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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Makanan merupakan salah satu kebutuhan pokok untuk memenuhi 

kebutuhan hidup manusia, sehingga proses pembuatan makanan perlu 

untuk didalami. Dalam segi formal kebutuhan tenaga professional 

sangat dibutuhkan tidak hanya menjadi seorang cheff namun menjadi 

seorang peneliti, desainer dan pemerhati di bidang kuliner memiliki 

peluang kerja yang terbuka lebar. 

Gastronomi berasal dari Bahasa Yunani Kuno, Gastros berarti lambung 

atau perut, sedangkan Nomos berarti hokum atau aturan. Sehingga 

Gastronomi merupakan studi pengetahuan yang mendetail mengenai 

makanan dan minuman yang menjadi landasan untuk memahami 

bagaimana perlakuan terhadap makanan dan minuman di berbagai 

negara dan budaya. 

Di Indonesia Industri kuliner sedang berkembang dengan munculnya 

banyak acara televisi yang menampilkan program memasak dan 

ulasan-ulasan tentang makanan yang menarik banyak masyarakat 

untuk lebih mendalami bidang kuliner, usaha-usaha di bidang kuliner 

juga mulai bermunculan di berbagai wilayah di Indonesia. Hal ini 

membuat sekolah tentang memasak memiliki potensi untuk terus 
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dikembangkan karena melihat jumlah potensi antusias masyarakat 

yang terus meningkat. 

Selain itu pada tahun 2015 telah disusun rencana pengembangan 

kuliner nasional pada diskusi umum yang membahas ekonomi kreatif di 

bidang kuliner dengan disusunnya buku dari Badan Ekonomi dan 

Kreatif: Rencana Pengembangan Kuliner Nasional 2015-2019 yang 

ditulis oleh Tim Studi dan Kementrian Pariwisata Ekonomi Kreatif 

Indonesia pada tahun 2015. Beraneka ragam rempah dan jenis 

masakan yang ada di Indonesia menjadi factor pendukung 

mengembangkan industry kuliner di Indonesia menjadi pendukung 

ekonomi kreatif dan menjadikan pendapatan bagi Indonesia. Hal ini 

juga didukung dengan diakuinya kuliner Indonesia di masyarakat dunia 

yaitu Sate, Nasi Goreng dan Rendang masuk dalam daftar World’s 50 

Best Foods versi CNN. 

Potensi dan kendala pengembangan kuliner di Indonesia diantaranya 

adalah dipermudahnya pembiayaan untuk usaha kuliner menengah ke 

bawah, mulai bermunculan kegiatan yang bertema kuliner, minat dan 

antusiasme masyarakat semakin tinggi namun potensi tersebut masih 

memiliki beberapa kendala yang menghambatnya, diantaranya adalah 

belum adanya belum adanya integrase mengenai bahan local dan 

perkembangan kuliner, kurangnya apresiasi, kurangnnya pemahaman 

masyarakat terhadap perkembangan kuliner. 
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1.2 Tujuan dan Sasaran Pembahasan 

1.2.1 Tujuan 

 Menjadi pedoman dalam pembuatan desain bangunan 

kampus akademi gastronomi dan bangunan penunjangnya 

 Membahas lebih dalam mengenai fasilitas, kebutuhan dan 

aktivitas akademi gastronomi 

1.2.2 Sasaran 

 Tujuan dari pembahasan Akademi Memasak Gastronomy 

adalah dapat digunakan sebagai pedoman dalam merancang 

akademi memasak. 

 Pembahasan ini adalah upaya mendukung pemerintah dalam 

melakukan usaha pengembangan kuliner nasional. 

 Pembahasan ini nantinya dapat berguna bagi kepentingan 

akademik, maupun 

1.3 Lingkup Pembahasan 

Pada proyek Akademi Gastronomi di Bandung ini dilakukan 

perancangan baru pada bangunan tunggal. Lingkup pembahasan pada 

projek ini adalah bangunan kampus akademi dengan bangunan 

pendukung lainnya. Fungsi utama dari bangunan ini adalah sebagai 

tempat untuk menuntut ilmu dan sebagai sarana untuk proses belajar 

mengajar dalam bidang kuliner dengan disiplin ilmu gastronomi. 

