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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

1.1.1 Gagasan awal 

Arsitektur adalah disiplin ilmu yang menggabungkan antara 

teknologi dan seni. Kesenian memegang peranan penting di dalam 

Arsitektur. Hal ini dibuktikan dari penerapan seni dalam bangunan 

rumah tinggal yang melihat dari keindahan luar bangunan maupun 

dalam bangunan dengan penataan ruang yang indah dan 

berkarakter. Desain interior adalah merencanakan, menata, dan 

merancang ruang-ruang interior dalam bangunan. Seiring dengan 

kemajuan ilmu arsitektur, desain interior yang semula merupakan 

kebutuhan tertier, menjadi kebutuhan primer yang yang sangat 

penting dalam memvisualisasikan keinginan, emosi dan perasaan 

pengguna ruang dengan ruangan yang ditempati. Sehingga 

desain interior menjadi sesuatu yang sangat diperlukan saat ini.  

Indonesia adalah negara yang sedang berkembang. Salah 

satu kota yang sedang banyak pembangunan adalah Semarang 

dengan banyaknya pembangunan Residenial. Namun banyak 

Toko Furniture di Kota Semarang yang kurang menarik perhatian 

masyarakat Semarang karena tempat yang kurang mewadahi dan 

penataan furniture yang tidak menarik, juga belum tersedianya 

Konsultasi Tata Ruang di Toko yang sudah ada. 
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1.1.2 Alasan Pemilihan Judul 

a. Ketertarikan (interest) 

Semarang sebagai Ibukota Jawa Tengah, saat ini sedang 

berkembang dalam industri kayu dan furniture khususnya menjadi 

daya tarik untuk beberapa investor mengembangkan bisnisnya di 

Semarang. Banyaknya bangunan Residensial di Semarang, melatar 

belakangi adanya proyek yang akan dibuat oleh penulis yaitu Pusat 

Perbelanjaan Furniture dan Konsultasi Tata Ruang di Kota 

Semarang. Penulis mengharapkan dengan adanya pusat furniture 

yang akan dibangun dapat menjadi pusat perkembangan dan dapat 

mengembangkan kegiatan industri furniture di Semarang.  

Proyek ini sangat berpengaruh dalam ketertarikan para 

pengunjung, karena fasilitas yang akan ada didalamnya tidak hanya 

furniture dan ditunjang dengan Market Hall yang menjual berbagai 

produk kebutuhan tata ruang, serta adanya Konsultasi Tata Ruang 

yang akan membantu para customer dalam memilih produk yang pas 

untuk keindahan ruang dalam tempat tinggal customer. Terdapat 

fasilitas penunjang lainnya yang akan difungsikan sebagai tempat 

hiburan customer mulai dari anak-anak hingga dewasa. Seperti, café 

dan tempat bermain anak yang ada dalam bangunan Pusat 

Perbelanjaan Furniture dan Konsultasi Tata Ruang. 
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b. Kepentingan (urgency) 

Semarang sebagai Ibukota masih belum memadai untuk 

perkembangan industri furniture yang dapat menjadi pusat 

perdagangan sekaligus daya tarik kota Semarang itu sendiri. Di 

kota Semarang dan sekitarnya seperti Jepara banyak terdapat 

umkm dalam bidang furniture. Namun, belum adanya wadah 

dalam memasarkan produk yang dibuat dalam satu tempat 

sehingga dapat mempermudah customer untuk memilih berbagai 

produk baik produk dalam negri maupun produk impor. 

Kepentingan ini yang membuat proyek Pusat Perbelanjaan 

Furniture dan Konsiultasi Tata Ruang harus memenuhi daya 

Tarik pengunjung dalam memenuhi segala kebutuhannya. 

 

c. Kebutuhan (needed) 

Seiring berjalannya waktu banyak pembangunan Residensial, 

yang artinya masyarakat Semarang membutuhkan Furniture 

yang berkualitas baik untuk mengisi interior rumah/ apartemen 

masyarakat Semarang. 

Sehingga Kota Semarang membutuhkan Pusat Furniture yang 

dapat menarik perhatian masyarakat Semarang baik dari segi 

penataan furniture maupun dari kualitas furniture yang dijual 

dilengkapi konsultasi dalam penataan ruang kepada para 

customer.  
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d. Keterkaitan (relevancy) 

Berkaitan dengan kepentingan mendesak dan kebutuhan yang 

dapat kita lihat diatas, dengan maraknya pembangunan Residensial 

yang membutuhkan furniture untuk mengisi interior maka akan di 

rencanakan pembangunan sebuah Pusat Perbelanjaan Furniture 

dan Konsultasi Tata Ruang dikota Semarang, yang dapat 

menyelesaikan permasalahan yang ada di kota Semarang. 

