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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Judul Perancangan 

Karya desain ini berjudul "Perancangan Interior UFO Bar Cafe di 

Surabaya" , dengan penjelasan sebagai berikut : 

1.1.1. Pengertian dari perancangan :  

1. Merencanakan, menata, dan merancang ruang-ruang interior dalam bangunan

(Ching,1996) 

1.1.2. Pengertian dari Interior : 

1. Tatanan perabot (hiasan dsb) di dl ruang dalam gedung

2. Bagian dalam gedung (ruang, dan sebagainya)

(Kamus Besar Bahasa Indonesia, Departemen Pendidikann dan Kebudayaan, 

1988. Hal 595)  

1.1.3. Pengertian dari Bar :  

Tempat minum-minum (biasanya minuman keras, spt anggur, bir, wiski) 

(http://www.artikata.com) 

1.1.4. Pengertian dari Cafe :  

1. Tempat minum kopi yg pengunjungnya dihibur dengan music

(http://www.artikata.com) 

2. Tempat minum yg pengunjungnya dapat memesan minuman, seperti kopi, teh,

bir, dan kue-kue; kedai kopi. (http://www.artikata.com) 

UFO : Nama dari perusahaan yang merupakan brand bisnis perusahaan. 
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Pengertian dari judul Perancangan Interior UFO Bar Cafe di Surabaya 

adalah proses, cara, merencanakan bentuk tatanan di dalam tempat minum dan 

makanan ringan yang berlokasi di Surabaya.  

1.2. Latar Belakang Masalah 

Melihat banyaknya pembangunan tempat kuliner di Indonesia yang 

banyak diminati masyarakat dan melihat tingginya tingkat kebutuhan masyarakat 

akan tempat baru yang mampu membantu masyarakat menghilangkan kejenuhan 

dengan cara berkumpul maupun bersantai dengan menyediakan menu makanan 

yang juga menunjang. Hal ini mendorong UFO membuka sebuah tempat makan 

yang baru dan menarik, hingga membutuhkan sebuah jasa konsultan interior 

untuk mampu mencapai keinginan tersebut. Namun dalam perancangan terdapat 

masalah yang berpengaruh terhadap desain, yaitu lokasi yang menjadi satu dengan 

supermarket dan fashion outlet, lokasi awal yang masih belum tertata rapi, dan 

cara membangun suasana yang nyaman untuk sebuah tempat makan. 

1.3. Perumusan Masalah  

1. Bagaimana membuat cafe yang nyaman dengan lokasi yang bersebelahan 

dengan supermarket ?    

2. Bagaimana menentukan desain yang sesuai dengan target yang dituju? Bisa 

membedakan target antara kedua lokasi yang beda di dalam satu gedung? 

3. Bagaimana mengatasi ceiling yang terlalu tinggi sehingga tidak ada kesan 

dekat? 

4. Bagaimana membuat akses yang nyaman bagi pegawai dan juga pengunjung? 
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5. Bagaimana mengatur area yang sesuai dengan fungsi dan tetap memiliki 

kesatuan dalam ruang? 

1.4. Tujuan Perancangan 

Tujuan dari pembangunan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang 

semakin meningkat terhadap bidang kuliner dan menciptakan suatu tempat makan 

yang bisa memberikan kenyamanan dan juga ruang temu yang membuat 

penggunjung bisa merasa betah dengan penyajian ruang yang mendukung. 

1. Membuat suasana dari cafe berbeda sehingga mampu membuat customer yang 

datang merasa nyaman dan membagi pembagian ruang dengan mengobservasi 

berdasarkan tapak yang sesuai. 

2. Menciptakan desain yang mampu mencapai target yang sesuai dan bisa 

memenuhi kebutuhan masyarakat sehingga target yang dituju tidak perlu 

merasa gengsi untuk datang dan masuk namun juga bisa membuat perbedaan 

ambience antara store lainnya. 

3. Menggunakan material dan penataan lampu yang dekat dan fokus hingga 

memberikan suasana dekat dalam ruang dan juga memanfaatkan tingginya 

ceiling dengan menambah mezanin yang tidak hanya mengatasi tingginya 

ceiling namun juga berguna menambah kapasitas ruangan. 

4. Menggunakan dua akses masuk antara pegawai dan penggunjung untuk 

membantu mengatasi ketidak nyamanan saat pegawai berganti jam kerja dan 

mengatur akses berdasarkan zoning yang saling berdekatan dan berhubungan 

dengan kegiatan lainnya sehingga mampu mengefisiensikan waktu saat 

bekerja. 
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5. Mengatur desain yang mampu memberikan suasana yang berbeda dan sesuai 

kebutuhan ruang namun tetap memiliki kesatuan desain dari ruang satu 

dengan lainnya. 

