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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Judul Perancangan 

Judul perancangan proyek yang dijadikan tugas akhir adalah 

”PERANCANGAN DESAIN PRODUK FURNITURE UNTUK RESIDENSIAL 

BERBAHAN ROTAN SINTETIS” ditujukan untuk memenuhi sebagian 

persyaratan akademik guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu Fakultas 

Industri Kreatif, program studi Arsitektur Interior di Universitas Ciputra 

Surabaya. 

Adapun pengertian dari judul karya tulis yaitu: 

Perancangan: 

 Proses, cara, perbuatan merancang (mengatur segala sesuatu sebelum

bertindak, mengerjakan, atau melakukan sesuatu) untuk memecahkan

masalah yang disertai dengan pemikiran kreatif guna mencapai hasil yang

optimal.

(Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1988)

Desain: 

 Membuat desain, Membuat rancangan.

(Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1988)
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Furnitur: 

 Mebel, perkakas/perabot rumah, seperti: meja, kursi 

(Departemen pendidikan dan Kebudayaan,1988) 

Residensial: 

 Area kediaman 

(Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1988) 

Berbahan: 

 Mengandung bahan, terbuat dari bahan 

(Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1988) 

Rotan: 

 Tanaman yang menjalar di dalam tanah, yang dapat digunakan untuk 

bahan baku perabotan rumah tangga 

(Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1988) 

Sintetis: 

 Buatan, artifisial, tidak alami 

(Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1988) 

 

 Sehingga dapat disimpulkan bahwa Perancangan Desain Furnitur untuk 

Residensial Berbahan Rotan Sintetis adalah pembuatan merancang satu perangkat 

perabot yang menggunakan bahan baku dari tanaman yang menjalar yang tidak 

alami, bersama-sama dengan perancangan sarana galeri dan stan pameran. 

Tugas akhir ini berisi tentang proses perancangan furnitur yang 

menggunakan material utama rotan sintetis dengan konstruksi aluminium maupun 
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stainless steel. Keunikan yang diberikan ada pada produk ini adalah anyaman dan 

permainan warna dari anyaman rotan sintetis. Jenis anyaman dan warna akan 

diolah hingga membentuk corak batik khas Indonesia, khususnya batik parang. 

 

1.2 Latar Belakang Masalah 

 Latar belakang masalah yang ditemukan adalah kejenuhan masyarakat 

terhadap desain furnitur yang terdapat di pasaran saat ini karena furnitur yang 

terdapat di pasaran saat ini hanya sebatas furnitur dengan konsep minimalis, 

modern, dan klasik dengan warna dan corak yang begitu saja. Masyarakat juga 

mengatakan bahwa produk yang mereka gunakan tidak tahan lama dan mudah 

rusak, dan mereka berkeinginan untuk mengganti perabotan di rumahnya berulang 

kali dalam jangka waktu yang tidak lama, seperti kaki kursi yang tidak seimbang, 

kulit sofa yang sobek, anyaman yang patah, dan lain-lain. Kepraktisan dalam 

perawatan juga menjadi nilai lebih di mata masyarakat bila mencari produk yang 

ingin dibeli. Mereka menginginkan produk yang perawatannya sederhana dan 

murah, tidak menghabisnkan banyak uang hanya untuk menjaga kualitas 

produknya, seperti membeli obat poles, dan lain-lain. Pelanggan yang ingin 

mendapatkan produk terkendala oleh karena hal biaya dan kebutuhan. Biaya 

produksi dan harga jual yang tidak sesuai dengan budget pelanggan terhadap 

produk tersebut mengakibatkan desainer tidak mendapatkan untung yang banyak.  

 Oleh karena itu, selera masyarakat yang selalu berubah dan para desainer 

produk harus selalu dapat mengembangkan ide untuk menciptakan produk yang 

dapat memecahkan masalah itu semua, juga mengikuti selera masyarakat yang 
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terus berubah dan dapat memenuhi kebutuhan mereka dengan konsep baru dengan 

cara memasukkan unsur kebudayaan, seperti batik, atau unsure kebudayaan 

lainnya ke dalam produk yang akan didesain. 

Rotan sintetis bisa menjadi salah satu solusi untuk masalah-masalah 

tersebut. Dibandingkan dengan rotan yang alami, rotan sintetis memiliki banyak 

kelebihan, seperti misalnya: dari segi durabilitas, rotan sintetis lebih memiliki 

durabilitas yang lebih baik dari rotan yang asli. Rotan sintetis lebih tahan lama, 

tidak mudah rusak atau patah, mudah dirawat dan dibersihkan. Bila terkena noda 

atau kotoran, rotan sintetis tidak akan menimbulkan flek. Hanya dilap dengan kain 

basah saja, maka kotoran akan dapat hilang. Hanya saja rotan sintetis tidak boleh 

sampai terkena zat kimia karena zat kimia dapat mengurangi kualitas warna rotan 

sintetis. Harga bahan baku rotan sintetis lebih murah dan penganyaman lebih 

mudah, sehingga tidak akan menekan biaya produksi yang berlebihan. Peluang ini 

dapat diambil sebagai landasan inovatif desain produk dengan konsep dan sistem 

yang berbeda dengan produk-produk lainnya, yaitu produk dengan bahan rotan 

sintetis dengan corak dan motif yang tematik dan menarik. 

