
 1 

BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Judul Perancangan 

Dalam laporan proyek akhir ini, pengertian dari judul karya desain 

sangatlah penting dimana dengan adanya beberapa pengertian dan arti-arti dari 

judul karya desain, maka hal ini dapat membantu pembaca dalam mengartikan 

setiap kata dan dapat memperjelas judul karya desain untuk kedepan. 

Judul proyek perancangan yang akan dibahas pada proposal tugas akhir ini 

ialah “Perancangan Interior restoran “Waroeng   Jadoel” dengan konsep 

heritage di Gresik”. Pengertian dari judul karya desain tersebut akan dijelaskan 

definisi dan pengertiannya menjadi beberapa bagian sebagai berikut.  

a. Perancangan adalah 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 optimal. (Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pusat Bahasa Departemen 

Pendidikan dan Kebudayaan, 1988) 

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

mengerjakan, atau melakukan sesuatu) untuk memecahkan masalah yang disertai 

dengan pemikiran yang kreatif guna mencapai hasil yang maksimal (Balai 

Pustaka, 2002). 
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c. Interior adalah Bagian dalam gedung (ruang dsb); tatanan perabot (hiasan dsb) 

di dalam ruang dalam gedung dsb. (Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pusat Bahasa 

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1988) 

d. Restoran adalah rumah makan (Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pusat Bahasa 

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1988) 

e. “Waroeng   Djaoel”   adalah brand restoran   dari   proyek   ini.   Kata   “Waroeng  

Djadoel”  merupakan penulisan jaman dulu pada saat Indonesia masih dijajah oleh 

Belanda yang artinya adalah “warung   jadul”   yaitu   sebuah   warung   untuk  

berkumpul dan makan minum dengan suasana yang kuno atau lama.  

f. Dengan adalah kata penghubung satuan bahasa (kata, frasa, klausa, dan kalimat) 

yang setara, yang termasuk tipe yang sama serta memiliki fungsi yang tidak 

berbeda (Balai Pustaka, 2005). 

g. Konsep adalah Ling gambaran mental dari objek, proses, atau apa pun yg ada di 

luar bahasa, yg digunakan oleh akal budi untuk memahami hal-hal lain 

(Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pusat Bahasa Departemen Pendidikan dan 

Kebudayaan, 1988) 

h. Heritage adalah Valued objects and qualities such as historic buildings and 

cultural traditions that have been passed down from previous generations (New 

Oxford American Dictionary) 

i. Di adalah kata depan untuk menandai tempat (Kamus Besar Bahasa Indonesia 

Online, http://kbbi.web.id/ ) 

j. Gresik adalah sebuah kabupaten memiliki luas 1.191,25km  di Jawa Timur, 

Indonesia. (http://gresikkab.go.id/profil/sejarah) 
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Kesimpulannya, pengertian dari “Perancangan Interior Restoran 

“Waroeng   Jadoel”   dengan konsep heritage di Gresik”   adalah menciptakan 

suatu restoran yang berasal dari proses pemikiran dan analisa permasalahan yang 

kemudian diolah oleh penulis sehingga menjadi sebuah solusi dengan desain yang 

dinamis, komunikatif, dan menjawab kebutuhan klien. 

 

1.2 Latar Belakang Permasalahan 

Seiring dengan perkembangan zaman, kebutuhan dari manusia semakin 

bertambah dan standar yang dibutuhkan dalam kehidupan juga bertambah. 

Kebiasaan masyarakat untuk berakhir pekan contohnya, semakin banyak 

masyarakat yang menghabiskan waktu di tempat umum misalnya restoran dan 

café. Aktivitas yang dilakukan biasanya hanya sekadar makan, nongkrong dan 

bertemu untuk alasan bisnis, namun lifestyle masyarakat ini dapat menjadi 

problema bisnis untuk usaha perorangan yang dapat menjadi peluang bagus. Saat 

ini banyak orang yang memulai bisnis untuk menyediakan tempat dan sarana 

berkumpul segmen pasar tertentu di masyarakat kita saat ini.  

