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BAB 3 

TINJAUAN LITERATUR 

 

3.1. Batasan-batasan Perancangan 

 Batasan perancangan pada Retail Bodyshop yang berada di Jalan Jelidro 

I/35 Surabaya berasal dari bentuk serta fungsi area yang digunakan, dimana 

terletak pada lantai satu untuk kegiatan service dan untuk kantor manajemen 

terdapat pada lantai satu dan dua di area depan. Batasan-batasan perancangan 

yang akan didesain untuk proyek akhir adalah sebagai berikut : 

a. Layouting 

Menganalisa layout menggunakan analisa tapak dan diagram bubble untuk 

menemukan layout (Ching, 2007) 

 

b. Pengolahan dinding 

Memilih material finishing dinding yang dapat meredam suara, seperti 

gypsum sehingga ruangan tidak menggema (Ching, 1996) 

 

c. Pengolahan lantai 

Bagian lantai yang terkena air menggunakan material yang tidak keras dan 

tidak licin. Penggunaan pola dan material lantai yang dapat memantulkan cahaya 

dapat membuat kesan ruangan yang lebih mewah (Ching, 1996) 
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d. Pengolahan langit-langit 

Langit-langit yang memiliki ketinggian cukup tinggi akan membuat 

suasana menjadi terasa megah (Ching, 1996) 

 

e. Pengolahan furnitur 

Salah satu kategori elemen desain yang pasti selalu ada di hampir semua 

desain interior. Furnitur menjadi perantara antara arsitektur dan manusianya, 

menawarkan adanya transisi bentuk dan skala ruang interior dan masing-masing 

individu. (Ching, 1996) 

 

f. Custom artwork design  

Aksesori dekoratif bersifat menyenangkan mata, tangan atau pikiran tanpa 

perlu mempunyai manfaat dalam penggunaan, antara lain meliputi benda seni, 

koleksi, dan tanaman. (Ching, 1996) 

 

3.2. Perbadaan Definisi 

3.2.1. Definisi Retail 

 Menurut Green (2001), retail adalah salah satu sistem distribusi barang 

yang memberikan pilihan kepada pembeli, meski katalog belanja dan video home 

shopping populer, masyarakat tetap membeli pada toko retail. 
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3.2.2. Definisi Bodyshop 

 Menurut Duffy (2004), bengkel daghulu terkenal sebagai tempat perbaikan 

pasca tabrakan, yang memiliki layanan untuk mobil yang rusak melalui proses 

perbaikan seperti penderekan ke toko, perkiraan kerusakan, pelurusan logam, 

fillin, sandin, maskin, pengecatan, detailing, pengiriman akhir kepada pelanggan 

Bengkel menurut Duffy (2004) terdiri dari 

1. Automobile Shop  

Sebuah tempat perbaikan kendaraan oleh mekanik dan ahli elektrik 

2. Autobody Shop (bodyshop) 

Tempat perbaikan badan kendaraan yang dikarenakan goresan, lecet, dan 

penyok serta kerusakan yang disebabkan oleh tabrakan serta kecelakaan besar. 

Jenis Bodyshop adalah sebagai berikut: 

a. An Independent Bodyshop  

Bodyshop yang dimiliki dan dioperasikan oleh individu swasta 

b. Franchise Bodyshop 

terkait dengan kantor utama yang mengatur dalam pengoperasian bodyshop 

(harus mengikuti pedoman dari bodyshop utama) 

c. Dealership Bodyshop 

Dimiliki dan dikelola dibawah pengawasan dealer mobil seperti Lexus, 

Toyota, Jaguar, Ford dan lainnya. Jenis bodyshop ini sering berkonsentrasi 

pada perbaikan mobil yang dijual oleh dealer. 
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d. Progession atau Production Bodyshop 

Bodyshop yang memiliki organisasi lini perakitan dengan spesialis di setiap 

bidang pekerjaan perbaikan. Bodyshop ini memiliki teknisi wheel 

alignment,  preparation, painter dan cleaning specialist. 

e. Speciality Bodyshop 

Bodyshop yang hanya melakukan pekerjakan atau perbaikan tertentu. 

Contoh bodyshop radiator yang memiliki perbaikan serta spesialisasi 

peralatannya yang lengkap 

 

3.3. Sistem Pelayanan Retail Bodyshop 

 Menurut Duffy (2004) pada bukunya Auto Body Repair, Bodyshop terdiri 

dari:  

1. Washup Area 

Area pencucian mobil sebelum dilakukan metalwork dan pengecatan. 

2. Metalwork 

Melingkupi pengukuran mobil, frame/unibody straightening, panel 

straightening 

3. Paint Preparation Area 

Melingkupi ruang pencapuran cat, ruang refinishing, ruang pengeringan 

(oven).  

