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ABSTRAK 
 

 

Cafe sudah menjadi pilihan tempat makan di luar rumah yang cukup diminati oleh 

berbagai kalangan. Selain untuk makan, banyak orang menghabiskan waktunya di 

café untuk meeting, mengerjakan tugas, ataupun bersantai. Untuk itu furnitur yang 

ada di cafe khususnya meja dan kursi harus memiliki ergonomi yang sesuai sehingga 

pengunjung dapat merasa nyaman ketika berada di cafe. Kajian terkait ergonomi 

furnitur area makan pada cafe Otewe dilakukan untuk mengetahui tingkat 

kenyamanan yang dirasakan oleh para pengunjungnya. Penelitian ini dilakukan 

untuk mengetahui standar ergonomi yang sesuai untuk furniture khususnya meja 

dan kursi di cafe dan mengetahui tingkat kenyamanan pengunjung pada 

penggunaan furniture area makan di cafe Otewe. Penelitian ini menggunakan 

metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa observasi, 

kualitatif, dan pengukuran langsung. Melalui penelitian ini akan diperoleh evaluasi 

terkait furnitur area makan cafe yang ergonomis dan nyaman. 

 

Kata Kunci: Kenyamanan, Ergonomi, Cafe, Furnitur 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 
 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Secara umum kursi mempunyai fungsi sebagai tempat duduk, seharusnya 

kursi didesain semenarik mungkin sehingga mampu menarik minat konsumen. 

Seperti kursi pouffe engan tujuan mudah dipindahkan dan membutuhkan sedikit 

tempat apabila kursi pouffe tersebut tidak digunakan. Masing-masing jenis kursi 

pouffe ini mempunyai manfaat dan penggunaan yang berbeda sesuai dengan 

desainnya untuk memenuhi kebutuhan konsumen.Oleh sebab itu, perancang kursi 

pouffe perlu mengetahui aspek-aspek yang sesuai dengan keinginan konsumen. 

Sekarang ini, banyak kursi pouffe yang dibuat dari bahan kayu, dengan desain yang 

beraneka ragam pula. 

Kursi pouffe adalah perabotan furniture untuk sebuah cafe dan digunakan 

tempat duduk bagi para pengunjung.cafe. Kursi pouffe memiliki beragam bentuk, 

dan ukuran yang pendek dan dibuat dengan bahan yang ditunjukkan untuk 

membangun desain, gaya, dan tujuan penggunaan termasuk kursi pouffe yang 

terbuat dari kayu. Saat ini kursi terdiri dari berbagai bentuk, ada kursi berbentuk 

bulat, dan abstrak. Kursi ini tentu tidak menyita ruangan dengan keterbatasan lahan 

bagi cafe yang memiliki kursi pouffe dengan dimensi yang cukup (Widodo, 2019).  

Dari hasil observasi di beberapa toko penjual furniture ataupun dari penjualan 

online di internet, kursi pouffe yang dijual kegunaannya hanya khusus untuk kursi 

santai saja dan ditempatkan pada suatu ruangan misalnya di taman atau di teras 

mudah dibawa atau dipindahkan, sehingga hasil produk sangat memuaskan 

konsumen, karena menghasilkan kursi pouffe yang kurang sesuai dengan keinginan 

konsumen. Fasilitas produk yang nyaman, aman dan efektif belum memenuhi 

kebutuhan konsumen. Selain itu permasalahan harga juga perlu diperhatikan oleh 

perusahaan, sehingga harga produk dapat terjangkau oleh masyarakat.Kenyataan 

tersebut menunjukkan masih ada perusahaan-perusahaan produk kursi pouffe yang 

kurang memperhatikan aspek ergonomi, efesiensi, dan 
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multiguna. Karena kebanyakan kursi yang menggunakan bahan baku kayu atau kg 

butiran sterofoam dengan bentuk abstrak, dan disini peneliti menggunakan bahan 

limbah ban untuk mengurangi pencemaran lingkungan. 

Ada beberapa macam kursi pouffe yaitu : 

1. Footstool 

2. Pouffe 

3. Ottoman 

Di dalam penelitian kursi ini peneliti akan mennyelesaikan sebuah kursi 

pouffe yang akan dijadikan sebuah karya dengan menggunakan limbah ban, Kursi 

ini menggunakan model ban mobil pada umumnya, seperti ban mobil pribadi 

seperti mobil sedan  yang mempunyai ukuran yaitu 185/70. 

