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KATA PENGANTAR

Proses Belajar Mengajar (PBM) membutuhkan beberapa perangkat
pendukung, salah satunya yang cukup penting adalah tersedianya bahan
ajar, hal tersebut dilakukan agar proses transfer ilmu pengetahuan dari
dosen kepada mahasiswa menjadi lebih mudah dan tepat sasaran, sesuai
dengan tujuan dari pembelajaran tersebut. Bahan ajar diharapkan dapat
membantu

mahasiswa

memperdalam

materi

untuk
yang

dapat
telah

belajar

secara

disampaikan

oleh

mandiri

dalam

dosen

dalam

perkuliahan.
Program Studi Desain Interior Jurusan Desain Fakultas Seni Rupa dan
Desain ISI Surakarta menyelenggarakan Mata Kuliah Teknologi Material
untuk Desain Interior, dengan Kode Mata Kuliah SR1503104, beban kredit 3
(tiga) SKS pada Semester Dua. Mata kuliah ini membahas mengenai alat dan
bahan yang biasa digunakan didalam pembuatan interior. Mata kuliah ini
diselenggarakan agar mahasiswa desain interior tidak hanya memiliki bekal
mengenai prinsip–prinsip dasar ilmu desain interior semata, tetapi juga
mempunyai pengetahuan lain tentang alat dan bahan yang sering digunakan
dalam pekerjaan interior. Dengan demikian seorang desainer interior akan
memiliki kemampuan dalam menentukan alat dan bahan (material) yang
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akan digunakan dalam perencanaan interior sesuai dengan fungsi dan
konsep ruang.
Penyusunan

bahan ajar ini mengunakan prosedur kompilasi dan

pengemasan kembali informasi yang sudah ada di lapangan, dikumpulkan
berdasarkan

kebutuhan

(TIU/TIK,

GBPP

dan

SAP

dan

Kontrak

Perkuliahan). Tersediannya bahan ajar untuk Mata Kuliah Alat dan Bahan
ini dirasakan sangat dibutuhkan dalam proses pembelajaran. Harapan lebih
lanjut adalah mahasiswa akan lebih termotivasi, serta memiliki kemandirian
untuk belajar.
Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada
Ketua Jurusan Desain beserta semua pihak yang telah memberikan dukungan

sehingga penulisan bahan ajar ini dapat selesai dengan baik. Semoga bahan
ajar ini akan dapat bermanfaat bagi mahasiswa dan pihak-pihak lain yang
terkait. Penulis menyadari bahan ajar ini masih belum sempurna, kritik dan
saran sangat diperlukan sehingga hasilnya akan menjadi lebih baik.

Surakarta, Juli 2018

Penyusun
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BAB I PENDAHULUAN
A. Tinjauan Mata Kuliah Teknologi Material
Mata kuliah alat dan bahan bertujuan untuk mengembangkan
kompetensi mahasiswa terutama dalam pengetahuan dan pemahaman alat
dan bahan yang digunakan dalam interior. Manfaat secara umum dari mata
kuliah ini adalah mahasiswa dapat mengetahui alat dan bahan apa saja yang
dipergunakan dalam perancangan interior. Setelah mahasiswa dapat dapat
mengetahui alat dan bahan, maka diharapkan mahasiswa dapat merancang
interior sesuai dengan fungsi dan tema yang diinginkan. Setelah menempuh
mata kuliah ini mahasiswa dapat menjelaskan jenis-jenis dan spesifikasi
bahan serta alat yang sering digunakan pada interior.
Tujuan instruksional umum dari mata kuliah alat dan bahan adalah:
Setelah menempuh matakuliah ini mahasiswa dapat mengetahui jenis serta
spesifikasi bahan dan alat yang dipergunakan dalam elemen interior.
Adapun bahan ajar ini akan dibagi dalam beberapa bab yaitu :
- Bab I.

Pendahuluan

- Bab II.

Pengertian Teknologi Material

- Bab III. Bahan yang digunakan pada Interior
- Bab IV. Alat yang digunakan dalam Interior
- Bab V.

Bahan Kayu Alam

- Bab VI. Pengolahan Kayu Alam
- Bab VII. Papan Kayu
- Bab VIII. Bahan Finishing Interior
Metode perkuliahan mata kuliah alat dan bahan ini menggunakan
strategi instruksional berupa ceramah, studi lapangan, presentasi dan
diskusi yang alokasi waktunya dalam 3 (tiga) SKS adalah 150 menit.
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B. Model Pembelajaran
Mata kuliah alat dan bahan menggunakan model pembelajaran
personal dan model pembelajaran kelompok. Model pembelajaran ini
melalui tahap ceramah, studi lapangan terkait dengan materi kuliah,
dilanjutkan dengan diskusi kelas.
C. Kontrak Perkuliahan
Nama Mata Kuliah

: Pengetahuan Bahan dan Alat

Kode Mata Kuliah

: MKK07120

SKS

: 2 SKS

Semester

:I

Jurusan

: Desain

Program Studi

: Desain Interior

Dosen Pengampu

: Eko Sri Haryanto, S.Sn, M.Sn

1. Manfaat Mata Kuliah
Mata kuliah alat dan bahan merupakan mata kuliah pengetahuan
dasar yang diberikan pada awal semester. Pengetahuan alat dan bahan
sebagai sarana sekaligus sebagai Mata Kuliah Pengembangan Kompetensi
yang bertujuan untuk mengembangkan kompetensi mahasiswa terutama
untuk mengetahui tentang jenis, sifat dan karakter alat dan bahan. Manfaat
secara umum dari mata kuliah ini adalah mahasiswa dapat mengaplikasikan
secara tepat alat dan bahan yang dipergunakan dalam interior. Setelah
mahasiswa dapat mengetahui dan memahami alat dan bahan dengan benar,
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maka diharapkan mahasiswa dapat mengaplikasikan dalam bentuk
perancangan interior sesuai dengan fungsi dan konsep ruang.
2. Deskripsi Perkuliahan
Matakuliah Pengetahuan bahan dan alat merupakan matakuliah teori
yang membekali mahasiswa terhadap pemahaman mengenai jenis-jenis
serta spesifikasi bahan dan alat elemen interior. Materi perkuliahan diawali
dengan penjelasan tentang pengertian serta jenis-jenis bahan dan alat,
selanjutnya penjelasan bahan dan alat elemen interior berdasarkan
spesifikasinya, kemudian dijelaskan pula contoh aplikasi bahan dan alat
tersebut pada elemen interior.
3. Tujuan Instruksional
Setelah mengikuti mata kuliah mahasiswa dapat mengetahui dan
memahami

jenis-jenis bahan dan alat yang digunakan dalam elemen

interior.
Pada akhir perkulihaan ini mahasiswa diharapkan dapat :
1. Memilih bahan dan alat pada elemen interior, sesuai dengan fungsi dan
tema interior yang diinginkan.
2. Menerapkan bahan dan alat pada elemen interior dengan baik dan benar.
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4. Organisasi Materi
(9)
Setelah mengikuti perkuliahan satu semester mahasiswa dapat menjelaskan
tentang kayu dan finishing yang biasa digunakan dalam interior

