
ABSTRAK 

Seperti yang kita ketahui , dunia otomotif adalah dunia dimana mempunyai banyak 

bagian, salah satunya adalah dunia modifikasi , dunia modifikasi-pun mempunyai banyak 

bagian , salah satunya adalah modifikasi mobil , dalam modifikasi mobil terdapat modifikasi 

yang di gemari yaitu modifikasi mesin , dan dari modifikasi mesin ini terdapat 2  tipe yaitu 

N/A dan Turbo. 

Berbicara soal memodifikasi mesin tidak lepas dari yang namanya modifikator , 

modifikator adalah pelaku dari sebuah modifikasi, dimana keberagaman modifikator dapat di 

bagi menjadi 3 garis utama yaitu , modifikator tipe 1, 2 , dan 3 , semua tipe tersebut 

mempunyai karakteristik dan kebutuhan yang berbeda , tetapi dalam perancangan ini fokus 

utamanya adalah modifikator tipe 3 , dimana kebutuhan  modfikator tipe 3 ini dapat menjadi 

sebuah jawaban dari desan dan juga menjadi peyingkapan akan para modifikator lainya 

ataupun masyarakat bahwa keberadaan modifikator tipe 3 ini ada . 

Modifikasi mesin di Bandung banyak di aplikasikan kedalam mobil Jepang , sehingga 

kebutuhan bengkel modifikasi mobil Jepang sangat di butuhkan di bandung , barang 

modifikasi khususnya untuk mobil mobil Jepang pun tidak lepas dari sebuah kebutuhan. Dan 

dari keterangan di atas dapat di simpulkan bahwa perancangan kali ini adalah sebuah Bengkel 

Modifikasi Mesin , yang memfokuskan kedalam mobil mobil Jepang dengan aliran 

modifikasi mesin N/A dan Turbo, di mana user yang di tujukannya adalah modifikator tipe 3 

berserta kebutuhan nya. 

Merancang sebuah bengkel modifikasi yang spesifik seperti ini memerlukan sebuah 

konsep yang sesuai, dan untuk peracangan kali ini konsep Dekonstruksi lah yang akan di 

ambil sebagai konsep , tetapi konsep Dekonstruksi itu sendiri banyak alirannya , sehingga 

kali ini di konsep dekonstruksi ini di fokuskan kepada Dekonstruksi Peter Eisenman , 

Dekosntruksi Peter Eisenman sesuai untuk mendesain sebuah bengkel modifikasi mesin , di 

karenakan rules dan esensi dari Dekonstruksi Peter Eisenman sama dengan esensi dari  

pandangan modifikator tipe 3 terhadap modifikasi mesin. 

Dan hasil dari perancangan ini akan meghasilkan sebuah bengkel modifikasi mesin 

yang sangat berbeda dengan bengkel pada umumnya , karena di landasi oleh kebutuhan 

modifikator tipe 3 dan juga fokus tujuan yang jelas serta di gabungkan dengan konsep yang 

sesuai menjadikan bentukan ruang dan suasana ruang menjadi lebih unik. 
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