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BAB I 

PENDAHULUAN 

 
1.1. Judul Perancangan 

 Definisi Judul Proyek Akhir Perancangan Interior Supermarket Variasi 

Sepeda Motor NDP Project dengan Gaya Steampunk di Surabaya adalah : 

a. Perancangan  

 Menurut Ching (1996), Perancangan adalah merencanakan, menata dan 

merancang. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Perancangan berasal dari 

kata rancang. Rancang adalah bangun desain bangunan. Sedangkan perancangan 

adalah proses, cara, perbuatan merancang. 

b. Interior 

 Menurut Ching (2006), Interior adalah bagian dalam dari bangunan 

c. Supermarket  

 Supermarket adalah salah satu jenis swalayan. Menurut Kamus Besar 

Bahasa Indonesia, Swalayan berarti pelayanan sendiri oleh pembeli karena 

perusahaan tidak menyediakan pramuniaga. 

d. Variasi 

 Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, variasi adalah bentuk (rupa) 

yang lain; yang berbeda bentuk (rupa). 

e. Sepeda Motor 

 Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, sepeda motor adalah sepeda 

besar yang dijalankan dengan motor. 
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f. NDP Project  

 NDP Project adalah nama sebuah perusahaan milik perseorangan yang 

menjual berbagai variasi sepeda motor. 

g. Gaya Steampunk 

 Suatu gaya yang timbul pada abad ke 19 yang terinspirasi oleh peradaban 

revolusi industri. 

h. Surabaya  

 Surabaya adalah salah satu nama kota yang ada di Indonesia, yang 

tepatnya berada di Jawa Timur. 

Jadi, Definisi dari Perancangan Interior Supermarket Variasi Sepeda 

Motor NDP Project  dengan Gaya Steampunk di Surabaya adalah merencanakan, 

menata, dan merancang ruang-ruang interior dengan gaya steampunk yang 

pembelinya melakukan pelayanan secara mandiri pada pusat penjualan variasi 

sepeda motor yang bertempat di Surabaya. 

 

1.2. Latar Belakang Permasalahan 

 Menurut berita yang ada di majalah tempo, perekonomian di Jawa Timur 

semakin meningkat mengakibatkan pengguna kendaraan bermotor semakin 

meningkat. Motor tersebut bukan hanya sebagai kendaraan namun juga sebagai 

salah satu hal yang menunjukkan prestise penggunanya. Semakin banyak 

pengguna motor memodifikasi motornya agar terlihat lebih gagah dan unik. 

Namun pada saat ini, penyedia bermacam-macam variasi sepeda motor terbatas. 

Berbagai variasi sepeda motor tersebut terkadang dijual hanya di suatu toko yang 
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tidak terorganisir dengan baik sehingga pembeli tidak dapat mengamati dengan 

nyaman. 

 Dari permasalahan tersebut diperlukan sebuah tempat yang nyaman yang 

dapat memfasilitasi penggunanya. Dari peluang yang ada maka didirikanlah NDP 

Project. Tempat usaha ini berada di daerah Kenjeran. Gedung ini digunakan untuk  

sebuah bisnis supermarket. Supermarket ini melayani secara grosir dan ecer. 

Produk yang dijual adalah produk yang berhubungan dengan macam-macam 

variasi sepeda motor dan aksesoris yang dapat dipakai oleh pengendara bermotor 

seperti helm, jaket, dan lain-lain. 

 Selain itu, gedung ini akan dilengkapi dengan sebuah kantor kecil yang akan 

dipakai secara pribadi oleh pemilik perusahaan dan manajer. Kantor ini akan 

sangat berguna untuk mengawasi jalannya aktivitas penjualan yang terjadi. 

 Berdasarkan latar belakang tersebut maka pemilihan judul Perancangan 

Interior Supermarket dan Kantor NDP Project di Surabaya menjadi daya tarik 

penulis untuk diangkat sebagai studi kasus desain Proyek Akhir dalam rangka 

penyelesaian studi di Universitas Ciputra Surabaya.  

 

1.3. Perumusan Masalah 

 Berdasarkan uraian latar belakang di atas, terdapat beberapa masalah 

desain interior yang dibahas yaitu : 

a. Bagaimana mendesain interior supermaket variasi sepeda motor NDP Project 

yang memiliki fungsi yang berbeda antar lantai dalam satu gedung yaitu pusat 

penjualan dan galeri? 
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b. Bagaimana membagi zoning agar produk variasi sepeda motor yang ditawarkan 

dapat ter-display dengan baik? 

c. Bagaimana merancang sebuah interior supermarket variasi sepeda motor 

dengan sirkulasi yang terarah sehingga pengunjung dapat diarahkan untuk 

mengitari seluruh bagian ruang? 

 

1.4. Tujuan Perancangan 

 Tujuan penelitian ini adalah untuk dapat mewujudkan desain interior yang 

mampu menjawab seluruh kebutuhan ruang yang digunakan untuk kegiatan jual 

beli produk yang berhubungan dengan variasi sepeda motor. Selain itu, tujuan 

lainnya adalah guna meningkatkan wawasan desain interior yang dilihat dari 

sistem sonasi dan sirkulasi, elemen pembentuk ruang, elemen pelengkap 

pembentuk ruang, penataan fasilitas, utilitas, dekorasi serta dapat mendesain 

sesuai dengan kriteria desain interior dengan melihat kebutuhan serta pelaku 

aktivitasnya. 

 

1.5. Manfaat Perancangan 

Manfaat dari perancangan interior supermarket NDP Project di Surabaya  

ini adalah : 

a. Bagi Perancang 

 Dengan adanya perancangan ini, perancang dapat mengukur dan 

menerapkan ilmu yang telah dipelajari di Universitas Ciputra. Selain itu 

perancang juga ingin meningkatkan kemampuan dalam merancang sistem sonasi 
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dan sirkulasi, elemen pembentuk ruang, elemen pelengkap pembentuk ruang, 

penataan fasilitas, utilitas, dekorasi serta dapat mendesain interior yang sesuai 

kebutuhan dan aktivitas pengguna. 

b. Bagi Institusi Pendidikan 

 Hasil dari penelitian ini dapat dikembangan di perancangan mendatang 

oleh perancang lainnya. selain itu, penelitian ini juga dapat digunakan sebagai 

bahan referensi bagi perancang selanjutnya dengan proyek yang serupa. 

c. Bagi Klien 

 Diharapkan proyek perancangan ini dapat diapresiasi dan dilaksanakan 

hingga terwujud dalam suatu interior yang benar-benar dipergunakan oleh klien 

yang bermanfaat untuk menambah profit perusahaan. 

 

1.6. Ruang Lingkup Perancangan 

Berikut adalah ruang lingkup perancangan yang akan dikerjakan untuk 

proyek tugas akhir : 

a. Perancangan interior baik dari ambience, pelingkup ruang, instalasi artwork, 

dan build-in furnitur. 

b. Perancangan sistem interior. 

 Dengan lingkup perancangan denah dan interior lantai satu untuk 

penjualan variasi sepeda motor dengan sistem grosir serta perancangan denah dan 

interior lantai dua untuk penjualan variasi sepeda motor dengan sistem ecer. 

Dengan total luas daerah yang di desain yaitu 746,5 m
2 

 yang berada di Jalan 

Kenjeran no. 375, Surabaya Timur. 




