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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang  

Perkembangan proses desain menurut suyanto ( 2004 : 34 ) desain adalah 

semua proses konsepsi, invensi, visualisasi, perhitungan, penysunan bagian-

bagian, perbaikan atau peyempurnaan dan penguraian detail yang menentukan 

bentuk dari produk rekayasa. (French dalam Manfaat, 2013:17). Desain adalah 

proses atau perbuatan dengan mengatur segala sesuatu sebelum bertindak atau 

merancang. Pada dasarnya desain merupakan pola rancangan yang menjadi dasar 

pembuatan suatu benda. 

Desain maket merupakan representasi dalam bentuk tiga dimensi yang 

meniru sebuah benda atau objek dan biasanya memiliki skala. Maket  merupakan 

sebuah pemandangan tiga dimensi yang berukuran kecil, bertujuan untuk 

menggambarkan keadaan sebenarnya. Maket biasanya digunakan untuk 

mendiskripsikan sebuah keadaan. Jadi maket digunakan sebagai sebuah 

representasi dari keadaan yang sebenarnya menuju keadaan yang yang akan 

diciptakan. Maket adalah tambahan atas rancangan arsitektur dan sebagai cara 

utama untuk menyampaikan ide dan menggambar tata ruang. Terdapat banyak 

jenis maket. Beberapa jenisnya antara lain maket arsitektur, maket mekanikal, 

maket struktural, maket simulasi, maket diorama,dan lain-lain. Sedangkan judul  
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perancanaan gedung masih kurang karena terlihat hanya sebuah ruko dan 

penyusunan tata letak eksterior kantor belum bisa dikatakan sebagai sebuah 

perusahaan yang besar. Pada tugas akhir ini dirancang desain suatu gedung 

dengan menggunakan software sektchup 8, dimana dapat merancang sesuai 

dengan desain yang layak dan dengan keorisinilan desain yang dibuat. Dengan 

menggunakan rancangan desain maka akan dijadikan dalam bentuk nyata yaitu 

sebuah maket gedung Palembang Pos agar dapat terlihat rancangan yang telah 

didesain sebelumnya. Diharapkan rancangan desain maket dapat diterima oleh 

perusahaan dan dijadikan sebagai pedoman untuk membangun gedung baru nanti. 

Desain adalah istilah umum yang terdapat diberbagai konteks yang beragam 

seperti sebuah desain, desain grafis, desain komunikasi visual, desain interior, 

desain produk, desain rekayasa (engineering design), desain arsitektur, desain 

korporasi, juga metoda atau prosesmaketnya sendiri tergantung dari nama proyek 

yang sedang dikerjakan. Baik itu gedung, rumah tinggal, pabrik, pelabuhan, dan 

studio foto. Media komunikasi visual merupakan sarana media yang dapat 

memvisualisasikan sebuah perancangan konsep desain menjadi nyata. Penelitian 

ini bertujuan untuk menghasilkan rancangan media komunikasi visual yang 

disertai dengan paparan diskriptif konseptual. 

Desain. Menurut French (2013:17) Desain adalah semua proses konsepsi, 

invensi, visualisasi, perhitungan, penyusunan bagian – bagian, perbaikan atau 

penyempurnaan, dan penguraian detail yang menentukan bentuk dari produk 

rekayasa. Desain digunakan dalam berbagai macam model produk desain dan 

salah satunya dalam pembuatan maket gedung sangat diperlukan rancangan 
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desain. Menurut Hakim ( 2009:12 ) Maket adalah tambahan atas rancangan 

arsitektur dan sebagai cara utama untuk menyampaikan ide dan menggambar tata 

ruang. Motivasi membuat maket adalah memungkinkan perancang untuk menguji 

kualitas rancangan dalam skala kecil dan membantu perancang dalam 

mengembangkan sentuhan atas ruang, estetika, dan bahan. Sebuah maket 

membantu para perancang untuk mendemostrasikan bakat dan kualitas mereka 

dalam hal ide dan proyek. Maket juga dapat menjadi sebuah alat kontrol untuk 

menilai sebuah gedung sebelum dibangun. Maket yang sederhana disebut "model 

kerja (working model)" memungkinkan perancang untuk mendapatkan solusi dan 

mencoba ide. Maket mengandung segi karakter seperti lubang, proyeksi, jendela, 

dan rancangan atap. Dalam bentuk yang abstrak ini, area lokasi landscape dalam 

skala kecil disederhanakan dan di 2 ilustrasikan dengan bahan yang telah dipilih 

sebagai dataran rata. jika landscape berlereng, hal ini dapat di maketkan dengan 

lapisan horizontal yang ditumpuk di atas yang lain. 

Studio foto adalah sebuah ruangan kerja untuk mengambil, mengem-

bangkan, mencetak dan menggandakan foto-foto. Studio foto biasanya dapat juga 

digunakan untuk pelatihan foto dan pameran foto. Di setiap studio foto mungkin 

memiliki ruang gelap, ruang penyimpanan, sebuah studio atau tempat untuk foto, 

dan ruang pameran, serta ruang untuk pekerjaan terkait lainnya. 

maket diartikan sebagai bentuk model miniatur dari desain bangunan yang 

dirancang atau yang akan dibangun. Pekerjaan membuat maket ini biasanya 

dilakukan mahasiswa arsitektur tingkat akhir sebagai alat bantu presentasi atau 

dalam projek-projek pembangunan, baik bangunan (rumah tinggal, bangunan 
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perkantoran dsb) maupun pengembangan suatu kawasan. Namun saat ini, maket 

bangunan yang sebelumnya identik dengan desain bangunan sebuah proyek, kini 

dapat menjadi souvenir atau cinderamata yang dapat diperjualbelikan sebagai 

sebuah benda seni. Maket miniatur atau model miniatur studio foto adalah 

miniatur rancangan yang penulis buat dengan skala tertentu, agar rancangan lebih 

mudah dibayangkan secara 3 dimensi. Maket ini dibuat sebagus mungkin karena 

tujuannya untuk menarik hati orang yang melihatnya. Konsep maket foto studio 

dirancang sedemikian rupa menggunakan gabungan dari seni, keterampilan, 

kreativitas, desain interior dan teknologi. Media ini lebih efektif dipakai untuk 

mendeskripsikan keadaan, melalui media maket ini yaitu menggambarkan suatu 

studio foto berbentuk mobil dengan studi kasus pada tommy studio yang 

menempatkan serta menggunakan latar belakang dari lingkungan studio itu. 

tommy studio merupakan studio foto yang terletak di Jl.Bukit Besar. Maket 

merupakan salah satu media mengkombinasikan fakta dengan keadaan secara 

jelas dan kuat melalui suatu miniatur. Dengan demikian disini peneliti akan 

melakukakan penelitian pada studio foto kemudian studio foto tersebut di buat 

maket berbentuk mobil dengan mengangkat kasus pada tommy studio. 

