
BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang Proyek 

1.1.1. Gagasan Awal 

Industri furniture di Indonesia yang tiap tahun 

berkembang, memiliki daya tarik bagi pembeli asing dan 

berpengaruh pada tingkat ekspor furniture dari Indonesia ke 

beberapa negara yang membutuhkan furniture. Di Indonesia 

tingkat ekspor furniture ke berbagai Negara tergolong tinggi dan 

banyak peminat dari Negara luar untuk membeli produk dalam 

negeri ini. Dengan terus berkembangnya tingkat ekspor di 

Negara Indonesia ini diharapkan dapat menguntungkan dari 

pihak Indonesia sebagai distribusi yang penting bagi Negara-

negara lain yang membutuhkan impor suatu produk dari 

Indonesia. Banyaknya pengrajin-pengrajin yang berpotensi 

untuk menghasilkan suatu produk yang berkualitas juga dapat 

berguna untuk mempertahankan hasil atau kualitas produk 

yang dibuat oleh suatu pengrajin. Pengrajin furniture yang 

terkenal di kota Jepara juga banyak memiliki potensi untuk 

menghasilkan suatu produk furniture yang berkualitas dan 

memiliki nilai jual yang layak untuk dibanggakan. Tetapi banyak 

pengrajin yang memiliki kesulitan-kesulitan dalam memasarkan 
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produk buatanya agar dapat memiliki nilai jual yang layak dan 

memiliki standar produksi dengan skala internasional sehingga 

dapat bersaing dengan Negara-negara lain.  

Dengan adanya sarana-sarana pendukung seperti pabrik 

furniture yang fokus dibidang ekspor hasil furniture, diharapkan 

dapat menjadi jalan pembuka bagi pengrajin-pengrajin yang 

ada di kota Jepara ataupun di kota lain yang memiliki kualitas 

buatan yang detail dan halus. Para industri di bidang furniture 

ini dapat memanfaatkan para pengrajin-pengrajin furniture yang 

memiiliki potensi untuk menghasilkan suatu produk yang 

berkualitas dan sesuai dengan standar kriteria untuk ekspor 

furniture. Dengan begitu para pengrajin yang terpilih dapat 

hadir dalam lingkup suatu industri pabrik furniture. Selain itu 

dengan hadirnya pabrik furniture ini diharapkan dapat 

mendukung program pemerintah dalam mengurangi tingkat 

pengangguran yang ada di Indonesia. Dengan di dirikannya 

pabrik furniture ini diharapkan dapat membuka lapangan 

pekerjaan yang baru dan dapat menampung para lulusan 

ataupun tenaga ahli yang membutuhkan pengalaman bekerja 

dalam bidangnya.  

Setelah mendapatkan tenaga ahli dan para pengrajin yang 

berpotensi menghasilkan produk yang berkualitas. Pabrik 

furniture ini dapat mencari calon-calon investor yang mau dan 
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bersedia untuk berinvestasi dalam pembangunan pabrik 

furniture ini. Sehingga dapat menjadi pendukung berjalannya 

pabrik dalam segi finansial agar terus menerus dapat 

berkembang.  

Di kabupaten Kendal memiliki potensi untuk dibangunnya 

pabrik furniture di kawasan industri di Kabuoaten Kendal yang 

sekarang sedang berkembang kotanya. Dengan pembangunan 

di Kabupaten Kendal ini diharapkan dapat menjadi suatu ikon 

pabrik yang memiliki tingkat produktifitas yang tinggi.  

Pada bangunan ini, pendekatan yang akan diambil dalam 

perancangan desain nantinya adalah sebuah perancangan 

baru. Fungsi dari bangunan ini adalah sebagai pabrik yang 

khusus memproduksi furniture siap pakai. Dengan didirikan 

pabrik furniture perlunya fasilitas-fasilitas penunjang yang 

berguna agar menjadi sarana atau prasarana bagi para 

karyawan atau pekerja yang bekerja di area pabrik. Contohnya 

adalah memberikan fasilitas hiburan agar para pekerja betah 

pada saat diluar jam bekerja, memberikan suasana yang bersih 

sehingga para pekerja dapat betah bekerja di lingkungan 

pabrik. Ada juga fasilitas bagi pengunjung ataupun calon 

pembeli yang ingin melihat langsung hasil karya dari pabrik 

furniture ini. Seperti adanya ruang pamer hasil jadi yang pernah 

di buat pabrik, sehingga dapat menjadi gambaran bagi calon 
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pembeli dari dalam negeri maupun luar negeri, diberikan juga 

fasilitas lounge untuk meeting dengan pengunjung sehingga 

penggunjung dapat bersantai sambil membahas dengan 

pengelola pabrik. 

1.1.2. Alasan Pemilihan Judul 

1.1.2.1. Ketertarikan (Interest) 

Daya tarik dari Negara-negara maju seperti Amerika, 

Jepang, dan sebagainya untuk membeli produk furniture buatan 

asli Indonesia. Maka dari itu diperlukan sebuah industri berupa 

pabrik custom furniture yang memproduksi furniture yang siap 

untuk diekspor dengan kualitas dan standar ekspor. 

