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BAB II 

LANDASAN TEORI 

2.1 Data Literatur 

1) Studi Besaran Furnitur dan Manusia

Studi besaran adalah studi mengenai rata-rata ukuran yang 

digunakan pada beberapa furnitur khususnya adalah furnitur di ruang 

tamu. Selain itu studi besaran juga mencakup beberapa hal seperti dimensi 

tubuh manusia . Studi besaran berguna untuk memperkirakan penggunaan 

space dalam suatu interior. Berikut ini merupakan data-data studi besaran 

yang dimaksud : 

Gambar 1.  Rata-rata Ukuran Furnitur 
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 Standar besaran lain yang digunakan adalah standar dimensi tubuh 

manusia. Besaran ini digunakan untuk menyesuaikan bentuk maupun 

ukuran furnitur serta kebutuhan space agar menjadi suatu kesatuan yang 

ergonomis. ( bersambung ke hal. 12 ) 

 

Gambar 2 Ukuran furnitur dalam Ruang Tamu / Living Room 
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Gambar 3. Dimensi Tubuh Proyeksi Pria dan Wanita 

Gambar 4. Ruang Sirkulasi 

 

( Sumber : Interior Graphic and Design Standard; S.C Reznikoff ) 
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2) Ergonomi 

Data ergonomi yang digunakan adalah data standar ukuran rata-

rata untuk beberapa macam posisi manusia untuk mendapatkan titik 

ergonomis. 

 

Gambar 5. Jarak Lintasan dan Jarak dengan Barang Bawaan 

 

( Sumber : Interior Graphic and Design Standards ; S.C. Reznikoff ) 

Gambar 6. Kursi untuk Penggunaan Umum 
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3) Data yang berhubungan dengan  Booth 

a) Definisi : 

A small stall for display and sale of goods. ( Middle English Bothe, 

dictionary.com ) 

b) Jenis lahan 

Data literatur dari http://www.slideshare.net/deddysutarmin/display-

tata-ruang, bahwa berdasarkan posisinya dalam site plan, sutau booth 

dapat dibedakan dalam beberapa jenis, di antaranya : 

1.  One Side Open / U-Shaped  

Ciri - ciri :  

- Satu sisi terbuka, tiga sisi lainnya tertutup 

2. Two Side Open ( L shaped) 

Ciri – ciri : 

- Dua sisi terbuka dan dua sisi lainnya tertutup 

Gambar 7.  Kursi Santai 
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3. Backwall Type / Three Side Open 

Ciri – ciri : 

- Tiga sisi terbuka dengan satu sisi tertutup seperti backdrop. 

4. Four Side Open / Island Type 

Ciri-ciri : 

- Empat sisi terbuka / terbuka segala sisi 

 

       

        

         

 

c) Luasan yang tersedia 

Berdasarkan hasil pengamatan ( pameran Inacraft dan Iffina ), luasan  

lahan yang tersedia pada pameran interior  umumnya adalah :  

Island 

U-Shaped 

Backwall 

Type 

Gambar 8.  Jenis Lahan Pameran 

L-Shaped 
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4) Data Studi Teknik Kniting 

Teknik Knitting terbagi menjadi 2 jenis yaitu teknik Breien dan teknik 

Crochet / Haken. Berikut adalah perbandingan kedua jenis teknik ini 

menurut milis mari merajut : ( bersambung ke hal. 17) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 9.  Jenis Luasan Pameran 
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Teknik Knitting / Breien Teknik Crochet / Hakken 

- Menggunakan alat berupa 2 stik 

panjang untuk saling mengaitkan 

rajutan. 

 

 

 

 

 

 

- Konstruksi simpulan benang 

seperti pada gambar di bawah ini 

: 

 

- Relatif lebih lentur ( tergantung 

pada material) tapi pengerjaan 

lebih lama daripada crochet. 

- Motif yang dihasilkan lebih 

banyak namun kurang ornamental 

- Menggunakan alat berupa sebuah 

stik dimana pada salah satu 

ujungnya terdapat pengait yang 

berfungsi untuk menarik utasan 

benang atau tali. 

 

 

 

 

- Konstruksi struktur simpulan 

seperti pada gambar di bawah ini 

: 

 

- Struktur tidak mudah terbongkar 

dibandingkan dengan teknik 

breien. 

- Relatif lebih tebal dan kaku dan 

pengerjaannya relatif lebih cepat 

Tabel 1. Perbedaan Teknik Knitting  dan Teknik Crocheting 

http://www.facebook.com/photo.php?pid=200075&op=1&view=all&subj=132954913383809&aid=-1&auser=0&oid=132954913383809&id=108841759138900
http://www.facebook.com/photo.php?pid=200076&op=1&view=all&subj=132954913383809&aid=-1&auser=0&oid=132954913383809&id=108841759138900
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dibandingkan dengan crochet. 

