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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Pengertian Judul 

Judul laporan Studio Konsep Perancangan Arsitektur yang dipilih ialah 

KUDUS CULINARY CENTER. Untuk mengetahui pengertian dan definisi 

dari judul tersebut akan diuraikan pengertian dari setiap rangkaian kata yang 

digunakan untuk menyusun judul laporan. 

Kudus :Sebuah kabupaten di provinsi Jawa Tengah. Ibukota kabupaten ini 

adalah Kota Kudus, terletak di jalur pantai timur laut Jawa Tengah 

antara Kota Semarang dan Kota Surabaya. Kota ini berjarak 51 

kilometer dari timur Kota Semarang. Kabupaten Kudus berbatasan 

dengan Kabupaten Pati di timur, Kabupaten Grobogan dan 

Kabupaten Demak di selatan, serta Kabupaten Jepara di barat. 

(wikipedia, 2018) 

Culinary :Segala hal yang berhubungan dengan masakan dan penyajian 

makanan. (wikipedia, 2018) 

Center :Pusat (KBBI, 2018) 

Berdasarkan uraian kata di atas, maka judul KUDUS CULINARY 

CENTER adalah pusat makanan atau hasil masakan yang berada di 

Kabupaten Kudus sebagai wadah untuk memfasilitasi pendidikan kuliner 

yang bersifat non formal sebagai sarana mengembangkan dan mendalami 

ilmu mengolah masakan, penelitian, kewirausahaan, inovasi serta sebagai 

sarana wisata kuliner. 

1.2 Latar Belakang 

Salah satu kebudayaan yang dimiliki Indonesia adalah kuliner tradisional. 

Masing-masing kota memiliki kuliner tradisional yang berbeda yang 

menjadikan ciri khas masing-masing daerah. Kuliner tradisional Indonesia 

berkembang sesuai budaya yang ada pada masyarakat di daerah itu sendiri. Di 

era globalisasi ini, makanan tradisional perlu dikemas menarik supaya 

kedepannya generasi muda masih bisa menikmatinya.  

https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten
https://id.wikipedia.org/wiki/Provinsi
https://id.wikipedia.org/wiki/Jawa_Tengah
https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten
https://id.wikipedia.org/wiki/Kota,_Kudus
https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Semarang
https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Surabaya
https://id.wikipedia.org/wiki/Jarak
https://id.wikipedia.org/wiki/Timur
https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Semarang
https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Pati
https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Grobogan
https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Demak
https://id.wikipedia.org/wiki/Selatan
https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Jepara
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Kuliner memiliki potensi yang cukup bagus, bisnis oleh-oleh menurut 

laporan Dinas Perindustrian dan Perdagangan, mengalami kenaikan 20%-

25%. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), potensi kuliner Indonesia 

meningkat setiap tahunnya, ditandai dengan adanya inflasi pada sektor usaha 

dan pariwisata kuliner. Karena itu, pakar ekonomi optimis dalam tahun-tahun 

ke depan bisnis kuliner akan mengalami kenaikan yang sangat cepat. 

Perkembangan kuliner yang cepat, beberapa strategi harus direncanakan 

dalam mendukung program pengembangan kuliner nasional antara lain 

meningkatkan kualitas pendidikan bidang kuliner, memfasilitasi 

pemberdayaan dan pelatihan juru masak untuk meningkatkan kemampuan 

mengolah kuliner, mengenalkan konsep kewirausahaan kepada masyarakat 

secara berkualitas, berkelanjutan dan lain-lain. Untuk itu dibutuhkan suatu 

ruang edukasi yang mampu mengembangkan sumber daya manusia yang 

kreatif dalam bidang kuliner. Sarana edukatif di bidang kuliner seperti kursus, 

seminar dan sekolah formal/non-formal dapat menjadi alternatif masyarakat 

untuk memperkaya pengetahuan kuliner (program.indonesiakreatif.net, 2018). 