1.1.2.2. Kepentingan Mendesak (Urgency) 

Peningkatan ekspor furniture yang terus berkembang di 

Indonesia dan banyaknya pengrajin furniture yang ada di Kota 

Jepara. Dengan adanya pabrik custom furniture ini diharapkan 

dapat menampung apa yang dihasilkan dari para pengrajin 

sehingga dapat memenuhi kebutuhan ekspor furniture ataupun 

untuk furniture lokal dalam negeri. 

1.1.2.3. Kebutuhan (Need) 

Dengan adanya pabrik custom furniture ini, diharapkan 

dapat memberikan lapangan pekerjaan baru, menambah 

penghasilan pajak negara dengan bertambahnya tingkat ekspor 
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ke beberapa negara. Produk yang dihasilkan berupa furniture-

furniture yang berfungsi memenuhi kebutuhan konsumen. 

1.1.2.4. Keterkaitan (Relevancy) 

Pada industri furniture ini, dapat menjadi pendukung bagi 

para pengrajin furniture yang ada di pulau jawa. Sehingga 

dapat membantu berkembangnya pabrik furniture ini. 

Diharapkan adanya para investor yang mau menanamkan 

modal dalam pembangunan dan operasional pabrik furniture 

sehingga dapat maksimal dalam proses pembangunan maupun 

operasionalnya. 

1.2. Tujuan dan Sasaran Pembahasan 

Tujuan 

Tujuan dari proyek Pabrik Furniture ini adalah menjadi pabrik 

furniture yang memiliki standar ekspor yang berkuaitas dan memilikki 

kapasitas ekspor yang memadahi dengan berbagai alat dan mesin 

yang berteknologi sehingga meningkatkan tingkat presisi selama 

proses produksi dari awal hingga sampai ke tahap finishing akhir 

suatu produk 

Sasaran 

Sasaran dari proyek Pabrik Furniture ini adalah menjadi daya tarik 

bagi negara-negara luar yang ingin membeli produk yang dihasilkan 

dari pabrik furniture ini. Dan juga tidak menuntuu kemungkinan untuk 

menarik perhatian pembeli dari dalam negeri. 
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1.3. Lingkup Pembahasan 

Lingkup pembahasan dalam mendesain “Pabrik Custom 

Furniture di Kendal” dijelaskan sebagai berikut: 

1.3.1. Deskripsi Proyek 

Deskripsi proyek mengenai pabrik custom furniture di 

kendal ini berisi tentang terminologi, spesifikasi proyek yang 

menyangkut fasilitas yang disediakan, pelaku, kegiatan, 

persyaratan desain dan hal-hal lain yang mempengaruhi pada 

desain, lingkungan, dan sistem bangunan. 

1.3.2. Analisa Program Arsitektural 

Analisa ini terdiri dari analisa yang memiliki pendekatan 

arsitektur seperti pola kegiatan, persyaratan ruang, dan 

kebutuhan ruang. Untuk pendekatan sistem bangunan 

membahas tentang struktur, utilitas, dan teknologi yang akan 

dipakai dan diterapkan. Analisa yang menyangkut dengan 

kondisi tapak eksisting. 

1.3.3. Program Arsitektur 

Program arsitektur berkaitan dengan desain, tujuan, faktor 

penentu, faktor persyaratan perancangan, serta program 

arsitektural. 
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1.3.4. Kajian Teori 

Berisi tentang kajian teori penekanan desain dan teori 

permasalahan berupa uraian interprestasi dan studi preseden. 

1.4. Metoda Pembahasan 

1.4.1. Metoda Pengumpulan Data 

Metoda yang digunakan untuk pengumpulan data dengan 

2 cara, yaitu data primer (secara langsung) dan data sekunder 

(secara tidak langsung). 

- Pengumpulan data primer 

Data primer diambil dari sumber utama, untuk memperoleh 

data primer dari proyek yang bersangkutan, dibutuhkan 

narasumber yang mengetahui hal ini. Caranya adalah 

sebagai berikut: 

• Kunjungan ke proyek yang sejenis dan mengamati 

kondisi bangunan tersebut secara langsung. 

• Mengamati apa yang ada disekitar bangunan pabrik 

furniture. 

• Mengamati tata letak ruang, kebutuhan ruang, aktivitas, 

dan alur sirkulasi sebagai acuan bangunan pabrik 

furniture. 
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• Wawancara dengan narasumber agar mengetahui apa 

saja kekurangan dan kebutuhan yang ada di dalam 

bangunan pabrik furniture teresebut. 

- Pengumpulan data sekunder 

Data sekunder diambil dari sumber selain dari sumber 

utama, untuk pengumpulan data sekunder tidak diperoleh 

secara langsung, tetapi dapat dilakukan dengan cara: 

• Mencari data mengenai standar ukuran dan dimensi 

dalam lingkup kebutuhan pabrik furniture. 

