
BAB III

METODE PERANCANGAN

3.1 Data yang Diperlukan

Data - data yang diperlukan untuk mendukung proses perancangan, diantaranya :

1) Data aktivitas & pengguna :

- Data aktivitas dalam living room yang berpengaruh pada jenis dan

dimensi produk.

- Data calon pengguna yang berhubungan dengan warna dan motif.

- Data daya beli calon pengguna yang berpengaruh pada pemilihan

material.

2) Data Lapangan :

- Proses perakitan modul untuk mendapatkan ketepatan ukuran antara

modul yang satu dengan yang lain.

- Konstruksi dan join yang menggunakan material yang sama terutama

kayu seperti sistem pasak.

- Jenis - jenis kayu yang akan digunakan dengan pertimbangan daya beli

calon pengguna, selera, dan kualitas material.

- Data dimensi yang diperlukan untuk beraktivitas secara lesehan.

3) Data Literatur :

- Standar ukuran furnitur dalam living room.

- Standar jarak antar furnitur jika digunakan untuk berbagai aktivitas

dalam living room.

- Contoh konstruksi kayu yang dapat digunakan pada furnitur.
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3.2 Metode Pengumpulan Data

Data dikumpulkan melalui berbagai sumber seperti website, artikel, 

kuisioner, buku, dan dengan eksperimen - eksperimen langsung terhadap dimensi dan 

aktivitas.

Metode yang digunakan untuk menyusun karya desain antara lain :

1) Studi literatur dilakukan melalui riset buku - buku pada perpustakaan 

untuk mendapatkan teori - teori seperti dimensi manusia dan mebel, 

artikel majalah dan secara online tentang selera, material, dan teknologi 

yang berhubungan dengan perancangan karya desain.

2) Studi lapangan dilakukan dengan bereksperimen secara langsung 

tentang dimensi dan aktivitas - aktivitas yang dapat dilakukan secara 

lesehan, juga dengan mengobservasi subjek atau calon pengguna. 

Metode ini dilakukan melalui pengamatan setiap  kali berkunjung ke 

rumah kerabat  dan teman. Dilakukan dengan mengamati kebiasaan dan 

perilaku duduk lesehan yang informal penghuni pada saat beraktivitas di 

rumah, kos, maupun apartment. Selain itu, data juga didapatkan dari 

wawancara dengan pemilik workshop, toko material, dan juga observasi 

contoh - contoh sambungan antar kayu pada internet.

3) Studi Aktivitas dan pengguna dilakukan dengan menyebarkan kuisioner, 

wawancara langsung dengan beberapa calon pengguna.

3.2 Metode Pengolahan Data

Berikut beberapa metode pengolahan data menurut sumber - sumber yang 

digunakan :
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1) Hasil kuisioner yang didapatkan dari hasil penyebaran angket kepada 

masyarakat Surabaya dan sekitarnya, dan juga dari kuisioner online 

yang disebarkan via email dibagi dan dikelompokkan menurut poin - 

poin yang sudah ditentukan. Kemudian dibuat jumlah totalnya untuk 

memudahkan penarikan kesimpulan,  dan kemudian, kesimpulan dibuat 

berdasarkan jumlah total dan hubungan antara jawaban yang didapatkan 

dari responden dengan keperluan yang berhubungan dengan 

pengembangan produk. Setelah itu, data yang dihasilkan diperiksa ulang 

dan diteliti apakah data tersebut sudah cukup untuk mendukung produk 

yang akan didesain.

2) Data yang berasal dari Human Dimension, Neufert,  yang berisi tentang 

ukuran - ukuran yang menjadi tolak ukur aktivitas manusia diproses dan 

digunakan sebagai tolak ukur dan modul untuk pengembangan desain 

produk. Contoh data yang digunakan sebagai modul adalah derajat 

sudut antara tempat duduk dan sandaran untuk posisi duduk yang 

nyaman adalah 105’, dan lain sebagainya. Data - data penting tersebut 

dikumpulkan dan dikelompokkan sesuai dengan kebutuhannya untuk 

mempermudah dalam proses desain.

3) Sedangkan data yang diambil dari artikel - artikel digunakan sebagai 

pendukung dalam mengemukakan ide dan gagasan desainer. Data - data 

yang didapatkan melewati proses reduksi data dan akan masuk dalam 

abstraksi untuk menghasilkan kesimpulan dari kumpulan - kumpulan 

data tersebut.
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BAB IV

ANALISA DATA HASIL PENELITIAN

4.1 Analisa Temuan Problem Aktivitas, Fungsi, dan Fisik Produk.

Tipe 
Produk

Aktivitas Umum  Problem 
Fungsi

Problem Material Problem 
Estetika

Sofa - Duduk
- Menonton TV
- Mengobrol
- Membaca
- Tidur

- Banyak 
sofa yang 
dibuat 
dengan 
multifungsi 
yang 
terkadang 
malah 
mengurangi 
efektifitas 
fungsi asli-
nya sebagai 
fasilitas 
duduk.

- Belum ada 
variasi material 
unik yang 
digunakan. 
Kebanyakan 
masih 
menggunakan 
material umum 
seperti 
upholstery finish.

- Desain 
yang ada 
masih 
setipe 
dengan 
vivere & 
vinoti.

- Hampir 
semua 
desain 
yang 
berasal 
dari 
Indonesia 
memiliki 
gaya 
tropis 
minimalis.

