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BAB  3 

TINJAUAN LITERATUR 

 
 
3.1 Batasan-batasan Perancangan 

Dalam proyek akhir ini, tempat yang akan menjadi objek perancangan 

dengan konsep yang akan disesuaikan dengan keinginan dan kebutuhan dari klien. 

Hal lain yang akan direncanakan adalah layout, sistem sirkulasi, dan mechanical 

electrical yang disesuaikan dengan desain konsep restoran. Berikut adalah batasan 

perancangan untuk objek tersebut: 

a. Area Restoran 

x Arti kata dari Menurut Soekresno (2001), rumah makan merupakan tempat 

manusia melakukan kegiatan menyimpan, mengolah, dan menyajikan 

makanan. Selain itu rumah makan dimaksud juga sebagai tempat para 

pembeli menikmati makanan dan minuman sesuai pilihannya. Kebutuhan 

area restoran merupakan kunci yang dapat memberi kesan mendalam bagi 

pengunjung, oleh karean itu area restoran akan didesain dengan 3 area 

yang berbeda sesuai konsep.  

b. Area Tunggu  

x Arti dari area tunggu merupakan sebuah tempat untuk tinggal sementara 

(Balai Pustaka, 2002), dalam kasus ini area tunggu merupakan area transisi 

dari pintu masuk sebelum duduk di area restoran yang dikhususkan untuk 

pengunjung duduk bila area restoran penuh. Area tunggu di restoran dekat 

dengan meja kasir sehingga petugas kasir dapat mengontrol dan memangil 
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antrian pengunjung untuk diantar ke tempat duduk. Selain itu area tunggu 

juga difungsikan agar pengunjung tidak menutupi sirkulasi jalan 

pengunjung lain dan staff restoran.  

c. Smoking area 

x A room, as in a hotel or private club, set aside for smokers. 

(Krols, 2008)  

x Smoking Area dalam restoran berarti sebuah area dalam restoran yang 

khusus untuk pengunjung yang ingin merokok sehingga tidak 

mengganggu pengunjung lain.  

d. Kitchen dan Area Staff 

x A room or an area equipped for preparing and cooking food.  

(Lawson, 2007)  

x Kitchen dalam sebuah restoran adalah sebuhan ruangan yang khusus untuk 

menyiapkan dan memasak makanan 

x Area Staff merupakan area yang terletak di belakang restoran tempat 

khusus staff di restoran. Mencakup toilet, ruang janitor, meja makan dan 

area sirkulasi khusus staff.  

 

3.2 Perbedaan Definisi 

3.2.1 Definisi Restoran 

Berikut adalah beberapa pengertian restoran dari yang ahli. Menurut 

Marsum, restoran adalah suatu tempat atau bangunan yang diorganisasi secara 

komersial, yang menyelenggarakan pelayanan dengan baik kepada semua 
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tamunya   baik   berupa   makan   maupun   minum”.   (Restoran   dan   Segala  

Permasalahannya, hal. 7) 

Menurut Ir. Endar Sugiarto, MM & Sri Sulartiningrum, SE, Restoran 

adalah suatu tempat yang identik dengan jajaran meja – meja yang tersusun rapi, 

dengan kehadiran orang, timbulnya aroma semerbak dari dapur dan pelayanan 

para pramusaji, berdentingnya bunyi – bunyian kecil karena persentuhan gelas – 

gelas   kaca,   porselin,   menyebabkan   suasana   hidup   di   dalamnya”   (Pengantar  

Akomodasi dan Restoran, hal. 77).  

Secara garis besar restoran dapat digolongkan menjadi empat macam 

yaitu: 

a. Exclusive 

Jenis ini mempunyai karakteristik tertentu, sebab makanan yang disediakan dibuat 

atas pesanan pelanggan, sehingga sifatnya eksklusif 

b. Larger 

Rumah makan ini banyak dipakai sebab mempunyai resiko yang kecil, disini 

disediakan  Masakan sesuai dengan selera masakan umum. (Lawson, 1973;28).   

c. Smaller 

Rumah makan ini mempunyai masakan dan minuman khusus disamping masakan 

dan minuman lainnya. Daya tariknya pada menu khusus, juga mutu masakan 

harus tetap ditingkatkan supaya pengunjung tidak merasa kecewa.   

d. Popular 

Rumah makan ini menyediakan bermacam - macam masakan dalam jumlah 

banyak, sehingga pengunjung dapat mengambil sendiri masakan yang telah 
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disediakan diatas meja. 

