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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Proyek 

1.1.1 Gagasan Awal  

Galeri busana muslim adalah ruangan atau gedung tempat 

memamerkan busana muslim dan juga terdapat ruang fashion sebagai 

peragaan busana muslim dan butik busana muslim adalah toko pakaian 

yang menjual busana muslim yang dipakai oleh umat islam laki-laki 

(muslim) maupun perempuan (muslimah) dalam melakukan aktivitas 

keseharian ataupun dalam acara tertentu.Di Zaman yang semakin 

modern ini, kebutuhan akan fashion busana muslim yang simple, rapih, 

cantik, anggun, dan menarik sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Pada 

saat ini tren busana muslim di Indonesia terus mengalami 

perkembangan ditandai dengan bertambahnya macam model busana 

muslim yang dapat disesuaikan dengan tren fashion masa kini.Selain 

itu busana muslim sudah menjadi lebih stylish dan trendy, apalagi jika 

dipadu padankan antara satu busana dengan busana lainnya. Namun 

tidak hanya mengukuti tren saja , dalam berbusana muslim juga tetap 

mengikuti khaidah agama islam (busana muslim dapat mengikuti 

perkembangan jaman dengan model yang trendy namun aurat tetap 
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tertutup dan tidak berlebihan pada desainnya). Oleh sebab itu dengan 

mendirikan Galeri dan Butik Busana Muslim diharapkan dapat 

memenuhi akan kebutuhan fashion busana muslim kepada masyarakat. 

Galeri dan Butik Busana Muslim ini merupakan bangunan 

perancangan baru yang berfungsi sebagai bangunan/ruang yang 

memamerkan busana muslim yang diletakan pada galeri dengan 

menampilkan beberapa desain terbaru busana muslim melalui 

peragaan busana  dan toko pakaian yang menjual busana muslim. 

Galeri dan Butik Busana Muslim ini diupayakan dapat memenuhi 

kepuasaan pelanggan dengan memberikan hasil dan kualitas yang 

bagus dan sesuai dengan keinginan pelanggan terhadap fashion desain 

busana muslim. 

   Lokasi usaha Galeri dan Butik Busana Muslim ini strategis dan 

mudah dijangkau oleh konsumen karena dekat dengan pusat 

keramaian. Galeri dan Butik Busana Muslim ini menyediakan fasilitas 

terbaik untuk para konsumen dalam mengembangkan tren busana 

muslim pada masyarakat kota Semarang dan sekitarnya. 

1.2 Tujuan dan Sasaran  

1.2.1 Tujuan 

   Tujuan penyusunan Landasan Teori dan Program Galery dan 

Butik Busana Muslim di Semarang ini sebagai panduan pada tahap 

perancangan desain. 
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1.2.2 Sasaran 

Sasaran dari Landasan Teori dan Program Galeri dan Butik 

Busana Muslim ini adalah tersusunnya Landasan Teori dan Program 

Proyek yang memuat tentang deskripsi judul , latar belakang , metoda 

penyusunan data , uraian proyek , programing desain dan kelayakan 

lokasi dalam Proyek Akhir Arsitektur (PAA 72) 

1.3 Lingkup Pembahasan  

Lingkup pembahasan dalam desain Galeri dan Butik Busana 

Muslim di Semarang mempunyai batasan dan fokus kajian seperti : 

Batasan dalam proyek Galeri dan Butik Busana Muslim : 

- Mendesain sebuah bangunan Galeri dan Butik Busana Muslim sesuai 

dengan pemrograman. 

- Desain dalam Interior bangunan diperhatikan dari segi kenyamanan 

dengan menyesuaikan standart yang ada. 

- Pada bangunan Galeri dan Butik busana muslim memberikan 

fasilitas-fasilitas yang memadai , seperti : ruangan mengguanakan air 

Conditioner, terdapat Mushola dan lahan parkir yang memadai untuk 

costumer. 

Fokus kajian dalam proyek ini adalah : 

- Pada Galeri dan Butik Busana Muslim lebih memfokuskan pada 

visual interior bangunanya terhadap fashion desain busana muslim.
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1.4 Metoda Pembahasan 

1.4.1 Metoda Pengumpulan Data 

1.4.1.1Data Primer 

a.Survey Lokasi  

Survey lapangan dengan melakukan pengamatan pada proyek 

terkait dan meninjau beberapa galeri dan butik busana muslim, 

Contohnya : Pands Collection , Dian Pelangi Collection , Al-Fath 

Collection dan Karita Muslim Jogjakarta. Mengamati dan mempelajari 

bentuk bangunan , fasad bangunan, susunan ruang bangunan dan 

struktur yang digunakan pada bangunan.Mengamati potensi, kendala 

dan site secara langsung.  

b.Wawancara Pelaku Kegiatan 

   Mencari informasi dan data secara langsung yang lebih detail 

mengenai kebutuhan ruang, susunan/tatanan bentuk ruang, dan 

struktur yang digunakan pada bangunan dengan melakukan 

wawancara kepada pelaku kegiatan. Narasumber yang akan 

diwawancarai yaitu pelaku kegiatan seperti , pengelola , pegawai dan 

konsumen secara langsung pada bangunan yang memiliki fungsi 

sejenis. 
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1.4.1.2Data Sekunder 

a.Studi Literatur 

   Studi literature yaitu mencari dan mempelajari beberapa 

literature yang berkaitan dengan Galeri dan Butik Busana Muslim. 

b.Internet 

 Studi internet yaitu mencari data dan mempelajari melalui 

website dan situs resmi maupun situs non-resmi untuk mendapatkan 

informasi yang dibutuhkan. Dengan browsing melalui internet dapat 

memudahkan untuk mencari dan mempelajari data-data studi 

mengenai Galeri dan Busana Muslim dan mendapatkan informasi 

data mengenai proyek sejenis yang berkaitan dengan fungsi 

bangunan. 