4. Post Painting Operation Area 

Area untuk melakukan pekerjaan membuka masker, pemasangan body part, 

dan pembersihan mobil. 
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3.4. Image 

 Citra merupakan penggambaran yang ingin ditampilkan oleh Cattleya 

Auto adalah kesan eksklusif, nyaman, dan praktis. Berikut merupakan beberapa 

gambar yang dijadikan inspirasi: 

 

 

Gambar 3.1. Inspirasi Retail, Bodyshop dan Kantor 

Sumber: google (2014) 

 

3.5. Perabot 

Menurut Ching (2008), penyusunan perabot di dalam ruang akan 

mempengaruhi bagaimana ruang digunakan dan dipersepsikan. Perabot dapat 

ditempatkan sebagai objek skulptural di dalam ruang. Namun pada umumnya, 

perabot diatas dalam pengelompokkan fungsional. Pengelompokan ini dapat ditata 

untuk mengatur dan membentuk ruang. 
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3.5.1. Perabotan untuk Retail  

a. Rak Display 

  Menurut Green (2001), rak display dapat berbentuk horisontal maupun 

vertikal, berupa island atau counter yang diletakkan bersandar dinding atau 

tidak.sebuah display produk juga dapat bersifat modular dan non modulat dengan 

ukuran setinggi kaki sampai ujung kepala manusia. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.2. Display Vertikal 

Sumber: Green (2001) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.3. Display Horisontal 

Sumber: Green (2001) 
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b. Tempat duduk 

Menurut Ching (2008), tempat duduk harus dirancang untuk mampu 

menyangga berat dan bentuk pemakainnya. Namun demikian, karena ukuran 

badan manusia sangat bervarasi dan kebutuhan kenyamanan yang berbeda 

pada setiap aktivitas duduk, berikut adalah faktor kenyamanan untuk aktivitas 

duduk pada kantor serta area duduk pada ruangan lain. 

 

 

 

 

 

Gambar 3.4. Kursi untuk penggunaan umum 

Sumber: Ching (2008) 

 

c. Meja Resepsionis 

Menurut Panero (2003), untuk keleluasaan pribadi atau keamanan, 

lingkungan kerja penerima tamu sering kali merupakan daerah yang 

terpisahkan secara fisik dengan digunakannya perabot built-in atau partisi – 

partisi.  Tinggi minimal bukaan di atas permukaan, lantai ditetapkan sebesar 

198,1 cm hal ini agar daerah pandang tidak terhalangi. Kedalaman permukaan 

kerja minimal sebesar 76,2 cm, memungkinkan jangkauan ujung ibu jari 

tangan mengambil kertas. 
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d. Aksesori 

Menurut Ching (2008), aksesori dalam desain interior merujuk pada benda-

benda yang memberi kekayaan estetika dan keindahan dalam ruang. Benda-

benda tersebut dapat menimbulkan kegembiraan visual untuk mata, tekstur 

yang menarik untuk diraba atau sebagai stimulan perasaan. Aksesori yang 

dapat menambah kekayaan visual dan rasa pada suatu tatanan interior dapat 

berupa manfaat (alat atau objek yang memang berguna), insidental (elemen 

dan kelengkapan arsitektur) dan dekoratif (benda seni dan tanaman). 

 

3.5.2. Perabotan untuk Bodyshop  

a. Meja persiapan dan penyimpanan alat 

Menyediakan tempat penyimpanan yang memadai dan dirancang dengan baik 

merupakan fokus utama dalam merancang ruang-ruang interior, khususnya 

pasa saat penampilan yang rapi diinginkan. Menurut Ching (2008), untuk 

menetapkan kebutuhan rak penyimpanan harus menganalisis aksesibilitas, 

kenyamanan dan visibilitas. Ukuran, proporsi dan jenis unti penyimpanan 

yang digunakan bergantung pada jenis dan volume benda-benda yang 

disimpan, frekuensi pemakaian dan tingkat visibilitas yang diinginkan. Jenis 

dasar unit penyimpanan adalah rak terbuka, laci dan kabinet. 



 29 

Gambar 3.5. Ukuran jangkauan rak  

Sumber: Ching (2008) 

 

b. Car lifting frame  

Car lifting frame dibutuhkan untuk mempermudah pemasangan bagian mobil. 

Menurut E. Duffy (2004), dibutuhkan car lifting frame pada setiap autoshop 

dan bodyshop untuk memperlancar layanan pada mobil. 