Fasilitas utama pada proyek ini adalah ruang kelas teori, dapur pastry, 

dapur kuliner dan ruang demonstrasi untuk perkuliahan umum dari chef 
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professional. Pada ruangan dapur akan ada aktivitas pembelajaran 

namun berlangsung secara praktik. Pada ruang demonstrasi digunakan 

untuk perkuliahan umum, seminar dan workshop dengan peragaan dan 

materi yang diberikan secara langsung oleh cheff professional. 

1.4 Metode Pembahasan 

1.4.1 Metoda Pengumpulan Data 

a. Metoda Pengumpulan Data Primer 

Pengumpulan data primer merupakan data yang menjadi 

kebutuhan informasi utama mengenai kasus akademi gastronomi 

yang akan dibahas. 

 Survei lokasi dan bangunan sejenis 

Melakukan studi lapangan di Kota Bandung pada lokasi site 

serta bangunan dengan fungsi dan spesifikasi sejenis untuk 

mengetahui dan mengambil data mengenai kondisi, kendala, 

serta potensi sekitar. Melakukan studi bangunan sejenis 

terhadap bangunan dengan fungsi yang sama sebagai data 

perbandingan kepada Tristar Institute BSD dan Lembaga 

Pendidikan Terapan Panghegar Bandung.  

 Wawancara 

Melakukan wawancara secara langsung terhadap pengelola 

dan mahasiswa dari bangunan sejenis dengan tujuan untuk 

mendapatkan data dan informasi yang lebih akurat mengenai 
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fungsi bangunan, studi aktivitas, studi pelaku, bangunan, 

penataan ruang serta struktur yang diterapkan. 

b. Metoda Pengumpulan Data Sekunder 

 Studi Literatur 

Studi literature dilakukan terhadap jurnal, buku, maupun 

makalah dan artikel yang berkaitan dengan akademi 

gastronomi serta tema desain dan teori yang mendukung yang 

nantinya menjadi sumber pustaka maupun kutipan. 

 Web Surfing 

Merumuskan teori dan kasus yang didapat pada jurnal, 

peraturan pemerintah dan standar lainnya untuk mencari 

informasi data mengenai regulasi, data statistic, studi preseden 

bangunan sejenis serta segala hal yang berkaitan dengan 

fungsi bangunan. 

1.4.2 Metode Penyusunan dan Analisa 

a. Deduktif 

Metode penyusunan dan analisa secara deduktif adalah 

metode dengan menggunakan standar dan buku teks. 

b. Induktif 

Metode penyusunan dan analisa secara induktif merupakan 

studi banding pada proyek sejenis atau studi preseden. 

1.4.3 Metode Pemrograman Arsitektur 
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Metoda pemrograman analisa dilakukan setelah data-data 

diperoleh baik berupa data primer dan data sekunder, metoda 

pemrograman yang dilakukan dalam mengolah data yaitu: 

 Pengumpulan data 

Tahap pengumpulan data merupakan tahap awal untuk 

mengumpulkan data primer maupun data sekunder yang dapat 

menunjang program sehingga dapat menjadi bahan 

pertimbangan dalam proses mendesain. 

 Analisa 

Analisa yang dilakukan diperoleh dari data-data kondisi 

eksisting proyek sejenis sehingga didapatkan kebutuhan 

ruang, persyaratan dan pendekatan-pendekatan dengan 

menerapkan metoda problem seeking dari buku William Pena 

yang memiliki 5 langkah dan 4 pertimbangan penyusunan 

program. 

 Rancangan skematik 

Pada tahap ini data yang diperoleh digunakan sebagai acuan 

dalam mendesain dan dapat digunakan sebagai alternative 

penyelesaian masalah tentang pemrograman akademi dan 

standar dapur yang baik sehingga dapat diimplementasikan 

dalam konsep bangunan, ruang dan tapak. 

 Program & Evaluasi Perancangan 
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Merupakan tahap evaluasi sebagai pengecekan terhadap 

standar, tujuan dan sasaran. 

