
1 
 

BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Judul Perancangan 

Judul perancangan tugas akhir yang dipilih adalah “Perancangan 

Interior Kantor PT. Agung Gumelar International”. Dimana dari masing-

masing kata tersebut memiliki arti: 

Perancangan : 

Proses, cara, perbuatan merancang, untuk memecahkan masalah yang disertai 

dengan pemikiran kreatif guna mencapai hasil yang maksimal 

(Balai Pustaka, 2002) 

Merencanakan, menata, dan merangcang ruang-ruang interior dalam bangunan 

(Ching, 1996) 

Interior : 

Bagian dalam gedung, misalnya ruang dan sebagainya, atau tatanan perabotan 

didalam gedung dan sebagainya. 

(Balai Pustaka, 2002) 

Kantor PT. Agung Gumelar International : 

Tempat dimana para karyawan dan pemilik perusahaan dari PT. Agung Gumelar 

International bekerja. 

Sehingga judul perancangan tugas akhir, yaitu “Perancangan Interior 

Kantor PT. Agung Gumelar International” dapat diartikan sebagai Sebuah 

proses, cara, perbuatan merancang sebuah bagian dalam gedung dari tempat 
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dimana para karyawan dan pemilik perusahaan PT. Agung Gumelar International 

berkerja. 

 

1.2. Latar Belakang Permasalahan 

Dengan bertumbuhnya bisnis yang ada, semakin meningkat pula 

kebutuhan pada bidang perkantoran yang digunakan sebagai tempat kerja dari 

pemilik  bisnis. Hal ini juga menjadi sebuah peluang bagi para pemilik gedung-

gedung yang menyewakan tempatnya untuk mengakomodasi dari keperluan 

tersebut. 

Pada jaman sekarang ini, maraknya pembangunan gedung-gedung tinggi 

banyak digunakan untuk kebutuhan bermacam-macam hal, seperti multifunction 

hall, perkantoran, dan lain sebagainya.  

 

Tabel 1.1. Jumlah Perusahaan Menurut Sub Sektor. 

 
Sumber: BPS.com 
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Pada Tabel 1.1 menunjukan bahwa meningkatnya jumlah perusahaan 

pada yang berada di Indonesia mengalami peningkatan. Hal ini mengakibatkan 

semakin banyaknya kebutuhan akan jumlah perkantoran yang digunakan untuk 

tempat bekerja mereka. Sebagai contoh nyata di Surabaya sendiri, keberadaan 

akan gedung yang digunakan untuk gedung persewaan untuk perkantoran semakin 

banyak seperti contohnya saja gedung Spazio, gedung Trillium (sedang 

dibangun), gedung Wisma AGI, dan lain sebagainya. Selain gedung-gedung 

tersebut masih banyak juga gedung yang digunakan langsung untuk perkantoran 

seperti misalnya gedung perkantoran untuk perbankan.  

Dari bermacam-macam gedung persewaan untuk perkantoran yang telah 

diobservasi, penulis mengasumsikan pada setidaknya, dari lima gedung 

persewaan, sebanyak 80% dari penyewa adalah perkantoran dengan desain yang 

sama dengan kantor cabang lainnya (misalnya untuk kantor asuransi, kantor 

bank). Sebanyak 20% lainnya menggunakan desain yang berbeda karena jenis 

kantor yang belum memiliki cabang di tempat lainnya. Dari asumsi tersebut, 

sebanyak 20% dari pemilik kantor yang menyewa tempat pada suatu gedung dapat 

menjadi peluang untuk menjadi calon klien untuk mendesainkan kantor tersebut. 

Selebihnya, dari total perusahaan yang ada di Indonesia sendiri, 20% dari 23,345 

perusahaan merupakan target market yang dapat diambil. 

Dari peluang tersebut, penulis mendapatkan inspirasi untuk lebih 

mengembangkan bisnis tersebut dari desain interiornya dan juga memberikan nilai 

tambah berupa sistem kerja atau sistematis ruangan dimana dapat meningkatkan 

kinerja dari perkantoran tersebut. Interior yang dimaksudkan meliputi dari 
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pembagian ruang kerja, hingga kepentingan kenyamanan dalam bekerja sehingga 

dapat menciptakan kondisi yang dapat meningkatkan semangat kerja karyawan 

perusahaan tersebut. 

