
BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Pendahuluan 

Tugas akhir merupakan karya tulis yang disusun berdasarkan kaidah keilmuan 

di bawah pengawasan dan pengarahan dosen pembimbing. Tugas akhir ini 

merupakan salah satu persyaratan akademik yang harus diselesaikan dalam 

program Sarjana jurusan Arsitektur Interior Universitas Ciputra. Tugas akhir yang 

dimaksud adalah Penulisan Skripsi dan hasil karya Tugas Akhir. Tugas Akhir 

yang dibuat meliputi laporan sebuah Perancangan Fasilitas Game Terpadu dengan 

Desain Interior Inovatif.  

Dengan semakin majunya tingkat teknologi pada masa sekarang, maka cara 

bermain pun mengalami pergeseran. Permainan berbasis teknologi semacam game 

online yang dimainkan di multiplayer semakin digandrungi. Agar perkembangan 

tersebut dapat membawa dampak yang positif maka para pengguna teknologi 

tersebut sebaiknya diarahkan agar tidak hanya sekedar bermain saja namun juga 

dapat mengerti manfaat-manfaat dan memiliki tujuan dalam bermain game.  

Agar dapat mencapai hal tersebut penulis merasa perlunya sebuah fasilitas 

game terpadu yang dapat mewadahi hal tersebut. Imej fasilitas pun perlu 

diperhatikan agar tidak terkesan asal dan tidak bermutu sehingga perancangan 

interior perlu diperhatikan. 

1.2 Pengertian Judul Karya Desain 
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Judul Proyek Tugas Akhir yang diajukan adalah: Perancangan Fasilitas Game 

Terpadu dengan Desain Interior Inovatif. 

Perancangan adalah:  

• Proses dari pembuatan, cara merancang sesuatu ; perbuatan merancang       

( Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1998 : 725 ) 

Fasilitas adalah:  

• Sarana untuk melancarkan pelaksanaan fungsi; kemudahan 

(http://pusatbahasa.diknas.go.id/kbbi/index.php )  

Game adalah:  

• Game dapat diartikan sebagai sebuah aktivitas yang dilakukan untuk 

kesenangan (www.askoxford.com) 

Terpadu adalah:  

• Sudah dipadu (disatukan, dilebur menjadi satu;dsb) (http://pusatbahasa. 

diknas.go.id/kbbi/index.php) 

Desain adalah : 

• Kerangka bentuk; rancangan 

  (http://pusatbahasa.diknas.go.id/kbbi/index.php) 

Interior adalah:  

• Bagian dalam gedung (ruang dsb); 2 tatanan perabot (hiasan dsb) di dl 

ruang dalam gedung dsb (http://pusatbahasa.diknas.go.id/kbbi/index.php) 

Inovatif adalah : 
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• bersifat memperkenalkan sesuatu yg baru; ber-sifat pembaruan (kreasi 

baru) (http://pusatbahasa.diknas.go.id/kbbi/index.php) 

Kesimpulan: 

Perancangan Fasilitas Game Terpadu dengan Desain Interior Inovatif adalah 

perancangan sebuah sarana untuk melancarkan aktivitas yang dilakukan untuk 

kesenangan dengan menggunakan rancangan yang bersifat baru.  

1.3 Latar Belakang Permasalahan 

Penulis telah lama menjadi konsumen dari sebuah jasa multiplayer dan 

gaming online yang ada di Surabaya. Selain itu penulis juga telah lama 

mengikuti beberapa kompetisi game yang pernah diadakan di Surabaya, 

sehingga awalnya penulis menginginkan merancang sebuah bisnis dengan 

unsur passion di dalamnnya.  

 Fasilitas multiplayer sendiri adalah sebuah usaha dengan berbasiskan 

unsur game yang memiliki kans yang cukup besar di dunia usaha. Hal ini 

dikarenakan jumlah gamers yang ada, baik di dunia ataupun di Indonesia 

memiliki jumlah yang cukup signifikan. Gamers sendiri tidak memiliki 

batasan umur yang jelas, dimana tua dan muda yang mampu dan senang 

memainkannya dapat disebut sebagai Gamers, sehingga target pasar yang ada 

masih cukup besar.  

