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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Judul 

 Judul : Pusat Modifikasi Otomotif di Solo Baru 

1.2 Pengertian Judul 

 Pusat  : adalah tempat yang terletak di tengah 

- Centre adalah suatu tempat yang menjadi pusat / sasaran 

yang di tuju oleh masyarakat. (Departemen Pendidikan 

dan kebudayaan RI, 1988) 

       Modifikasi : -  perubahan atau revisi 

- suatu kegiatan meningkatkan kemampuan, kenyamanan, 

penampilan lebih maksimal atau sesuai dengan yang di 

inginkan ; membuat sesuatu yang lain. (sumber : dari 

skripsi universitas Kristen petra) 

Otomotif  : adalah suatu (unit) peralatan bergerak untuk mengangkat       

orang-orang, peralatan atau barang-barang melalui daratan 

dengan menggunakan roda atau sejenisnya yang dilengkapi 

dengan alat bergerak berupa motor yang kemudian lazim 

disebut automobile atau mobil. (Departemen Pendidikan 

dan kebudayaan RI, 1988) 

Mobil : adalah kendaraan darat yang bergerak oleh tenaga 

mesin yang ada padanya, beroda empat atau lebih 

(selalu genap) yang biasanya menggunakan bahan 

bakar minyak (bensin, solar dan baterai) untuk 

menghidupkan mesinnya. 
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Solo Baru    :adalah kota satelit antara Surakarta dan Kabupaten Sukoharjo 

dengan lokasi yang strategis untuk mengembangkan sektor 

perekonomian. (sumber: RUTRK Solo Baru 1990-2010) 

Jadi dalam hal ini pengertian Pusat Modifikasi Otomotif di Solo Baru adalah suatu 

wadah (bangunan) yang berfungsi sebagai pusat Modifikasi dan penjualan assesoris 

mobil. 

 

1.3 Latar Belakang 

1.3.1 Umum 

Mobil, salah satu jenis kendaraan bermotor telah mengalami perkembangan yang 

sangat pesat. Meskipun harganya jauh lebih mahal dari jenis kendaraan bermotor 

lainnya, yaitu motor, mobil seakan menjadi alat transportasi yang menjadi tujuan 

seseorang dalam perjalanan status ekonominya. Berbagai macam merk mobil 

bermunculan. Pabrikan–pabrikan pembuat mobil seakan berlomba satu sama lain 

untuk memenuhi kebutuhan penggunanya. Beberapa merk mobil yang terkenal di 

Indonesia pada umumnya berasal dari Jepang seperti Toyota, Honda, Mitsubishi, 

Daihatsu, Suzuki, Mazda, Nissan, dan lain-lain. Selain beberapa merk mobil Jepang 

ada pabrikan mobil Eropa yang berdasarkan fenomena Otomotif di Indonesia adalah 

termasuk golongan mobil mewah seperti; BMW, Mercedes Benz, Chevrolet, Ford, 

Peugeot. Dari jenis mobil sendiri, terdapat beberapa jenis mobil menurut fungsi dan 

ukurannya. Sementara ini di Indonesia macam mobil komersil yang banyak beredar 

antara lain; Sedan, Sedan Cabriolet, Sedan Hatchback City Car, SUV, MPV, dan 

Pick-up. 

Selain dari pesatnya berkembangnya mobil sekarang ini Tren Modifikasi mobil 

di Indonesia juga terus berkembang tidak hanya Modifikasi Mesin ataupun 

Body,Sekarang stiker mobil pun banyak diminati. Untuk sekarang ini motif stiker 
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yang banyak diminati adalah motif tribal dan animal. Hal itu diungkapkan oleh 

Hardjo Susanto, pemilik Rainbow, pusat stiker dan bahan stiker yang berada di Jl. 

MT Haryono. Menurutnya, untuk motif tribal dan animal sendiri banyak variasinya, 

terserah pembeli mau memilih vasiasi yang mana. “Motif tribal dan animal desainnya 

berupa gabungan. Ada yang desainnya berbentuk elang dengan latar belakang nyala 

api. www.benih.net. 

