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BAB 3 

TINJAUAN LITERATUR 

3.1. Batasan-batasan Perancangan 

Perancangan restoran dan kafe DS Bistro ini menggunakan lokasi di daerah 

pertokoan G-Walk. Perancangan ini dilakukan sesuai dengan keinginan pemilik yang 

didasari dengan kebutuhan pengguna dan literatur tentang segala aspek desain.Tapi 

perubahan yang mempengaruhi struktur bangunan tidak dapat diubah, dikarenakan 

bangunan sudah jadi. 

3.2. Perbedaaan Definisi  

3.2.1. Definisi Restoran 

Adapun pengertian Restoran adalah : 

Suatu industri yang tak terbatas, yaitu industri yang melayani makanan dan minuman 

kepada semua orang yang jauh dari rumahnya, maupun yang dekat dari rumahnya 

(Arief,2004). 

3.2.2. Definisi Kafe 

Sama dengan restoran, yang fungsinya sebagai tempat makan dan minum untuk 

umum (public dining place) (Arief, 2004). 
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3.2.3. Definisi Desain Interior 

Merencanakan, menata, dan merancang ruang – ruang interior dalam 

bangunan setiap desain bertujuan, menyusun secara teratur bagian demi bagian 

menjadi satu tatanan yang utuh demi maksud – maksud tertentu (Ching, 1996). 

 

3.3. Sistem Pelayanan dalam Restoran dan Kafe DS Bistro 

3.4. Image 

Image yang ingin ditampilkan oleh DS Bistro adalah dengan menjadi restoran 

bersuasana restoran di Perancis yang eksklusif dan dapat menjangkau segmen 

kalangan muda, keluarga dan pebisnis. DS Bistro ingin dapat diterima di kalangan 

ekonomi menegah atas sebagai pilihan restoran dan bar yang akan mereka kunjungi. 

Nama DS Bistro sendiri dipakai dengan tujuan tetap memiliki konsep yang sama 

dengan Daily Sweet yang memiliki gaya Colonial, Rococo dan Baroque. Daily Sweet 

sendiri menawakan berbagai pilihan makanan jenis western dan makanan penutup, 

seperti macaroons. Kata bistro sendiri, yaitu sebutan untuk restoran dan kafe di Paris,  

ditambahkan dibelakang yang bertujuan untuk mempertegas kesan eksklusif pada 

image DS Bistro. 

 

3.5. Perabot 

1. Tempat duduk 

Menurut Grimley dan Love (2007), tipe tempat duduk untuk restoran dibagi menjadi 

3 kategori secara umum, yaitu: loose chair, built-in seating dan bar seating. Tinggi 



21 
 

kursi 43,2 cm – 57 cm dan untuk kursi bar 76,2 cm – 86,4 cm. Semua tempat duduk 

mempunyai luasan minimal 0,4 m2 (Lihat Gambar 3.1). Restoran yang mempunyai 

pelayanan yang bagus, menggunakan bantalan di dudukannya dan armchair. 

2. Meja 

Di restoran, meja yang biasa digunakan yaitu meja untuk 2 orang dan 4 orang. Tinggi 

meja makan biasanya 76,2 cm. Meja kotak berukuran minimal 91,4 cm  yang dapat 

digunakan untuk 4 orang yang saling berhadapan, sedangkan meja kotak dengan 

ukuran minimal 61 cm digunakan untuk 2 orang yang saling berseberangan, tetapi 

dengan ukuran 76,2 cm akan lebih baik. Tinggi meja konter 71,1 cm – 91,4 cm. 

