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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1.  PENGERTIAN JUDUL 

MALL BAKERY & CAFE DI SURAKARTA SEBAGAI WADAH 

PENDIDIKAN,PENJUALAN DAN REKREASI, dapat diartikan sebagai 

berikut : 

a. MALL:  pusat perbelanjaan, yang memiliki bentuk bangunan / kumpulan 

beberapa bangunan dalam suatu lokasi terdapat berbagai toko dengan 

beragam merek.(www.google.com,2008).  

 

b. BAKERY:  adalah tempat menjual roti; toko roti; sejenis roti atau kue 

yang dapat dijadikan makanan utama atau ringan dengan beragam bentuk, 

jenis dan rasa yang beraneka pula. (Echols, 2009:98) 

 

c. CAFE:  adalah dari bahasa Inggris yang mempunyai makna sebuah tempat 

minuman & makanan ringan dimana pengunjungnya dihibur dengan 

music; Cafe juga dapat diartikan sebuah restoran kecil yang menyediakan 

makanan & minuman. (Departemen Pendidikan Nasional, 2008 : 429). 

 

d. SURAKARTA: adalah Nama sebuah kota di pemerintahan propinsi Jawa 

Tengah dan berada pada Wilayah aliran sungai Bengawan Solo. 

 

e.  WADAH: adalah Tempat berkumpul mengadakan kegiatan terhimpun. 

 

f.  PENDIDIKAN:  adalah Proses mengajar seseorang tentang sesuatu 

/bagaimana melakukan sesuatu, Bidang studi yang berhubungan dengan 

cara mengajar.(www.google.com,2003).  

g.  PENJUALAN: adalah Suatu usaha yang terpadu untuk mengembangkan 

rencana-rencana strategis yang diarahkan pada usaha pemuasan kebutuhan 
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& keinginan pembeli, guna mendapatkan penjualan yang menghasilkan 

laba (Marwan, 1991). 

 

h. REKREASI: adalah kegiatan yang dilakukan seseorang untuk 

mendapatkan kesenangan dan kepuasan, kegiatan di waktu luang atau 

santai, kegiatan yang dilakukan untuk menyegarkan kembali fisik & 

mental dari kehidupan sehari- hari. 

 

       Berdasarkan uraian diatas, maka makna judul:”MALL  BAKERY   & 

CAFE DI SURAKARTA SEBAGAI WADAH PENDIDIKAN, 

PENJUALAN DAN REKREASI”, yaitu: merupakan pusat perbelanjaan 

yang di gunakan sebagai tempat yang membuat dan menjual aneka roti 

sekaligus sebuah restoran kecil yang menyediakan makanan dan minuman 

yang terdapat di Surakarta sebagai tempat berkumpul mengadakan kegiatan 

belajar memasak/demo, penjualan produk dan kegiatan berkumpul di waktu 

luang untuk menyegarkan kembali fisik dan mental. 

1.2. LATAR BELAKANG 

1.2.1 Umum 

        Perbedaan kebudayaan pada setiap wilayah menciptakan ciri khas 

yang berbeda di setiap bangsa khususnya dalam hal makanan, budaya 

makanan banyak memperoleh perhatian karena ciri khas yang berbeda-

beda dan fungsinya sebagai kebutuhan pokok manusia. Surakarta 

merupakan kota yang berpotensi sebagai wisatanya kuliner. Namun 

seiring dengan perkembangan jaman, terjadi perubahan pola makan 

masyarakat sebagai akibat adaptasi gaya hidup yang diadopsi dari 

budaya barat.contohnya seperti adaptasi masyarakat dalam hal 

mengkonsumsi roti, budaya barat hampir setiap hari mengkonsumsi roti 

lambat laun budaya makan roti ini diadopsi oleh Indonesia sehingga roti 

tidak hanya sebagai makanan ringan tetapi juga sebagai makanan pokok 

pengganti nasi (Seodioetama,1996 ). 
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        Seiring dengan kemajuan teknologi & pesatnya perkembangan 

