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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Pengertian Judul Karya Desain 

Judul karya desain Tugas Akhir ini adalah “Perancangan Furnitur Anak 

yang Bertema Dongeng Anak dengan Menggunakan Sistem Plug and 

Play”. Adapun pengertian judul karya desain ini adalah : 

Perancangan : 

 Proses, cara, perbuatan merancang. (Kamus Besar Bahasa Indonesia 

edisi ketiga, 2002, halaman 927) 

 Tahap yang berawal dari proses pengenalan suatu masalah, 

merumuskan suatu masalah, mengumpulkan data dan menganalisa 

serta berakhir dengan pengambilan keputusan untuk pemecahan 

masalah. (Ching, 1996 : ix) 

Furnitur : 

 Mebel. (Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi ketiga, 2002, halaman 

323) 

 Perabot yang diperlukan, berguna, atau disukai, seperti barang atau 

benda yang dapat dipindah-pindah, digunakan untuk melengkapi 

rumah, kantor, dsb. (Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi ketiga, 

2002, halaman 726) 
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Anak : 

 Keturunan yang kedua. (Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi ketiga, 

2002, halaman 41) 

 Masih kecil (belum dewasa). (Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi 

ketiga, 2002, halaman 43) 

Yang : 

 Kata yang menyatakan bahwa bagian kalimat yang berikutnya 

menjelaskan kata yang di depan. (Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi 

ketiga, 2002, halaman 1277)  

Bertema : 

 Mempunyai tema / pokok pikiran; dasar cerita. (Kamus Besar Bahasa 

Indonesia edisi ketiga, 2002, halaman 1164) 

Dongeng : 

 Cerita yang tidak benar-benar terjadi. (Kamus Besar Bahasa Indonesia 

edisi ketiga, 2002, halaman 274) 

Anak : 

 Keturunan yang kedua. (Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi ketiga, 

2002, halaman 41) 

 Masih kecil (belum dewasa). (Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi 

ketiga, 2002, halaman 43) 
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Dengan : 

 Kata penghubung menyatakan hubungan kata kerja dengan pelengkap 

atau keterangannya; kata penghubung untuk menerangkan cara. 

(Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi ketiga, 2002, halaman 251) 

Menggunakan : 

 Memakai (alat, perkakas); mengambil manfaatnya; melakukan sesuatu 

dengan. (Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi ketiga, 2002, halaman 

375) 

Sistem : 

 Perangkat unsur yang secara teratur saling berkaitan sehingga 

membentuk suatu totalitas. (Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi 

ketiga, 2002, halaman 1076) 

Plug : 

 A piece of wood or other material used to stop up a hole or aperture, 

to fill a gap, or to act as a wedge. (dictionary.com) 

Terjemahan : sepotong kayu atau bahan lain yang digunakan untuk 

menutup sebuah lubang, untuk mengisi kesenjangan, atau untuk 

bertindak sebagai baji. 

And : 

 (used to connect grammatically coordinate words, phrases, or 

clauses) along or together with; as well as; in addition to; besides; 

also. (dictionary.com) 
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Terjemahan : (digunakan untuk menghubungkan gramatikal 

menghubungkan kata, frasa, atau klausa) bersama atau bersama-sama 

dengan; serta; selain; juga. 

Play : 

 The playing, action, or conduct of a game. (dictionary.com) 

Terjemahan : bermain, tindakan, atau melakukan permainan. 

Kesimpulan :  

Perancangan Furnitur Anak yang Bertema Dongeng Anak dengan 

Menggunakan Sistem Plug and Play adalah proses merancang mebel untuk 

anak kecil yang mempunyai pokok pikiran cerita yang tidak benar-benar 

terjadi dengan memakai sistem merakit dan bermain. 

