau cara yang digunakan oleh 

peneliti untuk mendapatkan data yang sangat diperlukan dari narasumber. 

Pengumpulan data yang dilakukan sangat diperlukan dalam suatu penelitian 

ilmiah. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

teknik observasi, teknik wawancara, dan studi literatur. 

 

3.4.1 Observasi 

Observasi adalah sebuah metode pengumpulan data yang digunakan untuk 

mengumpulkan data penelitian, data-data tersebut akan diamati oleh peneliti 

(Bungin, M Burhan, 2005). Observasi dilakukan dengan cara pengamatan dan 

pencarian terhadap tanda-tanda yang diteliti, dirincikan sebagai berikut : 
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1. Meja makan 

Untuk menemukan jenis meja makan yang lebih tepat digunakan di cafe 

shisha untuk menampung banyak pengunjung dan juga tidak rawan 

tersenggol oleh pengunjung lain saat sedang berjalan. 

2. Build Quality  

Untuk melihat Build Quality meja yang biasa digunakan di cafe shihsa agar 

bisa menemukan solusi dari meja yang kurang kuat saat pembuatan produk 

round dining table yang aman untuk cafe shisha nanti. 

3. Material 

Untuk mengobservasi material yang digunakan pada meja yang ada di cafe 

shisha pada umumnya. 

 

3.4.2 Wawancara 

 Wawancara dilakukan untuk mendapatkan informasi terkait materi yang 

diteliti. Wawancara dapat dilakukan secara terstruktur maupun tidak terstruktur, 

(Nur Sayidah, 2018), dilakukan sebagai berikut : 

1. Pemilik Cafe Shisha  

Untuk menanyakan tentang perilaku dari pengunjung cafe shisha. 

2. DISPERINDAG 

Untuk menanyakan tentang standart meja yang kuat harus seperti apa. 

3. Praktisi 

Untuk menanyakan macam material yang kokoh dan murah. 

 

3.4.3 Studi Literatur 

Studi literatur biasa dilakukan dengan cara mencari referensi, literatur atau 

data seperti teori yang diperlukan dari berbagai bacaan yang berkaitan dengan 

penelitian dan mempelajari peraturan-peraturan yang berhubungan dengan proses 

perancangan produk round dining table yang aman untuk cafe shisha, seperti 

buku, jurnal, dan artikel yang diperoleh di website, terutama yang berhubungan 

dengan round dining table. 
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3.5 Teknik Analisis Data 

Menurut Moleong (2004, 280), analisis data adalah proses pengorganisasian 

dan mengurutkan data kedalam teori dan satuan uraian dasar sehingga dapat 

ditemukan dan dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data. 

Sesuai dengan jenis penelitiannya, maka penelitian ini menggunakan analisis 

deskriptif, dimana setelah data yang terkumpul tersebut diolah kemudian 

dianalisis dengan memberikan penafsiran berupa uraian diatas tersebut. 

Adapun kegiatan dalam analisa data yang dilakukan peneliti dalam 

melakukan penelitian yaitu dari reduksi data, penyajian data, dan penarikan 

kesimpulan. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Miles dan Huberman (1992, 

19-20) bahwa analisis data kualitatif terdiri dari empat alur kegiatan sebagai 

berikut: 

1. Pengumpulan Data 

Pengumpulan data merukapan upaya untuk menghimpun data dengan 

beberapa cara, seperti: obervasi, wawancara, dokumentasi, dst. 

2. Reduksi Data 

Mengelompokan data yang telah didapatkan sehingga terfokus dengan apa 

yang di teliti yang didapatkan dari lapangan 

3. Penyajian Data 

Susunan data yang terorganisir, yang memungkinkan penarikan kesimpulan 

dan pengambilan tindakan, dengan memeriksa penyajian data akan 

memudahkan untuk mengetahui apa yang harus dilakukan (analisis lebih 

lanjut/tindakan) yang berdasarkan pada pemahan tersebut. Bentuk penyajan 

data yang paling umum digunakan adalah teks uraian. 

4. Verifikasi 

Tinjauan ulang pada catatan lapangan atau peninjauan kembali serta tukar 

pikiran diantara teman sejawat untuk mengembangkan “kesempatan 

intersubjektif”, dengan kata lain makna yang muncul dari kata harus teruji 

kebenarkannya, kekokohannya, kecocokannya. 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Hasil Temuan Data 

Dalam pembahasan ini peneliti akan membahas tentang penggunaan metode 

yang akan diaplikasikan dalam perancangan karya dan hasil dari perancangan 

karya tersebut. Hasil observasi dan wawancara, serta teknik yang digunakan 

dalam Penerapan pengaman Pada Perancangan Produk Round Dining Table Yang 

Aman Untuk Cafe Shisha. 