Tabel 3.1. Ukuran Minimal Meja Makan 
Bentuk Jumlah tempat duduk Lebar Panjang 
Persegi 2 orang 61 – 76,2 cm 61 – 76,2 cm 
Persegi 4 orang 91,4 cm 91,4 cm 

Persegi panjang 4 orang, 2 disamping 76,2 cm 106,7 – 219 cm 
Persegi panjang 6 orang, 2 disamping 76,2 – 91,4 cm 182,9 – 213,4 cm 
Persegi panjang 8 orang, 2 disamping 91,4 cm 228,6 – 692 cm 

Sumber: Grimley dan Love (2007) 

 
Gambar: 3.1. Ukuran Kursi dan Meja Makan 

Sumber: Grimley dan Love (2007) 
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3.6. Standar Elemen Pembentuk Ruang 

3.6.1. Lantai 

Lantai adalah bidang ruang interior yang datar dan mempunyai dasar yang 

rata. Sebagai bidang dasar yang menyangga aktivitas interior dan perabot, lantai 

harus terstruktur sehingga mampu memikul beban objek di atasnya dengan aman dan 

permukaannya harus kuat untuk menahan gesekan dan aktifitas terus menerus, 

menurut Ching (1996). 

Menurut Katsigris dan Thomas (2009) tipe-tipe lantai yang cocok digunkan 

pada restoran adalah lantai yang tahan terhadap goreasan dan perawatan yang mudah 

sehingga terjaga kebersihannya. Selain itu juga lantai yang dipilih adalah dengan 

jenis bahan yang tidak licin sehingga aman saat digunakan oleh pegawai yang 

melayani pelangan dengan cepat.   

Berikut jenis material lantai menurut Grimley dan Love (2007): 

1. Stone flooring 

Lantai menggunakan material batu-batuan memberikan kesan estetika dan kuat. batu 

batuan ini mempunyai berbagai macam warna, finishing, ukuran dan motif serta 

mempunyai kualitas yang lunak hingga batu keras hingga tahan terhadap lembab. 

Banyak desainer menggunakan batu batuan ini untuk lantai dan dinding. Batu batuan 

berasal dari alam mempunyai bentuk, ukuran dan ketebalan yang berbeda, sehingga 

dipotong dengan ketebalan, ukuran dan bentuk sesuai standar (Lihat Tabel 3.2).  
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Tabel 3.2. Stone Character 

Sumber: Grimley dan Love (2007) 
 

2. Wood flooring 

Lantai dengan material kayu mempunyai 4 jenis, yaitu:  

a. Solid wood flooring 

Material lantai yang terbuat dati potongan kayu solid yang dapat di finishing 

dan di finishing ulang, tapi material kayu ini tidak tahan terhadap air. 

b. Engineering flooring 

Material lantai yang terbuat dari beberapa lapisan. Material ini mempunyai 

ukuran yang stabil dari kayu solid dan cocok digunakan pada area yang memiliki 

intensitas gesekan yang tinggi. Biasa digunakan di basements, dapur, kamar mandi 

dan ruang serba guna. 

Stone Type Formation Description Best Use 
Limestone Sedimentary Varies in hardness and is quite suitable 

as dimension stone; soft limestones 
should be used in low-traffic situations. 

Flooring, 
countertops, 
interior cladding 

Travertine Sedimentary Variety of limestone that is more 
compact and often banded in appearance 

Flooring, interior 
cladding 

Marble Metamorphic Varies in hardness and comes in a wide 
range of colors and types 

Flooring, interior 
cladding, variety 
and tabletops, 
heaths, siils. 

Granite Igneous Hard and dense extremely resistant to 
scratching and etching: very difficult to 
stain but avalaible in many colors, 
though most commonly black. 

Flooring, 
countertops, 
tabletops. 

Slate Metamorphic Easily cleaved into thin slab; thermally 
stable and chemically inert; when sealed, 
is stain resistant and durable 

Flooring, hearths, 
countertops, 
tabletops, 
laboratory tables 

Sandstone Sedimentary Made from quartz ands silica; avalaible 
in a variety of colors, but most commonly 
the warm browns, yellow and reds 
associated with sand 

Flooring, interior 
cladding, 
countertops 
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c. Acrylic-impregnated flooring 

Material lantai ini menggunakan akrilik yang disuntikkan kedalam kayu, 

sehingga mempunyai ketahanan yang kuat dan tahan lama. Biasa digunakan didalam 

restoran dan mal atau pada proyek perumahan. 

d. End grain flooring 

Material yang terbuat dari potongan kayu untuk mendapatkan ukuran tertentu. 