Maket ini dibuat sebagus munggkin karena tujuannya untuk menarik hati 

setiap orang yang melihatnya. Konsep maket yang dibuat adalah bentuk studio 

yang ada di dalam box mobil hal ini bertujuan untuk memudahkan siapa saja yang 

ingin menggunakan jasa Studio Foto Tommy Studio. Dengan studio foto yang ada 

didalam box mobil lebih memudahkan mereka yang ingin foto karena tidak harus 

langsung datang ke studio foto tommy studio tetapi cukup dengan menghubung 
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pihak studio dan pihak studio akan mengirim karyawan yang bertugas ketempat 

objek dengan membawa studio foto yang berbentuk mobil di dalam box mobil 

yang telah dilengkapi dengan peralalata yang akan digunakan untuk berfoto studio 

foto tommy studio. Hal ini juga membuat orang yang menggunakan jasa tommy 

studio agar lebih nyama dan lebih menarik sehingga dapat menarik perhatian 

orang yang ingin foto di box mobil studio tommy studio foto. Dalam dunia 

modern sekarang ini banyak media visual yang digunakan untuk menggambarkan 

keadaan, saluran yang dipakai meyangkut indera penglihatan. Pesan yang 

disampaikan dituangkan kedalam simbol komunikasi visual. Untuk menarik 

perhatian, memperjelas ide, mengilustrasikan atau menghiasi fakta, salah satunya 

menggunakan media tiga dimensi maket sebagai media yang efektif dalam 

menggambarkan sebuah miniatur dari bangunan ataupun suatu ruangan. 

Berdasarkan uraian di atas maka penulis mengambil judul “Desain Maket Studio 

Foto didalam Box Mobil ( Studi Kasus Pada Tommy Studio )”  

 

1.2  Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang tersebut maka penulis merumuskan masalah 

tentang bagaimana Desain Maket Studio Foto Berbentuk Mobil (Studi Kasus Pada 

Tommy Studio) ?  

1.3 Batasan Masalah 

Agar masalah tidak menyimpang dari pembahasan maka penilis 

membatasi masalah yang akan dibahas yaitu Desain Maket Studio Foto Berbentuk 

Mobil (Studio Kasus Pada Tommy Studio) ? 
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1.4 Tujuan Penelitian  

Untuk memenuhi syarat akademik Laporan Tugas Akhir ( LTA ) studi 

Desain Komunikasi Visual Politeknik PalComTech dan untuk memaparkan desain 

Maket Studio Foto Berbentuk Mobil (Studio Kasus Pada Tommy Studio).  

 

 

1.5  Manfaat Penelitian  

1.5.1 Bagi Mahasiswa 

Bagi mahasiswa, dapat meningkatkan keterampilan dalam 

mendesain media tiga dimensi dalam bentuk maket dan dapat 

menumbuhkan kreatifitasnya dalam bidang ilmu pengetahuan dan 

teknologi khususnya desain komunikasi visual. 

1.5.2 Bagi Pihak Studio 

Bagi pihak studio, Memiliki struktur susunan maket yang tertata 

hingga dapat memberikan pelayanan yang maksimal kepada khalayak 

mengenai keadaan studio foto tommy studio dan Memiliki cukup ruang 

untuk kenyamanan studio dalam memberikan informasi yang akurat.  

 

1.5.3 Bagi Pihak Akademik 

Bagi Pihak Akademik, Hasil penelitian ini sebagai referensi untuk 

penelitian selanjutnya, Menambah literatur pustaka di perpustakaan 
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STMIK-Politeknik Palcomtech Palembang, dan untuk meningkatkan 

kerjasama kampus dengan pihak-pihak studio foto. 

1.6  Sistematika Penulisan  

Untuk memudahkan dalam penyusunan laporan tugas akhir ini 

penulis membagi dalam beberapa bab yaitu :  

 

BAB I   PENDAHULUAN  

Dalam bab ini akan membahas tentang : Latar belakang masalah, 

rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat 

penelitian, dan sistematika penulisan.  

 

BAB II  TINJAUAN PUSTAKA  

Dalam bab ini akan membahas Landasan Teori, Kerangka. 

 

BAB III  METODE PENELITIAN 

Pada bab ini penulis membahas tentang Lokasi dan Waktu 

Penelitian, Jenis Data, Teknik Perancangan, Ruang Lingkup 

Penelitian, Jenis Penelitian, Alat & Bahan dan Tahapan Pengerjaan.  

 

BAB IV  HASIL DAN PEMBAHASAN  

Pada bab ini penulis membahas tentang Desain dan Hasil dan 

Pembahasan.  
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BAB V  SIMPULAN DAN SARAN  

Pada bab ini Berisi kesimpulan dari kegiatan yang sudah dilakukan 

dan saran-saran menurut pandangan penulis yang dapat bermanfaat 

bagi studio foto 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

2.1 Landasan Teori  

2.1.1 Perancangan  

Menurut Cuningham, (2007:162), perencanaan merupakan bagian dari 

suatu perancangan yaitu, menyeleksi dan menghubungkan pengetahuan, fakta, 

imajinasi, dan asumsi untuk masa yang akan datang dengan tujuan memvisualisasi 

dan memformulasi hasil yang diinginkan, urutan kegiatan yang diperlukan, dan 

perilaku dalam batas-batas yang dapat diterima dan digunakan dalam 

penyelesaian. Perancangan merupakan salah satu proses lain, atau merubah suatu 

keadaan untuk mencapai maksud yang dituju oleh perancang, atau oleh orang atau 

badan yang di wakili oleh perancangan itu. Perencanaan itu meliputi; Analisis, 

kebijakan dan rancangan. Perencanaan adalah penentuan serangkaian tindakan 

untuk mencapai suatu hasil yang diinginkan. Fungsi perencanaan sudah termasuk 

didalamnya penetapan budget. Oleh karenanya lebih tepat bila perencanaan atau 

planning dirumuskan sebagai penetapan tujuan, prosedur, budget, dan program 

dari suatu organisasi. Jadi dengan fungsi planning termasuk budgeting yang 

dimaksudkan fungsi manajemen dalam menetapkan tujuan yang ingin dicapai oleh 

organisasi, menetapkan peraturan-peraturan dan pedoman-pedoman pelaksanaan 

yang harus dituruti dan menetapkan ikhtisar biaya yang diperlukan dan 
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pemasukan uang yang diharapkan akan diperoleh dari rangkaian tindakan yang 

akan dilakukan. 