 

4.1.1. Observasi 

Observasi dilakukan untuk mencari data dari perilaku atau kebiasaan 

pengunjung cafe shisha, meja yang digunakan di cafe tersebut, dan alat shisha 

saat diletakan di atas meja. Berdasarkan hasil observasi yang didapatkan dari Holy 

shisha cafe dan dilakukan di Jl. Gubeng kertajaya Gg XI No. 20, kota Surabaya, 

sehingga didapatkan data yang bertujuan untuk perancangan round dining table 

yang aman untuk cafe shisha. Hasil data yang diperoleh yaitu: 

1. Dari meja yang ada di cafe shisha tersebut banyak menggunakan jenis meja 

yang berbentuk persegi panjang yang mudah tersenggol karena sudut dari 

meja tersebut panjang dan ada beberapa meja bundar yang menggunakan kaki 

dari kaleng bekas chat besar. 

2. Dari build quality dari meja yang digunakan di cafe shisha terlihat dari meja 

yang ada beberapa diantaranya ada meja yang kaki mejanya tidak kokoh lagi 

dan jika terkena benturan dari pelanggan yang lewat meja tersebut akan 

tergoyang karena tidak seimbang. 

3. Dari material yang digunakan pada meja yang ada di cafe tersebut seluruh 

meja terbuat dari kayu yang kurang kuat yang mengakibatkan banyak meja di 

cafe tersebut jadi kurang seimbang karena kayu yang digunakan sudah mulai 

rusak. 
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4.1.2 Wawancara 

A. Pemilik Cafe Shisha 

Berdasarkan wawancara yang dilakukan penulis dengan saudara said selaku 

pemilik cafe shisha peneliti memiliki pendapat bahwa selama ini meja makan 

yang biasa di gunakan di cafe shisha masih memiliki banyak resiko terjadinya alat 

shisha yang jatuh akibat tidak adanya pengaman pada meja yang sudah ada ini. 

B. DISPERINDAG 

Berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti dengan Pak Agus, Bu wiwit, 

dan Pak Ibran selaku perwakilan dari DISPERINDAG peneliti memiliki pendapat 

bahwa selama ini meja makan yang sudah ada memang untuk digunakan di cafe 

shisha kurang aman dan jika akan diberikan pengaman tetap perlu memperhatikan 

fungsi meja pada umumnya jadi saat meja sudah tidak digunakan di cafe shisha 

dan kondisinya masih bagus meja tetap masih bisa difungsikan sebagaimana 

fungsi meja pada umumnya. 

 

 

 

Gambar 4. 1 Suasana saat di Cafe Shisha 

Pada hari Sabtu, 11 Desember 2021 
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C. Praktisi 

Berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti dengan Pak Joko Supriyadi 

selaku Pengrajin kayu. peneliti memiliki pendapat bahwa pemilihan material 

sangat berpengaruh pada build quality round dining table jadi peneliti 

berencana menggunakan kayu meranti dan besi batangan. 

 

4.1.3 Studi Literatur 

A. Ergonomi 

Ergonomi adalah cabang ilmu, seni dan teknologi yaitu informasi mengenai 

sifat, kemampuan dan keterbatasan manusia, berupa fisik dari pekerjaannya, 

sehingga dilakukannya optimasi, efisiensi, kenyamanan, kesehatan dan 

keselamatan di tempat kerja untuk mencapai kualitas hidup menjadi lebih 

baik (Muchlisin Riadi, 2020). 

B. Bentuk Meja 

Dari beberapa bentuk meja yang ada peneliti menggunakan bentuk bundar di 

karenakan meja bundar lebih unggul di aspek sosiabilitas dan sudut, dari data 

yang peneliti dapat dari artikel di media internet untuk segi sosiabilitas meja 

bundar lebih sempurna karena tidak ada peserta makan bersama yang duduk 

di ujung meja. Dengan demikian kedudukan semua peserta makan adalah 

sama dan tidak ada hirarki. Sedangkan dari aspek sudut kelebihan meja 

makan bundar dibandingkan meja makan dengan bentuk lainnya adalah, meja 

Gambar 4. 2 Wawancara bersama DISPERINDAG 

Pada Selasa, 7 Desember 2021 
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makan bundar tidak memiliki sudut. Meja tanpa sudut lebih nyaman dan 

aman khususnya bagi ruangan sempit. 

 

4.1.4 Analisa Material 

A. Kayu 

Material yang akan digunakan untuk perancangan alas dari produk round 

dining table ini yaitu multiplek yang diambil dari pohon meranti dengan ketebalan 

10mm, diameter 100cm dan dilapisi dengan HPL agar lebih kuat dari air dan 

tahan lama, penggunaan material ini bertujuan sebagai eksplorasi desain meja agar 

lebih mudah di bentuk dan tahan lama, dikarenakan multiplek jenis olahan kayu 

yang mudah di bentuk. Sehingga kayu jenis ini adalah pilihan paling cocok untuk 

digunakan untuk produk Round Dining Table Yang Aman Untuk Cafe Shisha. 

