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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

1.1  Latar Belakang Proyek Akademi Kuliner di Semarang 

Makanan adalah salah satu kebutuhan primer setiap individu dalam 

perkembangannya makanan tidak hanya digunakan sebagai pemenuhan kebutuhan 

saja, melainkan juga pemenuhan kepuasan orang yang mengkonsumsinya. Hal ini 

menjadikan makanan sebagai gaya hidup yang terus mengikuti jaman, karena 

tambahan unsur karya seni dalam penyajiannya. Restoran yang ada tidak sekedar 

memperhatikan rasa namun juga mengatur tata letak setiap komponennya agar 

terlihat indah dan bisa memanjakan mata pembelinya. 

Dunia kuliner kini telah berkembang dengan pesat, trend dan informasi seputar 

kuliner dengan cepatnya menyebar luas baik dalam media cetak maupun elektronik. 

Para penikmat kuliner juga terus mencari sesuatu yang baru yang bisa memanjakan 

lidah dan mata. Bahkan dengan adanya media sosial yang banyak digunakan anak 

muda, bisnis kuliner kian melejit pamornya.  

Tingkat pariwisata di Kota Semarang juga berkembang pesat, dilihat dari 

maraknya pembangunan berbagai hotel. Kuliner Kota Semarang yang terkenal 

dengan sajian lokalnya, sekarang juga berkembang dengan munculnya berbagai 

restoran dan café yang menggunakan konsep penyajian yang indah. Perkembangan 

ini juga berdampak terhadap tenaga kerja ahli yang dibutuhkan, seperti chef dan 

asisten chef. 
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1.2  Tujuan dan Sasaran Pembahasan Akademi Kuliner di Semarang 

1.2.1 Tujuan 

Tujuan dari pengadaan bangunan akademi kuliner ini adalah memberi 

fasilitas pendidikan mengenai ilmu kuliner yang dilengkapi dengan 

restoran, café, bakery and coffee shop sebagai lokasi kerja praktek. 

1.2.2 Sasaran Pembahasan 

- Menciptakan fasilitias pendidikan kuliner sebagai tempat belajar para 

calon chef dan pengembangan kreatifitas di dunia kuliner. 

- Menciptakan lapangan kerja bagi mahasiswa untuk melakukan kerja 

praktek. 

- Sasaran Pengguna adalah calon mahasiswa usia 18 - 25 tahun, dengan 

pendidikan minimal SMA /sederajat. 

1.3  Lingkup Pembahasan Akademi Kuliner di Semarang 

Proyek “Akademi Kuliner Semarang” ini merupakan sebuah perencanaan 

baru berupa kompleks bangunan akademi. Fungsi utama bangunan adalah 

wadah pendidikan lanjutan dari sekolah menengah atas atau sederajat, yang 

berfokus pada bidang kuliner.  

Fasilitas utama pada proyek ini adalah ruang-ruang kelas yang diguakan 

untuk kegiatan pembelajaran. Karena pendidikan akademi akan lebih berfokus 

pada pembelajaran praktek, maka dalam akademi kuliner praktek yang 

dilakukan adalah memasak dalam ruang kelas dapur. Sehingga kebutuhan 

ruang kelas praktek cenderung lebih besar serta membutuhkan perencanaan 

yang lebih khusus dibanding ruang kelas teori. 
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1.4 Metode Pembahasan Akademi Kuliner di Semarang 

Metode pembahasan yang dilakukan adalah mengumpulkan data, 

menyusun dan menganalisis data. Selanjutnya hasil dari olah data disusun 

menjadi program, dan menjadi landasan merancang arsitektur bangunan 

berdasarkan program yang dibuat. 

1.4.2 Metode Pengumpulan Data 

Pada proyek akhir asitektur berjudul “Akademi Kuliner di Semarang” 

ini, data yang dikumpulkan terbagi atas dua jenis data yakni sebagai 

berikut :  

 Data Primer 

Berupa data utama sebagai acuan mengenai kebutuhan dasar 

bangunan. Data ini meliputi aktivitas pelaku, kebutuhan dan 

persayaratan ruang, yang dikumpulkan mealalui 2 cara  yaitu :  

  Observasi Proyek sejenis  

Data yang dikumpulkan adalah contoh ruang-ruang yang 

digunakan dalam proyek ini beserta dimensi dan persyaratan 

ruang yang dibutuhkan. Rekam suasana dilakukan dengan 

pengamatan dan pengambilan foto. Pengukuran juga 

dilakukan untuk memperoleh bukti otentik yang presisis. 

proyek sejenis yang akan disurvey adalah Trsitar Culinary 

Academy, Universitas Ciputra Program Studi Culinary 

Business, dan Universitas Katolik Soegijapranata Jurusan 

Nutrition and Culinary.  
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 Wawancara 

a. Dengan staff kemahasiswaan untuk memperoleh data 

mengenai kurikulum dan jadwal perkuliahan serta 

kegiatan admintrasi. 

b. Dengan Kepala Program Studi untuk memperoleh data 

sistem pembelajaran yang diterapkan.  

c. Dengan dosen dan mahasiswa untuk memperoleh 

data tentang kebutuhan dan fasilitas ruang kelas yang 

sesuai dengan pengguna. 