Perancangan merupakan kegiatan merangkai berbagai persoalan menjadi 

satu kesatuan yang utuh. Berbagai persoalan dipahami dan dirangkai menjadi satu 

kesatuan ruang dan bentuk. Sintesis (merangkai) merupakan core kegiatan 

perancangan. (Kusuma, 2013). perancangan dikerjakan untuk mendapatkan 

perwujudan karya arsitektur dalam berbagai skala, seperti bangunan, lanskap, 

kota, kawasan dan seterusnya. Di dalam perancangan, tapak dan konteks direspon, 

kebutuhan pengguna diwadahi, komponen yang tangible (atap, dinding, lantai, 

kolom, pondasi dan lain-lain) dan yang ruang  dirangkai menjadi satu. 

Perancangan merupakan kegiatan merangkai berbagai macam komponen 

pengetahuan/persoalan menjadi satu keutuhan. Karena itu, perancangan disebut 

juga sebagai kegiatan merangkai. 

Perancangan dapat diartikan sebagai proses penyusunan berbagai 

keputusan yang akan dilaksanakan pada masa yang akan datang untuk mencapai 

tujuan yang telah ditentukan. Lebih lanjut Fakri menyatakan bahwa perencanaan 

dapat juga dikatakan sebagai suatu proses pembuatan serangkaian kebijakan untuk 

mengendalikan masa depan sesuai yang ditentukan. Dari kutipan tersebut dapat 

dianalisis bahwa dalam menyusun perencanaan perlu memperhatikan hal-hal yang 

berhubungan dengan masa depan, adanya kegiatan, proses yang sistematis, hasil 

dan tujuan tertentu. (Fakri, 2007:15). 
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2.1.2 Desain 

Menurut Wiyancoko (2013 : 5) Desain adalah segala hal yang 

berhubungan dengan pembuatan konsep, analisis data, project planning, 

drawing/rendering, cost calculation, prototyping, frame testing, dan test 

riding. Desain adalah salah satu kegiatan untuk menyusun struktur atau 

bentuk dari sesuatu, dengan membuat sketsa atau rancangan. Pada 

dasarnya desain merupakan pola rancangan yang menjadi dasar pembuatan 

suatu benda. Menurut Sijanggut (2011 : 3) Desain merupakan langkah 

awal sebelum memulai membuat suatu benda Desain biasa diterjemahkan 

sebagai seni terapan, arsitektur, dan berbagai pencapaian kreatif lainnya. 

Dalam sebuah kalimat, kata desain bisa digunakan baik sebagai kata benda 

maupun kata kerja. Sebagai kata kerja, desain memiliki arti proses utuk 

membuat dan menciptakan obyek baru. Sebagai kata benda, desain 

digunakan utk menyebut hasil akhir dari sebuah proses kreatif, baik itu 

berwujud sebuah rencana, proposal, atau berbentuk obyek nyata. Proses 

desain pada umumnya memperhitungkan aspek fungsi, estetik dan 

berbagai macam aspek lainnya, yg biasanya datanya didapatkan dari riset, 

pemikiran, brainstorming, maupun dari desain yg sudah ada sebelumnya. 

2.1.3 Maket 

  Maket merupakan representasi dalam bentuk tiga dimensi yang 

meniru sebuah benda atau objek dan biasanya memiliki skala (Alam 

Kahar, 2011 :1). Maket adalah tiruan bangunan dalam ukuran yang lebih 

kecil.  Maket adalah bentuk tiruan (gedung, kapal, pesawat terbang, dan 
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sebagainya) dalam tiga dimensi dan skala kecil, biasanya dibuat dari kayu, 

kertas, tanah liat, dan sebagainya. Menurut Wonosobo (2012 : 24) maket 

adalah suatu yang abstrak,gambar miniature dari sesuatu yang 

sesungguhnya. Maket adalah tambahan atas rancangan arsitektur dan 

sebagai cara utama untuk menyampaikan ide dan menggambar tata ruang. 

Maket biasanya digunakan untuk mendiskripsikan sebuah keadaan. Jadi 

maket digunakan sebagai sebuah representasi dari keadaan yang 

sebenarnya menuju keadaan yang yang akan diciptakan. Jika dalam bahasa 

Indonesia sering disebut dengan maket, maka dalam bahasa Inggris sering 

disebut dengan mockup. Membuat sebuah maket merupakan suatu hal 

yang membutuhkan persiapan dan ketelitian yang tepat. Maket dibuat 

untuk menampilkan presentasi desain seorang arsitek. Maket adalah 

tambahan atas rancangan arsitektur dan sebagai cara utama untuk 

menyampaikan ide dan menggambar tata ruang. Motivasi membuat maket 

adalah memungkinkan perancang untuk menguji kualitas rancangan dalam 

skala kecil dan membantu perancang dalam mengembangkan sentuhan 

atas ruang, estetika, dan bahan. Sebuah maket membantu para perancang 

untuk mendemostrasikan bakat dan kualitas mereka dalam hal ide dan 

proyek. Maket juga dapat menjadi sebuah alat kontrol untuk menilai 

sebuah gedung sebelum dibangun. Maket yang sederhana disebut "model 

kerja (working model)" memungkinkan perancang untuk mendapatkan 

solusi dan mencoba ide, ide yang tidak dapat dibuat maket. Sebuah maket 

yang layak untuk di presentasikan menandai selesainya suatu proses 

http://www.miniaturmaket.com/
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perancang dan membutuhkan suatu upaya yang besar dalam membangun 

maket tersebut agar tampak sempurna. Sebuah maket tidak lebih dan tidak 

kurang adalah sesuatu yang abstrak, gambar miniatur dari sesuatu yang 

sesungguhnya yang dipertaruhkan bukan penggambaran yang tepat dari 

suatu realitas, tetapi proses dari penyederhanaan untuk mendapatkan 

bentuk absiran yang telah ditentukan. Maket mengandung segi karakter 

seperti lubang, proyeksi, jendela, dan rancangan atap. Dalam bentuk yang 

abstrak ini, area lokasi-landscape dalam skala kecil disederhanakan dan di 

ilustrasikan dengan bahan yang telah dipilih sebagai dataran rata. jika 

landscape berlereng, hal ini dapat di maketkan dengan lapisan horizontal 

yang ditumpuk di atas yang lain. 