 
1.2. Rumusan Masalah 

 
Berdasarkan latar belakang yang sudah dijelaskan di atas, maka rumusan 

masalah Tugas Akhir ini adalah “Pengembangan Produk Eco-Design Kursi Pouffe 

Dengan Memanfaatkan Limbah Ban Untuk Cafe Otewe Surabaya” 

 
1.3. Batasan Masalah 

 
Dalam penelitian ini, peneliti membatasi permasalahan penelitian yang 

Meliputi : 

1. Penelitian dilakukan disebuah cafe yang memiliki ruang yang luas 

2. Fokus penelitian yakni merancang desain produk kursi pouffe berkonsep tidak 

memakan banyak ruangan. 

3. Membuat kursi dengan memanfaatkan material limbah ban. 

 
 

1.4. Tujuan Penelitian 

 
Tujuan dari perancangan desain kursi pouffe ini adalah untuk : 

1. Menghasilkan produk perancangan kursi pouffe yang menggunakan material 

dari limbah ban untuk mengurangi limbah ban di lingkungan sekitar. 

2. Mendikripsikan atribut-atribut kebutuhan konsumen meliputi atribut fungsi, 

ergonomis, bahan, dan keindahan. 
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3. Menghasilkan produk kursi pouffe Eco-desain dengan memanfaatkan limbah 

ban 

 
1.5. Manfaat Penelitian 

 
Dalam melaksanakan perancangan ada sesuatu yang diharapkan, salah 

satunya agar hasil rancangan yang telah dilaksanakan bermanfaat bagi perancang 

dan orang lain.. 



 

 

BAB II 

LANDASAN TEORI 

 
2.1 Definisi Kursi 

Kursi kecil ini bentuknya ringkas, ukurannya kecil, tetapi fungsinya banyak. 

Pouffe , yang juga sering dituliskan sebagai pouf atau puf, merupakan salah satu 

furniture yang digunakan sebagai tempat duduk. Bentuknya sederhana, tanpa 

sandaran punggung dan sandaran tangan, dan tak beraturan. 

 
2.2 Jenis-Jenis Kursi 

2.2.1 Ottomen 

 

Gambar 2.1 Ottomen 

(Sumber : https://www.google.com/search?q=kursi+ottoman&sxsrf=) 

 
 

Kursi Ottomen atau yang lebih dikenal dengan dipan dalam bahasa 

Indonesia, adalah salah satu jenis kursi yang tidak memiliki sandaran di belakang. 

Biasanya ottoman lebih sering dijadikan pasangan untuk bangku sebagai penyangga 

kaki saat bersolojor. 

 
2.2.2 Footstool 

Gambar 2. 2 Footstool 

(Sumber : https://www.dekoruma.com/search?query=kursi%20footstool%20) 
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Sesuai dengan namanya, kursi ini khusus ditempatkan di ruang kamar tidur 

atau ruangan keluarga, kursi footstool ini memiliki sandaran kaki yang tidak seperti 

kursi ottome. Kursi tersebut sama hal bisa gunakan jadi tempat duduk atau tempat 

penyangga kaki saat selonjoran. 

 
2.2.3 Pouffe 

 

Gambar 2. 3 Pouffe 

(Sumber : https://www.google.com/search?q=pouffe+&tbm=) 

 
 

Fungsi dari kursi Pouffe, yang juga sering dituliskan sebagai pouffe atau puf, 

merupakan salah satu furnitur yang digunakan sebagai tempat duduk.Bentuknya 

sederhana, tanpa sandaran punggung dan sandaran tangan. 

 
2.2.4 Ergonomi 

Ergonomi adalah ilmu, seni dan penerapan teknologi untuk menyerasikan 

atau menyeimbangkan antara segala fasilitas yang digunakan baik dalam 

beraktifitas maupun istirahat dengan kemampuan dan keterbatasan manusia baik 

fisik maupun mental sehingga kualitas hidup secara keseluruhan menjadi lebih 

baik”. (Tarwaka. dkk, 2014). 

 
2.3 Material 

Material adalah sesuatu yang disusun atau di buat oleh bahan (Callister & 

William, 2004). Pengertian material adalah bahan baku yang diolah perusahaan 

industri dapat diperoleh dari pembelian lokal, impor atau pengolahan yang 

dilakukan sendiri (Mulyadi, 2000). Dari beberapa pengertian tersebut, dapat 

disimpulkan bahwa material adalah sebagai beberapa bahan yang di jadikan untuk 

membuat suatu produk atau barang jadi yang lebih bermanfaat. 

http://www.google.com/search?q=pouffe%2B&tbm=)
http://www.google.com/search?q=pouffe%2B&tbm=)
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Berikut beberapa bahan utama yang akan digunakan dalam membuat produk 

kursi pouffe : 

 
A. Ban 

Ban adalah material yang menutupi velg dan berfungsi untuk menyediakan 

bantalan kendaraan antara ban yang bersentuhan dengan permukaan jalan aspal. 

