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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1. Judul Perancangan 

 Judul perancangan ini adalah “Perancangan Interior Restoran dan Kafe DS 

Bistro Bergaya Baroque di Surabaya”. Adapun pengertian sebagai berikut : 

1.1.1. Perancangan 

a. Merencanakan, menata, dan merancang ruang-ruang interior dalam bangunan

(Ching, 1996). 

b. Proses, cara, perbuatan merancang (mengatur segala sesuatu sebelum bertindak,

mengerjakan, atau melakukan sesuatu) untuk memecahkan masalah yang disertai 

dengan pemikiran yang kreatif guna mencapai hasil yang maksimal (Balai Pustaka, 

2002). 

1.1.2. Restoran 

a. Suatu industri yang tak terbatas, yaitu industri yang melayani makanan dan

minuman kepada semua orang yang jauh dari rumahnya, maupun yang dekat dari 

rumahnya (Arief,2004). 
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1.1.3. Kafe 

a. Sama dengan restoran, yang fungsinya sebagai tempat makan dan minum untuk 

umum (public dining place) (Arief, 2004). 

 

1.1.4.DS Bistro 

Nama perusahaan dalam bidang restoran dan kafe yang akan dirancang. Maka 

pengertian yang telah dijabarkan, perancangan restoran dan kafe DS Bistro adalah 

proses merancang untuk memecahkan masalah suatu interior berupa ruang – ruang 

untuk kebutuhan restoran dan kafe DS Bistro dengan standar desain. 

 

1.2. Latar Belakang Permasalahan 

Pada masa modern seperti sekarang ini yang didukung oleh perkembangan 

teknologi dan meningkatnya taraf hidup masyarakat, membuat banyak peluang bisnis 

baru yang pada awalanya bukan merupakan kebutuhan pokok bagi masyarakat. 

Dengan berkembangnya teknologi saat ini informasi dan gaya hidup seseorang 

mudah dilihat oleh lingkungan sekitarnya terutama bagi pengguna media sosial. 

Perkembangan media sosial ini membuat peluang bisnis yang sangat berpotensi bagi 

tempat-tempat nongkrong anak muda, tempat wisata kuliner dan berbagai usaha pada 

bidang lain yang dapat mencerminkan gaya hidup. 

 Perkembangan teknologi ini tidak disia-siakan oleh para pebisnis dalam 

bidang restoran yang memiliki sebagian besar target market,mereka adalah anak 
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muda dari kalangan menengah dan menengah keatas. Perkembangan teknologi ini 

juga banyak mempengaruhi kalangan orang tua anak muda dan kalangan bisnis. 

 Sekarang ini, khususnya di Surabaya banyak berkembang restoran, kafe dan 

bar yang menjadi tujuan untuk berkumpul dengan teman atau keluarga. Acara 

berkumpul dengan keluarga tidak hanya sebagai sarana mengakrabkan diri tapi juga 

memberikan suasana makan dan mengobrol yang dapat memberikan kenyamanan dan 

gengsi pada saat mengunjungi tempat tersebut. 

 Desain dari DS Bistro ingin dapat memberikan suasana yang hangat dengan 

gaya desain Perancis yang eksklusif dengan tetap mempertahankan ciri khas dari 

desain Daily Sweet. Selain itu, juga mengutamakan kenyamanan bagi pengunjung 

dalam aspek penghawaan, suasana, pencahayaan, furnitur, kemanan dan juga 

pelayanan dari DS Bistro. 

DS Bistro menyediakan layanan untuk dining, bar, lounge, ruang VIP, dan 

hall semua pilihan fasilitas ini dapat memberikan kemudahan bagi pengunjung untuk 

memilih pelayanan yang dibutuhkannya. 

 

1.3. Perumusan Masalah 

Berdasarkan permasalahan di atas, maka dapat dirumuskan beberapa masalah 

yang hendak dipecahkan agar dapat mendukung proses perancangan. Berikut adalah 

rumusan masalah tersebut:  

a. Bagaimana membuat restoran DS Bistro lebih mewah dibandingkan dengan 

restoran Daily Sweet tetapi tetap mempertahankan ciri khas dari Daily Sweet 
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b. Bagaimana membuat sirkulasi dan penataan area makan yang nyaman bagi 

pengunjung 

c. Bagaimana membuat kesatuan desain antara lantai 1 dan lantai 2 

d. Bagaimana membuat view sisi kiri restoran yang kurang bagus menjadi lebih 

menarik 

e. Bagaimana membuat sirkulasi dan penataan area makan yang nyaman bagi 

pengunjung 

 

1.4. Tujuan Perancangan 

Tujuan dari perancangan interior restoran dan kafe DS Bistro adalah untuk 

Menciptakan restoran dan kafe bernuansa Perancis yang dapat memberikan 

kenyamanan dengan kemewahan gaya Baroque yang diaplikasikan pada desain 

interior restoran dan kafe. 

