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BAB III  

TINJAUAN LITERATUR 

3.1. Tinjauan Literatur Produk Furnitur 

Beberapa tinjauan literatur produk yang didapat dari referensi buku dan web 

mengenai aspek perancangan produk furnitur, desain, material, ukuran, bentuk, 

warna, dan dekorasi.  

3.1.1. Batasan-batasan Perancangan Produk Furnitur 

Perancangan produk furnitur untuk proyek tugas akhir ini adalah 

satu set diningroom furniture  yang terdiri dari satu kursi makan, satu 

meja makan, dan satu kabinet. Hal-hal yang menjadi batasan adalah 

ergonomik dari produk, material dasar yang digunakan adalah kayu, 

estetika dari produk dengan menerapkan gaya minimalis. Batasan yang 

diperoleh berdasarkan hasil kuesioner dan in-depth interview berupa: 

masyarakat kota Jember menyukai furnitur dining set dengan bentukan 

yang sederhana, bergaya minimalis, warna monokrom, dan dengan 

material dasar kayu ( hasil dapat dilihat pada lampiran A). Hasil 

tersebut yang digunakan sebagai landasan dari perancangan produk 

furnitur ini, serta berdasarkan hasil diskusi bersama dengan dosen 

pembimbing.  

3.1.2. Perbedaan Definisi 

Perancangan yang diambil oleh penulis pada proyek tugas akhir ini 

adalah mendesain satu set produk diningroom. Pemilihan ini 
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berdasarkan pada kebutuhan minat pasar kota Jember akan furnitur 

rumah yang paling diminati. Hal ini disesuaikan dengan keterkaitan 

dengan pelaksanaan bisnis retail furnitur Dape yang sedang dalam 

proses perancangan. 

3.1.3. Aspek-aspek Desain Produk Furniture 

 Berikut adalah beberapa aspek yang menjadi unsur utama dalam 

mendesain produk furnitur yang dikutip oleh penulis. 

3.1.3.1. Material 

a. Plywood  

 Plywood dikenal dengan istilah kayu lapis, sering juga 

disebut sebagai tripleks oleh para tukang-tukang. Pada dasarnya 

plywood  terdiri dari beberapa lembaran tipis dengan lapisan yang 

arah seratnya disusun saling melintang antara lembar bawah dan 

atas secara bersamaan dengan menggunakan lem khusus dibawah 

tekanan yang besar sehingga memperoleh ketebalan tertentu. 

(Sumber: http://www.sari-jati.com/kayu.html) 

Konstruksi pembuatan plywood, material ini memiiki 

ketahanan terhadap resiko pecah, retak, melengkung dimana hal 

tersebut bergantung pada ketebalannya. Standar ketebalan plywood 

mulai dari 3mm – 18mm. Kelebihan dari material ini adalah daya 

tahannya terhadap penyusutan kayu dan ukuran panjang lebarnya 

yang tidak mungkin didapatkan pada kayu solid. 
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b. Solid wood   

 Kayu solid ini terdiri dari berbagai macam dan jenis 

menurut kekuatan, keunikan, dan tekstur yang ditimbulkannya. 

Berikut merupakan jenis-jenis kayu yang tersedia di Indonesia. 

(Sumber: http://www.sari-jati.com/kayu.html) 

a) Kayu Jati       

Kayu jati sering dianggap sebagai kayu dengan serat dan 

tekstur paling indah. Karakteristiknya yang stabil, kuat dan tahan 

lama membuat kayu ini menjadi pilihan utama sebagai material 

bahan bangunan. Kayu jati juga terbukti tahan terhadap jamur, 

rayap dan serangga lainnya karena kandungan minyak di dalam 

kayu itu sendiri. Tidak ada kayu lain yang memberikan kualitas 

dan penampilan sebanding dengan kayu jati. Pohon Jati bukanlah 

jenis pohon yang berada di hutan hujan tropis yang ditandai dengan 

curah hujan tinggi sepanjang tahun. Sebaliknya, hutan jati tumbuh 

dengan baik di daerah kering dan berkapur di Indonesia, terutama 

di pulau Jawa. Jawa adalah daerah penghasil pohon Jati berkualitas 

terbaik yang sudah mulai ditanam oleh Pemerintah Belanda sejak 

tahun 1800. Harga kayu jati banyak dipengaruhi dari asal, ukuran 

dan kriteria batasan kualitas kayu yang ditoleransi, seperti: ada 

mata sehat, ada mata mati, ada doreng, ada putih. Penentuan 

kualitas kayu jati yang diinginkan seharusnya mempertimbangkan 

type aplikasi finishing yang dipilih. Selain melindungi kayu dari 
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kondisi luar, finishing pada kayu tersebut diharapkan dapat 

memberikan nilai estetika pada kayu tersebut dengan menonjolkan 

kelebihan dan kekurangan kualitas kayu tersebut. Contoh 

Finishing: Teak Oil, Politur, NC Lacquer, Melamin, Poly Urethane 

(PU)  

b) Kayu Merbau     

Kayu Merbau termasuk salah satu jenis kayu yang cukup 

keras dan stabil sebagai alternatif pembanding dengan kayu jati. 

