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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Topik Penelitian 

Topik penelitian yang akan dibahas adalah “IDENTITAS DESAIN 

SENIMAN RUANG” 

 

1.2 Latar Belakang 

Ciri khas desain memiliki peran penting dalam membangun identitas dari 

seorang desainer atau sebuah perusahaan di industri kreatif. Identitas adalah 

suatu ciri khas atau jati diri yang membedakan seseorang atau sekelompok 

orang dengan orang atau kelompok orang lain. Identitas artinya mempunyai 

suatu gambaran akan diri yang jelas dan memiliki tujuan, nilai, dan 

kepercayaan seorang individu tersebut. Setiap individu memiliki identitas 

yang berbeda karena setiap orang memiliki sebuah ciri khas yang melekat 

dalam dirinya. 

Dalam dunia desain interior, setiap desainer memiliki ciri khas atau 

setiap perusahaan milik seorang desainer seharusnya memiliki ciri khas dalam 

setiap desainnya. Penulis dalam hal ini bekerja sebagai pemagang di Seniman 

Ruang, sebuah perusahaan konsultan arsitektur, interior dan event. Didirikan 

oleh Helen Agustine dan Linda Agustina pada tahun 2016, Seniman Ruang 

memegang sebuah visi yaitu untuk menggabungkan arsitektur dan seni 

sebagai sebuah kesatuan ruang. Dalam proses mendesain, hal terpenting yang 
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selalu ditekankan adalah untuk menciptakan desain yang mempertimbangkan 

aspek fungsi dan bentuk. Fungsi memiliki peran penting dalam desain, namun 

desain tidak hanya sekedar menciptakan desain yang fungsional saja. Fungsi 

dapat menjadi pengarah bagaimana sebuah bentuk yang akan diciptakan 

(Sullivan, 1986). Menurut Surasteja (2007), arsitektur adalah wujud fisik dari 

wadah kegiatan manusia. Fungsi dan bentuk merupakan salah satu faktor 

yang dapat menentukan bagaimana arsitektur dapat memberikan nilai-nilai 

dan mengungkapkan suatu makna. 

Dari hasil observasi penulis dalam proses magang di Seniman Ruang, 

banyak klien dan perusahaan besar ternama yang ingin menggunakan jasa 

desain dari Seniman Ruang meskipun baru berdiri selama tiga tahun. Ciri 

khas dalam desain Seniman Ruang menjadi sebuah hal penting dalam 

menarik perhatian calon klien dan perusahaan besar yang ingin menggunakan 

jasa desainnya. Dari banyaknya proyek Seniman Ruang yang sedang dalam 

tahap proses desain maupun yang sudah selesai, penulis melihat suatu 

keunikan dari proyek residensial yang masih dalam tahap konstruksi. Proyek 

tersebut adalah Rumah Hegarmanah. Pada proyek Rumah Hegarmanah, klien 

memiliki budget yang cukup besar namun tidak menginginkan desain rumah 

dengan gaya Scandinavian yang tidak dekoratif. Dalam hal ini, dalam proses 

mendesain Seniman Ruang memiliki beberapa prinsip mendesain yang selalu 

ditekankan oleh principal. Prinsip mendesain Seniman Ruang yang lahir dari 

pemikiran dan pengalaman kedua principal dapat menjadi pembentuk 

identitas desainnya. Hal tersebut membuat penulis mempertanyakan apakah 
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yang menjadi ciri khas atau identitas desain dalam proyeknya. Oleh karena 

itu, penulis ingin melihat bagaimana Seniman Ruang tetap dapat 

menghasilkan desain yang merepresentasikan identitas desain mereka dengan 

adanya prinsip-prinsip mendesain yang dimiliki Seniman Ruang. 

Berdasarkan hasil pemikiran tersebut, penelitian bertumpu pada identitas 

desain yang diterapkan dalam hasil desain Seniman Ruang. 

 

1.3 Permasalahan 

Berdasarkan hasil penjabaran yang telah dilakukan dalam latar belakang, 

permasalahan penelitian yang penulis angkat yaitu: Apa yang menjadi 

identitas desain Seniman Ruang? 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan permasalahan yang telah disebutkan, tujuan penelitian ini 

adalah untuk memahami identitas desain Seniman Ruang melalui pemikiran-

pemikiran desainer dalam mempertimbangkan tindakan yang akan diambil 

dalam proses desainnya. 

 

1.5 Signifikansi Penelitian 

Hasil penelitian dapat memberikan kontribusi dalam menemukan 

identitas desain pada karya desain Seniman Ruang. 

Untuk Seniman Ruang, kontribusi yang dapat diberikan berupa sebuah 

pandangan mengenai nilai identitas desain dalam setiap desain Seniman 
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Ruang dan sebagai sebuah studi tentang identitas Seniman Ruang yang dapat 

menjadi referensi perusahaan untuk para desainernya. 

Untuk mahasiswa program studi arsitektur dan desain interior dan para 

praktisi dalam bidang arsitektur maupun desain interior, diharapkan dapat 

berguna sebagai sebagai sebuah studi atau referensi yang dapat memberikan 

sebuah pandangan atau nilai baru bagi mereka terkait pendekatan mendesain 

yang digunakan oleh Seniman Ruang. 

