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BAB I  

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang  

1.1.1 Fakta Permasalahan 

Indonesia merupakan salah satu negara penghasil kelapa terbesar 

diseluruh dunia. Menurut data Statistik Perkebunan Indonesia
1
, total 

produksi pada tahun 2018 mencapai 2.840.148 juta ton. Walaupun 

begitu, pengolahan serat kelapa menjadi produk bernilai tinggi di 

Indonesia tergolong rendah. Rata-rata produk yang diekspor bukan 

produk jadi melainkan produk turunan kelapa seperti minyak kelapa, 

arang dan serat kelapa. 

 

Pengolahan serat kelapa di Indonesia saat ini hanya sebatas bahan baku 

industri seperti tali tambang, keset, sapu dan berbagai kerajinan 

sederhana lainnya. Hanya dalam jumlah yang sangat kecil industri di 

Indonesia yang mengolah serat kelapa menjadi jok mobil, matrass, dan 

panel kayu. Penyebab terjadinya hal tersebut adalah sekitar 99% atau 

3.385.085 hektar daerah penghasil kelapa dimiliki dan dikelola oleh 

petani rakyat. Sehingga teknik pengolahan yang digunakan masih 

traditional dan tidak didukung oleh inovasi teknologi yang memadai
2
. 

Hal tersebut tentu sangat disayangkan, dimana Negara Indonesia 

memiliki sumber daya alam yang berlimpah tetapi tidak dimanfaatkan 

secara maksimal. Padahal permintaan akan produk olahan berbahan serat 

kelapa sangat diminati oleh pasar global seperti Cina, Amerika serikat, 

dan Eropa.   

 

Melihat permasalahan yang terjadi, penulis bertujuan untuk melakukan 

berbagai eksplorasi dan eksperimen terhadap material serat kelapa 

dengan menemukan berbagai potensi teknik pengolahan yang dapat 

digunakan dan diterapkan oleh para pengrajin untuk perancangan 

furnitur. 

 

 

                                                           
1
 Dirjenbun, Statistik Perkebunan Indonesia Komoditas Kelapa Tahun 2018-2020, ed. R. Lucky 

Lukmans Gartina, Dhani Sukriya, 2019th ed. (Jakarta: Sekretariat Direktorat Jenderal 
perkebunan/Direktorat Jenderal Perkebunan/Kementrian Pertanian, 2020), 
http://ditjenbun.pertanian.go.id/?publikasi=buku-publikasi-statistik-2018-2020. 
2
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1.1.2 Terminologi Judul 

Judul yang diangkat adalah “Eksplorasi Pemanfaatan Sabut Serat Kelapa 

untuk Perancangan Furnitur” dengan keterangan sebagai berikut
3
: 

Eksplorasi (n.)       : Kegiatan untuk memperoleh pengalaman baru 

dari situasi yang baru. 

Pemanfaatan (n.)   : Proses, cara, perbuatan memanfaatkan, 

penggunaan. 

Sabut (n.)              : Kulit yang berserat pada buah kelapa, pinang dan 

sebagainya: 

Serat (n.)               :   Sel atau jaringan serupa benag atau pita panjang, 

berasal dari hewan atau tumbuhan. 

Kelapa (n.)            : Tumbuhan palem yang berbatang tinggi, buahnya 

tertutup sabut dan tempurung yang keras, 

didalamnya terdapat daging yang mengandung 

santan dan air, nerupakan tumbuhan serba guna 

(Cocos nucifera) 

Untuk (n.)              : Kata depan untuk menyatakab bagi; bagian, sebab 

atau alasan, tujuan atau maksud, penggantian, 

selama, sudah. 

Perancangan (n.)   : Proses, perbuatan merancang 

Furnitur (n.)          : Mebel 

“Eksplorasi Pemanfaatan Sabut Serat Kelapa untuk Perancangan 

Furnitur” secara keseluruhan berarti melakukan eksplorasi terhadap 

material serat kelapa untuk menemukan potensi teknik pengolahan yang 

dapat digunakan untuk perancangan furnitur. 

 

1.1.3 Konsep Awal 5W+1H 

Penelitian yang dilakukan penulis adalah eksplorasi serat kelapa sebagai 

produk furnitur ramah lingkungan. Serat yang digunakan merupakan 

hasil uraian sabut kelapa. 

 

What: 

                                                           
3
 “Kamus Besar Bahasa Indonesia,” 2016, https://kbbi.kemdikbud.go.id/. 
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Pemanfaatan limbah sabut serat kelapa sebagai produk furnitur dengan 

mengembangkan teknik pengolahan moulding yang menggunakan bahan 

pengikat lem putih dan lateks sehingga menghasilkan karakteristik 

sebagai berikut: 

- Struktur kuat  

- Tahan benturan 

- Tidak mudah terkena hama atau jamur 

 

Why: 

-Sabut kelapa merupakan limbah yang tersisa dari kelapa yang 

mengering setelah air dan buahnya diambil. Sehingga material tersebut 

sangat mudah didapatkan dan berlimpah diseluruh Indonesia. 

-Material serat kelapa memiliki potensi dalam pengembangan industri 

mebel seperti contoh produk kursi. 