Merbau juga terbukti tahan terhadap serangga. Warna kayu merbau 

coklat kemerahan dan kadang disertai adanya highlight kuning. 

Kayu merbau biasanya difinishing dengan melamin warna gelap / 

tua. Merbau memiliki tekstur serat garis terputus putus. Pohon 

merbau termasuk pohon hutan hujan tropis. Pohon Merbau tumbuh 

subur di Indonesia, terutama di pulau Irian / Papua.  

c) Kayu Mahoni     

Kayu Mahoni teksturnya cukup halus, seratnya indah dan 

berwana merah muda sampai merah tua. Banyak digunakan 

sebagai elemen dekorasi ruangan. Pohon mahoni banyak ditemui di 

antara hutan Jati di Pulau Jawa, atau ditanam di tepi jalan sebagai 

tanaman pelindung. 

d) Kayu Bangkirai     

Kayu Bangkirai termasuk jenis kayu yang cukup awet dan 

kuat. Sifat kerasnya juga disertai tingkat kegetasan yang tinggi 
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sehingga mudah muncul retak rambut dipermukaan. Selain itu, 

pada kayu bangkirai sering dijumpai adanya pinhole. Umumnya 

retak rambut dan pin hole ini dapat ditutupi dengan wood filler. 

Secara struktural, pin hole ini tidak mengurangi kekuatan kayu 

bangkirai itu sendiri. Karena kuatnya, kayu ini sering digunakan 

untuk material konstruksi berat seperti atap kayu. Kayu bangkirai 

termasuk jenis kayu yang tahan terhadap cuaca sehingga sering 

menjadi pilihan bahan material untuk di luar bangunan / eksterior 

seperti lis plank, outdoor flooring / decking, dll. Pohon Bangkirai 

banyak ditemukan di hutan hujan tropis di pulau Kalimantan.  

e) Kayu Kamper     

Di Indonesia, kayu kamper telah lama menjadi alternatif 

bahan bangunan yang harganya lebih terjangkau. Meskipun tidak 

setahan lama kayu jati dan sekuat bangkirai, kamper memiliki serat 

kayu yang halus dan indah sehingga sering menjadi pilihan bahan 

membuat pintu panil dan jendela. Tidak segetas bangkirai, retak 

rambut jarang ditemui dan tidak sekeras bangkirai, kecenderungan 

berubah bentuk juga besar, sehingga, tidak disarankan untuk pintu 

dan jendela dengan desain terlalu lebar dan tinggi. Pohon kamper 

banyak ditemui di hutan hujan tropis di kalimantan. Samarinda 

adalah daerah yang terkenal menghasilkan kamper dengan serat 

lebih halus dibandingkan daerah lain di Kalimantan. 

f) Kayu Meranti Merah    
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Kayu meranti merah termasuk jenis kayu keras, warnanya 

merah muda tua hingga merah muda pucat, namun tidak sepucat 

meranti putih. selain bertekstur tidak terlalu halus, kayu meranti 

juga tidak begitu tahan terhadap cuaca, sehingga tidak dianjurkan 

untuk dipakai di luar ruangan. Pohon meranti banyak ditemui di 

hutan di Pulau Kalimantan. 

g) Kayu Sonokeling     

Kayu sonokeling memiliki serat kayu yang sangat 

indah,berwarna ungu bercoret-coret hitam, atau hitam keunguan 

berbelang dengan coklat kemerahan. Kayu sonokeling selain indah 

juga kuat dan awet sehingga dapat digunakan sebagai material 

konstruksi bangunan. Pohon sonokeling hanya tumbuh di hutan-

hutan di Jawa Tengah dan Jawa Timur, namun, jumlahnya mulai 

berkurang.  

h) Kayu Sungkai  

Kayu sungkai teksturnya cukup halus, seratnya indah dan 

berwarna kuning pucat. Kayu sungkai sering digunakan sebagai 

bahan elemen dekoratif. Pohon sungkai diameternya tidak terlalu 

besar.  

i) Kayu Kelapa     

Kayu kelapa adalah salah satu sumber kayu alternatif baru 

yang berasal dari perkebunan kelapa yang sudah tidak 

menghasilkan lagi (berumur 60 tahun keatas) sehingga harus 
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ditebang untuk diganti dengan bibit pohon yang baru Semua 

bagian dari pohon kelapa adalah serat /fiber yaitu berbentuk garis 

pendek-pendek. Tidak akan ditemukan alur serat lurus dan serat 

mahkota pada kayu kelapa karena semua bagiannya adalah fiber. 