Ban merupakan suatu wadah yang isikan udara yang berfungsi menopang beban 

dari muatan kendaraan dan barang yang ada di kendaraan tersebut. 

Gambar 2. 4 Ban 

(Sumber : https://www.google.com/search?q=definisi+ban+mobil) 

 
 

B. Lem kuning 

Lem kuning (biasanya cairan) yang dapat merekatkan benda atau lebih. Lem 

ini digunakan untuk merekatkan spon pada ban. 

 

Gambar 2. 5 Lem Kuning 

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

 
 

C. Paku 

Paku-paku digunakan untuk menyambungkan bilah papan kayu yang 

digunakan untuk furnitur, seperti meja, kursi dan sebagainya, dan memperkuat 

rangkaian sebuah furniture. 

http://www.google.com/search?q=definisi%2Bban%2Bmobil)
http://www.google.com/search?q=definisi%2Bban%2Bmobil)
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Gambar 2. 6 Paku 

(Sumber :https://garudamebel.blogspot.com/p/alat-dan-bahan.html?m=1) 

 
D. Sekrup 

Sekrup sekrup berfungsi hampir sama dengan paku, akan tetapi daya kait 

sekrup lebih kuat dibandingkan dengan paku. Selain bahan-bahan yang disebutkan 

diatas. 

 

Gambar 2. 7 Sekrup 

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

 

E. Kayu 

Kayu adalah bagian batang atau cabang serta mengomel tumbuhan yang 

mengeras karena mengalami lignifikasi (pengayuan). Kayu digunakan untuk 

berbagai keperluan, mulai dari memasak, membuat perabot (meja, kursi), bahan 

bangunan (pintu, jendela, rangka atap), bahan kertas, dan banyak lagi. 

 
 

Gambar 2. 8 Kayu 

(Sumber : https://www.google.com/search? q=kayu&hl) 

https://garudamebel.blogspot.com/p/alat-dan-bahan.html?m=1
https://www.tokopedia.com/
https://www.google.com/search?q=kayu&hl
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F. Kasur busa 

Kasur busa merupakan jenis kasur yang paling lembut dan mengikuti bentuk 

tubuh. Sesuaikan tingkatnya kasur busa yang kamu inginkan dengan selera dan 

dukungan kebutuhan untuk tubuh. Kasur yang terlalu lembut atau terlalu keras bisa 

menyebabkan sakit pada tulang. 

 
 

Gambar 2. 9 Kasur Busa 

(Sumber : https://www.google.com/search?q=definisi+kasur+spon&hl) 

 
 

2.4 Eco-Design 

Eco-design adalah untuk mengurangi dampak lingkungan atau 

produkterhadaplayanan secara minimum. Ini mengacu pada solusi desain inovatif 

dalam produk dan layanan yang mempertimbangkan seluruh siklus hidup, dari 

ekstraksi bahan baku hingga produksi, distribusi, dan penggunaan hingga daur 

ulang dan pembuangan. 

Tentu saja merupakan aspek penting, tetapi konsep eco-design lebih dari itu. 

Ini adalah pendekatan holistik, dengan tetap memperhatikan manfaat lingkungan, 

sosial dan ekonomi serta desain yang menarik dan tahan lama secara estetis. Eco- 

design pada dasarnya menumbuhkan inovasi dan mendorong perubahan perilaku 

pada produsen dan konsumen menuju sistem layanan produk dan swasembada. Ini 

membayangkan "berpikiran ekologis" berpikir sebagai bagian dari proses desain 

mendasar sejak awal. Setelah membuat lompatan dari teori ke praktik, ecodesign 

dapat membantu mencapai gerakan menuju ekonomi lingkaran. Singkatnya, Eco- 

design adalah desain yang baik yang bermanfaat bagi masyarakat dan lingkungan. 

(Eco-design circle, 2018) 

https://www.google.com/search?q=definisi%2Bkasur%2Bspon&hl


 

 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

 
3.1 Jenis Penelitian 

Dalam penelitian ini, kami menggunakan metode kualitatif dengan 

pendekatan deskriptif, yang bertujuan untuk menjelaskan fakta dan karakteristik 

suatu objek secara sistematis dan menjelaskan objek dan objek berdasarkan isinya 

Benar. Teknik pengumpulan data populasi menggunakan non-probabilistic 

sampling dengan metode targeting sampling dan snowball sampling. Pendekatan 

yang dilakukan adalah observasi, wawancara, dokumentasi dan studi pustaka. 