 

Gambar 3.6. Ukuran Car Lifting Frame 

Sumber: Duffy (2004) 

3.5.3. Perabotan untuk Kantor 

a. Meja 

Pada dasarnya meja rata, permukaannya horisontal, ditopang di atas lantai, 

dan digunakan untuk makan, bekerja, menyimpan dan menyajikan. Menurut 
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Ching (2008), meja harus memiliki ciri kuat dan stabil untuk menopang 

benda-benda yang digunakan, ukuran bentuk dan tinggi harus sesuai dengan 

tujuan penggunaan, serta hasil konstruksi dari material yang awet/kuat.  

Gambar 3.7. Ukuran Meja 

Sumber: Ching (2008) 

 

b. Rak tempat penyimpanan 

Menyediakan tempat penyimpanan yang memadai dan dirancang dengan baik 

merupakan fokus utama dalam merancang ruang-ruang interior, khususnya 

pasa saat penampilan yang rapi diinginkan. Menurut Ching (2008), untuk 

menetapkan kebutuhan rak penyimpanan harus menganalisis aksesibilitas, 

kenyamanan dan visibilitas. Ukuran, proporsi dan jenis unti penyimpanan 

yang digunakan bergantung pada jenis dan volume benda-benda yang 

disimpan, frekuensi pemakaian dan tingkat visibilitas yang diinginkan. Jenis 

dasar unit penyimpanan adalah rak terbuka, laci dan kabinet. 
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Gambar 3.8. Ukuran jangkauan rak  

Sumber: Ching (2008) 

 

e. Aksesori 

Menurut Ching (2008), aksesori dalam desain interior merujuk pada benda-

benda yang memberi kekayaan estetika dan keindahan dalam ruang. Brnda-

benda tersebut dapat menimbulkan kegembiraan visual untuk mata, tekstur 

yang menarik untuk diraba atau sebagai stimulan perasaan. Aksesori yang 

dapat menambah kekayaan visual dan rasa pada suatu tatanan interior dapat 

berupa manfaat (alat atau objek yang memang berguna), insidental (elemen 

dan kelengkapan arsitektur) dan dekoratif (benda seni dan tanaman). 

 

3.5.3. Perabotan untuk Area Penunjang 

 Area penunjang yang dimaksud adalah area satpam dan mini bar yang 

disediakan di Cattleya Auto. Berikut adalah perabotan yang dibutuhkan: 

a. Meja satpam dan CCTV 

Menyediakan meja yang memadai untuk area satpam dengan baik merupakan faktor 

utama dalam memberikan kenyamanan dan meningkatkan keamanan. Menurut 
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William (2001), sistem keamanan selalu dipasang untuk menghindari perampokan 

dan vandalism. 

 

b. Meja bar  

Jarak antar meja bar dan area kerja bartender minimum berukuran 90cm. Satu 

bartender yang mengoperasikan meja bar harus memiliki ruang gerak sebesar 75cm. 

Pada sisi pengunjung, jarak bersih stool harus mengakomodasi sirkulasi pergerakan 

pengunjung yang duduk tanpa menyentuh atau saling bersenggolan dengan pengunjung 

yang duduk disebelahnya sebesar 30cm. 

Gambar 3.9. Ukuran Jangkauan Bar 

Sumber: Ching (2008) 
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3.6. Standar Elemen Pembentuk Interior  

3.6.1. Lantai 

Lantai merupakan salah satu elemen penting dalam pembentukan sebuah 

interior, dimana fungsi lain dari lantai dapat sebagai penunjuk arah, memberikan 

ambience ruangan, selain itu juga sebagai pemantul dan penyerap cahaya ataupun 

suara. Pemilihan material lantai harus disesuaikan pada setiap area ruangan 

tersebut dimana dilihat dari segi aktivitas, kepadatan pengunjung, merupakan jalur 

sirkulasi atau tidak, dan lain sebagainya. 

Berikut adalah jenis material lantai berdasarkan Grimley (2007) yang cocok 

untuk: 

3.6.1.1. Retail dan Office 

a. Poured Flooring System  

Poured Flooring System adalah material yang dalam instalasinya dengan cara 

dituang. Jenis material ini mudah dalam perawatan, dan perbaikan, tahan terhadap 

bakteri dan zat-zat kimia. Jenis material lantai ini adalah sebagai berikut:  

- Epoxy and Resin Floors  

- Terazzo  

b. Wood Flooring  

Wood flooring dibedakan menjadi 4 macam, yaitu:  

- Solid wood flooring  

- Engineered flooring  

- Acrylic-impregnated flooring  

- End grain flooring  
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c. Karpet  

Keunggulan dari karpet adalah memiliki kesan tekstur baik dari kesan visual 

maupun peraba, mudah menyerap dan mengurangi suara. Selain itu, mudah untuk 

dibersihkan, memberikan kehangatan, dan memiliki warna dan pola yang tidak 

terbatas. 

