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ABSTRAKS 

 

Desain furnitur disetiap negara memiliki keunikan yang berbeda antara satu dengan yang lain. 

Beberapa produsen furnitur khususnya produsen furnitur rotan membuat produk sesuai dengan 

keinginan dan pesanan dari customer. Mereka tidak memiliki produk khas perusahaan mereka sendiri. 

Semua produk dibuat berdasarkan desain yang diberikan oleh customer-nya. Namun desain tersebut 

masih menggunakan material yang cukup banyak. Terlalu banyak konstruksi yang digunakan padahal 

sebenarnya dengan sedikit material furnitur tersebut sudah kuat. Pemborosan material rotan yang 

seharusnya dapat diminimalisir dan desain yang tidak update menyebabkan perkembangan industri 

rotan di Indonesia kurang diminati oleh importir. Peneliti dan Ubaya bekerjasama dengan Prof Jan 

Armgardt dan Auwi Stubbe dari Jerman mendampingi beberapa produsen rotan furnitur di Surabaya 

melakukan coaching desain furnitur rotan yang nyaman, hemat material dan disukai pasar Eropa. 

Penelitian ini menggunakan metode eksperimen beberapa material rotan baik dalam hal pengolahan, 

sambungan dan finishing nya. Hasil penelitian ini berupa kursi rotan dengan inovasi desain hemat 

material, tidak banyak menggunakan sambungan dan penguat struktur berlebihan dengan gaya desain 

satu tarikan garis yang disukai oleh pangsa Eropa. 

Kata Kunci: Furnitur Rotan, Hemat Material, Selera Eropa. 

 

1. Pendahuluan 

1.1 Latar Belakang 

Indonesia Timur tepatnya di daerah Baroto 

merupakan salah satu sentra bahan baku 

rotan dunia yaitu sekitar 85%, turut 

berkontribusi dalam peningkatan industri 

furnitur dunia. Berbagai macam jenis 

furnitur pun telah banyak diproduksi 

dengan memanfaatkan potensi rotan yang 

melimpah di Indonesia mulai dari meja, 

kursi, rak buku, dan lain sebagainya. Di 

sisi lain, peningkatan potensi furnitur rotan 

di Indonesia ternyata masih mengalami 

berbagai kendala seperti masalah investasi 

dan faktor teknologi yang minimum. Saat 

ini jumlah pemesanan terhadap furnitur 

rotan dalam negeri mengalami penurunan. 

Hal ini disebabkan oleh maraknya furnitur 

rotan sintetis berbahan dasar plastik yang 

memiliki desain menarik dengan harga 

yang relatif murah, banyak diminati 

masyarakat Indonesia. Bahkan di Surabaya 

dan Sidoarjo banyak pabrik yang gulung 

tikar, beberapa perusahaan besar dan 

UKM rotan seperti di daerah Menganti 

Surabaya tidak lagi produksi, hanya 

menerima custom order dengan desain 

sesuai permintaan buyer, sehingga jumlah 

produksi tidak menentu setiap bulannya. 

Berdasarkan hal tersebut, dirasa perlu 

adanya inovasi produk furnitur rotan dari 

segi pengolahan bahan maupun desain 

yang estetis, sesuai selera pasar dan 

bervariasi, serta program-program 

pemerintah yang turut serta mendukung 

dan memajukan industri rotan di 
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Indonesia. Dengan demikian diharapkan 

produktivitas furnitur rotan untuk pangsa 

pasar tidak hanya menerima pesanan 

dalam negeri tetapi juga dari luar negeri 

semakin meningkat. Salah satu negara 

tujuan eksport rotan adalah Eropa, dari 

segi desain maupun ukuran produk 

furnitur yang dibuat untuk masyarakat 

Eropa sangatlah berbeda dengan selera 

masyarakat di Asia.  