gaya hidup masa kini. Roti disajikan dengan beraneka ragam rasa, 

bentuk dan warna yang lebih variatif dengan penyajian yang lebih  

menarik. sehingga banyak orang lebih memilih roti sebagai makanan 

pokok maupun sebagai makanan selingan. Melihat latar belakang 

kebutuhan & keinginan tersebut membuat bisnis usaha bakery menjadi 

berkembang dan banyak diminati masyarakat. Usaha bakery yang ada 

sekarang lebih variatif, mulai dari toko roti rumahan yang menjual roti 

dalam skala kecil, bakery berlabel asing yang menjual roti , pastry dan 

lainnya dibuat dan dijual dari luar negeri sampai dengan exclusive 

bakery yang menjual roti / cake tertentu sesuai dengan konsep bakery 

tersebut. Hal ini terjadi di Surakarta yang menjadi daerah favorit tujuan 

wisata. Sasaran pariwisata di Surakarta yang berpotensi di kembangkan 

adalah wisata kuliner. Di Surakarta belum ada mall yang khusus 

menjual berbagai merek bakery. bakery di era sekarang sudah 

berkembang pesat. Perkembangan gaya hidup membuat bisnis bakery 

menciptakan image baru, munculnya gagasan pemakaian kata cafe 

dibelakang nama sebuah bakery menjadikan bakery bukan lagi sekedar 

sebagai tempat  penjualan & pembuatan roti tetapi juga di gunakan 

sebagai tempat  berkumpul mengadakan kegiatan belajar memasak/ 

demo, penjualan produk & kegiatan berkumpul di waktu luang. dan 

bertemu rekan bisnis sambil menikmati makanan & minuman yang 

tersedia. Untuk menarik perhatian para pengunjung salah satu cara yang 

dapatdi tempuh adalah dengan membuat suasana yang menarik dan 

berkonsep seperti adanya area cafe outdoor & indoor. Berdasarkan latar 

belakang tersebut penulis mengangkat Mall Bakery & Cafe di Surakarta 

sebagai wadah pendidikan, penjualan dan rekreasi untuk di jadikan 

sebagai studi kasus perancangan tugas akhir mahasiswa. 
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1.2.2 Khusus 

  1. Potensi Bakery dan Cafe di Surakarta 

        Perkembangan kota Surakarta yang pesat baik di dunia pendidikan, 

ekonomi dan hiburan memerlukan penyediaan tambahan ruang, fasilitas 

serta sarana. Hal tersebut diatas berakibat adanya perkembangan 

fasilitas umum yang mulai dibutuhkan oleh masyarakat. 

        Dengan maraknya pembangunan Bakery seperti roti Ganep, 

Wonder, Roti Kecil dan lain-lain sedangkan untuk Cafe seperti 

Starbuck, Jackstar, D’java dan lain-lain untuk Bakery & Cafe seperti 

Dika bakery, Solo bakery, Baker’s King dan sebagainya, menjadi 

pertimbangan untuk perlunya menciptakan satu tempat di wilayah 

Surakarta dengan nuansa pendidikan, penjualan dan rekreasi yang 

bersifat komersil. Diantaranya adalah Bakery & Cafe di Surakarta 

dengan memanfaatkan kondisi alam / lingkungan yang ada. 

        Mall Bakery & Cafe di Surakarta merupakan bangunan multifungsi 

yang digunakan sebagai pusat  tempat perbelanjaan  yang membuat dan 

menjual aneka roti sekaligus sebuah restoran yang dimana pelayanannya 

juga disajikan hiburan musik sekaligus sebagai tempat belajar / 

pelatihan tentang bakery ( demo masak ).pengunjung tak hanya ingin 

membeli roti tapi bisa juga membuat jenis roti dengan cara mengikuti 

demo memasak, mereka juga bisa makan & minum dengan nuansa alam 

indoor maupun outdoor dengan live musik. Menjadi salah satu tempat 

alternatif yang menyenangkan bagi pengunjung yang ingin menikmati 

suasana alam pada outdoor. 

      Mall Bakery & Cafe di Surakarta yang dimaksud adalah bangunan 

dengan konsep arsitektur hijau dengan mempertahankan kelestarian  

alam dapat menjadi sarana hiburan alternatif di tengah kesibukan kota 

Surakarta. 