 

3.6.1.2. Bodyshop 

Poured Flooring System adalah material yang dalam instalasinya dengan cara 

dituang. Jenis material ini mudah dalam perawatan, dan perbaikan, tahan terhadap 

bakteri dan zat-zat kimia. Jenis material lantai ini adalah sebagai berikut:  

- Epoxy and Resin Floors  

- Terazzo  

 

3.6.1.3. Area Penunjang 

 Pada area penunjang yaitu pos satpam, material lantai yang digunakan 

adalah keramik tile berukuran 60x60cm. Sedangkan pada bar, material lantai yang 

digunakan adalah marmer dan parket. 

 

3.6.2. Dinding 

Dinding merupakan pembentuk ruang yang penting, dimana pada dinding, 

permainan atau dekorasi serta artwork dapat mudah dilihat oleh pengguna, 

sehingga kesan yang ditimbulkan dari dinding dapat mempengaruhi suasana pada 

ruangan tersebut.  
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3.6.2.1. Retail, Office dan Area Penunjang 

Berikut merupakan material finishing dinding yang cocok digunakan pada 

area retail, office dan area penunjang, berdasarkan Grimley (2007):  

a. Paints  

Cat digunakan untuk memberikan warna, ketahanan, dan dekorasi kepada 

elemen interior.  

b. Wallpapers and Vinyls  

Ukuran lebar wallpaper adalah 52cm dan 68,5cm dengan panjang 823cm. 

Wall Vinyl menyerupai wallpaper namun memiliki lapisan plastik sehingga 

mudah dibersihkan dan lebih tahan lama. 

 

3.6.2.2. Bodyshop 

Berikut merupakan material finishing dinding yang cocok digunakan pada 

bodyshop, berdasarkan Grimley (2007):  

a. Paints  

Cat digunakan untuk memberikan warna, ketahanan, dan dekorasi kepada 

elemen interior. 

b. Stone 

Memberikan kesan secara estetika, tahan lama, dan keamanan serta 

kebersihan. Tersedia dalam berbagai macam warna, finishing, ukuran, pattern, 

dengan beraneka batuan mulai dari batu keras hingga lunak dan berpori hingga 

tahan terhadap air. Pada beberapa sisi dinding bodyshop digunakan finishing 

dinding berupa granit tile. 
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3.6.3. Langit – langit 

3.6.3.1. Retail, Office dan Area Penunjang 

Menurut Ching (1996), langit-langit merupakan peranan visual yang 

penting, langit-langit memberikan perlindungan fisik maupun psikologis untuk 

semua yang berada di bawahnya. Langit –langit dapat dibentuk dari struktur lantai 

yang berada di atas kepala kita dan juga dibentuk ari material yang dipasang pada 

bagian bawah struktur atap. Dalam ilmu psikologis ketinggian pada langit langit 

dapat memberikan perasaaan berbeda ,selain itu perbedaan ketinggian pada langit-

langit juga dapat sebagai pembanding, mengurangi lebar ruang yang tampak. 

Untuk material, warna, dan ketinggian langit-langit dapat di sesuaikan dengan 

kebutuhan ruang yang hendak di desain. 

 

3.6.3.2. Bodyshop 

Berikut adalah macam dari langit-langit yang sesuai digunakan pada 

bodyshop berdasarkan Grimley (2007): 

a. Dropped Ceiling  

Biasa disebut suspended eiling. Tujuan utamanya untuk menyembunyikan 

ducting, pipa dan kabel. Area yang berada diantara dakcor dengan dropped ceiling 

disebut plenum. 

b. Hard Ceilings  

Biasanya digunakan untuk proyek residensial dan hospitality. Langit-

langit ini dipasangan dengan konstruksi dari kayu ataupun logam yang kemudian 
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ditutup oleh gypsum. Gypsum panel merupakan salah satu material yang paling 

sering digunakan. 

 

3.6.4. Sistem Penghawaan 

Menurut Karlen (2004), sistem penghawaan pada ruang didasarkan pada 

sistem HVAC (Heating, Ventilating, Air Conditioning), namun hal ini sulit 

dirumuskan karena kualitas sistem HVAC pada setiap bangunan berbeda. 

 Pada bangunan modern yang bukan hunian sistem HVAC yang fleksibel 

diletakan pada langit-langit dan atau dinding eksterior, sehingga hal ini 

tidak mempengaruhi perencanaan ruang . 

 Lain halnya dengan bangunan kuno, sistem HVAC fleksibel sangat sulit di 

lakukan karena memakan waktu yang cukup lama selain itu pembiayaan 

yang tinggi , sehingga sangat membatasi penempatan partisi dan alokasi 

ruang. 

