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BAB I  

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Projek  

 Bisnis kuliner semakin berkembang dari waktu ke waktu, hal ini 

dapat ditandai dengan semakin banyak dan berkembangnya restoran-

restoran di berbagai wilayah, selain itu juga semakin banyak acara televisi 

yang menyiarkan program tentang kuliner. Hal ini yang menandakan semakin 

tingginya minat masyarakat pada dunia kuliner 

 Seiring dengan itu, perkembangan kota Semarang dari berbagai 

bidang menghasilkan perubahan kota Semarang yang cukup signifikan, 

khususnya di bidang pariwisata. Banyak wisatawan yang berminat ke kota ini 

karena mempunyai banyak destinasi wisata yang harus dikunjungi, mulai dari 

tempat bersejarah, tempat-tempat unik sampai ke wisata kuliner. 

 Dari berbagai wisata yang ada di kota semarang, yang menarik 

adalah wisata kuliner yang ada di Semarang ini. Semarang memiliki banyak 

pencampuran peradaban, hal ini dikarenakan semarang berada di utara 

Pulau Jawa sehingga banyak pedagang dari Mancanegara (Pedagang-

pedagang dari Gujarat, India, Eropa, China, Timur Tengah dan Melayu)  yang 

menetap di Semarang. Hal ini lah yang menghasilkan berbagai macam tipe 

kuliner dari pencampuran peradaban yang sekarang menjadi ciri khas kota 

semarang.    

 Menurut Peraturan Daerah Tentang Rencana Induk Pem-

Bangunan Kepariwisataan Kota Semarang Tahun 2012-2027 pasal 1 no 12 

menyatakan bahwa Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang memiliki 

keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, 
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 Selain memiliki potensi wisata yang cukup besar, Semarang 

juga memiliki makanan khas (kuliner) yang sudah cukup terkenal. Beberapa 

makanan khas Kota Semarang antara lain, lumpia, wingko babat, ganjel rel, 

bandeng presto sangat layak dipromosikan hingga ke seluruh Indonesia. 

(Fista Novianti, 2013) 

1.2      Tujuan dan Sasaran Pembahasan 

1.2.1 Tujuan  

Berdasarkan Peraturan Daerah Tentang Rencana Induk Pem-

Bangunan Kepariwisataan Kota Semarang Tahun 2012-2027. pasal 1 

no 25 menyatakan Industri Pariwisata adalah kumpulan usaha 

pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang 

dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam 

penyelenggaraan pariwisata. 

Tujuan dari Projek ini adalah Meningkatkan nilai industri 

pariwisata Kota Semarang melalui wisata kuliner maupun hasil karya 

seni khas Semarang yang memperkenalkan budaya kuliner dan 

cinderamata di Semarang. 

 

1.2.2 Sasaran 

• Para masyarakat semarang yang ingin menikmati ragam kuliner 

khas Semarang 

• Para wisatawan yang sedang berwisata di kota Semarang. 

• Mewadahi para ukm-ukm di kota Semarang untuk 

memperkenalkan dan memajukan hasil karya (kuliner maupun 

cinderamata)  
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1.3     Lingkup Pembahasan 

 Perencanaan dan perancangan Pusat Jajan dan Oleh-oleh 

Semarang akan ditekankan pada kenyamanan bangunan yang mempunyai 

fungsi sebagai wadah untuk memperkenalkan baik kuliner Semarang maupun 

cinderamata khas Semarang dan sekitarnya, selain itu Fisik arsitektur yang 

mencakup bentuk, fasad, dan kualitas ruang, 

 

1.4     Metode Pembahasan 

1.4.1 Metode Pengumpulan Data 

a. Data Primer 

• Survey tapak secara langsung dengan tujuan memperoleh data 

hal-hal yang berkaitan dengan lingkungan sekitar tapak seperti 

dimensi tapak, kontur, vegetasi, dll. 

