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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Judul Perancangan 

Judul perancanagan interior yang diangakat sebagai tugas akhir program 

sarjana Arsitektur Interior Universitas Ciputra yaitu “Perancangan Interior Steak 

House Tunes Resto di Surabaya”, Berikut pengertian judul dan karya tulis: 

- Perancangan adalah:

Kata dasar: rancang 

bangun desain bangunan; mengatur segala sesuatu sebelum 

(Suharso; dra.Ana Retnoningsih,2005) 

- Interior adalah:

Bagian dalam gedung(ruang dsb); tatanan perabot (hiasan dsb) di dalam 

ruang, dalam gedung,dsb  

(Suharso; dra.Ana Retnoningsih,2005) 

- Steak adalah:

Dalam bahasa Indonesia steak = steik 

daging (sapi, babi, ikan, ayam) yg dipotong lebar kurang lebih sebesar telapak 

tangan, tebal 1,5 cm, dibumbui lada dan garam atau bumbu lainnya, lalu 

dipang-gang atau digoreng dng mentega sekadarnya  

(Suharso; dra.Ana Retnoningsih,2005) 
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- House adalah: 

Dalam bahasa Indonesia house = rumah 

Rumah adalah bangunan tempat tinggal; bangunan pada umumnya (seperti 

gedung) 

(Suharso; dra.Ana Retnoningsih,2005) 

- Tunes Resto adalah: 

Nama restoran yang di desain, menjual makanan dengan spesialisasi Steak. 

- Di adalah: 

Kata depan, untuk menjelaskan sesuatu 

(Suharso; dra.Ana Retnoningsih,2005) 

- Surabaya adalah:  

Lokasi dimana restoran ”Tunes Resto” akan didirikan. 

 

1.2. Latar Belakang Permasalahan 

Perancangan dari proyek akhir ini berkaitan dengan rencana pendirian 

bisnis di bidang konsultan arsitektur interior dengan kelebihan yang di tawarkan 

yakni indoor landscaping. 

Pada perancangan Restoran ini dibutuhkan kenyamanan terutama 

pada pengguna dan tamu yang datang. Kebutuhan ruang yang ada beragam 

dimulai dari area pintu masuk, penerimaan tamu, area tunggu, area bar, area 

makan, hingga area servis. 
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Pada perancangan arsitektur interior, Tunes Restoran merupakan 

perusahaan yang bergerak dalam bisnis makanan spesialisasi steak selain itu target 

market yang dituju adalah kalangan muda dan berkeluarga, sehingga penataan 

ruang yang ada di sesuaikan  dengan kebutuhan ruang  pengguna, dan konsep 

yang akan di aplikasikan pada perancangan ruang di sesuaikan dengan brand 

perusahaan. 

 

1.3.  Perumusan Masalah 

a. Bagaimana menerapkan kelebihan perusahaan di dalam desain interior, 

namun tetap memperoleh ruang yang maksimal? 

b. Bagaimana menambahkan luasan dengan konstruksi bangunan yang kuat ? 

c. Bagaimana merancang sistem operasional restoran yang saling terintregasi 

dan menerapkannya pada desain? 

 

1.4. Tujuan Perancangan 

Perancangan proyek ini  bertujuan untuk merancang area restoran 

sesuai dengan keinginan dan kebutuhan pengguna. juga untuk menjawab segala 

problema yang dihadapi baik yang ada pada lokasi maupun problema yang 

dihadapi oleh pengguna, serta bertujuan sebagai bahan penilaian tugas akhir yang 

menentukan selesainya Program Sarjana, fakultas Teknik dan Desain, jurusan 

Arsitektur Interior di Universitas Ciputra, Surabaya dan memperoleh gelar Sarjana 

Teknik Strata Satu. 
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1.5.  Manfaat Perancangan  

Manfaat perancangan bagi klien dan konsumen: 

a. Restoran tersebut dapat menarik minat konsumen untuk mencoba  

b. Klien mendapat keuntungan maksimal melalui kapasitas ruang yang telah 

disediakan. 

c. Mendapat pengetahuan mengenai pentingnya interior yang tertata bagi 

kehidupan.  

d. Mendapat pengetahuan lebih mengenai indoor landscaping yang bermanfaat 

bagi kesehatan dan lingkungan sekitar. 

e. Segala keinginan mengenai kebutuhan ruang tercapai, serta dengan desain 

yang baik pemilik dapat mendapatkan keuntungan lebih dalam bidang 

financial. 

 

Manfaat perancangan bagi penulis: 

a. Penulis akan dapat berpikir lebih kreatif dalam memecahkan masalah yang 

ada dalam sebuah perancangan desain.  

b. Hasil perancangan dapat menjadi portfolio bagi penulis sebagai seorang 

interior designer. 

c. Sebagai salah satu sarana promosi dan pengenalan nama penulis kepada 

masyarakat.  
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Untuk bidang ilmu interior: 

Dapat dimanfaatkan sebagai salah satu pembelajaran atau pun sebuah desain 

yang dapat dijadikan salah satu acuan mendsain restoran dengan konsep indoor 

outdoor. 

 

1.6.  Ruang Lingkup Perancangan 

Proyek yang akan dirancang oleh penulis merupakan proyek dari tempat 

internship, berikut data proyek yang di kerjakan: 

Proyek restoran yang kondisi pada lapangan merupakan bekas restoran, 

yang hendak difungsikan kembali sebagai restoran 1 lantai. 

Nama pimpinan perusahaan  : Tjandra,S.T 

Alamat pimpinan perusahaan  : Darmo baru barat VIII/ 9A 

Nomor telepon yang aktif : 031-7346809 

Nama pemilik Proyek  : Simon Park 

Alamat proyek   : Dukuh Pakis Puri Matahari, 

       Jl. HR. Muhammad No.181 

Jenis proyek   : Area publik , dan rebranding 

Batasan  klien   : Pemilik menginginkan untuk area kitchen diberi 

penambahan akses keluar masuk yang tertutup dengan akses pengunjung, 

kemudian area outdoor diberi kenaikan split level , area pintu masuk di pindah , 

dan area pintu masuk yang lama digunakan sebagai area darurat. 

 

 


