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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Selama beberapa dekade, aktivitas berbelanja para konsumen cenderung 

memiliki pola atau kebiasaan yang sama: 

 

 

 

 

 

 

 

Beberapa tahun terakhir, pola atau kebiasaan berbelanja konsumen berkem-

bang. Akses konsumen ke segala benda atau produk yang mereka minati menja-

di mudah, tanpa harus dibatasi oleh ketersediaan dan mobilitas, kapanpun dan 

di manapun mereka berada. Konsumen tidak perlu mendatangi produk tersebut, 

sebaliknya produk tersebut yang mendatangi konsumen, dan hal ini merupakan 

kemudahan. 
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Bagan 1.1 Kebiasaan atau pola lama berbelanja 

Sumber : http://wwd.com/business-news/business-features 

/shopify-think-tank-1202654160/ (data akses: 2018) 
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Bagan 1.2 Perkembangan pola berbelanja 

Sumber : Analisis penulis (2019) 
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Kemudahan ini disebabkan oleh invensi internet dan kemajuan teknologi, 

lebih spesifik dalam segi online shopping. Konsumen dapat menjelajahi dan 

mengakses katalog produk apapun serta langsung memesan dan membeli pro-

duk yang diminati, didukung dengan perkembangan smartphones yang sangat 

pesat. 

Dengan segala kemudahan yang ditawarkan oleh dunia online, keberadaan 

toko offline (toko dengan format tradisional, toko fisik, brick-and-mortar store) 

menjadi pertanyaan. Pemakaian istilah “Retail Apocalypse” meluas di tahun 

2017 saat retailer-retailer besar antara lain seperti Payless, Radio Shack, The Li-

mited, dan BEBE, menutup seluruh atau sebagian tokonya1. Sebanyak 8642 toko 

fisik tutup di Amerika Utara pada tahun 20172, 9302 di tahun 2019 (mengalami 

kenaikan 59% dibanding tahun 2018 dan merupakan angka tertinggi sejak 

Coresight Research mulai mendatanya di tahun 20123). Fenomena tersebut 

membuat beberapa pihak beropini toko fisik tidak akan mampu bersaing dengan 

e-retail atau e-commerce4. 

Jika opini tersebut benar, mengapa brand-brand online besar seperti Ama-

zon, Bonobos, Warby Parker, Frank and Oak, Blue Nile, membuka toko offline 

atau fisik? Lebih dari 90 persen transaksi jual-beli masih dilakukan atau terjadi 

                                                           
1 https://www.whio.com/business/retail-apocalypse-500-stores-more-close-this-

year/RzTeZhnIk13YIlF0skFV3H/ (data akses: 2019) 
2 https://www.businessoffashion.com/articles/opinion/to-save-retail-let-it-die (data akses: 2018) 
3 https://edition.cnn.com/2019/12/19/business/2019-store-closings-payless-gymboree/index.html 
4 https://www.forbes.com/sites/gregpetro/2019/06/21/the-bogus-retail-apocalypse-looks-more-like-

a-renaissance/#2b14477d5ff4 
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di dalam toko fisik. Di tahun 2025, presentasenya berada di sekitar 80 persen, 

artinya masih 8/10 dari total transaksi yang ada.5 

Adam W. Ifshin, penemu dan CEO dari Elmsford yang juga merupakan ang-

gota dewan eksekutif dari International Council of Shopping Centers (ICSC), 

berpendapat bahwa “Retail Apocalypse” muncul berdasarkan informasi yang 

keliru (misinformed)6. Doug Stephens, seorang keynote speaker, penulis dan 

konsultan bisnis dalam bidang “future of retailing and consumerism”7 dalam 

artikelnya yang berjudul “To Save Retail, Let It Die” mempunyai pendapat 

serupa: toko fisik tetap menjadi touchpoint konsumen yang paling penting atau 

utama dalam industri retail, namun toko fisik harus berkembang menjadi “less 

about selling products and more about building stories and engaging con-

sumers.”8 

Lebih lanjut, ekspektasi konsumen modern dan masa mendatang terhadap 

industri retail (khususnya retail fashion) berupa peningkatan atau pengayaan pe-

ngalaman ruang serta berbelanja, menjadi faktor penting lain yang mendorong 

pengembangan konsep atau format toko fisik. Retailer dituntut untuk menarik 

konsumen target mereka untuk datang ke toko fisik, mengenal lebih dalam ten-

tang brand yang bersangkutan dan “menenggelamkan diri” di dalamnya, berin-

teraksi dengan produk dan manusia, sehingga konsumen dapat menjadi bagian 

dari universe brand tersebut serta tercipta loyalitas dari diri konsumen. 