Material ini tahan terhadap benturan dan tahan lama. Nat yang terlihat dapat 

memberikan elemen yang unik pada desain dan dapat diwarnai dengan berbagai 

macam variasi warna. Biasa digunakan didalam perumahan dan pergudangan.  

Lantai kayu dapat diaplikasikan dengan berbagai motif. Motif itu sendiri 

mempunyau 3 tipe dasar, yaitu strip-linear flooring, plank–linear flooring dan 

parquet-small piece of wood 

.  
Gambar: 3.2. Paquet Patterns 

Sumber: Grimley dan Love (2007) 
 
 

3.6.2. Dinding 

Menurut Ching (1996),dinding adalah elemen interior yang penting untuk 

setiap bangunan. Secara tradisional dinding telah berfungsi sebagai struktur pemikul 
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lantai diatas permukaan tanah, langit-langit dan atap. Memberikan proteksi/ privasi 

pada area/ ruang yang dibentuknya.   

Pemilihan matrial yang digunakan untuk restoran dan kafe sangat beragam 

tapi material yang bias digunakan untuk restoran dan kafe tidak memiliki ketentuan 

secara khusus. Semua jenis material dapat digunkan sesuai dengan konsep desain dan 

kebutuhan dari restoran dan kafe tersebut. 

Tapi menurut Grimley dan Love (2007), material dining secara umum dibagi 

menjadi beberapa jenis yaitu: 

a. Paints 

Cat digunakan untuk memberi warna, ketahanan dan dekorasi kepada banyak 

elemen interior. 

b. Wallpaper dan vinyls 

Wallpaper dan vinyls sangat mudah diaplikasikan pada dinding dan 

memberikan estetika dan menciptakan suasana pada ruang. Wallpaper sendiri 

memiliki ukuran 52 cm dan 68,5 cm dengan panjang 823 cm. Vinyl mirip dengan 

wallpaper, tetapi terdapat lapisan plastik yang mempunyai ketahanan lebih lama dan 

mudah dibersihkan. 

 

3.6.3. Langit-langit 

Langit-langit adalah elemen yang menjadi naungan dalam desain interior dan 

menyediakan perlindungan fisik maupun psikologis untuk semua yang ada di 

bawahnya. Langit-langit dapat dibentuk dari struktur lantai yang berada di kepala dan 
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juga dari material yang dipasang pada bagian bawah struktur atap. Dalam ilmu 

psikologis langit dapat memperikan perasaan yang berbeda dan ketinggian dari 

langit-langit yang berbeda juga sebagai pembanding, mengurangi lebar ruang yang 

tampak, menurut Ching (1996). 

Berikut adalah jenis dari langi-langit menurut Chris Grimley dan Mimi Love 

(2007), yaitu: 

1. Dropped Ceiling 

Dropped Ceiling juga disebut suspended ceiling. Fungsi utamanya untuk 

menyembunyikan ducting AC, pipa, dan kabel. 

 

Tabel 3.3. Jenis Panel untuk Langit-langit 
Type Description 
Metal panels Metal-faced panels available in a variety of finishes and perforations. 

Absroptive material behind, combined with perforations in the panels, provides 
various levels of acoustic dampening. 

Acoustic tiles Mineral fiber of fiberglass panels available in a variety of edge details and 
embossed pattern. They provide the maximum acoustic absorption. 

Wood panels Fire-retardant panels faced with a wood veneer. Their acoustic qualities are 
low, but the wood can be perforated to improve acoustic performance. They add 
warmth and sophistication to a space 

Metal baffle Linear metal strips hung perpendicular to a cross tee. They can conceal both 
systems and light fixture. Availablein many depths and colors, they offer a 
unique appearance. 

Fabric panels Mineral fiber panels covered with woven fabric. They have a high acoustic 
absorption. Able to conceal both systems and light fixtures, they add warmth to 
a room and can coordinate with other fabrics. 

Sumber: Grimley dan Love (2007) 
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2. Hard Ceiling 

Hard ceiling  biasa digunakan pada proyek perumahan dan hospitality. Langit-langit 

ini diaplikasikan dengan konstruksi kayu atau logam kemudian menggunakan 

gipsum. Gipsum sendiri material yang umum digunakan untuk langit-langit. 