 Observasi Tapak 

Data yang dikumpulkan adalah keadaan alami maupun 

buatan yang ada dalam tapak yang akan digunakan. Rekam 

suasana dilakukan dengan pengamatan dan pengambilan 

foto. Pengukuran juga dilakukan untuk memperoleh dimensi 

yang nyata.  

 Data Sekunder 

Merupakan data yang mendukung data-data primer. Tujuan 

pengumpulan data ini adalah membahas objek studi secara 

teoritis yang akan dijadikan pembanding keadaan rii. Data yang 

dibutuhkan adalah spesifikasi ruang secara arsitektural , regulasi 

khusus bagi bangunan akademi, serta regulasi daerah. Data 

diperoleh melalui : 
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 Literatur 

Menggali data melalui sumber informasi dan teori penting 

mengenai pembahasan yang di bahas dari buku, kutipan, 

maupun makalah.  

 Internet 

Mengutip dan merumuskan teori dan kasus yang didapatkan 

pada jurnal, ensiklopedia, maupun teori pada website melalui  

internet. 

1.4.3 Metode Penyusunan dan Analisis 

Metoda penyusunan dan analisa yang akan digunakan adalah secara 

deduktif dan induktif. 

 Deduktif yaitu bersumber dari permasalahan yang diangkat mengenai 

efisiensi ruang, yang kemudian dijabarkan fakta-fakta dari aktivitas 

pelaku, kebutuhan dan persyaratan bangunan berdasarkan standar 

atau buku seperti penggunaan buku, dan data dari internet, kemudian 

membandingkannya dengan gambaran umum proyek dengan 

bangunan-bangunan lain yang sejenis.  

 Induktif yaitu berdasarkan hasil survey, studi banding di lapangan 

dengan bangunan berfungsi sejenis, serta data-data dari studi 

pustaka. Kemudian data tersebut diolah dan di bandingkan serta 

dianalisis baik dari segi manfaat, fasilitas, dan standar desain yang 

dibutuhkan sebagai bangunan akademi.  

1.4.4 Metode Pemrograman 

Metoda pemrograman dilakukan dengan cara menolah hasil studi dan 

data yang telah dikumpulkan, memilah informasi yang dapat digunakan 
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dan membentuk kesimpulan dan hal-hal yang dapat diaplikasikan pada 

perancangan proyek seperti permasalahan dominan, penekanan dan 

persyaratan desain, serta kelayakan lokasi. Metoda pemrograman dibuat 

sesuai alur yang dijelaskan melalui Skema1. 

Skema 1 . Alur Kerangka Pemikiran 

Analisa pribadi, Juni 2016 

DETAIL

PENGEMBANGAN DESAIN

RANCANGAN SKEMATIK DAN DESAIN

TEMA DESAIN

LANDASAN TEORI DAN PEMROGRAMAN

ANALISA DATA

PENGUMPULAN DATA (primer, sekunder, observasi)

PENETAPAN LINGKUP dan SASARAN

DESKRIPSI JUDUL PROYEK

PEMILIHAN JUDUL PROYEK



7 

Kesimpulan tersebut berisikan hubungan antara pelaku, aktivitas, ruang 

sesuai persyaratan yang dibutuhkan berdasarkan studi kelayakan lokasi.  

Analisis yang dilakukan difokuskan pada beberapa hal, yaitu : 

 Analisa pengertian akademi dan kuliner 

 Analisa data primer (observasi dan literatur) 

 Analisa data sekunder (wawancara) 

 Studi aktivitas 

 Studi ruang 

 Studi lokasi 

1.4.5 Metode Perancangan Arsitektur 

Metoda dalam perancangan arsitektur yang akan dilakukan adalah : 

a. Uraian Tema Desain 

Penetapan dan penjabaran konsep yang menjadi perancangan 

keseluruhan bangunan. Berupa penyampaian gagasan awal serta 

uraian tema desain sehingga bangunan yang akan dirancang memiliki 

kiblat yang akan dituju.  

