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BAB I  

PENDAHULUAN  

  

1.1  Latar Belakang 

  Kerajinan tangan merupakan penyampaian perasaan manusia 

dalam bentuk karya seni untuk memenuhi kebutuhan hidup yang didasari 

oleh usaha dan kemampuan. Kebutuhan manusia saat ini semakin banyak 

seiring dengan berkembangnya keahlian manusia sehingga daya cipta 

yang dimiliki mengandung nilai keindahan yang bernilai jual tinggi. Dalam 

perkembangan masa kini, benda-benda kerajinan tangan yang dihasilkan 

bertujuan untuk kepentingan komersial.  

  Salah satu budaya yang dikembangkan secara turun temurun oleh 

masyarakat Yogyakarta adalah kerajinan kulit. (navigasi-

budaya.jogjaprov.go.id). Aspek wisata dan potensi lokal memiliki peranan 

penting dalam pengembangan kerajinan kulit di Yogyakarta. Namun saat 

ini masih terdapat kelemahan pengrajin kulit yaitu kemampuan inovasi 

desain yang relatif kurang. Masih terdapat beberapa industri kerajinan kulit 

yang belum memiliki fasilitas yang mewadahi pengrajin kulit untuk 

mengembangkan wawasan dalam pembuatan kerajinan kulit di Yogyakarta. 

Kerajinan kulit di Yogyakarta ini penting untuk dikembangkan dalam upaya 

pengembangan wisata yang berkelanjutan. (Jogja.tribunnews.com). 

Industri kerajinan kulit di Yogyakarta kurang informatif keberadaannya dan 

belum memiliki fasilitas yang memadai untuk sebuah tempat wisata. Selain 

itu, mayoritas masyarakat Yogyakarta masih menggunakan desain lama 

dalam memproduksi kerajinan kulit sehingga belum adanya inovasi produk 
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desain baru dalam pengembangannya. Inovasi produk kerajinan kulit ini 

dapat dikembangkan dengan adanya workshop yang menyediakan fasilitas 

dengan teknologi baru untuk menunjang kegiatan produksi kerajinan kulit 

sekaligus menjadi tempat wisata yang edukatif bagi para pengunjung. 

Workshop kerajinan kulit Yogyakarta belum memenuhi standard ruang 

yang ideal untuk mengoptimalkan kegiatan produksi. Dalam kegiatan 

produksi kerajinan kulit, masih terdapat beberapa industri kerajinan kulit 

yang belum memperhatikan efek kebisingan yang ditimbulkan oleh 

kegiatan di dalam ruang produksi. Tingkat kebisingan ini dapat 

menyebabkan bangunan di sekitarnya terganggu. Ini dapat terjadi apabila 

terdapat permukiman ataupun bangunan komersil di sekitar lingkungan 

yang dapat mengganggu kenyamanan penghuni.  

  Kota Yogyakarta merupakan kota yang memiliki berbagai macam 

destinasi wisata. Kota Yogyakarta juga dikenal sebagai kota wisata yang 

fungsinya menjadi kota budaya dan pendidikan. Jumlah wisatawan 

domestik maupun mancanegara di Yogyakarta semakin meningkat dalam 

sepuluh tahun terakhir. (BPS Kota Yogyakarta, 2017). Peningkatan 

kunjungan wisatawan ini menjadi salah satu potensi untuk membangun 

sektor wisata yang lebih berkualitas. Sektor wisata dapat digunakan 

sebagai pengembangan sosial budaya dan mempromosikan karya bangsa 

ke luar negeri. Sektor wisata menjadi salah satu sumber pendapatan serta 

sarana edukatif yang sangat penting bagi masyarakat sehingga harus 

diupayakan pengembangan yang berkelanjutan dengan 

mempertimbangkan berbagai aspek. Potensi wisata di Yogyakarta dapat 

dikembangkan dengan penyediaan fasilitas edukatif untuk meningkatkan 
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pengetahuan wisatawan akan adanya karakteristik dan budaya lokal 

masyarakat Yogyakarta. 

  Oleh karena itu, perlu dilakukan penyediaan tempat yang 

memberikan informasi dan melakukan penelitian tentang penelitian dan 

pengembangan desain kulit yang tempat tersebut dimanfaatkan sebagai 

tempat wisata untuk melengkapi atraksi wisata. Tempat pengembangan 

yang nyaman, aman, dan kontekstual dengan penambahan fasilitas 

penunjang wisata yang bermuatan kegiatan aktif dan edukatif. 

Pengembangan tersebut dapat mengangkat citra dari kota Yogyakarta. 

Selain itu, pengembangan wisata yang edukatif dapat memberi gambaran 

kepada masyarakat tentang budaya kerajinan kulit Yogyakarta pada masa 

lalu, masa kini, dan masa mendatang. Sehingga peningkatan daya tarik 

wisata akan berbanding lurus dengan peningkatan jumlah pengunjung.   

1.2  Masalah Desain 

   Perencanaan dan perancangan bangunan tidak lepas dari berbagai 

macam permasalahan. Permasalahan-permasalahan dapat berupa pelaku 

dalam bangunan, aktivitas, dan permasalahan pada bangunan. Terdapat 

beberapa permasalahan yang timbul dapat dirumuskan sebagai berikut: 

1. Bagaimana tata ruang pada gedung pengembangan kerajinan kulit 

yang menggabungkan kegiatan pengembangan kerajinan menjadi 

satu kesatuan dari kewisataan? 