 Dari hasil observasi melalui kuesioner yang telah diberikan kepada para 

target market yaitu para pengusaha dan ibu rumah tangga, yang sudah 

berkeluarga, dapat disimpulkan bahwa mereka lebih banyak menginginkan 

produk living room dan dining room untuk kebutuhan rumah maupun tempat 

usahanya. Warna yang lebih banyak disukai adalah coklat, putih dan hitam.  
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1.3  Perumusan Masalah 

 Dalam penyusunan tugas akhir ini penulis menemukan permasalahan 

melalui penjelasan latar berlakang yang telah dijelaskan sebelumnya, maka 

penulis menemukan permasalahan sebagai berikut: 

1. Bagaimana mendesain produk furnitur dan aksesoris Living Room dan 

Dining Room berbahan rotan sintetis dengan motif batik parang yang 

inovatif dan mudah dirawat? 

Berikut permasalahan yang ditemukan pada proyek showroom dan Stan Pameran: 

1. Bagaimana merancang desain interior yang dapat mendeskripsikan brand 

dan produk yang dijual? 

2. Bagaimana merancang desain interior yang mengutamakan kualitas 

pencahayaan dan penghawaan 

 

1.4 Tujuan Perancangan 

Dalam penyusunan tugas akhir ini  penulis memiliki tujuan untuk 

memberikan solusi terhadap beberapa permasalahan yang terjadi di masyarakat.    

Tujuan perancangan produk dapat dibagi dua yaitu tujuan umun dan tujuan 

khusus, yang diuraikan sebagai berikut: 

a. Tujuan umum: 

 Memberikan fasilitas pendukung untuk memenuhi kebutuhan penghuni 

rumah dan untuk kebutuhan desain interior. 

 Merancang satu set furnitur living room dengan konsep baru yaitu corak 

batik parang berbahan rotan sintetis. 
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 Memenuhi kebutuhan gaya hidup penggunanya. 

b. Tujuan khusus: 

 Merancang furnitur dengan bahan utama rotan sintetis untuk dapat 

memenuhi kebutuhan pada rumah, apartemen, kafe, restoran, hotel, 

maupun resort dengan memadukan batik parang untuk motif anyamannya. 

 Merancang furnitur yang sekaligus juga dapat melestarikan salah satu 

kekayaan budaya Indonesia, yaitu batik. 

 

1.5 Manfaat Perancangan 

 Penulis mengharapkan perancangan karya desain ini dapat bermanfaat dan 

dapat menyelesaikan masalah yang terjadi di masyarakat. Diharapkan 

perancangan furnitur ini dapat bermanfaat bagi penulis, pengguna dan bagi 

perkembangan dunia desain interior. 

a. Manfaat bagi penulis: 

 Melalui rancangan ini, penulis sebagai mahasiswa yang sedang 

melaksanakan tugas akhir berharap mampu menemukan hal-hal baru yang 

dapat memperkaya wawasan penulis. 

 Mengasah kemampuan serta melatih kreativitas juga mewujudkan hasil 

karya desain yang menarik dan bermanfaat. 

 Perancangan ini merupakan pengalaman yang sangat berharga bagi penulis 

sebagai mahasiswa, karena melalui proses dan kegiatan yang integratif ini 

dapat dijadikan sebagai batu loncatan untuk menghadapi dunia kerja yang 
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sebenarnya, serta mempersiapkan penulis untuk memasuki dunia kerja 

yang penuh tantangan. 

b. Manfaat bagi pengguna: 

 Perancangan ini ditujukan agar masyarakat dapat semakin memahami 

pentingnya fasilitas produk berbahan rotan sintetis dalam menunjang 

kebutuhan sehari-hari. 

 Perancangan ini ditujukan agar produk rotan sintetis yang dirancang dapat 

memberikan kemudahan bagi pengguna karena produk yang mudah 

dirawat, dan tidak mudah rusak dan kotor. 

 Perancangan ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhan gaya hidup 

masyarakat. 

c. Manfaat bagi perkembangan dunia desain interior: 

 Perancangan ini diharapkan dapat memperkaya dunia desain interior 

tentunya dengan hadirnya konsep produk rotan sintetis yang baru. 

 Perancangan ini dapat dijadikan ide desain atau material dalam 

penggunaan interior lainnya. 

 Perancangan produk dengan corak khas batik nusantara diharapkan dapat 

menjadi inspirasi untuk pengaplikasian pada area residensial maupun 

komersial lainnya.  

 

1.6 Ruang Lingkup Perancangan 

 Ruang lingkup perancangan karya desain pada tugas akhir ini adalah 

sebagai berikut: 
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 Obyek desain yang dikerjakan adalah furnitur dengan bahan utama rotan 

sintetis dengan konstruksi aluminium dan stainless steel yang 

dikombinasikan dengan corak batik khas Indonesia. 