Loung
e Chair

- Duduk
- Menonton TV
- Mengobrol
- Membaca
- Tidur

- Banyak 
sofa yang 
dibuat 
dengan 
multifungsi 
yang 
terkadang 
malah 
mengurangi 
efektifitas 
fungsi asli-
nya sebagai 
fasilitas 
duduk.

- Belum ada 
variasi material 
unik yang 
digunakan. 
Kebanyakan 
masih 
menggunakan 
material umum 
seperti 
upholstery finish.

- Desain 
yang ada 
masih 
setipe 
dengan 
vivere & 
vinoti.

- Hampir 
semua 
desain 
yang 
berasal 
dari 
Indonesia 
memiliki 
gaya 
tropis 
minimalis.

Coffee 
Table

- Menulis
- Beraktivitas 

dengan laptop
- Makan
- Sebagai media 

elemen 
dekoratif 
seperti vase, 
pot, dll

- Coffee table 
& Corner 
Table masih 
kurang 
bervariasi 
dalam 
fungsi. 
Hingga saat 
ini masih 
sebagai 
tempat 
meletakkan 
barang 
seperti 
makanan, 
vase, koran 
& majalah.

- Sebagian besar 
menggunakan 
kayu atau 
multiplek yang di 
finishing dengan 
veneer, melamic, 
ataupun duco. 
Hal ini 
menyebabkan 
proses produksi 
yang lebih lama 
daripada 
menggunakan 
wood oil (teak 
oil).

- Desain 
yang ada 
masih 
setipe 
dengan 
vivere & 
vinoti.

- Hampir 
semua 
desain 
yang 
berasal 
dari 
Indonesia 
memiliki 
gaya 
tropis 
minimalis.

Corner 
Table

- Sebagai 
storage 
majalah, koran

- Tempat 
meletakkan 
telepon

- Coffee table 
& Corner 
Table masih 
kurang 
bervariasi 
dalam 
fungsi. 
Hingga saat 
ini masih 
sebagai 
tempat 
meletakkan 
barang 
seperti 
makanan, 
vase, koran 
& majalah.

- Sebagian besar 
menggunakan 
kayu atau 
multiplek yang di 
finishing dengan 
veneer, melamic, 
ataupun duco. 
Hal ini 
menyebabkan 
proses produksi 
yang lebih lama 
daripada 
menggunakan 
wood oil (teak 
oil).

- Desain 
yang ada 
masih 
setipe 
dengan 
vivere & 
vinoti.

- Hampir 
semua 
desain 
yang 
berasal 
dari 
Indonesia 
memiliki 
gaya 
tropis 
minimalis.
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4.2 Analisa Produk

Berdasarkan analisa data yang didapatkan dari berbagai sumber, berikut 

hasil pembahasannya :

1)  Fungsi.

Fungsi daripada produk yang dirancang adalah :

- Sebagai pengganti daripada furnitur - furnitur konvensional yang sudah 

umum.

- Untuk memberikan suasana ruang keluarga yang baru pada rumah 

tinggal.

- Untuk mengakomodasi kebutuhan beraktivitas secara lesehan.

2) Konstruksi.

Teknik konstruksi yang digunakan adalah dengan menggunakan 

teknik sambungan kayu tanpa menggunakan material pendukung seperti paku, 

sekrup dan lainnya. Dari data yang telah didapatkan, tipe konstruksi yang 

digunakan pada produk ini adalah teknik konstruksi dengan pen bulat yang 

diterapkan pada sambungan antara kaki dan badan produk, lalu dengan 

menggunakan konstruksi ekor burung penuh pada bidang modul. Untuk 

komponen - komponen di atas modul seperti sandaran dan meja, pada kaki 

meja dan sandaran akan menggunakan sistem plug-in yang dapat dilepas 

untuk memudahkan saat memindahkan komponen di atas modul.
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3) Pemilihan lokasi dalam rumah.

Karena produk ini akan memasuki area - area selain pada rumah 

tinggal pada fase - fase berikutnya, maka living room merupakan lokasi awal 

yang sangat tepat karena pada living room, semua aktivitas yang melibatkan 

interaksi dan sosialisasi yang merupakan cikal bakal public space terjadi 

disana. Pada living room, anggota keluarga berinteraksi tidak hanya dengan 

sesama anggota keluarga yang lain, tapi juga dengan teman. Karena itu, pada 

living room dibutuhkan fasilitas yang menunjang berbagai macam aktivitas 

dan interaksi antar individu.

4) Tipe produk.

- Module

- Coffee table

- Corner table

- Backrest

- Cushion

5) Material.

Jenis material utama yang akan digunakan ada tiga jenis, yaitu 

kayu sungkai, kayu nyatoh, dan plywood. Selain kedua jenis kayu yang 

digunakan karena kelebihannya dalam estetika serat kayu, warna dan 

kekuatan material, plywood digunakan untuk menjangkau calon pengguna 

yang lebih mempertimbangkan budget yang rendah untuk membeli produk 

ini. Selain itu, dengan plywood, produk dapat diproduksi dengan bermacam - 

macam variasi warna dengan finishing polyurethane atau PU.

6) Kebutuhan standar produk.

37



- Berdasarkan kuisioner, target pasar memiliki luasan hunian yang 

sangat variatif. Karena itu dibutuhkan furnitur yang fleksibel sehingga 

dapat diletakkan di tipe ruangan apa saja.

- Karena membidik hampir seluruh segmen pasar, maka dimensi produk 

harus universal.

- Harus menggunakan sedikit variasi material dalam konstruksi-nya.
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