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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Pendahuluan

Tugas Akhir merupakan karya tulis yang disusun berdasarkan kaidah 

keilmuan di bawah pengawasan dan pengarahan dosen pembimbing. Tugas Akhir 

merupakan salah satu persyaratan akademik yang harus diselesaikan dalam program 

Sarjana Jurusan Arsitektur Interior Universitas Ciputra Surabaya. Tugas Akhir yang 

dimaksud disini adalah Skripsi dan hasil karya Tugas Akhir. Tugas Akhir yang dibuat 

meliputi laporan Perancangan Furnitur Lesehan Modular Dengan Gaya Desain 

Kontemporer.

Seiring dengan berbedanya makna kenyamanan dalam benak tiap orang, 

desainer ingin memenuhi kebutuhan daripada mereka yang suka melakukan berbagai 

macam aktivitas secara lesehan ( istilah dalam bahasa Indonesia yang berarti duduk di 

atas lantai) entah makan, menonton televisi, belajar, atau berinteraksi dengan orang 

lain  dengan kebebasan tanpa batas. Mungkin ada beberapa orang yang lebih memilih 

untuk menggunakan karpet atau tikar  daripada seiza (kursi tanpa kaki yang berasal 

dari Jepang) karena mereka lebih memberi kebebasan dalam bergerak dan dapat 

digunakan dengan bermacam - macam posisi duduk, namun dengan lesse semua 

kemungkinan masalah yang kita temukan dalam furnitur - furnitur lesehan tersebut 

telah teratasi dengan fitur yang ada pada produk lesse. 

Dengan komponen - komponen yang dapat diganti, orang dapat 

menggantikan hampir semua fungsi yang terdapat pada furnitur - furnitur 

konvensional seperti meja kerja, ruang makan, lounge, lobi hotel, ranjang, ruang 

1



kelas, ruang doa, dan lain sebagainya. Dengan produk ini, desainer ingin memberi 

wajah baru pada desain modern Indonesia.

1.2 Pengertian Judul Karya Desain

1. Judul Proyek Akhir

Perancangan Furnitur ‘Lesehan’ Modular dengan gaya desain 

Kontemporer.

Perancangan adalah:

•   pe·ran·cang·an n proses, cara, perbuatan merancang.

 (http://pusatbahasa.diknas.go.id/kbbi/index.php)

Furnitur adalah :  

• perabot yg diperlukan, berguna, atau disukai, spt barang atau benda yg dapat 

dipindah-pindah, digunakan untuk melengkapi rumah, kantor, dsb; mebel.

(http://pusatbahasa.diknas.go.id/kbbi/index.php)

‘Lesehan’ adalah :

• Lesehan adalah cara duduk yang cukup populer di negeri kita ini, baik itu di 

rumah, di warung atau restoran yang ada fasilitas lesehan, atau saat berkumpul 

bersama. Lesehan merupakan istilah untuk cara duduk diatas lantai, dimana 

akar budayanya berasal dari tata krama duduk didunia timur.

(http://astudioarchitect.com/2010/03/lesehan-wawancara-tentang-duduk-

diatas.html)
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Modular adalah :

• bersifat standar: sasarannya menciptakan suatu rancangan -- sehingga model 

dapat menggunakan satu komponen yg sama.

(http://www.artikata.com/arti-118531-modular.php)

Desain adalah  :  

• De.sain [n] (1) kerangka bentuk; rancangan: -- mesin pertanian itu dibuat oleh 

mahasiswa fakultas teknik; (2) motif; pola; corak: -- batik Indonesia banyak 

ditiru di luar negeri.

(http://kamusbahasaindonesia.org/desain)

Kontemporer adalah :

• waktu yg sama; semasa; sewaktu; pd masa kini; dewasa ini.

(http://pusatbahasa.diknas.go.id/kbbi/index.php)

Kesimpulan :

Perancangan Furnitur ‘Lesehan’ Kontemporer dengan nuansa budaya Indonesia 

adalah : 

Proses perencanaan perabot rumah tangga yang dapat dipindah - pindah dan dapat 

disusun menggunakan satu komponen yang sama dan digunakan dengan cara duduk 

diatas lantai dengan gaya rancangan masa masa kini.
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1.3 Latar Belakang Permasalahan

Dalam hidup sehari - hari, desainer tumbuh dalam lingkungan rumah yang 

penuh dengan fasilitas lesehan dari segi struktur maupun furnitur. Dalam keseharian 

itu, muncul ide - ide baru untuk membuat aktivitas - aktivitas lesehan lebih praktis, 

atraktif, nyaman, stylish dan fungsional. 

Di Indonesia sendiri, cara duduk lesehan cukup populer untuk dilakukan 

baik di rumah, di warung atau restoran yang ada fasilitas lesehan, atau saat berkumpul 

bersama. Hal ini disebabkan oleh budaya duduk masyarakat Indonesia yang awalnya 

tidak mengenal kursi. Fasilitas kursi kemudian diperkenalkan oleh budaya barat.

