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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

3.1. Data Yang Diperlukan 

 Dalam perancangan interior restoran ini diperlukan data penunjang guna 

mencari problem dan pemecahan dari problem seputar restoran tersebut. Mulai 

data lapangan hingga data literature mengenai teori seputar desain restoran. Dari 

data lapangan dianalisa berdasarkan problema dan realita yang ada dari existing 

lapangan hingga seputar restoran di sekitar. Kemudian dianalisa berdasarkan data 

literatur dari teori-teori yang ada mengenai desain interior restoran dan pada 

akhirnya ditemukan solusi berupa desain berdasarkan data literatur dan teori. 

3.1.1.  Data Lapangan 

Data lapangan digunakan untuk mencari data existing, data temuan 

observasi lapangan seputar restoran yang menguatkan konsep dari perancangan. 

Mulai data existing lapangan, eksplorasi seputar restoran, pengamatan dan hasil 

wawancara.  

• Wawancara dengan mengadakan tanya jawab langsung kepada

Bapak Sudianto Suhardjo dan Bapak Sudarto Suhardjo selaku

pemilik restoran

• Data existing yang menjadi batasan-batasan dalam perancangan

desain



 

43 
 

• Data eksplorasi lapangan seputar rest-stop restoran di daerah 

sekitar. 

 

3.1.2. Data Literatur 

 Data literature dan teori data perancangan yang guna menguatkan 

konsep perancangan yang dapat memecahakan problem existing. 

• Pengertian rest-stop restoran dan sejarahnya 

• Teori pengertian restoran 

• Teori perancangan  interior  restoran 

• Teori standard ergonomi restoran, dan store 

• Artikel yang berhubungan dengan restoran, yang memberikan 

pengaruh dalam perancangan. 

 

3.2. Metode Pengumpulan Data 

 Dalam pengumpulan data terdapat metode-metode guna memperoleh 

data yang tepat sebagai acuan dalam perancangan ini. Metode pengumpulan data 

dapat berbagai cara mulai dari observasai lapangan, studi literatur, dokumentasi 

dan observasi data dari media internet maupun media cetak sebagai reverensi. 

 

3.2.1. Observasi Lapangan 

 Diperlukan adanya observasi lapangan guna memperolah data yang 

akurat dari hasil observasi existing maupun sekitar yang terkait dengan problem 

dan konsep ide solusi perancangan. 
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• Observasi langsung pada lokasi terpilih guna mengetahui situasi 

dan kondisi objek perancangan. 

• Interview langsung kepada kepada Bapak  Sudianto Suhardjo dan 

Bapak Sudarto Suhardjo selaku  pemilik restoran guna mencari 

tahu tentang segala data informasi seputar rest-stop restoran 

Gempol Asri dan konsep yang diinginkan pemilik yang kemudian 

digabungkan dengan konsep yang sedang direncanakan ini.  

• Melakukan observasi terhadap rest-stop restoran di Gempol guna 

memperoleh referensi. 

 

3.2.2. Studi Literatur 

 Diperlukan adanya studi literatur berdasarkan teori-teori perancangan 

interior yang ada. Guna menguatkan konsep perancangan yang akan menjawab 

dari permasalahan yang ditemukan saat melakukan proses observasi existing 

lapangan. Studi literatur dapat diambil dari buku maupun artikel serupa 

berdasarkan para pakar yang sudah teruji kebenarannya. 

 Studi literatur dilakukan berdasarkan analisa data literatur dan teori yang 

membahas perancangan restoran. Sumber berasal dari buku, artikel terkait yang 

berhubungan dengan interior restoran, serta refrensi dari berbagai sumber lain 

seperti majalah maupun internet sebagai data penunjang 
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3.2.3. Dokumentasi dan Observasi 

 Dalam pencarian data dalam perancangan ini diperlukan adanya 

dokumentasi hasil observasi baik dari lapangan maupun observasi dari media. Hal 

ini dilakukan agar memperolah data yang akurat mulai dari data existing lapangan 

hingga data penunjang hasil observasi lapangan maupun observasi dari media. 

Agar problem yang dianalisa dapat terpecahkan secara maksimal dan 

menghasilkan perancangan yang benar sesuai dengan batasan dan temuan problem 

yang ada 

 Dokumentasi atas hasil observasi secara langsung di lapangan maupun 

observasi dari data-data yang sudah ada. Cakupan observasi dengan dokumentasi 

data penunjang perancangan, konsep referensi yang sudah ada dan 

dikembangakan, lokasi untuk menunjukan keadaan sekitar 

 

3.3. Metode Pengolahan Data  

 Dalam pengolahan data diperlukan metode untuk menentukan tahap-

tahap dalam perancangan interior ini. Dengan adanya metode pengolahan data 

tahap-tahap perancangan akan terstruktur mulai dari mencari permasalahan hingga 

pemecahan masalah berdasarkan konsep perancangan yang sudah direncanakan. 

 Metode pengolahan data dilakukan dengan mengeksplorasi, kemudian 

dilanjutkan dengan proses analisa keseluruhan data-data yang didapat agar 

menemukan poin utama dan teori dasar yang melandasi konsep perancangan 

interior ini. Kemudian dari data tersebut dikerucutkan, sehingga ditemukan 

problem-problem yang mendasari konsep awal pemecahan permasalahan yang 
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dilakukan dalam perancangan ini. Digabungkan dengan konsep bisnis yang akan 

diterapkan dalam tugas akhir ini yang mampu menjawab permasalahan dengan 

menghadirkan solusi tepat dari konsep bisnis dengan perancangan. 

 Pengolahan data tersebut memiliki beberapa tahapan meliputi  

• Analisa problem 

 Pada tahap awal selalu dilakukan analisa permasalahan 

yang kemudian ditemukannya kata kunci utama permasalahan 

yang menjadi landasan daram perancangan ini. 

• Programming 

 Dari permasalahan pokok diklasifikasikan lagi berdasarkan 

hasil programming atas analisa exsiting yang mendasari 

terciptanya sirkulasi dan bentuk kedepannya. 

• Identifikasi konsep yang menjawab permasalahan 

 Konsep yang desajikan haruslah memecahkan 

permasalahan yang ada. Ide konsep desain digabung dengan 

konsep bisnis yang mampu memcahkan permasalahan yang terjadi 

di lapangan yang akan dirancang 

• Pengembangan desain 

 Dari konsep diaplikasikan ke dalam elemen-elemen desain 

yang menjadi jawaban dari runtutan analisa data yang sudah 

dilakukan. 
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• Evaluasi 

 Hasil akhir dari analisa itu semua adalah evaluasi atas 

keseluruhan mulai dari identifikasi permasalahan hingga 

munculnya desain baru dengan konsep baru yang menjawab 

permasalahan di atas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


