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BAB III 

METODOLOGI PERANCANGAN 

3.1 Data yang Diperlukan 

Data yang diperlukan dalam perancangan desain interior Kam Boat 

Chinese Cuisine, Surabaya berupa data kualitatif dan juga data kuantitatif. 

Data kualitatif yang dibutuhkan berupa : 

a. Data lapangan 

Data lapangan yang diperlukan adalah data  yang berhubungan dengan 

perancangan sebuah restoran Kam Boat Chinese Cuisine. Yang 

pertama adalah data lapangan meliputi tapak luar dan juga tapak dalam 

bangunan. Tapak luar meliputi kondisi jalan, tingkat keramaian, kontur 

tanahm cuaca, arah matahari, dan bangunan-bangunan di sekitarnya. 

Tapak dalam meliputi denah, tampak, potongan bangunan yang akan 

dirancang, kondisi bangunan, struktur organisasi dan aktivitas yang 

terdapat dalam bangunan, kebutuhan ruang, letak ruang yang tidak 

boleh dirubah dalam bangunan, serta fengshui bangunan. Kemudian 

data mengenai nama restoran meliputi alasan pemilik menggunakan 

nama tersebut dan arti dari nama restoran tersebut yang nantinya akan 

menjadi konsep restoran dan diaplikasikan dalam desain restoran itu 

sendiri.  
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b. Data kuisioner 

Data kuisioner merupakan data yang bertujuan untuk menampung 

pendapat masyarakat mengenai hal-hal yang berhubungan dengan 

restoran khususnya restoran cina. Apa pendapat masyarakat mengenai 

restoran cina yang telah ada sekarang ini, baik dari segi interior, 

pelayanan, suasana, serta harapan mereka terhadap restoran cina yang 

akan datang. Data ini akan sangat dibutuhkan dalam proses 

perancangan restoran ini karena berhubungan langsung dengan 

masyarakat. 

Selain data kualitatif di atas, terdapat pula data kuantitatif, antara lain: 

a. Data literatur 

Data literatur yang dibutuhkan yaitu data mengenai standarisasi segala 

sesuatu yang dibutuhkan dalam perancangan sebuah restoran meliputi, 

dimensi standar jarak antar furniture, dimensi obyek dan perabot, 

standarisasi dapur pada restoran, dimensi standar peralatan dapur, 

standarisasi keamanan pada restoran, data mengenai masyarakat cina 

dan interior cina, data mengenai sejarah dan filosofi Kam Boat. 

b. Data proyek serupa 

Data proyek serupa yang diperlukan antara lain :  

1. Failitas-fasilitas yang diberikan oleh proyek serupa 

Fasilitas antara restoran-restoran cina yang satu dengan lainnya 

kurang lebih memiliki persamaan yang cukup besar.  
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2. Desain ruangan dari proyek tersebut 

Desain ruangan dari masing-masing proyek berbeda-beda sesuai 

dengan konsep dari restoran itu sendiri.  

3. Sistem dan pelayanan proyek serupa 

Sistem dan pelayanan dari masing-masing restoran pun berbeda 

tergantung dari konsep restoran dan bagaimana restoran tersebut 

ingin mengoperasikannya. 

4. Pengunjung restoran pada umunya 

Sebagian besar pengunjung restoran cina adalah keluarga. 

5. Perkiraan jumlah pengunjung yang datang tiap harinya 

Seperti pada umumnya restoran, jumlah pengunjung terbesar 

terdapat pada hari Jumat, Sabtu, dan Minggu di mana sebagian 

besar pengunjung yang datang adalah keluarga. 

6. Kebiasaan pelanggan di dalam restoran cina 

Merupakan suatu tempat berkumpulnya keluarga dan juga sanak 

famili. Mereka menggunakan kesempatan tertentu seperti hari-hari 

besar untuk bekumpul bersama, menikmati makanan yang 

dikeluarkan secara bergiliran sambil berbincang-bincang. 

c. Data tipologi 

Data tipologi ini berupa data pembanding dari suatu tempat yang 

memilkiki fungsi dan aktivitas yang sama dengan obyek yang akan 
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dirancang, Data tipologi ini dapat berupa struktur organisasi, alur kerja, 

aktivitas pegawai dan aktivitas pengunjung, fasilitas-fasilitas yang ada, 

layout restoran, serta kelebihan dan kekurangan dari rancangan Kam 

Boat Chinese Cuisine, Singapore. Melalui data tipologi ini, dapat 

mendapatkan gambaran dan dasar dalam perancangan Kam Boat 

Chinese Cuisine, Surabaya. 

3.2 Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam perancangan ini 

adalah dengan studi lapangan, studi literatur, dan wawancara. 

3.2.1 Studi Lapangan   

 Studi lapangan yang dilakukan antara lain : 

a. Studi lapangan yang pertama dilakukan adalah mengamati dan 

melakukan eksplorasi secara detil mengenai kondisi eksisting dan 

kondisi lingkungan sekitas proyek, apakah kondisi tersebut mendukung 

atau kurang mendukung sebagai obyek perancangan. 

b. Melakukan eksplorasi dan pengamatan terhadap restoran-restoran 

sejenis maupun tidak sejenis yang berada di Surabaya Barat. 