 

 

 



5 

 

 

2, Data Penyebaran  Bakery, Cafe dan Bakery & Cafe di Surakarta 

Tabel 1.1 Data Bakery di Surakarta 

No Nama Deskripsi 

1 Roti Ganep 

 

 

 

 

 

 

Perusahaan roti ganep tradisi Solo adalah 

perusahaan keluarga yang berdiri sejak 

tahun 1881 oleh pasangan Tjang Tiang San 

dan Auw Like Nio. Sampai saat ini sudah 

lima generasi yang mewarisi perusahaan ini 

dan dikelola oleh Oh Lioe Nio ( Cecilia 

Maria Purnadi ). Nama ganep sendiri 

diberikan oleh Raja Surkarta Sinuhun 

Pakubuwono X dan telah dipatenkan pada 

tanggal 25 Nopember 1948 

Mulai tahun 2000 perusahaan roti ganep 

juga menyediakan ruang pertemuan di 

lantai 2 ( masih di gedung yang sama 

dengan toko rotinya ) untuk keperluan 

rapat, arisan, persentasi dan lain-lain. 

2 Roti Kecil 

Jl. RM Said 145,Solo 

 

 

Toko roti yang menjual berbagai macam 

roti dan kue, dan juga tersedia juga kue 

tradisional seperti klepon,cenil, roti santan 

dan lain-lain. bahan bangunan pada roti 

Kecil ini menggunakan meterial kaca 

supaya menarik minat / pengunjung 

( Sumber : Survey, 2012 ) 
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Tabel 1.2 Data Cafe di Surakarta 

No Nama Diskripsi 

1 Cafe Starbuck 

Paragon Solo GFC-07 

Jl. Yosodipuro No 133,Solo 

 

 

Di cafe ini menyediakan makan dan 

minuman ringan seperti snack-snack 

dan minumannya seperti segala macam 

kopi dan jus. Karena di cafe ini 

mengutamakan minuman kopi, selain 

itu menyediakan tempat berupa area 

indoor ( di dalam ruangan ) dan outdoor 

( luar ruangan ) sehingga para 

pengunjung dapat memilih tempat yang 

di inginkan, selain itu cafe ini juga 

menyediakan hot sport jadi pengunjung 

dapat membawa laptop dan menikmati 

hot sport. 

2 Cafe Jackstar 

Jl. Slamet Riyadi No 371 

Solo Center Point, Purwosari 

 

Di cafe ini menyediakan makan dan 

minuman ringan seperti snack-snack 

dan minumannya seperti segala macam 

kopi,es krim dan jus. Karena di cafe ini 

mengutamakan segala minuman, selain 

itu menyediakan tempat berupa area 

indoor ( di dalam ruangan ) dan outdoor 

( luar ruangan ) sehingga para 

pengunjung dapat memilih tempat yang 

di inginkan, selain itu cafe ini juga 

menyediakan hot sport jadi pengunjung 

dapat membawa laptop dan menikmati 
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hot sport buka hingga 24 jam. 

( Sumber : Survey,2012 ) 

 

Tabel 1.3 Data Bakery & Cafe di Surakarta 

No Nama Deskripsi 

1 Dika Bakery 

Jl. Urip Sumoharjo No 717 Solo 

 

Toko roti yang menjual berbagai 

macam roti dan kue, dan juga tersedia 

bermacam-macam bolu dan lain-lain. 

Dika bakery bukan sekedar bakery tapi 

sekaligus cafe. Dika bakery juga di jual 

di dalam mobil box yang ada di 

sepanjang jalan yang ada di sekitar 

solo. 

2 Baker’s King 

Di Solo Grand Mall lantai 3 

 

Toko roti ini terdapat di lantai 3 di 

sebuah mall yang ada di kota Surakarta 

antara lain di mall Paragon dan Solo 

Grand Mall. Baker’s king ini terkenal 

dengan roti donatnya karena terdapat 

bermacam-macam rasa dari 

coklat,stroberry, keju dan lain-lain. 1 

dos donat ada yang berisi 6 donat dan 

12 donat untuk yang di bawa 

pulang.bukan hanya donat ada 

bermacam –macam jenis kue  yang 
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berbentuk lucu seperti bentuk kepala 

boneka panda, bentuk hati dan lain-

lain,baker’s king bukan hanya bakery 

saja tetapi juga terdapat cafe dengan 

area kecil. 