1.4.2 Metoda Penyusunan Analisis 

a.Deduktif 

  Mencari dan mengumpulkan data dan dianalisis secara 

terencana melalui studi literatur yang berkaitan dengan proyek 

sejenis.Setelah mendapatkan data kemudian diringkas agar dapat 

dengan mudah dipahami. 

b.Induktif 

  Mencari dan mengumpulkan data dan dianalisis melaui 

pengamatan, wawancara, dokumentasi, dan mempelajari pada proyek 

yang sejenis dengan memperoleh data seperti fasilitas yang tersedia , 
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susunan/tatanan ruang , bentuk bangunan, kontruksi pada bangunan 

dan fungsinya yang nantinya dapat digunakan untuk pembanding pada 

proyek Galeri dan Butik Busana Muslim yang akan dibangun. 

1.4.3 Metoda Pemrograman Arsitektur 

  Dalam menyusun permasalahan yang ditemukan kemudian di 

analisa untuk menemukan pemecahan permasalahan dari sebuah 

kompleks bangunan Galeri dan Butik Busana Muslim dengan 

menggunakan pemrograman yang akan dilakukan dalam mengolah 

data yaitu menggunakan tata laksana penyelenggaraan proyek akhir 

arsitektur. 

1.4.4 Metoda Perancangan Arsitektur 

 Dalam dunia Arsitektur perancangan diartikan sebagai sebuah 

proses yang dilakukan secara bertahap untuk mengasilkan atau 

menemukan bentuk tertentu dalam merancang suatu 

bangunan.Tahap-tahap tersebut antara lain dimulai dengan sketsa 

tangan , gambar arsitektural dan gambr teknik dan dilengkapi dengan 

gambar 3 dimensi yang meliputi konsep perancangan bangunan serta 

struktur bangunan.  

Pada Metode Perancangan Arsitektur ini merupakan hasil dari tahap 

pengolahan data dan analisa yang akan diterapkan pada desain yang 

dapat dijabarkan sebagai berikut : 
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 Penentuan Judul 

Setelah menentukan judul , langkah berikutnya melakukan 

pengembangan judul. 

 Pengolahan Data 

Setelah penentuan judul melakukan proses observasi , pengamatan 

dan wawancara terkait projek. Selanjutnya digunakan proses 

pengolahan data yang kemudian menghasilkan data yang 

sistematis. 

 Landasan Teori dan Program 

Landasan teori pemrograman didapatkan dari hasil pengolahan 

data yang menghasilkan besaran ruang , analisa ruang , analisa 

pelaku. 

 Tema Desain 

Untuk menentukan tema desain dibutuhkan analisis tujuan dari 

projek Pusat Galeri dan Butik Busana muslim ini. 

 Skematik Desain 

Pengembangan dari tema perancangan.Konsep yang diguanakan 

akan dilihat melalui penataan massa bangunan , orientasi 

bangunan serta struktur bangunan. 

 Presentasi 

Presentasi akhir dari semua tahap. 
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1.5 Sistematika Pembahasan  

 BAB I Pendahuluan 

   Berisi mengenai penjelasan awal proyek dan penyusunan 

laporan berupa , latar belakang proyek , tujuan , sasaran dan manfaat , 

lingkup pembahasan , metoda pengumpulan data , penyusunan analisis 

, pemrograman dan perancangan arsitektur , identifikasi dan perumusan 

masalah. Dan yang terakhir adalah sistematika pembahasan. 

 

BAB II TINJAUAN PROYEK 

Menguraikan tentang tinjauan proyek , dibedakan menjadi 2 sub-

bab yaitu tinjauan umum dan tinjauan khusus. Tinjauan umum yaitu 

penjelasan gambaran umum yang mengacu kepada permasalahan 

proyek secara makro dan belum menjurus secara langsung ke proyek 

secara khusus.Tinjauan khusus yaitu berisi mengenai penjelasan yang 

lebih spesifik mengenai proyek baik mengenai studi literature ataupun 

proyek sejenis. 

 

BAB III ANALISA PENDEKATAN ARSITEKTURAL 

Menjelaskan mengenai studi pendekatan program-program 

arsitektur , meliputi analisa pendekatan arsitektur , analisa pendekatan 

sistem bangunan , da nana;isa pendekatan konteks lingkungan. 
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BAB IV PROGRAM ARSITEKTUR 

Menjelaskan mengenai uraian konsep program , tujuan 

rancangan dan program arsitektur yang digunakan dalam proyek ini. 

 

BAB V KAJIAN TEORI 

Berisi mengenai uraian kajian teori yang digunakan sebagai 

penekanan desain dan juga kajian teori mengenai permasalahan 

dominan dalam proyek ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


