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PENDAHULUAN

Desainer interior dituntut melakukan programming dan perencanaan yang cermat

sebelum proses desain dan sketsa dimulai. Programming dilakukan oleh seorang

profesional desain, seperti desainer interior atau arsitek, atau tim profesional. 

Desainer sering kali merancang lingkungan yang mengakomodasi fungsi dan 
aktivitas yang hanya sedikit informasi yang ketahui; dengan demikian, tahap

programmming menjadi kunci tahap desain. 

Saat ini perancangan yang hanya mendapatkan lingkungan yang ”indah dan 

menyenangkan" tidak lagi dapat diterima sebagai alasan bagi klien untuk

menanggung biaya desain, konstruksi, dan pemeliharaan. 

Fase programming ini sangat penting bagi desainer interior sebagai langkah awal
dalam memastikan bahwa lingkungan "berkinerja" seperti yang dirancang untuk

melayani kebutuhan, tujuan, dan aspirasi klien.



TAHAPAN MENDESAIN

TAHU PAHAM MAMPU



Programming

Analisis
Proses menguraikan komponen

masalah
Melakukan Pengujian

Designing

Sintesis
Proses menyatukan komponen ide 

Memecahkan masalah

Programming merupakan bagian yang tak terpisahkan dari keseluruhan

proses desain, namun dalam prosedur pelaksanaannya merupakan fase

yang terpisah

Problem Seeking Problem Solving 



• Analisis masalah (problem 

analysis),adalah menguraikan masalah

menjadi komponen-komponen masalah

yang terkecil.

• Sintesis masalah (problem synthesis), 

adalah meletakkan komponen masalah

dengan komponen-komponen lain 

sehingga keterkaitannya membentuk

sistem yang dapat dijelaskan secara

obyektif dan ilmiah

•Dengan menyusun
Programing / tahap
analisis, diharapkan
mahasiswa dapat
memahami
permasalahan
desain pada
proyeknya.



LANGKAH-
LANGKAH 
PROGRAMMING



Menyusun Design Brief

• Tujuan pembuatan desain brief ini untuk membantu desainer

mendapatkan informasi dan data lengkap dan menyeluruh tentang

maksud serta latar belakang pembuatan desain. Informasi yang harus

diketahui meliputi visi misi, sejarah dan bisnis perusahaan hingga target 

market serta sifat produk yang akan dipasarkan. 

• Manfaat dan fungsi dari pembuatan desain brief adalah untuk

memahami dengan jelas kebutuhan klien agar desain final yang 

dihasilkan dapat memenuhi keinginan dan harapan hingga memberikan

hasil yang nyata bagi bisnis klien tersebut.



Menentukan Kebutuhan

DESAIN 

INTERIOR

ANTROPOMETRI 

& ERGONOMI

INTERAKSI

SOSIAL



Menetapkan Tujuan

• Tujuan proyek menyatakan apa yang klien ingin capai dan mengapa; 

melibatkan upaya untuk memastikan ‘nilai’ dan kebutuhan klien: fisik, 

sosial, ekonomi, dan psikologis.

• Desainer harus menyatakan tujuan dan konsep dengan kata-katanya

sendiri untuk memastikan pemahaman yang jelas tentang proyeknya.

• Tujuan adalah menunjukkan apa yang ingin dicapai klien; 

• Konsep menunjukkan bagaimana mencapai tujuan



TEKNIK RISET

SURVEI PENGGUNA 

survei tertulis dengan

bantuan alat: kuesioner

untuk menentukan

kebutuhan dan keinginan

mereka yang akan

menempati atau

menggunakan ruang

tersebut. 

WAWANCARA PENGGUNA 

Wawancara adalah salah satu

metode pengumpulan

informasi untuk desain berbasis

bukti

Jika dalam proyek besar, 

desainer dapat

mengumpulkan informasi dari

beberapa pengguna yang 

mewakili norma yang berbeda

dan membandingkan

komentar mereka untuk

melihat apakah mereka semua

setuju. 

PENELITIAN SITUASIONAL

Desainer dapat berkonsultasi
dengan profesional lainnya/ahli
yang telah menangani proyek
serupa untuk mengetahui
bagaimana masalah proyek yg
telah dipecahkan. 

Desainer juga dapat
menggunakan sumber
informasi: majalah, buku, dan 
bahan penelitian lainnya yang 
dapat memberikan data yang 
cukup banyak, termasuk
gambar, tentang proyek sejenis



Metode Analisis Deskriptif



Metode Komparasi Data



Analisis Data

• Pengorganisasian berlangsung di seluruh proses programming

• Analisis Data sebagai langkah formal yang terjadi setelah tujuan

ditetapkan dan data telah diperoleh, dikumpulkan, dianalisis, dan 

dievaluasi.



Kesimpulan dan Rekomendasi

• Kesimpulan, alternatif, dan rekomendasi dikembangkan tentang apa

yang harus dicapai dalam proses desain dan apa hasil yang seharusnya

terjadi. 

• Kesimpulan dan rekomendasi harus disajikan dalam bentuk grafik dan 

diagram



HASIL DARI TAHAP ANALISIS:





Mengumpulkan 80 Kata dan Mengelompokkannya

KATA

KATA

Pengelompokan
Kata



SENSORY 
RECEPTORS

COGNITIVE 
PROCESSING

PERCEPTUAL 
FILTER

STIMULUS

PANCA 

INDRA

OTAK

SENSASI dan

IMAGINASI

1

2

3



Stimulus 
pada 
Panca
Indra

Pemrosesan
pada Otak

Sensasi dan 
Imajinasi

ABSTRAK



CONTOH



CONTOH



CONTOH



CONTOH





KOMPOSISI 

GARIS



KOMPOSISI BENTUK



KOMPOSISI BENTUK



KOMPOSISI BENTUK



STUDI 
WARNA



KOMPOSISI WARNA



SKETSA 
ALTERNATIF

DESAIN RUANG







SKETSA RANCANGAN INTERIOR





SKETSA RANCANGAN TAMPAK DEPAN TOKO