 

3.6.4. Sistem Penghawaan 

Sistem penghawaan yang akan digunakan adalah berupa penghawaan buatan 

dimana akan menggunakan penghawaan berupa AC (Air Conditioning). Berikut 

adalah cara untuk menghitung kapasitas AC dalam suatu ruang 

a. Penghitungan Beban Pendinginan 

BP  = BSB+BSO+BLO+BSL+CMF2 

Keterangan : 

BSB  = Beban sensible bangunan 

BSO  = Beban sensible orang 

BLO  = Beban laten orang 

BSL  = Beban sensible lampu 

CFM1  = Beban Infiltrasi 

CFM2  = Beban Ventilasi 

b. Kapasitas Tata Udara (Ton Refrigerant) 

Kapasitas  =8P/12000 TR 

Catatan 1TR = 12000 BTU=1,5 HP = 1,12 KW 

c. Beban Sensible Bangunan 

BSB = L bidang x Beban kalor BTU jam 
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Tabel 3.4. Data Beban Kalor 

Bidang kulit bangunan Beban kalor (BTU/jam/ni2) 
Kaca  
Sisi utara 800 
Sisi Selatan 400 
Sisi Timur 900 
Sisi Barat 1000 
Dinding 
Arah Utara  2.15(to-ti) 
Arah Selatan 2.15(to-ti) 
Arah Timur 2.15(to-ti) 
Arah Barat 2.16(to-ti) 
Atap 
- 11.5 (to-ti) 

Sumber :Juwana  (2005) 

 

d. Beban Kalor Internal 

Beban kalor sensible orang (BSO)+ beban Laten orang (BLO)+ beban sensible lampu 

(BSL) 

BSO = okupansi.200 BTU jam 

BLO = okupansi.250 BTU jam 

BLS =(Σwatt)(1.25).(3.4) BTU jam 

 

e. Beban ventilasi dan infiltrasi 

CFM infiltrasi (CFM1) yaitu: 
CMF1 =(P.L.T. ACH. 35.31)/60 BTU jam 

 

P = Panjang ruangan(meter) 

L = lebar ruangan (meter) 

T = tinggi runagan (meter) 

Per jam untuk ACH minimum =2 

CFM Ventilasi (CFM2) yaitu: 

CFM2 =CFM1 [(to-t1).1,08+(Rho-RHi). 0,67 BTU jam 

RHo = outdoor relative humidity 
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RHi = indoor relative humidity 

Rata rata Rho-Rhi untuk Indonesia 35% 

1.  Restoran lantai satu  

BSB ( Beban Sensible Bangunan) 

Kaca  

Utara = (8,5x1,8) x 800 = 12240BTU/jam/m2 

Barat = (3,6x1,8)x1000 = 6480BTU/jam/ m2 

Timur = (1,2x1,8)x900 = 1944 BTU/jam/ m2 

Total     = 20664 BTU/jam/ m2 

Dinding 

Utara  = (L dinidng- L kaca)x 2,15x5 

 = (52,5m x 10,8m) x 2,15 x 5  = 399,9 BTU/jam/ m2 

Barat  = 52,62m x 2,15m x 5   = 565,7 BTU/jam/ m2 

Total       = 965,6 BTU/jam/ m2 

 

BSO = 80 x 200= 16000BTU/jam       

BLO = 80 x 250  = 20000BTU/jam 

BSL = 2000 x 1,25 x 3,4  = 8500BTU/jam 

Total     = 44500BTU/jam 

 

CFM = 200 x 3 x 2 x 35,31/60 

= 42.372/60 

= 706,2 BTU/jam 

CMF2 = 706,2 ( 5x1,08 + (0,15 x 0.67) 

 = 706,2 x 0,543 

 = 383,47 BTU/jam 
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BP = (20664 + 965,6 + 44500 + 383,47) /12000 

 = 66013,07/12000 

 = 5,5 TR 

 