Tujuan perancangan bagi masyarakat dan mahasiswi serta pemilik dan lembaga, 

yaitu : 

1. Mahasiswi mampu mengasah kemampuan dan menyelesaikan problem yang 

ada. 

2. Pemilik akan memiliki desain yang sesuai dengan kebutuhan dan juga sesuai 

keinginan perusahaan. 

3. Mampu menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat. 

4. Lembaga mampu mengarahkan mahasiswi untuk mendapat ilmu dalam desain 

sebuah fasilitas tempat makan. 

1.5. Manfaat Perancangan 

Manfaat Praktis 

a. Bagi pengguna/pengunjung : 

1. Memberikan pengalaman dan ambience baru bagi pengguna/pengunjung yang  

datang. 

2. Memberikan fasilitas lebih bagi pengguna/pengunjung yang datang dan bisa 

memberikan service yang lebih dibanding tempat lainnya. 

3. Memberikan inspirasi dan kenyamanan bagi penggguna. 

b. Bagi pemilik usaha : 

 1. Mampu memberikan suatu konsep berbeda dibanding tempat lainnya. 

2. Mengetahui banyak tentang kebutuhan masyarakat. 
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3. Mampu menampilkan brand dan image bagi cafe sesuai dengan konsep. 

c. Bagi pemerintah : 

1. Membuka lapangan pekerjaan bagi sumbar daya manusia. 

2. Meningkatkan ekonomi negara dan masyarakat. 

Manfaat Teoritis 

Bagi sesama interior desainer 

Mampu mendapatkan ilmu dalam perancanagan interior, dan juga mampu 

menyelesaikan problem yang didapatkan dalam perancangan. 

1.6. Ruang Lingkup Perancangan 

Dengan adanya batasan ruang lingkup perancangan, maka desain akan 

memiliki batasan-batasan yang memenuhi kebutuhan dan keinginan klien, agar 

hasil desain mampu terselesaikan dan tersampaikan secara maksimal. Berikut 

ruang lingkup perancangan dari UFO bar cafe , diantaranya adalah : 

1. Perencanaan desain interior bergaya berbeda. 

2. Spesifikasi lokasi dan site : 

a. Lokasi  : Embong Malang no 39 – 40. Surabaya 

b. Luas Area  : 35 m x 25 m 

Perancangan interior dengan batasan sebagai berikut : 

• Area Entrance. 

Pada area ini posisi pintu utama tidak diperbolehkan untuk dipindahkan, 

perancangan berupa penambahan sekat dinding sebagai pemisah fungsi 

ruang, penataan furniture, perancangan desain mencakup dinding, lantai 

dan ceiling. 
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• Area  Dining ( Indoor dan Outdoor). 

Pada ruang dining perancangan yang dilakukan berupa : penataan 

furniture, pengolahan dinding, laintai dan ceiling , kemudian juga 

penambahan dinding untuk mempertegas pemisahan masing-masing 

ruang. Pengaturan lampu baik pada bagian lantai dan ceiling dengan 

menentukan titik lampu dan warna lampu. 

• Area Dapur. 

Pada ruangan dapur menggunakan pengolahan dinding menggunakan 

stainless dengan tujuan mudah dibersihkan, ruangan juga dilengkapi 

dengan adanya storage dingin dan kering. Perancangan yang dilakukan 

terdiri dari : pengaturan titik lampu, pengaturan layout furniture. 

• Area Bar. 

Area ini memiliki penambahan ruang dengan menggunakan mezanin, dan 

memiliki posisi dengan tingkat privasi yang lebih dibanding area lainnya. 

Pada area mezanin terdapat dua jenis tempat duduk. 

• Area Staff. 

Pada area staff perancangan yang dilakukan berupa : pengolahan dinding 

sebagai pembatas ruang, pola lantai, pengaturan furniture, dan juga 

pengaturan titik lampu.  

• Area Restroom. 

Pada area restroom perancangan yang dilakukan berupa pengolahan 

dinding sebagai pembatas ruang, pola lantai, pengaturan furniture dan 
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kebutuhan furniture yang sesuai, dan pengaturan titik lampu dan warna 

lampu.  

Dalam perancangan ini perlu memperhatikan zoning yang nyaman bagi pengguna 

ruangan. Pemilihan material, dan warna perlu diperhatikan agar mampu 

menciptakan ambience ruang yang sesuai dengan konsep. Suasana nyaman bisa 

didukung dengan memperhatikan sirkulasi,  penghawaan dan juga pencahayaan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