(6)
Mahasiswa Dapat
Menjelaskan
Tentang kayu

(8)
Mahasiswa Dapat
Menjelaskan
Finishing Interior

(9)
Setelah mengikuti perkuliahan satu semester mahasiswa dapat menjelaskan tentang
alat dan bahan yang biasa digunakan dalam pengerjaan interior

(6)
Mahasiswa Dapat
Menjelaskan
Alat-alat Interior Skala
Industri Mikro

(7)
Mahasiswa Dapat
Menjelaskan
Alat-alat Interior Skala
Industri Kecil dan
Menengah

(8)
Mahasiswa Dapat
Menjelaskan
Alat-alat Interior
Skala Industri Besar

(5)
Setelah mengikuti perkuliahan mahasiswa dapat menjelaskan
tentang bahan-bahan yang biasa digunakan dalam elemen interior
dengan baik dan benar

(2)

(3)

(4)

Mahasiswa Dapat
Menjelaskan
Bahan-bahan Pembentuk
& Penunjang Interior

Mahasiswa Dapat
Menjelaskan
Bahan-bahan Pengisi &
Penkondisian Interior

Mahasiswa Dapat
Menjelaskan
Bahan-bahan Pendukung
Interior

(1)13
Setelah mengikuti perkuliahan mahasiswa dapat menjelaskan tentang alat dan
bahan yang biasa digunakan dalam elemen interior

Strategi Perkuliahan
Metode perkuliahan ini lebih menekankan pada pengetahuan tentang
bahan, alat, kayu serta finishing yang sering digunakan pada elemen
interior. Mahasiswa juga diberikan tugas dan kunjungan ke proyek-proyek
interior di lapangan. Di samping itu, penerapan pola diskusi secara terbuka
digunakan sebagai satu upaya agar terjadi interaksi aktif antara dosen
dengan mahasiswa dan mahasiswa dengan mahasiswa.
Diskusi dari mahasiswa diharapkan terdapat pemahaman terhadap
materi menjadi lebih tajam dan mahasiswa lebih berkembang kreativitasnya.
Pada setiap kegiatan tatap muka selalu didahului dengan penjelasan oleh
dosen tentang topik bahasan atau materi yang akan disampaikan.
Penajaman fokus perhatian mahasiswa terhadap materi secara global
yang akan diberikan, pada awal perkuliahan mahasiswa ditayangkan garis
besar power point materi selama satu semester. Penggunaan beberapa media
ajar tersebut bertujuan untuk lebih menarik dan meningkatkan motivasi
mahasiswa dalam belajar .
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5. Materi/ Bacaan
Buku/ bacaan pokok dalam perkuliahan ini adalah :
1. Adam, Stephen, Decorative Stained Glass, London, Academy editions, 1980
2. Cristian Cohler, Tapet (Wall Paper), Kanisius, 1983
3. Dodong Budianto A., Mesin Tangan Industri Kayu, Kanisius, 1995
4. Dumanauf JF., Mengenal Kayu, Kanisius, 1996
5. Flock, Djaprie., Ilmu Teknologi Bahan, Erlangga, 1988
6. Karper, Handbook of Plastic and Elastomers, McGraw-Hill, 1975
7. Modern ; Plastic and Encyclopedia, 1980-1981, McGraw-Hill, 1981
8. Wibowo Adi Prasetyo, Lantai, Jakarta: Prima Info Sarana Media, 2006
9. Wibowo Adi Prasetyo, Partisi, Jakarta: Prima Info Sarana Media, 2006
10.

Wibowo Adi Prasetyo, Tangga, Jakarta: Prima Info Sarana Media, 2006

11. Brochure :
-

Asahimas Glass

-

Avia Paint

-

Higt Pressure Laminated

-

Impra Paint

-

Jaya Board

-

Lemkra

-

Mowilex Paint

-

Maruart Flooring

-

Wall Paper

Selain itu, akan jelaskan tentang artikel serta brosur dari produk alat dan
bahan serta informasi lain dari produsen terkait.
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6. Tugas
a.

Mahasiswa diharuskan membaca buku yang dianjurkan terlebih dahulu
sebelum tatap muka berlangsung. Hal ini untuk mempermudah
pemahaman mahasiswa tentang materi yang akan disampaikan dalam
proses belajar mengajar dikelas.

b.

Mengadakan pretest / tes awal tentang kemampuan pengetahuan dan
pemahaman dalam bentuk esai untuk mengukur tingkat pemahaman
tentang yang terkait bahan dan alat interior.

c.

Mahasiswa diharuskan mengumpulkan dan mempresentasikan tugas
pertama berupa analisis tugas lapangan terkait pengetahuan bahan dan
aplikasinya dilapangan pada hunian/ rumah tinggal.

d.

Mahasiswa diharuskan mengumpulkan dan mempresentasikan tugas
kedua berupa analisis tugas lapangan terkait pengetahuan bahan dan
aplikasinya dilapangan pada public space.

e.

Mahasiswa diharuskan mengumpulkan tugas III berupa makalah ilmiah
dengan topik sesuai jurusan yang dipilih.

f.

Tugas ini dikumpulkan pada akhir perkuliahan (pertemuan ke 16).