HP = TR x 1,5 

 = 5,5 x 1,5 

 = 8,25 = 8,5 HP = 8,5 PK 

 

2. Lounge Lantai dua 

BSB ( Beban Sensible Bangunan) 

Kaca 

Utara =  (4,8m x 1,8m) x 800   = 6912BTU/jam/ m2 

Barat = ((3,6m x 1,8m)+(8,9x2,5)) x 100  = 28.980BTU/jam/ m2 

Total       = 35892BTU/jam/ m2 

 

Dinding 

Utara = 19,86m x 2,15m x 5 = 213,5BTU/jam/ m2 

Barat = 26,82m x 2,16m x 5 = 288,315BTU/jam/ m2 

Total     = 501,8BTU/jam/ m2 

 

 
BSO = 7,2x200  = 14400BTU/jam 

BLO = 72x250  = 18000BTU/jam 

BSL = 1550x1,25x3,4  = 6587BTU/jam 

Total     = 38987BTU/jam 

 

 



31 
 

 

CMF  = 227,21x3x2x35,31/6 = CMF2 = 802,3x0,543 

= 48,137/60 = 802,3    = 435,6BTU/jam 

BP = (35892+501,8+38987+4356) /12000 

 = 75816/12000 

 = 6318 TR= 9,5 HP=9,5 PK 

3. Hall lantai dua 

BSB ( Beban Sensible Bangunan) 

Kaca 

Utara=(6x1,8) x 800 =8640BTU/jam/ m2 

Dinding 

Utara=(8,6m x 3-10,8m )x 2,15 x 5  =161,25BTU/jam/ m2 

 

BSO = 60x200  =12000 BTU/jam 

BLO = 60x250  =15000 BTU/jam 

BSL = 600x1,25x3,4 = 2550 BTU/jam 

CFM = 92x3x2x35,31/60 

CFM2 = 325(5x1,08+(0,15x0,67)) 

           = 325x0,543 

           = 176,47 BTU/jam 

BP = 38,488/12000 

      = 3,20 TR = 4,8 HP = 5PK 

Bedasarkan perhitungan besaran kekuatan AC untuk restoran dan kafe DS 

Bistro, yaitu pada laintai satu menggunakan 8,5 PK dan untuk lantai 2 mengunakan 

9,5 PK untuk lounge area dan 5 PK untuk hall, sehingga kebutuhan AC untuk 

Restoran dan Kafe DS Bistro adalah 23 PK. 
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3.6.5. Sistem Pencahayaan 

Menurut Grimley dan Love (2007) perancangan tata cahaya sangat 

berpengaruh pada suasan restoran. Low level mood lighting adalah tipe pencahayaan 

untuk fine dining, sedangkan pencahayaan yang terang memberikan kesan kasual. 

Banyak restoran menggunakan incandescent lighting karena memberikan warna 

hangat dan fluorescent lighting mempunyai energi yang lebih efisien dan biasa 

digunakan pada dapur. 

Tujuan utama pencahayaan dalam suatu restoran dan kafe adalah 

meningkatkan fungsi restoran dan kafe. Pencahayaan yang baik di restoran dan kafe 

adalah penerangan yang tidak menyebabkan silau. Menurut Lasa (2005), cahaya yang 

masuk ke dalam ruangan ada dua macam, yaitu:  

a. Cahaya Alami  

Cahaya alami adalah cahaya yang ditimbulkan oleh matahari. Cahaya matahari yang 

mengandung radiasi panas itu apabila masuk ke dalam ruangan akan menyebabkan 

kenaikan suhu ruangan. Sedangkan menurut Satwiko (2005), keuntungan cahaya 

alam antara lain: 

1. Bersifat alami, tersedia melimpah dan terbaharui. 

2. Tidak memerlukan biaya dalam penggunaannya. 

3. Cahaya alam sangat baik dilihat dari sudut kesehatan karena memiliki daya panas 

dan kimiawi yang diperlukan bagi makluk hidup di bumi. 
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4. Cahaya alam dapat memberikan kesan lingkungan yang berbeda, bahkan kadang-

kadang sangat memuaskan.  