                                                           
5 https://www.businessoffashion.com/articles/bof-exclusive/inside-farfetchs-store-of-the-future 
6 https://www.forbes.com/sites/gregpetro/2019/06/21/the-bogus-retail-apocalypse-looks-more-like-

a-renaissance/#2b14477d5ff4 
7 https://www.retailcustomerexperience.com/editors/doug-stephens/ 
8 https://www.businessoffashion.com/articles/opinion/to-save-retail-let-it-die 
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Permasalahan interior retail yang diangkat adalah bagaimana toko fisik mo-

dern dan masa mendatang dapat beradaptasi dengan pembaruan atau pengem-

bangan format tersebut, yang kemudian dilengkapi dengan fasilitas lainnya un-

tuk memenuhi kebutuhan gaya hidup masyarakat modern. Selain itu, menginte-

grasikan channel online dan offline (dalam skema utuh omni-channel), agar pi-

hak-pihak yang terlibat dapat merasakan keuntungan dari keduanya. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

1. Bagaimana toko fisik dapat beradaptasi dengan pembaruan atau pengem-

bangan format yang ada, agar bukan hanya menarik (captivate) konsumen 

(target) melainkan membuat mereka “menenggelamkan diri” dalam brand 

yang bersangkutan? (Merujuk pada frasa “immerse oneself” atau “be im-

mersed”: involve oneself deeply in a particular activity (https://www.lexico. 

com/en/definition/immerse)). 

2. Bagaimana mentranslasikan brand statement (sesuatu yang intangible) 

menjadi sebuah physical atau interior space (sesuatu yang tangible)? 

 

1.3 Tujuan Perancangan 

1. Bereksperimen dalam mendesain suatu toko fisik dengan format atau kon-

sep yang telah dikembangkan (akhirnya menjadi suatu proposal desain) 

yang dilengkapi dengan fasilitas menarik sebagai suatu gaya hidup masyara-

kat modern seperti café / bar dan hotel. 
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2. Mengulik atau menganalisis brand sebagai titik awal perancangan konsep 

desain yang nantinya akan diimplementasikan ke dalam physical space. 

 

1.4 Batasan Perancangan 

Batasan perancangan untuk Proyek Akhir ini adalah perancangan interior pusat 

gaya hidup Prada (“PRADAWORLD”), khususnya interior toko (retail) fisik di 

mana ide dan konsep yang ada dapat dikembangkan untuk toko fisik lain dari 

Prada dan disesuaikan atau diadaptasikan dengan lokasi tempat toko tersebut 

berada (local context). 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.5 Manfaat Perancangan 

 

1.5.1 Manfaat Praktis 

1. Bagi retailer dalam aspek marketing: Menciptakan brand awareness, 

perceived quality yang baik, purchase intention, dan brand loyalty. 
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Bagan 1.3 Konsep Complete Lifestyle 

Sumber : Analisis penulis (2019) 
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2. Bagi retailer dan desainer interior yang akan merancang sebuah retail 

dengan hotel sebagai pelengkap: Mendapatkan insight baru atau masukan 

tentang perkembangan industri retail, khususnya dalam hal merancang 

atau mendesain toko fisik atau suatu pusat gaya hidup (lifestyle center). 

3. Bagi konsumen: Menyediakan suatu ruang di mana konsumen dapat “me-

ngalami” brand, berinteraksi dengan produk dan manusia, pusat komu-

nitas, sebuah destinasi di mana individu atau kelompok yang mempunyai 

minat serupa dapat berdiskusi dan saling bertukar pikiran. 

