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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Projek 

1.1.1.Gagasan Awal 

 Kopi Indonesia saat ini menempati peringkat keempat 

terbesar di dunia. Dengan hasil panen mencapai 420.000 ton tiap 

tahunnya, Indonesia menyalurkan 271.000 ton kopi untuk di ekspor. 

Sejarah kopi Indonesia yang panjang mulai dari diperkenalkan oleh 

Belanda, penerapan sistem tanam paksa hingga telah berperan 

penting dalam pertumbuhan ekonomi negara merupakan sesuatu 

yang patut dikenang dan dibangkitkan kembali. Saat ini sebagian 

besar masyarakat gemar mengkonsumsi minuman kopi karena 

kenikmatan dan aromanya jika diminum baik pagi hari atau malam 

hari ketika sedang bekerja ataupun sedang bersantai. Saat ini juga 

banyak bermunculan tempat-tempat bersantai untuk menikmati 

kopi. Selain itu macam jenis penyajian minuman kopi juga semakin 

bervariasi seperti cappuccino, espresso, vanilla latte, moccacino, 

dan lain-lain. 

Tanaman kopi tumbuh pada area Bean Belt dimana 

Indonesia merupakan lokasi dari 20 besar produsen kopi terbesar 

didunia. Wilayah Kabupaten Semarang merupakan salah satu 

lokasi di Indonesia yang memiliki komoditas cukup tinggi tentang 
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hasil kopi misalnya seperti kopi Banaran dan kopi kelir dari 

Ungaran. Selain itu karena beragam manfaat dari kopi, 

Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif kembali 

menyelenggarakan Festival Kopi Indonesia di Kota Ungaran dan 

Hari Kopi Internasional di Kota Semarang. Hal ini menunjukan 

antusiasme masyarakat terhadap kopi cukup tinggi dan Kabupaten 

Semarang memiliki potensi besar tentang produksi kopi. 

PTPN IX merupakan perusahaan dengan komoditi cukup 

besar tentang hasil kopi yang memiliki perkebunan kopi di Bawen 

dan pabriknya di Jambu. Di Indonesia sendiri saat ini hanya 

memiliki satu Museum Kopi Banaran yaitu di Desa Gemawang, 

Kecamatan Jambu, Kabupaten Semarang. Akan tetapi fasilitas 

yang ada belum cukup optimal dan letaknya terlalu jauh dengan 

keramaian masyarakat kota. Berdasarkan hal tersebut, diperlukan 

suatu tempat yang berfungsi sebagai Museum Kopi baru untuk 

menjawab keingintahuan masyarakat yang lebih dalam lagi tentang 

produksi kopi dalam negeri yang mampu bersaing di pasar 

Internasional. Dalam hal ini PTPN IX selaku pemilik akan bekerja 

sama dengan perusahaan PTPN XII di Jember yang juga memiliki 

kebun dan pabrik kopi untuk menambah koleksi pada Museum Kopi 

yang akan dibangun.  

1.1.2.Alasan Pemilihan Judul 

- Ketertarikan ( Interest ) 
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Kopi Indonesia saat ini menempati peringkat keempat 

terbesar di dunia. Dengan hasil panen yang melimpah, Indonesia 

menyalurkan kopi untuk di ekspor. Sejarah kopi Indonesia yang 

panjang mulai dari diperkenalkan oleh Belanda, penerapan sistem 

tanam paksa hingga telah berperan penting dalam pertumbuhan 

ekonomi negara merupakan sesuatu yang patut dikenang dan 

dibangkitkan kembali. Disamping itu saat ini juga banyak 

bermunculan komunitas pecinta kopi yang memperkenalkan teknik 

untuk menyajikan kopi dengan berbagai campuran sehingga 

menciptakan sebuah rasa kopi yang nikmat dan berbeda rasa dari 

biasanya. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa minat 

masyarakat terhadap kopi masih cukup tinggi saat ini. 