 

Tabel 1.1. Masalah dan Peluang 
Masalah Peluang 

1. Banyaknya kota di Indonesia yang berpotensi 

untuk menjadi kota pariwisata namun belum 

dikembangkan dengan baik 

1. Membuka tempat komersil seperti restoran 

dengan konsep yang sesuai dapat menarik 

masyarakat lokal dan wisatawan 
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Tabel 1.1 Masalah dan Peluang (lanjutan) 
 

(Sumber: Dokumentasi Pribadi) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 1.1 Diagram Aktivitas Akhir Pekan Warga Gresik 

(Sumber: Dokumentasi Pribadi) 
 

2. Kurangnya tempat yang menarik dan 

menghibur di kota Gresik  

2. Mendisain restoran dengan adanya area 

taman, gazebo, open terrace dan lain-lain agar 

menjadi tempat yang menghibur segala 

kalangan dan umur.  

3. Banyaknya penjual oleh-oleh khas Gresik 

yang ada disepanjang jalan namun masyarakat 

dan wisatawan malas membeli karena dipinggir 

jalan. 

3. Mendisain area jajanan Gresik di restoran 

agar wisatawan yang datang dapat makan dan 

membeli jajanan 

4. Meningkatnya wisatawan dari luar kota yang 

datang ke Indonesia dan membutuhkan tempat 

yang menarik dan sekaligus bisa mendidik 

dengan sejarah masyarakat tempat tertentu.  

4. Konsep heritage atau kebudayaan Gresik 

menarik untuk diperlajari dan dikembangkan 

menjadi konsep dari sebuah restoran sehingga 

dapat mendidik masyarakat dan memberi 

insight agar kota dan sejarah Gresik lebih 

dihargai.  



 5 

Dapat dilihat dari diagram pada Gambar 1.2, bahwa aktivitas warga Gresik 

pada saat akhir pekan dihabiskan di tempat umum. Tempat yang paling banyak 

diminati adalah restoran, total 40 orang dari 100 koresponden memilih restoran 

untuk makan keluarga, nongkrong dan bertemu kolega. Hal ini menunjukkan 

tingginya prospek kedepan untuk mengembangkan bisnis restoran.  

  

 

 

 

 

 

 

 

Dari hasil survei yang dilakukan dengan wawancara dan observasi, 

masyarakat di Gresik menyatakan bahwa hal terpenting yang dapat menarik 

mereka   untuk   datang   ke   restoran   adalah   restoran   yang   dapat   “memberikan  

pengetahuan   dari   sejarah   lokal”.   Diikuti   oleh   “konsep   yang   menarik”, hal ini 

menjadi pertimbangan untuk pemilik usaha restoran yang akan membuka bisnis 

dan yang sudah membuka bisnis restoran yang berdampak untuk kelangsungan 

restoran kedepannya.  

Hal ini juga didukung oleh site proyek yang amat strategis karena 

berdekatan dengan Kampung Kemasan, Kuburan Sunan Giri dan dekat dengan 

 

 Gambar 1.2 Diagram Ketertarikan Masyarakat pada Desain Restoran  
(Sumber: Dokumentasi Pribadi) 



 6 

Pasar Malam Gresik. Area ini merupakan area yang hidup dan masih belum ada 

saingan restoran di sekitar jalan ini.  

Oleh karena itu bisnis komersil yaitu restoran merupakan pilihan yang 

cocok karena akan menjawab semua permasalahan yang ada dan menguntungkan 

pemilik, masyarakat Gresik dan wisatawan lokal maupun asing.  

Hal yang menjadi kendala adalah kondisi eksisting bangunan yang 

merupakan bangunan bekas bioskop hartati dari tahun 1920. Bangunan sudah 

lapuk akibat usia dan perlu dibangun ulang untuk proyek restoran. Kondisi lantai, 

dinding, plafon semuanya cenderung lembab dan butuh perbaikan. Selain alasan 

usia, bangunan ini mempunyai beberapa faktor tata letak yang harus 

dipertimbangkan yaitu arah hadap matahari, arah angin, kelembapan dan lain-lain.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 1.3 Foto Lokasi Proyek 
(Sumber: Dokumentasi Pribadi) 

 

Dengan mengetahui asal mula konstruksi bangunan, maka konsep desain 

yang akan dibangun akan menjawab permasalahan agar kekurangan fisik di 

bangunan eksisting tidak terjadi lagi.  

