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 BAB I  

PENDAHULUAN 

 

1.1 Topik Penelitian 

Topik penelitian yang diangkat adalah “Identitas Desain Domisilium Studio”  

 

1.2 Latar Belakang 

Domisilium merupakan perusahaan konsultan arsitek-interior dengan 

jangkauan proyek residensial, hospitality, dan komersial yang didirikan sejak 2009. 

Domisilium Studio sampai saat ini memiliki 34 proyek yang sudah selesai dibangun 

dan 10 proyek dalam tahap pengerjaan. Domisilium Studio sendiri memiliki visi dan 

dedikasi tanpa akhir untuk menciptakan ruang fungsional dan layak huni, serta 

membina inovasi dalam konstruksi yang bertanggung jawab terhadap lingkungan, 

merancang ruangan yang canggih, tak lekang oleh waktu dan untuk meningkatkan 

kenikmatan hidup maksimal. 

Dedikasi yang mereka berikan kepada klien adalah perhatian besar pada setiap 

detail dan penyesuaian dari setiap proyek, terlebih untuk kebutuhan individu dan nilai-

nilai estetika klien mereka yang unik. Domisilium Studio memiliki tujuan akhir yaitu 

menyediakan klien desain dan produk kualitas terbaik. 
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Domisilium Studio memiliki peraturan yang tidak tertulis, bahwa dalam 

pengerjaannya setiap karya Domisilium Studio ditetapkan untuk sekali memiliki detail 

desain yang berbeda. Hal tersebut membuat penulis mempertanyakan apakah 

Domisilium Studio memiliki ciri khas dan identitas dalam desain.  

Dengan demikian, penulisan ini akan membahas bagaimana identitas 

Domisilium Studio direpresentasikan dalam setiap karya yang dihasilkan.  

 

1.3 Rumusan Masalah 

1. Apa yang menjadi identitas desain Domisilium Studio? 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

1.  Untuk memahami nilai identitas dari karya Domisilium Studio 

1.5 Kontribusi Penelitian 

 Penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi positif yang bermanfaat 

bagi beberapa pihak, antara lain sebagai berikut : 

1) Untuk perkembangan keilmuan desain interior. 

Melalui laporan penelitian ini, diharapkan dapat menjadi manfaat untuk 

mengetahui identitas atau membangun identitas dalam desain interior dengan 

menggunakan pendekatan semiotika. 

2) Untuk divisi desain Domisilium Studio 

Dengan adanya penulisan ini, diharapkan dapat bermanfaat sebagai referensi 

data agar Domisilium Studio menjadi semakin sadar akan identitas perusahaan 
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mereka dan dapat dijadikan prinsip dalam mendesain serta dapat menjadi 

masukan/saran untuk para desainer yang bersangkutan. 

3) Untuk rekan-rekan mahasiswa desain interior Universitas Pelita Harapan 

  Dengan melakukan penelitian mengenai representasi identitas Domisilium 

Studio melalui karya-karyanya dengan metode semiotika, diharapkan dapat 

bermanfaat sebagai referensi data yang memberikan studi mengenai metode 

semiotika yang dapat dijadikan strategi atau pendekatan dalam mendesain. 

 

1.6 Ruang Lingkup Penelitian 

1. Penelitian dilakukan pada divisi desain kantor Domisilium Studio, Jalan Mandala 

Utara no 29 B Tomang, Grogol Petamburan, Jakarta Barat 11440, DKI JAKARTA, 

selama 10 bulan dari bulan Mei s/d bulan Februari. 

2. Karya Domisilium Studio :  

 - Kayu kayu Alam Sutra 

 - Marriot Yogyakarta 

 - Picknick Bandung 

1.7 Metode Penelitian 

 Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif. Menurut Neuman 

(2014) metode ini mengukur dan menciptakan konsep baru secara bersamaan dengan 

proses pengumpulan data. Metode ini menghubungkan ide-ide yang dibawa di dalam 

kepala dengan hal-hal yang lebih spesifik yang dilakukan di dunia empiris untuk 

membuat ide-ide tersebut terlihat. Dalam mengukur, baik dalam metode kualitatif 
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menyambungkan data kepada gagasan atau konsep yang tidak terlihat dengan teknik, 

proses atau prosedur. Dalam studi kualitatif, penulis memulai dengan ide abstrak dan 

diakhiri dengan data empiris.  

 Metode penelitian kualitatif adalah metode yang tidak bisa diukur secara 

matematis dan analisis ini sering menyerang masalah yang berkaitan dengan arti, maka 

dari itu untuk melihat dan mengupas karya dari Domisilium Studio penulis 

menggunakan pendekatan semiotika dengan teori analisis sintaksis, semantik dan 

pragmatik.  
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1.8 Kerangka Penelitian 
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1.9 Sistematika Pembahasan 

 Bab I adalah pendahuluan yang berisikan tentang latar belakang, rumusan 

masalah, tujuan, ruang lingkup, kontribusi, metode dan kerangka penelitian, serta 

sistematika pembahasan penjabaran landasan penelitian mengenai sejarah Domisilium 

Studio. 

 Bab II berisi landasan teori mengenai studi semiotika dalam arsitektur yang 

menjadi sistem analisis di Bab III sampai V. 

 Bab III berisi deskripsi tentang data perusahaan yakni sejarah Domisilium 

Studio, konsep proyek atau karya Domisilium Studio, serta tinjauan proyek sebagai 

studi kasus. Studi kasus yang akan dibahas dalam penulisan ini adalah identitas 

Domisilium Studio yang direpresentasikan dalam karya Domisilium Studio. 

 Bab IV adalah bab analisa yang berisi laporan hasil analisa dari literatur yang 

digunakan pada Bab III dengan studi kasus karya Domisilium Studio, sehingga bab ini 

akan menjelaskan bagaimana prinsip dan nilai Domisilium Studio yang 

direpresentasikan dalam karya-karyanya yang kemudian dianggap menjadi identitas 

Domisilium Studio. 

 Bab V adalah bab yang berisi kesimpulan dan saran dari penulisan. 
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