 

Gambar 1. 1 Peta Kabupaten Kudus 

Sumber: Google, 2018 
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Secara geografis, Kabupaten Kudus berada pada 110º 36’ dan 110º 50’ 

Bujur Timur dan antara 6º 51’ dan 7º 16’ Lintang Selatan. Luas wilayah 

Kabupaten Kudus tecatat sebesar 42.516 hektar atau sekitar 1,31 persen dari 

luas Propinsi Jawa Tengah. Adapun batas wilayah Kabupaten Kudus adalah 

sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Jepara dan Kabupaten Pati, 

sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Pati, sebelah selatan dengan 

Kabupaten Grobogan dan Pati serta sebelah barat berbatasan dengan 

Kabupaten Demak dan Jepara.  

1.2.1 Potensi Pariwisata Kudus 

Kabupaten Kudus merupakan salah satu destinasi tujuan wisata islam di 

Indonesia. Kudus memiliki Sunan Kudus dan Sunan Muria yang menjadi 

tempat tujuan wisata islam yang setiap tahunnya mengalami peningkatan. 

Kudus juga terkenal dengan filosofi yang dihidupi Sunan Kudus yaitu 

“Gusjigang”. Gus berarti bagus, ji berarti mengaji, gang berarti Berdagang. 

Melalui filosofi itu, Sunan Kudus menuntun masyarakat menjadi orang 

berkepribadian bagus, tekun mengaji, dan mau berdagang. Dari pembauran 

lewat sarana perdagangan dan semangat ”gusjigang” itulah masyarakat 

Kudus mengenal dan mampu membaca peluang usaha. Menurut Badan 

Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Kudus, jumlah wisatawan mencapai angka 

1.503.012 orang. Berikut adalah daftar destinasi wisata di Kabupaten 

Kudus. 

Tabel 1. 1 Tabel Destinasi wisata di Kabupaten Kudus 

Jenis Wisata Destinasi Lokasi 
Wisata Kuliner 

Pusat Kuliner Matahari, di  Getaspejaten (di Halaman 

Plaza Kudus) 
Pusat Kuliner Sempalan Indah Jati Kulon 
Taman Bojana Getaspejaten (di utara Alun - 

alun simpang 7) 
Wisata Alam Air terjun Monthel Desa Colo, Dawe 

Air terjun Goa Desa Piji 
Air Tiga Rasa Rejenu Desa Japan 
Sendang Jodo Desa Purworejo 
Sendang Pereng Prambatan Lor 
Sendang Bulusan Hadipolo 
Gray Canyon Tanjung Rejo 

Wisata Sejarah 
Masjid Menara Kudus   Desa Kauman 

https://id.wikipedia.org/wiki/Getaspejaten,_Jati,_Kudus
https://id.wikipedia.org/wiki/Daftar_pusat_perbelanjaan_di_Indonesia
https://id.wikipedia.org/wiki/Jati_Kulon,_Jati,_Kudus
https://id.wikipedia.org/wiki/Getaspejaten,_Jati,_Kudus
https://id.wikipedia.org/wiki/Masjid_Menara_Kudus
https://id.wikipedia.org/wiki/Kauman,_Kota,_Kudus
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Jenis Wisata Destinasi Lokasi 
Wisata Sejarah Masjid Bubrah 

Desa Demangan 

 Tugu Identitas Kudus 
Desa Getaspejaten 

Museum Kretek Desa Getaspejaten 
Museum Situs Patiayam Desa Terban 
Museum Sunan Kudus Desa Kauman 
Goa Jepang Desa Colo 
Goa Siluman Desa Terban 
Goa Muin Gecil Desa Terban 
Kelenteng Hok Hien Bio Kudus Desa Ploso 
Bendungan Wilalung Desa Kalirejo 
Waduk Logung 

Desa Tanjungrejo 

Wisata Keluarga 
The Peak View Waterboom, Desa Gondangmanis 

 Mulia Wisata Waterpark 
Desa Kajar 

Taman Krida Wisata 
Desa Wergu Wetan 

Kolam Renang dan Pemancingan 

Honocoroko 
Desa Kaliwungu 

Taman Menara Kudus (Alun-Alun Lama 

Kota Kudus) 
Desa Kauman 

Wisata Desa Desa wisata Rahtawu Desa Rahtawu 
Desa wisata Colo Desa Colo 

Wisata Religi 
Makam Sunan Kudus Desa Kauman 

Makam Sunan Muria 
Desa Colo 

Makam Sunan Kedu (dia berasal dari 

daerah Kedu dan menjadi murid Sunan 

Kudus) 

