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BAB I. PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang  

Perkembangan teknologi yang ada saat ini, juga merangsang pertumbuhan dan 

perkembangan dunia game. Game yang pada mulanya hanya berbentuk permainan 

sederhana, saat ini sudah berubah dan menjelma menjadi game yang jauh lebih menarik 

dengan grafis dan efek– efek yang semakin memukau. 

Saat ini, telah banyak jenis – jenis game yang diproduksi bahkan banyak dari game 

tersebut yang diperlombakan, dari mulai tingkat regional atau lokal, nasional, dan bahkan 

tingkat dunia seperti event WCG (World Cyber Game), ESWC (Electronic Sports World 

Cup), maupun ESL (Electronik Sports League) yang semuanya di ikuti lebih dari 60 negara 

setiap tahunnya. Dan lalu ajang game ini lah yang sering disebut dengan istilah Electronic 

Sport (eSport). 

Namun di Indonesia eSports sendiri masih kurang mendapat perhatian dari masyarakat. 

Selama ini masyarakat mengira permainan semacam ini hanya membuang waktu dan uang, 

serta tidak berguna. Padahal sebenarnya bermain game bisa meningkatkan produktivitas 

kerja, mengajarkan bagaimana berpikir strategis, cepat bertindak, dan pembelajaran bekerja 

dalam tim, serta memperlambat penuaan otak (Harian Jawa Pos, 20 Februari 2017). 

Permasalahan yang sering muncul yaitu jarangnya orang mengenal bangunan E-Sports 

dan kurangnya semangat/minat masyarakat Semarang mengenai E-Sports karena tidak 

adanya fasilitas yang ada serta buruknya pandangan masyarakat Indonesia tentang bermain 

game. 

Mengingat Teknologi yang semakin maju maka dibutuhkan juga gaya desain yang 

berkembang guna membantu desainer untuk mengolah bentukan-bentukan perabot yang 

futuristik. Sehingga Gaya desain yang digunakan pada E-Sports Arena ini haruslah menuju 

futuristic modern. 



2 
 

Akan tetapi terdapat juga sejumlah gamer yang  menjadi cenderung menjadi semakin 

malas ketika sudah berhadapan dengan komputer/ bermain game dan hal ini juga 

merupakan sebuah pandangan negatif dari masyarakat. 

Perancangan proyek ini merupakan perancangan sebuah bangunan baru dengan fungsi 

sebagai bangunan hiburan yang berkaitan dengan game, yaitu Electronic Sports dan Game 

Center yang terletak di Kota Semarang. 

 

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 bentuk pada bangunan E-Sports yang memberikan ciri khas gaya 

arsitektur post-modern? 

2. Bagaimana tata ruang pada bangunan E-Sports dalam merespon kenyamanan 

spasial para pemain game?  

3. Bagaimana cara untuk membentuk karakter visual interior pada yang bertema kan 

Esports? 

 

 

1.3 Tujuan dan Manfaat Pembahasan 

1.3.1 Tujuan Pembahasan 

Tujuan dari proyek ini adalah menciptakan wadah / fasilitas hiburan maupun 

pelatihan di bidang game, sebagai respon minat masyarakat, khususnya para 

remaja di Kota Semarang. Juga untuk mengembangkan pengetahuan dan 

kemampuan dalam bidang game. Bangunan ini diharapkan dapat mengorganisir 

daya tarik yang ada dengan penataan yang nyaman, aman, dan ramah 
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pengunjung serta menonjolkan Arsitektur yang futuristik dan modern sehingga 

membuat masyarakat untuk lebih mengenal kemajuan teknologi di era yang 

modern ini dan dapat mengurangi masyarakat yang gagap akan teknologi di kota 

Semarang. 

 

1.3.2 Manfaat Pembahasan 

Dengan pembuatan E-Sports Arena ini diharapkan memiliki beberapa 

manfaat yang dapat diambil, adapun manfaat yang diharapkan sebagai berikut: 

a. Manfaat Praktis 

1. Bagi Pemerintah dan Instansi Terkait 

Diharapkan perancangan ini dapat digunakan untuk memajukan 

perekonomian nasional dan memberi peluang bagi masyarakat agar 

mendapat pengetahuan yang luas dalam esports serta meningkatkan 

produktifitas tim esports professional di Indonesia. 

2. Bagi Masyarakat 

Diharapkan perancangan bangunan ini dapat digunakan untuk 

menambah wawasan dan edukasi tentang electronic sports / olahraga 

elektronik serta memajukan sarana hiburan yang menjadi daya tarik 

masyarakat. 

b. Manfaat Teoritis 

Bagi Akademisi dan pembaca, Pemrograman dan perancangan proyek 

ini diharapkan dapat memberi edukasi serta referensi dalam pembuatan 

Proyek Akhir Arsitektur selanjutnya. 
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1.4 Sistematika Pembahasan 

1.4.1 BAB I : Pendahuluan 

Bab ini berisi latar belakang projek, permasalahan desain dalam projek, 

tujuan dan manfaat pembahasan serta sistematika pembahasan. 

1.4.2 BAB II : Gambaran Umum 

Bab ini berisi gambaran umum lokasi dan tapak yang direncanakan, fungsi 

bangunan projek, gambaran lingkungan sosial dan budaya tapak. 

1.4.3 BAB III : Pemrograman Arsitektur 

Pada bab ini dilakukan analisa fungsi ruang, kebutuhan ruang, persyaratan 

ruang, dan pola hubungan ruang. Juga menganalisa tapak dan lingkungan buatan 

dan alami diluar tapak 

1.4.4 BAB IV : Analisa Masalah Desain 

Pada bab ini membahas mengenai kajian komprehensif, dilakukan analisa 

mengenai potensi dan kendala terlebih dahulu, selanjutnya masuk ke penjabaran 

permasalahan desain berdasarkan analisa antara aspek bangunan ataupun 

lingkungannya 

1.4.5 BAB V : Landasan Teoritik 

Bab ini menguraikan berbagai teori yang digunakan sebagai dasar dalam 

pemecahan masalah desain berdasarkan pernyataan masalah desain yang sudah 

diputuskan. 

1.4.6 BAB VI : Pendekatan Desain 

Pada bab ini berisi pendekatan yang digunakan sebagai sikap dalam 

pemecahan masalah yang ada. 

1.4.7 BAB VII : Landasan Perencanaan 

Bab ini berisi penetapan konsep-konsep perencanaan sebagai landasan 

dalam proses perancangan arsitektur. 

1.4.8 BAB VIII : Strategi Desain 
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Bab ini berisi uraian proses perancangan arsitektur sebagai tahapan dalam 

memecahkan masalah desain. 

Daftar Pustaka 

Berisikan sumber-sumber data dan referensi yang digunakan dalam 

projek, baik yang berasal dari media cetak ataupun media elektronik, meliputi 

daftar pustaka, daftar gambar, daftar tabel dan daftar bagan/diagram. 

Lampiran 

Berisi data-data penyerta atau pelengkap yang berkaitan dengan projek 

“Electronic Sports Arena di kota Semarang”.  