  Seklikas Mengenal Arti Maket Kata Maket dalam kamus adalah 

bentuk tiruan baik itu rumah, bangunan, kapal, pesawat terbang, dan benda 

lainnya dibuat dalam bentuk 3 dimensi dengan skala kecil dan biasanya 

dibuat dari bahan kayu, styrofoam, kertas, tanah liat, dan media lainnya. 

Adapun manfaat dari maket ini adalah untuk mendeskripsikan sebuah 

tempat atau keadaan. Jadi maket digunakan sebagai representasi dari 

keadaaan sebenarnya menuju keadaan yang akan diciptakan sesuai dengan 

keinginan. Jika dalam bahasa Indonesia sering disebut dengan maket, 

maka dalam bahasa Inggris sering disebut dengan mockup. Ada banyak 

jenis maket, misalnya: , maket mekanikal, maket struktural, maket 

arsitektur, maket simulasi, maket diorama,dan lain-lain. Sedangkan judul 

maketnya sendiri tergantung dari nama proyek yang sedang dikerjakan. 
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Baik itu gedung, rumah tinggal, pabrik, pelabuhan, dan lain sebagainya. 

Maket dibuat dengan beragam jenis bahan, ada yang dari kayu, kertas, 

tanah liat, dan sebagainya. Bahan disesuaikan dan juga berpengaruh pada 

hasil akhir yang diinginkan. Misalnya ingin membuat maket rumah bisa 

menggunakan bahan dari triplek, kayu, kawat dan alat-alat lainnya. 

Motivasi membuat maket adalah memungkinkan perancang untuk menguji 

kualitas rancangan dalam skala kecil dan membantu perancang dalam 

mengembangkan sentuhan atas ruang, estetika, dan bahan. Sebuah maket 

tidak lebih dan tidak kurang adalah sesuatu yang abstrak, gambar miniatur 

dari sesuatu yang sesungguhnya yang dipertaruhkan bukan penggambaran 

yang tepat dari suatu realitas, tetapi proses dari penyederhanaan untuk 

mendapatkan bentuk absiran yang telah ditentukan. Maket mengandung 

segi karakter seperti lubang, proyeksi, jendela, dan rancangan atap. Dalam 

bentuk yang abstrak ini, area lokasi-landscape dalam skala kecil 

disederhanakan dan di ilustrasikan dengan bahan yang telah dipilih sebagai 

dataran rata. jika landscape berlereng, hal ini dapat di maketkan dengan 

lapisan horizontal yang ditumpuk di atas yang lain. 

  Sebuah maket membantu para perancang untuk mendemostrasikan 

bakat dan kualitas mereka dalam hal ide dan proyek. Maket juga dapat 

menjadi sebuah alat kontrol untuk menilai sebuah gedung sebelum 

dibangun. Maket yang sederhana disebut "model kerja (working model)" 

memungkinkan perancang untuk mendapatkan solusi dan mencoba ide-ide 

yang tidak dapat dibuat maket. Sebuah maket yang layak untuk di 
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presentasikan menandai selesainya suatu proses perancang dan 

membutuhkan suatu upaya yang besar dalam membangun maket tersebut 

agar tampak sempurna. 

 

2.1.4 Studio Foto 

  Menurut ( Wonosobo, 2011 : 43 )Studio adalah suatu tempat di 

mana seorang seniman bekerja. Studio bisa digunakan untuk banyak hal, 

seperti membuat foto, film, acara TV, kartun, atau musik. Kata ini berasal 

dari bahasa Latin studium, yang berarti amat menginginkan sesuatu. 

Studio foto adalah suatu tempat untuk berkreasi menggunakan alat berupa 

kamera dan perlengkapan pendukung lainnya, untuk mengambil gambar 

berupa objek atau seorang model photo. 

Berikut ini beberapa perlengkapan studio foto yg harus di miliki : 

a. Ruang Studio, untuk ukuran Luas ukuran minimal dari studio foto 

tergantung dari jenis foto apa yg akan dihasilkan, jadi kenali kebutahan 

akan studio foto yang hendak anda pakai 

b. Kamera dan Lensa, terdapat tiga jenis kamera untuk melakukan 

pemotretan di studio, diantaranya kamera format kecil yang biasa 

disebut kamera 35mm, kamera medium format dan kamera format 

besar. Setiap kamera memiliki kelebihan dan kekurangan. 

c. Cable Release, tujuan dari perlengkapan studio foto ini adalah sebagai 

pengganti tombol pelepas rana. Alat ini akan memudahkan fotografer 

ketika menekan tombol pelepas rana sehingga mengurangi risiko 

http://id.wikipedia.org/wiki/Seniman
http://id.wikipedia.org/wiki/Foto
http://id.wikipedia.org/wiki/Film
http://id.wikipedia.org/wiki/TV
http://id.wikipedia.org/wiki/Animasi
http://id.wikipedia.org/wiki/Musik
http://id.wikipedia.org/wiki/Bahasa_Latin
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bergoyagnya kamera (shake) terutama pade pemotretan dengan 

kecepatan rana rendah atau bulb. 

d. Electronic Flash Head, Electronic Flash Head atau lampu flash studio 

adalah lampu yang menyalurkan gas seketika dan memproduksi cahaya 

berdurasi singkat. 

e. Kabel Sinkronisasi, perlengkapan studio foto ini berfungsi sebagai 

pemicu agar lampu studio menyala yang mana kabel ini menghubung 

kan kamera dengan lampu studio 

f. Triger dan Receiver, perlengkapan studio foto ini dipasang di kamera 

dan lampu studio agar lampu studio bias menyala saat tombol rana 

kamera ditekan, pemasangan alat ini dimaksudkan agar fotografer dapat 

leluasa bergerak tanpa direpotkan oleh kabel sinkronisasi yang 

terpasang dikamera. 

g. Alat Pengukur Cahaya/Flash Meter / Light meter, perlengkapan 

studio foto ini mengukur cahaya yang dikeluarkan oleh lampu studio 

dan digunakan untuk menentukan bukaan diafragma yang seharusnya di 

pakai dikamera, Sebelum menggunakan alat ini dilakukan penyetelan 

kecepatan rana dan iso yang digunakan. 

h. Alat pengukur Suhu warna / Color Meter. perlengkapan studio foto ini 

menginformasikan mengenai tinggi rendahnya suhu warna sehingga 

bias didapat nilai dari white balance yg akan disetting di kamera atau 

penggunaan filter warna yang tepat untuk kamera. 
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i. Standar Reflektor, Biasanya setiap pembelian lampu flash studio 

dillengkapi dengan standar reflector yang menghasilkan cahaya yang 

langsung dan keras. 