Sedangkan kelemahan cahaya alam menurut (Lasa, 2005), antara lain: 

1. Cahaya alam sulit dikendalikan, kondisinya selalu berubah karena dipengaruhi 

oleh waktu dan cuaca. 

2. Cahaya alam pada malam hari tidak tersedia. 

3. Perubahan kekuatan yang besar dari terang ke gelap dan sebaliknya kurang 

memenuhi kebutuhan pembaca, karena mata sangat peka terhadap perubahan 

tersebut. 

4. Perlengkapan untuk melindungi dari panas dan silau membutuhkanbiaya 

tambahan yang cukup tinggi.  

b.  Cahaya Buatan  

Dasar pemikiran untuk konsep perancangan sistem penerangan pencahayaan 

adalah pemenuhan tingkat intensitas terang yang memenuhi syarat untuk tiap-tiap 

ruang. Intensitas terang menurut standar dari Departemen Pendidikan Nasional 

(2005) Keuntungan menggunakan cahaya buatan:  

1. Cahaya buatan dapat dikendalikan, dalam arti bahwa kekuatan pencahayaan yang 

dihasilkan dari lampu dapat diatur sesuai dengan kebutuhan. 

2. Cahaya buatan tidak dipengaruhi oleh kondisi alam. 

3. Cahaya buatan tidak merusak koleksi baik buku maupun audiovisual.  

4. Penataan lampu yang baik dapat menimbulkan kesan artistik bagi perpustakaan. 
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5. Arah jatuhnya cahaya dapat diatur, sehingga tidak menimbulkan silau bagi 

pengguna yang sedang membaca atau menulis (Lasa, 2005).  

Kelemahan penggunaan cahaya buatan:  

1. Cahaya buatan memerlukan biaya yang cukup besar karena dipengaruhi oleh 

sumber tenaga listrik. 

2. Cahaya buatan kurang baik bagi kesehatan manusia jika digunakan terus menerus 

di ruang tertutup tanpa dukungan cahaya alami. 

Menurut Susan (2013) pencahayaan dapat dibedakan menjadi 2, yaitu natural 

lighting dan artificial lighting 

1. Natural Lighting 

Natural lighting merupakan pencahayaan alami yang bersumber dari cahaya matahari 

yang dapat diatur menggunakan, gorden, vertical blind, roster dll. Kebutuhan natural 

lighting disesuaikan kebutuhan ruang. 

2. Artificial Lighting 

Artificial Lighting terdapat tiga tipe pencahayaan, yaitu general lighting yang 

berfungsi penerangan keseluruhan sebagai pengganti sinar matahari, task lighting 

yang berfungsi untuk penerangan pada pekerjaan detail dan aksen lighting sebagai 

elemen estetika. 

Metode yang digunakan dalam sistem pencahayaan artificial lighting, antara lain: 

1. Down lighting 

2. Up lighting 

3. Front lighting 
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4. Side lighting 

5. Back lighting 

Bentukan dan fixture yang digunakan pada artificial lighting, antara lain: 

1. Recessed Lighting 

2. Track Lighting 

3. Pendant 

4. Chandelier 

5. Mini chandelier 

Jenis jenis lampu yang digunakan, antara lain: 

1. Incandescent lamp  

Lampu Incandescent cocok digunakan untuk restoran karena lampu ini dapat 

menciptakan suasana yang nyaman, santai dan mewah. Pencahayaan yang 

menggunakan Incandescent dikombinasikan dengan pencahayaan alami atau 

menggunakan general lighting sehingga cahaya yang dihasilkan lebih menarik.   

2. Halogen 

Jenis lampu  halogen cocok digunakan untuk menyorot objek karena memiliki 

sumber cahaya yang lebih terang dan menghasilkan cahaya yang baik saat memantul 

dari benda, sehingga benda yang tersorot menjadi lebih manrik. Selain itu lamou 

halogen memiliki efisiensi dan CRI yang tinggi. 