 

1.6 Ruang Lingkup Penelitian 

Untuk mencapai tujuan penelitian, ruang lingkup penelitian terdiri dari: 

A) Penelitian memusatkan pada nilai dan prinsip yang selalu diterapkan 

dalam desain sebagai acuan dalam mengidentifikasi identitas desain. 

B) Analisis penelitian dibatasi dengan proyek residensial yaitu proyek 

Rumah Hegarmanah. 

C) Pengumpulan data terbatas dengan waktu pengumpulan data yang 

didapatkan penulis selama melaksanakan kerja magang dengan 

durasi sembilan bulan dari bulan Mei sampai dengan bulan Februari. 

D) Pertimbangan akan pemilihan proyek residensial tinjauan proyek 

untuk dianalisis dalam penelitian karena proyek yang dikerjakan oleh 

Seniman Ruang di dominasi oleh proyek residensial dan proyek 

komersial. Proyek yang dipilih dengan alasan penulis ikut 

berkontribusi menjadi desainer dalam tim desain pada proyek Rumah 

Hegarmanah tersebut. 
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1.7 Metode dan Prosedur Penelitian 

Metode penelitian kualitatif dengan metode etnografi digunakan sebagai 

alat pengumpulan data yang dilakukan secara langsung oleh penulis dengan 

narasumber dengan mengfokuskan penelitian pada nilai-nilai yang menjadi 

prinsip mendesain di dalam Seniman Ruang. Metode etnografi digunakan 

karena penulis ikut serta dalam proses desain dalam proyek Rumah 

Hegarmanah dan supervisi lapangan. Metode etnografi digunakan pada tahap 

analisis data untuk dapat mengupas nilai-nilai dari pernyataan kedua 

principal Seniman Ruang yang lebih mendalam pada proyek residensial 

untuk mengidentifikasi identitas desain Seniman Ruang. Penulis 

menggunakan fenomena yang terjadi dalam proses desain interior proyek 

residensial di Seniman Ruang. 

Untuk melihat identitas desain Seniman Ruang, penulis akan 

mengobservasi bagaimana cara Seniman Ruang dalam memecahkan 

permasalahan desain dan menghasilkan sebuah solusi dengan proyek yang 

berbeda. Dengan mengetahui cara pemecahan masalah dan penemuan solusi 

desain, penulis dapat melihat hal-hal yang selalu diterapkan dalam desain 

Seniman Ruang. Penulis juga dapat melihat bagaimana cara identitas desain 

Seniman Ruang masih dapat terwujud dengan adanya faktor-faktor yang 

menjadi batasan dalam mendesain. Penelitian menggunakan teori semiotika 

untuk meneliti  desain dari proyek Rumah Hegarmanah yang digunakan 

dalam penelitian ini. Dari hasil identifikasi nilai-nilai dari pernyataan 

principal dan penggunaan teori semiotika untuk membahas bentuk dari 
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desain proyek yang diteliti akan ditarik sebuah benang merah: hal apa yang 

menjadi identitas desain Seniman Ruang. Dari hasil identifikasi identitas 

desain Seniman Ruang tersebut akan dilaksanakan sebuah survei pembuktian 

melalui focus group discussion dengan beberapa rekan mahasiswa program 

studi desain interior Universitas Pelita Harapan, perwakilan dari praktisi 

dalam bidang desain interior dan salah satu perwakilan desainer dari Seniman 

Ruang untuk membuktikan apakah hasil identifikasi identitas Seniman Ruang 

memang benar mencerminkan ciri khas desain Seniman Ruang berdasarkan 

pandagan mereka akan karya Seniman Ruang. 

 

1.8 Kerangka Pemikiran 

Berikut kerangka pemikiran penulis dalam penelitian “IDENTITAS 

DESAIN SENIMAN RUANG” yang akan dijabarkan melalui diagram 

skematik di bawah ini. 
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Bagan 1.1 Kerangka Berpikir 

Sumber: Dokumen Pribadi (2020) 
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1.9 Sistematika Penelitian 

Penelitian “IDENTITAS DESAIN SENIMAN RUANG” terdiri dari lima 

bab, yaitu: 

A) Bab I 

Bab ini merupakan pendahuluan dari penelitian. Bab ini mencakup 

topik penelitian, latar belakang pemilihan topik, perumusan masalah, 

tujuan penelitian, tinjauan pustaka, signifikansi penelitian, ruang 

lingkup penelitian, metode penelitian, kerangka berpikir dan 

sistematika penelitian. 

B) Bab II 

Bab ini berisi landasan teori yang digunakan untuk mendukung topik 

penelitian yang akan diteliti. Teori yang digunakan diambil dari 

literatur-literatur yang terpercaya. Teori yang digunakan dapat 

mendukung keberhasilan penelitian dalam penulisan ini. 

C) Bab III 

Bab ini berisikan hasil data-data yang telah dikumpulkan selama 

masa pengumpulan data. Data yang didapat sangat diperlukan untuk 

proses analisis yang lebih dalam lagi. 

D) Bab IV 

Bab ini berisi pembahasan analisis dan hasil pengolahan data tentang 

identitas desain Seniman Ruang. 
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E) Bab V 

Bab ini merupakan kesimpulan dari hasil penelitian yang telah 

dilakukan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


