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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Deskripsi Judul 

Untuk memahami pengertian dari judul Theatrical Food Court Di 

Kabupaten Kudus (Penekanan Arsitektur Post Modern), berikut adalah 

definisi dari beberapa kata utama penyusun judul: 

Theatrical  : Kata dalam bahasa Inggris dari yang memiliki arti  

berkenaan dengan sandiwara atau teater. Arti lainnya 

dari teatrikal adalah teatris (KBBI, 2020). Teatrikal 

menurut para ahli sendiri adalah sebuah genre sastra yang 

penampilan fisiknya memperlihatkan secara verbal 

adanya dialog atau percakapan antara tokoh-tokoh yang 

ada (Budianta dkk., 2002). 

Food Court : Kata dalam bahasa Inggris Pusat Jajanan Serba Ada 

(PUJASERA) yang memiliki arti sebuah tempat makan 

yang terdiri dari gerai-gerai (counters) makanan yang 

menawarkan aneka menu yang variatif. Pujasera 

merupakan area makan yang terbuka dan bersifat informal, 

dan biasanya berada di mal, pusat 

perbelanjaan, perkantoran, universitas atau sekolah modern 

(KBBI, 2020). 

Kabupaten Kudus : Kata dalam adalah salah satu Kabupaten di provinsi Jawa 

Tengah, terletak di jalur pantai utara, dan berjarak sekitar 

51 KM dari kota Semarang. Kudus merupakan Kabupaten 

terkecil di Jawa Tengah, dikenal sebagai kota industri 

dengan hasil industri terbesarnya adalah kretek, dikenal 

juga sebagai kota santri, dan kota perkembangan agama 

Islam pada abad pertengahan. 

https://id.wikipedia.org/wiki/Mal
https://id.wikipedia.org/wiki/Pusat_perbelanjaan
https://id.wikipedia.org/wiki/Pusat_perbelanjaan
https://id.wikipedia.org/wiki/Kantor
https://id.wikipedia.org/wiki/Universitas
https://id.wikipedia.org/wiki/Sekolah
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Arsitektur Post Modern : Kata dalam adalah suatu gaya arsitektur yang 

berkembang pada awal 1960-an bersamaan dengan 

kebosanan pada era arsitektur modern, arsitektur 

post modern banyak mencampurkan gaya arsitektur 

dengan asas kebebasan berekspresi 

(virtualarsitek.wordpress.com). 

Maka pengertian yang dimaksud dari judul Theatrical Food Court Di 

Kabupaten Kudus (Penekanan Arsitektur Post Modern) adalah sebuah 

bangunan yang memiliki fungsi sebagai pusat jajanan serba ada yang sekaligus 

menjadi pusat pertunjukkan teatrikal di Kabupaten Kudus. Perencanaan Theatrical 

Food Court dengan mengimplementasikan konsep-konsep arsitektur post modern 

ini diharapkan menjadi tempat yang menarik untuk dikunjungi masyarakat 

terutama milenial, menjadi tempat wisata kuliner dan hiburan, serta membantu 

perkembangan industri kuliner di Kabupaten Kudus dengan menyediakan fasilitas 

ruang yang baik dan menarik. 

1.2 Latar Belakang 

Dari tahun ke tahun industri kreatif di tanah air berkembang pesat dan selalu 

menunjukkan tren positif. Menurut mantan Kepala Badan Ekonomi Kreatif atau 

BEKRAF Triawan Munaf, ada tiga sektor dalam industri kreatif yang terus 

menunjukkan kemajuan, yaitu fashion, kuliner dan craft kriya, menurutnya tiga 

sektor tersebut jika difasilitasi dengan baik akan lebih menunjukkan kontribusi 

secara kolektif bagi perekonomian Indonesia, dan terdapat beberapa sektor yang 

mulai dikembangkan yaitu games, aplikasi, musik, dan film. Menurut Triawan, 

dengan adanya perkembangan tiga sektor industri kreatif tersebut perlu ada 

dukung lebih, sehingga para pelaku industri kreatif bisa berkembang maju dan 

selalu memberi dampak positif (Lingga, 2019). 

Sebagai Kabupaten terkecil se Jawa Tengah, Kabupaten Kudus mampu 

menjadi sebuah pusat industri yang cukup berkontribusi pada pertumbuhan 

ekonomi provinsi terutama pada industri kuliner. Berkembangnya industri kuliner 

di Kabupaten Kudus memberi dampak positif bagi masyarakat karena menyerap 
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cukup banyak tenaga kerja sehingga dapat munurunkan angka pengangguran baik 

dari industri-industri makanan besar maupun industri-industri kuliner kecil seperti 

UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) ataupun UKM (Usaha Kecil 

Menengah).  