 

1.2 Latar Belakang Permasalahan 

Masa awal kanak-kanak merupakan tahap awal perkembangan 

kemampuan motorik anak, baik motorik kasar maupun motorik halus. Rasa 

ingin tahu pada anak-anak akan sangat berkembang pada tahap ini. Selain itu, 

kemampuan imajinatif anak juga sangat berkembang pada tahap tersebut. 

Daya imajinasi anak cenderung berhubungan dengan kreatifitas si anak. 

Anak-anak merupakan individu yang kreatif. Namun, kreatifitas tersebut akan 

menurun ketika mereka mulai memasuki bangku sekolah. Pengajar di sekolah 

cenderung lebih menekankan kemampuan berpikir logika daripada kreatifitas. 

Padahal, berpikir kreatif juga bisa menjadi pelajaran berharga untuk anak-

anak. 
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Orang tua pada umumnya tidak menyadari tentang hal tersebut. Hal ini 

bisa terlihat dari pemilihan perabot di rumah. Sebagian besar orang tua masih 

belum menyadari pentingnya area ramah terhadap anak-anak. misalnya, 

ukuran furnitur yang sesuai standard tubuh anak, atau furnitur yang bisa 

merangsang kreatifitas anak. 

Banyaknya jenis furnitur anak yang dijual di pasaran juga tidak 

sepenuhnya dapat membantu perkembangan daya kreatifitas anak. Sebagian 

besar hanya berfungsi sebagai furnitur saja, tanpa ada nilai tambah lain yang 

berhubungan dengan psikologis anak-anak. Oleh sebab itu, dibutuhkan suatu 

perkembangan baru dalam desain furnitur anak, yaitu konsep desain yang 

dapat membantu perkembangan kreatifitas dan daya imajinatif, serta memiliki 

nilai tambah yang berhubungan dengan psikologis anak-anak. 

 

1.3 Rumusan Permasalahan 

Melalui penjelasan latar belakang permasalahan tersebut, maka dapat 

disimpulkan : 

1. Bagaimana merancang furnitur yang dapat membantu mengembangkan 

kreatifitas anak? 

2. Bagaimana agar furnitur tersebut juga berpengaruh terhadap psikologis 

anak? 

3. Bagaimana agar dengan rancangan furnitur yang dihasilkan dapat 

mengubah pola pikir orang tua tentang area ramah terhadap anak-anak? 
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1.4 Tujuan Perancangan 

Setiap perancangan pasti memiliki tujuan yang mendasari tiap desain yang 

dihasilkan. Begitu pula dengan perancangan produk ini. Tujuan perancangan 

produk ini adalah : 

Merancang produk yang ramah terhadap anak-anak. Dalam hal ini, ramah 

dimaksudkan agar setiap rancangan yang dihasilkan dapat membantu 

perkembangan si anak, baik secara psikologis maupun dari segi yang lain 

(segi ergonomi, keamanan, serta maintenance). Fokus utama perancangan ini 

lebih diutamakan untuk membantu perkembangan kreatifitas anak melalui 

beberapa aspek produk yang dihasilkan.  

 

1.5 Manfaat Perancangan 

Manfaat perancangan furniture anak yang bertema dongeng anak dengan 

menggunakan sistem plug and play / knock-down ini adalah : 

1. Manfaat bagi pengguna (anak-anak usia tiga hingga enam tahun, dan 

orang tua yang memiliki anak pada usia tersebut) : 

a. Pengguna mendapat alternatif baru dalam bidang furnitur anak. 

b. Pengguna dapat mengembangkan kreatifitas serta daya imajinasi 

melalui media furnitur dan produk pelengkap lainnya. 

c. Pengguna tidak hanya berkembang dari segi kreatifitas dan daya 

imajinasi, namun pengguna juga mendapat nilai positif (nilai moral) 

dari setiap cerita yang diambil sebagai tema furnitur. 
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2. Manfaat bagi perkembangan dunia desain interior (arsitektur interior) : 

a. Memberikan inspirasi kepada para desainer untuk dapat 

mengembangkan ide-ide yang sudah ada. 

b. Memberikan inspirasi kepada para desainer tentang pentingnya sebuah 

desain yang sangat didukung oleh visualisasi produk pelengkap 

lainnya. 

c. Sebagai salah satu sarana untuk mengedukasi pasar, khususnya orang 

tua, tentang pentingnya area yang ramah terhadap anak-anak.   