Tidak juga ditemukan mata kayu karena pohon kelapa tidak ada 

ranting/ cabang. Pohon kelapa tumbuh subur di sepanjang pantai 

Indonesia. Namun, yang paling terkenal dengan warnanya yang 

coklat gelap adalah dari Sulawesi. Pohon kelapa di jawa umumnya 

berwarna terang. 

Dari beberapa jenis kayu diatas, jenis kayu yang akan digunakan 

adalah kayu dengan serat yang indah, memiliki kekuatan yang kuat 

sebagai bahan dasar furnitur ruang makan, mudah didapat, dan murah.  

    3.1.4.2. Konstruksi 

a. Dovetail Joint 

Dovetails mungkin yang metode terkuat untuk menggabung 

dengan dua potongan kayu, dengan grain running dalam arah yang 

sama. Dovetail Joint membutuhkan persiapan cukup besar dalam 

kekuatan mekanis, karena saat membuat sambungan, ia tidak dapat 

berbelit atau disimpan pada rak. Dan bentuk dovetail 

menjadikannya mustahil untuk mengambil selain dalam satu arah 

dan sulit di dalam yang lain. Sambungan ini tetap menyambung, 

bahkan tanpa lem. (Sumber: http://www.finewoodworking.com) 

b. Dowelled edge joints 
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Ini tidak lagi digunakan untuk great extent (walaupun beberapa 

contoh murah continental furniture menggunakan short stub 

dowels extensively di sampingnya framings), tetapi pekerja 

mungkin menemukan proses yang lebih berguna, khususnya di 

mana penyambung untuk mengalirkan metode harus tersembunyi. 

Papan ditembak sedikit berongga dan menandai-gauge ke pusat 

dari setiap tepi, papan kemudian disatukan bersama-sama, dan 

posisi dowel menjadi squared across.             

(Sumber: http://www.finewoodworking.com) 

c. Tongued and grooved joints 

Tongues dapat bekerja dalam solid atau both edges grooved dan 

losse tongue inserted. Loose tongues ini sebelumnya 

memangkas dari kayu solid, baik cross grain atau diagonal 

grain, tetapi kayu lapis yang sekarang digunakan secara 

universal, sesuai dengan kayu lapis untuk ketebalan pemotong. 

(Sumber: http://www.bosch-do-it.co.za) 

Konstruksi sambungan yang sering dipakai pada proses 

pembuatan furnitur kayu adalah “Tongued and grooved joints” 

karena jenis konstruksi ini memiliki kekuatan konstruksi yang 

kuat, mudah diaplikasikan, dan tidak memakan banyak biaya. 

Yang terkuat adalah jenis konstruksi Dovetail Joint dan akan 

tetapi biasanya digunakan pada pembuatan furnitur-furnitur 

yang membutuhkan konstruksi yang kuat. 
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   3.1.4.3. Ukuran 

Berikut adalah literatur ukuran minimal space pada 

diningroom. Diambil dari sumber literatur Human Dimension & 

Interior Space: A Source book of Design Reference Standard. 

Great Britain: The Architectural Press. 

                       

(a) Ergonomi meja makan  

 

    

 

 

 

(b) Ergonomi meja makan 

 

 

 

 

 

 

(c) Ergonomi meja makan 

Gambar 3.1 Human Dimension 

Sumber : Panero, J & Zelnik, M.1979. Human Dimension & Interior Space: A Source 

book of Design Reference Standard. Great Britain: The Architectural Press, Ltd. 
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3.1.4.4. Bentuk  

Pada dasarnya bentukan minimalis adalah bentukan yang 

sederhana dan tidak menggunakan banyak aksesoris. Prinsip dasar 

minimalis yaitu reduksi atau mengurangi dan menyederhanakan.  

