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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Pengertian Judul Karya Desain 

Karya Desain penulis berjudul “Perancangan Desain Interior Cafolandy- 

Tempat Anak Kreasi Cokelat”. Adapun pengertian dari karya judul ini adalah : 

Perancangan adalah : 

proses, cara, perbuatan merancang  

(Kamus Besar Bahasa Indonesia; Balai Pustaka 1989; 741) 

Interior adalah : 

bagian dalam dari bangunan  

(Kamus Lengkap Bahasa Indonesia; Apollo 1998; 264) 

Desain adalah : 

rancangan, rencana suatu bentuk dan sebagainya 

(Kamus Lengkap Bahasa Indonesia; Apollo 1998; 153) 

Cafolandy adalah : 

brand bisnis perancangan interior yang diulas oleh penulis. Cafolandy merupakan 

singkatan dari crafting chocolate candy. 

Tempat adalah : 
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1. ruang (bidang, rumah dan sebagainya) yang tersedia untuk melakukan 

sesuatu 

2. ruang yang didiami (ditinggal) atau ditempati 

3. bagian yang tertentu dari suatu bagian (bidang, daerah, dan sebagainya) 

(Kamus Lengkap Bahasa Indonesia; Apollo 1998; 563) 

Anak adalah ; 

1. keturunan yang dilahirkan (keturunan kedua, misal: Ia berubah ingatan 

semenjak anaknya mati kecelakaan) 

2. manusia belom dewasa / masih kecil (misal: Di alun-alun kota, banyak 

anak-anak bermain layang-layang) 

(Kamus Lengkap Bahasa Indonesia; Apollo 1998; 38) 

Kreasi adalah : 

dalam bahasa asing diartikan creation : 

1. The acting of crating 

2. A thing which has been made or invented 

(Oxford Dictionary Thesaurus and Wordpower Guide; Oxford University Press 2001; 200) 

Cokelat adalah : 

warna antara merah kehitam-hitaman pohon yang buahnya dibuat campuran 

minuman, roti dan sebagainya. (Kamus Lengkap Bahasa Indonesia; Apollo 1998; 133) 
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Kesimpulan terkait makna dari judul penulisan karya desain yaitu mengenai 

proses tatanan ruang dan perabot bagian dalam dari suatu bangunan yang akan 

difungsikan Cafolandy sebagai area kegiatan anak dalam mengolah cokelat. 

 

1.2 Latar Belakang 

Surabaya memiliki angka pertumbuhan penduduk terbesar kedua di 

Indonesia setelah Jakarta dan setiap tahunnya angka ini mengalami pertambahan. 

Dari data ini, penulis ingin memfokuskan materi penulisan pada angka kelahiran 

terutama pada anak-anak. Surabaya memiliki luas daratan sebesar 333.036 km² 

dengan jumlah wahana anak yang kurang memadai dan menunjang perkembangan 

anak dibandingkan dengan Jakarta yang sudah sangat maju
1
.  

Sementara itu, menghadapi era modernisasi, para wanita yang tidak lagi 

harus mengemban tanggung jawab sepenuhnya di rumah melainkan sudah 

memiliki kebebasan untuk ikut mencari nafkah, kenyataan ini semakin merujuk 

pada kesejahteraan anak. Sehingga tuntutan masyarakat terhadap sekolah pun 

menjadi semakin tinggi. Anak akan melewati kesehariannya dengan sepenuhnya 

berada di sekolah-kurikulum full day school. Karenanya diperlukan wadah anak 

untuk dapat rileks namun tetap mengembangkan potensi anak. 

Hal ini menjadi landasan penulis untuk ikut memikirkan dan menciptakan 

solusi bagi anak-anak Surabaya dan kota di sekitarnya melalui “Perancangan  

1`
Sumber. http://en.wikipedia.org/wiki/Surabaya 
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Desain Interior Retail Cafolandy – Tempat Anak Kreasi Cokelat”. Dengan 

menciptakan area pelatihan anak dengan tujuan agar mereka dapat menggunakan 

daya kreatifitas mereka melalui pengolahan cokelat dan fasilitas menunjang 

lainnya.  