- Kepentingan ( Urgency ) 

 Saat ini di Indonesia, mengkonsumsi kopi menjadi sebuah 

gaya hidup bagi masyarakat mulai dari kalangan remaja hingga 

dewasa. Minuman kopi memang telah mengalami perkembangan 

dari masa ke masa mulai dari berbagai macam jenis penyajiannya 

hingga banyak bermunculan tempat-tempat bersantai untuk 

menikmati kopi. Namun hal ini tidak sejalan dengan pengetahuan 

masyarakat terhadap kopi. Hampir sebagian besar masyarakat 

belum mengetahui berbagai hal yang berkaitan dengan kopi seperti 

macam-macam jenis kopi asli Indonesia, proses pengolahan biji 

kopi hingga kopi dapat dinikmati dan berbagai manfaat kesehatan 

tubuh yang dapat diperoleh dari kopi. 
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- Kebutuhan ( Needed ) 

 Kabupaten Semarang saat ini hanya memiliki satu Museum 

Kopi yaitu di Desa Gemawang, Kecamatan Jambu, Kabupaten 

Semarang. Akan tetapi fasilitas yang ada belum cukup optimal dan 

letaknya terlalu jauh dengan keramaian masyarakat kota.  

Berdasarkan hal tersebut, diperlukan suatu tempat yang berfungsi 

sebagai Museum Kopi baru dan diharapkan dapat menjadi sebuah 

studi banding dan menjawab keingintahuan masyarakat yang lebih 

dalam lagi tentang produksi kopi dalam negeri yang mampu 

bersaing di pasar Internasional serta menambah sektor pariwisata 

di Jawa Tengah. 

- Keterkaitan ( relevancy ) 

 Tanaman kopi hanya tumbuh pada area Bean Belt yaitu 

lokasi dari 20 besar produsen kopi terbesar didunia. Wilayah 

Kabupaten Semarang merupakan salah satu lokasi di Indonesia 

yang memiliki komoditas cukup tinggi tentang hasil kopi misalnya 

seperti kopi Banaran dan kopi kelir dari Ungaran. Selain itu karena 

beragam manfaat dari kopi, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi 

Kreatif kembali menyelenggarakan Festival Kopi Indonesia di Kota 

Ungaran dan Hari Kopi Internasional di Kota Semarang. Hal ini 

menunjukan antusiasme masyarakat terhadap kopi cukup tinggi 

dan Kabupaten Semarang memiliki potensi besar tentang produksi 

kopi. 
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1.2. Tujuan dan Saran Pembahasan 

1.2.1. Tujuan  

 Tujuan pembahasan untuk menggali dan merumuskan 

segala potensi dan masalah yang berkaitan dengan perencanaan 

dan perancangan sebuah Museum Kopi melalui kegiatan observasi 

dan studi literatur.  

1.2.2. Sasaran 

  Sasaran yang ingin dicapai adalah menghasilkan sebuah 

perencanaan dan perancangan kompleks Museum Kopi yang 

nyaman untuk seluruh masyarakat (anak-anak, remaja, dewasa) di 

Indonesia, khususnya di Kabupaten Semarang dan Kota Semarang 

yang membutuhkan wawasan lebih luas tentang kopi dan manfaat-

manfaatnya bagi kesehatan tubuh.  

1.3. Lingkup Pembahasan 

Lingkup pembahasan projek Museum Kopi di Kabupaten Semarang 

meliputi: 

- Menciptakan suatu wadah untuk memberikan sarana edukasi 

wisata tentang berbagai hal yang berkaitan dengan kopi dan 

manfaatnya bagi kesehatan. 

- Menumbuhkan minat masyarakat (anak-anak, remaja, dewasa) 

terhadap museum dan meningkatkan pengetahuan masyarakat 

tentang berbagai hal yang berkaitan dengan kopi. 
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- Membangun Museum Kopi dengan fasilitas serta sarana 

prasarana yang cukup lengkap dan menemukan ide atau inovasi 

baru dalam pemanfaatan kopi. 

- Menyesuaikan bentuk dan tatanan massa bangunan sesuai 

dengan kebudayaan serta nilai-nilai lokal agar memberikan kesan 

mendalam bagi masyarakat setelah berkunjung ke Museum Kopi. 