3. Fluorescent 

Jenis lampu fluorescent cocok digunakan pada area dapur, karena lampu ini 

memiliki masa hidup dari 7000-20.000 jam. 
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4. LED 

Jenis lampu LED mempunyai pencahayaan yang lebih terang jika dibandingkan 

dengan Incandescent lamp. Lampu LED menggunakan energi yang jauh lebih rendah 

hingga 80% dan hanya mengeluarkan sedikit panas. Jenis lampu ini juga aman 

digunakan pada dalam ruangan maupun luar ruangan. 

 
Gambar: 3.3. Jenis dan Temperature Lampu 

Sumber: Grimley dan Love (2007) 
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Gambar: 3.4. Temperature Lampu 
Sumber: Grimley dan Love (2007) 

 
 

Color rendering index (CRI) adalah penggukuran pencahayaan yang memiliki 

penomoran pencahayaan yang dimulai dari 0-100. CRI yang tinggi yaitu 75-100 akan 

memebrikan efek warna pada ruangan yang lebih baik, sementara 60-75 adalah baik 

sedangkan  untuk CRI 50 kebawah kurang dianjurkan karena akan menghasilkan 

pencahayaan yang buruk. Jenis lampu pijar dan halogen memiliki CRI yag paling 

tinggi sedangkan lampu mercury memiliki CRI yang terrendah. 

 
 
3.6.6. Sistem Akustik  

Perancang interior restoran perlu memperhatikan pemilihan dan peletakan 

material-material pemantul dan penyerap suara yang di letakkan pada suatu interior. 

Karena ada faktor suara-suara yang tidak dikehendaki yang timbul dari luar Namun 

hal ini dapat dikendalikan dalam tiga cara: 

Pertama, dikendalikan dengan mengisolasi suara tersebut pada sumbernya. 

Kedua, dengan menghilangkan denah bangunan sedemikian rupa sehingga daerah 
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yang menimbulkan suara bising diletakkan sejauh mungkin dari daerah yang tenang. 

Ketiga, dengan menghilangkan kemungkinan jalur rambatan suaranya melalui udara 

atau melalui struktur bangunan dimana suara bising dapat bergerak dari sumbernya 

ke dalam ruang (Ching, 1996).  

Sistem akustik dapat diaplikasikan pada dinding, plafon dan lantai. Aplikasi 

yang digunakan untuk system akustik pada plafon adalah dengan menggunakan 

matrial lunak yang dilapisi kain, kayu dan logam yang berlubang. Sedangkan untuk 

dinding dapat dilapisi dengan padding, kain atau karpet untuk membantu meredam 

suara dalam ruangan. Penerapan akustik pada lantai sendiri dapat dilakukan dengan 

mengaplikasikan karpet sebagai material pelapis lantai. 

 

3.6.7. Sistem Keamanan 

Perkembangan teknologi sistem keamanan sudah berkembang cukup 

pesat.Berbagai perusahaan mengembangkan berbagai perangkat keras untuk 

keamana. Salah satu contoh sistem keamanan terbaru yang dapat diakses melalui 

komputer dan bhakan dalam melalui internet, yaitu CCTV yang banyak digunakan 

pada toko, department store hingga rumah tinggal. CCTV bekerja untuk mengawasi 

dan merekam situasi selama 24 jam 

 

3.6.8. Sistem Sirkulasi Pengunjung 

Sirkulasi sebagai alat mengarahkan dan membimbing jalan dapat diperkuat 

dengan pintu - pintu dan permainan pada aspek pembentuk ruang, penyinaran, warna 
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dan benda dalam ruang. Pola sirkulasi terutama ditentukan oleh jalan masuk utama. 

Fungsi sirkulasi adalah memberikan kelancaran bagi arus karyawan maupun barang 

(Ching,1996). 

Menurut Chris Grimley dan Mimi Love (2007), sirkulasi restoran dapat dilalui 

kursi roda. Ukuran minimal untuk dapat dilalui kursi roda adalah 91,4 cm. Berikut 

perencanaan denah restoran:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Keterangan :  

A. Barquette 
B. Table seating 
C. Bar seating 
D. Wall seating 

 
Gambar: 3.5. Denah Restoran 

Sumber: Grimley dan Love (2007). 
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Sistem sirkulasi manusia dalam sebuah interior dibedakan menjadi enam 

macam, yaitu: 

1. Linier 

Sirkulasi linier ini  berbentuk kurva linier atau terpotong-potong, bersimpangan 

dengan jalur lain dan memiliki percabangan yang dapat memiliki arus bolak balik. 