• Mendata hal-hal yang memiliki dampak baik langsung maupun 

tidak langsung terhadap tapak dan lingkungan sekitar tapak 

seperti tingkat kebisingan, kemacetan, dan sebagainya. 

• Survey projek sejenis dan melakukan pengamatan yang terjadi 

si dalam bangunan tersebut. Melihat berbagai kelebihan dan 

kekurangan dari bangunan tersebut dan dijadikan sumber. 

 

b. Data Sekunder 

• Studi literatur mengenai standart dan dimensi yang akan 

diterapkan dalam bangunan, serta hal-hal yang berkaitan dalam 

perancangan Pusat Jajan dan Oleh-oleh. 
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• Browsing internet untuk mencari data-data yang mendukung 

perancangan kompleks bangunan dengan konsep yang sesuai 

dengan fungsi dan desain yang diinginkan. 

 

1.4.2 Metode Penyusunan Analisa 

a. Metode penyusunan dan analisa secara deduktif 

Metode yang digunakan dalam menyusun data dan 

menganalisis data yang didapat berdasarkan ketentuan-ketentuan 

dari literatur dan peraturan yang ada yang sesuai dengan Projek 

Pusat kuliner dan oleh oleh ini . 

Selain itu juga menganalisa dari hasil studi banding yang 

dilakukan dengan bangunan proyek sejenis. 

b. Asumsi 

Metode asumsi yang diterapkan berdasarkan asumsi 

dengan studi analisa yang sudah dilakukan terlebih dahulu, 

sehingga asumsi yang dilakukan mempunyai dasar. 

Mengukur dan melakukan asumsi untuk kebutuhan ruang, 

besaran ruang, sirkulasi dan lain-lain 

 

1.4.3 Metode Pemrograman 

a. Tahap analisa  

Metode penyusunan pemrograman berdasarkan data-

data yang diambil dari beberapa metode yang sudah dijelaskan 

diatas, baik secara litaeratur, peraturan, maupun studi banding 

dikumpulkan menjadi satu lalu di analisa dan dapat 
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menghasilkan beberapa ketentuan dalam merancang Projek ini 

seperti: 

• Dapat mengetahui studi pelaku dan aktivitas yang ada di 

dalam bangunan. 

• Dapat membagi per-zona sesuai dengan kebutuhan 

ruang agar menghasilkan sirkulasi yang baik 

b. Tahap Sintesa 

Setelah tahap analisa selesai maka dapat diketahui apa 

saja yang dibutuhkan dalam Projek ini dan bagaimana 

sirkulasinya, maka dapat dilanjutkan dengan tahap ini yang 

antara lain: 

• Pembagian atau zoning dalam tapak , sehingga bisa 

mengetahui sirkulasi dan pembagian ruang dalam tapak 

• Penekanan desain 

Setelah semua dianalisis maka akan muncul penekanan 

desain yang berdasarkan dengan permasalahan yang 

diangkat. 

 

1.4.4  Metoda perancangan arsitektur 
 

Metode ini merupakan penyelesaian dari Metode 

pemrograman yang menganalisa setiap kegiatan,pelaku, zoning 

sampai pada penekanan desain. Dalam Metode ini sudah 

memasuki tahap perancangan yang merupakan perwujudan dari 

metode pemrograman dan juga merupakan jawaban dari 
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penekanan desain berdasarkan dari permasalahan yang 

diangkat. 