1.4. Metode Pembahasan 

1.4.1. Metode Pengumpulan Data 

Terdapat dua cara pada metode pengumpulan data yaitu metode 

pengumpulan data primer dan metode pengumpulan data 

sekunder. 

a. Metode Pengumpulan Data Primer 

 Metode pengumpulan data primer adalah metode 

pengumpulan data secara langsung yang diperoleh dari pihak 

pertama atau langsung dengan narasumber. 

- Studi Observasi 

 Pengumpulan data dilakukan dengan melakukan studi 

observasi lapangan atau survey pada beberapa projek sejenis 

seperti bangunan museum yang ada di Jawa Tengah, serta 

pengumpulan data yang berkaitan dengan tapak yang akan 

dipilih dengan memperhatikan kesesuaian aspek yang 

berkaitan dengan projek. Dari hasil studi observasi akan 

didapatkan data-data  berupa  foto dan informasi yang 

berkaitan dengan projek. 
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- Wawancara 

 Pengumpulan data dilakukan dengan melakukan tanya 

jawab secara langsung  dengan narasumber  yang berada 

dilokasi survey untuk mendapatkan informasi yang berkaitan 

dengan projek. 

b. Metode Pengumpulan Data Sekunder 

 Metode pengumpulan data sekunder adalah metode 

pengumpulan data yang diperoleh secara tidak langsung atau 

melalui perantara. Pengumpulan data sekunder diperoleh melalui 

studi literatur/buku, jurnal-jurnal dan media internet  mengenai teori-

teori yang berhubungan dengan obyek  studi projek yang sejenis. 

1.4.2. Metode Penyusunan dan Analisa 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4.3. Metode Pemrograman 

  Metode yang digunakan dalam pemrograman antara lain: 

- Tahap Analisa  

Metode Deduktif 

Menggunakan data sekunder, 

yaitu data literatur yang 

berkaitan dengan projek 

Museum Kopi di Kabupaten 

Semarang. 

Metode Induktif 

Menggunakan data primer, yaitu 

hasil dari observasi langsung ke 

lokasi projek maupun hasil 

wawancara. 

Kajian Teori Permasalahan yang Ditemukan 

Analisa dan Pemecahan 

Masalah 

Diagram 1.1 Metode Penyusunan dan Analisa 

Sumber: Analisis Penulis, 2017 
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a. Melakukan analisa pendekatan arsitektural projek Museum 

Kopi di Kabupaten Semarang seperti pelaku, aktivitas 

pelaku, kebutuhan ruang dan besaran ruang serta 

persyaratan ruang berkaitan dengan fungsi ruangnya. 

b. Melakukan analisa beberapa alternatif pendekatan sistem 

bangunan projek Museum Kopi di Kabupaten Semarang 

ditinjau dari sistem struktur bangunan, sirkulasi, fisika 

bangunan, utilitas, keamanan, dan proteksi kebakaran. 

c. Melakukan analisa kondisi lingkungan makro dan analisa 

lingkungan mikro (alternatif tapak). 

- Tahap Sintesa : 

a. Menentukan program zoning tata ruang luar dan dalam 

bangunan berdasarkan hubungan ruang dan hirarki ruang. 

b. Menentukan program sistem bangunan seperti struktur 

bangunan, sirkulasi, fisika bangunan, utilitas, keamanan, 

dan proteksi kebakaran yang akan digunakan di projek 

Museum Kopi di Kabupaten Semarang. 

c. Menentukan penekanan desain yang digunakan dan tapak 

yang terpilih. 