( Sumber : Survey, 2012 ) 

 

1.3.  PERMASALAHAN DAN PERSOALAN  

1.3.1 Permasalahan 

Bagaimana konsep perencanaan dan perancangan bangunan Mall 

Bakery & Cafe di Surakarta sebagai wadah pendidikan, penjualan dan 

rekreasi? 

 

1.3.2 Persoalan 

a. Bagaimana merancang atau mendesain area indoor & outdoor cafe  

sebagai sarana rekreasi? 

b. Bagaimana tampilan bangunan pada Mall Bakery & Cafe di 

Surakarta? 

c. Bagaimana interior Mall Bakery & Cafe yang mampu menunjang 

aktifitas pendidikan? 

 

1.4. TUJUAN DAN SASARAN 

1.4.1 Tujuan 

Merencanakan dan merancang suatu Mall Bakery & Cafe di Surakarta    

melalui pembentukan fungsi sebagai wadah pendidikan, penjualan dan  

rekreasi. 

1.4.2  Sasaran 

a) Membuat suatu wadah pendidikan, penjualan dan rekreasi di dalam 

suatu Mall  Bakery & Cafe di Surakarta 
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b) Menentukan jenis kebutuhan ruang dan fasilitas pendukung dengan 

pertimbangan standart-standart kenyamanan & keamanan ruang  

c) Mendesain Mall Bakery & Cafe di Surakarta yang di dalamnya 

terdapat area indoor & outdoor cafe sebagai sarana rekreasi 

 

1.5. LINGKUP PEMBAHASAN 

a) Pembahasan lebih di tekankan pada permasalahan dan persoalan 

yang ada dengan harapan akan menghasilkan faktor penentu 

pada perencanaan dan perancangan.  

b) Pembahasan dibatasi dan ditekankan pada masalah-masalah 

dalam disiplin ilmu arsitektur, yang disesuaikan dengan tujuan 

dan sasaran yang akan dicapai, sehingga dapat dipakai sebagai 

landasan konsep perencanaan dan perancangan fisik. 

 

1.6. METODE PEMBAHASAN  

          Metode yang digunakan dalam pembahasan ini adalah : 

 1 Tahap Pengumpulan Data 

a. Tahap Perumusan Masalah 

• Pengamatan / survey lapangan 

yaitu dengan melihat langsung bagaimana keadaan kota Surakarta yang 

sebenarnya di lapangan  

• Wawancara 

Yaitu dengan mengutip pernyataan dari pihak-pihak yang dianggap 

mempunyai keterkaitan dengan Mall Bakery & Cafe. 

• Study literatur 

Yaitu penelusuran masalah lewat literatur. 

 

 2 Tahap Analisa 

Dengan cara menganalisis data-data fisik dan non fisik yang diperlukan 

untuk dijadikan pertimbangan dalam mendesain yang berdasarkan 

standart-standart / literatur yang sudah ada. Dibagi menjadi dua yaitu: 
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• Pengolahan Data 

• Pengolahan Konsep 

 

 3. Konsep Perencanaan dan Perancangan  

Merumuskan konsep perencanaan & perancangan dengan menggunakan 

metode-metode deskriptif untuk memperjelas kesimpulan yang satu 

dengan yang lain yang diwujudkan dalam konsep perencanaan & 

perancangan. 

 

1.7.  SISTEMATIKA PENULISAN 

BAB 1          : Pendahuluan 

Berisi tentang judul, latar belakang, permasalahan & persoalan, tujuan & 

sasaran, lingkup pembahasan, metode pembahasan serta sistematika 

penulisan. 

BAB 11         : Tinjauan Umum 

Berisi tentang tinjauan Mall, tinjauan Bakery, tinjauan tentang Cafe, tinjauan 

tentang pendidikan, tinjauan tentang penjualan dan tinjauan tentang rekreasi. 

BAB 111       : Tinjauan Kota Surakarta 

Berisi  tinjauan Kota Surakarta dan perkembangan Kota Surakarta. 

BAB 1V        : Konsep Dasar Perencanaan dan Perancangan 

Gagasan perencanaa dan perancangan analisa yang dihasilkan meliputi : 

analisa pendekatan kawasan, analisa dan konsep pengolahan tapak, analisa 

besaran ruang dan utilitas bangunan. 

 

 

 

 

 

 

 