 

3.6.5. Sistem Keamanan 

Menghadapi bahaya kebakaran yang potensial terjadi di retail dan 

bodyshop, maka perlu menyediakan peralatan untuk mengantisipasi kebakaran. 

Peralatan tersebut antara lain fire extingusher berupa sprinkler dan portable fire 

extinguisher (PAR), CCTV camera, jalur evakuasi darurat, security grill dan lain-

lain. 
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3.6.6. Sistem Sirkulasi Pengunjung 

Sistem sirkulasi manusia dalam sebuah interior menurut Ching (2008) 

dibedakan menjadi enam macam, yaitu:  

a. Linier  

Sebuah bentuk linier dapat dihasilkan dari suatu perubahan proporsional di 

dalam sebuah dimensi bentuk ataupun penataan serangkaian bentuk yang terpisah 

di sepanjang sebuah garis. Jalur ini dapat berbentuk kurvalinear atau terpotong-

potong, bersimpangan dengan jalur lain, bercabang atau membentuk sebuah 

putaran balik.  

b. Radial  

Terdiri dari bentuk-bentuk linier yang memanjang keluar dari sebuah elemen 

inti yang terletak di tengah dengan cara menyebar dari pusat.  

c. Spiral  

Sebuah konfigurasi merupakan sebuah jalur tunggal yang menerus yang 

berawal dari sebuah titik pusat, bergerak melingkar dan semakin lama semakin 

jauh titik pusat.  

d. Grid  

Sebuah konfigurasi grid terdiri dari dua buah jalur sejajar yang berpotongan 

pada interval-interval regular dan menciptakan area ruang berbentuk bujursangkar  

atau persegi panjang.  

e. Jaringan  

Konfigurasi yang terdiri dari jalur-jalur yang menghubungkan titik-titik 

yang terbentuk di dalam ruang.  
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f. Komposit  

Titik-titik penting pada pola akan menjadi pusat aktivitas, akses-akses 

keluar masuk dalam ruang, serta akses secara vertikal seperti tangga, ram, dan 

elevator.Titik-titik ini menyelingi jalur pergerakan menuju sebuah bangunan dan 

memeberikan kesempatan untuk berhenti. 

 
Gambar 3.10. Konfigurasi Jalur Dalam Sirkulasi 

Sumber: Ching ( 2008) 

 

3.6.7. Sistem Pendukung Ruang 

3.6.7.1. Sistem Pencahayaan 

a. Retail  

McShane (1997) menjelaskan, bahwa ada 4 jenis pencahayaan yang 

digunakan pada sebuah retail showroom antara lain: 

- Ambient Lighting, yang digunakan untuk memberikan pencahayaan 

keseluruhan ruangan dan biasanya dipasang pada langit-langit ruangan. Biasanya 

lampu jenis ini merupakan satu-satunya pencahayaan yang terdapat di ruangan. 

 

- Task Lighting, yang digunakan untuk menerangi area kerja seseorang pegawai, 

misalnya meja kerja, kasir, dan lainnya. Meskipun menawarkan lebih banyak 

kontrol bagi pegawai.. DiLouie (1996) menyarankan agar jenis ini dapat 

dikombinasikan dengan ambien lighting, sehingga pekerjaan yang membutuhkan 
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tingkat ketelitian tinggi akan task lighting. Penerangan ini juga dapat menunjang 

aktivitas evaluasi produk oleh pengunjung. 

 

- Accent lighting, yang digunakan untuk memberikan cahaya ada area yang akan 

dituju. Biasanya jenis lampu ini dirancang pada display produk atau area lain yang 

membutuhkan penerangan sehingga pegawai atau pengunjung tidak tersesat. 

 

- Natural lighting, biasanya berasal dari jendela, pintu kaca, dinding, serta 

cahaya langit. Jenis cahaya ini akan memberikan dampak positif bagi pegawai. 

Cahaya ini juga tidak mampu menjangkau lebih dalam area kerja, dan pada hari 

yang sangat terang, intensitas cahaya alami dapat mengakibatkan cahaya harus 

dikontrol agar tidak merusak produk yang didisplay dalam jangka waktu yang 

lama. Karena cahaya alami menghasilkan panas, pendingin udara harus digunakan 

khususnya pada musim panas – untuk mengurangi efek panas tersebut. 

 

b. Office 

Pada dasarnya untuk mendesain sebuah kantor dibutuhkan pencahayaan 

yang baik sehingga aktivitas pekerja didalamnya dapat berjalan maksimal. 

