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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

Metode dalam penelitian untuk mencapai perancangan furnitur M Wood 

desain dengan nuansa budaya Indonesia, penulis melakukan beberapa penelitian 

melalui beberapa cara. Untuk mengetahui budaya – budaya Indonesia, maka 

penulis memerlukan beberapa data literatur yang menceritakan tentang 

kebudayaan – kebudayaan yang ada di Indonesia. Selain itu, untuk mengetahui 

minat masyarakat terhadap suatu budaya, penulis melakukan interview dan 

membagikan kertas kuisioner kepada beberapa masyarakat kalangan menengah 

atas. 

3.1. Rangkaian Metode Dalam Penelitian 

3.1.1. Metode Pengumpulan Data 

3.1.1.1.Observasi 

Penulis melakukan pengamatan langsung pada gerai retail furnitur 

tradisional dan moderen di Surabaya. Pada lokasi tersebut, penulis 

melakukan kegiatan foto dan menulis beberapa hal penting yang ada di 

tempat tersebut. 
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3.1.1.2.Interview 

Melakukan interview pada beberapa pegawai atau staf yang berada di 

gerai retail moderen, tempat penulis mengamati. 

Selain itu, untuk mengetahui kebutuhan masyarakat menengah atas pada 

suatu furnitur, penulis juga melakukan interview pada beberapa 

masyarakat kalangan menengah atas. 

3.1.1.3.Kuisioner 

Pada kegiatan membagi kuisioner, merupakan hal paling akurat untuk 

mengetahui kebutuhan pasar terhadap suatu budaya, oleh karena itu 

penulis melakukan membagi-bagi kuisioner kepada target market secara 

langsung. 

3.1.1.4.Literatur 

M Wood design merupakan perancangan produk furnitur yang 

mengangkat budaya Indonesia, sehingga literatur berupa buku-buku, 

artikel, koran, majalah merupakan data terpenting dalam perancangan 

desain furnitur M Wood design. 

3.1.1.5.Browsing 

Data yang didapatkan dari browsing tidak dapat dipercayai sepenuhnya, 

namun hali ini mempercepat dan memudahkan penulis dalam mencari 

gambar – gambar yang diperlukan selama proses perancangan. 
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3.1.2. Metode Dokumentasi 

Segala informasi yang didapat dalam mengumpulkan data, seluruhnya 

didokumentasikan melalui: mem-foto, mencatat pada buku, merekam 

gambar berupa video, fotokopi artikel, dsb. 

 

3.1.3. Metode Pengolahan Data 

Data – data yang telah dikumpulkan dan disusun sesuai dengan jenis 

yang sama. Pada pengolahan perbandingan gerai retail furnitur moderen 

dan gerai retail furnitur tradisional, maka data – data tersebut dimasukkan 

pada kolom-kolom perbandingan  antara hasil pengamatan pada gerai 

retail tradisional dan gerai retail moderen. 

Pada pengolahan data budaya suku bangsa yang satu dengan yang lain, 

data ini disusun, dan diambil beberapa poin pentingnya saja. Misalnya : 

pada perancangan desain furnitur tidak mendesain budaya yang 

mengandung unsur kematian. Oleh karena itu, data – data yang 

menceritakan tata cara kematian tidak dimasukkan dalam tahap 

selanjutnya. 
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3.1.4. Metode Analisis Data 

Dengan pengolahan data yang disusun dalam kolom-kolom akan 

memudahkan melakukan perbandingan-perbandingan pada kedua gerai 

retail tersebut. Selain itu, data hasil perbandingan ini, akan mempermudah 

dalam menarik suatu kesimpulan solusi dari permasalahan atau 

kekurangan yang ada pada gerai retail furnitur moderen dan gerai retail 

tradisional. 

Dalam memutuskan budaya yang akan diterapkan pada perancangan 

desain furnitur selama Tugas Akhir ini, juga harus berdasarkan minat 

masyarakat. Oleh karena itu, setelah didapatkan unsur budaya penting 

pada masing – masing suku, maka melakukan survey sekali lagi ke 

masyarakat menengah atas melalui bagi kuisioner, untuk menentukan 

pilihan yang benar – benar matang. 

