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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Pengertian Judul Karya Desain 

Judul perancangan Tugas Akhir adalah “PERANCANGAN INTERIOR 

FASILITAS HIBURAN KARAOKE YANG FLEKSIBEL DAN 

MOBILE”. Adapun pengertian dari judul karya ini adalah : 

• Perancangan adalah: proses, cara, perbuatan merancang

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

• Interior adalah:

- bagian dalam gedung (ruang dsb)

- tatanan perabot (hiasan dsb) di dl ruang dalam gedung dsb

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

• Fasilitas adalah: sarana untuk melancarkan pelaksanaan fungsi;

kemudahan.

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

• Karaoke adalah: jenis hiburan dengan menyanyikan lagu-lagu populer

dengan iringan musik yg telah direkam terlebih dahulu

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

• Fleksibel adalah: lentur; mudah dibengkokkan; 2 luwes; mudah dan cepat

menyesuaikan diri

(http://pusatbahasa.diknas.go.id/kbbi/index.php)
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• Mobile adalah: able to move or be moved freely or easily. 

(Oxford American Dictionaries) 

 

Sehingga pengertian dari judul “PERANCANGAN INTERIOR 

FASILITAS HIBURAN KARAOKE YANG FLEKSIBEL DAN 

MOBILE” adalah: proses merancang interior untuk sarana jenis hiburan yang 

menyanyikan lagu-lagu dengan iringan musik yang telah direkam terklebih 

dahulu (karaoke) yang fleksibel dalam arti mudah untuk disesuaikan dengan 

keinginan (bongkar-pasang), dan mudah dipindah-pindahkan. 

 

1.2. Latar Belakang Permasalahan 

  Kondisi masyarakat saat ini yang memiliki begitu banyak 

kesibukan dan rutinitas sehari-hari yang padat sehingga berakibat pada 

psikologis mereka, dan masyarakat mencari-cari fasilitas hiburan yang cocok 

dan sesuai dengan kebutuhan dan karakter mereka. Hal ini berdampak pada 

dunia bisnis, sehingga muncul banyaknya berbagai bisnis di dunia hiburan 

seperti game zone (Timezone, Amazone, dll), bioskop (21 dan XXI), karaoke 

(karaoke keluarga, karaoke box, dan karaoke plus-plus), dll. Didukung pula 

oleh banyaknya masyarakat yang memiliki minat dan hobi dalam dunia musik 

dan menyanyi, hal ini dibuktikan dengan terus meningkatnya peminat acara-

acara kompetisi menyanyi seperti Indonesian Idol, AFI, Mama Mia, kuis-kuis 

tebak lagu, dll. 
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  Sejarah perkembangan karaoke itu sendiri tidak terlepas pula dari 

kebutuhan masyarakat yang membutuhkan hiburan untuk mengalihkan 

mereka sesaat dari kesibukan dan rutinitas sehari-hari, kemudian di Jepang, 

karena rumah-rumah mereka yang sebagian besar terbuat dari kayu dan tidak 

kedap suara akhirnya melahirkan ide dan konsep baru yaitu karaoke box. 

Karaoke box yang pertama adalah dengan menggunakan mobil box yang 

biasanya digunakan untuk mengangkut barang, tetapi kemudian berkembang 

dan muncul box-box karaoke yang umumnya ditempatkan di mal-mal. 

(sumber:http://soranalala.multiply.com/journal/item/5) 

 

Perbedaan karaoke box dan karoake keluarga yang berada di dalam 

gedung seperti Inul Vista, NAV, dan Koalaoke adalah image yang 

ditangkap masyarakat, yaitu karaoke box merupakan sebuah konsep 

karaoke yang instan dan express sehingga konsep karaoke box yang 

menggunakan sistem koin dan pembayaran berdasarkan jumlah lagu yang 

dimainkan adalah sesuai. 

  

Konsep instan dan express dari karoake box tepat apabila 

diletakkan pada area yang ramai dengan karakter masyarakat yang 

membutuhkan hiburan yang tidak memakan waktu lama. Sehingga karaoke 

box cocok apabila diletakkan di kampus-kampus, dimana seperti yang 

dapat dilihat bahwa banyak peminat hiburan karaoke adalah anak-anak 

muda dan mahasiswa. 
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Mahasiswa banyak menghabiskan waktu di kampus dan seringkali 

waktu jeda yang mereka habiskan di kampus cukup lama terutama pada 

saat menunggu kelas berikutnya yang terkadang bisa sampai 2 jam. Dan 

pada saat-saat jeda tersebut biasanya mahasiswa menghabiskan waktu di 

kantin, perpustakaan dan beberapa juga pergi keluar dari kampusnya ke 

tempat-tempat hiburan terdekat dengan kampus mereka. Seperti misalnya 

yang dilakukan mahasiswa Universitas Ciputra, mereka seringkali pergi ke 

PTC (Pakuwon Trade Center) sambil menunggu kelas berikutnya. Untuk 

area pada kampus itu sendiri sangat jarang dan belum terpikirkan untuk 

meletekkan beberapa fasilitas hiburan yang bisa memberikan mahasiswa 

waktu untuk refreshing sejenak sembari mengisi waktu yang luang. 

