
BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Pengertian Judul Karya Desain

Judul perancangan Tugas Akhit adalah “ Perancangan Furnitur Dengan 

Bahan Dasar Polyurethane”. Adapun pengertian judul karya ini adalah :

Perancangan :

• Proses, cara, pembuatan merancang (Kamus Besar Bahasa Indonesia, halaman

927)

• Tahap yang berawal dari proses pengenalan suatu masalah, merumuskan suatu

masalah, mengumpulkan data dan menganalisa serta berakhir dengan pengambi-

lan keputusan untuk pemecahan masalah ( Ching, 1996 : ix )

 Furnitur :

• mebel (http://kamusbahasaindonesia.org/furnitur , 2010 )

Dengan :

• beserta, bersama, dan, memakai, kata penghubung untuk menerangkan cara

(http://kamusbahasaindonesia.org/dengan , 2010 )
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Bahan :

• barang yang akan dibuat  menjadi satu barang tertentu, sesuatu yang dipakai atau 

diperlukan untuk tujuan tertentu ( http://kamusbahasaindonesia.org/bahan , 2010 )

Polyurethane :

• Polyurethane merupakan bahan polymeric yang mengandung berbagai kumpu-

lan urethane ( -NH-CO-O- ) yang terbentuk dari reaksi antara polyol (alkohol 

dengan lebih dari dua grup  hidroksil reaktif per molekul ) dengan diisocyanate 

atau polymeric isocyanate dengan ketersediaan katalis yang sesuai dengan bahan-

bahan tambahan 

(www.indonesiapolyurethane.com/index.php?option=com_content&view=article

&id=11&Itemeid=14&lang=in )

Kesimpulan :

Perancangan Furnitur Dengan Bahan Dasar Polyurethane adalah proses meran-

cang mebel memakai barang yang akan dibuat menjadi satu barang tertentu yaitu 

bahan polymeric yang mengandung berbagai kumpulan urethane ( -NH-CO-O- ) 

yang terbentuk dari reaksi antara polyol (alkohol dengan lebih dari dua grup hi-

droksil reaktif per molekul ) dengan diisocyanate atau polymeric isocyanate den-

gan ketersediaan katalis yang sesuai dengan bahan-bahan tambahan.
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1.2 Latar Belakang Permasalahan

 Bisnis furnitur sekarang ini bisa dikatakan berkembang cukup pesat, karena 

menurut survei tentang respon pasar terhadap desain, mereka sudah menganggap 

desain menjadi kebutuhan hidup mereka. Begitu pula dengan produk furnitur, 

mereka sudah membutuhkan furnitur bukan lagi sebagai sebuah fasilitas duduk 

namun juga sebagai produk dekorasi untuk ruangan mereka. Untuk perkembangan 

desain, baik interior dan furnitur di Surabaya, masih didominasi dengan style-style 

tertentu dan mereka cenderung belum berani untuk mengekspos dan berkreasi 

dengan bentuk serta material. Pasar juga mulai kecewa dengan kualitas yang dib-

erikan oleh para penghasil furnitur, karena harga yang mereka bayar tidak sesuai 

dengan kualitas yang mereka dapatkan. Melihat hal ini, penulis merasa ada pe-

luang untuk dapat  memasuki pasar dengan produk furnitur yang memiliki desain 

dan material yang inovatif. Material yang digunakan memiliki kelebihan, keung-

gulan, serta kemudahan-kemudahan yang bisa menjadi jawaban atas permasala-

han dan keluhan pasar terhadap furnitur yang beredar sekarang. Dengan diferensi-

asi material dan desain yang jelas, penulis berharap  dapat memiliki pasar sendiri 

dan membuat produknya menjadi kebutuhan pasar.

1.3 Rumusan Permasalahan

 Melalui penjelasan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, maka 

dapat disimpulkan :
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1. Bagaimana merancang produk furnitur yang berbeda dan menciptakan diferen-

siasi yang jelas di market dari pemakaian bahan dasar yaitu polyurethane.

2. Bagaimana merancang produk furnitur yang unggul dari segi estetika tapi juga 

mengangkat nilai-nilai lainnya seperti, tingkat ergonomi, maintenance, fungsi, 

serta struktur dan konstruksi.

3. Bagaimana produk baru ini bisa melakukan penetrasi pasar dan melakukan 

edukasi pasar yang baik, sehingga produk bisa diterima baik di pasaran.