 

3.2. Programming 

3.2.1. Studi Material 

Sebelum menentukan jenis kayu yang digunakan pada tahap produksi, 

maka perlu mengetahui karakteristik berbagai macam kayu. Berikut 

merupakan penjelasan secara lengkap: 

a. Kayu jati merupakan kayu yang paling banyak diminati karena 

kualitasnya, ketahanannya terhadap kondisi cuaca, tahan rayap, dan 
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seratnya yang menarik. Kayu ini merupakan kayu kelas satu yang 

banyak diolah menjadi furniture berkelas. Jenis furniture ini pun sangat 

diminati oleh penduduk mancanegara sehingga permintaan eksport 

selalu meningkat dari tahun ke tahun. 

 
Gambar 3.1. Kayu Jati 

 

b. Warna kayu-sungkai jadi adalah coklat muda, coklat kelabu hingga 

coklat tua kemerahan. Sekalipun keras dan kuat kayu ini mudah 

dipotong dan dibentuk. Agar keindahan serat dan urat kayu terlihat 

alami, finishing nya bisa menggunakan politur, melamik atau PU 

(polyurethane).  

 
Gambar 3.2. Kayu Sungkai 

 

c. Kayu nyatoh biasa disebut kayu jati muda yang banyak terdapat di 

propinsi Riau. Serat kayunya berwarna coklat muda dengan guratan 

yang khas. Kayu ini juga tahan terhadap serangan rayap dan tahan 

lama. 

 
Gambar 3.3. Kayu Nyatoh 
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d. Plywood atau kayu lapis merupakan kayu olahan yang biasa kita kenal 

dengan sebutan tripleks atau mutipleks. Kayu lapis dibentuk dari 

beberapa lembaran kayu yang direkatkan dengan tekanan tinggi. 

Ketabalanya bervariasi dari mulai 3 mm, 4 mm, 6 mm, 9 mm, 12 mm, 

15mm dan 18 mm dan luasannya 244 x 122 cm. Ketebalan plywood 

menentukan kekuatan dan kestabilannya.  

 
Gambar 3.4. Plywood 

 

e. Blockboard merupakan potongan kayu kotak kecil-kecil yang 

dipadatkan dengan mesin dan diberi pelapis venner di kedua sisinya 

sehingga menjadi sebuah lembaran menyerupai papan. Luasannya 

sama dengan multipleks. 

 
Gambar 3.5. Blockboard 

 

f. MDF terbuat dari serbuk kayu halus dan bahan kimia resin yang 

direkatkan dan dipadatkan dengan suhu dan tekanan yang tinggi. Ini 

membuat MDF lebih ramah lingkungan. Versi yang lebih padat dan 

lebih kuat dikenal dengan HDF (High Density Fibreboard). 
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Gambar 3.6. MDF 

 

3.2.2. Studi Banding 

Pada tahap selanjutnya, penulis melakukan studi banding pada dua jenis 

gerai furnitur, yaitu gerai retail moderen dan gerai retail tradisional. Pada 

gerai moderen, penulis mengamati di Vivere dan Vinotti. Sedagkan gerai 

a. Gerai Retail Moderen ( ex: Vivere, Vinotti) 

 Strength 

Model masa kini-> minimalis  

Branding sudah terkenal  

 Weakness 

Bentuk rata-rata minimalis moder  

Desain tidak bisa custom 

Budaya hanya  berupa aksesories pada ruang  

 Opportunity 

Desain tidak limited edition 

Tidak mengangkat kebudayaan pada furnitur secara langsung  

 Threat 

Gerai bisnis baru lainnya 
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b. Gerai Retail Tradisional (Kerajinan Furnitur Jepara) 

 Strength 

Sarat budaya  

Harga furnitur lebih murah  

 Weakness 

Maintenance sulit  

Tidak menyatu dengan style yang sudah ada  

 Opportunity 

Masyarakat asing yang menyukai budaya  

Masyarakat lokal yang menyukai etnik  

 Threat 

Cepat lambat peminat berkurang  

Rentan punah  

 

