
1 

BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Perpustakaan umum adalah tempat yang digunakan untuk melayani 

masyarakat tanpa memandang perbedaan (ras, suku, budaya, dan sebagainya) antar 

sesama. (Hermawan dan Zen, 2006).  Perpustakaan Umum merupakan tempat 

untuk layanan pendidikan, informasi dan rekreasi yang dapat mendukung 

perpustakaan sekolah yang belum cukup memadai untuk siswa-siswinya, memiliki 

fasilitas yang bersifat smart technology dan dapat digunakan sebagai sarana hiburan 

bagi masyarakat melalui berbagai kegiatan. 

Perpustakaan Umum Daerah mengelola arsip provinsi tentang informasi, 

sejarah dan budaya dimana tidak hanya buku baru tetapi juga buku-buku yang tidak 

lagi dijual di pasaran. Jenis arsip yang ada berupa arsip secara fisik maupun non 

fisik dikelola secara sistematis. Arsip non fisik adalah buku elektronik, dan arsip 

audio visual. Arsip menjadi penting dalam perpustakaan untuk menambah wawasan 

dan mengumpulkan data-data tugas maupun penelitian. 

Pengguna (pengunjung dan pengelola) perpustakaan yang datang memiliki 

latar belakang pendidikan, usia hingga budaya yang berbeda-beda. Begitu pula 

dengan kepentingan mereka dalam perpustakaan tentu berbeda pula. Sebagai 

contoh: pelajar yang datang adalah mereka yang memiliki kepentingan untuk 

pendidikan, pelestarian, penelitian, informasi, dan rekreasi.  
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Dengan zaman yang sudah semakin berkembang, beberapa hal seperti 

informasi dan rekreasi lebih mudah untuk didapatkan di luar perpustakaan, kondisi 

seperti inilah yang membuat persaingan perpustakaan semakin besar dengan 

fasilitas hiburan terlebih dalam perkembangan zaman yang semakin ketat. 

Masyarakat dewasa ini akan lebih memilih untuk mencari informasi dengan cara 

yang lebih mudah, sehingga minimnya minat masyarakat untuk mengunjungi 

perpustakan adalah suatu ilustrasi sederhana bahwa mereka lebih mudah 

menggunakan gawai mereka untuk mencari buku tanpa harus mengurutkan judul 

buku secara manual dan bisa langsung mengakses buku yang mereka inginkan 

melalui internet atau perangkat modern lainnya.  

Perpustakaan umum daerah Tangerang merupakan salah satu perpustakaan 

daerah yang memiliki tempat strategis karena berada di dalam lingkungan sekolah 

dan kantor pemerintahan, dimana perpustakaan merupakan tempat yang baik untuk 

menambah wawasan lingkungannya.  

Sesuai dengan hasil observasi yang sudah dijalankan dengan jangka waktu 

tiga bulan lamanya, Minimnya pengguna perpustakaan yang ingin berlama-lama di 

perpustakaan menjadi penting untuk penelitian ini. Pengguna perpustakaan 

seringkali merasa tidak nyaman dan kebutuhannya belum terpenuhi seutuhnya pada 

saat harus menggunakan perpustakaan untuk tugas maupun penelitian mereka.  

Sampai sejauh ini, Perpustakaan Umum Daerah Tangerang (untuk 

selanjutnya disebut PUDT) juga belum memiliki ruang khusus maupun area khusus 

untuk para pengguna perpustakaan yang ingin membaca e-book. Perpustakaan 

tersebut hanya memiliki satu unit komputer yang dapat digunakan untuk membaca 
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e-book (pdf, buku referensi yang sudah dalam bentuk e-book) sehingga pengguna 

perpustakaan harus menunggu giliran mereka untuk menggunakan komputer 

tersebut. Kurangnya modernitas dan teknologi yang ada pada perpustakaan 

membuat perpustakaan ini memiliki kesempatan untuk membuat perpustakaan 

lebih modern. Begitu pula dengan stop kontak yang ada tidak memenuhi kebutuhan 

mereka saat menggunakan laptop sehingga mereka harus berkumpul di ruang 

referensi saat harus mengisi daya baterai laptopnya. 

Agar mampu mendukung program pemerintah untuk meningkatkan minat 

masyarakat untuk mencari informasi membaca,  rekreasi, serta menumbuhkan 

kebiasaan membaca pada masyarakat yang sadar akan informasi, maka diperlukan 

sebuah perancangan ulang terhadap interior perpustakaan daerah yang dapat 

mendukung aktivitas dan memenuhi kebutuhan para pengunjung di perpustakaan, 

juga menciptakan kesan perkembangannya agar pengunjung merasa nyaman. Hal 

ini membuatnya menarik untuk dipilih sebagai proyek perancangan interior. 