 
3.2 Objek Penelitian 

Kursi Pouffe merupakan objek yang diteliti dengan memanfaatkan limbah ban 

berguna untuk meminimalisir ruangan yang terbatas. 

 
3.3 Unit Analisis 

1. Ergonomi 

2. Material 

3. Warna 

 
 

3.4 Lokasi Penelitian 
 

 

 
Gambar 3. 1 Lokasi Cafe Otewe 
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Lokasi penelitan ini diambil sebagai objek penelitian yaitu di cafe Otewe 

Kopi yang berlokasi di Jl.Taman Apsari No.25B, Embong Kaliasin, Kec. Genteng, 

Kota Surabaya, Jawa Timur. 

 
3.5 Model Kajian Penelitian 

Model studi yang diterapkan dalam penelitian ini menggunakan model studi 

kontekstual untuk lingkungan pengolahan limbah/polusi dengan parameter 

mengambil bentuk dan bahan baru. 

 
3.6 Teknik Pengumpulan Data 

Dilakukan melalui pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap objek 

yang diteliti sebagai berikut 

1. Desain dan ukuran kursi pouffe 

2. Material 

 
 

3.7 Observasi 

Observasi atau pengamatan adalah metode pengunpulan data yangdigunakan 

untuk menghimpun data penelitian, data-data tersebut dapat diamati oleh peneliti 

(Bungin, M Burhan, 2005).berikut : 

 
3.7.1 Kursi 

Untuk menemukan jenis kursi yang lebih tepat digunakan di cafe Otewe 

untuk menampung banyak pengunjung. 

 
3.7.2 Material 

Untuk mengobservasi material yang digunakan pada kursi yang ada di cafe 

Otewe pada umumnya. 

 
3.8 Wawancara 

Metode wawancara digunakan untuk mengumpulkan data material, desain 

dan ergonomi kursi pouffe dengan teknik non probability sampling dengan tipe 

purposive sampling. 
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Wawancara aadalah percakapan yang dilakukan dengan tujuan tertentu yang 

melibatkan dua pihak yaitu pihak yang berperan sebagai pewawancara yang 

mengajukan pertanyaan, dan narasumber yang memberikan jawaban atas 

pertanyaan tersebut, ada beberapa pihak yang akan diwawancarai yaitu: produsen 

furniture kursi, dan akademisi 

 
3.9 Studi Literatur 

Dalam metode ini peneliti mencari data-data yang mendukung penelitian 

berdasarkan wacana-wacana seperti: buku, jurnal, dan website. Data yang 

dibutuhkan dalam studi literatur antara lain: material kursi pouffe, dan standart 

ukuran kursi pouffe. 

 
3.10 Teknik Analisis Data 

Kegiatan analisis data yang dilakukan oleh penelitian dalam penelitian ini 

adalah reduksi data, penyajian data, dan desain inferensi. Sebagaimana 

dikemukakan oleh Miles dan Huberman (1992: 19-20), analisis data kualitatif 

terdiri dari empat jalur kegiatan sebagai berikut: 

 
3.10.1 Pengumpulan Data 

Pengumpulan data adalah upaya mengumpulkan data dengan berbagai cara, 

seperti:observasi,wawancara,studi pustaka. Data yang dikumpulkan meliputi 

material : 

a. Material 

b. Ukuran kursi pouffe 

 
 

3.10.2 Reduksi Data 

Pengelompokan data yang telah terkumpul sehingga menjadi fokus dengan 

apa yang di teliti yang didapatkan dari lapangan. 

 
3.10.3 Penyajian Data 

Bentuk penyederhanaan data kualitatif meliputi teks naratif berupa catatan 

lapangan. Representasi data mencakup berbagai jaringan, bagan, tipe matriks, dan 
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bagan. Semua hasil diringkas sebagai kesimpulan menyediakan berbagai informasi 

untuk menggambarkan hasil dan mengambil tindakan, dan untuk membuat 

penyajian data dari hasil reduksi data lebih terorganisir dan lebih mudah dipahami. 

Pada tahap penyajian data, peneliti berusaha untuk mengumpulkan data secara 

akurat sehingga dapat menjadi informasi yang berguna. 