(Sumber: www.google.com) 

B. Besi 

Material yang akan digunakan untuk perancangan kaki meja dari produk 

round dining table ini yaitu besi yang diambil dari Besi beton eser dengan 

diameter 12mm dan panjang 70cm. Besi beton atau baja tulangan dikenal ketika 

dipadatkan sebagai baja tulangan, adalah batang baja yang berbentuk menyerupai 

jala baja yang digunakan sebagai alat penekan pada beton bertulang dan struktur 

batu bertulang untuk memperkuat dan membantu beton di bawah tekanan. Beton 

menjadi kuat di bawah kompresi, tetapi memiliki kekuatan tarik yang lemah. Besi 

beton secara signifikan meningkatkan kekuatan tarik struktur. Permukaan besi 

beton sering berubah bentuk untuk memposisikan ikatan yang lebih baik dengan 

beton. 

Gambar 4. 3 Kayu Multiple Meranti 

https://fabelio.com/
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(Sumber: www.google.com) 

 

4.1.5. Analisa Warna 

Warna menjadi sebuah elemen pendukung yang sangat penting dalam 

desain dan pesikologis terhadap konsumen yang menikmati nya. Dalam pemilihan 

warna yang tepat untuk sebuah produk terdapat analisa dari  citra sebuah warna itu 

sendiri agar produk dapat sesuai dengan yang diinginkan. 

Tabel 4. 1 Analisa Warna 

Warna Makna 

Merah Keberanian, Kekuatan, Energi, Gairah, Semangat, Nafsu dan Adrenalin 

Hijau Kesuburan, Kesegaran, Kedamaian dan Keseimbangan 

Orange Kehangatan, Kenyamanan, Keceriaan 

Kuning Ceria, Bahagia, Energik dan Optimis 

Biru Stabil, Kecerdasan, Rasa Percaya Diri 

Ungu Keaakraban dan Rasa Aman 

Hitam Abadi, Elegan dan Misterius 

Putih Bersih, Suci, Ringan dan Kebebasan 

Coklat Keakraban dan Rasa Aman 

Abu-Abu Keseriusan, Kestabilan, Kemandirian dan Tanggung Jawab 

Emas Prestasi, Kesuksesan, Kemewahan, Kemenangan dan Kemakmuran 

Tosca Ketenangan dan Kesabaran 

Magenta Keseimbangan Fisik, Mental, Spiritual dan Emosional 

Sumber : https://salamadian.com/ 

 

4.1.6 Analisa Sambungan 

Berdasarkan dari jenis sambungan yang ada, peneliti memilih sambungan 

ulir. Sambungan ini akan digunakan untuk menyambung papan meja dengan kaki 

meja dan pengaman alat shisha yang nantinya di pasang di atas permukaan meja. 

Furniture terdiri dari beberapa bagian, yang  mana bagian yang satu dengan yang 

lain akan dihubungkan. Salah satu cara untuk menghubungkan suku bagian-suku 

Gambar 4. 4 Besi Beton 

https://fabelio.com/
https://salamadian.com/
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bagian tersebut adalah dengan cara memberikan sambungan. Pada produk round 

dining table yang aman untuk cafe shisha ini peneliti akan menggunakan 

sambungan tidak tetap yaitu sambungan yang dapat dilepas dan bongkar tanpa  

merusak bagian pada meja seperti sambungan ulir yang akan menghubungkan 

papan meja dengan kaki meja. 

 

(Sumber: Salmon, Charles G dkk. 1991) 

 

4.1.7 Analisa Bentuk 

Berdasarkan dari hasil Observasi, wawancara, dan studi literatur. Peneliti 

mendapatkan hasil untuk pembuatan Round Dining Table. Round Dining Table ini 

mempunyai gaya desain minimalis dan simpel, juga tentunya fungsional dengan 

adanya pengaman untuk alat sisha yang fleksibel sehingga memudahkan 

penggunanya untuk melakukan adjustable pada pengaman tersebut saat akan 

memasukan alat sisha. Peneliti melakukan analisa bentuk berdasarkan produk 

sebelumnya yang minim akan fitur. 

 

4.1.8 Analisa Fitur 

Tujuan dari analisa fitur yaitu untuk memberikan keamanan bagi 

pengunjung cafe sisha dan alat sisha sehingga pengunjung bisa menikmati waktu 

bersama kerabat di cafe sisha tanpa khawatir alat sisha terjatuh dan rusak. Untuk 

mewujudkan hal tersebut perlu dilakukan analisa fitur. Berikut adalah beberapa 

fitur yang digunakan pada produk round dining table yang aman bagi cafe shisha: 

 

 

Gambar 4. 5 Sambungan Ulir 
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A. Fitur Pengunci 

Fitur ini ditambahkan agar saat alat shisha di letakan di atas meja alat shisha 

tidak akan terjatuh karena guncangan pada meja. 

