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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Judul Perancangan 

Judul perancangan interior yang diangkat sebagai tugas akhir program 

sarjana Arsitektur Interior Universitas Ciputra yaitu “Perancangan Arsitektur 

Interior Retail & Bodyshop Mobil Cattleya Auto di Surabaya”. Adapun pengertian 

dari judul tersebut, antara lain sebagai berikut : 

- Perancangan : 

1. Kata dasar: rancang 

bangun desain bangunan; mengatur segala sesuatu sebelum 

(Suharso; dra.Ana Retnoningsih, 2005) 

2.  Proses, cara, perbuatan merancang (Hasan, et al, 2005). 

- Arsitektur: 

Seni dan ilmu merancang serta membuat konstruksi bangunan, 

jembatan, dsb; metode dan gaya rancangan suatu konstruksi bangunan 

(Kamus Besar Bahasa Indonesia). 

- Interior : 

1. Bagian dalam gedung (ruang dsb); tatanan perabot (hiasan dsb) di dalam 

ruang dalam gedung dsb (Kamus Besar Bahasa Indonesia). 

2. Desain interior – Merencanakan, menata, dan merancang ruang – ruang 

interior dalam bangunan setiap desain bertujuan, menyusun secara teratur 
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bagian demi bagian menjadi satu tatanan yang utuh demi maksud – maksud 

tertentu (Ching, 1996). 

- Retail : 

Semua usaha bisnis yang mengarahkan secara langsung kemampuan 

pemasarannya untuk memuaskan konsumen akhir berdasarkan organisasi 

penjualan barang dan jasa sebagai inti dari distribusi (Gilbert, 2003). 

- Bodyshop : 

Tempat perbaikan badan kendaraan yang dikarenakan goresan, lecet, 

dan penyok, serta kerusakan yang disebabkan oleh tabrakan serta kecelakaan 

besar. (Duffy, 2004). 

- Mobil : 

Kendaraan darat yang digerakkan oleh tenaga mesin, beroda empat 

atau lebih (selalu genap), biasanya menggunakan bahan bakar minyak untuk 

menghidupkan mesinnya (Hasan, et al, 2005). 

- Cattleya Auto : 

  Nama retail dan bodyshop yang di desain, menjual bagian 

eksterior, interior, undercarriage dan accessories mobil beserta 

pemasangannya. 

- Surabaya : 

Ibukota propinsi Jawa Timur dan merupakan kota terbesar kedua di 

Indonesia setelah Jakarta. 
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Dari pengertian diatas, maka arti dari Perancangan Arsitektur Interior 

Retail & Bodyshop Mobil Cattleya Auto di Surabaya adalah proses, cara, 

perbuatan merancang serta pembuatan konstruksi sebuah toko bernama Cattleya 

Auto yang menjual keperluan aksesoris mobil dan jasa pemasangannya yang 

bertempat di Surabaya dengan disertai pemikiran kreatif guna mencapai hasil 

yang maksimal. 

 

1.2. Latar Belakang Permasalahan 

Di jaman sekarang ini semakin bertambahnya penggemar dunia otomotif 

khususnya mobil. Dapat kita lihat saat melintas di jalan raya banyak mobil dari 

berbagai macam pabrik yang dimodifikasi dengan ubahan minim maupun ekstrim. 

Ubahan minim yang dimaksud adalah mengubah kaki-kaki mobil seperti velg 

menjadi berdiameter yang lebih besar, menambahkan add on pada bemper mobil, 

menambahkan ducktail pada bagian belakang mobil dan sebagainya. Ubahan 

ekstrim yang dimaksud adalah mengganti bemper mobil menjadi model dari 

pabrikan lain, mengganti warna mobil menjadi warna yang diinginkan, mengganti 

seluruh kaki-kaki mobil (velg, coilover, air suspension, dsb), mengganti bagian 

mobil dengan part karbon dan sebagainya. 

Adanya peluang dari pasar ini karena masih belum ada retail store di 

Indonesia yang menjual aksesoris mobil dengan konsep desain interior yang baik. 

Adapun retail store kecil yang bergerak di bidang yang sama, namun tidak 

menyediakan jasa bodyshop untuk pemasangannya. 
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1.3. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, maka dapat ditemukan 

beberapa masalah yang harus dipecahkan agar tujuan penulis dapat tercapai dari 

segi fungsional dan operasional, sebagai berikut: 

Permasalahan bisnis:  

1. Bagaimana merancang interior Cattleya Auto sebagai retail store & bodyshop 

mobil di Surabaya? 

Permasalahan Operasional:  

1. Bagaimana membuat interior kantor Cattleya Auto yang nyaman untuk 

aktifitas karyawan dan konsumen? 

2. Bagaimana memberikan layanan yang optimal pada bodyshop tanpa 

mengganggu aktivitas pada retail dan kantor? 

3. Bagaimana merancang layout interior yang efisien dalam menunjang aktifitas 

bagi pegawai dan pengunjung serta dapat menjadi tempat berkumpulnya 

komunitas pecinta mobil mewah di Surabaya? 

