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BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Judul Perancangan

Judul proyek perancangan yang akan dibahas pada Laporan Proyek Akhir

ini adalah “Perancangan Interior Restoran Peco-Peco Sushi di Surabaya”. Proyek

akhir ini merupakan proyek perancangan interior dimana penulis merancang

sebuah fasilitas restoran sushi yang menyediakan pelayanan take away dan dining

area. Pada awalnya restoran sushi ini hanya berupa sebuah stand di mall.

Restoran Peco-Peco Aushi ini ingin memperoleh suasana yang baru dan mampu

bersaing dengan restoran-restoran sushi yang sudah punya nama sebelumnya

seperti Hachi-Hachi, Sushi Tei atau Tomoto.

Pengertian judul Perancangan Interior Restoran Peco-Peco Sushi di Surabaya:

a. Perancangan

Menurut Hasan, 2007, perancangan adalah sebuah proses, cara dan perbuatan

merancang. Objek yang dirancang tidak terbatas pada suatu kriteria tertentu.

b. Interior

Menurut Hasan, 2007, interior adalah bagian dalam gedung (ruang dsb).

c. Restoran

Menurut Hasan, 2007, restoran adalah sebuah tempat yang menyediakan

kebutuhan pangan jadi kepada masyarakat umum.

d. Peco-Peco Sushi

Restoran Jepang yang menyajikan masakan Jepang, terutama sushi dan

makanan populer Jepang lainnya. Perbedaan Peco-Peco Sushi dengan restoran
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sejenis adalah adanya area sushi bar dan area take away, juga adanya area

khusus event.

Berdasarkan arti setiap kata tersebut diatas, maka pengertian Perancangan

Interior Restoran Peco-Peco Sushi di Surabaya: Proses merancang sebuah rumah

makan bernama Peco-Peco Sushi yang menyediakan makanan dari negara Jepang

terutama sushi dan makanan popular lainnya, berlokasi di kota Surabaya.

1.2. Latar Belakang Permasalahan

Latar belakang proyek ini adalah ketika pemilik restoran Peco-Peco Sushi

ingin memperluas jaringan dengan menambah cabang restoran di Surabaya.

Lokasi proyek ini pada awalnya merupakan rumah tinggal yang direnovasi dan

diganti menjadi restoran Peco-Peco untuk lantai satu dan lantai dua digunakan

sebagai kantor perusahaan properti. Konsep yang baru, yaitu Peco-Peco Sushi

Homebase (akan dijelaskan pada bab lima) diharapkan membuat Peco-Peco Sushi

mampu bersaing dengan restoran Jepang sejenis yang ada di Surabaya.

Problem dari restoran ini yaitu dimana klien menginginkan suasana atau

konsep yang baru dari yang sebelumnya hanya berupa stand saja, pada proyek kali

ini ingin mewujudkan restoran sushi yang kasual, santai, dan menyenangkan

sehingga cocok untuk dikunjungi anak muda dan keluarga.

1.3 Rumusan Masalah

Banyak orang beranggapan kalau membuka sebuah restoran merupakan

hal yang mudah. Tapi kalau kita perhatikan dengan seksama dan melihat jauh ke

depan untuk membangun sebuha restoran yang baik dan benar tidaklah mudah,
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banyak masalah-masalah yang harus dipecahkan. Adapun rumusan masalah yang

ingin dipecahkan oleh penulis pada perancangan Tugas Akhir ini adalah:

a. Bagaimana memaksimalkan lokasi dari site awal (rumah tinggal) untuk

pembagian area pengunjung restoran (dine-in, take away dan event) dengan

area pegawai yang fleksibel dan fungsional?

b. Bagaimana menarik minat target pengunjung menggunakan konsep baru dari

Peco-Peco Sushi dengan suasana interior yang menyenangkan, menarik dan

nyaman sebagai tempat berkumpul baik anak muda maupun keluarga?

1.4 Tujuan Perancangan

Tujuan dari proyek akhir ini adalah mendesain sebuah restoran Jepang

sebagai restoran yang memberikan pelayanan take away dengan dine-in. Berikut

tujuan perancangan yang dibuat untuk menjawab rumusan masalah:

a. Membuat pembagian ruang yang sesuai dengan jumlah orang yang

menggunakan area tersebut, memanfaatkan kelebihan dan menyiasati

kekurangan yang dimiliki pada site (dijelaskan pada bab lima).

b. Mendesain restoran Peco-Peco Sushi dengan konsep menyenangkan, hangat,

dan kasual melalui pengaturan tempat duduk, pembagian area, elemen

bentuk, dan warna yang diaplikasikan (dijelaskan pada bab lima).

1.5 Manfaat Perancangan

Manfaat dari perancangan restoran Peco-Peco Sushi ini adalah:

a. Bagi penulis dan rekan-rekan desainer interior/ arsitek lainnya:

Menambah wawasan dan pengetahuan tentang perancangan restoran Jepang

yang baik dan benar dalam memenuhi kebutuhan customer.
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b. Bagi pemilik restoran Peco-Peco Sushi:

Menambah nilai jual dan reputasi dari restoran Peco-Peco Sushi karena melalui

proyek ini diharapkan dapat memberikan suasana yang baru bagi pengunjung

yang menikmati hidangan di restoran Peco-Peco Sushi.

e. Bagi pengguna:

Menambah kenyamanan saat menikmati hidangan sushi di dalam restoran

Peco-Peco Sushi dengan merasakan fasilitas take-away maupun dine-in

melalui pembagian area, penataan tempat duduk, dan suasana ruangan yang

didesain menyesuaikan target pengunjung (dijelaskan lebih lengkap pada bab

lima).

1.6 Ruang Lingkup Perancangan

Batasan fisik obyek yang didesain yakni desain arsitektur interior, meliputi:

Nama Proyek : Restoran Peco-Peco Sushi

Alamat Lokasi : Jl. Dr. Soetomo nomor 37, Surabaya

Nama Pemberi Tugas : Erict

Kebutuhan :

1. Mendesain restoran Peco-Peco Sushi yang menyediakan pelayanan take away

dan dine-in.

2. Ambience yang diinginkan bergaya Jepang modern untuk anak muda.

3. Menyediakan area untuk event-event tertentu (membuat sushi bersama, ulang

tahun dan meeting).

Ruang lingkup perancangan interior proyek Peco-Peco Sushi meliputi:

1. Area display, yaitu area untuk memajang sushi yang disediakan di sushi bar.



5

2. Area makan, yaitu area bagi pengunjung untuk duduk dan menikmati makanan

dan minuman yang dipesan. Area makan terbagi dua, yaitu area makan untuk

sushi bar dan dine-in.

3. Sushi bar, yaitu area bagi staf untuk membuat sushi dan menghidangkannya

bagi pengunjung.

4. Dapur, yaitu area bagi staf untuk memasak makanan. Terdapat dua area dapur

di dalam proyek ini, yaitu dapur untuk sushi bar dan dapur untuk restoran.

Dapur untuk sushi bar dikhususkan untuk memasak sushi untuk dimakan di

tempat dan juga take away.

5. Toilet, yang terbagi menjadi dua, untuk pengunjung dan karyawan.

6. Konter kasir, yaitu area bagi staf untuk memproses transaksi keuangan restoran.