Oleh karena itu, diperlukan perancangan ulang interior untuk perpustakaan 

daerah, khususnya PUDT yang memiliki berbagai permasalahan pada kurangnya 

kebutuhan yang bisa digunakan oleh pengguna perpustakaan, juga bagaimana agar 

para pengguna perpustakaan dapat merasa nyaman dalam perpustakaan.  
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1.2. Identifikasi Masalah 

Adapun permasalahan yang didapat dari perancangan interior perpustakaan 

ini adalah sebagai berikut:  

a. Tidak adanya kebutuhan pengguna yang dapat terpenuhi dengan baik 

b. Tidak adanya kelebihan pada PUDT (sebagai contoh, akses internet, dan 

sebagainya) 

 

1.3. Tujuan Perancangan 

Tujuan dari perancangan tugas akhir adalah sebagai berikut : 

a. Meningkatkan minat pengguna PUDT 

b. Meningkatkan kualitas operasional 

c. Pengembangan fungsi PUDT yang harus ditingkatkan. 

 

1.4. Kontribusi Perancangan Interior 

Dari hasil perancangan, harapannya dapat memberi manfaat kepada pihak–

pihak yang terkait yaitu: 

a. Bagi Perancang: 

Hasil perancangan ini dapat memberikan dan menambahkan 

pengetahuan tentang hubungan antara desain interior dengan minat 

pengunjung masyarakat di perpustakaan, serta memberikan 

keterampilan mengenai perencanaan dan perancangan fasilitas dan 

segala bagian PUDT yang dapat mendukung kegiatan di perpustakaan. 
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b. Bagi Pemerintah: 

Hasil perancangan ini dapat dijadikan masukan bagi pemerintah, 

khususnya Perpustakaan Umum Kota Tangerang dalam meningkatkan 

kenyamanan masyarakat di Perpustakaan Umum Daerah Tangerang 

sebagai sumber belajar atau tempat belajar bagi masyarakat. 

 

c. Bagi Perancang Selanjutnya dan Pengembang: 

Hasil perancangan ini dapat memberikan sumber rujukan kepada 

perancang selanjutnya dan pengembang yang ingin melakukan 

perancangan lebih lanjut mengenai perencanaan dan perancangan 

fasilitas di perpustakaan khususnya Perpustakaan Umum Daerah 

Tangerang. 

 

1.5. Batasan Perancangan Interior 

Dari beberapa permasalahan di atas, diberikan batasan untuk mempermudah 

dalam proses pencarian data, penganalisisan, serta proses mendesain objek yakni 

sebagai berikut:  

Perpustakaan Umum harus memiliki layanan pendidikan, informasi dan 

rekreatif (Hermawan dan Zen, 2006 : 31). Aspek penataan ruangan dapat 

berpengaruh kepada banyak hal, baik dari segi kinerja pustakawan, psikologis 

pemustaka maupun segi keamanan bahan pustaka.  

Aspek-aspek tata ruang meliputi aspek fungsional, psikologis, estetika, dan 

keamanan bahan pustaka. 
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a. Tata Ruang  

Penempatan dan penataan perabot maupun perlengkapan lainnya perlu 

disimpan dan ditata agar terlihat lebih menarik.  

b. Dekorasi  

Dekorasi yang menonjol secara visual akan membantu untuk menambah 

ketertarikan masyarakat sehingga pengguna akan merasa betah di 

perpustakaan.  

c. Penerangan  

Penerangan perlu diatur sesuai dengan kebutuhan agar tidak terjadi 

penurunan gairah membaca atau membuat silau.  

d. Pengudaraan 

Pengaturan pengudaraan berkaitan dengan temperatur dan suhu ruangan 

yang dimana diperlukan adanya pemasangan sistem pengudaraan yang 

sistematis sehingga agar pergantian udara lebih baik.  

e. Meja Sirkulasi  

Meja ini berfungsi untuk proses peminjaman dan pengembalian koleksi 

perpustakaan.  

