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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1.  Judul Proyek Akhir 

Proyek akhir yang akan dikerjakan adalah proyek rumah makan nusantara 

Ikan Bakar Cianjur dengan judul Tugas Akhir  "Perancangan interior rumah 

makan nusantara Ikan Bakar Cianjur di Gresik". Untuk lebih mendalami judul dari 

laporan proyek akhir ini, maka akan dijelaskan pengertian dari judul karya desain 

tersebut.  

a. Perancangan:

- Tahap yang berawal dari proses pengenalan suatu masalah, merumuskan

suatu masalah, mengumpulkan data, dan menganalisis serta berakhir

dengan keputusan untuk pemecahan masalah (Ching, 2011)

- Proses dari perbuatan, cara merancang sesuatu, perbuatan merancang

(Balai Pustaka, 1989).

- Suatu sistem yang berlaku untuk segala macam jenis perancangan dimana

titik beratnya adalah melihat suatu persoalan secara kesatuan dimana suatu

masalah dengan yang lainnya saling terkait (Suptandar, 1999 ).

- Proses, cara, perbuatan merancang

(Balai Pustaka, 1989)

- Proses menciptakan dan memecahkan masalah suatu bentuk dengan

menambahkan, mengurangi dan menggabungkan elemen-elemen yang ada

(Balai Pustaka, 1989)
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b. Interior: 

- Bagian dalam dari ruang, gedung, dan sebagainya (Balai Pustaka, 1989).  

- Bagian dalam dari bangunan, apa dan bagaimana bentuknya bangunan itu, 

 contohnya: tempat tinggal, apartemen, hotel, perkantoran sampai dengan 

 bangunan rumah (Suptandar,1999).  

c. Rumah makan 

- Setiap tempat usaha komersial yang ruang lingkup kegiatannya 

 menyediakan hidangan dan minuman untuk umum (SK Menteri 

 Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi No. KM 73/PW 105/MPPT-85). 

- Satu jenis usaha jasa pangan yang bertempat di sebagian atau seluruh 

 bangunan yang permanen dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan 

 untuk proses pembuatan, penyimpanan dan penjualan makanan dan 

 minuman bagi umum di tempat usahanya. (Menteri Kesehatan RI No.

 304/Menkes/Per/89). 

- suatu tempat yang identik dengan jajaran meja – meja yang tersusun rapi, 

 dengan kehadiran orang, timbulnya aroma semerbak dari dapur dan 

 pelayanan para pramusaji, berdentingnya bunyi – bunyian kecil karena 

 persentuhan gelas – gelas kaca, porselin, menyebabkan suasana hidup di 

 dalamnya. (Sugiarto & Sulartiningrum,1996). 

d. Ikan Bakar Cianjur 

- Brand dari salah satu restoran nusantara dengan citarasa makanan 

 nusantara khas Sunda 
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e. Gresik 

-  Kabupaten Gresik merupakan salah satu kabupaten yang ada di Provinsi 

Jawa Timur dan merupakan salah satu kawasan industri utama di Jawa Timur. 

Beberapa industri di Gresik antara lain Semen Gresik, Petrokimia Gresik, Nippon 

Paint, BHS-Tex, Industri perkayuan/ Plywood dan Maspion. 

(suaragresik.com,2013) 

1.2. Latar Belakang Permasalahan 

- Tidak adanya ciri khas desain pada setiap cabang restoran Ikan Bakar Cianjur 

atau sering disebut sebagai IBC. Sehingga orang mengenal IBC hanya dari logo 

dan makanan. 

- Lokasi gerobak roti yang berada di tengah ruangan, sedangkan stop kontak 

berada di pilar. Kurang tepatnya peletakan gerobak (jauh dari stop kontak), 

sehingga kabel harus ditutupi dengan plakban hitam agar orang yang melewati 

area tersebut tidak tersandung. 

