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BAB I  
PENDAHULUAN 

1.1 Judul Penelitian 

Topik penelitian yang diangkat oleh penulis adalah “STRATEGI RE-

DESIGN METAPHOR INTERIOR ARCHITECTURE. STUDI KASUS: 

RESTORAN POPOLAMAMA”  

 

1.2 Latar Belakang  

Interior komersial merupakan interior yang mengonseptualisasikan ruang 

dalam bidang bisnis. Desainer dituntut untuk mengolah ruang dengan 

mengutamakan fungsionalitas dan keamanan tanpa mengorbankan gaya atau 

estetika. Desainer dalam interior komersial perlu memahami bisnis/ brand 

sehingga dapat mengkomunikasikan brand identity sebuah brand ke dalam 

ruang. Brand identity merupakan kunci yang akan membedakan keunikan 

suatu brand dengan brand lain-nya.  

Interior komersial mengalami proses re-design, merupakan tahapan 

dimana sebuah interior di desain kembali. Dalam kebijakan pihak Mall, tenant 

yang memperbaharui kontrak sewa setiap lima tahun diharapkan melakukan 

renovasi interior. Pembaharuan desain ini dilakukan bertujuan untuk 

meregenerasi tampilan desain interior, supaya dapat memberikan desain yang 

lebih baru pada tampilan wajahnya (ruang interior) namun tetap lekat dengan 

brand identity. Menurut American Heritage Dictionary (2006) redesain 

merupakan tahapan dalam desain untuk membuat revisi dalam penampilan 

atau fungsi.  
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Metaphor Interior Architecture merupakan salah satu perusahaan jasa 

konsultan desain interior yang telah berpengalaman selama 16 tahun dengan 

berbagai bentuk dan jenis proyek interior seperti; hospitality, work space, 

show unit, commercial and retail, public space yang dapat ditemukan di 

Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Amerika Serikat. Perusahaan ini berdiri 

tahun 2003 yang didirikan oleh James Wijaya yang merupakan seorang arsitek 

lulusan Amerika Serikat. Beliau merupakan seorang pemimpin dan principal 

yang menjabat dalam perusahaan yang terletak di Jakarta.  

Metaphor dipercayai oleh berbagai brand seperti restoran fish and co, shu 

guo yin xiang, putien dalam mengkomunikasikan brand identity ke dalam 

ruang dan tidak jarang Metaphor dipercayai kembali oleh klien untuk 

melakukan re-design dalam memperbaharui tampilan interior. Penulis 

mengambil studi kasus restoran Popolamama, dimana Metaphor dipercayai 

untuk melakukan re-design restoran Popolamama.  

Metaphor memiliki proses desain berstrategi untuk menghasilkan desain 

yang lebih baru, proses desain yang terus berulang melalui berbagai 

perkembangan untuk memenuhi kebutuhan pengguna dan menciptakan ruang 

interior yang baru. Dalam pengembangan dan pembentukan konsep sebuah 

brand/perusahaan terikat dengan brand identity, terutama pada proses re-

design dalam mempertahankan brand identity di dalam suatu ruang interior 

diupayakan untuk memiliki benang merah walaupun dengan tampilan wajah 

yang berbeda melalui perancangan dan pengembangan pembuatan konsep 

desain interior yang baru. Bentuk manifestasi dari pemikiran akan sebuah 
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konsep desain interior yang sudah dikenal brand-nya sejak lama ini 

memerlukan banyak pertimbangan dan pemilihan keputusan yang kuat, untuk 

akhirnya dapat disepakati sebagai sebuah konsep desain yang baru, yang dapat 

memberikan solusi yang tepat dan lekat dengan brand identity.  

Sehingga, Metaphor Interior Architecture membentuk dan menerapkan 

strategi dalam proses desain terutama re-design untuk menghasilkan desain 

yang baru namun tetap terikat dengan brand identity.    

 

1.3 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas, strategi dalam proses 

re-design menjadi menarik, upaya desainer dalam memperbaharui tampilan 

interior yang baru dengan brand identity yang sudah dikenal oleh masyarakat. 

Rumusan masalah yang didapat “Bagaimana strategi yang dibentuk oleh 

Metaphor Interior Architecture dalam proses re-design sebuah interior 

komersial namun tetap lekat dengan brand identity?” 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian yang dilakukan di Metaphor Interior Architecture, 

yaitu mengetahui strategi yang dibentuk oleh Metaphor Interior Architecture 

dalam proses re-design sebuah interior komersial, namun masih tetap terikat 

dengan brand identity sebuah brand.  
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1.5 Tinjauan Pustaka  

Dalam melakukan penelitian strategi re-design Metaphor Interior 

Architecture, penulis menggunakan beberapa sumber literatur, yakni;  

1. Designing Commercial Interiors, third edition by Christine M. 

Piotrowaki, FASID, IIDA. 

