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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Pengertian Judul Karya Desain 

Judul perancangan Tugas Akhir adalah “ Perancangan Proyek 

Scraproom “.  Adapun pengertian judul dari karya ini adalah : 

- Perancangan :

Proses, cara, pembuatan merancang (Kamus Besar Bahasa Indonesia

halaman 927)

Tahap yang berawal dari proses pengenalan suatu masalah, merumuskan

suatu masalah, mengumpulkan data dan menganalisa serta berakhir dengan

pengambilan keputusan untuk pemecahan masalah ( Ching, 1996 : ix )

- Proyek :

Pekerjaan khusus misalnya menangani irigasi, jalan raya, dsb dan

dilaksanakan dalam jangka waktu yang jelas (tepat waktu). (Kamus 

Lengkap Bahasa Indonesia halaman 430) 

- Scrap :

Guntingan, potongan (Kamus Inggris Indonesia oleh John M. Echlos dan
Hassan Shadily halaman 505) 

- Room :

Tempat, ruang (Kamus Inggris Indonesia oleh John M. Echlos dan Hassan

Shadily halaman 490) 
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Kesimpulan : 

Perancangan Proyek Scraproom adalah Proses Pelaksanaan Pembuatan Seni 

Tempel Menempel yang diaplikasikan di dalam Ruangan. 

 

1.2 Latar Belakang Permasalahan  

 Permasalahan yang saya temui adalah kurang perhatian masyarakat pada 

keunikan desain furnitur yang ada. Selain itu, perkembangan pasar yang 

melatarbelakangi proyek scraproom adalah mulai menjamurnya minat 

masayarakat Surabaya pada seni scrapbook. Seni menyimpan kenangan yang 

selama ini dikenang dengan istilah scrapbooking telah mengalami perkembangan 

yang sangat menarik. Perubahan tersebut dikarenakan karena medianya tidak 

mengharuskan orang untuk menggunting, mengelem, dan menempel beraneka 

kertas warna serta foto. Teknologi digital yang dikenal dengan nama Digital 

Scrapbooking telah datang untuk mengurangi para scrapper (scrapbooking lover). 

Scrapbook adalah sama seperti kliping, tetapi isinya lebih personal. Karena isinya 

mengenai momen pribadi yang diarsipkan, scrapbook berguna sebagai 

memorabilia atau buku kenangan, dan hasilnya bisa diberikan kepada kerabat atau 

keluarga. Bisa juga berupa sesuatu yang ingin dibagi kepada teman dan keluarga. 

Di Surabaya sendiri, sudah ada sekolah desain yang membuka kelas 

mengajar seni scrapbook ini yakni di Arva School of Fashion di Jalan Sambas. 

Selain itu, juga ada beberapa usaha yang menerima jasa pembuatan jasa 

scrapbooking di Surabaya seperti Twilight Fotografi, Frances Scrapbook‟Lounge , 

dan masih banyak lagi. 
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Seni scrapbook ini dapat melatih kreativitas anak untuk berkarya. Maka, 

dengan adanya melihat peluang ini sebagai proyek yang dapat diterima oleh 

masyarakat, yakni dengan menggabungkan seni scrapbooking dan desain interior 

ruang menjadi scraproom. Melalui teknik scrapbooking, benda-benda tersebut 

akan di scrap pada elemen pengisi ruang yakni furnitur. 

Bagi seorang anak remaja, kamar tidur merupakan tempat di mana mereka 

dapat berkreasi dan mengekspresikan jati diri secara bebas. Bahkan para remaja 

ini biasanya melengkapi kamar dengan peralatan yang menunjang kreativitas 

mereka. Maka, untuk menjawab kebutuhan pasar para remaja ini, scraproom 

dihadirkan sebagai desain kamar yang berkarakter kreatif. 

Selain itu, secara psikologis akan membentuk kepribadian mereka untuk 

lebih berani mengekspresikan diri dan menumbuhkan rasa bangga saat 

memamerkan foto, hobi,  yang didesain scrap kepada kerabat dan keluarga mereka 

juga dapat menjadi lifestyle dan trend desain yang baru. 

Permasalahan berbasis kompetensi desain interior dan pola pikir 

Entrepreneur adalah  menjadi desainer interior yang memiliki karakter Market 

Sensitivity : Peka atas situasi dan kondisi pasar sehingga mampu memanfaatkan 

setiap peluang yang muncul, bahkan menciptakan peluang. Hal ini menjadi 

landasan utama pada pengambilan topik Tugas Akhir, scraproom yang didasarkan 

pada permasalahan pasar selama proses survey dan observasi di lapangan. 

