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BAB I 

Pendahuluan 

1.1.  Judul Perancangan 

Judul perancangan Tugas Akhir adalah “REDESAIN REST-STOP 

RESTAURANT GEMPOL ASRI”. Adapun pengertian judul dari karya tulis ini 

adalah: 

Redesain adalah :   

Design again or differently. 

(Concise Oxford English Dictionary, Eleventh Edition, Revised) 

Rest-stop berasal dari kata rest dan Stop  

Rest adalah :   

Cease work or movement in order to relax or recover strength.> Allow to be 

inactive in order to regain strength or health. 

(Concise Oxford English Dictionary, Eleventh Edition, Revised) 

Stop adalah : 

Come or cause to come to an end.> Discontinue an action, practice, or 

something. 

(Concise Oxford English Dictionary, Eleventh Edition, Revised) 

Restaurant adalah : 

A place where people pay to sit and eat meals that are cooked and served on the 

premises. 

(Concise Oxford English Dictionary, Eleventh Edition, Revised) 
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Gempol Asri adalah : 

Nama dari restoran berkolasi di Jl. Gempol  - pasuruan Km. 37 ( +2,5 KM Timur 

Bundaran Apollo, Japanan ) yang di gunakan oleh penulis sebagai proyek tugas 

akhir. 

 

Berdasarkan arti setiap kata tersebut diatas, maka pengertian Redesain 

rest-stop restaurant Gempol Asri adalah : 

Mendesain kembali tempat perhentian untuk mengumpulkan tenaga 

berupa tempat di mana orang bisa membayar untuk duduk dan menyantap 

makanan yang bernama Gempol Asri. 

1.2. Latar Belakang Masalah 

Negara Indonesia adalah negara yang berkembang, salah satunya adalah 

dalam sektor kuliner dengan semakin banyaknya bermunculan jenis restoran baru 

yang masuk ke Indonesia seperti masakan Korea, Jepang, Malaysia dan lain – 

lain. Kebanyakan dari restoran tersebut menawarkan suasana yang nyaman, santai 

dan memberikan kesan tersendiri bagi pengunjung.  

Gempol adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa 

Timur, Indonesia. Secara geografis Gempol berbatasan langsung dengan 

Kecamatan Pandaan, Kecamatan Beji dan Kecamatan Bangil. Gempol merupakan 

salah satu kecamatan yang letaknya paling barat dan berbatasan langsung dengan 

Kabupaten Sidoarjo Dan Kabupaten Mojokerto. Sungai Porong merupakan 

pembatas antara kecamatan Gempol dengan Kecamatan Porong (wilayah 

Kabupaten Sidoarjo) di desa Kejapanan. Juga terdapat Gunung Watukosek, 

Gunung Penangunggan dan Gunung Arjuno yang merupakan patahan garis 

lumpur Lapindo memanjang hingga Bangkalan. 
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Pasuruan berada di jalur utama Surabaya - Banyuwangi. Kota pasuruan 

memiliki luas 35,86 Km2 berbatasan dengan Selat Madura di sebelah utara, serta 

kabupaten Pasuruan disebelah timur, selatan, dan barat. Pasuruan dapat ditempuh 

dari Surabaya menggunakan bus dalam waktu 1 jam, dan juga dapat ditempuh 

dari Malang menggunakan bus dalam waktu 1 jam. 

Kota ini juga memiliki stasiun kereta api lintas timur Surabaya-Jember-

Banyuwangi. Kereta api yang singgah di Pasuruan diantaranya: Mutiara Timur 

(Surabaya Gubeng-Banyuwangi Baru), Logawa (Purwokerto/Cilacap-Surabaya 

Gubeng-Jember), dan Sri Tanjung (Yogya Lempuyangan-Surabaya Gubeng-

Banyuwangi Baru). 

Oleh karena itu kota Pasuruan merupakan salah satu kota transit yang 

sering di lewati oleh tour and travel dan masyarakat dari luar kota sehingga 

terdapat banyak rest-stop restaurant yang cukup berkembang. Akan tetapi seiring 

dengan berkembangnya sektor kuliner yang tidak hanya menyajikan hidangan 

tetapi juga menyediakan suasana yang menarik sehingga mengakibatkan rest-stop 

restaurant di kecamatan Gempol semakin memudar. 