 Batasan fisik dari produk adalah: 

a. Produk 

 Produk yang akan dirancang adalah produk indoor maupun 

outdoor dengan bahan utama rotan sintetis dengan metode penganyaman 

dan permainan warna yang membentuk sebuah corak batik parang.  

b.  Stan Pameran 

 Disini akan dijelaskan mengenai hal-hal yang berhubungan dengan 

stan pameran. Pameran menjadi salah satu dari strategi pemasaran yang 

efektif dan akan dilaksanakan. 

 Luasan lokasi dalam stan pameran yang akan dipilih memiliki 

luasan 9 m
2
 yakni 3 x 3 meter dengan tinggi maksimal 3,5 meter. Hal ini 

ditentukan dari hasil analisa luasan lokasi sebuah stan yang memiliki 

banyak varian bentuk, ukuran, dan jenis lokasi, namun telah diputuskan 

untuk memilih luasan yang digunakan adalah 3 x 3 meter dengan 

ketinggian 3,5 meter karena dinilai lebih efektif dalam segi harga, maupun 

keperluan untuk menata produk. Lokasi yang dipilih merupakan target 

market, event yang berpotensial dan kemampuan keunagan perusahaan. 

 Desain yang digunakan harus mencerminkan brand image 

perusahaan dan dapat menarik perhatian pengunjung. Beberapa hal yang 

diutamakan adalah produk yang akan ditampilkan dapat terlihat dengan 
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jelas, keleluasaan pengunjung pada saat melihat atau memilih produk dan 

desain yang berbeda dengan yang lain agar dapat menarik pengunjung. 

 Desain stan yang memiliki luasan sebesar 9 meter persegi ini akan 

didesain sedemikian rupa dan akan diisi dengan beberapa produk yang 

akan dipamerkan, dua buah kursi dan satu buah meja untuk area konsultasi 

yaitu area dimana pengunjung dapat berbincang-bincang dengan penjaga 

stan atau memesan produk dan juga terdapat gantungan tali yang berfungsi 

sebagai sample area, dimana akan digantung beberapa maket dan foto-foto 

produk. 

c. Showroom 

Showroom merupakan salah satu cara  untuk  memasarkan  produk  

setelah perusahaan mencapai stabilitas finansial sehingga  dapat  menyewa  

lokasi ruko di Banjarmasin dengan luas  kurang  lebih  150  meter  persegi   

untuk  menjual  dan  memamerkan   produk.   Berikut  adalah   pembagian- 

pembagian ruangan pada showroom: 

 

 Window Display Area 

Window display atau penataan bagian depan toko yanitu memajangkan 

barang, gambar, produk dan simbol-simbol dibagian depan toko yang 

biasa disebut etalase. Dengan adanya window display maka calon 

customer yang berlalu-lalang di depan toko diharapkan akan tertarik oleh 

barang-barang tersebut dan ingin masuk ke dalam toko tersebut. Adapun 

fungsi window display ini mempunyai beberapa tujuan fungsi yaitu: 
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- Untuk menarik perhatian orang-orang yang berlalu-lalang. 

- Untuk menimbulkan impulse buying (dorongan seketika untuk membeli) 

- Agar dapat menimbulkan daya tarik terhadap keseluruhan suasana toko. 

- Memancing perhatian terhadap barang-barang unggulan yang dijual di toko. 

 

 Display Area 

 Display area adalah area untuk memajang atau memamerkan produk, 

gambar atau poster di dalam toko. Misalnya di lantai, meja, rak, gantungan, dan 

lain-lain.Display area ada beberapa macam yaitu: 

(1) Open Display: produk-produk dipajang pada suatu tempat terbuka sehingga 

dapat dihampiri atau dipegang, dilihat dan diteliti oleh calon pembeli tanpa 

bantuan dari petugas-petugas. Barang-barang dipajang dilantai dan diatur 

sedemikian rupa. 

(2) Architecture Display: Memperlihatkan produk-produk dalam penggunaannya 

misalnya furnitur ditaman, maka produk akan ditata sedemikian rupa seperti di 

taman. Cara ini dapat memperbesar daya tarik karena produk dipamerkan 

secara realistis. 

 

 Area kasir/resepsionis 

Area kasir /resepsionis adalah area yang digunakan utntuk menerima tamu 

jika ada calon pembeli yang datang ke showroom, melayani calon pembeli yang 

bertanya atau memesan melalui telepon, melayani transaksi jual beli dan 

mengurusi keluar masuknya barang. 
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 Private office Area 

Private office area adalah ruangan yang hanya digunakan oleh desainer 

untuk bekerja, dan bagi yang tidak berkepentingan, tidak diperkenankan untuk 

masuk ke area ini. Ruangan kecil yang hanya berisi satu kursi, meja gambar, dan 

kabinet. Dokumen-dokumen penting atau uang dapat disimpan di tempat ini untuk 

menghindari kehilangan atau pencurian. 
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