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ABSTRAK 

Daniel Pangelah : 

Perancangan Produk Furnitur Dining set  dengan Fasilitas Pendukung Berupa 

Showroom Dan Exhibition Booth Untuk Wirausaha Dape Furnitur di Jember. 

Salah satu situasi yang paling disadari masyarakat saat ini adalah 

pertambahan penduduk di setiap kota yang semakin hari semakin meningkat, 

dengan salah satu penyebabnya dikarenakan   urbanisasi masyarakat menuju ke 

kota untuk mengadu nasib. 

Bertambahnya populasi penduduk ini maka permintaan masyarakat akan 

mebel juga semakin meningkat, permintaan akan properti semakin bertambah dan 

pihak yang menjawab kebutuhan akan hal ini khususnya di kota Jember masih 

sedikit dan cenderung hanya sekedar menjual produk tanpa persiapan.  

Hal ini dapat menjadi peluang kreativitas dan peluang bisnis untuk 

desainer baik dalam desain interior dan furnitur. 

Panggilan akan inilah yang membuat sebuah toko mebel baru yang datang 

dengan konsep yang berbeda dari toko mebel lainnya. Dape Home Furnishings 

datang dengan konsep branding yang kuat dari toko serta memaksimalkan  

pelayanan kepada setiap pelanggan yang datang. Gabungan dari kedua sistem ini 

yang dapat dimanfaatkan sebagai point plus toko mebel ini, dengan berbeda dari 

yang toko mebel yang lainnya dan membuat sebuah terobosan baru akan dunia 

pertokoan di kota Jember. 

Perancangan desain dari toko mebel Dape ini diharapkan membawa suatu 

perubahan yang signifikan untuk kota Jember sebagai suatu kota yang sedang 

berkembang, diharapkan toko mebel Dape dapat membuat pertumbuhan ekonomi 

di Jember menjadi meningkat dan menjadikan kota Jember kota yang maju dalam 

bidang desain dan wirausaha. 
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ABSTRACT 

Pangelah,Daniel: 

  Design  Furniture Product  Dining set  with Support Facilities Showroom 

and Exhibition Booth for Dape Furniture Retail in Jember. 

One of the problems that people is facing today is that population in every 

cities is growing rapidly each day. The reason why this problem occurs is because 

many people come to big cities to find a better living. 

 Yet, this increased population’s number also creates opportunities for real 

estate business. Thus also creates opportunities for meubel industry. These type of 

business in Jember (as one of big cities in East Java) are still very rare.  

This is a very good opportunity for a new interior designer and meubel 

business industry who have the talent and creativity to come to Jember. 

Dape Home Furnishings is here and coming up with the new concept of 

strong branding and guaranteed customer’s satisfaction. These are the two strong 

point of Dape. Dape hopes to bring a new breakthrough in the shopping world, 

especially in Jember. 

Dape also hopes to bring significant increase in the economy and also to 

make Jember a better city in design and business industry. 
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