 

1.4. Tujuan Perancangan 

1. Memberikan layanan eksklusif dengan memaksimalkan desain interior agar 

mencapai kepraktisan bagi pengguna. 

2. Mendesain kantor Cattleya Auto yang lebih terorganisir, simple, dan rapi agar 

meningkatkan kualitas pelayanan pada Cattleya Auto. 

3. Menciptakan alur sirkulasi layanan bodyshop yang memudahkan karyawan 

dan pengunjung dalam beraktifitas di dalamnya. 
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4. Mendesain signange produk pada retail mudah terlihat dan diakses bagi 

karyawan dan customer.  

1.5. Manfaat Perancangan  

Perancangan ini memiliki manfaat bagi mahasiswa, bagi perusahaan, bagi 

masyarakat dan bagi lembaga (universitas). Manfaat secara rinci penulis jabarkan 

sebagai berikut : 

a. Manfaat bagi mahasiswa  

Perancangan ini hendaknya dapat menjadi pengalaman berharga untuk masa 

yang akan datang karena memperoleh banyak pengetahuan dan ketrampilan 

untuk mendesain sebuah Retail dan Bodyshop mobil. 

b. Manfaat bagi perusahaan  

Dapat menyediakan dan memberikan fasilitas terbaik bagi user dan customer 

perusahaan, guna mendukung kemajuan dan perkembangan perusahaan 

c. Manfaat bagi masyarakat / pengunjung  

Perancangan ini dapat digunakan sebagai referensi dan dapat menjadi tempat 

pemenuhan kebutuhan akan desain dan produk interior  

d. Manfaat bagi lembaga (universitas)  

Lembaga (universitas) dapat memiliki referensi sekaligus data mengenai desain 

sebuah retail dan bodyshop mobil yang dapat digunakan sebagai data pendukung 

dalam pembuatan data-data yang lain. 

 

1.6. Ruang Lingkup perancangan 

 Proyek yang akan di rancang adalah bangunan 1 lantai dengan luas ± 1200m
2
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 Karena obyek perancangan berupa Retail dan Bodyshop mobil maka ruang-

ruang yang dibutuhkan antara lain :  

a. Reception Area  

Digunakan sebagai tempat untuk menerima customer sekaligus untuk 

melakukan administrasi dan pendaftaran. Perancangan berupa layouting, 

penambahan sekat dinding sebagai pemisah fungsi ruang, penataan furnitur, 

pengolahan dinding, lantai dan plafon. 

b. Retail Store 

 Digunakan sebagai tempat mendisplay aksesoris dan part mobil yang 

dijual. Perancangan berupa layouting penambahan sekat dinding sebagai display, 

penataan furnitur, pengolahan dinding, lantai dan plafon. 

c. Office  

Digunakan sebagai ruang untuk managemen, pengaturan administrasi dan 

keuangan perusahaan. Perancangan berupa layouting, penambahan sekat dinding 

sebagai pemisah fungsi ruang, penataan furnitur, pengolahan dinding, lantai dan 

plafon. 

d. Bodyshop 

 Digunakan sebagai area pemasangan produk yang dijual pada retail dan 

pengecatan mobil. Perancangan berupa layouting, pengolahan dinding, lantai dan 

plafon. 

e. Executive Room 

Digunakan sebagai ruang pimpinan perusahaan untuk mendesain, bertemu 

dengan tamu dan bertemu dengan karyawan perusahaan saat dipanggil oleh 



 7 

pimpinan perusahaan. Perancangan berupa layouting, penambahan sekat dinding 

sebagai pemisah fungsi ruang, penataan furnitur, pengolahan dinding, lantai dan 

plafon. 

f. Meeting Room 

Digunakan sebagai ruang meeting bagi karyawan , pimpinan perusahaan 

maupun customer saat pimpinan perusahaan melakukan presentasi di kantor. 

Kebutuhan pengerjaan interior area ini yaitu layouting, pengolahan dinding, pola 

plafon, pola lantai, custom furnitur design dan custom artwork design. 

g. Gudang 

Digunakan sebagai ruang untuk penyimpanan file-file perusahaan, alat 

perusahaan dan fasilitas perusahaan. Kebutuhan pengerjaan interior area ini yaitu 

layouting dan custom furnitur design. 

h. Waiting Area 

Digunakan oleh customer sebagai tempat untuk menunggu dan 

berkonsultasi dengan teknisi maupun owner perusahaan. Perancangan berupa 

layouting, penambahan sekat dinding sebagai pemisah fungsi ruang, penataan 

furnitur, pengolahan dinding, lantai dan plafon. 

i. Pantry 

Digunakan sebagai area menyiapkan makanan dan minuman untuk user 

maupun customer perusahaan. Kebutuhan pengerjaan interior area ini yaitu 

layouting, pengolahan dinding, pola plafon, pola lantai, custom furnitur design 

dan custom artwork design. 
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j. Locker  

Digunakan oleh karyawan (khususnya designer) untuk menyimpan barang 

kebutuhannya, tempat ganti baju dan bersantai. Kebutuhan pengerjaan interior 

area ini yaitu layouting, pengolahan dinding, pola plafon, dan pola lantai. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