Pada waktu pengumpulan tugas I dan II mahasiswa diharuskan untuk
presentasi karya tulis ilmiah tersebut secara individual dan kelompok
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7. Kriteria Penilaian
Kriteria penilaian didasarkan pada :
Nilai harian, berdasarkan keterlibatan secara aktif dalam diskusi,
ditambah dengan nilai pretest dan tugas I.
Nilai evaluasi akhir semester yang meliputi nilai tugas II dan III
ditambah dengan presentasi karya.
Prosentase sistem penilaian terdiri atas:
1. Nilai Tugas

: 40 %

2. Nilai ujian akhir semester

: 60 %

Sistem penilaian menggunakan angka mulai dari 0 sampai 4, dengan batas
kelulusan pada angka 2,0.
Untuk hasil nilai akhir semester menggunakan dengan rumus :
NA = 4H + 6 S
10
Sistem Penilaian :
0,00 s/d 0,25 -------------

0,0 (E)

0,26 s/d 0,75 -------------

0,5 (E+)

0,76 s/d 1,25 -------------

1,0 (D)

1,26 s/d 1,75 -------------

1,5 (D+)

1,76 s/d 2,25 -------------

2,0 (C)

2,26 s/d 2,75 -------------

2,5 (C+)

2,76 s/d 3,25 -------------

3,0 (B)

3,26 s/d 3,75 -------------

3,5 (B+)

3,76 >

4,0 (A)

-------------
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8. Jadwal Perkuliahan
Jadwal perkuliahan mengikuti rancangan yang telah disusun oleh
lembaga dengan ketentuan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
PERT
1

2

POKOK BAHASAN
BACAAN
Kuliah pertama :
- Penjelasan secara umum
kontrak perkuliahan dan
materi secara keseluruhan.
- Perkenalan dosen dan setiap
mahasiswa.
- Pemutaran silabus.
Pengertian tentang alat dan
- Dodong Budianto A., Mesin
bahan
Tangan Industri Kayu,
Kanisius, 1995
- Flock, Djaprie., Ilmu Teknologi
Bahan, Erlangga, 1988

3,4,5,6

Bahan yang dipergunakan
pada Interior :
- Elemen Pembentuk Interior
- Elemen Penunjang Interior
- Elemen Pengkondisian
Interior
- Elemen Pengisi Interior
- Elemen Pendukung Interior

- Wibowo Adi Prasetyo, Lantai,
Jakarta: Prima Info Sarana
Media, 2006
- Wibowo Adi Prasetyo, Partisi,
Jakarta: Prima Info Sarana
Media, 2006
- Wibowo Adi Prasetyo, Tangga,

Jakarta: Prima Info Sarana
Media, 2006
- Adam, Stephen, Decorative
Stained Glass, London,
Academy editions, 1980
- Cristian Cohler, Tapet (Wall
18

Paper), Kanisius, 1983
7,8,9,
10

11

12

13

14,15

Alat yang dipergunakan pada
Interior :
- Alat/ Mesin Industri Kecil
- Alat/ Mesin Industri
Sedang
- Alat/ Mesin Industri Besar

- Dodong Budianto A., Mesin

Kayu Alam
Jenis, ukuran, struktur, dan
sifat kayu
- Sifat Kayu :
- Sifat Umum
- Sifat Khusus
Jenis Kayu
Ukuran Kayu
Pengolahan Kayu
Pengeringan kayu
- Pengeringan Alam
Pengawetan Kayu
- Pengawetan Alam
- Pengawetan Buatan
Jenis Papan Kayu
- Papan Kayu Solid
- Papan Kayu Lapis
- Papan Kayu Partikel
- Papan Kayu MDF
- Papan kayu block board

- Dumanauf JF., Mengenal Kayu,

Bahan Finishing Interior
- Bahan Finishing Lantai
- Bahan Finishing Dinding
- Bahan Finishing Plafon
- Bahan Finishing Meubel
- Bahan Pendukung Meubel

- Dumanauf JF., Mengenal Kayu,

Tangan Industri Kayu,
Kanisius, 1995

Kanisius, 1996

- Dumanauf JF., Mengenal Kayu,
Kanisius, 1996

- Dumanauf JF., Mengenal Kayu,
Kanisius, 1996

Kanisius, 1996
- Karper, Handbook of Plastic and
Elastomers, Mc Graw-Hill, 1975
- Modern ; Plastic and
Encyclopedia, 1980-1981, Mc
Graw-Hill, 1981
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- Asahimas Glass
- Avia Paint
- Higt Pressure Laminated
- Impra Paint
- Jaya Board
- Lemkra
- Mowilex Paint
- Maruart Flooring
- dll
16

Evaluasi Pembelajaran

-

20

PENYEKAT BAB II

Tinjauan Instruksional Khusus (TIK) :
Setelah mengikuti

perkuliahan ini mahasiswa dapat menjelaskan

pengertian, latar belakang dan jenis bahan dan alat pada elemen
interior

Pokok Bahasan :
Pengertian dan latar belakang Teknologi Material

Diskripsi Singkat :
Di dalam bab ini akan dibahas mengenai kenapa pengetahuan bahan
dan alat dianggap penting keberadaannya dalam kegiatan berkarya.
Disampaikan juga kontribusi bahan dan alat dalam perencaan elemen
interior.

Bahan Bacaan
- Dodong Budianto A., Mesin Tangan Industri Kayu, Kanisius, 1995
- Flock, Djaprie., Ilmu Teknologi Bahan, Erlangga, 1988
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BAB II
PENGERTIAN TEKNOLOGI MATERIAL PADA INTERIOR
D. Tinjauan Instruksional Khusus
Setelah mengikuti perkuliahan ini mahasiswa dapat menjelaskan
tentang

latar belakang, pengertian ruang lingkup bahan dan alat pada

elemen interior, jenis bahan elemen interior, serta mampu mengidentifiksi
dan menganalisis spesifikasi bahan dan alat yang dipergunakan dalam
elemen interior.

E. Pengertian dan Latar Belakang Teknologi Material
Latar belakang mata kuliah Teknologi Material ini diselenggarakan
adalah untuk membekali mahasiswa agar mengetahui dan memahami bahan
dan alat apa saja yang digunakan dalam perencanaan elemen interior.
Penguasaan mengenai bahan dan alat ini dianggap penting agar pada tahap
selanjutnya mahasiswa mampu menerapkan bahan dan alat tersebut dalam
proses perancangan elemen interior dengan baik dan benar.