j. Reflektor, Reflektor digunakan tuk memberikan cahaya tambahan yg 

merupakan pantulan dari cahaya utama, reflector dipasaran terdiri dari 3 

warna yaitu putih, perak dan emas dimana masing-masing warna 

mempunyai karakter dari pentulannya tersebut. 

k. Payung Studio digunakan untuk menghasilkan efek bayagan yang lebih 

halus serta pancaran cahaya yang lebih luas di bandingkan dengan 

standar reflector. 

l. Softbox digunakan untuktuk menghasilkan efek cahaya yg lebih halus 

lagi dibandingkan dengan paying. 

m. Octo Dome sama seperti Softbox menghasilkan efek cahaya yg lebih 

halus dan cahaya yg terarah, selain itu octodome menghasilkan efek 

baygan segi delapan pada pupil mata model. 

n. Snoot digunakan untuk mengarahkan pencahayaan ke bagian tertentu 

saja agar mendapatkan efek spot, Alat ini biasanya digunakan di diatas 

dan dibelakang objek tuk menyinari rambut sehingga objek terpisah dgn 

latar belakang. misalnya tuk Hairlight. 

Untuk pembuatan maket studio foto perlengkapan-perlengkapan di atas 

harus terpenuhi, ini bertujuan agar meket studio foto yang di buat sama 

persis dengan studio aslinya. Acuan dasar pembuatan maket studio foto 

adalah fungsi dan estetika dengan bidang rancang bangun ruang, isi, dan 
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lingkungannya yang berangkat dari fungsi estetika dan penyelesaian 

masalah serta berorientasi pada peningkatan kenyamanan, efisiensi, dan 

kualitas maket studio foto yang di buat. 

 

2.1.5 Konsep 

 Menurut Snyder (2011:5) konsep adalah pemikiran yang spesifik 

bertolak dari hasil pemahaman serta penggabungan beberapa unsur yang 

spesifik yang langsung berpengaruh pada desain. Konsep adalah Gagasan 

yang memadukan berbagai unsur ke dalam keseluruhan (Wonosobo, 

2011:2). Dalam arsitektur konsep mengungkapkan syarat-syarat suatu 

rencana kontektual, dan keyakinan (keputusan) yang dipadukan. 

Sedangkan menurut Sijanggut (2009:5) Konsep  merupakan ide abstrak, 

gambaran cara memenuhi program pembangunan yang didasarkan atas 

impresi dan informasi yang dinyatakan secara grafis (sketsa ide) rancangan 

dikembangkan. Konsep adalah strategi sesuatu untuk mewujudkan karya 

yang bertolak dari tuntutan dan kebutuhan. Dari kutipan tersebut dapat 

dianalisis bahwa dalam menyusun konsep perlu memperhatikan hal-hal 

yang berhubungan dengan masa depan, adanya kegiatan, proses yang 

sistematis, hasil dan tujuan tertentu. (Fakri, 2007:15). 

 Pembuatan maket merupakan suatu proses kreatif yang 

memerlukan konsep rancangan, di tambah dengan bahan dan peralatan 

yang tepat. Dalam konsep perancangan desain yang akan dibuat ini luas 

Studio Foto Tommy Studio Foto yaitu 3 m sedangkan skala pada maket 
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mobil studio foto yang akan di buat yaitu 1 : 20 cm. Maket studio foto di 

dalam box mobil berukuran tinggi 13,75cm, lebar 15cm, panjang 27,5 cm.  

Maket arsitektur yang telah selesai harus menjadi sebuah objek estetis 

yang mengesankan pemirsa dengan konten dan rancangannya (Wonosobo, 

2012 : 67).  

Hal di bawah ini untuk membantu dalam mengembangkan rancangan 

maket: 

1. Warna Maket , maket Monokrom atau Polikrom 

2. Bahan Kontras, menggunakan berbagai bahan 

3. Komposisi 

4. Peringkat Detail (Abstraksi) 

 

2.1.6 Sketchup 

Sketchup adalah sebuah software desain 3 dimensi yang biasa di 

gunakan oleh seorang arsitek dalam mendesain sebuah bangunan 

(Taraningrum, 2013 : 5) sedangkan menurut Rinaldi (2013 : 2) Sketchup 

adalah aplikasi yang digunakan untuk mendesain atau mensketsa 

rancangan bangunan secara 3D, yang digunakan dalam bidang arsitektur, 

pembuatan film, desain bangunan dan desain ruang bahkan rancangan 

video game. 

Ada beberapa Kelebihan Skecthup yaitu kemudahahan dalam 

penggunaannya, dan media penyimpanan model rakitan online yang 

disebut 3D Warehouse yang memungkinkan desainer untuk menemukan, 
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mengunduh dan menyebarluaskan model mereka secara bebas. Kerja 

program ini mencakup penggambaran tata letak, 'rendering' permukaan 

dalam berbagai macam gaya, mengakomodasi plug-ins program tambahan 

lainnya sehingga fungsinya bertambah dan memungkinkan penempatan 

model dalam Google Earth. Penggunaan Sketchup lebih mudah daripada 

software seperti CAD dan 3D  (Taraningrum, 2013 : 9) 

 Menurut Taraningrum (2013 : 14) ada beberapa cara menggunakan 

SketchUp yaitu sebagai berikut : 

1. Memulai Lembar Kerja 

a. Setting Large Tool Bar Set 

 Setting default dari lembar kerja sketch up hanya akan 

menampilkan tool standard seperti line, move, rotate dan select. Untuk itu 

kita perlu memunculkan tool-tool lain. 

 
 

Gambar 1. Setting Large Tool Bar Set 

 

b. Setting Satuan Unit 

http://1.bp.blogspot.com/-31yWFzQLhsA/UZsgUQWQQGI/AAAAAAAAADw/86oy41DsNSA/s1600/gj.png
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SketchUp bekerja pada koordinat dan unit nyata dalam kehidupan, 

Pemilihan unit tersebut dilakukan sesuai dengan gambar yang anda ingin 

buat. Untuk pemilihan unit yang dipakai yaitu Window > Model Info > 

Unit. 