Bentuk-bentuk geometris lekat dengan bangunan modern, 

tak terkecuali dengan gaya bangunan minimalis. Eksplorasi bentuk 

geometris menjadi ciri kuat arsitektur minimalis. Pertemuan sudut 

yang tegas serta permainan garis lurus menjadikan bangunan 

geometris terlihat lebih hening dan sederhana. (Sumber: 

http://www.rumahuang.com/)  

        

(a) Contoh Inspirasi    (b) Contoh Inspirasi 

        

(c) Contoh Inspirasi    (d) Contoh Inspirasi  
 

 Gambar 3.2 Gambar Inspirasi Bentuk 

Sumber : http://google.com/picture 
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  3.1.4.5. Warna 

1. Finishing Natural Transparan ( Coklat Terang kekuningan)  

Tujuan: menonjolkan semua kelebihan kayu, mengekspose 

keindahan serat kayu yang benar-benar terpilih. 

2. Finishing Melamin Natural Terang (Coklat terang kekuningan)  

Menonjolkan serat dan penampilan natural kayu, dengan 

mengekspose keindahan serat kayu secara alami  

3. Finishing Melamin Natural Gelap (Coklat gelap kehitaman)  

Menonjolkan serat kayu natural, dan, menutupi kekurangan 

kayu seperti putih dan doreng dengan warna gelap.  

4. Finishing Cat  

Menutupi permukaan kayu dan menyembunyikan semua 

kelebihan dan kekurangan serat kayu  

Proses finishing melamin pada furnitur akan diaplikasikan 

untuk membuat sebuah warna serat yang sesuai dengan 

permintaan pasar. Bagian-bagian yang tidak memiliki serat akan 

difinishing dengan menggunakan cat. (Sumber: http://www.sari-

jati.com/kayu.html) 

    3.1.4.6. Dekorasi  

Berkreasi sebebas mungkin dengan meja makan untuk 

menghadirkan sesuatu yang sederhana namun tetap istimewa. 

Konsep yang matang dan sesuai dengan tema serta tujuan acara 

akan membantu dalam menyiapkan segala keperluan. Tidak 



 
33 

 

hanya dekorasi yang baik, namun juga makanan yang disajikan 

di atas meja sebisa mungkin mengundang selera sehingga acara 

kita tidak akan berakhir mengecewakan. (Sumber: 

http://architectaria.com) Penambahan unsur dekorasi yang 

akan bermanfaat untuk proses display satu set produk 

diningroom adalah : 

a) Runner  

              

Gambar 3.3 Gambar Runner 

Sumber : http://google.com/picture 

b) Vase  

        

Gambar 3.4 Gambar Vase 

Sumber : http://google.com/picture 

3.2. Tinjauan Literatur Showroom 

3.2.1. Batasan-batasan Perancangan Showroom  

Perencanaan dan perancangan interior showroom DAPE Home 

Furnishing mengutamakan pada area berikut: 

a. Window Display Area 
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b. Display Area 

c. Cashier Area 

d. Storage & Staff Area 

 Perancangan showroom memusatkan pada penempatan layout, 

pemilihan furniture yang tepat dan tata display yang menarik, pemilihan 

material dan lighting yang tepat bagi pengunjung, alur sirkulasi yang 

tertata dengan baik bagi pengunjung dan staff retail, serta pemilihan 

warna untuk membuat suasana showroom  lebih terasa nyaman. 

3.2.2. Perbedaan Definisi 

 Large shop in which people are encouraged to look at the goods 

that are on sale before buying them. 

( Cambridge Advanced Learner’s Dictionary, 2003 : 1166 ) 

 Pengartian dalam bahasa indonesia adalah tempat berjualan dimana 

masyarakat dapat tertarik untuk melihat barang-barang yang dijual 

dengan baik sebelum membelinya.  

 Kesimpulan yang dapat diperoleh adalah, showroom harus 

menempatkan setiap produk yang dijual tertata dengan baik dan 

terdisplay dengan menarik agar setiap pengunjung dapat tertarik untuk 

melihat dan membelinya. 

3.2.3. Aktivitas dan Sistem Sirkulasi Showroom 

Pengguna showroom adalah sales marketing, store manager, 

cashier, dan pengunjung. 

a.) Karakteristik pengguna: 
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1. Pengunjung 

Target pasar : Kalangan menengah  

Pengeluaran untuk furniture: Rp. 1.000.000 s.d. Rp. 5.000.000 

Area tempat tinggal : Jember  

Aktivitas dalam showroom :  

1. Melihat-lihat furnitur yang didisplay. 

2. Melakukan transaksi di kasir. 

3. Pergi ke toilet. 

4. Meninggalkan showroom. 

2. Sales Marketing 

Area tempat tinggal :  Jember 

Aktivitas  :    

1. Berdiri pada area yang mudah dilihat pengunjung. 

2. Melayani pengunjung yang datang. 

3. Pergi ke staf area saat istirahat atau pengambilan barang 

stock. 