Lalu desainer juga harus mendisain bedasarkan konsep yang diinginkan 

klien yaitu Gresik Heritage karena tujuan utama klien adalah agar Gresik menjadi 
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kota yang lebih berkembang. Mengingat Gresik adalah kota industri lokal maupun 

asing, maka seharusnya sarana umum seperti restoran mulai berkembang agar 

pengusaha dan wisatawan dapat menemukan restoran di Gresik dengan suasana 

Gresik yang khas dan tidak bisa ditemukan di kota lain. Klien mengatakan bahwa 

konsep inilah yang diingini olehnya, namun masih belum ada ide tentang tema 

dan aplikasi interior yang sesuai untuk tema tersebut. Disinilah penulis berusahan 

untuk menjawab hubungan konsep, kondisi site, problem statement dan bisnis. 

Image pertama merupakan hal yang penting karena itulah kesan pertama yang 

tercipta, yaitu dari desain. Desain dan suasana restoran yang terkonsep dan dapat 

menjawab kebutuhan dan hobi masyarakat Gresik akan menjadi hal utama yang 

akan dipikirkan oleh desainer. 

 

1.3 Perumusan Masalah 

Dalam sebuah perancangan, berbagai permasalahan akan timbul. Dari 

permasalahan-permasalahan tersebut akan timbul sebuah proses pemikiran untuk 

dijadikan sebuah rumusan dalam menghasilkan karya desain yang unik dan 

dengan tepat menjawab permasalah dalam perancangan tersebut.  

Permasalahan yang menjadi dasar Perancangan Interior Restoran “Waroeng 

Jadoel” adalah: 

a. Bagaimana memperkenalkan brand image dari   “Waroeng   Djadoel”   agar 

dikenal oleh masyarakat, pengusaha dan wisatawan lokal dan asing di Gresik?  

b. Bagaimana menjawab kebutuhan seating untuk keinginan pengunjung yang 

berbeda-beda?  



 8 

c. Bagimana mendisain area jajanan yang dapat menunjukkan budaya Gresik dari 

segi kuliner dan memberikan pembelajaran bagi pengunjung yang datang?  

d. Bagaimana desain restoran yang baik agar staff dapat bekerja dengan cepat dan 

efisien dalam melayani pengunjung? 

 

Dengan beberapa problema yang ada, kemudian dibuatlah kesimpulan 

mengenai bagaimana mendisain restoran yang dapat memberikan pengalaman 

baru dan dapat memberi pembelajaran tentang sejarah Gresik ke pengunjung.  

 

1.4 Tujuan Perancangan 

Tujuan perancangan merupakan hasil pemikiran yang terpenting dimana 

penulis harus memiliki sebuah target dalam sebuah perancangan karya tugas akhir 

ini. Hal ini akan dijadikan pacuan untuk mencari solusi dari tiap permasalahan 

dengan baik dan melalui hal ini, penulis bisa menjelaskan apa saja tujuannya 

dibuat karya tugas akhir ini untuk kedepannya. Tujuan perancangan interior 

restoran “Waroeng Djadoel” menjawab perumusan masalah yang sudah 

dijabarkan antara lain: 

a. Menciptakan sebuah desain yang berkonsep kuat dan mengakar pada 

kebudayaan Gresik  

b. Menciptakan area duduk yang berbeda-beda bedasarkan konsep Gresik 

Heritage sehingga membuat pengunjung merasakan experience yang berbeda 

setiap kali datang.  
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c. Merancang area jajanan yang menarik dan dapat menjadi vocal point dari 

restoran ini.  

d. Mendisain sebuah pola sirkulasi yang dirancang dari sumber literatur, studi 

lapangan dan wawancara dengan pemilik sehingga dapat memikirkan desain yang 

menjawab konsep sekaligus sistem yang baik dan efisien bagi semua pengguna 

restoran.  