 

Gambar 2. Kotak Dialog Model Info 

 

2. Komponen Pendukung 

a. Style 

Kadang pengguna tipe garis dan theme dari lembar kerja juga akan 

menambah kreasi desain yang dibuat sehingga menjadi menarik. Maka 

dari itu sketch up menyediakan beberapa style untuk garis dan latar yang 

diperlukan. Untuk memunculkan kotak dialog style, dengan cara klik 

Window > Style 

http://1.bp.blogspot.com/-yzEfErcfmkM/UZsiH0QKuFI/AAAAAAAAAEA/w_nS7eRXZJA/s1600/capture-20130521-142710.png
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Gambar 3. Kotak Dialog Style 

 

 

b. Component 

Cara penggunaan component yaitu dengan mengklik Window > 

Component. Maka kotak dialog akan muncul seperti gambar berikut : 

 

Gambar 4. Kotak Dialog Components 

 

c. Materials 

Material digunakan untuk memberi warna pada gambar serta 

texturematerial yang digunakan. Material membantu membuat gambar 

http://2.bp.blogspot.com/-x-m67L4nMYY/UZskOgq8eII/AAAAAAAAAEQ/vXN9pmDtY-E/s1600/capture-20130521-143636.png
http://4.bp.blogspot.com/-dwLlMpST_BE/UZsl1bnbnhI/AAAAAAAAAEg/reQ9E6EDjv0/s1600/capture-20130521-144316.png
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yang telah didesain tampak seperti nyata. Untuk menggunakan material 

klik Window > Material. Maka ankan muncul kotak dialog seperti berikut: 

 
Gambar 5. Kotak Dialog Material 

 

 

 

http://2.bp.blogspot.com/-TUj-udu67B0/UZsnWHs5ZMI/AAAAAAAAAEw/5tK4QZgUxkA/s1600/capture-20130521-145012.png
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1  Objek dan Waktu Penelitian 

3.1.1 Objek 

Tempat pelaksanaan Laporan Tugas Akhir yang dilaksanakan 

penulis, yaitu Tommy Studio yang beralamat di Jl.Sultan M Mansyur         

No 1137 Bukit Lama,  Palembang 

 

3.1.2 Waktu  

Waktu pelaksanaan Laporan Tugas Akhir yang dilaksanakan 

penulis, yaitu tanggal 15 Oktober 2013 – 10 November 2013 

 

3.2  Data yang Digunakan 

Dalam penulisan laporan ini, penulis menggunakan beberapa jenis 

data dalam pengumpulan datanya. Yang terdiri dari : 

3.2.1 Data Primer 

Data primer merupakan sumber data yang diperoleh langsung dari 

sumber asli (tidak melalui media perantara). Data primer dapat berupa 

opini subjek (orang) secara individual atau kelompok, hasil observasi 

terhadap suatu benda (fisik), kejadian atau kegiatan, dan hasil pengujian. 

Data primer yang penulis peroleh dari pengamatan langsung yaitu dengan 

berpatisipasi di lapangan langsung dan mewawancarai langsung Direktur 

Tommy Studio Foto. 
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3.2.2 Data Sekunder 

Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh 

peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan 

dicatat oleh pihak lain). Data sekunder umumnya berupa bukti, catatan 

atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip (data dokumenter) 

yang dipublikasikan dan yang tidak dipublikasikan. Data sekunder yang  

penulis peroleh yaitu dokumentasi ruang kerja dan gedung studio Tommy 

Studio 

3.3 Teknik Perancangan 

Pembuatan proses perancangan desain maket ini dibagi menjadi      

2 bagian diantara lain yaitu tahap perancangan sebagai bentuk dasar dari 

pengskalaan yang diperkecil dari ukuran asli. Dalam teknik perancangan 

desain yang akan di buat ini, mobil Tommy Studio Foto yaitu 

menggunakan skala 1 : 20cm, sedangkan ukuran asli ruangan studio foto 

tommy yaitu tinggi 2,75 m,lebar 3 m, panjang 5,5 m. Jadi maket studio 

foto tommy yang ingin dibuat menjadi box mobil studio foto adalah tinggi 

13,75 cm, lebar 15 cm, panjang 27,5 cm. Lalu proses finishing sebagai 

proses pembentukan desain maket. Setelah itu proses pengubahan dan 

pembentukan dari bentuk file SkechUp Models (*.skp).  menjadi media 

gambar .jpeg sebagai langkah akhir dari pembuatan desain maket. 

Perancangan dan pembuatan desain maket  ini merupakan bagian dari 

proses digital, dimana pembuatan desain maket ini menggunakan software 

Google SketchUp 8. 
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3.3.1. Konsep Visualisasi 

Tahapan dalam perancangan desain adalah proses referensi dari 

pembimbing. Proses ini dapat langsung dibuat menggunakan software 

Google SketchUp 8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 Studio Foto Tommy Studio Foto 

 

Gambar 3.2 Konsep Maket Ruangan yang akan dibuat 

3.3.2 Konsep Warna 

 Warna Merah : 

melambangkan kesan energi, kekuatan, hasrat, erotisme, keberanian, 

simbol dari api, pencapaian tujuan, darah, resiko, ketenaran, cinta, 

perjuangan, perhatian, perang, bahaya, kecepatan, panas, kekerasan. 
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 Warna Krem : 

warna ini memiliki makna berupa konservatif, rileks. Dengan kata lain 

membantu menempatkan focus pada warna lain atau melayani kebawah 

nada warna lain yang mungkin akan sangat kuat pada mereka sendiri.  

 Warna Biru: 

Memberikan kesan lembut dan teduh. Warna biru  melambangkan 

keharmonisan, kedamaian, serta keteguhan. Bila di aplikasikan pada 

ruangan Anda,  perasaan nyaman dan aman akan timbul. Warna ini sangat 

baik diterapkan pada ruangan yang terlalu terang. 

 Warna Kuning 

Menghadirkan suasana hangat, riang dan menambah kesan luas pada 

ruang-ruang sempit. Warna kuning mencerminkan sifat kreatif,  intelek 

serta kepemimpinan. Kuning adalah warna yang paling  cocok 

dipergunakan untuk ruangan pertemuan. 

 

3.4 Ruang Lingkup Penelitian 

 Proses desain mobil studio dilakukan di Tommy Studio hanya pada 

ruangan studio. 

3.4.1 Jenis Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) 

dimaksudkan untuk mendapatkan data primer, dilakukan penulis sebagai 
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pelengkap data dalam hasil penelitian kelak yaitu dengan melakukan 

wawancara dengan reponden yang menjadi objek penelitian untuk 

memperoleh data yang benar-benar dapat dipertanggung jawababkan 

kebenerannya. 

Selain itu, penelitian ini juga merupakan penelitian pengembangan 

yang berarti penelitian yang digunakan untuk menghasilkan produk 

tertentu dan menguji keefektifan produk tersebut. Penelitian ini ditujukan 

untuk pengembangan ruang kerja perusaahaan yang diharapkan dapat 

menghasilkan suatu produk berupa desain studio mobil maket. 