Jika produksi rotan di Indonesia 

meningkat maka hutan di Indonesia akan 

lestari dan menciptakan lapangan kerja 

baru serta hasil produksi yang lebih 

bernilai sehingga pendapatan masyarakat 

Indonesia semakin meningkat, pelarangan 

untuk menjual rotan dalam bentuk material 

mentah juga sudah digalakkan oleh 

pemerintah, maraknya penyelundupan 

rotan masih ada. Saat ini yang terjadi 

adalah material rotan yang melimpah 

tetapi tidak dimbangi dengan produksi 

produk berbahan rotan di Indonesia.  

 

1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas maka 

muncullah identifikasi masalah yaitu: 

Bagaimana mendesain sebuah produk 

furnitur yang sesuai dengan selera pasar 

Eropa untuk meningkatkan kembali ekspor 

produsen furnitur rotan di Indonesia yang 

semakin melemah dengan memperhatikan 

aspek estetis, hemat bahan baku dan 

ergonomis? 

 

1.2.1 Brainstorming 

Fokus yang dilakukan adalah perancangan 

furnitur untuk pangsa pasar Eropa. 

Sebelum melakukan perancangan 

dilakukan dahulu brainstorming terkait 

desain yang diminati oleh masyarakat 

Eropa, baik dari struktur, sambungan, 

bentuk maupun finishing pada furnitur 

Tahan pertama yang dilakukan adalah 

Coaching Design 

 

 
Gambar 1. Coaching Design dengan Auwi 

Stubbe dari Jerman (Dokumentasi Penulis) 

 

 
 

Gambar 2. Mengukur daya lengkung rotan 

(Dokumentasi Penulis) 

 

 
Gambar 3. Analisa furnitur rotan di 

Indonesia yang memiliki banyak 

sambungan dan konstruksi (Dokumentasi 

Penulis) 

 

1. Melakukan pengukuran dan 

kesesuaian Antropometri tubuh 

orang Eropa. 

2. Sambungan dan konstruksi yang 

tidak diperlukan dihilangkan, 

penggunaan material seminimal 
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mungkin tetapi konstruksi kuat 

dan tidak goyang (kokoh). 

3. Mempelajari karakter rotan 

Indonesia 

4. Membuat sketsa desain dari data 

eksisting produk Eropa yang 

terkenal dan laris di pasaran 

 

1.2.2 Aspek Desain 

Aspek Produksi 

Dalam pembuatan furnitur berupa kursi 

makan yang akan dirancang nantinya 

membutuhkan rotan baik yang berupa 

batang besar maupun berupa core. Dari 

segi bahan yang digunakan dalam 

pembuatan furnitur rotan memiliki sumber 

daya yang melimpah, mudah diperoleh, 

serta cepat diperbaharui. Selain itu, untuk 

keberlangsungan atau daur hidup produk 

furnitur tersebut ketika telah tidak terpakai 

ataupun rusak, dapat diperbaiki dan didaur 

ulang dengan proses yang mudah  karena 

bahan yang digunakan merupakan bahan 

alam yang mudah terurai dan ramah 

lingkungan.  

 

Aspek Material 

Pada aspek ini dibahas mengenai material 

rotan yang menjadi tujuan penelitian. 

Material rotan yang dipakai sekitar 85% 

sesuai  kegunaanya sebagai material utama 

dalam pembuatan produk furnitur.  

 
Tabel 1. Komposisi Material 

Material Jenis Aplikasi 

produk 

Prosentase 

Spons, 

kain, 

dan 

sekrup 

Material 

Tambahan 

Alas 

dudukan, 

(sekrup) 

sebagai 

sistem 

sambungan 

antar rotan 

15% 

Rotan Batang 

dan Core 

Dudukan, 

Sandaran, 

dan Kaki 

Penumpu 

85% 

 (Sumber: Penulis) 

 

Aspek Struktur 

Struktur rangka yang digunakan sebagai 

dasar produk dibuat dengan 

memperhatikan kekuatan rangka terutama 

dari model sambungannya. Dalam 

membuat kerangka produk digunakan 

teknik bending dan teknik kuncian yang 

memperkuat antar sambungan. Hal ini 

dikarenakan material kerangka yang 

digunakan merupakan material rotan yang 

fleksibel. 