 

1.3 Rumusan Permasalahan 

Permasalahan yang menjadi dasar “Perancangan Desain Interior 

Cafolandy - Tempat Anak Kreasi Cokelat” adalah sebagai berikut : 

1. Sistem perancangan 

a. Pembagian ruang kurang efektif bagi aktifitas 

pengguna, khususnya anak-anak 

b. Tempat penyimpanan pada fasilitas tidak sistematis 

dan tidak terorganisasi sehingga mengurangi nilai estetis 

ruang dan mempengaruhi efektifitas dalam beraktifitas 

2. Fungsional perancangan  

a. Adanya area yang tidak difungsikan secara 

maksimal sehingga mempersulit perawatan fasilitas 

b. Dimensi dan fungsi perabot tidak sesuai dengan 

aktifitas pengguna sehingga ruang greak pengguna menjadi 

terbatas dan tidak aman 
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1.4 Tujuan Perancangan 

Tujuan penulis merancangkan desain ini : 

1. Menyediakan wadah bagi anak-anak Surabaya untuk mengembangkan 

kreatifitasnya dengan berkreasi cokelat dilengkapi dengan fasilitas yang 

lengkap (One stop children area) 

2. Merancangkan desain retail yang sifatnya akrab dengan anak-anak 

(playful) 

3. Menyediakan wadah bagi pecinta cokelat untuk mendapatkan produk 

cokelat Indonesia di toko dengan konsep interior Playful with Chocolate 

4. Menyediakan fasilitas galeri anak yang beredukasi cokelat bagi 

masyarakat Surabaya 

 

1.5 Ruang Lingkup Perancangan 

Adapun ruang lingkup Tugas Akhir ini : 

1. Sebuah desain perencanaan dan perancangan bisnis wahana anak 

2. Batasan fisik objek desain, diantaranya : 

a. Desain : 

Batasan desain yang dirancang akan dititiberatkan pada 

sistem desain dan funsional desain interior atas dasar  konsep 

desain Playful with  Chocolate. Konsep muncul berdasarkan 

pengguna rancangan desain yang utama, yaitu anak-anak. 
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Karenanya, sistem desain yang mudah digunakan namun aman 

bagi anak-anak merupakan faktor utamanya. Ditunjang dari  

fungsional desain, perabotan hingga ruang yang ada akan tetap 

memiliki area yang luas sesuai dengan kebutuhan aktifitas anak.  

 

b. Tapak :  

Lingkup luasan proyek desain Tugas Akhir ini berdasarkan 

kriteria luasan bangunan
2
 (minimal 600 m²), selebihnya 

berhubungan dengan perencanaan penulis dalam membangun 

bisnis wahana anak. 

Demikian lokasi dan bangunan yang telah dipilih : 

1. Menempati Surabaya Timur, yaitu kawasan  

Pakuwon Town Square (PATOZ)  

Jln. Kejawen Mutiara Putih No.AA1-27, 28 Surabaya 

 
Gambar. 1.5 Peta Surabaya Timur 

Sumber. Brosur Marketing Office Pakuwon Group 

 

 

2 
Berdasarkan keterangan yang diberikan langsung oleh Marketing Office Pakuwon Group 
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2. Dua unit rumah toko (Ruko) dengan tiga lantai, masing-

masing seluas ± 612 m². 

 

 

Gambar. 1.5 Denah Ruko AA1-27, 28 

Sumber. Brosur Marketing Office Pakuwon Group 
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3. Ruko menghadap arah utara dan timur. 

Arah hadap ruko menentukan pencahayaan alami 

yang masuk. Sehingga sangat berpengaruh pada 

perancangan, baik secara arsitektural maupun interiornya. 

 

 
Gambar. 1.5 Ruko PATOZ 

Sumber. Brosur Marketing Office Pakuwon Group 