Untuk memberikan perubahan suasana pada rest-stop restaurant di 

Gempol, maka diperlukan perubahan dalam hal desain untuk dapat 

memaksimalkan fungsi dari rest-stop restaurant itu sendiri dan memberikan 

suasana yang baru mampu membangkitkan kembali perkembangan rest-stop 

restaurant di Gempol. 

 

 



 

4 
 

1.3. Perumusan Masalah 

Melalui penjelasan pada latar belakang permasalahan di atas, maka dapat 

disimpulkan sebagai berikut : 

 

Problema : 

• Cenderung sepi, dan hanya ramai dikunjungi saat liburan ( tour and 

travel ) 

• Restoran tidak tervisualisasikan secara baik, minim pencahayaan 

alami, serta ruangan cenderung kemasukan debu 

• Image rest-stop restoran yang seharusnya sebagai tempat makan 

dan melepas lelah beruba hanya sebatas tempat makan saja 

Trigger : 

• Restoran tidak mengikuti pekembangan jaman sehingga kalah 

bersaing dengan banyaknya pesaing dari kulineri baru 

• Letak store area yang tertutup serat letaknya yang menghalangi 

arah sinar matahari untuk  masuk kedalam bangunan 

• Kurangnya elemen penunjang yang berhubungan dengan rest-stop 

restoran 

Problem statement : 

Bagaimana mengembalikan image Gempol Asri sebagai rest-stop 

restoran dan menguatkan kembali rest-stop restoran Gempol Asri 

dengan beberapa elemen penunjang agar dapat bersaing dengan 

pesaing kuliner lainnya. 
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1.4. Tujuan Perancangan 

` Tujuan penulis dalam perancangan Proyek Akhir ini adalah : 

1. Sebagai bahan referensi penulis dalam menjalankan bisnis sebagai 

konsultan interior kedepannya 

2. Merancang desain interior rest-stop restaurant di kota Gempol yang 

mampu memberikan suasana nyaman bagi pengunjung 

3. Memfasilitasi kebutuhan konsumen dengan rest-stop restaurant 

dengan fungsi yang lebih maksimal 

 

1.5. Manfaat Perancangan 

Mamfaat dari perancangan Proyek Akhir ini adalah : 

Mamfaat perancangan bagi masyarakat : 

1. Memberikan dorongan bagi pengusaha rest-stop restaurant di kota 

Gempol untuk lebih berani dalam menciptakan suasana yang baru  

2. Memberikan perubahan dan pilihan lain bagi pengunjung untuk 

mengadakan acara 

3. Membuka peluang untuk tenaga kerja 

Mamfaat perancangan bagi desainer : 

Memberikan bahan referensi dalam mendesain rest-stop restaurant di 

kota Gempol 
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1.6.  Ruang Lingkup Perancangan 

Proyek akhir yang dipilih adalah rumah makan Gempol Asri Indonesia & 

Chinese food, yang berlokasi di Jl. Gempol – Pasuruan Km. 37 (+2,5 KM Timur 

Bundaran Apollo, japanan). Luas bangunan ± 1147 m2. Jam operasional bagi 

pengunjung dimulai pada pukul 06.00-24.00 (libur pada hari sabtu). 

Ruang lingkup dari Proyek Akhir ini adalah : 

• Area tempat makan : 

Merancang area tempat makan yang sesuai dengan kebutuhan pengunjung 

yaitu meja prasmanan dan furniture yang fleksibel untuk memudahkan 

saat dipindah – pindahkan. Sehingga perlu di perhatikan dalam pemilihan 

material dan finishing untuk furniture yang digunakan. Perlu diperhatikan 

juga pengolahan pencayaan alami dan penghawaan alami serta 

penggunaan lighting yang tepat agar pengunjung merasa nyaman. Desain 

ruangan perlu memperhatikan dari segi fungsional pengguna sehingga 

konsep yang ditampilkan dapat memaksimalkan fungsi dari area tersebut. 

• Area toko : 

Mengatur peletakan yang sesuai dengan toko agar mudah di akses dan 

tidak menggangu aktifitas di area makan. Memberikan rak display dengan 

kapasitas yang sesuai dengan produk yang ditawarkan serta penataan yang 

lebih efisien.  