1.4 Tujuan Perancangan

 Tujuan perancangan produk adalah : 

Jika ditinjau dari permasalahan pasar, tujuan yang ingin penulis capai adalah ingin 

menghadirkan produk baru dengan material baru yang belum dikenal pasar, yang 

mana material ini memiliki kemudahan dan keunggulan-keunggulan dibanding 

produk dengan material yang lain. Selain itu penulis ingin memberikan hawa baru 

bagi perkembangan desain dan material untuk furnitur, karena perkembangan de-

sain dan material masih belum terlalu berkembang dan kurang berani bereksperi-

men material yang ada. Dengan adanya produk yang menggunakan material 

polyurethane, penulis berharap pasar bisa mendapatkan kemudahan-kemudahan 

baik dari segi perawatan dan aplikasi yang tidak bisa didapatkan di produk furni-

tur lain.
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1.5 Manfaat Perancangan

 Manfaat dari perancangan furnitur dengan bahan dasar polyurethane ini 

antara lain :

1.  Manfaat bagi pengguna produk yang akan didesain.

 Adapun manfaat yang ingin diberikan kepada pengguna adalah kemudahan-

kemudahan dalam perawatan dan aplikasi. Kemudahan yang akan diberikan 

oleh furnitur berbahan polyurethane ini adalah mudahnya perawatan, tahan 

kotor, mudah untuk membersihkan, tidak perlu takut jika terkena air ( peng-

gunaan tidak disarankan untuk full outdoor ), dan warna tidak bisa berubah / 

usang. Kemudahan dalam aplikasi juga merupakan salah satu manfaat yang 

diberikan kepada pengguna, mereka tidak perlu bingung untuk meletakan 

produk ini, karena desain yang  digunakan adalah desain modern yang ap-

plicable. Selain itu produk futnitu ini tidak hanya bisa digunakan untuk in-

door, tapi juga semi outdoor.

2.    Manfaat bagi perkembangan dunia desain interior / arsitektur interior. Man-

faat yang diberikan pada perkembangan dunia desain interior adalah berupa 

alternatif baru penggunaan bahan untuk furnitur. Dimana sekarang perkem-

bangan penggunaan material masih cenderung sama dan belum berani men-

geksplorasi alternatif material lain. Dengan adanya produk ini, diharapkan 

bisa memberikan nuansa baru dalam perkembangan desain baik desain pro-

duk dan interior.
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3. Manfaat bagi pertumbuhan Entrepreneur dalam bidang desain interior / ar-

sitektur interior.

 Dengan adanya produk baru ini, akan semakin memancing dan merangsang 

pertumbuhan para calon entrepreneur untuk berani berpikir kreatif dan ino-

vatif, serta tanggap akan setiap  permasalahan dan perkembangan pasar dan 

merubahnya menjadi peluang. Selain itu diharapkan para calon entrepreneur 

dalam bidang interior/arsitektur juga tidak terkotak pada perkembangan inte-

rior dan arsitektur sekarang, tapi berani untuk menciptakan sesuatu baik 

produk ataupun fasilitas yang lain daripada yang lain, yang bisa memberikan 

hawa baru bagi pasar.

4. Manfaat bagi pemerintah

 Menambah devisa negara apabila produk tersebut dapat di export ke luar 

negeri, serta dapat membantu pemerintah untuk mengurangi tingkat pen-

gangguran.

5. Manfaat bagi masyarakat

 Menciptakan lapangan kerja baru untuk tenaga kerja yang terampil sebagai 

bentuk tanggung jawab terhadap bangsa.

1.6 Ruang Lingkup Perancangan

 Batasan perancangan sangat diperlukan agar peluang bisnis perancangan  

dirintis lebih spesifik. Batasan-batasan ini bergantung pada kebutuhan minimal 
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produk untuk wirausaha yang akan dirintis. Adapun batasan-batasan yang ditentu-

kan adalah :

1. Objek desain yang akan dikerjakan adalah produk fasilitas duduk dari bahan 

polyurethane beserta fasilitas booth untuk pameran.

2. Batasan fisik objek desain, antara lain :

 Produk :

 Untuk batasan produk tangible yang akan dirancang yaitu berupa fasilitas 

duduk yang menggunakan material utama polyurethane dan material pendu-

kung berupa stainless steel dan kayu. Perancangan produk ini berupa fasili-

tas duduk yang ditujukan untuk area living room dan commercial area, yaitu 

berupa 2 buah varian lounge chair, 1 varian single chair dan 2 buah varian 

stool.

 Fasilitas Booth Pameran :

 Fasilitas booth pameran yang digunakan sebagai salah satu media promosi 

untuk memperkenalkan dan mengedukasi pasar tentang produk yang meng-

gunakan material baru ini. Konsep booth yang dipakai adalah konsep yang 

simpel dan dramatis yang lebih mengekspos produk secara kontras. Ukuran 

luasan booth yang dipilih adalah 6x6 m, dengan luasan ini dapat menam-

pung seluruh varian produk berupa fasilitas duduk yang ada dan beberapa 

varian lain yang akan bertambah sesuai dengan perkembangan usaha nanti-

nya.
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