b. Rancangan Skematik dan Desain  

Penyampaian ide / gagasan yang sesuai dengan tema desain melalui 

sketsa. Meliputi konsep ruang, konsep bentuk dan masa, konsep 

bangunan dan lingkungan. 

c. Pengembangan Desain 

Pengembangan rancangan skematik dan desain dalam bentuk 

gambar kerja, lengkap dengan keterangan dan spesifikasi sesuai 

dengan landasan teori dan program di awal perancangan. 
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d. Pembuatan Detil 

Penggambaran detil-detil bangunan yang dibutuhkan dan sesuai 

dengan proyek, sehingga memberi penjelasan lebih lanjut mengenai 

aplikasi solusi dari permasalahan dominan serta keunikan proyek. 

e. Presentasi Produk Perancangan 

Merupakan tahap akhir dalam metode perancangan arsitektur dengan 

melakukan presentasi dengan software Power Point mengenai 

proyek “Akademi Kuliner di Semarang” serta pembuatan maket 

proyek akhir. 

1.5 Sistematika Pembahasan Akademi Kuliner di Semarang 

1.5.2 BAB I : Pendahuluan 

Pada bab ini berisi uraian yang bersifat mengantar, mendahului, dan 

menjelaskan awal dari seluruh materi Landasan & Teori Program. Secara 

lebih lanjut akan membahas ; latar belakang proyek, tujuan dan sasaran 

pembahasan, lingkup pembahasan, metode pembahasan (meliputi 

metode pengumpulan data (primer dan sekunder), metode penyusunan 

dan analisis (deduktif) , metode pemrograman, dan metode perancangan 

arsitektur, serta sistematika pembahasan (meliputi pendahuluan, tinjauan 

proyek, analisis pendekatan arsitektur, program arsitektur, dan kajian 

teori). 

1.5.3 BAB II : Tinjauan Proyek 

Pada bab ini berisi uraian deskripsi umum, pengantar terhadap 

permasalahan, dan wawasan tentang kasus maupun proyek yang masih 

bersifat makro dan belum menjurus ke proyek secara khusus dan spesifik. 

Secara lebih lanjut akan membahas ; tinjauan umum (meliputi gambaran 
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umum, latar belakang  perkembangan - trend, dan sasaran yang akan 

dicapai), tinjauan khusus (meliputi terminologi, kegiatan, spesifikasi dan 

persyaratan desain, deskripsi konteks kota, urgensi, relevansi, studi 

banding kasus proyek sejenis, dan permasalahan desain), serta 

kesimpulan, batasan, dan anggapan. 

1.5.4 BAB III : Analisis Pendekatan Program Arsitektur 

Pada bab ini berisi uraian secara kualitatif dan kuantitatif analisis 

pendekatan program arsitektur. Secara  lebih lanjut akan membahas ; 

analisis pendekatan arsitektur (meliputi studi aktifitas, studi fasilitas, studi 

ruang khusus, studi luas bangunan dan lahan, studi citra arsitektural), 

analisis pendekatan sistem bangunan (meliputi studi sistem struktur dan 

enclosure, studi sistem utilitas, studi pemanfaatan teknologi), dan analisis 

pendekatan konteks lingkungan (meliputi analisis pemilihan lokasi dan 

analisis pemilihan tapak). 

1.5.5 BAB IV : Program Arsitektur 

Pada bab ini berisi uraian secara kualitatif dan kuantitif yang 

mendasarkan pada analisis pendekatan pada BAB I – BAB III serta 

merupakan kesimpulan secara menyeluruh. Secara lebih lanjut akan 

membahas  ; konsep program, tujuan perancangan, faktor penentu 

perancangan, faktor persyaratan perancangan, dan program arsitektur 

(program kegiatan, program sistem struktur, dan program sistem utilitas). 

1.5.6 BAB V : Kajian Teori 

Pada bab ini dibahas uraian mengenai kajian teori penekanan 

desain dan kajian teori permasalahan dominan. Subbab yang dibahas 

lebih lanjut diantaranya ;  interpretasi dan elaborasi dari teori penekanan 
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desain dan teori permasalahan dominan, studi preseden, dan 

kemungkinan implementasi teori ke dalam kasus pada proyek yang 

sedang dibahas. 

1.5.7 Daftar Pustaka 

Berisi tentang sumber referensi yang digunakan baik berupa literatur 

secara kepustakaan maupun secara elektronik untuk penyusunan laporan 

Landasan Teori dan Program. 

1.5.8 Lampiran 

Berisi hal-hal yang berhubungan dengan laporan proyek “Akademi 

Kuliner di Semarang” yang digunakan sebagai data penyerta. 

 

  