Buku yang dikarang oleh Christine M. Piotrowski, FASID, IIDA 

membahas mengenai interior komersial, bagaimana sikap yang 

diperlukan oleh desainer dalam mendesain interior komersial yang 

berhubungan dengan pemecahan masalah dalam desain, metodologi 

penelitian dalam desain, proses desain. Peneliti menggunakan literatur 

ini sebagai landasan tolak ukur dasar analisis terhadap sikap desainer 

dalam mendesain interior komersil pada proses desain.   

2. Bryan Lawson How Designer Think (2005) 

Buku ini membahas mengenai cara berpikir secara kreatif seorang 

dalam menghasilkan sebuah desain, terdapat lima tahap proses 

pemikiran kreatif. Melalui literatur ini, penulis menggunakan lima 

tahap proses pemikiran kreatif sebagai tolak ukur yang diterapkan 

dalam fase proses desain untuk menjawab kebutuhan ruang.  

3. Designing Brand Identity, third edition by Alina Wheeler. 

Pembahasan mengenai brand identity, sebuah brand yang sangat 

lekat dengan desain melalui berbagai macam aspek. Terdapat sembilan 

kriteria standart yang berlaku dalam keterlibatan identitas brand dan 

terdapat delapan unsur elemen yang dapat mengkomunikasikan brand 
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identity. Peneliti menggunakan literatur ini sebagai tolak ukur unsur 

yang diperlukan dalam melekatkan brand identity ke dalam desain 

interior.  

 

1.6 Konstribusi Penelitian 

Melalui penelitian ini, peneliti dapat memberikan penjabaran mengenai 

topik yang dibahas yaitu strategi re-design Metaphor Interior Architecture 

kepada pihak Metaphor Interior Architecture, pembaca atau interior designer.   

Dalam penelitian diharapkan Metaphor Interior Architecture mendapatkan 

gambaran terstruktur mengenai strategi proses re-design yang selama ini 

digunakan sehingga dapat menjadikan sebagai refleksi dan melakukan 

pengembangkan dalam sistem proses re-design agar lebih baik.   

Diharapkan untuk pembaca atau interior desainer dapat memahami dan 

menjadi referensi dalam melakukan re-design interior komersial.  

 

1.7 Ruang Lingkup Penelitian 

Dalam memenuhi tujuan penelitian, ruang lingkup penelitian yang ditetapkan 

sebagai berikut;  

1. Penelitian akan dilakukan dalam jangka waktu sembilan bulan yaitu mulai 

April 2018 hingga Februari 2019 selama penulis melakukan program 

magang di Metaphor Interior Architecture, Jl. Pantai Indah Kapuk Selatan 

Blok C no 28, Jakarta Utara, Indonesia. 
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2. Peneliti melakukan penelitian untuk memahami strategi re-design dengan 

tetap melekatkan brand identity yang dibentuk dan dikembangkan oleh 

Metaphor Interior Architecture.  

3. Peneliti menggunakan proyek interior komersial yang dikerjakan oleh 

Metaphor Interior Architecture yaitu restoran Popolamama yang terletak 

di Grand Indonesia, Jakarta Pusat sebagai studi kasus. Peneliti meneliti 

antara proses desain dengan konsep lama restoran Popolamama (2014) dan 

proses re-design restoran Popolamama (2019) yang tetap mengaitkan 

dengan brand identity.  

4. Peneliti menggunakan teori yang berkaitan dengan topik sebagai tolak 

ukur untuk mendapatkan analisis sehingga peneliti dapat menghasilkan 

kesimpulan dalam strategi re-design Metaphor Interior Architecture.  

5. Data yang digunakan peneliti merupakan hal yang mencakup fenomena 

yang terjadi di lingkungan Metaphor Interior Architecture. Narasumber 

dari penelitian merupakan individu dan tim yang ikut serta dalam proses 

re-design proyek restaurant Popolamama di perusahaan Metaphor Interior 

Architecture.  

 
1.8 Metode Penelitian  

Penulis melakukan pengumpulan data-data yang mendukung penelitian 

dan untuk mencapai tujuan dari penelitian ini dengan menggunakan metode 

kualitatif (participant as observer). Dimana dalam metode kualitatif, penulis 

berhubungan langsung dengan objek penelitian untuk meleliti strategi re-

design di Metaphor Interior Architecture dalam menghasilkan desain. 
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Sehingga hasil dari peneliti dapat menjelaskan fenomena, peristiwa, perspektif 

seseorang dan mendeskripsikan sekelompok orang melalui interaksi sosial 

secara langsung.   