Mengamati rancangan interior restoran tersebut, fasilitas yang 

diberikan, serta perilaku-perilaku pengunjung restoran. 

c. Studi lapangan mengenai dapur restoran cina. Standar-standar 

peralatan, material, serta sistem yang dibutuhkan dalam dapur restoran 
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cina, alur kerja dalam dapur, pembagian kerja dan juga struktur 

organisasi dalam dapur. 

d. Dilakukannya survey untuk mengetahui pendapat masyarakat 

mengenai restoran cina yang telah ada sebelumnya sehingga melalui 

hasil survey tersebut dapat membantu perancangan interior Kam Boat 

Chinese Cuisine. 

3.2.2 Studi Literatur 

  Studi literatur yang dilakukan meliputi pengumpulan data dan 

informasi mengenai teori-teori dan juga standarisasi yang berhubungan 

dengan perancangan sebuah restoran. Tidak hanya informasi mengenai 

perancangan restoran tetapi juga informasi mengenai kebudayaan dan 

kebiasaan masyarakat Cina dan juga sejarah atau filosofi nama restoran itu 

sendiri. Studi literatur dapat dilakukan melalui buku, majalah, hasil 

penelitian, jurnal, serta data dari internet. 

3.2.3 Wawancara 

Wawancara dilakukan kepada pihak yang bersangkutan dalam 

peracangan interior Kam Boat Chinese Cuisine ini antara lain, pemilik 

restoran dan juga masyarakat yang pernah makan di restoran cina. 

Wawancara ini bertujuan untuk menggali informasi lebih dalam di mana 

informasi tersebut sangatlah dibutuhkan dalam peracangan proyek ini. 

Informasi tersebut antara lain, keinginan pemilik mengenai interior 

restoran yang diinginkan, kebutuhan pemilik serta kebutuhan dari restoran 
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itu sendiri, struktur organisasi dalam restoran, jam operasional restoran, 

sistem kerja dalam restoran, standarisasi Kam Boat Chinese Cuisine, 

fasilitas yang diinginkan, peralatan dapur yang dibutuhkan, kapasitas 

pengunjung restoran, alasan memakai Kam Boat sebagai nama restoran, 

serta aturan fengshui yang harus dipatuhi dalam perancangan. Selain 

wawancara terhadap pemilik restoran juga dilakukannya wawancara 

kepada pengunjung restoran cina mengenai pendapat terhadap restoran 

cina yang telah ada.  

3.2.4 Metode Dokumentasi 

Selain metode di atas, dilakukan juga metode dokumentasi yaitu 

merekam baik dengan foto ataupun mencatat setiap obyek dan keterangan 

yang sekiranya berhubungan dan berguna dalam perancangan restoran. 

3.3 Metode Pengolahan Data 

Setelah mendapatkan data-data yang diperlukan dalam 

perancangan, maka dilakukannya pengolahan data dengan cara menyaring 

data-data yang telah didapat menjadi data-data yang benar-benar 

diperlukan untuk memudahkan analisa data selanjutnya. Hal-hal yang 

dilakukan dalam pengolaha data antara lain  : 

a. Memeriksa kembali apakah data-data tersebut telah lengkap. 

b. Mengola data apakah setiap data tersebut telah dimengerti seluruhnya. 

c. Mengelompokkan data ke dalam klasifikasi-klasifikasi tertentu. 
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3.4 Metode Analisa Data 

a. Programming 

Mengelompokkan data yang diperlukan kemudian menyusunnya 

secara terstruktur dan dianalisa dengan baik sesuai dengan kebutuhan. 

Penyusunan dilakukan berdasarkan urutan data yang diperlukan terlebih 

dahulu dan juga standar-standar ideal dalam perancangan sebuah restoran.  

b. Skematik desain 

Dalam tahap ini, dilakukan pengembangan dari tahap input data 

programming, kemudian mencari setiap hal atau problem dan dicari 

solusinya yang kemudian dikembangakan menjadi sebuah konsep desain.  

c.  Pengembangan desain 

 Pada tahap ini sudah mulai menyempurnakan konsep desain dari 

tahap yang sebelumnya untuk disetujui dan dikembangkan lebih lanjut 

sehingga karakter Kam Boat benar-benar terpancar dalam desain. Pada 

tahap ini juga sudah mulai menentukan letak ruang, furniture, lighting, dan 

juga sketsa-sketsa desain. 

d. Evaluasi 

Dilakukan peninjauan terhadap hasil desain untuk mencari 

kekurangan dari desain dan disempurnakan kembali. Hal-hal tersebut 

dievaluasi berdasarkan pada parameter desain antara lain, berdasarkan 
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nilai fungsi, nilai estetika, nilai filosofis, pesan moral yang akan 

disampaikan, nilai teknis, historis, dan juga nilai ekonomis.  

Setelah dilakukannya evaluasi maka dilakukannya perbaikan untuk 

mencapai kesempurnaan. Kemudian setelah itu, dilakukannya persiapan 

untuk mempresentasikan hasil desain. 
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