Menurut (Soekresno, 2001:17) jenis restoran berdasarkan pengelolaan dan 

sistem penyajian dibedakan menjadi 3, yaitu:   

a. Restoran formal 

Pengertian restoran formal adalah industri jasa pelayanan makanan dan 

minuman yang dikelola secara komersial dan profesional dengan pelayanan yang 

eksklusif.  

b. Restoran Informal 

Pengertian restoran informal adalah industri jasa pelayanan makanan dan 

minuman yang dikelola secara komersial dan professional dengan lebih 

mengutamakan kecepatan pelayanan, kepraktisan, dan percepatan frekuensi yang 

silih berganti pelanggan. 

c. Specialties restaurant 

Pengertian specialties restaurant adalah industri jasa pelayanan makanan dan 

minuman yang dikelola secara komersial dan profesional dengan menyediakan 

makanan khas dan diikuti dengan sistem penyajian khas dari suatu Negara/ 

Daerah tertentu 

Bedasarkan pembahasan diatas, Waroeng Jadoel tergolong specialties 

restaurant dimana restoran ini menjual makanan yang berasal dari Negara tertentu 

yaitu masakan Indonesia – Gresik. Didukung dengan teknik pelayanan yang tepat, 

penuh perhatian dan mengusung keramah-tamahan khas Indonesia.  
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3.3. Sistem Pelayanan dalam Restoran  “Waroeng  Djadoel”   

Menurut Marsum (2007;21) Secara garis besarnya kegiatan didalam 

sebuah restoran dapat dibagi dalam empat jenis kegiatan yaitu : 

a. Dapur, mempersiapkan dan memproduksi hidangan.  

b. Ruang makan, menawarkan, menjual dan sekaligus menyajikan 

c. Bar, menjual minuman beralkohol dan melayani tamu.  

d. Kasir, tempat tamu untuk melakukan pembayaran.  

Sistem pelayanan yang dibagi menjadi 4 jenis (Lawson, Fred. 1973, 

Restaurant Planning & Design) yaitu:  

a. Self Service 

 Pengunjung melayani dirinya sendiri (mengambil makanan) lalu 

melakukan pembayaran  

b. Ala Carte 

Pengunjung dilayani sepenuhnya oleh pelayan  

c. Counter Service 

Terdapat area khusus untuk display makanan dan servis cepat dan informal  

d. Automatic Vending 

Mesin otomatis 

Bedasarkan jenis pelayanan yang ada, restoran “Waroeng   Djadoel” 

termasuk tipe Ala Carte karean sistem restoran ini adalah pengunjung dilayani 

sepenuhnya oleh pelayan. Mulai dari datang, diantar ke meja yang diinginkan, 

memesan makanan, makanan diantar, lalu meminta bill dan membayar dan 

terakhir diantar pelayan sampai ke pintu depan.  
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3.4 Image 

Image merupakan hal penting untuk klien dari restoran “Waroeng  

Djadoel”   dan merupakan hal yang harus dipenuhi dalam desain perancangan 

restoran sehingga dapat menyampaikan image restoran tersebut dengan baik. 

Image yang diinginkan oleh klien terhadap restoran ini adalah sebagai restoran 

yang menjadi ikon di kota Gresik. Konsep yang diberikan dari klien adalah Gresik 

Heritage atau kebudayaan Gresik. Dari konsep itu, image yang ditunjukkan 

adalah Kampung Kemasan yang merupakan ikon dari kota Gresik ini. Image dari 

Kampung Kemasan adalah bernuansa historis, megah, gabungan budaya yang 

indah dan sangat artistik. Menurut klien saat ini banyak sekali orang yang tidak 

mengerti kebudayaan kotanya sendiri, padahal kota Gresik merupakan 

kebudayaan yang unik karena merupakan gabungan dari beberapa Negara yang 

berakar menjadi arsitektur kota ini.  

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1. Image Waroeng Djadoel 
Sumber: Data Pribadi 

 

 Gresik adalah salah satu contoh kota yang heritage atau kebudayaannya 

disebut Culture Complex atau penggabungan budaya adalah sebutan untuk sebuah 
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grup yang berhubungan dan mewarisi penggabungan berbagai macam budaya dan 

menjadi unik oleh karena hal itu. Hal ini terlihat dari arsitektur, kebiasaan, agama, 

mata pencaharian dan faktor lain yang masih terlihat sampai hari ini. Negara yang 

paling besar dalam memberikan pengaruh pada Gresik adalah Cina, Eropa 

(Belanda) dan Arab.  

 Salah satu contoh konkrit yang amat menarik di kota Gresik adalah 

peninggalan Kampung Kemasan. Kampung Kemasan merupakan gang sepanjang 

sekitar 200 meter di kawasan yang dikenal dengan nama Pakelingan, Kecamatan 

Kota Gresik. Lokasi ini pada abad ke-19 M merupakan pemukiman orang-orang 

Cina, Arab, Eropa dan pribumi yang berkecukupan. Pada mulanya bangsa Eropa 

datang di abad ke-17M untuk menyebarkan 3G (gold, gospel and glory) yaitu 

mencari kekayaan, menyebar agama kristen dan kekuasaan. Bangsa Eropa yang 

pertama kali membangun arsitektur bergaya Eropa yang melambangkan status 

sosial dan kemegahan yaitu bangunan khas Roma seperti pilar ionia dan doria, 

jendela dan pintu model arch atau setengah lingkaran diatas yang difinishing cat 

putih. Beberapa abad kemudian seorang Cina bernama Bak Liong merupakan 

tukang emas yang kaya dan terkenal. Sedangkan nama   “Kampung   Kemasan”  

berasal dari Bak   Liong   yaitu   “masa   keemasan”.   Sepeninggal Bak Liong, H. 