 
3.10.4 Verifikasi / Kesimpulan Data 

Langkah terakhir dalam proses pengumpulan data adalah menarik 

kesimpulan berdasarkan hasil dan memverifikasi data. Pada dasarnya, kesimpulan 

awal yang dicapai masih bersifat tentatif, dan kesimpulan tersebut akan berubah 

jika ditemukan bukti-bukti pendukung untuk tahap pengumpulan data selanjutnya. 

Proses pengumpulan bukti ini berarti verifikasi data. Proses verifikasi ini 

dimaksudkan memeriksa dua kali untuk mencapai suatu kesimpulan. Edit catatan 

lapangan atau tinjau dan lakukan brainstorming dengan rekan kerja untuk 

mengembangkan "peluang antar target", yaitu, arti turunan dari kata ini yang harus 

diuji keakuratan, kekokohan, dan relevansinya. 



 

 

BAB VI 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 
 

Dalam ini, kita akan berbicara tentang penggunaan diterapkan pada desain 

kerja dengan hasil desain kerja dengan hasil desain. Hasil observasi dan wawancara, 

serta teknik yang digunakan dalam pengembangan desain produk kursi 

menggunakan Limbah ban. 

 
4.1 Hasil Temuan Data 

4.1.1 Observasi 

Berdasarkan hasil dari observasi latar masalah yang ada di lokasi cafe Otewe 

Kopi yang berlokasi di Jl.Taman Apsari No.25B, Embong Kaliasin, Kec. Genteng, 

Kota Surabaya, dan hasil data yang di peroleh dari pengunjung. Kursi yang 

memiliki alas persegi dan beberapa jenis kursi yang di pakai sebagai tempatduduk 

pengunjung, dari perhitungan peneliti yang observasi di cafe Otewe Surabaya pada 

hari Kamis jam 19.00 WIB sampai jam 21.00 WIB tanggal 25 November 2021 

pengunjung di cafe 30 orang yang menggunakan kursi untuk tempat duduk tersebut. 

Kursi yang sebagai tempat duduk pengunjung adalah menggunakan kursi foam, 

serta tempat yang berada di luar ruangan dimana pengunjung menggunakan kursi 

atau tidak 

 

Gambar 4. 1 Observasi 
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4.1.2 Wawancara 

Penelitian ini melakukan wawancara dengan pengrajin jurusan dan ilmuwan 

untuk mendapatkan data yang dibutuhkan untuk menghasilkan produk yang baik 

bagi narasumber. 

 
A. Pengerajin Kursi 

Berdasarkan wawancara dari bapak Rudi Riswanto sebagai pengerajin kursi 

yang berada di kota Jember provinsi Jawa Timur, yang mengetahui dalam 

pembuatan berbagai jenis kursi dari pembicaraan bapak Rudi kursi pouffe 

membantu bagi para konsumen untuk menempatkan propeti kursi di berbagai 

macam tempat ruangan, namun kursi saat ini desain yang digunakan dengan bahan 

limbah ban itu layak dijadikan kursi pouffe. Dari desain kursi saat ini peneliti 

menanyakan apakah desain dengan menggunakan bahan limbah ban ini akan 

mengurangi sistem Eco-Desain dan mengurai limbah, pak Rudi menjawab desain 

yang digunakan oleh peneliti sangat menguntungkan bagi masyarakat sekitar 

sebagai kita mana tahu bahwa limbah ban sering dibuang begitu saja tanpa 

memikirkan dampak pada lingkungan sekitarnya, dari pembuatan desain kursi 

pouffe yang menggunakan bahan limbah ban dapat menguntungkan sebagai 

pengerajin kursi, dimana limbah ban tersebut bisa dijadikan kursi pouffe untuk 

sebagai furniture untuk ruangan yang tidak memakan banyak tempat dan kursi 

pouffe ini bisa dijadikan furniture di berbagai macam tempat seperti,rumah, cafe. 

Selain itu juga dapat merangsang semangat anak muda untuk memanfaatkan produk 

sisa proses pembuatan mebel menjadi produk yang bermanfaat bagi ekonomi, 

kreativitas, desain, dll. Desain kreatif dan lingkungan.Dari desain yang dibuat oleh 

peneliti ditunjukan kepada pak Rudi untuk bisa dijadikan furniture alas duduk 

kurang lebih 50kg – 70kg berat orang. 
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Gambar 4. 2 Wawancara Pribadi Dengan Bapak Rudi Riswanto 

 

 
 

B. Akademisi 

Berdasarkan wawancara dengan bapak Mochammad Charis 

Hidayahtullah,S.T.,M,Ds, Menurut dengan pemilihan warna pada kursi pouffe, 

saran pak Charis dengan desain yang sudah jadi dengan pemilihan warna putih 

karena sudah ada data nilai dengan angka tertinggi yaitu banyak yang memilih 

warna putih, dan karena mendukung dengan suasana cafe yang nyaman dan suasana 

lingkungan yang bersih. 