 

Aspek Sosial Budaya 

Aspek ini membahas tentang pengaruh 

produk furnitur berupa kursi makan 

berbahan rotan terhadap konsumen. 

Produk ini ditujukan bagi konsumen 

dengan pangsa pasar negara Eropa yang 

menyukai furnitur yang ramah lingkungan 

dan unik dengan desain yang modern dan 

mengikuti perkembangan zaman/tren 

untuk memperindah interior. 

 

2. ANALISA DAN PERANCANGAN 

2.1 Analisa 

2.1.1 Analisa Stuktur dan Konstruksi 

Produk yang dirancang oleh produsen dari 

Indonesia terlalu banyak menghabiskan 

material, untuk sambungan-sambungan 

atau penguat struktur dibuat terlalu rumit 

dengan maksud agar kuat dan tidak 

goyang. Seharusnya dengan sedikit 

penguat dan sambungan akan lebih hemat 

material, hal ini mempengaruhi biaya 

produksi. Jumlah sambungan yang banyak 

akan mempengaruhi banyaknya ikatan 

sambungan, hal ini juga mempengaruhi 

secara estetis. Ikatan sambungan dengan 

Fitrit dengan banyak paku menyebabkan 

kursi cepat rusak, dan saat fitrit terlepas 

maka kursi akan terlihat kurang estetis, 

selain itu fitrit dengan paku akan mudah 

berkarat. 

Berhentinya sambungan pada konstruksi 

juga tidak diperhitungkan sehingga letak 

potongan terlihat dibagian yang utama, 

tidak berhenti pada bagian yang 

tersembunyi. 

Secara keseluruhan material yang terbuang 

karena berlebihan digunakan sebagai 

penguat struktur. 
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2.1.2 Analisa Bentuk dan Warna 

Bentuk dengan satu tarikan garis yang 

menyeluruh tanpa terpotong akan lebih 

terlihat estetis dan diusahakan tidak 

banyak sambungan, bentuk-bentuk 

lengkung dengan satu tarikan akan terlihat 

classic. Bentuk classic adalah bentuk yang 

disukai oleh masyarakat Eropa, berbeda 

dengan masyarakat Asia yang lebih 

memilih bentuk yang minimalis tanpa 

ornamen serta cenderung lurus. 

Warna yang digunakan adalah warna 

alami dari rotan. Finishing yang digunakan 

sebisa mungkin tidak menghilangkan 

warna alami dari produk agar dapat 

memberikan kesan natural. Selain itu 

warna alami rotan juga memberikan kesan  

kenyamanan dan kehangatan  

 

2.1.3 Analisa Finishing 

Finishing material yang diminati oleh 

masyarakat Eropa adalah yang tidak 

dikupas bagian kulit rotannya, jika kulit 

rotannya dikupas makan kesan classic 

yang ingin ditonjolkan akan hilang, Warna 

yang diminati cenderung gelap, untuk 

kursi malas dibuat sangat gelap untuk 

memberikan kesan hangat di musim 

dingin. Berbeda dengan masyarakt Asia 

finishing yang diminati adalah finishing 

dengan mengelupas kulitnya agar terlihat 

ringan dan modern, warna finishing yang 

dipilih adalah warna yang terang. 

 

2.2 Perancangan 

Bentuk yang digemari oleh masyarakat 

Eropa adalah bentuk yang memiliki satu 

kesatuan garis lengkungan dan tidak 

terputus serta berkesan classic. Di mana 

dari bentuknya, lebih menonjolkan bentuk 

lengkung yang berkesan luwes. 