1. Pengertian Tentang Bahan pada Interior
Bahan yang dimaksud disini adalah semua material yang biasa
digunakan dalam rancangan suatu elemen interior. Menurut KBBI bahan
adalah (1) barang yg akan dibuat menjadi satu benda tertentu; bakal; (2)
(segala) sesuatu yg dapat dipakai atau diperlukan untuk tujuan tertentu
(http://kamusbahasaindonesia.org/bahan).
Bahan-bahan pada elemen interior tersebut berdasarkan fungsi dan
penempatannya meliputi :
a. Bahan pada elamen pembantuk interor
22

1) Lantai
a) Struktur utama
Struktur utama merupakan bahan utama pembuat
sturktur lantai yang dibuat. Pada umumnya berupa
lapisan pasir uruk, adonan plester (pasir dan semen) dan
acian. Pada lantai atas biasanya berupa beton bertulang.
b) Bahan penyelesaian
Bahan

penyelesaian

permukaan

lantai

bermacam-

macam, tergantung dari fungsi, tema serta karakter
ruang yang diinginkan.
2) Dinding
a) Struktur utama
Struktur utama merupakan bahan utama pembuat
struktur dinding yang dibuat. Pada umumnya berupa
pasir urug, serta campuran batu-bata, pasir halus dan
semen. Pada lantai atas biasanya bukan berupa pasir
urug tetapi berupa beton bertulang.
b) Bahan penyelesaian akhir
Bahan penyelesaian permukaan dinding bermacammacam, tergantung dari fungsi, tema serta karakter
ruang yang diinginkan.
3) Plafon
a) Rangka utama
Rangka utama berfungsi sebagai penopang konstruksi
plafon. Dapat beerupa kayu, besi holow, alumunium,
dan lain sebagainya.
b) Bahan pendukung
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Bahan penyelesaian permukaan dinding bermacammacam, tergantung dari fungsi, tema serta karakter
ruang yang diinginkan.
b. Bahan pada elemen penunjang interior
1) Pintu
a) Jenis-jenis pintu
b) Bahan Pintu
2) Jendela
3) Bovenlight
c. Bahan pada elemen pengisi interior
1) Furniture
a) Fix Furniture
b) Loose Furniture
2) Elemen decoratif/ art work
d. Bahan pada elemen pengkondisian interior
1) Tata Cahaya
a) Sumber cahaya
b) Pengaturan cahaya
2) Tata Udara
a) Sumber udara
b) Pengaturan udara
3) Tata Suara
a) Sumber suara
b) Pengaturan udara dan akustik
e. Bahan pada elemen pendukung interior
1) Pendukung terhadap penanganan ancaman bahaya
a) Bahaya kebakaran
b) Bahaya bencana alam
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c) Bahaya kriminal
2) Pendukung terhadap informasi dan petunjuk
a) Petunjuk penggunaan
b) Petunjuk arah
c) Petunjuk lokasi/ tempat
d) dll.
2. Pengertian Tentang Alat pada Interior
Alat adalah benda/ sarana yang digunakan oleh manusia untuk
membantu dalam mempermudah segala pekerjaan/pekerjaan/kegiatan/
aktivitas yang dilakukannya. (1) benda yg dipakai untuk mengerjakan
sesuatu:

perkakas;

perabot(an)

:

pertanian;

tukang

kayu

(http://

kamusbahasaindonesia.org/alat). Alat dimaksud disini adalah semua media
yang biasa digunakan dalam rancangan suatu elemen interior.
Berdasarkan sumber tenaganya alat yang digunakan pada interior
dapat dibagi menjadi :
a. Alat bertenaga manual / tenaga otot
b. Alat bertenaga energi listrik / electrik
c. Alat bertenaga tekanan angin / pneumatik
Berdasarkan besar-kecilnya jenis aktivitas manusia maka alat dapat
dibedakan menjadi :
a. Alat pada industri kecil
b. Alat/ mesin pada industri sedang
c. Alat/ mesin industri besar
F. Tes Formatif
Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut :
1. Jelaskan apa yang dimaksud dengan alat.
2. Jelaskan apa yang dimaksud dengan bahan.
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3. Jelaskan apa latar belakang dan tujuan diselenggarakan mata kuliah
bahan dan alat.

G. Daftar Pustaka
Literatur yang digunakan dalam pembahasan bab ini adalah :
- Dodong Budianto A., Mesin Tangan Industri Kayu, Kanisius, 1995
- Flock, Djaprie., Ilmu Teknologi Bahan, Erlangga, 1988

E. Rangkuman
Bahan yang dimaksud disini adalah semua material yang biasa
digunakan dalam rancangan suatu elemen

interior.

Bahan merupakan

barang yg akan dibuat menjadi satu benda tertentu; bakal; atau bias
dikatakan (segala) sesuatu benda yg dapat dipakai atau diperlukan untuk
tujuan tertentu.
Alat

adalah benda/ sarana yang digunakan oleh manusia untuk

membantu dalam mempermudah segala pekerjaan/pekerjaan/kegiatan/
aktivitas yang dilakukannya. Alat merupakan benda yg dipakai untuk
mengerjakan sesuatu : perkakas; perabotan pertukangan.
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PENYEKAT BAB III

TIK :
Setelah mengikuti perkuliahan ini mahasiswa dapat menjelaskan jenisjenis bahan yang sering digunakan pada elemen interior

Pokok Bahasan :
Jenis-jenis bahan yang digunakan pada elemen interior
Diskripsi Singkat :
Di dalam bab ini akan dibahas bahan apa saja yang sering digunakan
dalam elemen interior. Bermacam-macam jenis bahan yang digunakan
tersebut berupa bahan utama maupun bahan penunjang.

Bahan Bacaan
- Wibowo Adi Prasetyo, Lantai, Jakarta: Prima Info Sarana Media, 2006
- Wibowo Adi Prasetyo, Partisi, Jakarta: Prima Info Sarana Media, 2006
- Wibowo Adi Prasetyo, Tangga, Jakarta: Prima Info Sarana Media, 2006

- Adam, Stephen, Decorative Stained Glass, London, Academy editions, 1980
- Cristian Cohler, Tapet (Wall Paper), Kanisius, 1983
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BAB III
BAHAN YANG DIGUNAKAN DALAM ELEMEN INTERIOR
H. Tinjauan Instruksional Khusus
Setelah mengikuti perkuliahan ini mahasiswa dapat menjelaskan
tentang bahan pada elemen interior, jenis bahan elemen interior, serta
mampu

mengidentifiksi

dan

menganalisis

spesifikasi

bahan

yang

dipergunakan dalam elemen interior.