Desa Gribig 

 
Makam Syeh Syadzili 

Desa Japan 

Makam Kyai Telingsing (Merupakan guru 

Sunan Kudus dan sesepuh dari Kota 

Kudus yang berasal dari China dengan 

nama asli The Ling Sing) 

Desa Sunggingan 

 

Makam Keluarga Trah Tjondronegoro III 

dan Keluarga Besar R.A. Kartini 
Desa Kaliputu 

 
Makam Mbah Tanggulangin Desa Demaan 
Makam Sedo Mukti Desa Kaliputu 
Makam Sosro Kartono & para Bupati Desa Kaliputu 

Sumber: https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Kudus, 2018 

 

 

 

 

https://id.wikipedia.org/wiki/Masjid_Bubrah
https://id.wikipedia.org/wiki/Demangan,_Kota,_Kudus
https://id.wikipedia.org/wiki/Tugu_Identitas_Kudus
https://id.wikipedia.org/wiki/Getaspejaten,_Jati,_Kudus
https://id.wikipedia.org/wiki/Museum_Kretek
https://id.wikipedia.org/wiki/Getaspejaten,_Jati,_Kudus
https://id.wikipedia.org/wiki/Situs_Purbakala_Patiayam
https://id.wikipedia.org/wiki/Terban,_Jekulo,_Kudus
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Museum_Sunan_Kudus&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/wiki/Kauman,_Kota,_Kudus
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Goa_Jepang&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/wiki/Colo,_Dawe,_Kudus
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Goa_Siluman&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/wiki/Terban,_Jekulo,_Kudus
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Goa_Muin_Gecil&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/wiki/Terban,_Jekulo,_Kudus
https://id.wikipedia.org/wiki/Kelenteng_Hok_Hien_Bio_Kudus
https://id.wikipedia.org/wiki/Ploso,_Jati,_Kudus
https://id.wikipedia.org/wiki/Bendungan_Wilalung
https://id.wikipedia.org/wiki/Kalirejo,_Undaan,_Kudus
https://id.wikipedia.org/wiki/Waduk_Logung
https://id.wikipedia.org/wiki/The_Peak_View_Waterboom
https://id.wikipedia.org/wiki/Gondangmanis,_Bae,_Kudus
https://id.wikipedia.org/wiki/Mulia_Wisata_Waterpark
https://id.wikipedia.org/wiki/Kajar,_Dawe,_Kudus
https://id.wikipedia.org/wiki/Taman_Krida_Wisata_(Kudus)
https://id.wikipedia.org/wiki/Wergu_Wetan,_Kota,_Kudus
https://id.wikipedia.org/wiki/Kolam_Renang_dan_Pemancingan_Honocoroko
https://id.wikipedia.org/wiki/Kolam_Renang_dan_Pemancingan_Honocoroko
https://id.wikipedia.org/wiki/Kaliwungu,_Kudus
https://id.wikipedia.org/wiki/Taman_Menara_Kudus
https://id.wikipedia.org/wiki/Kauman,_Kota,_Kudus
https://id.wikipedia.org/wiki/Sunan_Kudus
https://id.wikipedia.org/wiki/Kauman,_Kota,_Kudus
https://id.wikipedia.org/wiki/Sunan_Muria
https://id.wikipedia.org/wiki/Colo,_Dawe,_Kudus
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Sunan_Kedu&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/wiki/Kedu
https://id.wikipedia.org/wiki/Gribig,_Gebog,_Kudus
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Syeh_Sadzili&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/wiki/Japan,_Dawe,_Kudus
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Kyai_Telingsing&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/wiki/Sunan_Kudus
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=The_Ling_Sing&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/wiki/Sunggingan,_Kota,_Kudus
https://id.wikipedia.org/wiki/Kartini
https://id.wikipedia.org/wiki/Kaliputu,_Kota,_Kudus
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Demaan,_Jati,_Kudus&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Makam_Sedo_Mukti&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/wiki/Kaliputu,_Kota,_Kudus
https://id.wikipedia.org/wiki/Sosro_Kartono
https://id.wikipedia.org/wiki/Kaliputu,_Kota,_Kudus
https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Kudus
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Tabel 1. 2 Kuliner khas Kudus 