• Area VIP : 

Mendesain ruang VIP yang berfungsi sebagai pertemuan bisnis, atau acara 

tertentu.  
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Batasan desain : 

• Area tempat makan : Desain Interior beseta pelingkupnya 

• Area toko : Desain Interior beseta pelingkupnya 

• Area VIP : Desain Interior beseta pelingkupnya 

Objek ini akan di rancang di Rest-Stop Restoran Gempol Asri yang 

berlokasi di Jl. Gempol – Pasuruan Km. 37 (+2,5 KM Timur Bundaran 

Apollo, japanan). Dengan luasan area yang didesain ± 751 m2. 

 

1.7. Metodologi Perancangan 

1.7.1. Data Yang Diperlukan 

 Adapun data - data yang diperlukan dalam perancangan interior, yaitu : 

a. Berdasarkan sumber data 

• Data lapangan, yaitu data yang didapatkan melalui survey dan teknik 

pengamatan lapangan dan wawancara, meliputi: 

- Data fisik, yaitu data – data teknis bangunan beserta situasinya, 

stuktur organisasi, ukuran lengkap bangunan, dan elemen 

pembentuk ruang. 

- Data non fisik, yaitu data yang menyangkut denah lokasi dan 

situasi bangunan dengan keadaan sekitar. 

• Data literatur, yaitu data yang berupa teori – teori standar dan tinjauan 

pustaka melalui buku literature, artikel – artikel baik dari majalah 

maupun internet. 
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b. Berdasarkan sifat data, jenis data yang dibutuhkan untuk perancangan ini 

adalah:   

• Data kuantitatif, yaitu data berupa angka yang digunakan sebagai 

standar dalam perancangan seperti dimensi ruang, dimensi perabot, 

standar utilitas. 

• Data kualitatif, yaitu data yang digunakan untuk menjelaskan 

permasalahan desain secara deskriptif. Data – data yang dibutuhkan 

adalah pengertian rest-stop restoran, material, warna, dana efek 

psikologis warna, penghawaan, pencahayaan, data lengkap ruang 

primer dan sekunder sebagai pembentuk dan pelengkap. 

 

1.7.2. Metode Pengumpulan Data 

 Metode yang digunakan untuk menyusun karya desain ini adalah: 

a. Studi pustaka, dengan melakukan pengumpulan data yang berguna sebagai 

landasan teori melalui literature, buku, tabloid, internet baik berupa 

gambar maupun artikel, maupun media lain yang diperlukan dalam 

perancangan interior rest-stop restoran. 

b. Studi lapangan, yaitu dengan mengadakan survey lapangan untuk 

memperoleh data fisik lokasi perancangan. Untuk mendapatkan data 

lapangan dengan pihak terkait, maka perlu dilakukan metode sebagi 

berikut: 
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• Wawancara, yang ditujukan kepada pihak manajemen restoran 

untuk memperoleh data – data yang diperlukan dalam sebuah 

restoran. 

• Observasi, dengan melakukan pengamatan terhadap fasilitas 

gedung lain yang memiliki fungsi yang sama dengan rest-stop 

restoran untuk melihat keadaan dan permasalahan umum yang ada 

serta memperoleh data – data. 

• Survey, yaitu dengan mengadakan pengamatan dan pengukuran 

terhadap objek yang memiliki fungsi yang sama dengan rest-stop 

restoran. 

 

1.7.3. Metode Pengolahan Data 

 Metode pengolahan data yang di gunakan adalah dengan cara 

pebandingan, yang dilakukan dengan cara membandingkan data – data 

yang didapat sebagai dasar perancangan sehingga memunculkan data yang 

akurat. 

 

1.7.4. Metode Analisis Data 

 Metode analisis data menggunakan data – data yang telah dipilih, 

kemudian disusun kedalam tabel dan peta konsep. Dari metode ini akan 

didapatkan identifikasi kebutuhan, hubungan kegiatan (sirkulasi), 

grouping, kebutuhan penghawaan dan pencahayaan (alami dan buatan), 

zoning (public, semi public dan privat), dan lainya. 