Menurut Garris (2005), aturan pencahayaan untuk sebuah kantor adalah tingkat 

pencahayaan pada area tugas yang dibebankan kepada pegawai sebaiknya 2 

hingga 3 kali dari pencahayaan sekitar, 5 kali lebih terang dibandingkan ruangan 

kantor secara keseluruhan, dan 10 kali lebih terang dari lingkungan kantor. 
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c. Bodyshop 

 Aktivitas pada bodyshop harus memperhatikan standar pencahayaan yang 

ada, khususnya pekerjaan persiapan pengecatan. Menurut Neufret (2002), 

kebutuhan pencahayaan sebuah workshop  mesin dan paint shop membutuhkan 

renderasi warna natural white 840 1B dan daylight white 950 1A dan 965 1A. 

Selain itu, area ini juga membutuhkan penerangan sebesar 500lx. 

 

d. Area Penunjang 

-   Area penunjang berupa area satpam dan bar juga membutuhkan pencahayaan general, 

atau menurut McShane (1997) dapat disebut ambient lighting. Ambient lighting 

digunakan untuk memberikan pencahayaan keseluruhan ruangan dan biasanya 

dipasang pada langit-langit ruangan. Biasanya lampu jenis ini merupakan satu-

satunya pencahayaan yang terdapat di ruangan. 

 

3.6.7.2. Sistem Akustik 

a. Retail, Office dan Bodyshop 

Sistem akustik dibutuhkan untuk mereduksi kebisingan yang terjadi, yaitu 

dengan memberikan lapisan akustik. Pengaturan sistem akustik ini dapat 

mengurangi tingkat kebisingan sehingga dapat menimbulkan suasana yang lebih 

privacy serta lebih tenang.  

Tiga cara untuk mengontrol bunyi yang timbul dari luar ruang dalam 

sebuah bangunan menurut buku Ching (2008) yaitu dengan mengisolasi sumber 

suara, mengatur denah bangunan atau tata letak bangunan sehingga daerah yang 

menimbulkan suara bising terletak jauh dari daerah yang tenang sehingga 



 42 

mengurangi dampak suara tersebut, serta menghilangkan jalur rambat suara baik 

melalui udara maupun struktur bangunan dimana suara bising dapat bergerak dari 

sumbernya ke dalam ruang. 

c. Area Penunjang 

 Pada area penunjang tidak dibutuhkan sistem akustik khusus karena 

merupakan area servis. 

 

3.6.8. Aspek Pendukung Lain 

3.6.8.1. Psikologis Warna  

Warna dapat memberikan efek atau dampak tertentu kepada pengguna 

ruangan tersebut, sehingga pemilihan sebuah warna sangat penting dengan tujuan 

serta aktivitas yang dilakukan dalam ruangan tersebut. Warna yang digunakan 

pada Cattleya retail, bodyshop dan kantor adalah hitam, putih, coklat, dan kuning. 

Beberapa warna tersebut dipilih berdasarkan keinginan klien dan company profile 

saat penulis melakukan observasi. Menurut Cumming (2000), memiliki efek 

psikologi sebagai berikut: 

Hitam : Netral – keras, gelap, memperkuat kontras 

Putih : Netral - suci, bersih, terang, tenang, resmi, menegahi kontras  

Coklat : Hangat – natural, kenyamanan, keamanan 

Kuning : Hangat – menarik, perhatian, aktif, semarak 
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3.7. Antropometri dan Ergonomi 

3.7.1. Standar Area Kerja Bodyshop 

Gambar 3.11. Ukuran standar area bodyshop 
Sumber: Neufret (1996) 

 Pada analisa antropometri untuk menentukan kenyamanan aktivitas kerja 

saat pemasangan pada bodyshop adalah dengan jarak minimal 6m x 3.5m, dengan 

penambahan jarak sirkulasi pengguna 100cm pada masing-masing sisi maka jarak 

yang sesuai adalah 7.6m x 5.1m . 
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3.7.2. Standar Area Painting Preparation Bodyshop 

 

Gambar 3.12. Ukuran standar area bodyshop painting preparation area 
Sumber: Neufret (1996) 

Pada analisa antropometri untuk menentukan kenyamanan aktivitas kerja 

saat persiapan cat pada bodyshop adalah dengan jarak minimal 5m x 3m, dengan 

penambahan jarak sirkulasi pengguna 100cm pada masing-masing sisi. Maka 

jarak yang sesuai adalah 6.6m x 4.6m untuk melakukan aktivitas pengecatan serta 

persiapannya pada bodyshop. 

 

3.7.3. Standar Showroom Mobil 

Gambar 3.13. Ukuran standar area showroom mobil 
Sumber: Neufret (1996) 
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Pada analisa antropometri untuk menentukan kenyamanan pengunjung 

pada area showroom adalah dengan ukuran mobil standar 4.3m x 1.7m, dengan 

penambahan jarak sirkulasi dan kenyamanan melihat pengguna 3m pada masing-

masing sisi. Maka jarak yang sesuai adalah 7.3m x 4.7m untuk melakukan 

aktivitas menunggu dan berbincang oleh pengunjung. 