Dari sektor kuliner jumlah pelaku industri kreatif di Kabupaten Kudus yang 

telah mengantongi sertifikat izin dari PIRT (Pangan Industri Rumah Tangga) 

hingga kini mencapai 887 pelaku usaha. Sementara UMKM yang bertajuk 

industri, koperasi, dan rumahan diperkirakan mencapai 12000 UMKM yang 

tersebar di sembilan kecamatan (isknews.com, 2018). 

Industri pengolahan makanan menjadi salah satu usaha yang saat ini paling 

berkembang pesat di Kabupaten Kudus. Industri yang mayoritas berskala mikro 

dan kecil ini mencapai lebih dari 500 unit usaha. Pertumbuhan paling pesat ada di 

usaha katering, karena prospek yang bagus. (suaramerdeka.com, 2017). 

Berkembangnya industri kuliner di Kabupaten Kudus tidak lepas dari 

dukungan berbagai pihak baik pemerintah setempat, pihak-pihak swasta, maupun 

masyarakat. Dukungan yang dilakukan antara lain diadakannya acara-acara atau 

festival yang telah menjadi acara rutin dan membudaya yang selain sebagai 

hiburan masyarakat juga sebagai unjuk dan promosi sektor industri kuliner di 

Kabupaten Kudus. Acara dan festival yang digelar antara lain (isknews.com, 

2018): 

1. Dhandangan 

2. Festival Kopi Muria 

3. Festival PKL Kudus 

4. Kudus Expo 

5. Festival Bulusan 

6. UMKM Expo 

Pesatnya perkembangan industri kuliner di Kabupaten Kudus tidak lepas 

dari banyaknya sajian makanan khas dari Kudus yang telah terkenal di seluruh 

Nusantara, mulai dari makanan ringan sampai dengan makanan berat yang 
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mengenyangkan, berikut beberapa daftar makanan khas dari Kudus 

(tempatwisataindonesia.id, 2017): 

1. Soto kerbau 

2. Sate kerbau 

3. Lentog tanjung 

4. Nasi pindang kerbau 

5. Garang asem 

6. Jenang kudus 

7. Keciput 

8. Jangklong 

9. Intip ketan 

10. Ceriping pisang 

11. Madu mongso 

12. Geplak sari 

13. Rengginang 

14. Tape ketan 

15. Ayam gongso 

16. Parijoto  

17. Lepet  

18. Pecel pakis colo 

19. Sayur kangkung santan 

20. Tahu kecap 

21. Kopi jetak 

22. Wedang pejuh 

23. Wedang coro 

24. Tahu telur 

25. Nasi jangkrik daun jati 

26. Getuk nyimut 

 

Dan berikut beberapa tempat makan yang terkenal di Kabupaten Kudus 
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1. Soto kaki kambing gang tiga 

2. Nasi opor sunggingan 

3. Nasi ayam mentog Kasmini 

4. Kacang bawang sumber gelis 

5. Tahu telur Pak gareng 

6. Soto kerbau gang empat 

 

Berkembangnya industri kuliner di Kabupaten Kudus belum di dukung 

fasilitas ruang oleh pemerintah meskipun telah banyak dilakukan promosi melalui 

berbagai macam festival yang membudaya. Food court yang telah adapun dimiiki 

oleh pihak swasta yang harga sewanya begitu mahal dan sulit dijangkau oleh 

pelaku industri kuliner kecil dan pandangan masyarakat di Kabupaten Kudus 

bahwa makanan yang dijual di area food court memiliki harga yang mahal. 

Banyak juga food court yang telah mati fungsi karena perencanaan atau 

pembangunan terkesan asal-asalan dengan kurang mempertimbangkan berbagai 

macam aspek arsitektur yang. 

Dari uraian di atas didapat judul perencanaan perancangan sebuah ruang 

dengan fungsi utama yang dapat mendukung perkembangan industri kuliner di 

Kabupaten Kudus, dalam bentuk food court yang mudah dijangkau bagi seluruh 

pelaku industri kuliner dan menarik untuk dikunjungi masyarakat dari seluruh 

kalangan. Dengan konsep gedung teater, dengan fungsi tambahan panggung 

pertunjukkan menjadi focal point yang sekaligus menjadi tempat pertunjukkan 

budaya yang belum ada di Kabupaten Kudus sebagai sarana pelestarian budaya. 