B. Fitur Sambungan Tidak Tetap 

Fitur ini diberikan agar fungsi meja setelah meja ini sudah tidak lagi 

digunakan untuk cafe shisha masih bisa digunakan lagi sebagai meja biasa 

agar meja ini bisa digunakan lagi untuk kehidupan sehari-hari. 

 

4.1.9 Proses Desain 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. 6 Desain Prespektif 

Gambar 4. 7 Desain Tampak Samping 
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Gambar 4. 8 Gambar Teknik 

 

 

Gambar 4. 9 Hasil Produk 
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Gambar 4. 10 Penggunaan Produk 

 

4.2 Pembahasan 

4.2.1 Ergonomi 

Ergonomi dari produk meja makan yang ada di cafe shisha pada umumnya 

ada beberapa meja makan yang ergonominya kurang nyaman karena tinggi meja 

yang terlalu pendek sehingga posisi duduk pengunjung menjadi tidak nyaman. 

Pada produk round dining table yang aman untuk cafe shisha ini menawarkan 

ergonomi yang lebih nyaman dengan ketinggian meja yang cukup. 

 

4.2.2 Material 

Material yang digunakan pada kaki meja round dining table yang aman 

untuk cafe shisha ini menggunakan bahan besi beton eser yang kokoh dan lebih 

kuat daripada kaki meja yang ada pada cafe shisha. 

 

4.2.3 Warna 

Warna yang digunakan pada prouk ini adalah warna hitam untuk 

memberikan kesan elegan dan abadi agar pelanggan yang datang merasa nyaman 

dengan suasana cafe. 
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4.2.4 Bentuk 

Round dining table yang aman untuk cafe shisha menggunakan bentuk 

lingkaran agar lebih unggul di aspek sosiabilitas dan sudut lebih sempurna karena 

tidak ada peserta makan bersama yang duduk di ujung meja. Dengan demikian 

kedudukan semua peserta makan adalah sama dan tidak ada hirarki. Sedangkan 

dari aspek sudut kelebihan menggunakan bentuk bundar dibandingkan meja 

makan dengan bentuk lainnya adalah, meja makan bundar tidak memiliki sudut. 

Meja tanpa sudut lebih nyaman dan aman khususnya bagi ruangan sempit. 

 

4.2.5 Sambungan 

Sambungan yang digunakan pada round dining table yang aman untuk cafe 

shisha ada 2 jenis yaitu sambungan tetap dan tidak tetap agar meja lebih kokoh. 

 

4.2.6 Fitur 

Round dining table ini memiliki fitur yang tidak dimiliki oleh round dining 

table pada umumnya seperti fitur pengunci yang berguna menjaga alat shisha 

yang di letakan di atas meja tidak akan jatuh sampai kebawah meja jika terkena 

guncangan. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil dari pembahasan yang telah dilakukan, maka ditarik 

kesimpulan dari perancangan produk round dining table yang aman untuk cafe 

shisha adalah sebagai berikut: 

1. Pengembangan dengan ergonomi yang lebih nyaman dengan menyesuaikan 

tinggi meja yang sesuai dengan penggunaan shisha. 

2. Penggunaan material yang kuat dan kokoh namun murah pada produk bisa 

menjadi pilihan terbaik bagi cafe shisha yang baru akan memulai bisnis. 

3. Penggunaan desain minimalis dan elegan mampu meningkatkan nilai produk. 

4. Perancangan meja dengan menggunakan bentuk lingkaran karena lebih sesuai 

digunakan pada cafe shisha karena bentuk yang tidak memiliki sudut dan 

tidak mudah tersenggol pengunjung lain sehingga meningkatkan keamanan 

pengguna shisha. 

5. Penambahan sambungan tidak tetap agar fitur pengaman meja bisa di lepas 

ketika meja sudah tidak digunakan lagi pada cafe shisha. 

6. Penambahan fitur untuk menjaga alat shisha saat diletakan di atas meja agar 

saat terjatuh tidak langsung terjatuh ke lantai dan pecah, melainkan tertahan 

pada pengaman yang telah di tambahkan pada produk. 

 

5.2 Saran 

Berdasarkan hasil dari penelitian dan pembahasan mengenai perancangan 

produk round dining table yang aman untuk cafe shisha, ada beberapa saran yang 

diberikan demi perancangan produk round dining table untuk cafe shisha lain agar 

lebih baik, yaitu: 

Pemilihan sambungan pada meja agar lebih kokoh agar saat di gunakan untuk 

keperluan selain meja makan pada umumnya seperti penggunaan di cafe shisha 

tetap bisa menggunakan meja makan biasa. 
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