2. Radial 

Sirkulasi radial merupakan alur sirkulasi yang menyebar keseluruh ruangan dari 

tengah yang merupakan pusat ruangan. 

3. Spiral 

Sirkulasi spiral merupakan sirkulasi pengunjung yang memilki titik pusat yang 

bergerak melingkar dan semakin lama semakin menyebar dan menjauh dari titik 

pusat. 

4. Grid 

Sirkulasi grid membentuk ruang dengan bentuk bujursangkar atau persegi 

panjang terdiri dari dua buah jalur sejajar yang berpotongan pada interval-interval 

regular. 

5. Jaringan 

Sirkulasi jaringan merupakan jaringan yang menghubungkan titik-titik pada 

ruang.  
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Gambar: 3.6. Pola Sirkulasi 
Sumber: Ching (2008). 

 
 
 

3.6.9. Sistem Pendukung Ruang 

Secara umum, syarat - syarat pendukung interior dari restoran, yaitu sebagai berikut: 

a. Mudah diakses  

Kemudahan akses gedung dan isinya adalah faktor penting. Ada dua poin 

yang harus dipertimbangkan, yaitu akses dari luar ke dalam restoran dan akses ke 

area - area dalam restoran. Dua-duanya harus bisa diakses secara mudah. 

b. Luas untuk pengembangan area ke depan.  

Perkembangan jumlah karyawan restoran yang kedepannya akan terus 

bertambah menjadi salah satu problem bagi kapasitas restoran, dengan asumsi  bahwa 

restoran akan mengalami peningkatan jumlah karyawan pada tahun – tahun tertentu. 

Selain itu era teknologi informasi memberikan dimensi baru. 
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3.7. Antropometri dan Ergonomi 

Penerapan antropometri dan ergonomi berdasarkan Panero dan Zelnik (1979), antara 

lain: 

1. Area duduk 

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 3.7. Standarisasi Area Makan 
Sumber: Panero dan Zelnik (1979) 

 
 
2. Area Receptionist 

 
 

Gambar 3.8. Standarisasi Area Receptionist 
Sumber: Panero dan Zelnik (1979) 
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3. Area Preparation 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 3.9. Standarisasi AreaPreparation 
Sumber: Panero dan Zelnik (1979) 

 
 

4. Area duduk 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 3.10. Standarisasi AreaDuduk 
Sumber: Panero dan Zelnik (1979) 
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5. Area makan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 3.11. Standarisasi AreaMakan 
Sumber: Panero dan Zelnik (1979) 

Penerapan standar antropometri dan ergonomi sesuai dengah gambar di atas 

dapat dilihat di tabel 3.5.Standar Area Sesuai Antropometri dan Ergonomi. 

Tabel 3.5. Standar Area Sesuai Antropometri dan Ergonomi 
No. Area Dimensi 
1 Area makan  
 Meja kotak untuk 2 orang 1.2m x 2.3m = 2.76 m2 
 Meja kotak untuk 4 orang 2.6m x 2.6m = 6.76 m2 
 Meja service 1m x 1.35 m =1.35 m2 
2 Area bar  
 Meja bar pengguna 5 orang 2.89m x 2.25m = 6.50 m2 
 Meja bar 22/7 x 0.8m = 2.51 m2 
 Sirkulasi minimal/orang 0.8m2 
 Luas area optimal 2.51 x (3 x 0.8) = 4.9 m2 
3 Area receptionist  
 Receptionist 1.5m x 2.5m = 3.75 m2 
 Area tunggu 0.85m x 1.75m = 1.49 m2 
4 Area lounge  
 Sofa set untuk 4 orang 3.4m x 2.5m = 8.5 m2 
 Pot bunga 0.3m x 0.75m = 0.225 m2 

Sumber: Panero dan Zelnik (1979) 