I. Bahan yang Digunakan dalam Elemen Pembentuk Interior
Latar belakang mata kuliah alat dan bahan ini diselenggarakan dalah
untuk membekali mahasiswa agar mengetahui dan memahami bahan dan
alat apa saja yang digunakan dalam perencanaan elemen interior.
Penguasaan mengenai bahan dan alat ini dianggap penting agar pada tahap
selanjutnya mahasiswa mampu menerapkan bahan dan alat tersebut dalam
proses perancangan elemen interior dengan baik dan benar.
1. Lantai
Lantai adalah permukaan didalam ruang dimana orang berjalan.
Bahan yang dimaksud disini adalah semua material yang biasa digunakan
dalam lantai. Syarat utama dari bahan lantai adalah:
-

Keawetan

-

Daya Tahan Tumbuk/tekan

-

Daya Tahan Kimiawi

-

Daya Tahan Aus/Friksi

-

Daya Tahan Kelembapan/Air

-

Kekuatan Menahan Beban

-

Kekenyalan, Kelenturan

-

Kekedapan Suara
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-

Tidak Licin

-

Bukan penghantar Panas

Hal-hal yang harus diperhatikan dalam perencanaan pemilihan bahan lantai
adalah :
-

Fungsi Lantai

-

Sifat Lantai

-

Karakter Lantai

-

Konstruksi Lantai

Berdasarkan jenis material yang digunakan :
-

Bahan Alam
Bahan dasar yang diambil langsung dari alam, setelah melalui proses
pengeringan dan pengawetan

-

Bahan Buatan
Merupakan perpaduan dari beberapa bahan dasar yang diolah
dengan bahan pengikat serta bahan pengisi

Bahan-bahan lantai berdasarkan struktur dan materinya tersebut berupa :
1. Struktur utama lantai /struktural
Struktur utama merupakan bahan utama pembuat struktur lantai
yang dibuat. Pada umumnya berupa lapisan pasir uruk, adonan
plester (pasir dan semen) dan acian. Pada lantai atas biasanya berupa
beton bertulang.
2. Bahan penyelesaian pada lantai / non struktural
Bahan penyelesaian permukaan lantai bermacam-macam, tergantung
dari fungsi, tema serta karakter ruang yang diinginkan. Bahan lantai
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dapat berupa acian semen, keramik, kayu, vinyl, marmer, granit,
teraso, batu alam, dan lain sebagainya.

Contoh Karakteristik Jenis Lantai :
No

Bahan

Kelebihan

Kekurangan

Karakteristik

Pemeliharaan

1

Marmer, Granit

Elegan,

Mahal

Berat, Statis,

Kena

noda

Kaku

kimia

susah

Mewah

dihilangkan
2

3

4

Kayu

Marmer

Vinyl

Natural,

Insekta,

Hangat,

Lentur

Jamur

Ramah

Corak

Pori

Beraneka

minim

Murah,

Kurang

mudah

tahan gores

bahan

Formal

Agak susah

Sangat
mudah

Elastis

Relatif
mudah

dipasang
5

dll

2. Dinding
Dinding merupakan salah satu bagian dari batas ruang yang berupa
batas bidang vertika ruang. Dinding adalah suatu struktur padat yang
membatasi dan kadang melindungi suatu area. Umumnya, dinding
membatasi suatu bangunan dan menyokong struktur lainnya, membatasi
ruang dalam bangunan menjadi ruangan-ruangan, atau melindungi atau
membatasi suatu ruang di alam terbuka. Tiga jenis utama dinding struktural
adalah dinding bangunan, dinding pembatas (boundary), serta dinding
penahan (retaining), internal suatu bangunan.
Dinding bangunan memiliki dua fungsi utama, yaitu menyokong atap
dan langit-langit, membagi ruangan, serta melindungi terhadap intrusi dan
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cuaca. Dinding pembatas mencakup dinding privasi, dinding penanda batas,
serta dinding kota. Dinding jenis ini kadang sulit dibedakan dengan pagar.
Dinding penahan berfungsi sebagai penghadang gerakan tanah, batuan, atau
air dan dapat berupa bagian eksternal ataupun.

a. Struktur utama /dinding struktural
Struktur utama merupakan bahan utama pembuat struktur dinding
yang dibuat. Pada umumnya berupa pasir urug, serta campuran batu-bata,
pasir halus dan semen. Pada lantai atas biasanya bukan berupa pasir urug
tetapi berupa beton bertulang. Dinding yang dimaksud disini adalah
dinding masif / permanen. Berdasarkan bahan dasarnya dinding dapat
dibagi menjadi :
d. Dinding batu
e. Dinding bata merah
f. Dinding batako
g. Dinding beton
h. Dinding papan
a) Dinding papan kayu alam
b) Dinding papan kayu buatan
- Hardboard
- Gybsumboard
- Acousticalboard
i. Dinding bambu
j. Dinding tapestry/ anyaman
k. Dinding

b. Bahan penyelesaian akhir /dinding non struktural
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Bahan penyelesaian dari permukaan dinding bermacam-macam,
tergantung dari fungsi, tema serta karakter ruang yang diinginkan.
Berdasarkan pengerjaan pengolahan akhir, secara visual dinding dapat
dibedakan menjadi :
1) Plester/acian semen dengan polesan cat polos

Gambar 01. Finishing dinding dengan cat polos
(Sumber : Dok Penulis)
Umumnya untuk semua dinding yang sudah diplester dan diaci/
dihaluskan.Jika dinding memiliki kelembapan tinggi, gunakan dulu
pelapis antijamur dan aplikasikan cat dalam beberapa tahap agar hasil
memuaskan. Pemilihan bahan cat harus dibedakan antara cat indoor, cat
outdoor, cat waterproof, cat tembok, cat kayu, cat besi atau cat kolam.