 

f. Rak Surat Kabar  

Rak majalah dan surat kabar yang dimiliki oleh PUDT yang berada dekat 

dengan area tempat duduknya. 

g. Meja dan Kursi Baca  
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Meja tersebut terletak di sudut belakang ruangan yang berjarak dua meter 

dari rak koleksi. 

h.  Penempatan Rak Koleksi  

 

1.6. Teknik Pengumpulan Data 

Adanya penggunaan dari beberapa teknik pengumpulan data yang dipakai 

untuk penelitian ini. diantaranya ialah: 

a.  Wawancara  

Wawancara adalah proses yang dilakukan sebagai riset untuk 

mendapatkan jawaban yang baik untuk mendesain, dimana jawaban 

tersebut akan digunakan dalam proses mendesain. Wawancara ini juga 

merupakan proses mutlak yang digunakan dalam proses mendesain 

proyek perancangan dengan pendekatan Etnografi.  

Wawancara dengan dasar pengumpulan data dan keterangan suatu 

tempat dengan menanyakan pertanyaan tertentu sambil bertatap muka 

antara kedua belah pihak (yang bertanya dan mewawancarai subjeknya) 

dengan menggunakan panduan wawancara agar memiliki pertanyaan 

yang lebih tertata dan tepat. (Nazir, 1988)  

b.   Observasi 

Observasi yang dilakukan untuk mencari data-data secara detail 

pada subjek dan tempat yang disangkutkan sebagai tempat perancangan 

lebih lanjutnya. 
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Observasi adalah sebuah teknik untuk mengumpulkan data melalui 

pengamatan secara langsung ke subjek untuk melihat dari dekat kegiatan 

yang dilakukan agar didapatkan data yang dibutuhkan secara optimal. 

(Riduwan, 2004 : 104).  

 

c.  Studi Literatur 

Studi Literatur yang seringkali disebut dengan studi pustaka 

merupakan sebuah teknik pengumpulan data-data teori dan informasi 

penting yang dapat digunakan dalam penelitian. Studi literatur yang 

didasarkan dari hasil riset studi buku, jurnal dan hasil penelitian dari 

peneliti lainnya. 

 

1. 7   Pendekatan Dalam Perancangan Interior 

Pendekatan yang digunakan dalam perancangan Perpustakaan Umum Daerah 

Tangerang (PUDT) adalah pendekatan Etnografi yang merupakan metode 

penelitian ilmu Antropologi. Etnografi sendiri merupakan metode penelitian yang 

menuntut peneliti harus berada di lapangan penelitian dan melebur dengan kegiatan 

masyarakat yang diteliti (participant as observer) data yang dikumpulkan 

merupakan data valid yang didasarkan dari hasil pengamatan secara langsung tanpa 

adanya perbandingan penelitian yang menekan pada sisi formalitasnya.  

Menggunakan teknik etnografi memberikan keuntungan khusus, Hal ini 

menjadi penting karena data yang diperoleh merupakan data informan yang paling 

benar sesuai dengan realitasnya, perbedaan tersebut dipelajari sehingga penulis 
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dapat merancang sebuah public space yang baik untuk pengguna dari perpustakaan 

tersebut, sehingga pengguna dapat merasa lebih nyaman saat memakai fasilitas 

yang ada pada PUDT. 

 

1.8    Alur Berpikir 

 

 

Gambar 1.1. Struktur Alur berpikir secara detail 

(Sumber: Stefanie Fernandez, 2020) 

 

1.9    Sistematika Penulisan 

Bab 1 berisikan pendahuluan mengenai belakang proyek yang diambil, 

identifikasi masalah, Tujuan perancangan, Kontribusi Perancangan Interior, 

Batasan Perancangan Interior, Teknik Pengumpulan Data, Pendekatan dalam 

Perancangan, Alur berpikir, dan sistematika penulisan. 
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Bab 2 berisikan landasan Teori mengenai perpustakaan secara umum dan 

secara khusus sesuai dengan area dan kegiatannya, persyaratan umum, persyaratan 

fasilitas dan tinjauan mengenai sejarah dari perpustakaan maupun site. Teori 

mengenai pendekatan capstone pada desain. 

Bab 3 berisikan data dari eksisting perpustakaan maupun hasil desain yang 

termasuk space requirements, bubble diagram, zoning dan grouping, Gambar teknis 

dan data-data lainnya. 

Bab 4 merupakan analisis dari hasil penjabaran eksisting dan desain; 

keputusan desain akhir yang digunakan, termasuk image preseden, desain akhir. 

Termasuk analisis desain menggunakan Capstone. 

Bab 5 yang merupakan bab terakhir, merupakan kesimpulan dan Refleksi 

Pribadi desainer mengenai hasil perancangan yang sudah dikerjakan. 
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