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 BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Perancangan 

PT. Homeware International Indonesia telah berpartisipasi dalam berbagai 

pameran, salah satunya adalah Pameran Ifex. Pada pameran Ifex sebelumnya, 

PT. Homeware International Indonesia telah memamerkan berbagai macam 

produk mebel berbahan rotan, diantaranya keranjang, barang pajangan 

berbentuk binatang, plant stand dan kursi. Produk mebel yang dipamerkan 

ditujukan untuk pencinta mebel rotan, kalangan menengah keatas, baik itu 

pengusaha, keluarga dan resort. Pada pameran Ifex 2020, PT. Homeware 

International Indonesia berencana untuk memamerkan produk kamar tidur 

bergaya Scandinavian Urnes berbahan rotan. Hal ini dikarenakan PT. 

Homeware International Indonesia belum pernah merancang produk kamar 

tidur bergaya Scandinavian Urnes.  

 

1.2 Tujuan 

Berikut ini adalah tujuan dibuatnya tugas akhir magang: 

1) Merancang dan mempopulerkan produk kamar tidur Scandinavian 

Urnes berbahan rotan pada pameran Ifex 2020 

2) Merancang produk yang sesuai dengan target market 
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1.3 Batasan Masalah Perancangan 

Penyempitan (cakupan) masalah yang akan dibahas 

1) Material Utama yang digunakan adalah rotan sebagai bahan utama dan 

material pendukung lainnya yang ada di workshop PT. Homeware 

International Indonesia 

2) Produk yang dirancang hanya perabotan kamar tidur 

3) Desain mebel yang dirancang bergaya Scandinavian Urnes 

4) Produk yang dirancang untuk dipamerankan pada Ifex 2020 

 

1.4 Metode Perancangan 

Perancangan ini diawali dengan mengangkat topik mebel kamar tidur, 

kemudian pengumpulan data dengan wawancara kepada bagian HRD, 

marketing, dan desainer. Analisa masalah dengan urgensi tertinggi adalah 

mencari data studi material rotan dan teknik produksi, serta mencari ide yang 

disatukan dalam bentuk moodboard. 

 

1.5 Sistematika Penulisan 

1) BAB I: Pendahuluan, berisi latar belakang, tujuan, cara-cara 

perancangan produk dan penulisan makalah ini. 

2) BAB II: Data dan Analisa, berisi data yang didapat dari cara-
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cara perancangan produk yang telah dijelaskan di BAB I, serta 

analisanya. 

3) BAB III: Konsep desain, kriteria desain, lifestyle. 

4) BAB IV: Proses Perancangan, sketsa ide, alternatif desain, 

studi ergonomi, studi dummy, studi material, studi konstruksi. 

5) BAB V : Analisa Hasil Perancangan, berisi final desain, 

spesifikasi, gambar teknik, serta hasil kesimpulan. 
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