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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Judul Karya Desain 

Tugas akhir ini merupakan proyek start up bisnis awal, yang dijalankan pada 

semester 8, dengan mengangkat judul “Perancangan Desain Furnitur M Wood 

design dengan Nuansa Budaya Indonesia”. 

Kata-kata di atas memiliki pengertian: 

 Perancangan

proses, cara, perbuatan merancang (Kamus Besar Bahasa Indonesia).

 Desain

Wujud lain dari kerumunan lingkungan buatan benda-benda di sekitar kita

(Agus Sachari 32)

 Furnitur

perabot yang diperlukan, berguna, atau disukai, seperti barang atau benda

yang dapat dipindah-pindah, digunakan untuk melengkapi rumah, kantor, dsb;

(Kamus Besar Bahasa Indonesia)

 M Wood design

Merupakan suatu merek untuk menandai setiap furnitur.  “M” berasal dari

initial Mellin. M Wood design adalah furnitur yang didesain oleh Mellin

dengan material dasar kayu.

 Nuansa

variasi atau perbedaan yg sangat halus atau kecil sekali (Kamus Besar Bahasa
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Indonesia). 

 Budaya 

Pikiran; akal budi; adat istiadat; sesuatu mengenai kebudayaan yg sudah 

berkembang (beradab, maju); sesuatu yg sudah menjadi kebiasaan yg sudah 

sukar diubah; (Kamus Besar Bahasa Indonesia). 

 Indonesia 

Nama negara kepulauan di Asia Tenggara yg terletak di antara benua Asia dan 

benua Australia; bangsa, budaya, bahasa yg ada di negara Indonesia (Kamus 

Besar Bahasa Indonesia). 

 

Jadi, maksud dari “Perancangan Desain Furnitur M Wood design dengan 

Nuansa Budaya Indonesia” adalah proses pengembangan wujud lain dari konsep 

penyelesaian tatanan fisik bangunan yang dapat memenuhi kebutuhan dasar kita 

dan mengekspresikan ide-ide dalam bangunan dengan perlengkapan mesin-mesin 

tempat membuat atau memproduksi barang tertentu dalam jumlah besar untuk 

diperdagangkan dari dalam negeri ke luar negeri dengan variasi atau perbedaan 

yang sangat halus agara menampilkan barang spesial dan unik. 

 

1.2. Latar Belakang Permasalahan 

Jika kita lihat kondisi pasar saat ini terdapat bermacam-macam pasar furnitur 

yang berbeda, seperti gerai retail furnitur moderen yang menjual furnitur dengan 

style minimalis moderen. Selain itu, pada gerai – gerai retail moderen ini juga 

menawarkan berbagai furnitur dengan gaya klasik ala Eropa. Gerai retail moderen 
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ini dapat kita jumpai pada outlet – outlet furnitur di Mall atau Plaza yang berada 

di Surabaya. Sedangkan jika ditinjau pada gerai furnitur tradisional, gerai retail 

furnitur tradisional ini menjual furnitur dengan aksen etnik yang begitu kuat. 

Gerai retail furnitur moderen ini dapat kita jumpai pada toko-toko di sepanjang 

jalan kawasan Jepara, Jawa Tengah. Dari segi pasar, maka M Wood design hadir 

untuk menjawab tantangan pasar ini, yaitu menawarkan budaya Indonesia namun 

berkolaborai dengan style moderen yang sedang berkembang saat ini. Berdasarkan 

hasil survey singkat, didapatkan bahwa budaya perlu dipertahankan hingga saat 

ini, namun juga mempertimbangkan perawatan, gaya, maupun kualitas. Oleh 

karena itu M Wood design hadir untuk menghiasi kebutuhan furnitur pada rumah - 

rumah moderen ini. 

M Wood design merupakan desain furnitur yang mana tercipta dengan unik 

karena mengangkat suatu ragam hias daerah maupun unsur budaya di Indonesia. 

Selain itu berdasarkan kebutuhan pasar, menunjukan minat masyarakat terhadap 

etnik dan budaya Indonesia juga cukup tinggi. 

 

1.3. Perumusan Masalah 

Perancangan desain furnitur M Wood design dengan nuansa budaya Indonesia 

dirancang untuk memenuhi kebutuhan konsumen, yang mana disegmentasikan 

pada kalangan menengah ke atas dan juga mampu mempresentatifkan unsur 

budaya ke dalam furnitur. Dari hal di atas, maka timbul pertanyaan dan 

permasalahan dari segi interior maupun bisnis sebagai berikut: 
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a. Bagaimana merancang produk furnitur yang ergonomis dan fungsional? 

b. Bagaimana mendesain produk furnitur yang mengandung unsur budaya 

Indonesia yang dapat diterima pasar? 

c. Bagaimana merancang desain furnitur yang dapat dipahami unsur budaya 

yang terkait didalamnya? 

 

1.4. Tujuan Perancangan 

Pada masa seperti sekarang ini, kita tentu mengetahui, bahwa style minimalist 

sangat berkembang pesat dan diminati oleh banyak orang. Namun di sisi lain, 

Indonesia kaya akan budaya, yang mana seni Tari, acara ritual, pernikahan, dan 

kematian juga terlibat didalamnya.Oleh karena itu, produk M Wood design hadir 

untuk melestarikan budaya Indonesia dan upaya menturutsertakan masyarakat 

dalam mencintai produk Indonesia. 

 

1.5. Fungsi Produk 

Produk M Wood design diciptakan sebagai pengisi interior suatu hunian, yang 

terdiri dari berbagai macam jenis, dan fungsional. Produk – produk  M Wood 

design juga mengandung unsur budaya Indonesia sehingga dapat dijadikan suatu 

kebanggaan pemilik rumah tersebut. 
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1.6. Ruang Lingkup Perancangan 

Ruang lingkup perancangan adalah jenis atau layanan yang diberikan oleh M 

Wood design, baik berupa produk maupun jasa. Berikut merupakan klasifikasi 

produk dan jasa yang didesain oleh M Wood design. 

 

1.6.1. Produk  

a. Furnitur  M WOOD design (loose furniture dan set furniture): 

garden chair, smart chair, reading chair, dinning set, living set. 

b. Aksesories M WOOD design: 

vas bunga, patung, lukisan, asbak, taplak meja, kotak perhiasan,  

tempayan, tempat aromatherapy, dll. 

c. Custom M WOOD design: 

 reading chair, dinning set, living set. 

1.6.2. Jasa  

Melayani konsultasi desain interior keseleruhan maupun sebagian ruangan. 

Dalam layanan jasa ini, tentu saja ruangan akan diisi sebagian maupun 

sepenuhnya dengan produk-produk  M WOOD design. 