 

1.2 Tujuan dan Sasaran Pembahasan 

1.2.1 Tujuan pembahasan 

Pusat Perbelanjaan Furniture & Konsultasi Tata Ruang ini 

memiliki tujuan sebagai berikut; 

• Merencanakan proyek sesuai faidah arsitektural yang ada 

• Merencanakan proyek dengan segala fasilitas yang 

diperlukan, seperti: lengkapnya perabot rumah tangga 

didalam Pusat Perbelanjaan ini, konsultasi tata ruang, ruang 

bermain anak, dan fasilitas penunjang lainnya 

• Memfasilitasi dalam pengembangan pembangunan 

Residensial yang �sedang marak di kota Semarang seperti 

pengisian interior.  

• Sebagai fasilitas memberi konsultasi dalam penataan perabot 

dalam �ruang dengan furniture  
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• Sebagai wadah pengembangan produk lokal dalam bidang 

�Furniture di kota Semarang.  

• Sebagai fasilitas bagi para ahli interior dalam pengembangan 

ide kreatif �untuk menjual produk yang merupakan hasil 

karyanya. � 

1.2.2 Sasaran pembahasan 

Sasaran dari proyek ini adalah: 

• Agar desain bangunan Pusat Perbelanjaan Furniture dan 

Konsultasi Tata Ruang dapat beroprasional dengan baik dan 

juga memenuhi segala kebutuhan konsumen 

• Agar industri furniture di Semarang dapat berkembang � 

• Agar kota semarang lebih kreatif dalam bidang seni terutama 

�furniture � 

• Agar konsumen mendapat inspirasi dalam penataan ruang 

didalam tempat tinggalnya. � 
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1.3 Lingkup Pembahasan 

Pembahasan yang akan dilakukan dalam penelitian ini melingkupi: 

• Proyek Pusat Perbelanjaan Furniture dan Konsultasi Tata 

Ruang ini berfungsi untuk memamerkan dan menjual segala 

jenis furniture secara lengkap dan menyangkut lingkungan 

tapak, bangunan, dan pembentukan ruang 

• Aktivitas pelaku dalam bangunan ini adalah untuk berbelanja 

segala macam perabot rumah tangga baik furniture maupun 

segala sesuatunya yang dibutuhkan dalam tempat tinggal 

• Konsultasi tentang penataan ruang. Tema desain pada 

proyek bangunan ini menggunakan High-tech yang akan 

berlokasi di BWK 9 yaitu kecamatan Mijen, Semarang. 

  



12 

1.4 Metode Pembahasan 

1.4.1 Metoda Pengumpulan Data 

Metoda yang digunakan dalam pengumpulan data guna 

penyelesaian LTP ini dibedakan menjadi:  

a. Data primer�Merupakan data utama / pokok yang berupa 

informasi mengenai aspek- aspek penting dalam pembahasan 

LTP, dengan cara observasi langsung:  

• Melihat secara rill kondisi bangunan Showroom 

Furniture dan Konsultasi Tata Ruang di Semarang & 

sekitarnya 

• Mencatat segala permasalahan yang menjadi kendala 

pada bangunan Pusat Perbelanjaan Furniture & 

Konsultasi Tata Ruang yang bersangkutan 

• Mendokumentasikan dengan foto-foto showroom dan 

konsultsi yang bersangkutan mjmj/ 

• Wawancara dengan para beberapa pihak managemen 

dan staff Showroom mengenai permasalahan dominan 

yang terdapat pada bangunan tersebut��

b. Data sekunder�Merupakan data yang didapat dari informan 

ataupun sumber-sumber secara literatur dari buku maupun 

website yang terdapat sumber yang bersangkutan dan sifatnya 

mendukung dalam penyusunan analisa dan penyelesaian LTP 

ini.  
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• Studi literatur mengenai Pusat Perbelanjaan Furniture 

dan Konsultasi Tata Ruang yang memiliki standart yang 

baik serta fasilitas yang lengkap.  

• Mencatat mengenai kebutuhan ruang, sirkulasi, utilitas 

dalam bangunan, dsb. � 

• Studi literatur mengenai data dimensi standar dan 

material seyang akan diaplikasikan dalam desain 

bangunan ini. 