Teknik breien umumnya tidak 

dapat digunakan untuk membuat 

bentukan organik seperti bunga, 

daun, dsb. Motif yang dihasilkan 

seperti pada gambar di bawah ini 

:  

 

 

 

daripada breien. 

- Motif yang dihasilkan lebih 

ornamental  dibandingkan 

dengan breien seperti yang 

tampak pada gambar di bawah 

ini :  

  

 

 Sumber : http://dydy.multiply.com/journal/item/413 
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5) Data Studi Bentuk Dasar 

Data studi bentuk dasar ini menjadi dasar dan pengembangan 

pemilihan bentuk dalam desain produk nantinya. Bentuk dasar terdiri dari 

3 jenis yaitu : 

 Lurus, seperti segiempat, kubus 

 Bersudut, seperti segitiga, piramida 

 Lengkung seperti lingkaran, bola, silinder, dan kerucut  

Terlalu banyak pengulangan bentuk yang sama dalam komposisi 

akan menimbulkan kesan kurang menarik / membosankan.  

( Unsur-Unsur dan Prinsip-prinsip Desain Interior. Laksmiwati, Triandi. 

CV. Rama M.G. Jakarta, 1998) 

 

6) Data Studi Material Pengisi 

a) Tali Natural  

Tali natural umumnya berasal dari pilinan serat-serat tumbuhan 

maupun serat binatang. Berikut adalah jenis-jenis tali natural beserta 

karakteristiknya :  

 

No 

Jenis Tali-

Temali 

Karakter 
Ukuran 

 
Gambar 

1 Tali Hemp 1. Berasal dari 

tumbuhan Cannabis 

sativa 

2. Kuat, tahan terhadap 

Diamater : 

4  – 32 mm 

 

Tabel 2. Jenis-jenis Tali Natural 
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cuaca, menyerap dan 

tahan lebih lama 

daripada katun. 

2 Tali Katun 1. Tekstur lembut 

2. Mudah dipilin 

3. Beberapa ada yang 

tahan api 

Diameter : 

3-5 mm (40 

m/rol) 

6-12 mm (20 

m/rol) 

30 mm (520 

m/rol) 

 

3 Tali sisal 1. Berasal dari serat 

tumbuhan agave 

2. Tekstur kasar ( tidak 

dapat digunakan 

untuk pakaian),  

namun dapat 

digunakan untuk 

keset / alas sepatu, 

placemats, atau 

floor mats 

3. Tahan lama 

4. Dengan beberapa 

treatment, sisal 

dapat menjadi lebih 

halus, lebih tahan 

lama, dan dapat 

mencegah jamur. 

Diameter : 

3-5 mm (40 

m/rol) 

6-12 mm (20 

m/rol) 

30 mm (520 

m/rol) 

 

 

 

3 Tali jute 1. Cenderung memiliki 

tekstur yang kasar, 

namun ada beberapa 

Diameter : 

3-5 mm (40 

m/rol) 

 



21 
 

yang digunakan 

sebagai imitasi 

sutra. 

2. Meskipun harganya 

paling murah 

daripada serat alami 

lainnya, tali ini 

cukup kuat. 

3. Dapat berguna 

sebagai insulasi, 

4. Low-thermal 

conductivity 

5. Antistatik 

6. Cenderung 

kehilangan kekuatan 

ketika basah dan 

dapat menyebabkan 

timbulnya beberapa 

mikroba pada bagian 

yang lembab. 

 

 

6-12 mm (20 

m/rol) 

30 mm (520 

m/rol) 

 

4 Tali Linen 1. Cukup mahal untuk 

diproduksi 

2. Berasal dari 

tumbuhan flax dan 

kualitas serat sangat 

tergantung pada 

kualitas tumbuhan 

itu sendiri. 

3. Kualitas yang bagus 

Diameter : 

3-5 mm (40 

m/rol) 

6-12 mm (20 

m/rol) 

30 mm (520 

m/rol) 
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adalah lembut dan 

bebas ‘slub’ 

4. Menolak kotoran 

dan tahan ngengat 

5. Menyerah air 

dengan cepat 

6. Sesuai untuk daerah 

tropis 

7. Tidak berserabut 

8. Cenderung mudah 

kusut 

 Sumber : www.alibaba.com/product-gs/224040327/rope.html 

Catatan : Ukuran tali temali berbeda-beda, tergantung pada pabrik. 

 

b) Tali Sintetis 

Tali sintetis memiliki sifat yang lebih kuat terhadap cuaca daripada 

tali natural. Tali sintetis banyak digunakan pada area outdoor. Berikut 

adalah tabel jenis-jenis tali sintetis beserta informasi di dalamnya : 

 

No 

Jenis Tali-

Temali 

Karakter 
Ukuran 

 
Gambar 

1 Tali Nylon 1. Memiliki sifat seperti 

sutra, baik segi 

visualisasi maupun 

segi tekstur 

2. Memiliki kilau yang 

sangat baik 

3. Cenderung licin 

Diamater : 

3/16 – 2 inch  

 

Tabel 3 . Jenis-jenis Tali Sintetis 
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untuk disimpul 

4. Ujung tali akab 

berjumbai dan mudah 

terlepas dari 

pilinannya. 