Saat ini, di rumah – rumah tradisional yang masih menggunakan  memilih 

alternatif lain yaitu dengan menggunakan divan yaitu fasilitas duduk yang memiliki 

tinggi sama dengan kursi pada umumnya, hanya memiliki bidang duduk yang luas 

sehingga dapat menampung banyak orang, dan penggunanya dapat mengangkat kaki 

pada saat duduk. Selain divan, fasilitas duduk lesehan juga memiliki kursi tanpa kaki 

yang populer pada masyarakat Jepang pada umumnya. Namun yang menyebabkan 

jenis mebel ini kurang diminati masyarakat umum adalah karena desain-nya yang 

selalu tradisional ataupun kuno sehingga masyarakat menengah ke atas kurang 

menaruh minat kepada produk tersebut.

Selain itu, karena pada umumnya furnitur lesehan yang tersedia berukuran 

besar seperti divan dari jawa, banyak pecinta lesehan yang mengurungkan niat untuk 

membelinya karena keterbatasan lahan ataupun furnitur tersebut tidak dapat masuk ke 

dalam ruangan.

Walaupun banyak sekali pelaku dan peminat budaya duduk lesehan, namun 

di pasaran Hampir tidak ada toko yang memenuhi kebutuhan fasilitas lesehan ini. Hal 
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ini disadari pada saat melakukan kunjungan dan survey ke toko – toko mebel yang 

memiliki potensi sebagai pesaing seperti INDEX, Vinoti, Vivere, VL Brio, Cellini, 

Melandas.

1.4 Rumusan Permasalahan

• Bagaimana merancang furnitur lesehan yang semula bergaya tradisional 

dan etnik menjadi mudah diterima oleh kalangan menengah keatas dan 

oleh semua umur.

• Bagaimana merancang sebuah fasilitas lesehan yang dapat masuk dalam 

semua tipe luasan rumah tapi tetap  memberi kenyamanan beraktivitas 

pada pengguna.

• Bagaimana membuat suatu konstruksi dengan sedikit  variasi material 

pada furnitur lesehan ini agar mempermudah proses daur ulang.

1.5 Tujuan Perancangan

a. Manfaat bagi pengguna fasilitas / produk yang akan didesain.

Gaya interior lesehan diterapkan untuk : 

• Menciptakan suasana ruang yang lebih nyaman karena pengguna bisa 

merubah posisi duduk dan aktivitas sesuai keinginan dengan bebas. 

• Membuat suasana interaksi yang lebih akrab karena pengguna lebih 

bebas dan leluasa untuk berinteraksi satu sama lain.

• Untuk menciptakan suasana ruang yang unik karena belum umum untuk 

didapatkan dan diaplikasikan pada rumah tinggal.
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b. Manfaat bagi perkembangan dunia desain interior / arsitektur interior.

• Produk ini diharapkan akan menjadi salah satu karakteristik desain 

produk Indonesia. Karena Indonesia masih belum memiliki karakter 

desain furnitur modern.

c. Manfaat bagi pertumbuhan Entrepreneur dalam bidang desain interior / 

arsitektur interior. 

• Memberi nafas baru bagi industri furnitur Indonesia dengan adanya jenis 

produk baru yang masuk di pasaran. 

• Material dan teknik yang dipakai ramah lingkungan.

1.6 Batasan Perancangan Produk

Untuk Tugas Akhir ini, produk yang akan dibuat melingkupi fasilitas 

duduk lesehan, coffee table, corner table, dan platform modular. Material utama yang 

digunakan adalah kayu sebanyak 80%. Material pendukung yang akan digunakan 

seperti : cushion(sponge, dan upholstery). 

Products

Module

The main part of the set. The 16 holes 
on top of the body can be use for other 
component’s placement to fulfill the 
term “Modular on top of modular”. 
These modules are connected with 
each other using ‘key join’ made of 
metal.

Dimension 90x90x20cm
Material Nyatoh wood / Sungkai wood / 
Plywood
Finishing Anti Fungi Furniture Wax / Teak Oil / 
PU
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Products

Back Rest

Single backrest component on top of 
the modules.

Dimension 44.5x10x45cm
Material Sponge, Metal (iron)
Finishing White Doff, fabric

Cushion

Cushion specifically measured to fit the 

sitting area on top of the module.

Dimension 90x70x5cm 
Material Sponge
Finishing Upholstery

Coffee table

Coffee table specifically designed for 
lesehan.

Dimension 157.5x74.5x39cm
Material Nyatoh wood / sungkai wood / plywood
Finishing Anti Fungi Furniture Wax / Teak Oil / 
PU

Side table

Corner table specifically designed for 
lesehan.

Dimension 52x52x39cm
Material Nyatoh wood / sungkai wood / plywood
Finishing Anti Fungi Furniture Wax / Teak Oil / 
PU
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Tabel 1.1. Batas Perancangan Produk

Selain jasa instalasi, akan ada penawaran - penawaran seperti :

- Interior design dengan gaya desain sama dengan produk yang dijual sebagai 

elemen pelengkap.

- Custom design untuk kebutuhan khusus lainnya dengan tambahan biaya desain.

- Produk dijual satuan maupun dengan menggunakan paket yang memiliki 

keuntungan harga lebih murah.
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