 

3.5 Alat & Bahan 

3.5.1. Alat 

1. Gergaji Potong  

  

 

 

 

 

Gambar 3.3 Gergaji Potong 

Gergaji digunakan sebagai alat pemotong untuk membuat papan alas dasar 

box mobil. 
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2. Gunting 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.4 Gunting 

 

 

Gunting digunakan sebagai alat pemotong untuk bahan karpet 

untuk alasan di box mobil diruangan studio foto. 

3. Penggaris 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.5  Mistar Besi 

 

 

Penggaris fungsinya sebagai alat untuk menentukan 

ukuran/mengukur bahan untuk keperluan maket. 
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4. Lem fox  

 

 

 

 

 

Gambar 3.6   Lem Fox 

Lem Fox digunakan sebagai alat perekat kayu dan perekat miniatur 

pada media diorama. 

5. Lem Alteco 

 

 

 

Gambar 3.7  Lem Perekat (Alteco) 

 

Lem Alteco digunakan sebagai alat memperkuat perekat kayu dan 

perekat miniatur pada media. 
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6. Double Tipe 

 

 

 

 

Gambar 3.8   Lem Bolak Balik (Doubletip 

Dauble tape berfungsi sebagai alat perekat dua arah. 

3.5.2. Bahan 

1. Cat Pernis. 

 

Gambar 3.9 Cat Pernis 

Cat pernis digunakan sebagai bahan untuk menutupi permukaan 

papan alas dari lubang dan pori-pori kasar agar terlihat mengkilap. 
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2. Mobil Truk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.10  Mobil Truk & Miniatur 

 

Mobil Truk untuk membuat studio di dalam box mobil 

  

3. Plastik Mika 
 

 
Gambar 3.11  Plastik Mika 

 

Plastik Mika untuk membuat sekat pintu dorong didalam box mobil 
 

4. Styrofoam 

 

 
 

Gambar 3.12 Styrofoam 

 

Styrofoam untuk membuat box mobil di truk mobil 
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3.6 Tahap Pengerjaan 

 

3.6.1 Tahap Pengerjaan Maket 
 

1.  Memulai dengan membuat box dibelakang mobil 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.13 Pemasangan box kosong dibelakang mobil truk 

 

2.  Menyiapkan bahan miniatur yang akan di susun kedalam box 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.14 Bahan bahan minatur maket yang dipakai di dalam box 
 

3.  Mengatur letak posisi miniatur yang akan di tempatkan dalam box 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.15 Proses mengatur letak posisi miniatur maket disudut ruangan 
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4. Menempel kaca box dan menata benda miniatur di dalam ruangan box 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.16 Proses tahap akhir menempelkan kaca dan menata benda di 

dalam ruangan studio box 
 

5. Hasil akhir pembuatan maket studio foto dalam box truk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Gambar 3.17 Hasil akhir pengerjaan studio foto dalam box truk 
 

3.6.2 Tahapan Pengerjaan Aplikasi Software 

1. Memulai software Google SketchUp 8. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.18  Proses membuka Google SketchUp 8 
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2. Memasukan atau mendownload bahan yang akan di edit. 

Dengan cara memilih window,componens,lalu ketik nama benda apa yang 

ingin kita gunakan lalu klik search. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.19  Memilih / Mendownload Bahan  

 

3. Setelah itu,penulis memilih benda sebuah truck yang akan dijadikan untuk 

studio box. Setelah itu,penulis memilih truck yang mempunyai box dibagian 

belakang,karena didalam box tersebut akan dibuat menjadi sebuah ruangan 

studio mini,selanjut nya klik download dan yes. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.20  Mendownload Truck 
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4. Selanjutnya tahap memodif box belakang truck. 

Bagian sebelah box kanan truck diseleksi lalu dipotong,karena akan diganti 

menjadi pintu kaca transparan,agar dapat terlihat seluruh isi ruangan studio. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.21  Memodif Truck Menjadi Studio Box 

5. Tahap selanjutnya,memasukan benda-benda yang berkaitan dengan studio foto. 

 Dengan cara yang sama mendownload melalui window,componens,dan ketik 

benda apa saja yang akan di gunakan untuk didalam studio box. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.22 Tahap menambahkan componens interior studio 
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6. Selanjutnya mengatur posisi benda-benda yang akan di taruh kedalam studio 

box,dengan menggunakan Move,dan Rotate untuk mengatur posisi benda yang 

akan di susun didalam studio. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.23  Mengatur letak posisi benda diruangan studio 

7. Setelah proses mengatur letak posisi benda selesai,selanjutnya tahap pembuatan 

pintu masuk dan kaca atas studio.Studio box mobil ini ditutup dengan 

menggunakan pintu kaca dibagian kanan,dan dibagian kiri ditutup dengan 

dinding. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.24  Hasil ruangan truk yang sudah di susun 
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Gambar 3.25 Pemasangan pintu kaca disamping box 

 

8. Tampak hasil dari bagian kanan studio,akan ditambahkan sedikit desain logo 

Tommy Studio’s,dengan menggunakan 3D Text. 

 

 

 

 

Gambar 3.26  Hasil bagian kiri studio box 

9. Tahap selanjutnya membuat logo depan truck,dengan menggunakan 3D Art 

yang bertulis Desain Komunikasi Visual (DKV). 

 

  

 

 

 

Gambar 3.27  Membuat logo DKV dibagian depan truck 
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10. Setelah selesai menata ruangan studio,  membuat logo studio dan pintu studio 

box, selanjutnya adalah memberikan warna pada body truck,dan interior 

didalam studio. Cara memberikan warnanya dengan klik menu windows  

materials  pada kotak dialog pilih bagian colors  lalu klik bagian body 

atau benda yang ingin diwarnai. 

 

  

 

 

Gambar 3.28  Memberi warna dan materials pada body truck dan benda 

didalam studio 

 

11. Setelah memberikan warna pada body truck dan benda interior dalam studio , 

selanjutnya adalah memberikan banner Tommy Studio’s yang di edit melalui 

adobe photoshop,setelah itu pilih windows  Materials  Klik Kolom 

Texture Image  Lalu pilih banner yang sudah di edit tersebut  Lalu klik 

pada bagian box yang sudah diseleksi tersebut untuk menempel banner 

tersebut disamping box studio. warna pada dinding tiap ruangan dan 

menambahkan material keramik pada lantai. 