3. Cashier & Store manager 

Area tempat tinggal  :  Jember 

Aktivitas   :   

1. Menjaga area kasir. 

2. Melakukan transaksi dengan pembeli. 

3. Melakukan aktivitas desain atau bernego dengan 

pembeli. 
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Sirkulasi dari showroom dibuat dengan memberikan jarak yang 

luas untuk sirkulasi pengunjung dan staf. 

3.2.4. Standar Elemen Pembentuk Interior Showroom  

3.2.4.1. Lantai 

Lantai merupakan area atau bidang yang dipakai untuk 

manusia berjalan, lantai juga dapat berfungsi sebagai petunjuk 

arah dan membentuk sirkulasi dalam sebuah ruangan dan juga 

dapat membangun suasana dalam suatu ruang. (Erly, Johanna dan 

Puspita Dewi. 2009) 

 Dalam pengolahan lantai di sebuah gedung terdapat 

beberapa batasan penggunaan material, dan dalam segi desain 

lebih baik memilih material yang ramah lingkungan, mudah 

dipasang dan mudah dirawat atau dibersihkan. Pengunaan 

material lantai juga harus sesuai dengan aktivitas ruangan 

tersebut. Salah satu contoh area yang sering terkena air perlu 

menggunakan material lantai yang tidak licin dan mudah di 

bersihkan. 

3.2.4.2. Dinding 

Dinding merupakan elemen interior yang paling besar dan 

memiliki arah pandang yang lebih luas untuk dilihat, dalam 

pengolahannya dinding dapat dimanfaatkan untuk meletakan 

elemen dekoratif, lampu, sebagai panel dekoratif dan tempat 
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galeri foto dan berbagai elemen lainnya. (Francis D.K Ching 

1996) 

 Dinding yang digunakan sebagai pembentuk ruang dengan 

kesan sekat tidak hanya memakai dinding bata permanen, tetapi 

dapat memakai dinding partisi dengan berbagai material yang 

digunakan, seperti gypsum board, dinding kaca dan alumunium 

serta material lainnya. Material yang digunakan juga perlu 

memikirkan area sekitar dan jenis aktivitas didalamnya. 

Penyesuaian material juga erat kaitannya dengan sistem 

perawatan material tersebut, sehingga tidak mudah rusak atau 

kotor. 

 3.2.4.3. Langit-langit 

Langit-langit atau plafon merupakan permukaan interior 

atas yang berhubungan dengan bagian atas sebuah ruangan. 

Umumnya, langit-langit bukan unsur struktural, melainkan 

permukaan yang menutupi lantai struktur atap di atas. Dalam 

mengolah langit-langit dapat diolah tertutup ataupun di exposed 

sehingga dapat terlihat struktur dalamnya. Perancangan langit-

langit yang berupa pola atau material finishing dipengaruhi oleh 

keselarasan dengan material dinding dan lantai atau mengikuti 

pola tertentu dari elemen interior.  

 Langit-langit terdiri dari beberapa elemen struktur langit-

langit dasar, berbagai perlengkapan lampu, akustik ruang, dan 
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perlengkapan ventilasi. Struktur langit-langit dasar merupakan 

tempat menempel elemen-elemen lain. 

3.2.4.4. Perabot 

 Perabot yang digunakan pada showroom adalah perabot 

yang memiliki fungsi dan estetika yang baik. Dengan 

menonjolkan perabot yang dipakai untuk fasilitas showroom, 

dapat mengundang pengunjung untuk tertarik datang ke 

showroom. (Sharmi Ranti, 2002, 90) 

3.2.4.5. Sistem Penghawaan 

(J. Pamudji Suptandar, 280) kenyamanan fisik dapat dicapai 

pada kondisi temperatur rata-rata 23ºC pencapaian kondisi 

kenyamanan ini tergantung dari banyaknya bukaan jendela, jenis 

kegiatan, cara berpakaian, banyaknya radiasi penyinaran 

matahari, kondisi lingkungan, jumlah manusia, dan dimensi 

ruang. Untuk mengatasinya dapat dicapai dengan banyaknya 

bukaan jendela atau menggunakan sistem penghawaan seperti 

AC dan “fan”. 