2) Polesan cat tekstur
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Gambar 02. Finishing dinding dengan cat tekstur
(Sumber : …………………..)
Untuk dinding di ruang-ruang yang memerlukan unsur dekoratif, seperti
ruang tamu, ruang keluarga, dan ruang tidur.
Sebaiknya aplikasikan pada satu atau dua bidang dinding saja, tidak
keseluruhannya, agar ruang tidak terkesan terlalu beral. Cat tekstur bias
dibedakan menjadi cat tekstur visual dan tekstur nyata, tergantung dari
pertimbangan kebutuhan dan kemudahan pemeliharaancat dinding
tersebut. Cat tekstur akan menampilkan efek sesak, jika teksturnya terlalu
kasar.

Gambar 03. Finishing dinding dengan cat crackqueler
(Sumber : Dok Penulis)
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3) Tempelan wallcover

Gambar 04. Finishing dinding dengan wall paper
(Sumber : Dok Penulis)
Biasanya digunakan di kamar tidur atau ruang keluarga. Pemilihan motif
yang memberi kesan ceria pada kamar anak-anak atau yang memberikan
suasana intim pada kamar tidur utama. Pemilihan motif sebaiknya
menggunakan motif yang tak banyak warna untuk ruang keluarga.
Hindari penggunaannya di ruang-ruang yang lembap atau sering terkena
air
4) Tempelan benda seni

Gambar 05. Finishing dinding dengan art work
(Sumber : Dok Penulis)
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Pemilihan benda seni dengan ukuran, bentuk, dan warna hendaknya
disesuaikan dengan bidang dinding. Ukuran benda seni yang terlalu
lebar atau panjang akan memberi efek sempit pada dinding. Sebaliknya
jika terlalu kecil, keindahannya tak akan terlihat. Komposisikan
peletakannya disesuaikan dengan area dinding, terutama jika benda seni
yang akan dipajang bukan cuma satu buah.
Beri pencahayaan khusus berupa spotlight, agar tampilannya terlihat
menonjol.

5) Lukisan atau mural

Gambar 06. Finishing dinding dengan lukisan pemandangan alam
(Sumber : Dok Penulis)
Kamar anak-anak bisa tampil atraktif jika menggunakan dekorasi ruang
dengan lukisan dinding yang dapat membangkitkan karakter.
Jika berkeinginan menampilkan mural (lukisan besar yang menonjol
pada dinding), biasanya diaplikasikan pada ruang khusus seni atau
ruang keluarga yang cukup luas. Sesuaikan desain lukisannya dengan
35

karakter ruang. Misalnya, lukisan pemandangan di ruang untuk
bersantai.

Gambar 07. Finishing dinding dengan lukisan/ cetak digital/ MMT
(Sumber : Dok Penulis)
6) Lapisan keramik

Gambar 08. Finishing dinding dengan keramik hias
(Sumber : Dok Penulis)
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Paling banyak digunakan pada back panel atau dinding belakang kitchen
set di dapur/pantry dan dinding bawah kamar mandi. Pilih keramik
polos atau mozaik untuk back panel, sedangkan di kamar mandi cukup
yang polos dengan aksentuasi pemberian lis keramik pada dinding. Pada
kasus tertentu diperbolehkan juga melapiskannya mulai dari atas lantai
sampai batas plafon di ruang mana pun yang berdinding sangat lembap.
Ukuran keramik yang kecil (dari 10x5cm, 10x10cm, sampai maksimal
20x20cm) akan memberi tampilan yang menonjolkan unsur dekoratif.
Jika menggunakan keramik ukuran besar, beri aksen pada nat atau garis
bevel agar tampilannya tidak flat/ datar

Gambar 09. Keramik untuk dinding dapur
(Sumber : Dok Penulis)
7) Lapisan batu alam

Gambar 10. Dinding dengan menggunakan batu alam
(Sumber : Dok Penulis)
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Lapisan batu alam sebaiknya digunakan pada ruang khusus sebagai
sudut atau ruang seni, sehingga eksplorasinya lebih bebas. Jika
diaplikasikan pada ruang fungsional, seperti ruang tamu atau ruang
keluarga, ruang makan dan dapur, sebaiknya dipilih batu alam
bertekstur halus agar kesannya tak menyempitkan ruangan. Jenis dan
warna batu disesuaikan dengan karakteristik dan besaran ruang.
Sebaiknya beri coating/ lapisan silikon agar perawatan lebih mudah

Gambar 11. Finishing dinding dengan batu alam yang diperhalus dan di
beri lapisan coating
(Sumber : Dok Penulis)
8) Material logam/kaca/dll

Gambar 12. Dinding dengan kaca patri
(Sumber : S Suhira)
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Melapis cermin atau kaca pada dinding harus diberi ruang antara agar
kelembapan dinding tak masuk ke material ini. Ruang antara itu bisa
digunakan untuk rangka sebagai tempat untuk menempelkan material
tersebut. Agar tampilan kaca atau cermin lebih indah, bias diberi bingkai.
Bentuk dan penempatan bingkai dapat dikreasikan, seperti menyerupai
jendela atau kisi-kisi, bukan cuma di keempat sisinya saja. Sebaiknya
pelapisan material logam tidak untuk menutupi keseluruhan bidang
dinding. Aplikasi di bagian bawah saja, atau sebagai lis membuat
tampilannya tak mendominasi, sehingga ruang tak berkesan keras.
Kreasikan material logam untuk ditempelkan pada dinding, seperti
dibuat berlekuk-lekuk atau diolah jadi bertekstur, untuk melembutkan
tampilannya

Gambar 13. Dinding dengan besi
(Sumber : Dok Penulis)

Gambar 14. Dinding dengan glassblock
(Sumber : Dok Penulis)
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Gambar 15. Dinding dengan cermin
(Sumber : Dok Penulis)

9) Cerukan/niche

Gambar 16. Dinding bangunan kuno dengan cerukan
(Sumber : Dok Penulis)

Ruang dengan lahan terbatas dapat mengaplikasikan dekorasi dinding
bercoak atau berupa cerukan (niche) ini. Jadi, tak perlu ada rak atau
lemari pajangan karena coakan bisa berfungsi sebagai tempat memajang
pernak-pernik. Cerukan pada dinding dapat dibuat vertikal atau
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meninggi, bisa juga berukuran besar, misalnya 60cmx100cm, yang
berfungsi sebagai rak. Beri pencahayaan pada cerukan untuk menambah
keindahan pernak-pernik yang dipajang di sana.