 Dari segi permainan, penulis memperhatikan bahwa game – game tersebut 

memiliki sistem turnamen dan kompetisi untuk mencari sang juara di tingkat 

nasional dan internasional. Dari kompetisi – kompetisi tersbut muncullah 

sebuah nilai prestige yang dimiliki oleh para gamer. Sehingga tidak heran, 
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muncul sebuah lembaga yang mengorganisasikan kompetisi para gamers 

sedunia. Organisasi tersebut mengadakan turnamen kompetisi beberapa game 

yang mendunia secara tahunan, yang disebut World Cyber Games (WCG). 

Kesemuanya itulah yang melatarbelakangi visi dan misi penulis agar dapat 

memperoleh pengakuan dan prestige yang diakui di Indonesia dan nantinya di 

tingkat internasional.  

 Sekilas mengenai WCG, WCG adalah sebuah event yang diadakan tiap 

tahun, dimulai dari 2001 hingga sekarang, yang mengkompetisikan beberapa 

game. WCG sekarang mempunyai anggota hingga 83 negara. WCG 2009 ini 

diadakan di Chengdu, Cina dan mampu menyedot perhatian 82 ribu penonton, 

600 jurnalis dari berbagai belahan dunia, dan 600 gamers yang berasal dari 65 

negara yang mengikuti WCG 2009 ini. 

 Agar lebih spesifik, penulis juga telah memperhatikan perkembangan 

Mading dan Deteksi Basketball Competition yang mulai mendapat sorotan 

publik dan nilai prestige tersendiri. Dari sudut pandang ekonomi, ketika kedua 

acara tahunan tersebut mulai mendapatkan nilai publik yang cukup, maka 

beberapa perusahaan besar berebut untuk menjadi sponsorship. Hal ini tidak 

akan dilakukan apabila kegiatan tersebut tidak dapat mendatangkan 

keuntungan. Hal semacam ini yang nantinya ingin dicapai melalui visi penulis.  

 

1.4 Rumusan Permasalahan 
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• Bagaimana mengatur tata ruang modular yang nyaman, dapat 

diaplikasikan di berbagai situasi dan kondisi serta  sesuai dengan konsep 

yang diajukan 

• Bagaimana merancang sistem modular ruang yang tepat 

• Menentukan fasilitas ruang yang diutamakan 

 

1.5 Tujuan Perancangan  

Tujuan penulis merencanakan bisnis ini adalah: 

1. Mengembangkan potensi dunia  gaming Indonesia sehingga dapat 

meningkatkan prestige bangsa di mata dunia. 

2. Menciptakan suatu desain ideal yang berkonsep dengan tidak melupakan 

nilai efisiensi dan efektivitas. 

3. Menciptakan suatu prototipe bisnis multiplayer dimana bisnis tersebut 

dapat direalisasikan dimana saja dengan batasan lingkup yang dibuat oleh 

penulis. 

4. Memberi pandangan nuansa baru kepada masyarakat bisnis yang masih 

melupakan pentingnya penataan interior arsitektur ke dalam unsur bisnis 

mereka, yang mana diyakini dapat meningkatkan omset perusahaan.  

 

1.6 Ruang Lingkup Perancangan 

Adapun ruang lingkup Tugas Akhir ini adalah :  

1.  Sebuah desain dan perencanaan bisnis fasilitas multiplayer gaming  

5 
 



 
 

6 
 

2. Batasan fisik obyek desain, diantaranya: 

a. Lingkup luasan proyek desain fasilitas Tugas Akhir ini tidak memiliki 

luasan yang paten, dimana penulis merancang sebuah sistem fasilitas 

modular yang memiliki luasan minimal tertentu.  

b. Adapun produk yang dihasilkan adalah suatu karya desain dan sebuah 

sistem bisnis yang secara ideal dapat berlaku dengan ukuran luasan 

minimal yang ditentukan oleh penulis. Namun hal itu tidak berarti 

menutup kemungkinan fleksibilitas luasan proyek. Serta sebuah prototipe       

produk / furnitur yang merupakan produk inovatif dari Tugas Akhir ini. 

c. Sumber dana untuk merealisasikan 

Investor yang diharapkan berjumlah diatas 2 orang dan dibawah 5 orang 

dengan bentuk kerjasama Investor sebagai penyandang dana, sedangkan 

penulis sebagai pelaksana operasional dan perancang bisnis dan bangunan.   
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