Warna yang akan diaplikasikan pada 

produk mengikuti tren warna yang sedang 

booming, di mana saat ini tren warna 

interior mengusung konsep eco 

design/green design yaitu menggunakan 

warna-warna natural yang dihasilkan dari 

material itu sendiri. 

Citra desain dalam proses perancangan 

produk furnitur bahan rotan digunakan 

sebagai tolak ukur terhadap trend desain 

furnitur yang telah berkembang di seluruh 

dunia. 

 
Gambar 4. Citra desain  

(Sumber: Penulis) 

 

Berdasarkan pencitraan di atas, produk 

furnitur kursi makan berbahan rotan akan 

dibuat dengan tampilan yang simpel 

dengan sentuhan gaya klasik.  

Ramah Lingkungan : Produk 

menggunakan material dan finishing yang 

tidak merusak lingkungan, serta hemat 

bahan dalam produksi. 

Estetik : Produk memiliki tampilan yang 

indah dan dapat diselaraskan dengan 

interior ruangan.  

Ekonomis : Produk furnitur ini nantinya 

mampu meningkatkan produktivitas dan 

potensi furnitur rotan di Indonesia. 

 

2.3 Alternatif Desain 

 
Gambar 5. Alternatif Desain 1 

(Dokumentasi Penulis) 
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Gambar 6. Alternatif Desain 2 

(Dokumentasi Penulis) 

 

 
Gambar 7. Alternatif Desain 3 

(Dokumentasi Penulis) 

 

2.4 Final Desain 

Dari alternatif desain yang telah dibuat 

maka dipilih desain dari Alternatif 2 yang 

mengalami revisi pada bagian kaki. 

Ditambahkan penguat struktur agar bagian 

dudukan tidak goyang saat diduduki, 

penguat berupa lengkungan yang diikat 

pada nagian tengah. Tidak perlu lagi 

menggunakan penguat 4 sisi kaki yang 

menghabiskan material. Agar lebih estetis 

dan ergonomis maka bagian sandaran 

tangan dibuat lebih lebar dengan 

memanfaatkan panel yang dibuat dari 

material rotan yang diiris dan di pres. 

 

 
Gambar 8. Desain Final 1 

(Dokumentasi Penulis) 

 

Desain Final 2 dipilih dari pengembangan 

Alternatif Desain 3 yang mengalami 

perubahan pada bagian sandaran, diganti 

menggunakan panel material rotan yang di 

pres sebagai inovasi bentukan yang lain. 

Untuk ujicoba sample product dari 

alternatif desain 3 sandaran yang terbuat 

dari rotan yang hanya disilang kurang kuat 

untuk menyangga sandaran yang bentuk 

utamanya lengkung. Pada bagian kaki 

kursi juga mengalami perubahan desain 

karena setelah di ujicoba bentukan kaki 

yang tidak menopang bagian dudukan 

akan goyang ketika diduduki, maka 

desainnya diubah dengan memiliki 

penopang hingga mendekati dudukan 

kursi. Dan untuk menambah inovasi 

bentuk maka dibuat menyilang agar lebih 

estetis. 
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Gambar 9. Desain Final 1 

(Dokumentasi Penulis) 

 

3. KESIMPULAN 

Pemilihan material, dimensi, dan proses 

pembuatan yang harus diperhatikan, 

sehingga dapat menjadi pertimbangan 

pada aspek biaya produksi yang dapat 

memaksimalkan keuntungan perusahaan 

namun harus tetap menarik perhatian 

pembeli. 

Selera masyarakat Eropa adalah bentuk 

Classic yang memiliki satu tarikan garis 

luwes secara keseluruhan bentuk dan 

finishing maupun pewarnaan material asli 

rotan harus diutamakan. Kulit rotan tidak 

perlu dihilangkan agar terlihat lebih 

natural. Dengan adanya penelitian ini 

diharapkan produsen rotan di Indonesia 

biasa lebih produktif untuk meningkatkan 

kembali ekspor rotan khususnya produk 

furnitur yang saat ini mulai melemah. 
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