Oemar bin Ahmad, warga keturunan Arab, yang dikenal sebagai pedagang kulit 

mendirikan rumah di daerah ini dan berkembang semakin banyak dan merupakan 

pemukiman orang kaya lama. 

Bangunan bekas orang Eropa yang sudah setengah hancur dibangun 

kembali oleh orang Cina namun masih dipertahankan pilar-pilarnya. Orang Cina 



 42 

mengecat ulang tembok dan mengganti material dengan batu bata dan jendela 

kayu. Selanjutnya banyak orang Arab yang membangun rumahnya dengan khas 

jendela berbentuk kubah dan lantai yang sudah lapuk ditempel keramik khas motif 

Arab. Begitulah mengapa Kampung Kemasan memiliki tampilan yang unik dan 

tidak dapat ditemui di kota atau Negara manapun yang sampai sekarang menjadi 

warisan budaya yang masih sering didatangi warga lokal dan turis.  

Arsitektur yang terlihat di Kampung ini adalah dominasi cat dan bata 

merah dari pengaruh Cina, pilar besar bergaya doria dan ionia dan jendela besar 

dengan lengkungan diatas dan penggunaan material kaca patri dan lis besi dari 

Eropa dan pemakaian keramik motif khas Arab di dinding dan lantai. (Buku Kota 

Gresik- sejarah sosial budaya dan ekonomi, Oemar Zainuddin) 

 

a. Karateristik Chinese – Gresik Style 

 Karateristik pengaruh Cina adalah warna dasar merah dan oranye yang 

melambangkan kekayaan dan kemakmuran sebagai lambang bangsa Cina. Hal ini 

terlihat dari dinding, pintu dan jendela yang didominasi warna itu.  

 Pintu dan jendela pengaruh Cina adalah pintu khas Pecinan dengan 

ornamen bercelah-celah di bagian bawah dan atasnya untuk ventilasi udara. 

Material dari pintunya adalah berbahan dasar kayu karena kayu adalah material 

yang mudah didapatkan di Gresik pada masa itu. Di bangunan Kampung 

Kemasan, model khas Cina tidak terlihat khusus Pecinan melainkan sudah 

bercampur dengan arsitektur yang lain yaitu Eropa (Belanda) dan Arab. Terlihat 

dari salah satu contoh di gambar 5.4, jendela khas Pecinan warna coklat 
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mempunyai bentukan setengah lingkaran diatasnya. Ini merupakan bukti 

penggabungan model jendela antara Cina dan Eropa. 

 

Gambar 3.2. Pengaruh Cina di Kampung Kemasan 
Sumber: Dokumen Pribadi  

 
 Aksesoris dari arsitektur Cina adalah naikan ketinggian sekitar 30 cm di 

teras depan rumah di sisi kanan dan kiri yang difungsikan untuk altar 

sembahyang. Selain itu hiasan sangkar burung dan kursi dan meja teras kecil juga 

banyak ditemui.  

 

b. Karateristik European Dutch – Gresik Style  

 Hal yang paling mencolok dari pengaruh Eropa adalah pilar khas ionia dan 

donia yang merupakan pilar yang terinspirasi Yunani dan dikembangkan 

bentuknya oleh Roma. Pilar di Kampung Kemasan setinggi kurang lebih 3-5 m 

dan biasanya menopang bentukan teras depan rumah.  
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Gambar 3.3. Pengaruh Eropa di Kampung Kemasan 
Sumber: Dokumen Pribadi 

 

Pilar ini memberi kesan megah dan agung karena terlihat langsung dari 

depan rumah. Terlihat juga beberapa bentukan setengah pilar yang menempel di 

dinding dan bentukan arch / setengah lingkar menyambung diatasnya (gambar 

5.6). Finishing cat putih dan ornamen ukiran bunga, burung dan bentukan Eropa 

masih terlihat walau sudah termakan umur.  

Gambar 3.4 Pilar Eropa di Kampung Kemasan 
Sumber: Dokumen Pribadi  

 
 Selain itu bentukan khas atap Eropa yang menyerupai naikan level dan 

paling tinggi di pucuk atap juga terlihat. Ornamen nya berupa ukiran dan lis yang 

memberi kesan mewah. Arsitektur yang paling terlihat adalah bentukan atap dan 

pilar khas Eropa, sebab warna dinding sudah banyak yang dicat ulang. Namun 
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atap dan pilar biasanya masih dipertahankan yang dibudidayakan dengan cara 

pengecatan ulang dan memperbaiki semirip mungkin.  

