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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Pengertian Judul Karya Desain 

Judul perancangan Tugas Akhir adalah “Perancangan Furnitur Dengan  

Material Alternatif Dari Bahan Bangunan”. Adapun pengertian judul dari 

karya ini adalah: 

       

Perancangan : 

· Proses, cara, pembuatan merancang (Kamus Besar Bahasa Indonesia 

halaman 927) 

 

Furnitur : 

· Mebel (Kamus Besar Bahasa Indonesia halaman 323) 

 

Dengan : 

· Memakai (Kamus Besar Bahasa Indonesia halaman 251) 

 

Material : 

· Bahan yang akan dipakai untuk membuat barang lain (Kamus Besar 

Bahasa Indonesia halaman 723) 
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Alternatif : 

· Pilihan diantara dua atau beberapa kemungkinan (Kamus Besar Bahasa 

Indonesia halaman 33) 

 

Dari : 

· Tentang, mengenai (Kamus Besar Bahasa Indonesia halaman 237) 

 

Bahan : 

· Barang yang akan dibuat menjadi satu benda tertentu (Kamus Besar 

Bahasa Indonesia halaman 87) 

 

Bangunan :  

· Sesuatu yang dibagun (Kamus Besar Bahasa Indonesia halaman 103) 

 

Kesimpulan :  

Perancangan Furnitur Dengan  Material Alternatif Dari Bahan Bangunan 

adalah proses merancang mebel dengan menggunakan bahan alternatif dari 

bahan  bangunan yang akan dibuat menjadi suatu benda tertentu. 
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1.2 Latar Belakang Permasalahan 

 
Gambar 1 – Bagan Latar Belakang 

 

Latar belakang permasalahan ini bermula dari adanya permintaan pasar 

yang selalu mencari sesuatu yang baru dan inovatif, sehingga pergerakan 

dan perubahan dalam dunia desain pun bergerak dengan cepat dan dengan 

cepat pula dapat diserap oleh pasar. Hal ini menunjukan bahwa tingginya 

permintaan serta apresiasi masyarakat akan produk baru yang ada, selain itu 

pasarpun dapat dengan cepat menerima dan meyerap hal baru tersebut 

dengan mudah. Selain itu dari hasil kuisioner yang diperoleh, masyarakat 

cenderung kurang memahami cara perawatan furnitur dengan material yang 

berbeda-beda seperti apa, sedangkan setiap furnitur dengan bahan tertentu 

memiliki teknik perawatannya sendiri agar dapat lebih tahan dalam jangka 
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waktu yang lama. Oleh sebab itu perlu adanya furnitur dengan perawatan 

yang mudah. Kemudian adanya kejenuhan pasar terhadap produk furnitur 

yang ada saat ini terutama untuk furnitur outdoor yang mana dinilai oleh 

masyarakat kurang bervariatif. Dapat dilihat dari bentukan serta tampilan 

yang sering ditemui saat ini serta material yang digunakan pun cenderung 

monoton dan kurang bervariatif. Sehingga hal tersebut yang membuat 

masyarakat merasa jenuh pada produk yang ada saat ini. Serta adanya tren 

perkembangan penggunaan material untuk furnitur sudah tidak monoton 

dengan menggunakan material dari kayu saja, tetapi sudah merambah 

dengan menggunakan material-material lain, sehingga memberikan 

tampilan-tampilan yang baru khususnya pada dunia desain serta 

memberikan variasi yang baru pada dunia desain. 

Dari latar belakang permasalahan yang ada, dapat disimpulkan bahwa 

furnitur material alternatif dari material bahan bangunan dapat menjadi 

solusi dari permasalahan yang ditemukan tersebut. Dikarenakan material ini 

masih belum terlalu dieksplor untuk furnitur dan dapat menjawab kejenuhan 

pasar serta material ini juga tahan terhadap cuaca baik untuk indoor maupun 

untuk outdoor. Serta perawatan yang diperlukan pun terbilang mudah. 

 

1.3 Rumusan Permasalahan 

Melalui penjelasan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, maka 

dapat disimpulkan : 
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1. Bagaimana merancang produk elemen interior (furnitur) yang berbeda 

yaitu dengan menggunakan material alternatif dari bahan bangunan untuk 

menciptakan perbedaan produk yang ada di pasaran. 

2. Bagaimana merancang produk elemen interior (furnitur) yang berbeda 

yaitu dengan menggunakan material alternatif dari bahan bangunan yang 

tidak hanya mementingkan nilai estetika saja, tetapi juga memeperhatikan 

nilai lainnya seperti ergonomis, maintenance, fungsi, bentukan serta 

struktur.   

