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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Research Director, Automotive and Transportation Practice Frost & Sullivan untuk 

kawasan Asia Pasifik, Vijay Rao, mengatakan peranan ASEAN dalam pasar otomotif tidak 

bisa dianggap remeh. Pasar otomotif ASEAN  akan tumbuh 5,8 persen pada periode 2012-

2019 dan pasar akan mencapai 4,71 juta pada 2019. Tumbuhnya pasar otomotif ASEAN  ini 

didorong oleh perkembangan pasar di Indonesia dan Thailand. Selain itu, rendahnya tingkat 

motorisasi di ASEAN  juga memicu pertumbuhan pasar otomotif. Diprediksi Indonesia akan 

menjadi pasar otomotif terbesar di ASEAN pada 2019 dengan total kendaraan mencapai 

2,3 juta. Perkembangan ini dipicu oleh pertumbuhan ekonomi Indonesia yang stabil, 

peningkatan kelas menengan, dan peningkatan investasi sektor otomotif serta 

pemberlakukan regulasi otomotif yang mendukung pertumbuhan pasar. Hal ini dijabarkan 

dalam artikel Tempo (2013) berjudul Indonesia Pasar Otomotif Terbesar di ASEAN oleh 

Ananda Teresia. 

Peningkatan dan perkembangan dunia otomotif di Indonesia tidak hanya dari segi 

kuantitas saja, tetapi dari segi kualitas produk yang diluncurkan dari agen tunggal 

pemegang  merek  (ATPM)  yang  semakin meningkat. Hal ini dapat kita lihat pada 

peluncuran serta pameran-pameran mobil yang diadakan belakangan ini, banyak inovasi 

baru dari ATPM. 

Kota Semarang yang merupakan Ibukota Provinsi Jawa Tengah, memiliki 

mobilitas masyarakat yang tinggi. Hal ini memicu tingginya kebutuhan dan permintaan 

masyarakat akan alat transportasi kendaraan bermotor terutama mobil. Salah satu 

Pelayanan Otomotif yang paling sering digunakan oleh masyarakat adalah Toyota. 

Pada Bengkel dan Showroom Nasmoco harus memiliki fasilitas yang mampu 

mewadahi semua kegiatan misalnya penjualan mobil baru, servis yang memadai, 

penjualan dan penggantian suku cadang yang lengkap, perbaikan dan pengecetan, 

aksesoris, Tes Drive, layanan darurat 24 jam hingga pengurusan surat-surat kendaraan 

yang menjangkau segala pelayanan konsumen Toyota-Nasmoco. 

Sebagai jasa otomotif yang meningkatkan segala mutu dan kenyamanan didalam 

pelayanan maka perlu adanya rancangan Bengkel dan Showroom Nasmoco yang mampu 

memenuhi kebutuhan dan permintaan pelayanan untuk masyarakat.   

Dengan melihat kondisi ini, mempertimbangkan dibutuhkannya suatu bangunan 

yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat Semarang terhadap fasilitas pelayanan 

otomotif Toyota yaitu bangunan Bengkel dan Showroom Nasmoco. Dengan perkembangan 

yang ada, diharapkan Bengkel dan Showroom Nasmoco di Semarang dapat melengkapi 

kebutuhan dan permintaan masyarakat akan alat transportasi mobi l  disertai dengan 

adanya fasilitas pelayanan yang ditunjang oleh sarana dan prasarana yang representatif 

sehingga memenuhi aspek-aspek yang dibutuhkan berdasarkan permasalahan yang ada. 
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1.2. Tujuan dan Sasaran 

1.2.1. Tujuan 

Tujuan dari penulisan Sinopsis ini adalah untuk menggali dan merumuskan 

permasalahan yang berkaitan dengan Landasan Program Perencanaan dan 

Perancangan Bengkel dan Showroom Nasmoco Semarang sebagai fasilitas dealer di 

Kota Semarang. 

1.2.2. Sasaran 

Terwujudnya suatu langkah dalam perancangan sebuah Bengkel dan Showroom 

Nasmoco Semarang berdasarkan aspek-aspek panduan perencanaan. Aspek ini 

meliputi Konsep perancangan, pemilihan tapak, program ruang, mekanikal 

elektrikal dan aspek lain yang berkaitan dengan perancangan. 

 

1.3. Manfaat 

1.3.1. Manfaat Subyektif 

Sebagai pedoman dalam penyusunan Landasan Program Perencanaan dan 

Perancangan Arsitektur (LP3A), serta memenuhi salah satu persyaratan mata 

kuliah Tugas Akhir pada Departemen Arsitektur Fakultas Teknik Universitas 

Diponegoro.  

1.3.2. Manfaat Obyektif 

Perancangan Bengkel dan Showroom Nasmoco Semarang ini diharapkan dapat 

menjadi suatu masukan yang bisa menjadi pedoman bagi perusahaan dan pihak 

yang terkait dalam mengembangkan fasilitas berupa Bengkel dan Showroom 

Nasmoco Semarang. 

 

1.4. Ruang Lingkup 

1.4.1. Substansial 

Ruang Lingkup pembahasan secara substansial meliputi aspek-aspek arsitektural 

perencanaan dan perancangan Bengkel dan Showroom Nasmoco Semarang. 

Masalah yang berada di luar lingkup arsitektural akan dibahas seperlunya dengan 

batasan sepanjang hal tersebut masih dianggap relevan. 

1.4.2. Spasial 

Ruang lingkup pembahasan secara spasial merupakan pemilihan lokasi/ tapak 

perencanaan dan perancangan Bengkel dan Showroom Nasmoco Semarang. 