 Untuk mengatur kesejukan udara ruangan, digunakan air 

conditioning/AC adapun unsur-unsur udara diatur dengan AC 

yaitu kecepatan aliran udara, penggantian dan pembersihan 

udara, pengaturan suhu, kelembaban dan pendistribusian aliran 

udara pada tingkat atau kondisi yang diinginkan secara teratur 

dan konstan.  
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Ada beberapa jenis AC menurut peletakannya: 

a. Mounted type : ditanam dalam dinding atau dalam plafon. 

b. Ceiling type : ditanam atau dipasang diatas langit-langit. 

c. Costum type : diletakkan diatas lantai tanpa ada 

pemasangan khusus. 

d. Wall mounted type: ditanam dalam dinding. 

 Jenis AC central yaitu jenis AC yang memiliki 

pengontrolan dan pengendalian yang dilakukan dari satu tempat 

saja. (J. Pamudji Suptandar, 275) 

 Untuk mencapai kenyamanan, kesehatan dan kesegaran 

hidup dalam rumah tinggal atau bangunan – bangunan 

bertingkat, khususnya di daerah beriklim tropis dengan udara 

yang panas dan tingkat kelembaban tinggi, diperlukan usaha 

untuk mendapatkan udara segar baik udara segar dari alam dan 

aliran udaran buatan. 

 Cara memperoleh udara segar dari alam adalah dengan cara 

memberikan bukaan pada daerah yang diinginkan dan 

memberikan ventilasi yang sifatnya menyilang. Udara yang 

nyaman mempunyai kecepatan tidak boleh lebih dari 5 km/jam 

dengan suhu/ temperatur kurang dari 30°C dan banyak 

mengandung O2.  
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3.2.4.6. Sistem Pencahayaan 

McShane (1997) menjelaskan, bahwa ada 4 jenis 

pencahayaan yang digunakan di kantor antara lain: 

a. Ambient Lighting, yang digunakan untuk memberikan 

pencahayaan keseluruhan ruangan dan biasanya dipasang pada 

langit-langit ruangan kantor. Biasanya lampu jenis ini 

merupakan satu-satunya pencahayaan yang terdapat di ruangan 

kantor tersebut 

b. Task Lighting, yang digunakan untuk menerangi area kerja 

seseorang pegawai, misalnya meja kerja. Meskipun menawarkan 

lebih banyak kontrol bagi pegawai, namun jenis cahaya ini 

jarang digunakan pada kantor-kantor di Indonesia karena alasan 

kepraktisan. DiLouie (1996) menyarankan agar jenis ini dapat 

dikombinasikan dengan ambien lighting, sehingga pekerjaan 

yang membutuhkan tingkat ketelitian tinggi akan task lighting. 

c. Accent lighting, yang digunakan untuk memberikan cahaya ada 

area yang akan dituju. Biasanya jenis lampu ini dirancang pada 

lorong sebuah kantor atau area lain yang membutuhkan 

penerangan sehingga pegawai atau pengunjung tidak tersesat; 

d. 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 
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terang, intensitas cahaya alami dapat mengakibatkan cahaya 

harus dikontrol. Pegawai, yang area kerjanya menggunakan 

cahaya alami, harus berada pada kondisi dimana cahaya datang 

dari bahu kirinya jika ia menggunakan tangan kanan dan dari 

bahu kanan jika menggunakan tangan kidal. Seharusnya 

karyawan tidak menghadap jendela pada posisi kerja normal. 

Apabila cahaya alami digunakan untuk menerangi area kerja, 

perlu dipertimbangkan dampak penggunaan temperature udara 

terhadap ruang kerja. Karena cahaya alami menghasilkan panas, 

pendingin udara harus digunakan – khususnya pada musim 

panas – untuk mengurangi efek panas tersebut. 

3.2.4.7. Sistem Keamanan 

Keamanan di tunjukan untuk kedua belah pihak antara 

pemilik dan pengunjung suatu ruang pubik. Sistem keamanan 

mencakup perlindungan terhadap kebakaran, pencurian, atau 

kecelakaan. (Sharmi Ranti, 2002, 112) Berikut merupakan 

beberapa cara untuk menciptakan ruang yang aman antara lain: 

a. Terdapat panduan keamanan yang berisi detail 

kemungkinan bahaya yang dapat terjadi beserta tanda-

tandanya daan tindakan apa yang harus dilakukan ketika 

bahaya terjadi. 

b. Adanya nomor darurat yang dapat dihubumgi setiap saat. 