• Mencari data dari internet dan buku yang berhubungan 

dengan syarat-syarat pabrik furniture. 

• Mencari data dari internet mengenai peta, KDB, KLB, 

GSB. 

1.4.2. Metoda Penyusunan dan Analisa 

Dalam melakukan analisa dapat menggunakan metoda 

analisa sebagai berikut: 

- Metoda Deduktif 

Metoda deduktif merupakan pengembangan dari data hasil 

analisa mengenai studi literatur dengan mengumpulkan 

data-data standar, fungsi bangunan, dan persyaratannya. 

Serta dapat menjadi gambaran umum tentang pabrik 

furniture. 

- Metoda Induktif 
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Metoda induktif merupakan metoda yang diambil dan 

disusun berdasarkan buku dengan membandingkan dari 

data primer hasil survey dan wawancara narasumber 

proyek sejenis guna mendapatkan data tentang kebutuhan 

ruang, kegiatan, dan fasilitas-fasilitas yang diperlukan. Dari 

semua data tersebut dijadikan menhadi satu kesatuan. 

1.4.3. Metoda Pemrograman 

Metoda pemrograman dilakukan dari hasil analisis data-data 

yang telah didapatkan. Sehingga data dan analisis tersebut 

akan menghasilkan pemecahan masalah yang berguna dalam 

menentukan pemrograman seperti program ruang dan program 

tapak. Setelah itu dapat diterapkan ke dalam konsep dan 

selanjutnya di implementasikan ke dalam pengembangan 

desain. 

1.4.4. Metoda Perancangan Arsitektur 

Pada proyek perancangan arsitektur ini diawali dengan 

penetapan judul “Pabrik Custom Furniture di Kendal”. Setelah 

itu mendeskripsikan judul yang dipillih sehingga menghasilkan 

fungsi, persyaratan yang berhubungan dengan proyek tersebut. 

Sesudah pendeskripsian dilanjutkan penetapan sasaran dan 

tujuan proyek ini. 

Setelah itu, mulai mengumpulkan data-data yang 

berhubungan dengan pabrik furniture secara primer maupun 
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sekunder. Dilanjutkan dengan Landasan Teori dan 

Pemrograman jika semua data sudah terkumpul untuk 

dilanjutkan ke tahap analisa. Tahap selanjutnya adalah masuk 

ke dalam tema perancangan yang berhubungan dengan 

desain. Kemudian dilanjutkan ke dalam tahap perancangan 

skematik, dalam tahap ini diperlukan analisis lokasi, konsep 

bangunan, konsep bentuk dan dilanjutkan pengaplikasian ke 

dalam tapak terpilih. Berikutnya adalah mulainya tahapan 

pengembangan desain yang diambil dari skematik yang 

kemudian dijadikan gambar kerja dan gambar detail. Setelah 

semuanya selesai, tahap terakhir adalah mulainya presentasi 

final dari proyek ini. 
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1.5. Sistematika Pembahasan 

BAB I. PENDAHULUAN 

Pada bab ini berisi tentang uraian pendahuluan mengenai 

Landasan Teori dan Program-program yang bersangkutan tentang 

latar belakang, tujuan, sasaran pembahasan, lingkup pembahasan, 

metoda pembahasan, dan sistematika pembahasan yang akan 

digunakan pada proyek. 

BAB II. TINJAUAN PROYEK 

Pada bab ini berisi tentang tinjauan umum yang merupakan 

gambaran umum tentang wawasan pengertian proyek, seperti latar 

belakang dan sasaran yang akan dicapai, tinjauan khusus yang 

berisi tentang terminologi, kegiatan, spesifikasi, dan persyaratan 

desain.  

BAB III. ANALISA DAN PENDEKATAN PROGRAM ARSITEKTUR 

Pada bab ini berisi tentang studi mengenai pendekatan untuk 

program yang akan digunakan seperti analisa pendekatan arsitektur, 

analisa pendekatan sistem bangunan dan analisa konteks 

lingkungan. 

BAB IV. PROGRAM ARSITEKTUR 

Pada bab ini berisi uraian mengenai konsep program, tujuan 

perancangan seperti faktor penentu perancangan, faktor persyaratan 
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perancangan, dan membahas tentang program arsitektur seperti 

program kegiatan, program sistem struktur, dan program sistem 

utilitas. 

BAB V. KAJIAN TEORI 

Pada bab ini berisi uraian tema kajian meliputi kajian teori 

penekanan / tema desain seperti uraian interpretasi dan elaborasi, 

studi preseden, dan rencana penerapan teori tema desain, dan 

kajian teori dan permasalahan dominan. 

KEPUSTAKAAN  

Berisi tentang sumber data yang didapatkan dari buku, jurnal, 

skripsi, maupun situs yang digunakan untuk dimasukan ke dalam 

penyusunan Landasan Teori dan Program. 

LAMPIRAN 

Berisi tentang hal yang berkaitan dengan proyek pabrik 

furniture yang digunakan untuk data penyerta. 
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