 

3.7.4. Standar Dimensi Mobil 

Gambar 3.14. Ukuran standar mobil 
Sumber: Neufret (1996) 

 Ukuran mobil standar yang ada di Surabaya adalah  

SUV   :  panjang 4,6m lebar 1,8m tinggi 1,7m, contoh : Honda CRV 
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Sedan   :panjang 4,4m lebar 1,7m tinggi 1,4m, contoh: Honda Civic 

City Car  :panjang 3,9m lebar 1,7m tinggi 1,5m, contoh : Honda Jazz 

Saloon  :panjang 4,8m lebar 1,9m tinggi 1,4m, contoh : Honda Accord 

Super Car  :panjang 4,8m lebar 2m tinggi 1,1m, contoh : Honda NSX, 

Buggati, Porsche 

 Berdasarkan standar diatas, maka dapat disimpulkan bahwa area untuk 

panggung display mobil di area showroom minimal adalah 10m
2
 . Hal ini karena 

dilakukan pergantian jenis mobil yang di-display pada panggung secara periodik 

(1-2 bulan sekali). 

 

3.7.5. Standar Ruang Kerja Pimpinan 

Gambar 3.15. Ukuran standar ruang kerja eksekutif 
Sumber: Panero, Julius dan Martin Zelnik (2003) 
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Gambar 3.16. Ukuran standar ruang kerja eksekutif 

Sumber: Panero, Julius dan Martin Zelnik (2003) 

Pada analisa antropometri untuk menentukan kenyamanan pimpinan pada 

ruang kerja pimpinan adalah dengan ukuran minimal ruangan dengan kebutuhan 

area kerja, area penyimpanan dokumen serta area duduk dengan penambahan 
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jarak sirkulasi pengguna 100cm pada masing-masing sisi maka luas area yang 

sesuai adalah 52.08m2. 

3.7.6. Standar Area Kantor 

Gambar 3.17. Ukuran standar kantor 

Sumber: Panero, Julius dan Martin Zelnik (2003) 
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Gambar 3.18. Ukuran standar kantor 

sumber: Panero, Julius dan Martin Zelnik (2003) 
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Pada analisa antropometri untuk menentukan kenyamanan karyawan pada 

ruang kerja kantor adalah dengan ukuran minimal ruangan dengan kebutuhan area 

kerja, serta area penyimpanan dokumen dengan penambahan jarak sirkulasi 

pengguna 100cm pada masing-masing sisi. Maka luas area yang sesuai adalah 

40m
2 

untuk melakukan aktivitas kantor dengan nyaman. 

 

3.7.7. Standar Area Meeting Room 

Gambar 3.19. Ukuran standar ruang meeting 

Sumber: Panero, Julius dan Martin Zelnik (2003) 

 

Pada analisa antropometri untuk menentukan kenyamanan pengguna pada 

ruang meeting adalah dengan ukuran minimal ruangan dengan kebutuhan area 
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rapat dan area persiapan materi dengan penambahan jarak sirkulasi pengguna 

100cm pada masing-masing sisi. Maka luas area yang sesuai adalah 30m2 untuk 

area meeting yang dapat mengakomodasi aktivitas rapat dengan baik. 

 

3.7.8. Standar Area Resepsionis 

 
 

Gambar 3.20. Ukuran standar ruang resepsionis 

Sumber: Panero, Julius dan Martin Zelnik (2003) 

 

Pada analisa antropometri untuk menentukan kenyamanan pegawai dan 

customer pada area resepsionis adalah dengan ukuran minimal ruangan dengan 



 52 

kebutuhan area kerja resepsionis dengan penambahan jarak sirkulasi pengguna 

100cm pada masing-masing sisi. Maka luas area yang sesuai adalah 130m2 untuk 

dapat menerima tamu, melakukan pembayaran dan pengecekan stok barang 

dengan baik serta efisien.  