Penentuan lokasi tapak akan dipiih melalui beberapa alternative tapak yang 

dipertimbangkan dengan kriteria penentuan tapak. 

 

1.5. Metode Pembahasan 

Dalam menyusun laporan Sinopsis ini menggunakan beberapa metode dalam memperoleh 

data, yaitu: 



  

3 
 

1.5.1. Metode Deskriptif 

Metode yang dilakukan dengan pengumpulan data. Pengumpulan data dilakukan 

dengan cara: studi pustaka/ studi literatur, data dari instansi terkait, observasi 

lapangan serta pengumpulan data melalui internet. 

1.5.2. Metode Dokumentatif 

Metode yang dilakukan dengan mendokumentasikan data yang menjadi bahan 

penyusunan laporan ini. Cara pendokumentasian data adalah dengan memperoleh 

gambar visual melalui foto-foto yang di hasilkan. 

1.5.3. Metode Komparatif 

Metode yang dilakukan dengan membandingkan dengan Bengkel dan Showroom 

Nasmoco lain yang representatif. 

 

Dari data - data yang telah terkumpul, dilakukan identifikasi dan analisa untuk memperoleh 

gambaran yang cukup lengkap mengenai karakteristik dan kondisi yang ada, sehingga dapat 

tersusun suatu Landasan Program Perencanaan dan Perancangan Arsitektur bangunan 

Bengkel dan Showroom Nasmoco Semarang.  

 

1.6. Sistematika pembahasan  

Sistematika pembahasan dan penyusunan Bengkel dan Showroom Nasmoco Semarang ini 

adalah sebagai berikut: 

 

BAB I PENDAHULUAN 

Berisi tentang latar belakang, tujuan dan sasaran, manfaat, ruang lingkup pembahasan, 

metode pembahasan, sistematika pembahasan dan alur pikir. 

 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Berisi tentang teori-teori yang digunakan untuk mendukung perencanaan dan perancangan 

Bengkel dan Showroom Nasmoco Semarang. 

 

BAB III TINJAUAN KHUSUS 

Membahas tentang tinjauan Kota Semarang berupa data-data fisik dan nonfisik, seperti 

letak geografi, kondisi topografi, iklim, demografi, serta kebijakan tata ruang wilayah di 

Kota Semarang. Selain itu terdapat juga pembahasan mengenai potensi, masalah serta 

faktor-faktor yang mendukung pembangunan Bengkel dan Showroom Nasmoco Semarang. 

 

BAB IV PENDEKATAN PROGRAM PERENCANAAN DAN PERANCANGAN 

Menguraikan mengenai pendekatan fungsional, kontekstual, kinerja, teknis, dan 

arsitektural. Menjabarkan kebutuhan ruang, hubungan dan sirkulasi ruang, perhitungan 

kapasitas dan besaran ruang, pendekatan persyaratan ruang, dan program ruang. 
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BAB V PROGRAM PERENCANAAN DAN PERANCANGAN BENGKEL DAN SHOWROOM 

NASMOCO DI SEMARANG 

Bab ini berisi tentang penjelasan mengenai konsep dasar yang digunakan dalam 

perencanaan dan perancangan Bengkel dan Showroom Nasmoco di Semarang. 
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1.7. Alur Pikir 

 

 

  

AKTUALITA 

 Kendaraan bermotor sudah menjadi suatu kebutuhan pokok untuk mendukung aktifitas masyarakat, 
menyebabkan permintaan akan kendaraan bermotor meningkat. Khususnya kedaraan roda empat  
merek Toyota. 

 Meningkatnya permintaan kendaraan Toyota di Kota Semarang, maka Kebutuhan pelayanan terus 
bertambah. 

 Kota Semarang semakin berkembang disertai meningkatnya kebutuhan fasilitas oleh masyarakatnya. 

 Kurang tersedianya pelayanan bengkel dan showroom Nasmoco yang memenuhi kebutuhan masyarakat 
Semarang. 

URGENSI 

 Dibutuhkan bangunan Bengkel dan Showroom Nasmoco dengan fasilitas yang memadai serta sesuai 
dengan  kebutuhan sehingga Perusahaan dapat memberikan pelayanan optimal kepada masyarakat Kota 
Semarang. 

 ORIGINALITAS 

 Perencanaan dan perancangan bangunan Bengkel dan Showroom Nasmoco Semarang dengan fasilitas 
yang memadai dan sesuai kebutuhan serta standar yang telah ditetapkan oleh Perusahaan.  

DATA 

STUDI PUSTAKA 

Tinjauan Bengkel dan Showroom 

Nasmoco lain yang representatif 

DATA LAPANGAN 

 Tinjauan Kota Semarang 

 Tinjauan lokasi/ site 

DATA STUDI BANDING 
Bengkel dan Showroom Nasmoco lain 
yang representatif 

 

ANALISA 

 Kebutuhan Bengkel dan Showroom Nasmoco Semarang, masalah serta potensinya 

 Pelaku dan aktifitas dalam Showroom Toyota Nasmoco Semarang 

 Kebutuhan ruang dan fasilitas berdasarkan standard perencanaan dan perancangan 

 Pengolahan tapak 

 Pendekatan Program Perencanaan dan Perangcangan Arsitektur yang mengacu pada aspek-aspek 
kontekstual, fungsional, arsitektural, teknis, dan kinerja 

Kompilasi data dari seluruh tinjauan yang berisi kesimpulan dan batasan mengenai 
Bengkel dan Showroom Nasmoco Semarang 

KONSEP DASAR PRA-LANDASAN PROGRAM  

PERENCANAAN & PERANCANGAN ARSITEKTUR 

Desain Bengkel dan Showroom Nasmoco Semarang 
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