1.3.2 Khusus 

Perkembangan Otomotif di surakarta sangat pesat sekali, berbagai kendaraan 

bermotor telah bermunculan di kota ini. Tingginya mobilitas masyarakat dalam 

kegiatan sehari-hari memicu tingginya peningkatan kebutuhan masyarakat terhadap 

kendaraan bermotor. J. Harsinto (2006) juga menjelaskan di kota Surakarta minat 

modifiasi kendaraan sangat besar baik motor maupun mobil hal ini dapat dilihat dari 

banyaknya Club-club yang ada yang terbentuk resmi sekitar tahun 1999 dan 

peningkatan jumplah modifikasi dari semua klub sampai sekarang (sumber: hasil 

wawancara 17.01.10). peningkatan jumlah mobil yang telah di modifikasi dari klub 

yang ada di Surakarta dapat dilihat dari grafik berikut: 

Tabel 1 :Peningkatan jumlah mobil di Surakarta  

 

 

  

 

 

 

 

 

                    (Sumber : Sekretariat IKOSA (Ikatan Klub Otomotif Surakarta), 2006.) 
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Club Modifikasi yang ada dalam IKOSA di Surakarta terdiri dari 18 

Club, mereka beranggotakan kurang lebih 10 anggota. Daftar nama Club dan 

jumlah anggota dapat dilihat tabel dibawah ini  

No Nama Club Jumlah 

anggota 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

MCC “mercedes Classic Club” 

IKT “Ikatan Katana Trop” 

SFC “Solo Fiat Club” 

SAJ “Solo American Jiip” 

MP “Merah putih” 

SVC “Solo VOLKWAGEN” 

ILLUSION 

SPC “SOLO PEUGEOT CLUB” 

OXIGEN 

15 orang 

18 orang 

31 orang 

15 orang 

15 orang 

60 orang 

24 orang 

15 orang 

15 orang 

Table 2: club-club Mobil di Surakarta 

( sumber : dari data survey 2010) 

Club-club tersebut pada setiap sabtu malam (malam minggu) pukul 

22.00 memilih sepanjang JL. Slamet Riyadi, Manahan dan sepanjang JL. Solo 

Baru sebagai tempat berkumpul, masing-masing Club memamerkan hasil 

karya Modifikasinya yang menonjolkan kelebihan dari mobil yang telah 

mereka Modifikasi. 
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Gambar 1.1. Komunitas Klup Roda 4 di Surakarta. 
(Sumber : Dokumentasi penulis, 2010.) 

 

1.4 Permasalahan 

      Perlunya memilih lokasi di Solo Baru yaitu lokasi yang strategis dan sesuai 

dengan rencana land-use kota Solo Baru. 

1. Perlunya merancang bangunan Modifikasi di Solo Baru yang representatif dan 

mampu mengakomodasi kegiatan Modifikasi, penjualan Accesoris dan 

Pameran. 

2. Perlunya mengungkapkan pola fisik dan tampilan bangunan Modifikasi 

Otomotif di Solo Baru yang mencerminkan kegiatan Modifikasi serta 

menimbulkan daya tarik dan minat bagi Jawa Tengah pada umumnya dan 

masyarakat Surakarta pada khususnya. 

 

1.5 Tujuan dan Sasaran 

      Tujuan 

       Menyusun konsep perencanaan dan perancangan pusat Modifikasi otomotif di 

Solo Baru yang sesuai dengan fungsinya sebagai pusat Modifikasi Otomotif. 

      Sasaran 

merancang Pusat Modifikasi Otomotif di Solo Baru sebagai pusat Modifikasi 

otomotif. Sasaran yang ingin dicapai adalah : 

1. Mewujudkan fasilitas Pusat Otomotif dengan melalui pendekatan : 

a. Macam kegiatan yang ada : Modifikasi, promosi, accesoris dan pemeran. 
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b. Tuntutan kebutuhan dan persyaratan ruang. 

c. Besaran ruang. 

d. Pola hubungan ruang, pola tata ruang dan organisasi ruang. 