Saran dari bapak Mochmmad Charis yaitu : 

1. Kursi tidak usah memakai sanggahan kaki mungkin bisa dengan penambahan 

ban, jadi kursi tersebut akan terlihat tingi. 

2. Pemilihan warna dan kain kursi yang setidaknya mengikuti suasana cafe 

tesebut, karena peneliti memilih warna putih lebih cepat kotor untuk disebuah 

cafe 

 

Gambar 4. 3 Wawancara Pribadi Dengan Bapak Mochammad Charis 
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4.1.3 Analisa Ergonomi 

Secara umum definisi – definisi ergonomi yang membicarakan masalah 

hubungan antara manusia pekerja dengan tugas dan pekerjaannya serta desain dari 

objek yang akan digunakannya oleh peneliti. 

 

Gambar 4. 4 Ergonomi Kursi 

 
Berdasarkan gambar diatas, yang dilakukan untuk meminimalkan resiko 

kesehatan dan keselamatan kenyamanan tubuh dalam produk yang dirancang 

peneliti. Akan begitu efiseiensi kesehatan, keselamatan, dan serta kenyamanan 

dalam melakukan setiap kegiatan dalam menggunakan sebuah produk dapat 

maksimal. Ergonomi berarti dalam aturan yang sedang berkaitan dengan kegiatan 

duduk. Sasaran penelitian ergonomi adalah setiap manusia pada saat melakukan 

istirahat duduk, secara singkat bahwa ergonomi ialah penyesuain dalam tugas 

pekerjaan dengan kondisi pada tubuh manusia dengan tujuan kebutuhan manusia 

sehari-hari yang akan dihadapi, yaitu dengan cara menyesuaikan ukuran area tempat 

istirahat dengan dimensi tubuh seseorang agar tidak melelahkan. 

 
4.1.4 Dokumentasi 

Dari dokumentasi hasil yang di dapatkan pribadi oleh peneliti. 

 
 

4.1.5 Studi Literature 

Dalam melakukan studi literature penelitian ini juga mendapatkan hasil data 

berdasarkan situs internet seperti jurnal untuk pendukung penelitian yang failidasi. 

1. Dari hasil situs Amazon kursi pouffe yang ditemukan peneliti memiliki ukuran 

kursi 20 x 20 x 12 dengan berat kursi 3 pon 
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2. Material yang digunakan dalam kursi pouffe pada situs amazon menggunakan 

material Polistirena. 

3. Bahan dasar yang digunakan dalam kursi pouffe yaitu menggunakan bahan 

yang dibuat dengan pelapis kulit imitasi, bean bag Pouffe Ini Telah dibuat 

dengan kualitas untuk memastikan anda memiliki bean bag yang akan tahan 

lama dan tahan lama selama beberapa tahun yang akan datang. 

 
4.1.6 Analisa Harga 

Tujuan dari Analisa harga yaitu agar sebuah produk yang peneliti rancang 

dapat sesuai dengan hasil target sebuah pasar. Range harga dari produk kursi pouffe 

kompotitor Rp.850.00 – Rp1.550.000,- sehingga harga produk kursi pouffe yang 

peneliti buat harus ada di dalam salah satu range harga pasar tersbut agar produk 

yang peneliti perancang memiliki daya saing dari segi harga pada competitor 

sebelumnya. 

 
4.1.7 Analisa Warna 

Warna bukan hanya menciptakan keindahan. Kuatnya pengaruh warna 

dengan warna kita bisa menciptakan suasana kebahagian atau kekacauan, ada pun 

pernyataan tersebut berkaitan dengan psikologis warna dalam kehidupan manusia, 

kelak menjelaskan tentang hubungan antara manusia dan cara mereka 

memersepsikan warna-warna pada lingkungan sekitar. 