Selain itu bentukan jendela dan pintu memakai bentuk lengkungan diatas. 

Material yang dipakai kebanyakan teralis besi yang dicat hitam dikombinasi kaca 

bening.  

 Gambar 3.5 Arsitektur Eropa di Kampung Kemasan 
Sumber: Dokumen Pribadi  

 

c. Karateristik Arabian – Gresik Style  

 Karateristik Arab pada arsitektur adalah kesan mewah, makmur dan 

bersahaja. Para pedagang yang masuk ke Gresik pada jaman itu membawa 

barang-barang aksesoris dan perabot dari bangsa mereka. Namun seiring 

menetapnya orang Arab di Gresik, mereka mulai menyesuaikan bentukan Arab 

asli dengan material yang ada di Gresik. Sehingga Arab-Gresik lebih 

disederhanakan namun masih terlihat pengaruh Arab yang kental di desain 

peninggalan Kampung Kemasan.  

Pengaruh Arab paling banyak terlihat di pola dan permainan warna yaitu 

merah maroon, hijau, biru tua, ungu, dan kuning keemasan. Pemakaian tegel 
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motif Arab banyak ditemui di lantai dan dinding sebagai pemanis seperti di 

gambar 3.6.   

  

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.6. Keramik Arab di Kampung Kemasan 
Sumber: Dokumen Pribadi 

 

Bentukan jendela dan pintu motif Arab paling kental terlihat di pintu dan 

jendela masjid yang ada di Kampung Kemasan yaitu berbentuk kubah atau seperti 

bawang yang melancip diatasnya. Pola dan motif Arab cenderung ramai dengan 

pola dasar bulat, bunga dan hexagon.  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Gambar 3.7. Arsitektur Arab di Kampung Kemasan 
Sumber: Dokumen Pribadi  
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Dengan memberi image Gresik Heritage yang tepat kepada restoran dan di 

aplikasikan dengan sesuai pula, maka restoran ini dapat menjadi ikon yang dapat 

menarik banyak pengunjung lokal maupun asing dan dengan tujuan untuk 

memajukan kota Gresik.  

 

3.5. Perabot 

Pengertian mebel secara umum adalah benda pakai yang dapat 

dipindahkan, berguna bagi kegiatan hidup manusia, mulai dari duduk, tidur, 

bekerja, makan, bermain dan sebagainya, yang memberi kenyamanan dan 

keindahan bagi pemakainya (Baryl, 1977 dalam Marizar, 2005).  

Perabot dalam restoran merupakan bagian yang penting dan berperan 

dalam menggambarkan sesuai konsep yang ingin ditunjukkan oleh restoran itu 

dan membuat pengunjung masuk dalam suasana yang berbeda dan santai. Oleh 

karena itu pemilihan dan peletakkan perabot disesuaikan berdasarkan kebutuhan. 

Persyaratan yang harus dimiliki oleh perabotan adalah keergonomisan, untuk 

kenyamanan dan keselamatan kerja pada perabotan pengisi interior restoran.   

Jenis perabot yang dipilih  untuk  restoran  “Waroeng  Jadoel” adalah perabot 

yang santai  dengan 3 desain yang berbeda pada 3 area yang berbeda yaitu Cina, 

Arab dan Eropa. Desain tetap berakar pada perabotan khas Kampung Kemasan 

yaitu perabotan dari kayu yang menyesuaikan dengan pengerajin kayu yang 

banyak di Gresik pada masa itu. Lalu disesuaikan dengan inspirasi perabot dari 

rumah-rumah milik orang Cina, Arab dan Eropa dan lebih diserderhanakan agar 

kesannya setara dengan area yang berbeda.  
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a. Perabot Chinese - Gresik 

 Perabot khas Cina-Gresik adalah perabot khas Pecinan yang terlihat 

sederhana dengan bentukan persegi standar yang terbuat dari kayu. Jenis kursi 

adalah kursi single dengan sandaran dan kursi berbentuk stool panjang tanpa 

sandaran yang bisa memuat 3 orang. Stool tanpa sandaran ini dibuat agar orang 

yang makan bisa menaikkan kakinya di kursi dan duduk lebih santai sambil 

menikmati makanannya. Kursi khas Pecinan biasanya tidak memakai spons atau 

busa di bagian dudukan. Hal ini membuat kursi khas Pecinan terlihat sederhana 

dan  “merakyat”.   

Finishing perabot khas Pecinan biasanya hanya dicat satu warna polos. 

Warna yang dipakai adalah warna coklat, merah, hijau jadul, biru jadul dan putih 

gading. 

 

Gambar 3.8. Perabot Khas Pecinan 
Sumber: Dokumen Pribadi 
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Studi lapangan yang dipakai untuk mendalami karateristik Cina adalah 

food court Eat n Eat yang ada di Surabaya. Food court ini berkonsep Pecinan 

yang ada di Jakarta pada masa lampau.  Karateristik perabot khas Cina bisa dilihat 

di gambar 3.8.   