 

Strategi Pengambilan Data 

1. Observasi  

Penulis melakukan observasi terkait dengan fenomena atau 

peristiwa yang terjadi sehingga penulis dapat mengamati dan 

menganalisis strategi re-design yang dibentuk dan dikembangkan di 

Metaphor Interior Architecture.  

2. Wawancara  

Penulis melakukan wawancara secara terstruktur maupun tidak 

terstruktur dalam pengumpulan data dari individu dan tim yang ikut 

serta dalam menghasilkan desain dengan konsep lama dan konsep re-

design di Metaphor Interior Architecture agar penulis dapat 

mengetahui informasi yang tidak dapat dilihat oleh penulis serta 

penulis dapat mengetahui perspektif dari sisi lain.  

3. Studi Kasus  

Studi kasus merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan secara 

intensif, terperinci dan mendalam mengenai suatu peristiwa dan 

aktivitas untuk memperoleh pengetahuan yang mendalam. Studi kasus 

yang digunakan dalam penelitian merupakan studi kasus tunggal yaitu 

proyek restoran Popolamama.  
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4. Studi Dokumenter 

Peneliti menggunakan data-data berupa tulisan dan tidak tertulis yaitu 

gambar dan foto sebagai data yang diperlukan/ dianggap berkaitan 

dengan masalah yang diteliti.   

5. Studi Pustaka 

Peneliti menggumpulkan literatur berbentuk buku-buku yang 

berhubungan dengan masalah dan tujuan penelitian. 

 

Strategi Pengolahan data  

Data-data yang digunakan merupakan proses desain restoran 

Popolamama (2014) yaitu new design dan proses re-design restoran 

Popolamama (2019) yang berkaitan dengan creative thinking dan brand 

identity. Data disusun dan dikategorikan sesuai dengan topik literatur.  

 

Strategi Pendekatan dan Metode Analisis 

Komparasi adalah penelitian untuk menguji dua atau lebih 

peristiwa/ aktivitas untuk mengetahui perbedaan dan dalam 

perbandingannya dapat menemukaan persamaan dari kedua atau lebih 

peristiwa/aktivitas. Penggunaan metode komparasi untuk menarik 

kesimpulan. Menurut Winarno Surakhmad dalam bukunya Pengantar 

Pengetahuan Ilmiah (1986: 84), komparasi adalah penyelidikan deskriptif 

yang berusaha mencari pemecahan melalui analisis tentang hubungan 

sebab akibat, yakni memilih faktor-faktor tertentu yang berhubungan 
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dengan situasi atau fenomena yang diselidiki dan membandingkan satu 

faktor dengan faktor lain.  

Penulis mengalisis proses desain restoran Popolamama (2014) dan 

proses re-design restoran Popolamama (2019) berdasarkan tolak ukur 

creative thinking dan brand identity. Kemudian penulis membandingkan 

proses desain Metaphor Interior Architecture dalam tahap mendesain yang 

sudah di analisis, antara new design dengan re-design. New desain dimana 

desainer memperkenalkan konsep interior dengan mengaitkan brand 

identity sebuah brand. Sedangkan re-design desainer membentuk konsep 

baru namun tetep terikat dengan brand identity yang sebelumnya telah 

ada/ sudah diperkenalkan untuk menghasilkan kesimpulan dari strategi re-

design.  
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1.9 Kerangka Berfikir 

Berikut merupakan kerangka berfikir yang disusun secara diagram skematik 

mengenai topik yang diangkat yaitu “STRATEGI RE-DESIGN METAPHOR 

INTERIOR ARCHITECTURE”   

 

 

 

1.10 Sistematika Penelitian. 

Penulisan penelitian “Strategi re-design Metaphor Interior Architecture.” 

terbagi dalam lima bab;  

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini merupakan bagian pendahuluan yang berisi mengenai latar 

belakang penelitian, perumusan masalah, tujuan penelitian, tinjauan pustaka, 
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konstribusi penelitian, ruang lingkup penelitian, metode penelitian, kerangka 

pemikiran, dan sistematika penelitian. 

BAB II LANDASAN TEORI  

Bab ini merupakan landasan teori, bab ini berisikan landasan-landasaran 

teori yang mendukung topik penelitian. Teori yang diambil dari sumber 

literature terpercaya. 

BAB III TINJAUAN PERUSAHAAN  

Bab ini berisi data-data penelitian yang digunakan dalam proses analisis 

BAB IV ANALISA PERMASALAHAN 

Bab ini berisi mengenai laporan dari hasil analisa penulis atas landasan 

teori yang dipaparkan dalam bab II dengan hasil penelitian yang dibahasi di 

bab III. 

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini berisi kesimpulan dari penulis secara keseluruhan mengenai 

penelitian berdasarkan analisis yang dilakukan dan saran kepada pihak-pihak 

terkait.  

 