Tabel 4.1.7 Analisa Warna 
 

No Warna Arti warna Nilai 

1 Putih Bersih, Suci, Ringan dan Kebebasan 10 

2 Hitam Hampa, Duka dan Misterius 8 

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

Adrenalin 

5 

4 Hijau Kesuburan, Kesegaran, Kedamaian dan Keseimbangan 4 

5 Orange Kehangatan, Kenyamanan, Keceriaan 3 

6 Kuning Ceria, Bahagia, Energik dan Optimis 5 

7 Biru Stabil, Kecerdasan, Rasa Percaya Diri 7 

8 Ungu Keaakraban dan Rasa Aman 3 

9 Coklat Keakraban dan Rasa Aman 4 

10 Abu-Abu Keseriusan, Kestabilan, Kemandirian dan Tanggung Jawab 4 
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11 Emas Prestasi, Kesuksesan, Kemewahan, Kemenangan dan 

Kemakmuran 

1 

12 Tosca Ketenangan dan Kesabaran 2 

13 Magenta Keseimbangan Fisik, Mental, Spiritual dan Emosional 2 

( Sumber : https://salamadian.com/arti-warna/) 
 

 

Dari Nilai analisa tersebut, maka peneliti memilih warna putih dengan motif 

berwarna hitam karena memiliki kesan bersih, suci, ringan dan kebebasan dan 

warna hitam memiliki kesan hampa, duka dan misterius, sehingga peneliti memilih 

warna tersebut cocok untuk digunakan pada kursi pouffe. 

 
4.1.8 Analisa Biaya Produksi 

Tabel 4.1.8 hasil Analisa biaya produksi 
 

No. Material Harga 

1. Limbah Ban Rp Free 

2. Kayu Rp. Free 

3. Lem Kuning Rp. 45.000 

4. Paku Rp. 25.000 

5. Kasur busa Rp. 20.000 

6. Baut sekrup Rp. 20.000 

7. Kain Sofa Rp. 100.000 

8. Kain Flanel Hitam Rp. 20.000 

9. Kaki stainless Rp. 35.000 
10. Jasa Produksi Rp. 250,000 

Total Rp. 515.000 
 

 

 

4.1.9 Analisa Harga Jual Produk 

1. Biaya pembuatan produk1 kursi pouffe Rp 515.000 Rupiah. 

2. Mark up 60% = Rp 309.000 Rupiah. 

3. Rp 545.000 + Rp 327.000 = Rp 824.000 Rupiah. 

Jadi harga jual kursi pouffe dengan harga = Rp 824.000 Rupiah. 

 
 

4.1.10 Analisa Proses Pembuatan Produksi 

Berikut ini adalah sebuah proses pembuatan sebuah produk kursi pouffe dari 

pengolahan, sampai dengan hasil jadi produk : 

https://salamadian.com/arti-warna/
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A. Mencari Limbah Ban 

Langkah pertama yaitu peneliti melakukan pencarian limbah ban di sebuah 

jasa tukang tambal ban, dan peneliti mencari limbah ban yang masih layak untuk 

dijadikan kursi Pouffe. 

 

Gambar 4. 5 Pemilihan limbah Ban 

 

 

B. Pengumpulan Kayu 

Langkah kedua peneliti melakukan sebuah survei ke sebuah tukang kayu 

untuk melakukan pemilihan kayu, untuk bahan yang akan dijadikan tahanan di 

dalam limbah ban tersebut. 

 

Gambar 4. 6 Pengumpulan 

 

 
C. Mengukur Lingkaran Limbah Ban 

Langkah ketiga peneliti melakukan pengukuran terhadap limbah ban,dan 

peneliti mengukur alas limbah ban bagian atas untuk dijadikan alas tempat duduk. 



20 
 

 

 

 

 

 
 

Gambar 4. 7 Pengukuran Alas Dudukan 

 

 
D. Proses Pengukuran Ketinggian Limbah Ban 

Langkah ke empat peneliti melakukan proses pengukuran diameter 

ketinggian limbah ban. 

 

Gambar 4. 8 Ketinggian Limbah Ba 

 

 
E. Pemotongan Balok Kayu 

Langkah kelima peneliti melakukan pemotongan balok kayu untuk sebuah 

sanggahan pada limbah ban, dimana kayu tersebut akan dimasukan ke dalam limbah 

ban agar ban terlihat kokoh . 
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Gambar 4. 9 PEMOTONGAN KAYU 

 

 

F. Proses Pemasangan Kayu Di Dalam Limbah Ban 

Langkah ke enam peneliti melukakan pemasangan balok kayu didalam 

limbah ban, agar limbah ban bisa dijadikan tempat duduk apabila tidak dipasangkan 

balokan kayu tersebut limbah ban akan lentur. 