Gambar 3.9. Perabot di Eat n Eat 
Sumber: Dokumen Pribadi 

 

b. Perabot Arabic – Gresik  

 Perabot Arab - Gresik sangat mengutamakan kenyamanan dan material 

yang dipakai. Jenis kursi Arab sangat beragam seperti bentuk sofa lesehan karena  
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terinspirasi dari kebiasaan orang Arab yang suka duduk melingkar dan menghisap 

sisha atau minum teh Arab. Kursi Arab biasanya memiliki spons yang tebal untuk 

bagian duduk dan dan masih ditambahi bantal warna –warni yang sangat menarik. 

Kursi jenis lain yaitu berbentuk kursi single dengan sandaran untuk punggung dan 

sandaran untuk kedua tangan. Karateristik yang kental adalah bentukan yang 

artistik yang banyak lekukan dan putaran. Bila dilihat seperti contohnya adopsi 

bentukan kubah yang elegan.  

 
Gambar 3.10. Karateristik Perabot Arab 

Sumber: Dokumen Pribadi 
 

 Karateristik perabot Arab – Gresik lebih sederhana dan simple. Bentukan 

yang dipakai adalah bentukan khas kubah untuk bagian sandaran. Material yang 

dipakai   lebih   “membumi”   yaitu   rotan   berukuran   besar   dan   kayu   karena  

merupakan bahan yang mudah didapatkan di Gresik pada abad ke -19M. Spons 

dudukan dipakai agar nyaman untuk dudukan dan dihiasi dengan beberapa bantal 

dengan corak yang menarik. 

c. Perabot European (Dutch) – Gresik  

 Perabot khas Eropa pada abad ke 19M diungguli oleh Perancis yaitu gaya 

perabotan Renaissaance sampai akhir abad ke 19M. Gaya perabotan Eropa 
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sangatlah artistik dan penuh ukuran di setiap detailnya. Spons juga dipakai di 

bagain dudukan dan sandaran untuk kenyamanan. Warna yang banyak dipakai 

untuk finishing adalah warna putih tulang, putih gading, emas, krem dan coklat.  

 

 

 

 

 

 

 
 

Gambar 3.11. Karateristik Perabot Eropa 
Sumber: Dokumen Pribadi 

 

 Sama seperti pengaruh Negara yang lain, perabot bergaya Eropa-Gresik 

adalah versi yang lebih sederhana dari Negara yang asli. Material yang dipakai 

adalah kayu karena banyaknya sumber daya alam kayu dan pengerajin kayu di 

Gresik pada masa itu.  

 

3.6. Standar Elemen Pembentuk Interior 

3.6.1. Lantai 

Lantai merupakan aspek penting dari desain restoran. Lantai dapat 

menunjang fungsi yang terjadi dalam ruang, dapat memberi karakter dan dapat 

memperjelas sifat ruang misalnya dengan memberikan permainan pada 

permukaan lantai itu sendiri. (Suptandar 123-124)   

Dalam buku (The Encyclopedia Americana, 1990 : 263) fungsi lantai tidak 
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saja sebagai tempat untuk kaki berpijak, tetapi juga sebagai unsur dekorasi, 

sebagai pendukung beban untuk penempatan furniture, fasilitas dan lain 

sebagainya, dan sebagai penyerap / peredam suara. Bahan lantai ada 2 jenis yaitu : 

1. Bahan keras berupa kayu, batu alam, batu bata, marmer dsb. 

2. Bahan lembut berupa karpet, permadani dsb.  Untuk kekuatan lantai, pemilihan 

material lantai yang tahan terhadap kelembaban, minyak dan noda khususnya 

daerah yang digunakan untuk bekerja/ daerah lalu lalang.(Ching,1996 : 199). 

Tabel 3.1 Material Penutup Lantai 

Material Advantage Disadvantage 

Carpet  -Peredam suara 

-Kenyamanan  

-Tersedia dalam berbagai 

macam corak dan warna 

-Butuh perawatan khusus 

-Harus diganti yang baru kurang lebih 5 tahun 

sekali 

Indoor 

Wood 

Flooring  

-Nyaman dan hangat 

- tahan lama 

-Membersihkannya cukup 

mudah 

-Tersedia dalam berbagai 

macam corak dan warna 

-Mudah terbakar 

-Melengkung bila terkena banyak air  

-Kotoran masuk bila nat tidak rapi 

-Mudah tergores 

Outdoor 

Wood 

-Durabilitas tinggi 

-Mudah dibersihkan 

-Kuat panas dan air 

-Harus diganti 4 taun sekali karena mudah pudar 

warnanya 

Sumber: data pribadi 

 

3.6.2. Dinding  

Dinding merupakan suatu bidang nyata yang membatasi suatu ruang atau 
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pembatas kegiatan yang mempunyai jenis kegiatan berbeda (Suptandar, 1982 : 3). 