2. Bagaimana tata bentuk pada gedung penelitian dan pengembangan 

kerajinan kulit yang memberikan daya tarik wisata dan konteks dengan 

lingkungan Yogyakarta? 
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1.3 Tujuan dan Manfaat Pembahasan 

1.3.1 Tujuan Pembahasan 

   Tujuan dari pembangunan gedung penelitian dan pengembangan 

kerajinan kulit ini yaitu menyediakan kompleks wisata dengan sarana dan 

prasarana wisata yang edukatif dan menampilkan budaya Yogyakarta. 

Kompleks bangunan ini diharapkan dapat mengorganisir daya tarik wisata 

yang ada dengan penataan yang nyaman, aman, dan ramah bagi 

pengunjung serta konteks dengan lingkungan Yogyakarta. Selain itu, 

workshop dari pengembangan kerajinan kulit ini bertujuan untuk 

menyediakan sarana bagi para pengrajin kulit serta masyarakat dalam 

mengembangkan serta menambah wawasan mengenai kerajinan kulit. 

1.3.2 Manfaat Pembahasan 

    Dengan pembuatan gedung penelitian dan pengembangan 

kerajinan kulit ini diharapkan memiliki beberapa manfaat yang dapat 

diambil, adapun manfaat yang diharapkan sebagai berikut: 

A. Manfaat Praktis 

1. Bagi Pemerintah dan Instansi Terkait 

Diharapkan dapat menjadi masukan dan bahan pertimbangan guna 

membangun sebuah gedung penelitian dan pengembangan kerajinan 

kulit di kota Yogyakarta sebagai pusat edukasi dan wisata dengan 

sarana dan prasarana kegiatan yang aman dan nyaman serta konteks 

dengan lingkungan. 

2. Bagi Masyarakat 

Diharapkan dapat menciptakan sebuah gedung penelitian dan 

pengembangan kerajian kulit yang aman dan nyaman sesuai dengan 

kebutuhan edukasi serta dapat diakses dengan mudah. 
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B. Manfaat Teoritis 

Bagi pembaca, diharapkan dapat menambah wawasan mengenai tempat 

pengembangan kerajinan kulit yang mengkespresikan budaya lokal 

Yogyakarta, sebagai bahan diskusi akademis serta referensi penelitian 

selanjutnya. 

1.4  Sistematika Pembahasan 

A. BAB I : Pendahuluan  

Bab ini memuat penjelasan yang bersifat memperkenalkan judul projek. 

Uraian yang dijabarkan dalam bab ini bertujuan memperkenalkan ide dan 

gagasan awal projek yang meliputi : Latar Belakang Projek, Masalah 

Desain, Tujuan dan Manfaat, Sistematika Pembahasan. 

B. BAB II : Gambaran Umum 

Bab ini berisi tentang gambaran projek secara umum dan belum mengarah 

pada projek secara detail. Dijabarkan dalam sub-bab yang meliputi : Fungsi 

Bangunan, Lokasi dan Tapak, Lingkungan Tapak, dan Lingkungan Sosial 

serta Budaya. 

C. BAB III : Pemrograman Arsitektur 

 Bab ini berisi tentang uraian kebutuhan ruang secara detail dan spesifik 

dengan persyaratan ruang dan pengelompokan ruang sesuai zona. Bab ini 

juga berisi tentang analisis preseden projek sejenis dan spasial struktur.  

D. BAB IV : Analisa Masalah 

 Bab ini berisi analisis masalah yang dikembangkan secara spesifik, bukan 

masalah yang inheren. Bab ini juga menguraikan potensi dan kendala 

antara manusia, bangunan, dan lingkungan untuk mendapatkan masalah 

yang terkait dengan elemen ruang dan bentuk arsitektur. Aspek-aspek 

yang harus dipecahkan dapat diuraikan berdasarkan potensi dan kendala. 
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E. BAB V : Landasan Teori 

 Bab ini berisi tentang penekanan kajian teori dalam desain dan teori 

permasalahan dominan. Dengan tujuan mencari pemecahan 

permasalahan yang ditemui selama proses perancangan dan dapat di 

implementasikan terhadap penekanan desain projek terkait. 

F. BAB VI : Pendekatan Perancangan 

 Bab ini memuat tentang sikap dan pandangan terhadap aspek-aspek yang 

menjadi dasar dalam pemecahan masalah di dalam desain dengan 

pendekatan arsitektur maupun pendekatan lingkungan. 

G.  BAB VII : Landasan Perancangan 

  Bab ini memuat tentang penetapan konsep perencanaan sebagai acuan 

dalam perancangan arsitektur. Konsep berupa ruang dan tata ruang, 

keruangan, bentuk, pelingkup, struktur dan teknologi. 

H. Daftar Pustaka 

Berisi tentang data sumber dan referensi yang digunakan baik berupa 

literatur maupun internet yang digunakan dalam menunjang pembuatan 

Landasan Teori dan Pemrograman.  