(nomor polisi, pemadam kebakaran, dsb. ) 
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c. Fasilitas pertolongan pertama 

d. Fasilitas monitoring area (CCTV) 

3.2.4.8. Sistem Pendukung Ruang 

1. Sistem Elektrikal 

 Sebuah retail membutuhkan instalasi elektrikal seperti stop 

kontak, saluran kabel televisi, dan hal lain yang berhubungan  

dengan kelistrikan, ditujukan untuk mendukung retail dapat 

melayani pengunjung dengan baik. 

2. Sistem Suplai Air Bersih dan Saluran Buangan 

 Penyediaan saluran air bersih penting untuk menjaga jalur 

air yang baik pada area lantai satu terdapat area kamar mandi 

(pengunjung maupun pegawai). Suplai air bersih harus dapat 

sampai ke titik keluar air, dengan bantuan pompa dari tandon di 

atas bangunan. (Neufert,1996) 

3. Sistem Pemadam Kebakaran 

 Sistem pemadam kebakaran yang sederhana pada retail ini 

menggunakan hydrant dan pemadam tabung sebagai pertolongan 

pertama, berdasarkan luasan dari retail yang tidak terlalu luas. 

 

3.3. Tinjauan Literatur Exhibition Booth 

3.3.1. Batasan-batasan Perancangan Exhibition Booth  

Perancangan Exhibition Booth dengan cakupan area sebagai berikut: 
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a. Consultation & Transaction Area 

Area yang digunakan untuk proses transaksi pembelian 

furnitur dan juga area yang digunakan untuk proses konsultasi 

desain 

b. Display Area 

Area tempat penempatan furnitur yang didisplay. Area display 

didesain untuk membuat setiap pengunjung yang datang dapat 

tertarik dan membeli produk. 

3.3.2. Perbedaan Definisi 

 A small enclosed box-like space that a person can go into 

 A partly enclosed area, table, or small tent at a fair, exhibition or 

similar event 

 ( Cambridge Advanced Learner’s Dictionary, 2003 : 134 ) 

 Pengartian dalam bahasa Indonesia adalah area kecil yang sebagian 

tertutup digunakan untuk pameran. 

 Kesimpulan yang diperoleh adalah, Area pameran yang kecil dan 

tertutup dapat digunakan untuk mendisplay produk dan terdapat 

area untuk bertransaksi. 

3.3.3. Aktivitas dan Sistem Sirkulasi Exhibition Booth 

Pengguna Exhibition Booth adalah sales marketing dan pengunjung 

Karakteristik pengguna: 

a. Pengunjung 

Target pasar   : Kalangan menengah  
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Pengeluaran untuk furniture : Rp. 1.000.000 s.d. Rp. 5.000.000 

Aktivitas dalam Exhibition Booth :  

1. Melihat-lihat furnitur yang didisplay. 

2. Melakukan transaksi dan bernego. 

b. Sales Marketing 

       Aktivitas   :   

1. Berdiri pada area yang mudah dilihat pengunjung. 

2. Melayani pengunjung yang datang. 

Sirkulasi dari Exhibition Booth dibuat dengan membuat setiap sisi 

display tidak mengganggu sirkulasi pengunjung dan staf untuk 

lewat. 

Adapun beberapa jenis sirkulasi menurut John Turman(1990) yaitu: 

 Grid (space efficiency)  

Sistem sirkulasi ini menggunakan pola berulang yang tidak 

membutuhkan banyak jarak untuk bergerak, sehingga jarak yang 

dibutuhkan lebih efisien.   

 Linier  

Jalan yang lurus dapat menjadi unsur pengorganisir utama deretan 

ruang. Jalan dapat berbentuk lengkung atau berbelok arah, 

memotong jalan lain, bercabang-cabang, atau membentuk putaran. 

 Radial  

Konfigurasi radial memiliki jalan-jalan lurus yang berkembang dari 

sebuah pusat bersama.  
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 Spiral  

Suatu jalan tunggal menerus yang berasal dan titik pusat, 

mengelilingi pusatnya .  

 Campuran  

Suatu bangunan biasanya memiliki suatu kombinasi dari pola-pola 

sirkulasi tersebut. Akan tetapi untuk menghindari terbentuknya 

orientasi yang membingungkan, tetap dibentuk suatu susunan 

utama. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.5 Sirkulasi Pengunjung 

Sumber : John Turman(1990) 

 

3.3.4. Standar Elemen Pembentuk Exhibition Booth  

3.3.4.1. Lantai 

Lantai di sebuah Booth terdapat beberapa batasan 

penggunaan material, dan dalam segi desain lebih baik 

memilih material yang ramah lingkungan, mudah dipasang 

dan mudah dirawat atau dibersihkan. (Erly, Johanna dan 

Puspita Dewi. 2009) 