2. Penyelesaian tampilan fisik bangunan melalui pendekatan : 

a. Penataan massa bangunan 

b. Bentuk gubahan massa bangunan 

c. Penggunaan ornament 

d. Sistem struktur pada bangunan 

e. Sistem utilitas. 

3. Pengolahan tapak melalui pendekatan 

a. Tata landsekap 

b. Pencapaian 

c. Sirkulasi 

d. View 

e. Kontur tanah 

4. Penyelesaian tata ruang melalui pendekatan : 

a. Zona kegiatan 

b. Sirkulasi 

c. Persyaratan ruang 

 

1.6 Batasan dan Lingkup Pembahasan 

Batasan 

       - Dioriantasikan untuk menjawab permasalahan dan persoalan parencanaan dan 

perancangan pusat Modifikasi otomotif di Solo Baru. 

       - Biaya pembangunan proyek serta prediksi tidak dikaji dalam pembahasan ini 

kerena dianggap sudah tersedia. 

Lingkup pembahasan 

       - Pembahasan masalah dilakukan sesuai dengan disiplin ilmu arsitektur dengan 

mendapatkan pola kegiatan yang mendukung perwujudan pola fisiknya. 
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Sedangkan untuk disiplin ilmu lain yang mendukung akan dibahas secara 

garis besar. 

      - pembahasan dilakukan berdasarkan data yang ada, sesuai dengan tujuan dan 

sasaran yang akan dicapai.  

1.7 Metode Pembahasan 

Dalam proses penulisan Tugas Akhir ini, menggunakan metode pembahasan 

dengan 3 tahap : 

1. Tahap pengumpulan data 

Pengumpulan data ini dilakukan dengan cara : 

a. Melakukan survey ke lapangan, wawancara dan observasi. 

b. Melekukan study literature 

2. Tahap analisa 

Metode yang digunakan dalam melakukan analisa adalah : 

a. Induksi, yaitu menarik kesimpulan dari fakta-fakta yang ada. 

b. Komparasi, yaitu nilai, melakukan penganalisaan dengan bahan-bahan 

yang didapat oleh observasi, pengumpulan data dan studi literature. 

3. Tahap Sintesa 

Merupakan tahap perumusan konsep dengan menggunakan metode deduksi, 

yaitu membuat perumusan dari hasil induksi. 

 

 

1.8  Sistem Pembahasan 

       BAB I : PENDAHULUAN 

Bagian yang berisi latar belakang, permasalahan dan persoalan, maksud dan 

tujuan, batasan dan lingkup pembahasan, metode pembahasan dan sistematika 

pembahasan. 
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BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 

Bagian yang berisi tentang Landasan Konseptual yang terdiri dari tinjauan 

Modifikasi Otomotif, tinjauan bagian informasi, dan tinjauan tentang arsitektur 

modern. 

 

BAB III : TINJAUAN LOKASI 

Bagian ini berisi tentang tinjauan Solo Baru, tinjauan Pusat Modifikasi Otomotif 

yang ada di Solo Baru serta potensi, kendala dan prospek Pusat Modifikasi 

Otomotif di Solo Baru. 

 

BAB IV : ANALISA DAN KONSEP PERENCANAAN DAN 

PERANCANGAN 

Berisi pendekatan konsep dasar perencanaan dan perancangan yang merupakan 

acuan untuk di gunakan dalam merencanakan konsep perencanaan sekaligus 

konsep dasar perencanaan dan perancangan, yang merupakan tranformasi sebagai 

hasil pemecahan permasalahan ke dalam desain, sekaligus menjadi kesimpulan 

akhir dari penulisan secara keseluruhan. 

 

 

 

 

 

 

 

 