Gambar 17. Dinding dengan niche
(Sumber : Dok Penulis)
10) Tonjolan/ ambalan
Jika dinding tak memungkinkan untuk dibobol atau dicoak, buatlah
ambalan. Dinding menjadi lebih fungsional dengan tambahan rak yang
menempel itu. Fungsinya sebagai tempat memajang aneka aksesori
ruang. Ambalan bisa dibuat dari gipsum atau papan kayu. Perhatikan
cara menempelkannya agar hasil memuaskan, misalnya dengan angker
yang ditancapkan ke dinding. Jika menggunakan siku-siku sebagai
penahan ambalan, pastikan tempelannya kuat dan rapi.

41

Gambar 18. Dinding dengan ambalan
(Sumber : Dok Penulis)

Gambar 19. Dinding dengan ambalan
(Sumber : Dok Penulis)
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11) Ekspos material

Gambar 20. Dinding dengan ekspos material
(Sumber : Dok Penulis)
Umumnya material yang diekspos adalah batu-bata, beton ringan aerasi,
gipsum, dan plester kamprot. Diaplikasikan pada ruang publik untuk
menciptakan kehangatan. Pilih material yang bagus dengan tampilan
yang rapi dan presisi. Perhatikan pemasangan material yang akan
diekspos, terutama bagian finishing-nya. Kerapian merupakan kunci
untuk memperoleh hasil terbaik. Beri coating yang sesuai karakter
materialnya agar tampilan alami yang diinginkan tercapai

Gambar 21. Dinding dengan ekspos material
(Sumber : Kodofoto)
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12) Olahan artwork

Gambar 22. Dinding dengan artwork
(Sumber : Dok Penulis)
Sediakan ruang khusus untuk mendekorasi ruang dengan olahan
dinding berupa artwork. Misalnya, studio atau ruang entertainmet.
Kreasi-kreasi seni, seperti dinding artifisial dari semen atau ukiran kayu
dan logam, dapat diaplikasikan untuk membangun suasana seni yang
kental atau untuk mendukung kebebasan

Gambar 23. Dinding dengan artwork
(Sumber : Dok Penulis)
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3. Plafon
a. Rangka utama /struktural
Rangka utama berfungsi sebagai penopang konstruksi plafon. Dapat
beerupa kayu, besi holow, alumunium, dan lain sebagainya.

b. Bahan pendukung /non struktural
Bahan

penyelesaian

permukaan

dinding

bermacam-macam,

tergantung dari fungsi, tema serta karakter ruang yang diinginkan.

J. Tes Formatif
Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut :
4. Sebutkan jenis-jenis bahan utama dari dinding.
5. Sebutkan contoh bahan yang dipergunakan dalam penyelesaian
dinding.
6. Sebutkan bahan-bahan yang biasa digunakan pada elemen penunjang
ruang.
7. Sebutkan

bahan-bahan

yang

biasa

digunakan

pada

elemen

pengkondisian ruang.

K. Daftar Pustaka
Literatur yang digunakan dalam pembahasan bab ini adalah :
- Wibowo Adi Prasetyo, Lantai, Jakarta: Prima Info Sarana Media, 2006
- Wibowo Adi Prasetyo, Partisi, Jakarta: Prima Info Sarana Media, 2006
- Wibowo Adi Prasetyo, Tangga, Jakarta: Prima Info Sarana Media, 2006

- Adam, Stephen, Decorative Stained Glass, London, Academy editions, 1980
- Cristian Cohler, Tapet (Wall Paper), Kanisius, 1983
- Beberapa ‘Product Knowledge’ dari bahan-bahan interior.
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E. Rangkuman
Bahan yang dimaksud disini adalah semua material yang biasa
digunakan dalam rancangan suatu elemen

interior.

Penggunaan bahan

harus disesuaikan dengan fungsi, karakter, tema dan besaran suatu ruang.
Bahan berdasarkan fungsinya dibagi menjadi bahan struktural dan
bahan non struktural.
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PENYEKAT BAB IV

TIK: Setelah mengikuti perkuliahan ini mahasiswa dapat menjelaskan
pengertian, latar belakang dan jenis alat pada elemen interior

Pokok Bahasan: Pengertian dan latar belakang bahan dan alat

Diskripsi Singkat :
Di dalam bab ini akan dibahas mengenai kenapa pengetahuan bahan
dan alat dianggap penting keberadaannya dalam kegiatan berkarya.
Disampaikan juga kontribusi bahan dan alat dalam perencaan elemen
interior.
Bahan Bacaan
- Dodong Budianto A., Mesin Tangan Industri Kayu, Kanisius, 1995
- Flock, Djaprie., Ilmu Teknologi Bahan, Erlangga, 1988

47

BAB IV
ALAT YANG DIGUNAKAN PADA DESAIN INTERIOR
L. Tinjauan Instruksional Khusus
Setelah mengikuti perkuliahan ini mahasiswa dapat menjelaskan
tentang dan alat yang biasa digunakan pada perancangan elemen interior.
Pembahasan alat disini meliputi jenis alat, spesifikasi alat serta bagaimana
teknis penggunaan alat tersebut.

M. Pengertian
Alat adalah benda/ sarana yang digunakan oleh manusia untuk
membantu dalam mempermudah segala pekerjaan/pekerjaan/kegiatan/
aktivitas yang dilakukannya. Alat dimaksud disini adalah semua media
yang biasa digunakan dalam rancangan suatu elemen interior. Berdasarkan
besar-kecilnya jenis aktivitas manusia maka alat dapat dibedakan menjadi :
l. Alat pada industri kecil
m. Alat/ mesin pada industri sedang
n. Alat/ mesin industri besar

N. Alat Industri Kecil
Alat dalam pengerjakan interior dan industri kecil terkait dengan
elemen interior mencakut banyak hal. Jenis-jenis alat berdasarkan sumber
tenaganya meliputi :
1. Manual
2. Elektrik
3. Pneumatik
Sementara jenis-jenis alat berdasarkan fungsi/ penggunaannya meliputi :
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1. Alat Ukur
Alat ukur disini berfungsi sebagai media untuk menghitung bersaran
dari suatu benda, dalam hal ini adalah segala yang terkait dengan elemen
interior. Indikator angka yang ditunjukkan bisa berupa huruf manual, digital
maupun dial. Alat ukur berdasarkan fungsinya meliputi :
a. Jangka Sorong
b. Busur Protactor
c. Dial Indicator
d. Feeler
e. Micro Meter
f. Maldrat / Radius Gauge
g. Multi Tester
h. Pengukur Meteran Digital
i. Rol Meter
j.

