BAB III
TINJAUAN LITERATUR
3.1. Batasan - batasan perancangan
3.2. Perbedaan Definisi
3.2.1 Definisi Definisi Toko :
Pengertian Toko :
Merupakan kedai yang berupa bangunan permanen tempat menjual barangbarang. Toko pengecer adalah tempat menjual barang secara eceran langsung
kepada konsumen. (Levy, 2008)

3.3. Sistem Pelayanan dalam Easy Busy Mommy Baby Shop
Pelayanan yang diberikan kepada pelanggan Easy Busy Mommy Baby Shop
berupa service yang ramah dan cepat. Sales assistant di berikan pelatihan yang
mendalam tentang produk knowlage dan cara melayani pelanggan. Berikut system
service untuk pelanggan :

Bagan 3.1. Sistem Pelayanan Easy Busy Mommy Baby Shop
Sumber : Dokumentasi Pribadi (2014)
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3.4. Image

Gambar 3.1. Logo Easy Busy Mommy Baby Shop
Sumber : Dokumentasi Pribadi (2014)

Branding image yang ingin disampaikan adalah kesan yang kiddy dan elegan
dimana ingin membuat positioning untuk kalangan menegah dan menengah ketas
yang selalu igin tampil elegant.Pemilihan warna soft brown, cream, soft pink, and
off white sendiri diambil dari feminim seorang ibu dan kelembutan baby yang
masih murni dan akan dididik oleh orang tua yang juga ingin memberikan segala
kebutuhan yang terbaik.

3.5. Perabot
Penentuan perabot pasa Easy Busy Mommy Baby Shop sangat diperhatikan
untuk menghasilkan sirkulasi pengunjung yang nyaman dan terkesan luas.
Peletakan perabot dibagi menjadi built-in dan island display diamana islan display
memiliki ketinggian yang rendah agar tidak saling menutup satu dengan yang
lainnya.
a. Meja Cashier dan wraping
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Biasanya berada di depan atau tengah area untuk mengetahui orang yang
masuk dan keluar dan berada pada area yang mudah dijangkau oleh
pengeunjung.
b. Built-in furniture
c. Island furniture
d. Meja pada Baby Care Center
e. Furnitur pada tempat bermain
f. Furnitur pada Nappy changing room

3.6. Standar Elemen Pembentuk Interior
3.6.1. Lantai
Lantai yang digunakan untuk toko merupakan lantai yang tahan lama
karena mengingat intensitas gesekan yang tinggi. Intensitas gesekan ini karena
banyaknya pengguna ruang Easy Busy Mommy seperti pealnggan, sales assistant,
owner, pegawai kantor dan juga sales maupun ibu-ibu yang akan mengadakan
seminar. Lantai juga harus didukung dengan elemen interior lain yang selaras
dengan perabot.

3.6.2. Dinding
Dinding yang merupakan batas penyekat antar ruang dapat membentuk
berbagai macam ruang dalam satu bangunan. Dinding pada Easy Busy Mommy
memiliki desain berupa langit biru dan nuansa bersih yang hangat dengan
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pengaplikasian cat berwarna cream dan wallpaper dengan gambar langit dan
awan pada bagian dinding atas.

Gambar 3.2. Dinding Easy Busy Mommy
Sumber : Dokumentasi Pribadi (2014)

3.6.3. Langit langit
Langit-langit merupakan penutup kerangka atap dan instalasi listrik agar
ruangan lebih terlihat indah. Adanya langit-langit maka ruangan tertihat lebih rapi.
Langit-langit juga berfungsi sebagai penghalang panas dan bunyi berisik hujan
yang jatuh tepat diatas atap. Langi-langit juga dapat di desain dengan berbagai
macam model yang dapat menambah estetika ruangan. Pada Easy Busy Mommy
menggunakan desain ceiling yang disesuaikan dengan branding Easy Busy
Mommy yang fun dan memberikan efek kenyamanan pada ruang yang memiliki
tinggi 6 meter. Aplikasi yang diberikan adalah dengan adanya drop ceiling dan
analogi dari awan dan pohon yang menyatu dengan desain furnitur maupun
dinding.
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Gambar 3.3. Ceiling kasir Easy Busy Mommy
Sumber : Dokumentasi Pribadi (2014)

Gambar 3.4. Ceiling Display Easy Busy Mommy
Sumber : Dokumentasi Pribadi (2014)

3.6.4. Sistem Penghawaan
Sistem penghawaan terbagi menjadi dua yaitu penghawaan alami dan buatan.
Penghawaan buatan merupakan suatu sistem pegatur udara dalam ruang yang
dilakukan secara teratur dan konstan. Penghawaan buatan yang digunakan pada
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Easy Busy Mommy Baby Shop adalah dengan AC Central yang merupakan
eksisting dari bangunan gedung yang didesain.

