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BAB I 

PENDAHULUAN 

I.1 Latar Belakang 

Arti desain interior menurut para ahli ada yang berbeda-beda, menurut 

Alexander C yang merupakan seorang peneliti desain mengartikan desain interior 

adalah komponen fisik yang tepat dai suatu struktur fisik. Sedangkan menurut 

Bruce Acher yang merupakan seorang desaigner mengatakan desain adalah suatu 

aktivitas pemecahan masalah yang diarahkan pada suatu tujuan. 

Dari definisi yang disebutkan oleh para ahli diatas dapat disimpulkan 

bahwa Desain Interior adalah proses pemecahan masalah pada komponen-

komponen fisik dari suatu struktur secara sistematis untuk mencapai kesesuaian 

suatu tujuan. Ada juga pengertian desain menurut D.K. Ching sebuah perencanaan 

tata letak dan perancangan ruang dalam di dalam bangunan. Dimana keadaan 

fisiknya memenuhi kebutuhan dasar kita akan naungan dan perlindungan, 

mempengaruhi bentuk aktivitas dan memenuhi aspirasi kita dan mengekspresikan 

gagasan  yang menyertai tindakan kita, disamping itu sebuah desain interior juga 

mempengaruhi pandangan, suasana hati dan kepribadian kita. Oleh karena itu 

tujuan dari perancangan interior adalah pengembangan fungsi, pengayaan estetis 

dan peningkatan psikologi ruang interior. 

Desain Interior dapat diartikan sebagai seni ilmu dalam memahami 

kebiasaan manusia untuk menciptakan ruang fungsional dalam struktur yang 
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dirancang oleh arsitek. Jadi fokus perhatian desain interior yaitu menyangkut 

berbagai aspek yang terkait dengan kegunaan ruang. 

 

I.2 Tujuan Produk “Direktori Online” Design Interior 

Produk “Direktori Online” Design Interior sebagai tugas akhir ini 

mempunyai tujuan sebagai berikut : 

1. Memudahkan pencarian informasi Design Interior dengan link yang di 

ambil dari nama-nama Design Interior, link tersebut menuju ke situs 

resminya sehingga akses informasi lebih original (resmi). 

2. Mengemas informasi Design Interior pada lima kota besar di Indonesia 

secara online sehingga akses informasi terbaru dapat di tambahkan atau 

diperbarui dengan mudah. 

 

I.3 Manfaat Produk “Direktori Online” Design Interior 

Produk “Direktori Online” Design Interior bermanfaat sebagai berikut : 

1. Sebagai produk Tugas Akhir yang berupa direktori online sesuai dengan 

syarat kelulusan Program Studi Teknisi Perpustakaan Fakultas Ilmu Sosial 

dan Ilmu Politik Universitas Airlangga Surabaya. 

2. Penulis dapat menghasilkan produk yang nantinya dapat dimanfaatkan 

oleh pengguna sebagai salah satu sarana penelusuran informasi mengenai 

Design Interior di Indonesia. 
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3. Memberikan tambahan pengetahuan wawasan pembaca di kalangan 

akademis baik staf pegajar, peneliti, siswa maupun mahasiswa mengenai 

sistem informasi yakni tentang direktori. 

4. Dapat menyediakan sarana penelusur informasi dalam bentuk atau media 

elektronik. 

5. Pembaca dapat menelusur informasi tentang Design Interior dalam website 

yang mengemas informasi lebih akurat dan terpecaya karena terdapat link 

resmi. 

6. Sebagai referensi pembaca untuk menulis karya ilmiah selanjutnya. 

 

I.4 Langkah-langkah Pembuatan Produk “Direktori Online” Design Interior 

Pembuatan Direktori Design Interior dilakukan dengan beberapa tahap, 

yang pertama mencari data-data Design Interior melalui website resmi, dimana 

Design Interior sebagai ilmu dalam menciptakan ruang fungsional dalam struktur 

yang dirancang oleh arsitek yang memiliki kumpulan data Design Interior secara 

lengkap, data yang dicari ialah data yang telah digolongkan berdasarkan alamat 

kantor pusat. Tahap kedua ialah pengecekan terhadap situs resmi perusahaan 

terkait berdasarkan data yang diperoleh. Kemudian tahap ketiga ialah pengolahan 

atau pemrosesan data menjadi sebuah produk direktori online dengan bantuan 

perangkat elektronik. 
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I.5 Jadwal Pembuatan Produk “Direktori Online” Design Interior 

Adapun jadwal pembuatan produk Direktori Online ini sebagai berikut : 

Tabel 1.1 Jadwal Pembuatan Produk Tugas Akhir 

BULAN KEGIATAN 

Agustus - Oktober 2015 Pengumpulan data-data Design Interior 

November 2015 
Pembuatan produk “Direktori Online” 

Design Interior 

Desember 2015 Proses finishing produk “Direktori 

Online” Design Interior 

 

I.6 Bahan dan Alat yang digunakan untuk membuat Produk “Direktori Online” 

Design Interior 

Peralatan yang dibutuhkan dalam pembuatan direktori online ialah 

perangkat elektronik yakni laptop dan modem sebagai perangkat kerasnya.  

 

I.7 Sistematika Penulisan Pembuatan Produk “Direktori Online” Design Interior 

Dalam hal ini memberikan penjelasan tentang ruang lingkup dari laporan 

Tugas Akhir, yang mana ruang lingkup pembahasan terdiri dari : 

 Bab 1 Pendahuluan 

Pada Bab I berisi uraian mengenai latar belakang pemilihan topik dan 

produk direktori online, tujuan pembuatan produk, manfaat pembuatan 
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produk, langkah-langkah pembuatan produk, jadwal pembuatan produk, 

dan sistematika penulisan. 

 Bab II Deskripsi Produk 

Pada Bab II berisi deskripsi topik, pengertian produk, ruang lingkup, dan 

klasifikasi produk Direktori Online Design Interior. 

 

 Bab III Metode Pembuatan dan Penyajian 

Pada Bab ini merupakan tampilan mengenai proses tahap persiapan 

pembuatan produk yang meliputi peralatan yang dibutuhkan, software 

yang diperlukan, dan biaya pembuatan, tahap ini yang memuat 

sekumpulan proses pembuatan produk berisi langkah-langkah ketika 

membuat produk, dan tahap akhir (penyajian) produk Direktori Online 

Design Interior di dalam sebuah website. 

 Bab IV Penutup 

Pada Bab IV adalah Penutup yang berisi uraian kesimpulan dan saran yang di 

dapat berkaitan dengan pembuatan dan penyusunan produk Direktori Online 

Design Interior. 
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