Penekanan arsitektur post modern dipilih karena bentuk arsitektur post modern 

yang unik dan menarik akan lebih menarik minat masyarakat untuk datang 

berkunjung dan berwisata kuliner. Perencanaan dan perancangan dengan judul 

“Theatrical Food Court di Kabupaten Kudus (Penekanan Arsitektur Post 

Modern)” diharapkan dapat membantu perkembangan industri kuliner dan 

menjadi tempat wisata kuliner bagi masyarakat Kudus maupun Nusantara. 



6 

 

1.3 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas maka didapat rumusan masalah sebagai 

berikut: 

1. Bagaimana menyediakan fasilitas ruang yang memenuhi kebutuhan 

pelaku industri kuliner dan mampu mendukung penjualan, promosi, serta 

perkembangan industri kuliner di Kabupaten Kudus dengan konsep 

teatrikal dengan panggung pertunjukkan menjadi focal point. 

2. Bagaimana mewujudkan tampilan arsitektur post modern dengan fungsi 

fasilitas ruang industri kuliner atau food court dan panggung teater yang 

menarik untuk dikunjungi bagi masyarakat. 

1.4 Tujuan 

Tujuan yang diharapkan dengan perencanaan dan perancangan theatrical 

food court adalah sebagai berikut: 

1. Menyediakan fasilitas ruang sekaligus pusat berkumpul beserta fasilitas 

pendukung bagi pelaku industri kuliner sekaligus ruang pertunjukkan 

budaya di Kabupaten Kudus. 

2. Menyediakan ruang arsitektural yang menarik untuk dikunjungi bagi 

masyarakat di Kabupaten Kudus dan bangunan sebagai representasikan 

Kudus sebagai Kota wisata kuliner. 

1.5 Sasaran 

Dari tujuan perencanaan dan perancangan theatrical food court terdapat 

sasaran yang ingin dicapai, yaitu: 

1. Menghasilkan fasilitas ruang dan fasilitas-fasilitas pendukung yang 

mendukung penjualan, promosi, serta perkembangan industri kuliner 

serta tempat pertunjukkan sebagai sarana ruang pelestarian budaya di 

Kabupaten Kudus.  
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2. Menghasilkan bangunan yang merepresentasikan Kudus sebagai kota 

kuliner, yang menarik dikunjungi,  dengan mengedepankan konsep 

teatrikal dan pendekatan arsitektur post modern. 

1.6 Lingkup Pembahasan 

Perancangan dan perencanaan theatrical food court memiliki lingkup 

pembahasan meliputi beberapa hal terkait, yaitu: 

1. Pembatasan bahasan dalam laporan ini mencakup disiplin ilmu arsitektur,  

disiplin ilmu lainnya hanya berperan sebagai pendukung dalam penulisan 

laporan Tugas Akhir ini. 

2. Lokasi atau site dipilih berdasarkan kriteria-kriteria yang sesuai dengan 

fungsi bangunan dan pokok-pokok bahasan dalam laporan. 

1.7 Metode Pembahasan 

Metode pembahasan yang digunakan dalam penyusunan dan penulisan 

laporan ini antara lain: 

1. Identifikasi permasalahan yang terjadi dan berkembang. 

2. Pengumpulan data dengan studi literatur dan observasi lokasi. 

3. Analisa data guna mendapatkan perencanaan dan perancangan yang 

sesuai tujuan. 

4. Penyusunan semua hasil dari data dan konsep, analisa sehingga menjadi 

bahan dasar perencanaan dan perancangan theatrical food court. 

1.8 Sistematika Penulisan 

Sistematika penyusunan dan penulisan laporan dibagi dalam beberapa bab 

antara yaitu: 

BAB I PENDAHULUAH 

Berisi tentang pengertian judul, latar belakang, perumusan masalah, 

tujuan, sasaran, lingkup pembahasan, metode pembahasan, serta sistematika 

penulisan laporan perencanaan dan perancangan theatrical food court. 
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BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Berisi tinjauan pustaka dan teori-teori tentang: 

1. Pewadahan ruang industri kuliner  

2. food court 

3. Panggung pertunjukkan/ teatris 

4. Arsitektur post modern 

5. Studi komparasi 

BAB III TINJAUAN UMUM LOKASI 

Berisi tentang tinjauan umum Kabupaten Kudus dan tinjauan serta 

data eksisting lokasi terpilih dari observasi dan studi literatur. 

BAB IV ANALISA DAN KONSEP 

Berisi tentang analisa dan konsep dasar perencanaan dan perancangan 

yang menjadi acuan transformasi desain fisik bangunan dari theatrical food 

court sebagai pusat industri kuliner di Kabupaten Kudus. 

 

  