. 
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Gambar 3.29 Memberi Banner pada samping box studio  

 

13. Hasil akhir tahap perancangan truck studio box yang sudah diwarnai dan di isi 

dengan interior dan componens tambahan lain nya. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.30  Hasil akhir truk 

 

 

 



 41 

 



34 
 

BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

 

4.1. Analisis 

Tahap ananalisis sistem dilakukan sebelum tahapan desain.Ini 

merupakan tahap penting karena perancangan dalam tahap ini akan sangat 

bersambung ditahap selanjutnya. Tahapan ini bertujuan mendapatkan 

pemahaman secara keseluruhan desain yang akan dikembangkan dari data-

data yang ada dan desain interior studio foto sebelumnya. Namun tujuan 

utama dari analisa ini adalah merancang desain interior studio foto dengan 

menemukan kelebihan dan kekurangan  dari interior studio foto. 

Dalam perancangan desain maket interior studio foto ini ada 

beberapa yang harus di perhatikan yang pertama adalah merancang desain 

baru yang berjalan dimanadengan merancang desain interior studio fotobaru, 

melihat proses perancangan maket interior studio foto baru. Penggunaan 

perancangan maket ini adalah sebagai tolak ukur antara interior studio foto 

lama dan interior studio foto baru dalam pengembangan dan memberikan satu 

inovasi. 

. 
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4.1.1.  Analisis Visual  

 

Dalam teknik perancangan desain yang akan di buat ini mobil Box 

Studio Foto Tommy. Interior studio foto tommy akan dibuat dalam bentuk 

maket dengan rancangan baru yang memiliki skala 1 : 20, sedangkan 

ukuran asli studio foto tomyy studio tinggi 2,75 m,lebar 3 m, panjang 5,5 

m. Hasil analisis penulis desain maket menyeluruh luas maket memiliki 

panjang 27,5 cm x lebar 15 cm dan tinggi 13.75 cm. Interior Studio Foto 

Tommy juga memiliki 6 bagian ruangan dengan rincian sebagai berikut: 

1. Pintu 

2. Ruangan receptionist 

3. Ruang ganti 

4. Tempatrias 

5. Ruang Tunggu Sementara 

6. Studio Foto 
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Gambar 4.1 Luas Maket 1 : 16 

4.1.2. Analisis Warna 

 

1. Warna Biru 

memberikan kesan lembut dan teduh. Warna biru  melambangkan 

keharmonisan, kedamaian, serta keteguhan. Bila di aplikasikan pada 

ruangan Anda,  perasaan nyaman dan aman akan timbul. Warna ini sangat 

baik diterapkan pada ruangan yang terlalu terang. 

 

2. Warna Merah 

WarnaMerah : aksencantik yang bersifat terbuka serta akrab.  

Warna merah memberikan kesan berani dan cerah. Merah dangradasinya 

seperti maroon  dan burgundy cocok untuk diaplikasikan keruang studio 

foto. 
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3. Warna Krem 

warna ini memiliki makna berupa konservatif, rileks. Dengan kata 

lain membantu menempatkan focus pada warna lain atau melayani kebawah 

nada warna lain yang mungkin akan sangat kuat pada mereka sendiri.  

 

4. Warna Kuning 

WarnaKuning    : menghadirkan suasana hangat, riang dan 

menambah kesan luas pada ruang-ruang sempit. Warna kuning 

mencerminkan sifat kreatif,  intelek serta kepemimpinan. Kuning adalah 

warna yang paling  cocok dipergunakan untuk ruangan pertemuan. 

 

4.2. Perancangan 

 

Gambar 4.2Konsep perancangan Studio Foto Tommy 

 

4.3. Hasil dan Pembahasan 
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Setiap ruangan interior memiliki bagian – bagian tertentu yang bisa 

menarik perhatian bagi yang melihatnya. Untuk itu interior harus di atur dan 

disusun secara utuh agar enak dipandang. 

1. Pintu 

Pintu masuk dan keluar yang menggunakan pintu geser, agar 

terlihat praktis, pintu ini terletak dibagian belakang mobil sehingga tidak 

menganggu pengguna jalan. 

Gambar 4.3Pintu 

2. Ruang Receptionist 
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Ruangan yang sangat penting dalam suatu perusahaan, karena 

konsumen pasti akan mendatangi ruang ini pada saat pertama masuk. 

Untuk itu pemakaian warna merah sangat cocok untuk ruang 

receptionistkarena terlihat akrab dan cerah saat dipandang. Untuk focal 

pointpada ruangan receptionistterdapatair conditioner (AC)  yang pas 

membuat ruangan terlihat nyaman.  

Gambar 4.4Ruang Receptionist 

3. Ruang Ganti (KamarGanti) 

Ruangan ini juga termasuk ruangan komposisi yang seimbang 

dimana semua elemen saling melengkapi. Ruangan tersebut sangat di 

perlukan dalam Studio Foto, letaknya yang berada di sudut sehingga tidak 

akan meganggu proses foto. 
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Gambar 4.5Ruang Ganti. 

 

4. TempatRias(MejaRias) 

Ruangan tersebut sebagai pelengkap dan perannnya lumayan 

penting dalam Studio Foto,karena sebelum sesi pemotretan,konsumen 

akan terlebih dahulu rias agar mendapatkan hasil yang bagus. 
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Gambar 4.6TempatRias 

5. Ruang Tunggu Sementara 

Ruangan ini untuk konsumen yang sedang menunggu giliran 

berfoto maupun yang sedang menemani. 

Gambar 4.7 Ruang Tunggu 
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6. Studio Foto 

Ruangan yang sangat penting dalam suatu Studio foto.Ruangan 

inilah yang akan digunakan dalam sesi foto. 

Gambar 4.8Studio Foto 
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BAB V 

Simpulan dan Saran 

 

 

5.1 Simpulan 

 Setelahmembuatdesaininterior studio fotomenggunakan software Google 

Sketchup Pro 8, makapenulisdapatmenyampaikanbeberapahalsebagaisimpulan, 

yaitu di antaranya : 

1. Interior yang telahdibuatakandigunakansebagaiacuan untuk membuat 

ruang studio foto tommy. 

2. Perancangandesaininterior studio fotomembutuhkankeahlian. 

3. Denganadanyamobil studio foto, perusahaanakan terlihat lebih kreative 

dan lebih menarik sehingga dapat menarik perhatian konsumen. 

 

5.2 Saran 

 Setelahmembuatdesain interior ruang kerja menggunakan software Google 

Sketchup Pro 8, denganmelihatkekuranganmakapenulismencobamemberikan 

saran diantaranya : 

1. Perlunyaide yang barudalammelakukanperancangansuatudesain interior. 

2. Memeriksa lagi setelah selesai membuat rancangan agar tahu ada 

kesalahan atau tidak rancangan tersebut. 

3. Dalam perancangan di perlukan ketelitian, ketenangan dan kecermatan 

agar desain yang di buat tidak mendapatkan kesalahan. 
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