3. Manfaat bagi pertumbuhan Entrepreneur dalam bidang desain arsitektur 

interior : 

a. Memberikan inspirasi untuk selalu melihat peluang dari perancangan 

yang sudah ada, serta mengembangkannya menjadi bisnis baru yang 

lebih unik dan memiliki nilai tambah. 

b. Memberikan inspirasi untuk selalu berpikir kreatif sehingga dapat 

menciptakan peluang baru. 

4. Manfaat bagi pemerintah : 

a. Menambah devisa Negara apabila produk tersebut dapat diekpor ke 

luar negeri. 

b. Ikut membantu pemerintah dalam mengatasi pengangguran dengan 

menciptakan lapangan kerja baru. 

c. Membantu meningkatkan produksi dalam negeri. 

d. Membantu perkembangan industri kreatif  dalam negeri agar dapat 

bersaing dengan negara lain. 
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5. Manfaat bagi masyarakat : 

a. Menciptakan lapangan perkerjaan baru untuk para tenaga terampil di 

Indonesia. 

b. Mengubah pola pikir para orang tua tentang pentingnya area ramah 

terhadap anak-anak. 

 

1.6 Batasan Perancangan 

Batasan perancangan sangat dibutuhkan agar peluang bisnis dan 

perancangan dapat lebih fokus. Batasan perancangan ini disesuaikan dengan 

kebutuhan minimal dalam memulai bisnis ini. Batasan perancangan tersbeut 

meliputi : 

1. Obyek desain yang akan dikerjakan meliputi furnitur untuk area anak-

anak dan produk pelengkap lain yang mendukung konsep desain, beserta 

fasilitas booth untuk pameran sebagai salah satu bentuk media promosi / 

pengenalan produk baru. 

2. Batasan fisik obyek desain, antara lain : 

a. Produk utama 

Batasan produk utama meliputi produk untuk area anak-anak, 

terutama area bermain anak. Perancangan produk berupa satu set 

elemen interior untuk area anak-anak, yaitu kursi, meja, rak mainan, 

standing hanger, dan kursi goyang. Tiap produk akan terdiri dari tiga 

elemen pembentuk furnitur yang semuanya menggunakan sistem 
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modular dan sistem knock-down. Material yang digunakan adalah 

material yang ramah terhadap anak-anak, baik dari segi estetika, 

keamanan, daya tahan, berat / bobot material maupun maintenance. 

b. Produk pelengkap 

Produk pelengkap merupakan produk yang mendukung konsep 

desain, terutama tema desain. Batasan produk pelengkap ini meliputi 

buku cerita bergambar dan mini kit produk. Buku cerita bergambar 

merupakan visualisasi cerita yang dijadikan tema furnitur, sedangkan 

mini kit produk adalah bentuk furnitur dalam ukuran mini / ukuran 

maket (skala 1:5). 

c. Fasilitas booth pameran 

Fasilitas booth pameran adalah salah satu media promosi produk. 

Desain booth akan disesuaikan dengan tema produk yang sedang di-

launching. Jadi, desain booth akan terpatok terus dan menjadi satu 

kesatuan dengan desain furniturnya. Luasan minimum booth yang 

akan digunakan yaitu 300 cm x 300 cm, dengan tinggi plafon 

minimum 300 cm. Luasan tersebut diasumsikan untuk media pameran 

satu set furnitur untuk area anak (kursi, meja, rak mainan, standing 

hanger, dan kursi goyang), serta satu buah storage dengan luasan 150 

cm x 150 cm x 100 cm. 

 

 

 