-Selalu ada permintaan akan produk ramah lingkungan. 

 

Where: 

-Pengembangan teknik dan produk dilakukan di wilayah banten, dan 

target pasar di luar Banten tepatnya di Jakarta dan luar negeri 

-Digunakan dalam indoor area. 

 

Who: 

-Pengembangan teknik produksi yang sederhana dalam mengolah 

produk bernilai tinggi dilakukan oleh pengrajin di Jawa Barat. 

-Penggunaan produk adalah masyarakat kelas menengah keatas dengan 

rentan usia 20-40 tahun, yang peduli terhadap lingkungan dan tinggal di 

daerah perkotaan. 

 

When:  

-Pengembangan produk untuk pasar tahun 2020-2021. 

-Dapat digunakan kapan saja dengan rentan umur penggunaan produk 

adalah lima tahun. 

 

How:  

Strategi edukasi material sabut kelapa kepada masyarakat luas melalui 

produk, antara lain: 

-Merancang produk dengan menampilkan sisi unik dari material serat 

kelapa. 

Strategi pengembangan limbah sabut kelapa menjadi produk, antara lain: 
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-Mengembangkan teknik moulding pada sabut kelapa sehingga 

menghasilkan papan serat kelapa yang baru. 

 

1.2 Tujuan  

Tujuan dari perancangan produk ini adalah: 

1. Turut mengajak masyarakat luas Indonesia untuk melihat keindahan 

dan kekayaan alam Indonesia yang dituangkan melalui kerajinan 

tangan. 

2. Turut mengembangkan kreasi produk tangan khas Indonesia.  

3. Menerapkan serat kelapa dalam produk furnitur. 

4. Membantu para pengrajin dalam pengembangan keterampilan dari segi 

teknik pengolahan serat kelapa menjadi produk mebel melalui 

perancangan teknik pengolahan yang sederhana dan mudah diterapkan. 

 

1.3 Batasan Masalah Penelitian  

Perancangan produk ini memperhatikan beberapa batasan masalah 

perancangan, antara lain: 

1. Material utama yang digunakan untuk pengembangan produk adalah 

sabut serat kelapa (cocofiber). 

2. Tidak menggunakan teknik pengolahan berbasis mesin listrik 

melainkan teknik pengolahan manual dan alat yang sederhana dalam 

proses pengolahan produk. 

3. Mengembangkan desain produk yang berguna serta ramah lingkungan. 

4. Pengembangan teknik dan produk dilakukan oleh penulis dan 

pengrajin. 

  

1.4 Metode Perancangan  

Proses penelitian yang dilakukan menggunakan pendekatan eksplorasi. 

Dimana proses awal dari perancangan ini adalah berangkat dari sebuah 

permasalahan yang ada di Indonesia. Lihat gambar 1.1, 



 

5 
 

 
Gambar 1.1 Bagan Metode Perancangan 

Sumber: Data Pribadi, 2020 

 

Teknik pengumpulan data primer yang dilakukan adalah melalui observasi, 

wawancara dan eksplorasi material yang secara terperinci akan dituliskan 

dibawah ini: 

1. Observasi dan wawancara Kepala Balai Besar Tekstil di Bandung. 

2. Observasi dan wawancara Pemilik AKAS di desa Rantewringin. 

3. Observasi pabrik pembuatan furniture triplek PT Laras Tata Kreasi. 

4. Melakukan eksperimen terhadap material yang meliputi eksperimen 

pengikat, eksperimen teknik pembentukan, studi kekuatan, studi 

konstruksi, studi ketahanan beban, studi warna, studi estetika dan studi 

finishing. 

Teknik pengumpulan data sekunder yang dilakukan adalah melalui studi 

pustaka melalui beberapa buku, jurnal dan website. Data sekunder berisikan 

beberapa hal seperti: 

1. Data properti material: bagian-bagian kelapa, komposisi kimia serat, 

karakteristik dan statistik pertumbuhan kelapa.  

2. Data penelitian sebelumnya: proses pengolahan serat kelapa dan data 

penelitian mengenai teknik produksi yang digunakan.  

3. Data tinjauan pasar. 

 

1.5 Sistematika Penulisan  

Penulisan karya tulis ini menggunakan sistematika penulisan tugas akhir 

dengan rincian sebagai berikut: 

1. Bab I, berisi latar belakang permasalahan yang meliputi: permasalahan, 

definisi judul dan konsep awal 5W+1H, tujuan perancangan, batasan 

perancangan, metode perancangan dan sistematika penulisan. 
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2. Bab II, berisi data primer yang meliputi: observasi dan wawancara, 

eksperimen dan studi, data sekunder meliputi: data properti material, 

data penelitian sebelumnya dan tinjauan pasar.  

3. Bab III, berisi penjelasan mengenai konsep desain yang terdiri dari 

konsep desain, sketsa ide dan studi biaya. 

4. Bab IV, berisi tentan hasil final prototype render, pengembangan 

produk, gambar teknik, exploded view, storyboard process dan ulasan 

penggunaan. 

5. Bab V, berisi kesimpulan yang didapatkan dari eksplorasi yang telah 

dilakukan, analisa SWOT serta saran untuk penelitian selanjutnya. 

  