 Dinding adalah unsur pembentuk ruang yang penting untuk setiap 

bangunan. Secara tradisional, dinding telah berfungsi sebagai struktural pemikul 

lantai di atas permukaan tanah, langit – langit dan atap. Menjadi muka bangunan. 

Memberi proteksi dan privasi pada ruang interior yang dibentuknya (Ching, 1996 

: 176). 

 Menurut Suptandar (1999), dinding merupakan unsur yang penting dalam 

pembentukan ruang, baik sebagai unsur penyekat maupun sebagai unsur dekoratif 

Adapun fungsi dinding sebagai pembatas ruangan dibagi menjadi dua jenis, yaitu: 

a. Struktural  

- Bearing walls: Dinding yang dibangun untuk menahan tepi dari tumpukan tanah 

- Load bearing wall: Dinding yang digunakan untuk menopang balok, lantai, atap, 

dan sebagainya 

- Foundation wall: Dinding yang dipakai di bawah lantai, tingkat, dan untuk 

menopang balok-balok di lantai pertama 

b. Non-stuktural 

- Party walls: Dinding pemisah antara dua bangunan dan bersandar pada masing - 

masing bangunan 

- Fire walls: Dinding yang dipergunakan sebagai pelindung dari pancangan api 

yang disebabkan oleh kebakaran 

- Curtain or panel walls: Digunakan sebagai pengisi pada konstruksi yang kaku 

- Partition walls: Dinding yang dipergunakan untuk pemisah dan pembentuk 

ruang yang lebih besar dalam ruangan 
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3.6.3. Langit-Langit 

Langit-langit atau plafon dapat diartikan sebagai pembatas antara ruang 

atas (atap) dengan ruangan bawah. Fungsi utama dari plafon dalam suatu disain 

yaitu sebagai penutup bangunan dan menyembunyikan peralatan – peralatan 

enginering serta terminal equipment. Ketinggian langit – langit mempunyai 

pengaruh besar terhadap skala ruang. Langit – langit yang tinggi cenderung 

menjadikan ruang terasa terbuka, segar dan luas. Dapat juga memberi suasana 

agung atau resmi, khususnya jika rupa dan bentuknya beraturan. Langit – langit 

yang rendah, sebaliknya, mempertegas kualitas ruangnya dan cenderung 

menciptakan suasana intim dan ramah (Ching, 1996 : 193). Berikut beberapa 

fungsi dari plafon:  

a. Pelindung kegiatan manusia 

b. Pembentuk ruang 

c. Sebagai skylight untuk meneruskan cahaya alami ke dalam bangunan 

d. Untuk menonjolkan konstruksi pada gedung - gedung untuk dekorasi 

e. Menjadi sebuah ruang untuk pelindung berbagai kabel instalasi 

f. Sebagai bidang untuk meletakkan titik lampu 

g. Sebagai penunjang unsur dekorasi ruang dalam 

 

3.6.4 Sistem Penghawaan 

Menurut J. Pamudji Suptandar, kenyamanan fisik dapat dicapai pada 

kondisi temperatur rata-rata 23ºC pencapaian kondisi kenyamanan ini tergantung 

dari banyaknya bukaan jendela, jenis kegiatan, cara berpakaian, banyaknya 
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radiasi, penyinaran matahari, kondisi lingkungan, jumlah manusia, dan dimensi 

ruang. 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 ini dilakukan 

ketika tidak ventilasi alam yang kurang memenuhi persyaratan, keadaan 

temperatur dan kelembapan udara yang kurang seimbang, keadaan lingkungan 

hidup yang tidak memenuhi persyaratan ketentraman, terutama yang disebabkan 

oleh polusi udara dan suara, serta udara bersih yang tidak mencukupi untuk 

kebutuhan suatu ruang dengan jumlah orang beserta aktivitasnya.  

 

 

 

 

 
Gambar 3.12. Penghawaan alami dan buatan 

Sumber: http://abadimultiteknik.files.wordpress.com/2010/01/ac-panasonic17.jpg 
 
 

3.6.5. Sistem Pencahayaan 

Tujuan utama pencahayaan dalam suatu restoran adalah untuk mengurangi 

pemakaian listrik dan lebih peduli dengan lingkungan. Selain itu pemakaian 

lampu haruslah bijaksana dan sesuai dengan kebutuhan pemakai di setiap area.  

Desain restoran akan dibuat sedekat mungkin dengan alam, karena luas 

proyek juga cukup besar sehingga memungkinkan untuk menyambungkan antara 

area restoran dan area taman sehingga terkesan alami dan natural. Jendela dan 

pintu menghubungkan area dalam dan luar juga berguna sebagai pencahayaan 
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alami yang bisa dimanfaatkan selama siang hari dan mengurangi pemakaian 

lampu.  

Pencahayaan yang baik di restoran adalah penerangan yang tidak membuat 

silau dan cenderung remang untuk kesan hangat dan mendukung konsep heritage 

Gresik. Selain itu pemilihan warna yang tepat juga akan memberi tampilan 

menarik untuk makanan dan memberi efek psikologis yang baik untuk 

pengunjung.    