Jenis Nama 
Masakan Soto Kudus 

Lentog Tanjung 
Opor Bakar Sunggingan 

Jenis Nama 
Masakan 
  

 Garang Asem 
Sate Kerbau Kudus 
Pindang Kerbau 

Minuman Kopi Jetak 
Wedang Alang-alang 
Wedang Pejuh 

Sambal Sambal jeruk Pamelo 
Sambal Cengkeh 

Oleh-oleh Jenang Kudus 
Kacang Bawang 
Jambu Bol 
Duku Sumber 

Sumber: Sumber: https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Kudus, 2018 

Dengan banyaknya potensi pariwisata dan kuliner yang terdapat di 

Kabupaten Kudus menjadikan Kudus salah satu destinasi tujuan wisata di 

Indonesia. Namun potensi yang ada belum diwadahi secara keseluruhan 

menjadi pusat kuliner yang nantinya dapat menjadi wisata kuliner terpusat di 

Kudus. Sehingga potensi yang ada perlu dikembangkan, dikemas dan 

diwadahi secara baik khususnya potensi kuliner sehingga dapat optimal 

dalam meningatkan perekonomian daerah. Usaha yang dapat dilakukan untuk 

memenuhi kebutuhan masyarakat akan dunia kuliner seperti sarana edukatif, 

informatif, dan komersial ini perlu adanya suatu wadah yang memenuhi 

kebutuhan masyarakat akan dunia kuliner di dalam suatu area yang 

mempermudahkan masyarakat memperoleh informasi dan rekreasi kuliner. 

Untuk itu dibutuhkan suatu ruang edukasi yang mampu mengembangkan 

sumber daya manusia yang kreatif dalam bidang kuliner. Sarana edukatif di 

bidang kuliner seperti kursus, seminar dan sekolah non-formal dapat menjadi 

alternatif masyarakat untuk memperkaya pengetahuan kuliner. 

1.2.2 Pendidikan Kuliner 

Bidang pendidikan, Kabupaten Kudus sendiri memiliki 27 SMA/SMK, 

7 perguruan tinggi baik negeri maupun swasta, dan 5 lembaga pelatihan 

kerja. Dari bidang pendidikan yang ada di Kabupaten Kudus, hanya SMKN 

https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Kudus
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1 Kudus yang memiliki jurusan Tata Boga. SMKN 1 Kudus memiliki sarana 

dan prasarana teaching kitchen dengan standar internasional, ruang kelas 

memasak dengan cooking theater, dan teaching restaurant sebagai ajang 

praktik siswa dan siswi dalam menyajikan 30 ikon kuliner tradisional 

Indonesia. Menurut Pengawas SMK pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan 

Olahraga Kabupaten Kudus Yuli Rifiani, peningkatan peminat jurusan tata 

boga terlihat dari jumlah kelas di SMK Negeri 1 Kudus pada tahun 2015 

sudah ada tiga kelas, dibanding tahun 2013 yang hanya terdapat satu kelas. 

SMKN 1 Kudus sarana dan prasarana memadai yang merupakan hasil 

bantuan Bank Negara Indonesia yang bekerja sama dengan Djarum 

Foundation. 

 

 

Gambar 1. 2 Kelas Tata Boga SMKN 1 Kudus 

Sumber: http://smkn1kudus.sch.id/, 2018 

http://smkn1kudus.sch.id/


7 
 

Menurut Menparekraf Mari Elka Pangestu sektor kuliner merupakan 

sektor terbesar di industri kreatif yang nilainya mencapai Rp208,6 triliun. 

