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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Bandung merupakan salah satu kota besar yang berada di Indonesia. Kota ini 

merupakan salah satu tempat rekreasi yang sering dikunjungi oleh para wisatawan, 

baik domestik maupun mancanegara. Beragam tempat rekreasi dan keelokan 

alamnya di tawarkan di kota ini, khususnya untuk para anak yang sudah penat 

dengan segala aktifitas yang dilakukan di sekolah. Bandung dapat menjadi sarana 

atau tempat para keluarga yang ingin menikmati waktu liburan bersama. Kota ini 
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banyak menawarkan tempat rekreasi yang menarik. Ada berbagai macam tipe 

tempat rekreasi yang dapat di kunjungi, yaitu tempat rekreasi alam, air (kolam 

renang), kebun binatang serta museum. Namun, sebuah tempat rekreasi memasak 

untuk anak masih jarang dan sulit kita temui di kota ini.  

Fenomena sekarang yang terjadi saat ini adalah banyaknya bermuculan 

berbagai program acara tv memasak untuk anak – anak serta berbagai macam 

cooking class untuk anak. Menurut kompas.com rubrik ibu dan anak memasak 

dapat menjadi salah satu sarana anak - anak untuk belajar dan bermain. Selain itu 

memasak adalah kebutuhan. Memasak adalah seni. Dan yang paling penting, 

memasak adalah sesuatu yang dapat dengan mudah diubah menjadi tradisi keluarga 

yang menyenangkan yang dipenuhi dengan kemeriahan, kreatifitas, dan kenangan. 

Namun, masih banyak orang tua yang belum percaya dan takut untuk melepas 

anak melakukan kegiatan memasak di dapur. Kebanyakan orang tua masih 

berpikiran repot ketika anak nya ingin membantu memasak. Inilah sebabnya orang 

tua harus mengajarkan anak cara memasak. Tidak hanya akan memersiapkan 

mereka menjalani hidup secara jasmani dan mental, namun juga memersiapkan 

mereka secara emosi dan bahkan sosial. 

 Maka dengan permasalahan yang ada, pada perancangan tugas akhir interior 

ini perancang tertarik untuk membuat sebuah tempat rekreasi memasak untuk anak 

yang dapat mewadahi anak dalam membangun kreatifitas dan mencoba hal baru 

dalam kegitan masak memasak. 
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1.2 Ide Gagasan Perancangan  

Ide Gagasan Perancangan untuk tempat rekreasi memasak untuk anak ini adalah 

membuat tempat rekreasi memasak untuk anak usia 7 – 15 tahun yang aman dan 

menyenangkan dengan tema “granary”. Dengan tujuan mendesain tempat rekereasi 

dengan standar ergonomi dan keamanan yang terkualifikasi untuk mendukung 

kegiatan anak-anak dalam memasak serta mengenalkan istilah granary terhadap 

anak - anak.  

Pada perancangan tempat rekreasi memasak ini terdapat cooking class yang 

akan membantu anak untuk belajar memasak serta mengetahui kandungan dan 

manfaat dari bahan untuk memasak. Kelas memasak ini dibagi menjadi 3 kelas 

yaitu, Beginner Class ( 7 – 9 Years Old), Intermediate Class (10 – 12 Years Old) 

dan Expert Class (13 – 15 Years Old). Serta terdapat area pendukung, yaitu, library, 

market storage, retail dan restoran. 

 

1.3 Idetifikasi Masalah  

Ada pula identifikasi masalah perancangan tempat rekreasi memasak untuk 

anak sebagai berikut : 

1. Bagaimana merancang fasilitas rekreasi yang meliputi wisata edukatif 

tentang belajar memasak untuk anak-anak?  

2. Fasilitas utama dan fasilitas pendukung apa saja yang akan di desain pada 

perancangan interior tempat memasak untuk anak?  
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1.4 Tujuan Perancangan  

Berdasarkan Latar Belakang yang telah dijabarkan di atas, perancangan tempat 

rekreasi memasak untuk anak ini bertujuan sebagai berikut : 

1. Merancang sebuah tempat rekreasi memasak untuk anak yang 

menyenangkan dan berpendidikan dengan membuat sebuah Cooking Class 

dengan suasana ruang yang hangat dengan tema Granary. Cooking class ini 

akan membantu anak untuk dapat melatih kreatifitas dan mengetahui cara 

memasak yang ringan namun bermanfaat. 

2. Merancang sebuah library and juice bar untuk edukasi orang tua dan anak. 

Library ini berisikan berbagai macam jenis buku memasak. 

3. Merancang sebuah market storage untuk anak – anak. Sebelum memulai 

kelas anak diharapkan untuk mengambil bahan baku terlebih dahulu. 

4. Menyediakan café atau restoran untuk para orang tua dan anak yang sedang 

menunggu anaknya ketika mengikuti program cooking class. 

 

1.5 Manfaat Perancangan 

Batasan atau lingkup dari perancangan tempat rekreasi memasak untuk anak ini 

adalah sebagai berikut: 

1. Memberikan bekal atau manfaat kepada anak dan orang tua mengenai cara 

memasak yang benar. 

2. Mengenalkan pemahaman tentang lumbung padi yang diterapkan ke dalam 

desain pada setiap kelas. 
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1.6 Ruang Lingkup Perancangan 

Batasan atau lingkup dari perancangan rekreasi maemasak untuk anak ini 

adalah sebagai berikut: 

1. Memberikan Fasilitas memasak (cooking class) dengan konsep belajar 

sambil bermain. Dengan fasilitas tambahan seperti area perpustakaan, 

market serta restoran.  

2. Merancang sebuah fasilitas memasak dengan ergonomi yang sesuai untuk 

anak – anak.  

 

1.7 Sistematika Penulisan  

BAB I  PENDAHULUAN  

membahas tentang latar belakang, Tujuan, maksud dan sasaran 

penilitian, Pertanyaan Penelitian, lingkup penelitian, kerangka 

penelitian serta sistematika penulisan pada proyek ini.  

BAB II  CHILDREN CULINARY EDUCATION CENTRE  

membahas mengenai landasan teori serta konsep dasar dari fungsi. 

BAB III  DESKRIPSI OBJEK STUDI  

membahas mengenai site analisis objek studi seperti (lokasi, 

bangunan, lingkungan, fungsi yang akan dibuat dan organisasi) user 

analisis, tema perancangan dan konsep, studi image dan 

penjelasannya serta analisis fungsional dan programming. 
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BAB IV  APLIKASI KONSEP TERHADAP PERANCANGAN 

INTERIOR membahas tentang aplikasi konsep pada perancangan 

desain dan penjabaran desain. 

BAB V  SIMPULAN DAN SARAN  

Membahas mengenai kesimpulan dan saran dari perancangan 

sebuah tempat rekreasi yang telah di desain penulis dan saran bagi 

pihak-pihak yang akan membuat perancangan interior mengenai 

tempat rekreasi memasak. 

 

 

 