 

1.5.2 Manfaat Teoritis 

1. Bagi Mahasiswa Desain Interior: Dapat digunakan sebagai pembelajaran, 

data referensi, dan titik awal untuk melakukan analisis lebih lanjut karena 

topik ini akan selalu berkembang dan pasti akan ada penemuan-penemuan 

atau hasil riset terbaru. 

 

1.6 Ruang Lingkup 

 

1.6.1 Batasan Kawasan 

Ground Floor, First Floor, lantai enam sampai delapan Alila SCBD Jakarta. 

SCBD Lot 11, Jl. Jend. Sudirman, RT5/RW3, Senayan, Kec. Kebayoran Baru, 

Jakarta Selatan, Jakarta 12910. 
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1.6.2 Waktu Perancangan 

Perancangan dilakukan selama tiga semester (9 bulan). 

 

1.7 Metodologi Perancangan 

Metodologi desain yang penulis gunakan sebagai acuan dalam perancangan 

Proyek Akhir ini diadopsi dari ISU’s ArtID 365 – Interior Design Studio III: 

System Definition of Interior Design, oleh Frederic Malven, Ph.D., yang kemu-

dian menjadi bahan pembelajaran di salah satu mata kuliah yang penulis hadiri. 

Metodologi Desain yang menuju pada “Problem Solving” dengan pemikiran 

yang terstruktur, sistematis, terarah, dan rasional. Metodologi ini memiliki lima 

langkah utama yang terdiri dari: 

1. Problem 

Mendeskripsikan problem atau masalah dengan merekam atau mengumpul-

kan: 

a. Isu yang menjadi pokok masalah dari suatu proyek. 

b. Secara umum, goal atau tujuan dari sebuah proyek. 

2. Analisis 

Membuat daftar secara lebih spesifik tentang ketentuan-ketentuan atau atur-

an-aturan, dan kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan untuk mencapai 

kesuksesan dan kepuasan yang diperoleh dari solusi sebuah desain. 

3. Teori 

Teori merupakan sebuah penjelasan berdasarkan fakta, bagaimana sebuah 

desain berpotensi mempengaruhi hasil-hasil yang diinginkan, sehubungan 
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dengan sistem sebab-akibat. “Jika saya melakukan A, maka akan mengha-

silkan B.” 

4. Langkah Konsep 

5. Solusi 

Pengembangan dan penyempurnaan dari konsep-konsep yang sesuai atau 

tepat sasaran, untuk memberikan solusi terbaik dalam menjawab setiap per-

masalahan yang ada. 

 

Pendekatan desain yang penulis gunakan dalam Proyek Akhir ini adalah 

Experience-driven Multi-Sensory Design yang didukung oleh Pendekatan Nara-

tif (Narrative Inquiry). Pemaparan lebih lanjut tentang pendekatan desain terse-

but akan disajikan pada bab 2 sub bab 2.6. 

 

Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam Proyek Akhir ini 

adalah: 

1. Kepustakaan 

Studi literatur yang dikumpulkan dari buku-buku referensi, jurnal, arti-

kel, website terkait atau pendukung yang berkaitan dengan topik terpilih, 

yang tentunya tidak lepas dari keilmuan seni dan desain. 

2. Observasi 

Observasi adalah teknik pengamatan dan pencatatan atau dokumentasi 

yang sistematis (termasuk foto dan video) terhadap fenomena atau kondisi 
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aktual untuk mendapatkan dan menghasilkan gambaran nyata, terinci, dan 

data faktual yang nantinya akan dianalisis.9 

Penulis melakukan observasi langsung ke dua toko eksisting brand fa-

shion terpilih untuk mengamati arsitektur dan interior, pembagian zona ru-

ang, pembagian section produk, display atau tata letak produk, penggunaan 

material, pencahayaan, suara, penghawaan, kelebihan dan kekurangan toko 

tersebut. Dua toko eksisting yang dimaksud berada di kawasan: 

a. Mal Pacific Place, SCBD, Jakarta, Indonesia. 

b. Mall ION Orchard, Orchard, Singapura. 