Dalam metode ini sudah berupa konsep desain dan 

gambar kerja yang sesuai dengan pemrograman antara lain: 

• Konsep 

• Rancangan Skematik 

• Pengembangan Rancangan 

• Pembuatan Detail 

• Presentasi 

 

1.5     Sistematika Pembahasan 

• Bab i Pendahuluan 

Meliputi: Latar Belakang Projek, Tujuan Dan Sasaran 

Pembahasan, Lingkup Pembahasan, Metoda Pembahasan, Dan Sistematika 

Pembahasan 

• Bab ii Tinjauan Projek 

Berisi tentangTinjauan Umum, meliputi: Gambaran Umum, 

Latar Belakang-Perkembangan-Trend, dan Sasaran yang Akan Dicapai, lalu 

ada Tinjauan Khusus, meliputi: Terminologi yang membahas tentang 

pengertian epistemologis, latar belakang sejarah, Kegiatan berisi tentang 

pembahasan pelaku, fasilitas, peralatan/prasarana, Spesifikasi dan 

Persyaratan Desain membahas tentang sisi arsitektur, sisi bangunan,dan sisi 

lingkungan, Deskripsi konteks kota yang menguraikan tentang kota lokasi 

Projek, urgensi-relevansi di kota tersebut, urban issue (jaringan kota) yang 

mempengaruhi perancangan nanti, Studi banding/komparasi kasus Projek 
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sejenis merupakan analisis tentang segi positif dan negatifnya serta 

permasalahan desain dari segi arsitektur segi bangunan dan segi lingkungan 

yang terkait dengan spesifikasi, persyaratan desain, dan permasalahan hasil 

studi banding. Dan terakhir membahas tentang Kesimpulan, Batasan, Dan 

Anggapan, meliputi: resume uraian sub-bab sebelumnya, pembatasan 

lingkup; standart; kelompok sasaran; prediksi kemungkinan perkembangan; 

pertimbangan regulasi, asumsi-asumsi dengan pertimbangan dan alasan 

yang kuat dan memadai. 

• Bab iii Analisa Pendekatan Program Arsitektur 

Yang berisi Analisa Pendekatan Arsitektur, meliputi: Studi 

aktifitas (pengelompokan, kategorisasi, pelaku-pola, kegiatan-sifat kegiatan); 

Studi Fasilitas (kebutuhan-pola-besaran-indoor/outdoor), studi ruang khusus 

(sesuai tuntutan judul); studi kebutuhan luas/besaran bangunan dan lahan; 

studi citra arsitektural, lalu ada Analisa Pendekatan Sistem Bangunan, 

meliputi: Studi sistem struktur dan enclosure, Studi sistem utilitas, dan studi 

pemanfaatan teknologi, dan yang terakhir membahas tentang Analisa 

Konteks Lingkungan, meliputi: Analisa pemilihan lokasi yang terdiri atas 

deskripsi masing-masing alternatif lokasi, kriteria pemilihan, dan pemilihan 

lokasi. Serta Analisa pemilihan tapak yang terdiri atas deskripsi masing-

masing alternatif tapak, kriteria pemilihan, dan pemilihan tapak. 

• Bab iv Program Arsitektur 

Berisi Konsep Program merupakan landasan konseptual 

program, yang meliputi aspek citra/performance arsitektur/ aspek fungsi/ 

aspek teknologi dan ramah lingkungan lalu ada Tujuan Perancangan, Faktor 

Penentu, Faktor Persyaratan Perancangan, isinya mencakup design 
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objective, design determinant, persyaratan arsitektur, bangunan, dan 

lingkungan dan membahas Program Arsitektur, meliputi: Program kegiatan 

yang membahas tentang program ruang, program besaran ruang-pola ruang-

outdoor dan indoor, Program Sistem Struktur pembahasanya tentang struktur 

yang akan diterapkan termasuk struktur tahan gempa dan struktur 

berkelanjutan, Program sistem utilitas, Program lokasi dan tapak. 

• Bab v Kajian Teori 

Berisi Kajian Teori Penekanan Desain, meliputi: uraian 

interpretasi dan elaborasi teori penekanan desain, studi preseden, 

kemungkinan penerapan teori penekanan desain dan juga membahas Kajian 

Teori Permasalahan Dominan, meliputi: uraian interpretasi dan elaborasi 

teori penekanan desain, Studi preseden, serta kemungkinan penerapan teori 

permasalahan dominan. 
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