 

1.4 Tujuan Perancangan 

Tujuan perancangan produk adalah merancang produk elemen interior 

(furnitur) yang berbeda pada umumnya dengan menggunakan material 

alternatif dari bahan bangunan yang mana sejauh ini penggunaan material ini 

khususnya untuk produk elemen interior (furnitur) belum di eksplor secara 

luas sehingga ini merupakan peluang yang ada. Selain itu dengan 

menggunakan teknik pengolahan yang berbeda pada setiap material yang 

digunakan agar hasil yang diperoleh pun juga berbeda dari biasanya. Serta 

dengan tidak hanya memperhatikan nilai estetika tetapi juga nilai penting 

lainnya seperti ergonomis, maintenance, fungsi, bentuk serta struktur agar 

menjadi sebuah produk yang berbeda dengan yang ada dipasaran. Nilai 

estetika sendiri pada penggunaan motif serta desain. Selain itu perawatan yang 

mudah juga merupakan salah satu tujuan perancangan ini. 
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1.5 Manfaat Perancangan 

Manfaat perancangan produk elemen interior dengan menggunakan 

material alternatif dari bahan bangunan ini antara lain : 

1. Manfaat bagi pengguna.  

a. Pengguna mendapatkan alternatif baru untuk mengisi interior ruang 

dan  yang berhubungan dengan elemen interior. 

b. Pengguna dapat lebih menghargai sebuah produk tidak hanya sebatas 

tampilan untuk mempercantik ruang, namun lebih menghargai 

pemikiran dan proses pembuatan  produk tersebut.  

c. Memberikan pemikiran lain bagi pengguna bahwa material alternatif 

juga bisa dijadikan suatu produk yang memiliki kualitas. 

d. Memberikan pemikiran yang baru bagi pengguna bahwa material 

alternatif juga bisa dijadikan suatu produk interior yang bernilai jual. 

 

2. Manfaat bagi perkembangan dunia desain interior / arsitektur interior. 

a. Memberikan pemikiran yang baru kepada desainer-desainer agar dapat 

memanfaatkan material-material yang tidak biasa digunakan dalam 

elemen interior. 

b. Memberikan semangat kepada desainer-desainer agar terus berkreasi 

dalam dunia desain.  

c. Memberikan pemikiran dan semangat kepada para desainer untuk terus 

melakukan eksperimen baik dalam hal teknik maupun material 
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sehingga mendapatkan hasil yang berbeda dari biasanya dan 

memperoleh hasil yang maksimal. 

 

3. Manfaat bagi pertumbuhan entrepreneur dalam bidang desain interior / 

arsitektur interior. 

a. Memberikan inspirasi untuk terus berkreasi dalam dunia desain interior 

agar dapat menghasilkan atau menciptakan sesuatu yang unik, yang 

memiliki nilai lebih dari yang sudah ada saat ini. 

 

4. Manfaat bagi pemerintah. 

a. Menambah devisa negara bila produk dapat di ekspor ke luar negeri.  

b. Mengharumkan nama Indonesia bila produk tersebut dapat masuk pada 

pasar internasional. 

c. Membantu pemerintah dalam mengurangi jumlah pengangguran 

sekaligus meningkatkan produksi dalam negeri. 

d. Ikut berperan dalam meningkatkan perekonomian di Indonesia. 

 

5. Manfaat bagi masyarakat. 

a. Menciptakan lapangan pekerjaan baru untuk tenaga kerja yang 

memiliki keterampilan sebagai salah satu bentuk tanggung jawab 

terhadap bagsa Indonesia. 

b. Memberi inspirasi bagi masyarakat awam agar dapat memperdalam 

keterampilan serta menggali potensi diri yang ada. 
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c. Memberikan pemikiran baru pada masyarakat bahwa dengan mau 

berpikir kreatif serta mendaya gunakan potensi diri dan kreatifitas 

yang dimiliki, dapat menjadikan sebuah bisnis yang menjanjikan dan 

berprospek kedepannya. 

 

1.6 Batasan Perancangan 

Batasan perancangan sangat diperlukan agar peluang bisnis dan juga 

perancangan dapat lebih spesifik. Batasan-batasan ini tergantung pada  

kebutuhan minimal produk untuk wirausaha yang akan dirintis. Adapun 

batasan-batasan yang ditentukan adalah : 

       1. Obyek desain yang akan dikerjakan adalah produk elemen interior       

(furnitur) dengan menggunakan material alternatif dari bahan bangunan    

yaitu material pentil. 

       2. Batasan Fisik obyek desain yaitu pada produk elemen interior (furnitur) 

yang akan dirancang adalah berbagai macam produk interior yang 

menggunakan material pentil. Perancangan produk berupa 1 set produk 

elemen interior (furnitur) untuk livingroom yaitu single seater, lounge 

chair, coffee table, stool, standing lamp yang dapat diaplikasikan baik 

untuk outdoor maupun untuk indoor. Sedangkan material utama yang 

digunakan adalah pentil yaitu benda yang berutas panjang dari bahan pvc 

yang memiliki daya tarik yang kuat dan memiliki karakteristiknya sendiri. 

Serta material rangka yang digunakan juga harus bersifat kuat dan tahan 

terhadap daya tarik dikarenakan akan memperoleh daya tarik yang kuat 
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dari material utama, serta material yang berongga dan mudah dibentuk 

atau diolah, tahan terhadap suhu dan cuaca, dapat bertahan dalam jangka 

waktu yang lama, perawatan yang relatif mudah, serta memiliki tampilan 

yang mewah.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