Observasi juga dilakukan terhadap aktivitas pengguna (staf dan pengguna 

atau konsumen). 

Selain itu, penulis juga melakukan observasi tidak langsung terhadap 

dua toko eksisting lainnya yaitu: 

a. Prada Miami: Miami Design District 

b. Prada St. Barts: Saint Barthélemy, The Caribbean 

3. Kuesioner 

Penulis membagikan kuesioner kepada profesional yang bergerak di bi-

dang yang berkaitan dan kompeten, serta pengguna atau konsumen, secara 

langsung maupun tidak langsung (melalui e-mail). Kuesioner yang penulis 

susun terdiri atas dua bagian: pertanyaan umum (general insights) tentang 

perkembangan retail dan pertanyaan spesifik (brand research: Prada). 

 

                                                           
9 https://docplayer.info/56813679-Bab-3-metode-penelitian.html 
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1.8 Alur Perancangan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pemilihan 

Topik, Tema, 

dan Kasus 

Kasus diperoleh dari hasil 

pengamatan penulis, 
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membaca buku, jurnal, dan 
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Data diperoleh melalui 
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Implementasi 
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gambar perspektif 3D, 

maket 3D, material board 

Konklusi 

Bagan 1.4 Alur Perancangan 

Sumber : Analisis penulis (2019) 
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1.9 Sistematika Penulisan 

 

Bagian awal penulisan berisi halaman judul, Pernyataan Keaslian karya Tugas 

Akhir, Persetujuan Dosen Pembimbing Tugas Akhir, Abstrak, Kata Pengantar, 

Daftar Isi, dan Daftar Gambar. 

 

BAB I – PENDAHULUAN 

Bab satu mengulas tentang latar belakang pemilihan topik Proyek Akhir sebagai 

titik awal dari keseluruhan proyek ini. Selain itu juga akan dijabarkan tentang 

batasan perancangan, tujuan perancangan, manfaat perancangan, ruang lingkup 

perancangan (kawasan dan waktu), metode perancangan, alur perancangan, dan 

sistematika penulisan. 

 

BAB II – LANDASAN TEORI 

Bab dua mengulas tentang teori-teori yang digunakan sebagai landasan dalam 

proses perancangan, seperti teori yang berkaitan dengan desain retail, termasuk 

penjelasan tentang organisasi spasial dalam sebuah toko retail dan teori penca-

hayaan (lighting). Kemudian penjelasan terkait channel berbelanja, hospitality 

(hotel butik), pendekatan atau teori Experience-driven Multi-Sensory Design 

(MSD) yang didukung dengan Pendekatan Naratif (Narrative Inquiry), serta 

teknologi. 
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BAB III – STUDI BRAND, STUDI PRESEDEN, DAN ANALISIS SITE 

Bab tiga memaparkan studi terkait brand terpilih, studi preseden, serta analisis 

site yang dijadikan sebagai lokasi perancangan, baik secara makro maupun mi-

kro. 

 

BAB IV – PERANCANGAN INTERIOR “PRADAWORLD” 

Bab empat memaparkan hasil analisis teori, analisis brand, konsep desain, ana-

lisis program desain interior (termasuk di dalamnya studi alur aktivitas, studi 

program ruang, studi relasi antar program ruang, studi zoning dan grouping), 

serta hasil perancangan atau implementasi desain “PRADAWORLD” (lantai 

dasar dan lantai satu toko Prada serta junior suite pada hotel Prada). 

 

BAB V – ANALISIS PERANCANGAN INTERIOR “PRADAWORLD” DAN 

ANALISIS FEEDBACK USER 

Bab lima mengulas tentang analisis implementasi desain dan kaitannya dengan 

teori dan/atau pendekatan desain yang telah dibahas pada bab-bab sebelumnya. 

Selain itu bab lima juga akan memaparkan hasil analisis feedback user terhadap 

perancangan interior “PRADAWORLD”. 

 

BAB VI – PENUTUP 

Bab lima berisi simpulan dan saran dari hasil analisis penulis selama melakukan 

perancangan Proyek Akhir ini. 