Siku Kombinasi

k. Timing Light
l. Water Pas
m. Hidrometer
n. dll

2. Alat Potong
a. Pemotong Kaca
Alat potong kaca pada umumnya menggunakan media intan, sebagai pisau
potongnya (terdapat pada ujung alat potong). Pada beberapa alat potong
dilengkapi dengan kunci, yang berfungsi untuk mematahkan kaca tersebut.
Lebar masing-masing kunci tersebut sesuai dengan ketebalan kaca pada
umumnya, yakni : 0.3 cm, 0.5 cm, 1.0 cm, dan sebagainya. Untuk
mempermudah teknik pemotongan bisanya menggunakan alat bantu berupa
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cairan minyak untuk memperlicin media kaca tersebut, serta amplas kaca
untuk menghaluskan permukaan kaca yang telah dipotong, supaya tidak
tajam dan melukai pemakainya.

Gambar 22. Alat pemotong kaca,dilengkapi kunci pada bagian samping
(Sumber : Dok Penulis)
Untuk membuat lobang pada kaca, atau membuat potongan kaca secara
lengkung, menggunakan alat potong kaca model busur yag dilengkapi
vacum karet pada bagian as / tengah untuk menahan alat tersebut supaya
tetap menempel pada kaca dan tidak lepas maupun bergeser posisinya. Pada
permukaan lobang kaca yang sangat lebar dapat menggunakan alat bantu
‘kaki laba-laba’ karet untuk menahan kaca tersebut.

Gambar 22. Alat pemotong kaca bentuk lingkaran dan ‘kaki laba-laba’.
(Sumber : www.unimixtool.com)
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b. Pemotong Kayu
1) Jig saw
Jenis gergaji ini sistim kerjanya naik-turun atau maju-mundur. Untuk mata
gergaji potong dan belah dapat dibedakan dari jenis ‘giwar’nya. Jenis gerkaji
ini tersedia dalam bentuk jig saw yang besar (untuk memotong kayu log)
maupun jig saw kecil (memotong plywood yang tipis).

Gambar 22. Gergaji jig saw dengan pegangan tangan bagian atasnya.
(Sumber : Dok Penulis)
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2) Sand saw
Gergaji ini menggunakan sistim ‘selendang’, dimana permulaan gergaji
memutar memanjang mengikuti rangka gergaji. Gergaji ini ada dalam
bentuk gergaji tangan (untuk memotong batang pohon), maupun sistim
duduk/ standby, baik konstruksi permanen maupun portable / bergerak
lokasinya.

3) Circle saw
Gergaji ini beerupa piringan gergaji, yang berputar pada poros mata piring
gergaji tersebut. Piringan dan mata gergai dapat diganti-ganti berdasarkan
media yang dipotong, kayu, besi, mika, dan lain sebagainya.
Pada jenis tertentu dilengkapi dengan busur derajad, untuk menentukan
kemiringan sudut potong gergaji.

Gambar 22. Gergaji jig saw dengan pegangan tangan bagian atasnya.
(Sumber : Dok Penulis)
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Gambar 22. Gergaji circle saw kayu yang dilengkapi dengan busur derajad
dan gergaji circle saw besi menggunakan mata gergaji khusus.
(Sumber : Dok Penulis)
3. Alat Penghalus dan Perata Permukaan

a. Mesin ketam tangan manual

Gambar 22. Alat ketam tangan bodi kayu ‘propan’
(Sumber : perkakasku.com)
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b. Mesin ketam listrik

Gambar 22. Mesin ketam tangan listrik ‘makita’
(Sumber : perkakasku.com)
c. Mesin Penghalus

Gambar 22. Mesin penghalus/ amplas belt listrik ‘Maktec’
(Sumber : perkakasku.com)

Gambar 22. Mesin penghalus/ amplas datar persegi listrik ‘Dewalt & Bosh)
(Sumber : perkakasku.com)
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Gambar 22. Mesin amplas exentric /bulat/ silinder listrik ‘Casal & Bosh)
(Sumber : perkakasku.com)

Gambar 22. Kertas amplas exentric dan roll listrik ‘Bosh)
(Sumber : perkakasku.com)

4. Alat Pemutar
a. Kunci Inggris
b. Kunci Pipa
c. Kunci Sok
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d. Kunci Pas
e. Kunci Ring
5. Alat Pembuat Lobang dan Cerukan Profil

Gambar 23. Mesin pembuat profil kayu, mesin trimmer tangan ‘Bosch’
(http://woodrouterreview.com/bosch-pr20evsk-review)

Gambar 23. Mesin pembuat profil kayu, mesin trimmer ‘Bosch’
(Sumber : perkakasku.com)
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Gambar 23. Mesin pembuat profil kayu, mesin trimmer ‘Bosch’
(Sumber : perkakasku.com)

Gambar 24. Mesin drill tangan pada kayu, besi dan dinding (impact drill)
(http://ykjingchuang.en.made-in-china.com)
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6. Alat Keselamatan Kerja
a. Helm
b. Kaca mata
c. Rompi
d. Kaus tangan
e. Kaus kaki
f. Slink, Karmantal, harnes, figuf of eight, dll

O. Tes Formatif
Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut :
8. Jelaskan apa yang dimaksud dengan alat.
9. Jelaskan apa yang dimaksud dengan bahan.
10.

Jelaskan apa latar belakang dan tujuan diselenggarakan mata

kuliah bahan dan alat.
P. Daftar Pustaka
Literatur yang digunakan dalam pembahasan bab ini adalah :
- Dodong Budianto A., Mesin Tangan Industri Kayu, Kanisius, 1995
- Flock, Djaprie., Ilmu Teknologi Bahan, Erlangga, 1988

E. Rangkuman
Bahan yang dimaksud disini adalah semua material yang biasa
digunakan dalam rancangan suatu elemen interior.
Alat adalah benda/ sarana yang digunakan oleh manusia untuk
membantu dalam mempermudah segala pekerjaan/pekerjaan/kegiatan/
aktivitas yang dilakukannya.
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