 

3.7.9. Standar Area Retail 

Gambar 3.21. Ukuran standar area retail 

Sumber: Panero, Julius dan Martin Zelnik (2003) 
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Gambar 3.22. Ukuran standar area retail 

Sumber: Panero, Julius dan Martin Zelnik (2003) 

 

Pada analisa antropometri untuk menentukan kenyamanan pegawai dan 

customer pada area retail adalah dengan ukuran minimal ruangan dengan 

kebutuhan area display dengan penambahan jarak sirkulasi pengguna 100cm pada 

masing-masing sisi. Maka luas area yang sesuai adalah 224,2m2 untuk 

memberikan kenyamanan pada area retail 
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3 .7.10. Standar Area Pantry 

Gambar 3.23. Ukuran Standar Pantry 

Sumber: Panero, Julius dan Martin Zelnik (2003) 
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Gambar 3.24. Ukuran standar  pantry 

Sumber: Panero, Julius dan Martin Zelnik (2003) 

 

Pada analisa antropometri untuk menentukan kenyamanan pegawai pada 

area pantry adalah dengan ukuran minimal ruangan dengan kebutuhan area makan 

dan memasak serta penyimpanan alat dan bahan makan dengan penambahan jarak 

sirkulasi pengguna 100cm pada masing-masing sisi. Maka luas area yang sesuai 

adalah 70m2 untuk kebutuhan pantry. 
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3 .7.11. Standar Area Toilet 

Gambar 3.25. Ukuran standar area toilet 

Sumber: Panero, Julius dan Martin Zelnik (2003) 

Analisa antropometri untuk menentukan kenyamanan pegawai dan 

pengunjung pada toilet adalah dengan ukuran minimal ruangan dengan kebutuhan 

area lavatory, area bilas dan toilet dengan penambahan jarak sirkulasi pengguna 
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100cm pada masing-masing sisi maka luas satu area yang sesuai adalah 11m2. 

Sedangkan untuk satu area toilet pengunjung adalah 9m2. 

3 .7.12. Standar Area Ganti dan Loker Pekerja 

 
 

Gambar 3.26. Ukuran standar area ganti dan loker pekerja 

Sumber: Panero, Julius dan Martin Zelnik (2003) 
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Gambar 3.27. Ukuran standar area ganti dan loker pekerja 

Sumber: Panero, Julius dan Martin Zelnik (2003) 

 

Pada analisa antropometri untuk menentukan kenyamanan pegawai di area 

ganti dan locker adalah dengan ukuran minimal ruangan dengan kebutuhan area 

locker, area ganti dan duduk dengan penambahan jarak sirkulasi pengguna 100cm 
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pada masing-masing sisi. Maka luas yang sesuai adalah 22,35m2 untuk area 

locker. 

 

3.8. Definisi Modern Movement 

 Menurut Calloway (1991), modern movement adalah masa kesadaran diri 

untuk mengekspresikan era mesin yang diciptakan oleh arsitek dan inventor yang 

didasari oleh kebutuhan untuk memutuskan gaya masa lalu. Gaya ini terkenal dari 

tahun 1920 – 1965.  

 

3.8.1. Material  

Pengenalan tekstur pada material, dengan bentukan dengan struktur yang besar 

dan material dengan warna netral seperti lantai screed terkenal pada masa ini.   

Gambar 3.28. Aplikasi Material Screed 

Sumber: Pile (2005) 
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3.8.2. Jendela 

Memiliki banyak bukaan untuk masuknya cahaya dan udara. Selain itu jendela 

pada umumnya menggunakan frame yang terbuat dari kayu maupun besi. 

 

 

Gambar 3.29. Penggunaan Frame Besi 

Sumber: Pile (2005) 

 

 

3.8.3. Tembok 

Pada masa ini, arsitek mulai menghilangkan motif dan tekstur pada dinding, 

penggunaan plaster yang halus, glass brick, terdapat mural, dan warna pastel. 

Gambar 3.30. Aplikasi Tembok  

Sumber: Pile (2005) 
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3.8.4. Pencahayaan 

Pencahayaan berupa geometric center light, pendant yang dapat diatur dan 

disesuaikan, wall maunted berbentuk lengkung, langit – langit menggunakan 

plafon track lighting, 

 

3.8.5. Metal work 

Digunakan dalam area industri dan publik seperti pada balkon dan handrail serta 

pagar besi sering dijumpai pada bangunan dengan gaya ini.  

Gambar 3.31. Metal Work  

Sumber: Pile (2005) 

 

3.8.6. Wood Work 

Bentukan organik yang masif, terpotong secara vertikal, digunakan pada frame 

jendela pada taman.  

Gambar 3.32. Wood Work  

Sumber: Pile (2005) 
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3.8.7. Bangunanan Serupa 

Gambar 3.33. Louisiana Museum, by Jorgen Bo & Vilhelm Wohlert, 

Sumber : Google (2014) 

 

 
Gambar 3.34. National Gallery of Art, Washington DC 

sumber : Google (2014) 
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3.9. Produk Cattleya Auto 

 Cattleya Auto menawarkan beberapa produk part mobil yaitu antara lain: 

 

Tabel 3.1. Produk yang dijual Cattleya Auto 

Sumber : Data Observasi (2014)
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