 

 

 

 

 

      Gambar 1.1.Posisi gerobak roti                          Gambar 1.2.kabel yang diplakban 

       Sumber: Data Olahan Pribadi                             Sumber: Data Olahan Pribadi 

 

- Kurangnya lahan untuk ruang VIP (Very Important Person). Karena Gresik 

merupakan kota industri, maka terdapat banyak sekali pabrik - pabrik. Oleh 

karena itu segmen pasar yang dituju oleh IBC di Gresik adalah para petinggi 

http://www.suaragresik.com/2013/07/semen-gresik-sekarang-pt-semen-indonesia.html
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perusahaan yang ingin mengadakan rapat sambil makan siang, para pegawai 

pabrik, pejabat - pejabat, dan orang pemerintahan yang datangnya bergerombol 

(minimal 6 orang). Ruang VIP di IBC Gresik ada 2, yang pertama mampu 

menampung 40 orang, dan yang kedua mampu menampung 24 orang. 

Permasalahan yang dihadapi adalah, terkadang orang yang menyewa ruang VIP 

tersebut hanya berjumlah kurang dari 15 orang. Sehingga masih banyak tempat 

yang tersisa dan membuat banyak antrian. Oleh karena itu dibutuhkan area ruang 

VIP yang lebih fleksibel agar bisa lebih efektif dan efisien. 

- Posisi lokasi yang menghadap ke barat dan fasad bangunan yang sebagian besar 

menggunakan material kaca. Sehingga sekitar pk. 14.00 WIB, pengunjung di 

dalam ruangan akan terkena pantulan sinar matahari dari kaca mobil yang parkir 

di depan rumah makan.  

d. Penggunaan furnitur yang kurang tepat 

- Kursi dengan sandaran yang berlubang besar. Sehingga tas yang diletakkan di 

kursi seringkali jatuh. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Gambar 1.3. Kursi pada lokasi proyek 

Sumber: Data Olahan Pribadi 
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- Meja kayu dengan kaki menyilang. Celah dari kaki meja ini susah dibersihkan 

sehingga terlihat masih kotor. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 1.4. Kaki meja pada lokasi proyek 

Sumber: Data Olahan Pribadi 

 

- Posisi standing AC yang menghadap langsung ke beberapa meja sehingga ada 

area yang terlalu dingin dan ada area yang tidak terasa dingin. 

1.3. Perumusan Masalah 

a. Bagaimana cara untuk menyampaikan visi restoran ke dalam suatu desain 

interior 

b. Bagaimana cara untuk memasukkan unsur tradisional ke dalam desain yang 

lebih modern 

c. Bagaimana cara agar ruangan bisa mendapat cahaya matahari tetapi tidak silau 

di dalam ruangan 

d. Bagaimana peletakkan furnitur yang tepat untuk rumah makan yang 

pengunjungnya selalu datang secara berkelompok 
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e. Bagaimana menciptakan sebuah brand desain interior yang dapat 

menyeimbangi branding pada makanan dan logo 

f. Bagaimana cara untuk membuat restoran yang bisa memberi suatu daya tarik 

melalui desain interiornya 

g. Bagaimana cara untuk meletakkan service station yang tepat sehingga mudah 

dijangkau dan tidak mengganggu aktivitas pengunjung 

h. Bagaimana cara agar peletakkan gerobak untuk display roti yang tidak 

mengganggu aktivitas pengunjung lainnya yang sedang makan 

i. Bagaimana cara agar ruang VIP dapat digunakan secara efektif 

1.4. Tujuan Perancangan 

a. Membuat suatu konsep desain interior yang didasari dari visi restoran, yaitu 

untuk mengenalkan kekayaan budaya negeri Indonesia 

b. Membuat sebuah desain interior yang mengambil unsur tradisional dan 

diaplikasikan secara modern 

c. Memberi partisi pada sebagian area jendela agar pencahayaan alami tidak 

langsung mengenai pengunjung 

d. Peletakan furnitur yang sejajar dan searah sehingga lebih memudahkan untuk 

menggabungkan beberapa meja. Pemilihan furnitur juga perlu diperhatikan agar 

tidak menyusahkan pengguna dan pegawai dalam proses membersihkan. 