5. Ringan, regangan 

yang kuat, tahan lama 

dan tidak mudah 

rusak 

6. Mudah kering 

7. Warna bervasiasi 

 

2 Tali 

Polyester 

1. Cenderung kuat ( 

memiliki daya 

pegas) 

2. Cepat kering 

3. Tahan terhadap 

kerusakan biologi 

seperti jamur 

4. Mudah dicuci 

5. Tahan api 

6. Jika digunakan 

untuk pakaian, 

cenderung licin dan 

berkesan seperti 

sutra dan dapat 

menyebabkan iritasi 

kulit. 

Diameter : 

3-50 mm  

 

 

3 Tali 

spendel 

1. Tersedia dalam 

berbagai macam 

warna 

6 mm – 10 mm  
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2. Umumnya 

digunakan untuk tali 

tas 

3. Tahan api 

4. Tersedia dalam 

finishing yang 

glossy dan doff 
 

Sumber : www.alibaba.com/product-gs/224040327/rope.html 

Catatan : Ukuran tali temali berbeda-beda, tergantung pada pabrik. 

 

7) Data Studi Material Rangka :  

Data studi material untuk rangka dipilih berdasarkan kriteria yang 

telah disebutkan yaitu material harus memiliki sifat yang kuat, memiliki 

kesan mewah,serta  tahan lama. Berdasarkan sumber dari ` kelebihan dan 

kekurangan material untuk rangka adalah : 

 

a) Stainless Steel 

Kelebihan : 

  Kuat tarik tinggi  

  Tidak dimakan rayap  

  Memiliki daya tahan yang baik terhadap panas, karat, dan goresan 

 Tahan temperatur rendah maupun tinggi 

 Memiliki kekuatan besar dengan massa yang kecil 

 Keras, liat, densitasnya besar dan permukaannya tahan aus 

  Bisa di daur ulang  
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 Kuat dan dapat ditempa 

 Dibanding aluminium lebih kuat  

Kekurangan : 

 Lemah terhadap gaya tekan  

 Tidak fleksibel seperti kayu yang dapat dipotong dan dibentuk 

berbagai profil 

 

b) Aluminium : 

Kelebihan : 

  Mempunyai bobot yang ringan  

  Kuat tarik yang tinggi  

  Minim perawatan  

  Tahan terhadap karat 

Kekurangan : 

 Mudah tergores  

  Lemah terhadap benturan  

 Dapat ditempa 

 

c) Kayu : 

Kelebihan : 

 Bahan alami yang dapat diperbarui  

  Kuat tarik yang tinggi  
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 Dapat ditampilkan dengan berbagai macam bentuk dan warna dengan 

bahan finishing yang bervariasi. 

  Memberi efek hangat  

 Bahan penyekat yang baik pada perubahan suhu di luar rumah  

Kekurangan : 

 Mudah menyerap air 

  Mudah mengalami kembang-susut  

  Kurang tahan terhadap pengaruh cuaca  

  Rentan terhadap rayap  

 

d) Plastik : 

Kelebihan : 

  Dapat diproduksi dengan pemesanan warna yang fleksibel  

  Tidak berkarat  

  Ringan  

  Mudah dibentuk  

 Murah  

  Mudah dibersihkan  

 Terdapat berbagai macam jenis dengan spesifikasi yang berbeda-beda 

Kekurangan : 

  Fabrikasi ( harus dalam jumlah banyak ) 

  Susah untuk diperbaiki  

  Beberapa jenis plastik mengularan bau-bauan tertentu ( zat kimia) 
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 Dapat berubah warna apabila terkena cahaya matahari  

 Dimensi tidak stabil pada suhu tinggi  

 

Material ° C ° F 

ABS 180 - 240 356 – 464 

Acetal 185 - 225 365 - 437 

Acrylic 180 - 250 356 - 482 

Nylon 260 - 290 500 - 554 

Poly 280 - 310 536 - 590 

LDPE 160 – 240 320 - 464 

HDPE 160 - 240 320 - 464 

PP 200 - 300 392 – 536 

PS 180 – 260 356 – 500 

PVC 160 - 180 320 – 365 

Sumber : http://www.scribd.com/doc/19557373/Sifat-Dan-Karakteristik-

Material-Plastik-Dan-Bahan 

 

 

 

  

 

 

 

Tabel 4.  Temperatur Leleh Jenis Plastik 

http://www.scribd.com/doc/19557373/Sifat-Dan-Karakteristik-
http://www.scribd.com/doc/19557373/Sifat-Dan-Karakteristik-
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