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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Seiring dengan perkembangan jaman, teknologi pun berkembang pesat. Kebutuhan 

manusia atas barang-barang elektronik semakin hari semakin canggih. Manusia pun 

semakin memiliki ketergantungan yang kuat dengan barang-barang elektronik ini. 

Bahkan barang elektronik pun sudah menjadi lifestyle dan salah satu sarana penting 

untuk memenuhi kebutuhan manusia 

Macintosh adalah suatu perusahaan yang mengembangkan elektronik seperti 

laptop, iPod, iPhone. Macintosh memiliki kelebihan dibanding dengan para pesaingnya, 

yaitu selain teknologi canggih yang ditawarkan juga tampilan desain yang menarik. Hal 

ini didasarkan pada konsep Apple yang kuat, sehingga teknologi dan fashion menjadi 

suatu kesatuan yang harmonis.  
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Namun di Indonesia belum ada sebuah toko Mac sendiri, walaupun ada komunitas 

tersendiri di Indonesia yang tergabung dalam milis-milis yahoo groups, tetapi belum 

memiliki tempat atau wadah khusus untuk mengenalkan produk-produknya. “Seperti di 

negara lain, kepopuleran iPod juga sudah menyebabkan Halo effect bagi produk-produk 

Apple di Indonesia. Telah bermunculan beberapa milis yahoo groups fanatik Apple 

deperti id-Mac yang mempunyai kurang lebih 1200 anggota dan id-iPods sekitar 400 

member. Di Juni 2005 komunitas pengguna produk Apple di Indonesia disorot oleh 

acara e-Lifestyle” (Metro TV) setelah beberapa minggu sebelumnya muncul di Gold 

Living at The Plaza (Metro TV). 

Tidak seperti di Singapura dan Amerika Serikat, Apple tidak mempunyai kantor 

pusat di Indonesia. Sejak tahum 1999 pernjualan Apple di Indonesia disalurkan oleh 

Distributor Resmi PT. Padang Digital Indonesia. Di Indonesia sendiri Apple telah 

mempunyai lebih dari 25 Authorized Reseller yang ditunjuk oleh PT. Padang Digital 

Indonesia seperti Wasabi, iBox, MacMedia, Zoom, Terang Powercom, W&W, IBK, dan 

Mac Data. Bahkan sejak awal Juni 2005 telah berdiri “Apple Authorized Training 

Center” di jakarta yang menawarkan latihan-latihan untuk software-software Apple 

(Wikipedia,2005, Apple Computer). 

Hal inilah yang mendorong penulis untuk membuat sebuah Mac Center, yaitu 

tempat khusus penjualan produk-produk Apple yang didasarkan pada konsep Apple itu 

sendiri, sehingga produk-produk pun akan terlihat lebih menarik. Dengan perancangan 

Mac Center ini diharapkan dapat menarik minat penduduk Indonesia mengenai produk-

poduk Mac. Dilihat dari segi ekonomi pun, di Indonesia sudah banyak yang 
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menggunakan produk Mac. Karena itu, perancangan Mac Center ini dibuat untuk 

memenuhi permintaan para pengguna produk Mac yang semakin banyak sekaligus 

memperkenalkan tentang produk-produk Mac. 

1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka ada 

beberapa  permasalahan yang muncul mengenai :  

1. Bagaimana membuat perancangan sebuah produk interior Mac yang 

mencerminkan tentang lifestyle dalam penerapan kehidupan sehari-hari. 

2. Bagaimana menerapkan tema Mac kedalam desain Mac Centre ini? 

3. Bagaimana membuat ruang interior yang bisa merefleksikan dari produk-produk 

yang ditawarkan Mac? 

 

1.3 Tujuan Perancangan 

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah dipaparkan di atas, maka tujuan 

perancangan Mac Centre ini adalah : 

1. Dapat mengaplikasikan konsep lifestyle kedalam perancangan desain interior 

2. Dapat menerapkan tema “think diffrent” ke dalam perancangan Mac Centre ini. 

3. Dapat merefleksikan interior ruang Mac sesuai dengan tema Mac dengan 

permainan bentuk, warna, dan pencahayaan. 
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1.4 Sistematika Penulisan 

 Sistematika penulisan makalah ini sebagai berikut :  

BAB I Pendahuluan menjelaskan latar belakang masalah, ide/gagasan konsep, 

identifikasi masalah, tujuan perancangan, dan sistematika penulisan. 

BAB II Studi Literatur mengenai perancangan sebuah toko, sejarah dan prinsip 

desain Mac, ergonomis ruang, dan pencahayaan. 

BAB III Deskripsi Obyek studi yang meliputi ide dan konsep perancangan pada 

obyek studi, studi image, analisis tapak, analisa kebutuhan ruang, programming, 

kedekatan ruang, besaran ruang, serta zoning dan blocking. 

BAB IV Aplikasi desain interior pada Mac Centre, meliputi denah, denah 

khusus, denah pola lantai, denah ceiling, potongan general, potongan khusus, detail 

furniture, detail interior, dan gambar perspektif. 

BAB V Simpulan dan saran. 

 

 

 
 