Menurut Lasa (2005: 56), 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.  

b. Bersifat alami, tersedia melimpah dan terbaharui; 

c. Tidak memerlukan biaya dalam penggunaannya;  

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

panas dan kimiawi yang diperlukan bagi makluk hidup di bumi;  

e. Cahaya alam dapat memberikan kesan lingkungan yang berbeda, bahkan 

kadang-kadang sangat memuaskan.  

 

Sedangkan kelemahan cahaya alam menurut Lasa (2005: 170)  

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

oleh waktu dan cuaca;  

b. Cahaya alam pada malam hari tidak tersedia;  
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c. Perubahan kekuatan yang besar dari terang ke gelap dan sebaliknya, kurang 

memenuhi kebutuhan pembaca, karena mata sangat peka terhadap perubahan 

tersebut;  

d. Perlengkapan untuk melindungi dari panas dan silau membutuhkan biaya 

tambahan yang cukup tinggi.  

 

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: 131). Keuntungan menggunakan cahaya buatan:  

a. Cahaya buatan dapat dikendalikan, dalam arti bahwa kekuatan pencahayaan 

yang dihasilkan dari lampu dapat diatur sesuai dengan kebutuhan 

b. Penataan lampu yang baik dapat menimbulkan kesan artistik bagi restoran  

c. Arah jatuhnya cahaya dapat diatur, sehingga tidak menimbulkan silau bagi 

pengguna yang sedang makan. (Lasa, 2005: 171).  

 

Sedangkan kelemahan penggunaan cahaya buatan:  

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

sumber tenaga listrik 

b. Cahaya buatan kurang baik bagi kesehatan manusia jika digunakan terus 

menerus di ruang tertutup tanpa dukungan cahaya alami 
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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 tigacara yaitu; 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 309)  

Cara terakhir adalah dengan mendisain akustik ruang dengan material 

penutup dinding dan plafon, pemakaian alat pengurangan suara, material dinding 

yang dapat menyerap suara dan pemakaian jendela sehingga suara tidak merambat 

di ruangan.  

 

3.6.7. Unsur Pelengkap Pembentuk Ruang  

a. Pintu   

Pintu dan jalan masuk memungkinkan akses fisik untuk kita sendiri, perabot, dan 

barang-barang untuk masuk dan keluar bangunan dan dari satu ruang ke ruang 

lain dalam bangunan. (Ching, 1996: 220). 

 Pintu merupakan bukaan ruang yang berfungsi sebagai tempat keluar dan 
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masuknya orang-orang yang melakukan kegiatan dalam ruang. Penempatan pintu 

sangat berpengaruh pada sistem sirkulasi yang dipergunakan, pengarahan atau 

pembimbing jalan. (Suptandar, 1982 : 56). Keberadaan pintu juga dapat 

mengendalikan jalan keluar masuk cahaya, suara, udara, panas dan dingin. 

(Ching, 1996:112). 

b. Jendela 

Ukuran dan orientasi jendela dan lubang cahaya dari atap mengendalikan 

kualitas dan kuantitas cahaya matahari yang menembus dan menyinari ruang, 

ukuran jendela berkaitan dengan cahaya penerangan intensitas dan warnanya 

ditentukan oleh orientasi jendela dan penempatanya dalam ruang. (Ching, 1996: 

208). 

 Penempatan posisi jendela yang strategis dan estetis dengan pertimbangan 

view, tentunya akan menarik minat pengunjung dalam ruang Restoran sambil 

menikmati   pemandangan   karena   disebutkan,   “Suasana   lingkungan   merupakan  

faktor penting dalam merancang hunian, dimana dekorasi dan sistem pencahayaan 

merupakan bagian-bagian  yang  terpadu”.  (Neufert,  1990  :  205).  Secara  tradisional 

jendela mempunyai tiga fungsi : sebagai penerima cahaya dari luar, ventilasi dan 

mengatur pemandangan. 

c. Ventilasi 

Ventilasi adalah pergerakan udara masuk kedalam dan keluar dari ruang 

tertutup. (Penghawaan) Ruangan di wilayah terluar bangunan menggunakan 

ventilasi untuk mengalirkan udara, sementara untuk ruangan yang posisinya di 

tengah bangunan, bisa menggunakan channel penangkap angin, atau biasa disebut 
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saluran penangkap angin. 

 

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 dan benda dalam ruang. (Susptandar 114 - 115) pola sirkulasi 

terutama ditentukan oleh jalan masuk utama. Fungsi sirkulasi adalah memberikan 

kelancaran bagi arus karyawan maupun pengunjung (Ching 1996) 

Menurut Dk. Ching, pola sirkulasi ditentukan oleh pintu masuk utama dan 

kelencaran sirkulasi ditentukan oleh pengelompokan dan organisasi yang benar. 