 

1.5. Manfaat Perancangan  

Manfaat perancangan yang ingin dicapai oleh penulis adalah sebagai berikut:  

a. Manfaat bagi mahasiswa  

Perancangan ini hendaknya dapat membantu mahasiswa khususnya mahasiswa desain 

interior, untuk memahami sebuah proses desain dan referensi yang baik dari sebuah 

restoran dan kafe, khususnya yang bergaya Perancis. 
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b. Manfaat bagi perusahaan  

Manfaat perancangan bagi perusahaan adalah sebagai referensi untuk membuat 

restoran dan kafe yang bergaya Perancis. 

c. Manfaat bagi masyarakat / pengunjung  

Manfaat yang dapat dirasakan oleh masyarakat ataupun pengunjung adalah 

perancangan ini dapat digunakan sebagai referensi. Selain itu, dapat menjadi tempat 

pemenuhan kebutuhan akan desain dan produk interior dengan layanan yang baik. 

d. Manfaat bagi pemerintah  

Manfaat bagi pemerintah, perancangan ini dapat membantu pemerintah dalam 

meningkatkan produktivitas sumber daya manusia, selain itu juga membuka peluang 

tenaga kerja yang dapat meningkatkan perekonomian negara. 

e. Manfaat bagi lembaga (universitas)  

Manfaat bagi lembaga (universitas) dapat memiliki referensi sekaligus data 

perancangan restoran dan kafe untuk menunjang proses pembelajaran. 

 

1.6. Ruang Lingkup perancangan 

Dengan adanya ruang lingkup perancangan, maka setiap desain memiliki 

batasan-batasan agar desain tersebut sesuai dengan kebutuhan dan aturan yang ada, 

sehingga dapat menghasilkan sebuah desain yang maksimal, baik dalam segi estetika 

ataupun fungsi. Ruang lingkup perancangan yang digunakan untuk proyek akhir ini 

meliputi:  
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a. Proyek ini berlokasi di G-Walk Shop Houses A1, Citraland, Surabaya dengan 

luasan bangunan kurang lebih sebesar 900m2 dan luasan yang akan didesain 

sebesar 760m2.  

b. Proyek yang akan dirancang adalah interior sebuah restoran dan kafe yang 

memiliki fasilitas:  

1. Area lounge 

Area tempat makan dan minum dengan kapasitas tiap tempat duduk 2-4 orang dengan 

tempat duduk dan suasana lounge yang nyaman bagi anak muda, eksekutif dan 

keluarga yang bertujuan untuk duduk santai dengan  menikmati suasana lounge dan 

saling bercerita dan bercanda tawa. Area ini juga memiliki tempat duduk yang 

didesain menggunakan spons dan kain yang mengutamakan kenyamanan bagi 

pengunjung yang dapat duduk dalam waktu lebih dari 1 jam. 

2.Area bar 

Area yang menyediakan minuman – minuman yang beralkhol maupun yang tidak 

beralkohol seperti bir, anggur, mocktail, cocktail dan aneka jus. Bar biasanya 

dikunjungi oleh anak muda dan eksekutif muda yang sedang santai untuk menikmati 

bir atau anggur. Pengunjung bar diperbolehkan untuk merokok dan juga disediakan 

kursi dan sofa. 

3. Hall 

Tempat ini digunakan untuk rombongan atau keluarga dengan kapasitas 70 orang, 

Tempat ini dapat di sesuaikan dengan kebutuhan dari pengunjung atau pengguna 

ruang.Selain itu, hall ini dapat digunakan sebagai area dining pengunjung saat tidak 
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ada ruangan ini tidak disewa secara khusus. Biasanya, ruangan ini banyak digunakan 

untuk acara seperti ulang tahun, pertunangan, reuni dan lain lain.  

c. Dalam mendesain restoran dan kafe ini harus memperhatikan zoning, sirkulasi, tata 

letak perabot, pemilihan bahan, warna, pencahayaan, penghawaan dan lain-lain 

sehingga tema dan gaya yang ditawarkan dapat dirasakan oleh pengguna dengan 

suasana yang nyaman. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