1.4.4 Metoda Perancangan Arsitektur 

Perancangan merupakan ide pokok yang merubah data yang ada 

menjadi sesuatu yang lebih baik dengan melalui 3 tahapan yaitu 

mengidentifikasi masalah, kemudian melakukan metoda 

pemecahan masalah hingga pelaksanaan. 

a. Konsep 

Penyusunan konsep awal menjadi deskripsi tentang gagasan 

dan tema desain arsitektural yang disertai dengan skema dan 

sketsa. 

b. Rancangan Skematik 

Tahap pengembangan tema kedalam perancangan desain 

yang mencakup ruang dan pengolahan kofigurasi massa 

dengan sketsa. 

c. Pengembangan Perancangan 

Merupakan pengembangan dari rancangan skematik yang 

dibuat dalam bentuk gambar kerja menggunakan software 

AutoCad. 

d. Pembuatan Detail 

Merupakan penggambaran detail arsitektur seperti struktur 

bangunan, potongan, konstruksi bangunan yang dibuat 

dengan software sketchup. 
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e. Presentasi produk 

Presentasi produk menjadi tahap akhir dalam metode 

perancangan dengan melakukan presentasi mengenai projek 

Akademi Gastronomi di Bandung serta pembuatan maket 

projek akhir. 

1.5 Sistematika Pembahasan 

BAB I Pendahuluan 

Bab I menjelaskan tentang latar belakang, tujuan dan sasaran 

pembahasan, lingkup pembahasan, metode pembahasan, dan 

sistematika pembahasan. 

BAB II Tinjauan Projek 

Pada bab ini memberikan deskripsi mengenai tinjauan umum, tinjauan 

khusus, batasan projek serta asumsi dengan mempertimbangkan data 

dan menggunakan alasan yang kuat. 

BAB III Analisa Pendekatan Program Arsitektur 

Menguraikan analisa pendekatan arsitektur mulai dari aktifitas, pelaku, 

hingga persyaratan desain, lalu juga menguraikan pendekatan sistem 

bangunan dan pendekatan konteks lingkungan. 

BAB IV Program Arsitektur 

Menguraikan konsep program, tujuan perencanaan, factor penentu, 

factor persyaratan perancangan dan program arsitektur. 

BAB V Kajian Teori 
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Pada bab ini menjelaskan tentang kajian teori tema desain, interpretasi, 

studi preseden, kemungkinan penerapan dan Kajian Teori 

Permasalahan Dominan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Diagram 1.1 Kerangka Perancangan 

Sumber: Analisa Pribadi 

LATAR BELAKANG 

 Peningkatan penjualan di bidang kuliner di Kota Bandung 

 Belum tersedianya pendidikan khusus memasak yang memadai, hanya 

ada 1 di Kota Bandung 

 Potensi masyarakat Bandung yang menggeluti bidang kuliner dan usaha 

TUJUAN DAN SASARAN 

 Memberikan wadah bagi masyarakat dan mahasiswa d3 untuk 

menambah wawasan di bidang memasak 

 Meningkatkan perekonomian di Kota Bandung 

 Meminimalkan pengangguran dengan memberikan keterampilan 

sehingga dapat membuka usaha 

 Sasaran untuk memfasilitasi mahasiswa d3 dengan keterampilan dan 

disiplin ilmu dalam bidang kuliner terutama Gastronomy 

 Sasaran pengunjung yaitu dari golongan perseorangan hingga 

kelompok masyarakat yang tertarik dengan bidang kuliner. 

PERUMUSAN MASALAH 

 Pendidikan yang memperhatikan keterampilan 

 Bagaimana mewujudkan akademi memasak modern yang dapat 

menyatu dengan alam 

 Bagaimana menerapkan tema Arsitektur pada desain Bangunan 

SURVEY DAN OBSERVASI 

ANALISA DAN PENYELESAIAN 

 Analisa Potensi 

 Analisa Permasalahan 

 Potensi masyarakat Bandung yang menggeluti bidang kuliner dan usaha 

Penyusunan program landasan teori berdasarkan hasil survey dan analisa serta 

literatur 

Perancangan Arsitektur berupa pemrograman, skematik desain, gambar kerja 

dan media presentasi tahap akhir PAA LXXIII 