 

1.3. Rumusan Masalah 

Setelah dilihat dari latar belakang masalah yang ada, maka dapat ditarik 

suatu permasalahan yaitu : 

a) Bagaimana merancang produk hiburan karaoke box yang berbeda 

dari karaoke box yang telah ada 

b) Bagaimana merancang karaoke box yang memiliki keunggulan 

yaitu fleksibel dan mobile 

c) Bagaimana menciptakan karaoke box yang memiliki kualitas 

akustik yang baik 

d) Bagaimana mengakomodir kebutuhan dan keinginan pasar dalam 

bentuk desain dan fasilitas dalam karaoke box 
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e) Bagaimana menciptakan sebuah produk hiburan karaoke yang tepat 

sasaran sehingga dapat mendatangkan keuntungan bagi pebisnis 

 

1.4. Tujuan Perancangan 

Tujuan dari perancangan ini adalah: 

a) Membuat desain fasilitas hiburan karaoke yang sesuai dengan 

kebutuhan dan keinginan pasar 

b) Membuat desain fasilitas hiburan karaoke yang sesuai dengan 

karakter mahasiswa 

c) Menciptakan inovasi baru untuk sebuah fasilitas hiburan karaoke 

d) Menciptakan fasilitas hiburan karaoke box yang fleksibel dan 

mobile 

e) Menciptakan karaoke box dengan kualitas akustik yang baik 

 

1.5. Manfaat Perancangan 

a) Bagi Penulis : 

Menciptakan sebuah karya desain yang merupakan kumpulan dari 

pembelajaran dan pengalaman yang telah didapat selama ini mulai dari 

semester 1, serta menambah ilmu, pengalaman, dan pembelajaran yang 

lebih banyak lagi. Selain itu, karya dari Tugas Akhir ini juga akan menjadi 

portfolio bagi penulis yang akan berguna kelak di kemudian hari. 

b) Bagi Pengguna : 

Pengguna memiliki alternatif hiburan baru di kampus mereka, sehingga 
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bisa menjadi salah satu tujuan mahasiswa sambil mengisi waktu luang 

mereka dan menjadi sarana refreshing bagi mahasiswa. Selain itu, 

berbagai fasilitas tambahan yang ditawarkan di karaoke box ini juga 

memberikan suatu alternatif hiburan yang merupakan hobi dari anak-anak 

muda saat ini, seperti misalnya photo shoot, sing and dance, dan bisa juga 

sebagai mini movie spot. 

c) Bagi Perkembangan Dunia Interior 

Menciptakan sebuah inovasi di dunia desain interior yang diantaranya 

berupa joint connecting yang menggunakan sistem bongkar pasang pada 

karaoke box, serta memberikan alternatif baru dalam desain karaoke box. 

d) Bagi Pertumbuhan Entrepreneur dalam Bidang Desain Interior : 

Menciptakan sebuah peluang bisnis baru yaitu bisnis dalam industri 

hiburan karaoke yang menembak pasar mahasiswa menengah atas, yang 

bisa dikembangkan tidak hanya di Surabaya saja tetapi sampai ke kota-

kota lainnya di seluruh Indonesia. Dari peluang bisnis ini, maka akan 

tercipta lapangan kerja baru. Dan tercipta jalinan kerjasama yang saling 

menguntungkan dengan bidang-bidang industri bisnis lainnya misalnya 

industri pengiriman (dibutuhkan pada saat akan membuka bisnis karaoke 

box ini di luar Surabaya), industri makanan (sebagai pelengkap bisa juga 

disediakan penjualan makanan dan minuman ringan di sekitar karaoke 

box), dll. 
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1.6. Batas Perancangan 

Adapun batasan yang diberikan antara lain : 

1) Obyek yang akan dikerjakan berupa modul karaoke box yang fleksibel dan 

mobile, beserta keseluruhan konstruksi partisi, interior (lantai, dinding, 

plafon, dan funiture), pelapis luar box, dan fasilitas-fasilitasnya. 

2) Batasan fisik obyek : 

a) Fasilitas 

Berupa perancangan fasilitas yang disediakan pada karaoke box, yaitu 

sebagai sarana hiburan karaoke, dan beberapa fasilitas tambahan 

lainnya yaitu photo shoot (merupakan fasilitas dimana pengguna dapat 

menggunakan fasilitas ini untuk mengambil foto mereka pada saat di 

dalam karaoke box dengan menggunakan software Arcsoft Magici), 

sing and dance (tersedia fasilitas untuk bergoyang dengan 

menggunakan alat olahraga yang berupa pijakan berbentuk seperti 

piringan yang bisa berputar untuk menggoyangkan pinggul dan 

pinggang), serta fasilitas mini movie spot (dimana pengguna dapat 

memanfaatkan karaoke box ini untuk menonton film-film box office) 

b) Produk 

Berupa perancangan interior (lantai, plafon, dinding dan furnitur) 

karaoke box dan pelapis luar karaoke box tersebut. Adapun karaoke 

box yang dirancang ini diberi nama E.Box yang artinya entertainment 

box. Dan batasan E.Box yang dirancang ini memiliki ketentuan-

ketentuan dalam hal akustik, fleksibel serta mobile. 
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