3.6.5. Sistem Pencahayaan
Tujuan utama pencahayaan dalam toko adalah untuk membuat suasana
yang ingin diciptakan oleh brand image yang diinginkan oleh owner. Berguna
juga untuk menambah nilai jual barang yang akan terlihat lebih bagus dengan
pencahayaan yang tepat.
Menurut (Lasa, 2005), cahaya yang masuk ke dalam ruangan ada dua macam,
yaitu:
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 menurut (Satwiko, 2005)
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
4. Cahaya alam dapat memberikan kesan lingkungan yang berbeda, bahkan
kadang-kadang sangat memuaskan
Kelemahan cahaya alam menurut (Lasa, 2005)
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1. Cahaya alam sulit dikendalikan, kondisinya selalu berubah karena
dipengaruhi oleh waktu dan cuaca.
2. Cahaya alam pada malam hari tidak tersedia
3. Sinar ultra violet dari cahaya alam mudah merusak benda-benda di dalam
ruang perpustakaan. Apabila terkena matahari secara langsung kertas akan
segera lapuk, tuloisannya memudar, dan warnanya menjadi kuning
kecoklatan.
4. Perubahan kekuatan yang besar dari terang ke gelap dan sebaliknya, kurang
memenuhi kebutuhan pembaca, karena mata sangat peka terhadap perubahan
tersebut. Perlengkapan untuk melindungi dari panas dan silau membutuhkan
biaya tambahan yang cukup tinggi.
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 buku 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.

3.6.6. Sistem Akustik
Perancang interior kantor dan toko 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 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)

3.6.7. Sistem Keamanan
Sistem keamanan yang dimiliki Easy Busy Mommy adalah dengan menjaga
bangunan dari ancaman kebakaran dengan pemasangan sprinkler dalam ruang,
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alarm kebakaran, smoke detector, dan extinguishers yang dapat membantu
mencegah terbakarnya gedung. Pemilihan

bahan material yang tidak mudah

terbakar juga dapat menjadi salah satu cara untuk meminimalisir kebakaran.

3.6.8. Sistem Sirkulasi Pengunjung
Fungsi dari sirkulasi adalah jalan dimana pelanggan dapat leluasa keluar
masuk untuk melihat-lihat barang. Jalan atau jarak yang digunakan untuk
memilsakan antara display 1 dengan lainnya. Fungsi sirkulasi adalah memberikan
kelancaran bagi karyawan maupun barang (Ching, 1996). Besaran sirkulasi jalan
untuk tiap orang maksimal 62,5 cm ( berdasarkan lebar bahu standard pria
dewasa) (Neufert, 2002)

3.6.9. Sistem Pendukung Ruang
Sistem pendukung ruang yang harus dimiliki oleh store adalah harus
memberikan rasa nyaman, bersih, rapi dan mudah untuk mengambil barang yang
diinginkan. System penataan display juga harus diperhatikan agar barang dapat
terlihat dengan jelas dan dapat diambil dengan mudah. Ruang yang ada juga harus
memberikan informasi yang jelas pada pelanggan agar dapat mengunakan fasilitas
yang sudah diberikan dengan maksimal.
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3.7. Antropometri dan Ergonometri

(a). Display a
(b). Display b
Gambar 3.5. Foto Antropometri dan Ergonomi Rak Diplay
Sumber : Dokumentasi Pribadi (2014)

Gambar 3.6. Foto Antropometri dan Ergonomi Area Duduk 1
Sumber : Dokumentasi Pribadi (2014)
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Gambar 3.7. Foto Antropometri dan Ergonomi Area Duduk 2
Sumber : Dokumentasi Pribadi (2014)

(a). Area Kerja a
(b). Area Kerja b
Gambar 3.8. Foto Antropometri dan Ergonomi Area Kerja
Sumber : Dokumentasi Pribadi (2014)
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Gambar 3.9. Foto Antropometri dan Ergonomi Kabinet
Sumber : Dokumentasi Pribadi (2014)

(a). Area Receptionist a
(b). Area Receptionist b
Gambar 3.10. Foto Antropometri dan Ergonomi Receptionist
Sumber : Dokumentasi Pribadi (2014)
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Berikut Penerapan antropometri dan ergonomi berdasarkan Panero dan
Zelnik(1979), antara lain:
No.
1

2

3

4

5
6

Tabel 3.1. Standar Area Sesuai Antropometri dan Ergonomi
Area
Dimensi
Store
Display store
(1.6m x 3m) +20% = 5.76 m2
Display +bench
(36m x 3m ) + 20%= 32.4 m2
Gondola
(1.8m x 0.6m)+ 20% =1.296 m2
Grid display
(1.6m x 2m)+ 20% =3.64 m2
Gift Preparation
(2.8m x 1.5m)+ 20% =5.04 m2
Office
Meja + kursi
2.2m x 2.7m =5.94 m2
Rak buku
1.6m x 0.6m =0.96 m2
Credenza
1.7m x 0.4m =0.68 m2
Total
7.58 + 20% = 9.096 m2
Kasir
Meja
5.5m x 3.2m = 17.6 m2
total
17.6 +20% = 21.12
Mezanine
Meja
2.15m x 7.5m = 16.125 m2
Kursi
4.7m x 1.88m = 8.836 m2
total
24.961 + 20% = 29.95m2
Sofa
1.8m x 2m = 3.6m2 + 20% = 4.32m2
Office
Meja + kursi kerja
1.2m x 1.2m =1.44m2 +20%= 1.728
storage
Modul
3m x 3m = 9m2 +20% = 22.5m2
Sumber : Panero dan Zelnik (1979)
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