Penataan restoran harus: 

a. Mempunyai sirkulasi yang luas dan sesuai kebutuhan jalur  

b. Memudahkan pengunjung untuk menuju area tempat duduk yang dipilih  

c. Memudahakan karyawan untuk keliling dan melayani pengunjung 

d. Jarak kursi harus tepat dan tidak sempit 

e. Sesuai dengan kaidah ergonomi 

 

Jenis sirkulasi antara lain:  

a. Grid: Sistem sirkulasi yang memakai pola tertentu dan berulang misal zig-zag. 

Keuntungannya adalah mengurangi jarak yang tidak perlu dan jarak yang efisien.  

b. Linier: Penataan sirkulasi yang lurus. Dibentuk dengan penataan meja kursi 

yang berbaris lurus sehingga sirkulasi tepat ditengah dan membentuk garis lurus 

c. Radial  : Sirkulasi yang memusat ke satu titik 
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d. Spiral: Berasal dari 1 titik, dan sirkulasinya seolah memutari satu titik tersebut.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.13. Pola Sirkulasi 
Sumber: Ching, 2008 

 

3.6.9. Sistem Pendukung Ruang 

 Hal lain yang dapat mendukung suasana yang mendukung indra 

penglihatan lewat konsep desain adalah indra pendengaran. Suatu mood dan 

ambience dapat ditingkatkan melalui musik yang tepat. Berikut tabel yang 

menunjukkan efek musik terhadap karakteristik restoran (Wilson,2003). Tabel 

bias dilihat di tabel 3.2. 



 62 

 Tabel 3.2. Pengaruh efek musik 

Sumber: Wilson, 2003 
 

3.6.10. Aspek Pendukung lain 

 Dalam buku Unsur Warna dalam Perancangan Desain karangan Artini 

Kusmiati dan Pamudji Suptandar disebutkan beberapa persepsi bila sebuah warna 

ditangkap oleh penglihatan manusia yaitu : 

a. Persepsi Visual 

Dalam persepsi visual apabila terjadi kontras dan kejenuhan akan terjadi 

glare yang sangat mengganggu. 

b. Persepsi Thermal   

Masing-masing warna mempunyai temperatur yang berbeda-beda dan 
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masing-masing warna tersebut mempunyai tingkat kemampuan merefleksi warna 

yang berbeda-beda. Warna muda mempunyai kemampuan merefleksi panas lebih 

besar, sedangkan warna tua mempunyai kemampuan menyerap panas, sehingga 

panas yang diterima disimpan di dalam benda yang berwarna tersebut. 

c. Persepsi Psikologi   

Setiap warna menunjukkan gejala emosional yang berbeda. Warna-warna 

hangat (hues) sering dihubungkan dengan api, matahari dan panas. Warna ini 

mampu menaikkan emosional seseorang. Warna dingin (cool hues) sering 

dihubungkan dengan es, bayang-bayang dan air. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 3.14. Colors and Moods 
Sumber: http://3.bp.blogspot.com/-g-vtYdqVAKM/ -and-moods.jpg 
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3.7. Antropometri dan Ergonometri 

Dalam perancangan interior restoran  “Waroeng  Jadoel”, standarisasi yang 

digunakan diantaranya adalah buku Dimensi Manusia dan Ruang Interior (Panero, 

Zelnik, 2001). 

Berikut adalah tabel yang menjelaskan human dimesion yang dipakai 

dalam peracangan restoran Waroeng Jadoel: 

a. Area makan 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.15. Recommended Circulation for Accoustic and Visual Privacy 
Sumber: Panero,2003 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Gambar 3.16. Booth Seating and Circulation Clearences 

 

Sumber: Panero,2003 
 

Gambar 3.2. Booth seating and circulation clearences 
Sumber: Panero,2003 

 

Gambar 3.2. Booth seating and circulation clearences 
Sumber: Panero,2003 



 65 

 

 

 

 

 

 
Gambar 3.17. Breakfast Table for Four 

Sumber: Panero,2003 
 

 

 

 

 

 

 
Gambar 3.18. Rectangular Table for Six 

Sumber: Panero,2003 
 

b. Area service 

 

 

 

 

 

 
 
 

Gambar 3.19. Ukuran Standar Bar 
Sumber: Panero,2003 
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Gambar 3.20. Unit dinding/Pencapaian Oleh Pria dan Wanita 
Sumber: Panero,2003 

 

c. Area dapur  

 

 

 

 

 

 
Gambar 3.21. Cabinet Reach Comparison 

Sumber: Panero,2003 
 

 

 

 

 

 

 
 

Gambar 3.22. Standar Sink Center 2 
Sumber: Panero,2003 
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Gambar 3.22. Standar Refrigerator Center 2 
Sumber: Panero,2003 

 

d. Area kasir 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.24. Ukuran Standar untuk Area Kasir  
Sumber: Panero,2003 

 

 

 

 

 

 
 

Gambar 3.24. Receptionist's Workstation/Desk Height 