Bisnis desain perkantoran ini merupakan sebuah peluang yang akan terus 

berkembang dikemudian hari, sehingga peluang tersebut dapat dimanfaatkan. 

Selain itu, dengan adanya kemampuan dari penulis untuk menghasilkan karya 

desain yang dapat mendukung bisnis yang bergerak dibidang ini, serta dapat 

menambah pengalaman-pengalaman mendesain penulis sendiri. 

 

1.3. Perumusan Masalah 

Dari penjelasan latar belakang yang telah dijelaskan pada sub bab 

sebelumnya, dapat disimpulkan beberapa permasalahan yang dijumpai sebagai 

berikut: 

a. Bagaimana mendesain sebuah kantor yang memiliki sirkulasi gerak, 

sistematis kerja dan zoning, serta pencahayaan dan penghawaan yang baik? 

b. Bagaimana mendesain sebuah kantor yang dapat merefleksikan jati diri 

perusahaan tersebut? 

 

1.4. Tujuan Perancangan 

Adapun tujuan dari perancangan ini, yaitu: 

a. Menciptakan sebuah tempat kerja dimana para karyawan dan pengguna 

ruangan kantor tersebut dapat merasa nyaman dalam mengerjakan pekerjaan 

mereka, tanpa terhalang masalah sirkulasi dalam bekerja (dalam hal ini 
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berupa sirkulasi manusia untuk bergerak pada saat bekerja, sirkulasi alur 

dokumen pekerjaan, dan alur antar pekerja). 

b. Memberikan sebuah focal point yang dapat menunjukan jati diri perusahaan 

tersebut dan juga sebagai media promosi kepada masyarakat luas tentang 

perusahaan tersebut. 

 

1.5. Manfaat Perancangan 

Adapun manfaat yang diharapkan oleh penulis, yaitu: 

a. Bagi Pemilik Usaha 

Memberikan sebuah desain yang dapat meningkatkan kinerja untuk para 

karyawan perusahaan tersebut, maupun kinerja dari perusahaan bekerja 

tersebut. 

b. Bagi Desainer 

Memberikan pengalaman baru dalam mendesain dan lebih berkembang lagi 

untuk desain-desain yang akan dilakukan dikemudian hari. 

 

1.6. Ruang Lingkup Perancangan 

Berikut ini merupakan ruang lingkup perancangan yang dilakukan oleh 

LS. Design Consultant dalam mendesainkan gedung perkantoran PT. Agung 

Gumelar International: 

1) Desain layout dan interior lantai dua dengan total luas 483.5 m
2
, yang 

meliputi: 

a. Entrance dan waiting area dengan luas 55.27 m
2
, 
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b. Ruang marketing dengan luas 14.40 m
2
, 

c. Ruang show unit dengan luas 18.60 m
2
, 

d. Ruang back office bagian properti dengan luas 75 m
2
, 

e. Ruang kerja bagian Trading dengan luas 95.01 m
2
, 

f. Ruang kerja bagian Printing dengan luas 46.41 m
2
, 

g. Area lounge karyawan dengan luas 57.60 m
2
, 

h. Area fotokopi dengan luas 39.33 m
2
, 

i. Ruang filling dengan luas 19.20 m
2
, 

j. Ruang pantry OB dengan luas 14.40 m
2
   

2) Desain layout dan interior lantai enam dengan total luas 346.5 m
2
, yang 

meliputi: 

a. Enterance dan waiting area dengan luas 28.2 m
2
, 

b. Ruang kerja direktur dengan luas 49.875 m
2
, 

c. Ruang kerja sekertaris dengan luas 15.47 m
2
, 

d. Ruang kerja keuangan dengan luas 15.47 m
2
, 

e. Ruang meeting dengan luas 89.92 m
2
, 

f. Ruang makan dengan luas 125.40 m
2
, 

g. Ruang pantry dengan luas 8.55 m
2
, 

h. Kamar Mandi (toilet) pribadi direktur dengan luas 2.55 m
2
. 

 

Maka total luas bangunan yang didesain adalah 728.655 m
2
. 