• Mengumpulkan data mengenai regulasi serta rencana 

tata ruang kota yang berkaitan dengan fasilitas 

showroom di kota Semarang 

 

  



14 

1.4.2 Metoda Penyusunan dan Analisa 

Penyusunan dan analisa yang dilakukan berhubungan dengan kasus 

proyek ini menggunakan metoda induktif, dimana: � 

• Induktif: berdasarkan data yang didapat dari hasil studi 

banding secara real di lapangan yang kemudian datanya 

ditelaah kembali untuk dikomparasi hasilnya dengan teori 

mengenai bangunan Pusat Perbelanjaan Furniture dan 

Konsultasi Tata Ruang sehingga dapat ditarik kesimpulannya 

dan disesuaikan dengan judul proyek.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagram 1. 1 Metode Penyusunan & Analisa secara Induktif 

Studi banding proyek pusat 
perbelanjaan furniture dan 

konsultasi tata ruang 
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1.4.3 Metoda Pemrograman 

Uraian tentang metoda pemrograman meliputi analisa dan 

sintesa. Analisa dilakukan berdasarkan dari data-data yang telah 

didapat dari tahapan sebelumnya yang kemudian ditemukanlah apa 

saja kebutuhan dan persyaratannya. Kebutuhan yang dimaksud 

adalah kebutuhan ruang-ruang dalam bangunan, sedangkan 

persyaratan yang dimaksud adalah standar-standar yang nantinya 

akan digunakan dalam merencanakan bangunan (standar besaran 

ruang, sirkulasi dan material). Dari data analisa yang telah dilakukan 

maka akan dijadikan acuan dalam menentukan pemecahan masalah 

dan desain yang berkaitan dengan pemrograman pada proyek 

tersebut, sehingga dapat diimplementasikan ke dalam konsep 

perancangan. 
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1.5 Sistematika Pembahasan 

1.5.1 BAB I : Pendahuluan 

Berisikan kajian dengan latar belakang proyek tentang 

gagasan awal, alasan & motivasi pemilihan proyek serta tujuan dan 

sasaran, lingkup pembahasan, metode pembahasan serta 

sistematika pembahasan. 

 

1.5.2 BAB II : Tinjauan Proyek 

Berisikan kajian tentang tinjauan proyek secara umum/ 

tinjauan umum dan kasus proyek secara khusus/ tinjauan khusus 

dengan menggunakan teori-teori yang dapat membantu dalam 

proses perancangan dan perencanaan, selain itu disertakan studi 

banding terhadap proyek sejenis. 

Pada bab ini difokuskan juga terhadap gambaran khusus dari 

proyek yang dipilih, dengan Terminologi Judul Proyek, uraian 

kegiatan, pelaku, fasilitas dan sarana prasarana yang terdapat di 

dalam proyek dilengkapi juga dengan persyaratan ruang yang ada 

didalamnya.  
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1.5.3 BAB III : Analisa Pendekatan Program Arsitektur 

Berisikan kajian tentang analisa terhadap ruang luar, ruang 

dalam, analisa kegiatan dan kebutuhan ruang, rancang bangun, 

Studi-studi struktur dan utilitas serta tampilan fisik bangunan dari 

bahan bangunan bahan yang akan ada didalam maupun luar 

bangunan. Teknologi apa saja yang aka nada dalam bangunan yang 

bertemakan Teknologi Tinggi ini serta meenganalisa Kondisi fisik 

tapak, batas-batas lokasi, serta potensi-potensi yang ada dengan 

ketentuan dan peraturan yang berlaku. 

 
1.5.4 BAB IV : Program Arsitektur 

Berisikan kajian tentang program-program yang akan 

diterapkan pada proyek bangunan berdasarkan studi-studi dan 

pertimbangan yang dilakukan dalam bab sebelumnya. 

Konsep - konsep terhadap perecanaan dan perancangan 

bangunan merupakan struktur, pondasi, dan bahan bangunan yang 

akan digunakan atau diterapkan kedalam proyek. 
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1.5.5 BAB V : Kajian Teori 

Berisikan kajian tentang tema, pengertian, dan interpretasinya 

ke dalam kasus proyek melalui Studi preseden terhadap bangunan 

yang sejenis didalam temanya. 

Bab ini juga berisi kajian-kajian terhadap masalah dominan 

melalui proyek yang dipilih. Penerapan teori permasalahan yang 

berhubungan dari studi preseden. 

 

1.5.6 DAFTAR PUSTAKA 

Berisi tentang sumber-sumber data dan referensi yang 

digunakan, baik yang bersifat kepustakaan ataupun elektronik. 

Meliputi daftar pustaka, daftar gambar, daftar table dan daftar 

bagan/diagram   

 