e. Mengambil budaya Sunda sebagai konsep agar mendukung nama, makanan, 

dan visi restoran 

f. Memberikan pengalaman makan yang berbeda dari konsep yang sebelumnya 
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g. Service station diletakkan di area yang dekat ke segala arah dan menempel 

dinding,serta memanfaatkan kolom sebagai acuan untuk meletakkan meja service 

station 

h. Menjadikan gerobak roti sebagai focal point dari restoran. Sehingga orang 

dapat berkeliling untuk memilih roti dan tidak mengganggu aktivitas makan 

pengunjung lainnya. 

i. Memberi partisi yang membagi ruang VIP menjadi dua area. Sehingga 

penggunaan ruang VIP bisa lebih efektif. 

1.5. Manfaat Perancangan 

a. Teoritis 

- Manfaat bagi proses pembelajaran adalah, mendapatkan pengalaman untuk 

mendesain ruang publik dengan luasan proyek yang besar dan tentunya dengan 

tingkat kesulitan yang lebih tinggi. Selain itu pengalaman yang ingin didapat 

adalah  belajar untuk mendesain SOP dapur agar lebih efisien dan efektif.  

- Memperoleh pengetahuan seputar bisnis restoran, walaupun hanya sedikit. 

b. Praktis 

- Manfaat bagi pemilik proyek adalah, mendapatkan brand desain rumah makan 

yang baru sehingga diharapkan bisa terjadi peningkatan pendapatan. 

- Manfaat bagi desainer adalah kesempatan untuk bisa mendesain proyek rumah 

makan yang terkenal. Pembuatan desain ini akan menjadi tambahan portofolio 

yang bisa dijadikan bahan pertimbangan masyarakat untuk memilih jasa Dream 

Solution interior consultant. 
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1.6. Ruang Lingkup Perancangan 

 Perancangan interior rumah makan nusantara Ikan Bakar Cianjur di Gresik 

ini melingkupi ruang dan fasilitas, yaitu : 

- Lokasi : Jl. Veteran 157, Gresik 

- Luasan Proyek yang didesain : 686,2m2 

- Objek perancangan berupa fasilitas rumah makan yang beroperasi dari Pk. 

10.00-22.00 WIB 

- Perancangan yang dilakukan meliputi membuat sebuah konsep baru atau re-

design serta memecahkan beberapa permasalahan yang ada di restoran tersebut. 

 

Gambar 1.5. Letak Rumah Makan Ikan Bakar Cianjur 

Sumber : Google map,2013 
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Gambar 1.6. Keadaan Di Sekitar Rumah Makan Ikan Bakar Cianjur 

Sumber : Data olahan pribadi 

 

 Fasilitas perancangan rumah makan nusantara Ikan Bakar Cianjur ini 

meliputi : 

1. Batasan fisik kantor : 

a. Desain 

 Batasan desain yang dirancang akan difokuskan pada sistem desain dan 

fungsi desain interior atas dasar konsep rumah makan Ikan Bakar Cianjur. Konsep 

yang tercipta merupakan sebuah hasil pemikiran yang didasarkan pada 

permasalahan interior yang ada. Pekerjaan desain yang dilakukan adalah 

pengolahan layout secara keseluruhan, membuat konsep baru yang mencerminkan 

brand IBC, interior system design, custom furniture, serta pengolahan material 

baik pada dinding, lantai, plafon, dan furnitur. 

 

LAHAN 
KOSONG 

U 
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b. Ruang 

 Berikut adalah batasan ruang yang akan didesain: 

1. Area Makan utama 

2. Ruang VIP A 

3. Ruang VIP B 

4. Pantry dan kasir 

5. Ruang arsip 

6. Dapur minuman 

7. Ruang cuci peralatan makan dan peralatan dapur 

8. Dapur utama 

9. Kolam ikan dan tempat potong ikan 

10. Kamar mandi 

11. Storage 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