3.2.3. Studi Lokasi 

Penentuan lokasi untuk pameran terdapat 3 kota besar yang merupakan 

kota yang berpotensi. Berikut keterangan alasan pemilihan lokasi: 

a. Jakarta 

Jakarta merupakan kota yang berprospek untuk lokasi pameran, yang 

mana dapat meraup keuntungan yang maksimal seperti pemaparan 

artikel di bawah ini: 

YUNITA WIJAYA, BISNIS BEJANA GLASS PAINTING  
   

Cantik, unik, menarik, begitulah kata yang tepat untuk mengambarkan produk 

Bejana Craft yang ditata Yunita Wijaya di rak-rak susun yang terletak di ruang 
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berukuran 2 x 2 meter itu. Bejana-bejana berbagai ukuran dan bentuk dihiasi lukisan 

warna-warna ceria begitu menarik perhatian.  

 

“Saya senang pameran di Jakarta, karena selalu dapat respon bagus. Baik penjualan 

retailnya maupun pemesanan setelah pameran,” ungkap Yunita Wijaya dengan 

wajah sumringah. Maklum, bukan saja produknya laris manis tapi dia mendapat 

sejumlah pelanggan potensial.   

 

Yunita merupakan satu dari sekian banyak pengusaha kerajinan daerah yang cukup 

aktif memanfaatkan momentum pameran di Jakarta untuk memperkenalkan 

produknya. Jakarta tergolong paling sering menyelenggarakan event-event pameran 

kerajinan, baik skala nasional maupun internasional.  

“Saya beberapa kali ikut pameran di Surabaya, tapi responnya tak sebaik di 

Jakarta. Makanya setiap kali ada event pameran di Jakarta, khususnya yang skala 

besar, saya berusaha ikut,” ungkap lulusan Fakultas Ekonomi Universitas Surabaya 

2004 ini.  
 
http://www.matabumi.com/bisnis/berawal-dari-nekad-kini-bisnis-bejana-painting-berkibar 

 

b. Bali 

Bali merupakan pulau yang ramai didatangi turis, dan merupakan salah 

satu lokasi kerajinan yang cukp terkenal di dunia. Berikut artikel yang 

menguatkan pemilihan lokasi ini: 

Tak diragukan lagi Pulau Bali merupakan tujuan wisata paling utama di Indonesia. 

Inilah tempat yang bisa mengabulkan semua impian dan obsesi seseorang tentang 

keindahan. Bali bisa berarti pantai yang berpasir putih, hutan tropis yang menawan, 

pematang sawah dan lekukan terasering yang menghijau serta keunikan kultur dari 

peradaban manusia yang pernah ada. Hal ini membuat Bali menjadi salah satu pintu 

masuk masyarakat asing ke Indonesia.  

 

Bali terkenal dengan apresiasi masyarakatnya yang tinggi terhadap karya seni, di 

antaranya  : seni patung, seni pahat, seni lukis, seni musik dan tarian tradisional. 

Hal ini mampu meningkatkan nilai Indonesia di mata dunia. 

 

Dikenal juga sebagai Pulau Seribu Candi, sebutan ini tak jauh dari kenyataan yang 

memang benar adanya. Kemanapun mata memandang, akan kita temukan candi di 

semua tempat. Di pintu gerbang desa, di depan kantor-kantor pemerintah bahkan di 

depan rumah penduduk.  

 

Mungkin sulit untuk menemukan tempat di Indonesia bahkan di Asia Tenggara, 

terlepas dari perkembangan yang pesat di bidang infrastruktur dan industri 

pariwisata yang terus menerus terjadi, namun masyarakatnya mampu menjaga 

kelestarian dan kelangsungan budaya, keyakinan dan tradisi mereka dalam bentuk 

keasliannya sebagaimana masyarakat Bali. 

http://www.lestariweb.com/Indonesia/Bali.htm 

http://www.lestariweb.com/Indonesia/Bali.htm
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c. Yogyakarta 

Selain kedua lokasi di atas, Yogyakarta merupakan lokasi strategis 

untuk memasarkan produk – produk baru. Karena, dilihat dari artikel 

website, diketahui bahwa para penjual Jepara berusaha menarik minat 

pembeli dengan mengatakan produk dengan desain yang baru. 
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3.3.Management Project 

Tabel 3.1. Management Project 