Penyerapan tenaga kerjanya, antara 3-4 juta pekerja. Sehingga terbatasnya 

wadah untuk memfasilitasi pendidikan kuliner di Kabupaten Kudus yang 

bersifat non formal sebagai sarana mengembangkan dan mendalami ilmu 

mengolah masakan, penelitian, kewirausahaan, inovasi serta sebagai sarana 

wisata kuliner dan sebagai poros kuliner untuk para wisatawan perlu 

dikembangkan. Dengan potensi yang ada, perlu sebuah pusat kuliner  yang 

mewadahi khusus dalam bidang kuliner sehingga melatarbelakangi 

terplilihnya judul Kudus Culinary Center. Yang nantinya menjadi tempat 

bagi para pecinta masakan (makanan), maupun orang-orang yang ingin 

mendalami ilmu pengetahuan di bidang kuliner. Karena di dalamnya terdapat 

fasilitas-fasilitas seperti pusat perbelanjaan peralatan dan bahan-bahan 

kuliner, restoran yang menjual beragam jenis makanan, serta fasilitas 

pendidikan di bidang kuliner. 

 

1.3 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian dan latar belakang masalah di atas dapat merumuskan 

masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana merancang Kudus Culinary Center yang dapat menjadi tujuan 

wisata kuliner di Kabupaten Kudus? 

2. Bagaimana merancang sebuah Kudus Culinary Center yang dapat 

mewadahi kegiatan edukasi kuliner yang bersifat non-formal di Kabupaten 

Kudus? 

 

1.4 Tujuan dan Sasaran 

1.4.1 Tujuan 

1. Dapat merancang pusat kuliner sebagai tujuan wisata kuliner di 

Kabupaten Kudus 

2. Dapat merancang sebuah wadah untuk ruang edukasi kuliner yang 

bersifat non-formal di Kabupaten Kudus. 
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1.4.2 Sasaran 

Mendapatkan konsep perancangan yang dapat mewadahi para 

pengusaha kuliner, sarana pendidikan dan sebagai tujuan para 

wisatawan untuk berburu kuliner khas Kudus.  

 

1.5 Batasan dan Lingkup Pembahasan 

Pembahasan akan ditekankan pada perencanaan dan perancangan Kudus 

Culinary Center sebagai sarana pendidikan non formal dan sebagai wadah 

untuk para pelaku usaha bidang kuliner. Penekanan pada aspek penjualan 

makanan, dan ruang edukasi penunjang pendidikan memasak. 

 

1.6 Metode Pembahasan 

1. Observasi 

Melakukan pengamatan langsung di lokasi untuk mendapatkan data, 

gambar dan informasi. Observasi berperan penting dalam membantu 

pengumpulan data karena dilakukan secara langsung sehingga data yang 

didapatkan akan lebih akurat.   

2. Studi Literature 

Melakukan studi literatur yang diperoleh dari beberapa buku yang 

terdapat di perpustakaan kampus, perpustakaan daerah, jurnal online 

maupun offline. 

3. Studi Dokumen 

Studi dokumen adalah pengumpulan data yang ditujukan untuk 

memperoleh data secara langsung dari tempat penelitian meliputi buku-

buku yang relevan, peraturn-peraturan, laporan kegiatan, foto-foto, film 

dokumenter, data yang relevan untuk penelitian. (Ridwan,2004)  

4. Metode Interview 

Melakukan wawancara secara langsung dengan pihak-pihak yang 

terkait dengan data yang diperlukan. Metode wawancara dilakukan untuk 

mengetahui secara langsung tentang data jawaban dari responden yang 

menjadi bahan materi selanjutnya. 
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1.7 Sistematika Penulisan 

BAB 1 PENDAHULUAN 

Berisi tentang pengertin judul (diskripsi), latar belakang, rumusan 

masalah, tujuan dan sasaran, batasan dan lingkup pembahasan, 

metode pembahasan serta sistematika penulisan. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Berisi tentang pengertian pusat kuliner, contoh pusat kuliner, 

tinjauan Kabupaten Kudus, potensi kuliner Kabupaten Kudus. 

Mengemukakan dan menjabarkan tinjauan mengenai Pusat Kuliner 

sebagai ruang edukasi ilmu kuliner 

BAB III GAMBARAN UMUM LOKASI PERENCANAAN 

Berisi tentang gambaran umum Kabupaten Kudus dan gambaran 

lokasi site yang terpilih. 

BAB IV ANALISIS PENDEKATAN DAN KONSEP PERENCANAAN 

DAN PERANCANGAN 

Berisi tentang analisis dan konsep perencanaan dan perancangan 

yang digunakan sebagai acuan untuk transformasi perencanaan dan 

perancangan fisik bangunan. 

 

  


