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BAB V 

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan pengolahan data tentang Kursi tamu yang dibuat dari 

bahan dasar kayu jati di CV. Jepara Lestari Furnitur Art, maka dapat 

diambil kesimpulan akhir bahwa pendiri CV Jepara Lestari Furniture Art 

adalah seorang pengusaha furniture yang berasal dari Jepara, yang sekarang 

berdomisili di Sanggau Ledo Kalimantan Barat, pemilik CV Jepara Lestari 

Furniture Art adalah Siswanto, Siswanto adalah putra ke lima dari lima 

bersaudara dari pasangan Abu (ayah) dan Subaeha (ibu). 

Adapun jenis kayu yang dijadikan material utama dalam pembuatan 

furniture kursi tamu adalah kayu jati. Kayu jati adalah kayu yang memiliki 

kualitas ketahanan dan kekuatan sangat baik, kayu jati mengandung 

semacam minyak endapan dalam sel-sel kayunya sehingga tahan terhadap 

serangan rayap dan cuaca walau tanpa divernis. Selain kayu jati ada 

beberapa material tambahan yang digunakan dalam pembuatan kursi tamu, 

yang fungsinya hanya sebagai pendukung dari material utama. 

Motif ragam hias atau ornamen yang ada pada kursi tamu adalah 

motif ragam hias yang berasal dari Jepara, motif ragam hias yang berupa 

stilasi dari daun, batang,tumbuh-tumbuhan yang masih muda (motif 

Lunglungan) yang dikombinasikan dengan motif bunga, atau buah bahkan 

ada juga motif tertentu yang mengkombinasikan antara motif tumbuh-
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tumbuhan (flora) dengan motif binatang burung (fauna). Gaya motifnya 

dalah gaya motif simetris, yaitu selalu ada keseimbangan arah gerak daun 

dan jumlahnya yang selalu sama antara kanan dan kirinya. Motif-motif 

tersebut adalah motif yang memang merupakan ciri khas dari motif ragam 

hias seni ukir Jepara. 

 

B. Rekomendasi 

1. Bagi pelaku atau pengusaha 

Untuk ornamen perlu penambahan dengan ornamen-ornamen yang 

ada di Kalimantan Barat, hal ini agar masyarakat disekitar tempat usaha 

furnitur ini dibuat akan lebih tertarik dengan semua benda-benda furnitur 

rumah tangga yang dibuat atau diproduksi. Untuk penambahan ornamen 

tersebut harus memunculkan image Kalimantan Barat. 

2. Bagi instansi terkait 

Furnitur rumah tangga adalah barang-barang yang memiliki nilai 

estetis dan kegunaan, oleh karena itu perlu mendapatkan dukungan dan 

perhatian bagi instansi-instansi terkait agar tetap terjaga keberadaan dan 

perkembangannya. Pemerintah hendaknya harus bisa membina, mendidik 

dan memberikan pelatihan serta mendukung dalam bentuk penyediaan 

berupa modal kepada usaha-usaha kecil menengah agar usaha-usaha 

seperti ini bisa berkembang dengan baik dan membantu dalam 

mewujudkan kesejahteraan masyarakat, bangsa dan negara. 

3. Bagi masyarakat umum 
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Masyarakat hendaknya memberikan apresiasi yang positif dan 

dukungan bagi para pengusaha, khususnya pengusaha furnitur rumah 

tangga yang menggunakan bahan dasar kayu. Bersama-sama kembali 

menggali segala potensi yang ada yang bisa dikembangkan dan bisa 

dijadikan hal yang mengutungkan baik untuk diri kita maupun keuntungan 

bersama untuk kemajuan dan kemakmuran bangsa kita ini.  

 

 

 

 