1.4.4. Metode Perancangan Arsitektur 

  Metoda perancangan arsitektur membahas metoda perancangan 

yang meliputi konsep, rancangan skematik, pengembangan rancangan, 

pembuatan detail, dan juga mempresentasikan karya untuk diuji 

kelayakannya. 
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1.4.5. Alur Pikir Pembahasan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagram 1.2 Metode Perancangan Arsitektur 

Sumber: Analisis Penulis, 2017 

Konsep Perancangan 

- Tema Rancangan 
- Penekanan Desain 

Skematik Desain 
- Analisa Tapak 
- Zoning Makro 
- Zoning Mikro 

Landasan Teori dan Program 

“Museum Kopi di Kabupaten 
Semarang” 

Pengembangan 

Desain 

Presentasi 

Diagram 1.3 Alur Pikir Pembahasan 

Sumber: Analisis Penulis, 2017 

LATAR BELAKANG 

GAGASAN AWAL 

MUSEUM KOPI DI 

KABUPATEN 

SEMARANG 

ANALISA PROGRAM 

ARSITEKTURAL, KONTEKS 

LINGKUNGAN DAN ASPEK 

BANGUNAN 

DATA 

WAWANCARA 

OBSERVASI 

STUDI LITERATUR 

• Studi Literatur 

• Studi Komparasi Proyek Sejenis 

• Studi Konteks Bangunan Semarang 

• Studi Permasalahan Desain Dominan 

• Studi Penekanan Desain 

LANDASAN TEORI DAN 

PROGRAM 

MUSEUM KOPI DI KABUPATEN 

SEMARANG 

KONSEP PERANCANGAN 

• Tema Perancangan 

• Penekanan Desain 

SKEMATIK DESAIN 

• Analisa Tapak 

• Analisa Mikro 

• Analisa Makro 

PENGEMBANGAN DESAIN PRESENTASI 



10 
 

1.5. Sistematika Pembahasan 

Sistematika Pembahasan  dalam Landasan Teori dan Pemrograman 

adalah sebagai berikut: 

1.5.1. BAB I PENDAHULUAN 

Berisi uraian tentang latar belakang projek Museum Kopi di 

Kabupaten Semarang, tujuan dan sasaran pembahasan, lingkup 

pembahasan, metode pembahasan, dan sistematika pembahasan. 

1.5.2. BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

 Berisi tentang tinjauan umum, tinjauan khusus projek, kesimpulan, 

batasan dan anggapan. Tinjauan umum berisi uraian deskripsi umum 

tentang Museum Kopi di Kabupaten Semarang, pengantar kepada 

permasalahan dan memberi wawasan tentang kasus projek yang bersifat 

makro. Tinjauan khusus berisi tentang uraian deskriptif analisis tentang 

kasus projek baik secara induktif (hasil survey lapangan dan studi 

komparasi projek sejenis) dan secara deduktif (studi literatur). 

1.5.3. BAB III  ANALISA PENDEKATAN PROGRAM ARSITEKTUR 

Berisi pendekatan arsitektur (studi aktifitas dan studi fasilitas), 

analisa sistem bangunan (studi sistem struktur dan enclosure, studi sistem 

utilitas dan sistem pemanfaatan teknologi) serta analisa konteks 

lingkungan (pemilihan dan analisa lokasi serta tapak) yang berhubungan 

dengan projek Museum Kopi di Kabupaten Semarang. 
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1.5.4. BAB IV PROGRAM ARSITEKTURAL  

Berisikan tentang konsep program, tujuan perancangan, faktor 

penentu perancangan, faktor persyaratan perancangan, dan program 

arsitektur (program kegiatan, program sistem struktur, program sistem 

utilitas, serta program lokasi dan tapak). 

1.5.5. BAB V KAJIAN TEORI 

 

Berisi tentang kajian teori penekanan desain dan kajian teori 

permasalahan dominan yang terdiri dari uraian interpretasi dan elaborasi 

teori penekanan desain, studi preseden, dan kemungkinan penerapan 

teori penekanan desain. 

1.5.6. DAFTAR PUSTAKA 

Berisi daftar kepustakaan yang digunakan sebagai sumber studi 

literatur. Kepustakaan bersumber dari buku, karya tulis, jurnal, Peraturan 

Pemerintah dan media internet. 

1.5.7. LAMPIRAN 

Berisi data-data dapat berupa gambar, tabel, dan lain-lain yang 

berhubungan dengan isi Landasan Teori dan Pemrograman Museum Kopi 

di Kabupaten Semarang. 

 

 

 

 

 

 