 

Gambar 4. 10 Pemasangan Balok Kayu 

 

 
G. Proses Pemasangan Alas Duduk Menggunakan Karet Pada Limbah Ban 

Langkah ke tujuh peneliti melakukan pemasangan karet ban untuk dijadikan 

alas dudukan pada limbah ban, dengan cara menyilangkan sudut ke sudut dan 

dipaku agar karet ban tersebut kuat untuk dijadikan alas duduk pada limbah ban 

tersebut. 
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Gambar 4. 11 Pemasangan Karet dijadikan alas duduk 

 

 
H. Pemasangan Alas Spoon Untuk Pinggiran Limbah Ban 

Langkah ke delapan peneliti melakukan pemasangan spoon untuk dijadikan 

alas pinggiran pada limbah ban. 

 

Gambar 4. 12 Pemasangan Spoon Pada Pinggiran Limbah Ban 

 

 
I. Pemasangan Dan Pembuatan Spoon Pada Alas Tempat Duduk 

Langkah ke Sembilan peneliti melakukan pemasangan spoon pada bagian atas 

untuk dijadikan alas tempat duduk. 
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Gambar 4. 13 Pemasangan Dan Pembuatan Alas Duduk 

 
J. Pemasangan Spoon Pada Limbah Ban 

Langkah ke sepuluh dimana peniliti sudah melakukan pemasangan spoon 

pada limbah ban, dimana limbah ban tersebut sudah tertutupi dengan spoon 

tersebut. 

 

Gambar 4. 14 Pemasangan Spoon Pada Limbah Ban 

 
K. Proses Penjahitan Kain Kursi Pouffe 

Langkah ke sebelas peneliti melakukan penjahitan kain untuk dipasangkan 

ke limbah ban. 

 

Gambar 4. 15 Proses Penjahitan Kain 
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L. Proses Pemasangan Kain Ke Limbah Ban 

Langkah ke dua belas dimana peneliti melakukan pemasangan kain pada limbah 

ban yang sudah dijahitkan oleh peneliti. 

 

Gambar 4. 16 Proses Pemasangan Kain 

 
M. Proses Pemotongan Kain Flanel Hitam Sebagai Alas Penutup Kursi Pouffe 

Langkah ke tiga belas dimana peneliti melakukan mengukur dan pemotongan 

alas flannel hitam sebagai alas penutup bawah kursi pouffe. 

 

Gambar 4. 17 Pemotongan Dan Pengukuran Kain Flannel Hitam 

 
N. Proses Pemasangan Alas Bawah Kursi Pouffe 

Langkah ke empat belas pemasangan alas bawah dengan menggunakan 

triplek berbentuk bundar, dan ditutup dengan kain flannel agar kursi bisa 

dipasangkan sanggahan kaki. 
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Gambar 4. 18 Pemasangan Alas Bawah Kursi 

 
 

O. Proses Pemasangan Sanggahan Kaki Kursi 

Langkah lima belas peneliti melakukan pemansangan sanggahan kaki pada 

kursi. 

Gambar 4. 19 Pemasangan Sanggahan Kaki Kursi 
 

P. HASIL PRODUK 

Langkah ke enam belas yaitu dimana kursi pouffe tersebut sudah jadi. 

Gambar 4. 20 Hasil Produk 
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4.2 GAMBAR TEKNIK 

4.2.1 Gambar Teknik Dan Foto Produk 
 

Gambar 4. 21 Gambar Teknik 
 

 

 

Gambar 4. 22 Gambar Foto Produk 
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Gambar 4.23 Foto Produk 
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BAB V 

PENUTUP 

 
5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan pembahasan maka dapat disimpulkan dari Pengembangan 

Produk Kursi Pouf Eco Design Menggunakan Ban Bekas yaitu: 

1. Limbah ban dapat dimanfaatkan sebagai material pembuatan furniture kursi 

pouffe dengan menggunakan pengolahan bahan yang cukup sederhana. 

2. Kursi pouffe ini berguna untuk mengehemat ruang dengan terbatasnya lahan 

tetapi ingin memiliki kursi pouffe. 

 
5.2 Saran 

Setelah Menindak lanjuti hasil pembuatan produk maka perlu adanya saran 

untuk meningkatkan hasil yang terbaik pada perancangan produk pouffe 

menggunakan ban bekas dengan konsep eco-design, ada beberapa saran yang harus 

dilakukan yaitu : 

1. Setelah produk kursi pouffe ini dibuat, akan perlu pengembangan produk 

furniture lain dengan memanfaatkan limbah ban, dan dapat mengembangkan 

alat-alat yang berguna bagi cafe 

2. Memiliki warna yang cocok atau dengan bentuk yang lebih bagus, agar kursi 

tidak cepat kotor apabila diluar ruangan dan dapat dibersihkan. 
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