Karakter entrepreneur yang kedua yaitu Creative & Inovative : Memiliki rasa 

ingin tahu yang besar, daya imajinasi yang kuat, mampu memunculkan ide yang 

orisinil dan mewujudkannya. Hal ini menjadi landasan inspirasi pada pengambilan 
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topik tugas akhir, scraproom yang adalah penggabungan dari seni scrapbooking 

yang diaplikasikan pada furnitur sehingga memberi sentuhan yang unik dan 

orisinil  pada sebuah ruang.  

 

1.3 Rumusan Permasalahan 

Melalui penjelasan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, maka 

dapat disimpulkan :  

1) Bagaimana merancang produk elemen interior yang unik yakni dengan 

mengaplikasikan teknik pembuatan scraproom pada funritur. 

2) Bagaimana menggabungkan nilai estetika scrap pada desain furnitur tetapi 

tetap mempunyai nilai ergonomis. 

 

1.4 Tujuan Perancangan 

Tujuan yang ingin dicapai dalam merealisasikan inspirasi permecahan 

permasalahan desain yang kreatif dan inovatif adalah dengan menjadikan 

Perancangan Proyek Scraproom sebagai altenatif produk furnitur scraproom 

pertama yang unik dan orisinil. 

 

1.5 Manfaat Perancangan 

Manfaat perancangan produk scraproom dengan teknik scrapbook ini 

antara lain : 
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1) Manfaat bagi pengguna : 

- Sebagai solusi desain untuk ruang yang inovatif,kreatif, dan fungsional 

sebagai elemen ruang dan desain memorial untuk peristiwa-perisiwa 

penting si klien yang ingin diabadikan (foto yang discrap) dan desain 

elemen scrap yang sesuia dengan kesukaan mereka. 

- Meningkakan rasa PD (percaya diri) pada klien dan rasa bangga bahwa 

begitu berharganya ia untuk diekspos dalam desain ruangnya sendiri. 

Adalah masa-masa rawan bagi anak muda usia 15-22 tahun karena mereka 

berada dalam tahap pencarian jati diri. Disini desain berperan sebagai 

penentu arah manusia menjadi lebih individu yang positif. 

- Menjadi suatu brand dan lifestyle bagi anak muda usia 15-22 tahun. 

2) Manfaat bagi perkembangan dunia desain interior (arsitektur interior) : 

- Menambah ide desain kreatif baru untuk dikembangkan dan 

meyakinkan bahwa Indonesia kaya akan desainer interior yang kreatif 

dan dapat diperhitungkan oleh dunia. 

- Menambahkan variatif desain furnitur yang unik dan orisinil. 

3) Manfaat bagi pertumbuhan Entrepreneur dalam bidang desain interior : 

- Menambah jumlah entrepreneur dalam bidang interior desain, yang 

bukan memiliki basis kompetensi seorang desainer interior, tetapi juga 

berkarakter entrepreneur , yakni ID-preneur. 

- Menjadi seorang ID-preneur (Interior Designer-entrepreneur) yang 

creative dan inovative, hal ini dibuktikan dengan adanya Proyek 

Perancangan Scraproom yang masih originil dan unik.  
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- Menjadi seorang ID-preneur (Interior Designer-entrepreneur) yang 

mempunyai sense of market sensitivity dengan peka melihat peluang 

yang ada. 

4) Manfaat bagi pemerintah : 

- Ikut membantu pemerintah dalam mengatasi pengangguran sekaligus 

meningkatkan produksi dalam negeri. 

- Ikut membantu pemerintah dalam sumbangsihnya melalui bidang 

wirausaha generasi muda. 

5) Manfaat bagi masyarakat : 

- Menciptakan lapangan pekerjaan baru untuk tenaga kerja terampil 

sebagai bentuk tanggung jawab terhadap bangsa Indonesia. 

- Mendorong masyarakat untuk selalu menciptakan ide – ide kreatif 

yang baru. 

- Mendorong masyarakat untuk berani mengeluarkan ide- ide yang unik 

dan merealisasikannya. 

 

1.6 Batasan Perancangan 

Batasan perancangan sangat diperlukan agar peluang bisnis dan 

perancangan dapat lebih spesifik. Adapun batasan-batasan yang diberikan adalah : 

1) Produk yang akan dihasilkan  

a. Prototype furnitur scraproom, misalnya pada study desk, wardrobe, head 

bed, night stand, dan credenza . Dapat berupa maket dan gambar 

visualisasi 3D. 
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2) Batasan fisik obyek desain, antara lain : 

Fasilitas yang akan disediakan berupa show unit tipe studio di Universitas Ciputra 

Apartment seluas 24m
2
, lokasinya Raya Boulevard CitraLand Surabaya.   
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