(a) Linier   
(b) Radial   (c) Spiral   

(d) Grid   
(e) Campuran   
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3.3.4.2. Partisi 

Pada Exhibition Booth pemisah dinding menggunakan 

partisi dengan bahan dasar gypsum board. Dinding berwarna 

terang memantulkan cahaya secara efektif dan dapat dipakai 

sebagai latar belakang untuk elemen-elemen yang ada di 

depannya. Warna-warna terang dan dingin meningkatkan 

kesan besar ruangan. Dinding berwarna gelap menyerap 

cahaya dan membuat ruang lebih sulit diterangi, 

menimbulkan kesan tertutup dan intim. (Francis D.K Ching 

1996) 

         3.3.4.3. Perabot   

Perabot yang digunakan pada pameran biasanya bersifat 

fungsional dan tidak terlalu banyak jumlahnya. Untuk 

pameran furnitur perabot yang digunakan pada booth 

menggunakan perabot yang didisplay agar lebih efisien dan 

tidak membuang banyak space. (Sharmi Ranti, 2002, 98) 

3.3.4.4. Sistem Penghawaan 

Sistem penghawaan adalah suatu usaha pembaharuan 

udara dalam ruang melalui penghawaan buatan maupun 

penghawaan alami dengan pengaturan sebaik-baiknya dengan 

harapan untuk mencapai tujuan kesehatan dan kenyamanan 

dalam ruang. Jumlah udara segar yang dimaksudkan berguna 

untuk menurunkan kandungan uap air di dalam udara, 
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menghilangkan bau keringat, gas karbondioksida. Jumlah 

atau kapasitas udara segar tersebut tergantung dari aktivitas 

penghuni. (Suptandar, 1982). 

Penghawaan terbagi menjadi 2, yaitu penghawaan alami 

dan buatan, penghawaan alami dapat memanfaatkan bukaan 

jendela pada ruangan. Sedangkan penghawaan buatan dapat 

bersumber dari kipas atau AC. Pada pameran sistem 

penghawaan dilakukan secara sentral atau berpusat pada 

penyelengara pameran. 

    3.3.4.5. Sistem Pencahayaan 

Pencahayaan yang digunakan pada Exhibition Booth 

adalah lampu sorot dan lampu yang dapat menonjokan 

produk yang didisplay. Pencahayaan pada Exhibition Booth 

digunakan untuk membuat suasana. Sistem lighting 

menggunakan sistem sentral. 

Penerangan dalam ruang bangunan setidak – tidaknya 

harus memenuhi dua kebutuhan yaitu cukup secara kuantitas 

dan bagus secara kualitas. Secara kuantitas, kadar terang 

yang dihasilkan oleh penerangan tersebut harus membantu 

penuh berlangsungnya aktifitas dalam ruangan. Secara 

kualitas, cahaya yang dihasilkan harus mampu menciptakan 

kenyamanan ruang seperti: 

1) Tidak menyilaukan mata 
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2) Mempercantik kesan ruang 

3) Menciptakan aksen – aksen tertentu 

4) Meningkatkan psikologis manusia (Neufert,1996) 

Jenis penerangan yang banyak digunakan pada Exhibition 

Booth adalah Decorative Lighting ( pencahayaan dekoratif) 

Pencahayaan di dalam ruangan dapat diatur sedemikian rupa 

untuk memberi akomodasi serangkaian aktivitas yang 

dilakukan. Exhibition Booth membutuhkan cahaya yang 

cukup. Idealnya lampu pencahayaan memiliki sinar yang 

cukup terang dan dapat diarahkan atau difokuskan dengan 

baik ke suatu titik. (Neufert,1996)  

Pada exhibition booth cahaya akan berfokus pada barang-

barang yang didisplay untuk menonjolkan produk tersebut 

dan memberikan kesan elegant pada produk. 

   3.3.4.6. Sistem Keamanan    

 Keamanan pada Exhibition Booth  menggunakan 

sistem sentral, dengan sistem keamanan pusat dengan satu 

pintu utama dan pintu keluar. Keamanan dijaga oleh security 

penyelenggara pameran. Untuk keamanan tiap booth, 

menggunakan perabot-perabot dengan jumlah yang tidak 

terlalu banyak agar tidak menutupi sudut pandang.  (Sharmi 

Ranti, 2002, 125)         
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3.4. Antropometri dan Ergonomi  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.6 Human Dimension 

Sumber : Panero, J & Zelnik, M.1979. Human Dimension & Interior Space: A Source 

book of Design Reference Standard. Great Britain: The Architectural Press, Ltd. 

 