 

1.5 Manfaat Perancangan 

Manfaat dalam sebuah perancangan interior restoran tidak hanya 

menguntungkan bagi pihak pemilik dan pengunjung, tetapi juga keuntungan bagi 

masyarakat luas. Manfaat perancangan interior “Waroeng Djadoel” antara lain: 

a. Manfaat bagi perusahaan:  

x Menjadi perusahaan yang mempunyai restoran sebagai tempat tujuan yang 

dikenal di masyarakat, pengusaha dan wisatawan di Gresik 

x Menjadi perusahaan trendsetter dengan konsep Gresik Heritage yang 

mendukung dan memajukan potensi Gresik sebagai kota industri di 

kalangan lokal dan asing.  

b. Pemerintah dan masyarakat: 

x Pajak yang dipungut setiap tahun dari gedung komersil berguna untuk 

pemerintah agar bisa dipakai untuk kemajuan dan pembangunan bangsa 

ini 

x Membuka peluang usaha restoran dan tenaga kerja untuk masyarakat 
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x Membantu masyarakat Gresik dalam kebutuhannya akan tempat wisata 

yang menghibur dan menjawab kebutuhan 

x Memberikan tempat yang dapat mendidik dan menjadi tempat wisata bagi 

wisatawan lokal dan asing 

x Membangun dan turut memajukan bangsa dalam memberikan tujuan 

wisata milik swasta yang menguntungkan pemilik dan kota Gresik sendiri. 

c. Pengunjung: 

x Memberikan masyarakat lokasi restoran baru dengan konsep desain yang 

menarik dan mengangkat kota Gresik sebagai akar konsep dari restoran ini 

x Memberikan sarana lokasi wisata untuk masyarakat, pengusaha dan 

wisatawan lokal dan asing yang marak berkunjung ke Gresik untuk bisnis 

dan liburan.  

x Memberikan pengetahuan sejarah bagi pengunjung tentang kota Gresik 

yang mempunyai banyak potensi yang harus diketahui oleh masyarakat 

sendiri 

d. Kontraktor, Desainer dan Arsitek: 

x Lapangan kerja bagi profesi untuk membangun proyek ini 

x Kerjasama yang saling menguntungkan bila menjadi key partner  

e. Owner: 

x Melalui perancangan ini maka diharapkan bisa memenuhi keinginan 

owner untuk menjadi pencetus heritage restaurant pertama yang dapat 

menjawab semua kebutuhan masyarakat yang belum sepenuhnya terjawab. 
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1.6 Ruang Lingkup Perancangan 

Perancangan “Waroeng Djadoel” berupa fasilitas restoran dan merupakan 

usaha baru yang akan direalisasikan kedepannya. Perancangan restoran ini dibagi 

menjadi 2 bagian yaitu area pengunjung dan area staff.  

Area pengunjung dirancang untuk menerima pengunjung yang datang dan 

makan, memilih jajanan khas Gresik dan juga berkeliling untuk membaca 

pengetahuan singkat tentang sejarah Gresik. Area staff dirancang untuk proses 

kerja dari awal, melayani pengunjung, bersih-bersih dan aktivitas lain.  

Berpusat pada area dining indoor yang memakai sistem permainan naik 

turun lantai yang dapat mendukung pola kedinamisan restoran ini karena 

merupakan area yang paling krusial dan area yang lain dapat terlihat langsung 

oleh pengunjung yang datang.  

Area dining merupakan area untuk makan keluarga, kelompok besar, 

nongkrong dan menjawab semua kebutuhan target market. Oleh karena itu sistem 

restoran dibuat dengan permainan lantai dikarenakan untuk membagi area dining 

sesuai kebutuhan pengunjung dan permainan lantai dapat memberi kedinamisan 

lebih pada keseluruhan restoran.   

Lokasi restoran“Waroeng Djadoel” akan didesain di lahan seluas 2454 m2. 

Dengan luas bangunan 2 lantai sekitar 1000 m2. Lokasi ada di Jl. Raden Santri 

Gang 4 no 10, Gresik. Ruang lingkup Tugas Akhir sebagai berikut: 

a. Batasan Desain 
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Batasan desain yang dirancang akan dipusatkan pada sistem desain dan fungsi 

desain interior atas dasar konsep Gresik Heritage yang akan membawa 

pengunjung ke masa Gresik silam dan suasana yang antik sekaligus modern.  

b. Batasan Tapak  

Perencanaan restoran harus memperhatikan kebutuhan pemakai yang ada 

didalamnya yaitu staff dan pengunjung. Perencanaan restoran ini akan memakai 

lift loading makanan sehingga memudahkan pengantaran makanan ke level yang 

paling tinggi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


