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BAB III 

TINJAUAN LITERATUR 

3.1 Batasan Perancangan 

Perencanaan dan perancangan interior showroom Aldo Furniture 

mengutamakan pada area berikut: 

a. Window Display Area

b. Sample Area

c. Display Area

d. Private Office Area

e. Receiption Area

Selain itu, desain booth pameran pada saat Aldo Furniture mengadakan 

pameran yang mengutamakan area berikut: 

a. Consultation Area

b. Sample Area

c. Display Area

Dari batasan perancangan tersebut, memusatkan pada perencanaan dan 

perancangan dalam penempatan layout, pemilihan produk yang tepat dan tata 

display yang menarik, pemilihan material dan lighting yang tepat bagi pengunjung 

agar mereka dapat merasakan kenyamanan saat mengunjungi showroom dan 

booth. Desain juga akan memperhatikan psikologi warna dan tujuan yaitu ingin 

26 



27 
 

mengangkat unsur kebudayaan batik tradisional ke dalam interior 

showroom.sistem akustik, pencahayaan dan penghawaan yang baik. 

 

3.2 Perbedaan Definisi 

3.2.1 Definisi Showroom 

1. 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 ) 

2. Data Pengguna Galeri 

a. Karakteristik pengguna: 

 1. Pengunjung 

     Target pasar    : Kalangan menengah ke atas 

     Pengeluaran untuk furniture: Rp. 500.00 s.d. Rp. 2.000.000 

               Area tempat tinggal   : Banjarmasin  

     Perilaku    : (1) Datang, melihat, dan pergi 

      (2) Kritis mengenai harga dan kualitas 

      (3) Senang akan diskon harga 

      (4) Senang akan pilihan 

      (5) Senang jika ada pendamping saat  

            membeli 

                 (6) Suka mencoba, jika cocok maka akan  

                                             membelinya. 
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1. Staf / pegawai 

Terdiri dari : Administrator,  IT engineer dan Manager 

Area tempat tinggal : Banjarmasin (diutamakan yang dekat dengan 

                                  tempat demi efisiensi kerja) 

        Perilaku     : (1) Menggunakan piranti teknologi(komputer, 

              printer dan fotokopi) 

        (2) Mendampingi pengunjung (area konsultasi, 

         sampel, katalog dan brosur) 

a.) Standar Dimensi Manusia dan instalasi pada galeri 

 Data ini berguna untuk mengetahui standar minimum keleluasaan 

dan kenyamanan pengunjung saat menggunakan produk pada galeri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 Ergonomi Hubungan Visual 

Sumber : Panero dan Zenik (1979) 
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Gambar 3.2 Jangkauan manusia untuk mengambil barang yang didisplay pada hambalan 

Sumber: Panero dan Zenik (1979) 
 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.3 Batas sudut pandang maunsia saat berdiri dan duduk 

Sumber: Panero dan Zenik (1979) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Gambar 3.4 Ergonomi meja resepsionis 

Sumber: Panero dan Zenik (1979) 
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Gambar 3.4 Ergonomi Meja Resepsionis(Sambungan) 

Sumber: Panero dan Zenik (1979) 

 

3.2.2 Definisi Stan Pameran 

     1) Definisi 

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

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

                similar event (Hoffman,1989) 

      2) Data pengguna stan 

 Pengguna stan pameran adalah sales representative dan pengunjung 

      3) Standar dimensi manusia pada booth pameran 

Data ini berguna untuk mengetahui standar minimum keleluasaan 

atau kenyamanan pengunjung mengakses produk pada booth pameran 

 

 

 

 

 

Gambar 3.5 Ergonomi meja konsultasi 

Sumber: Panero dan Zenik (1979) 
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Gambar 3.5 Ergonomi meja konsultasi(Sambungan) 

Sumber: Panero dan Zenik (1979) 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.6 Batas pandang manusia 

Sumber: Panero dan Zenik (1979) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.7 Ergonomi akses pengunjung 

Sumber: Panero dan Zenik (1979) 
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      4) Tipe Stan Pameran 

a) One side Type 

 Tipe stan dimana satu sisi dari empat sisinya memiliki pembatas tertutup 

yang tidak dapat dilewati pengunjung 

b) L-shaped Type 

 Tipe stan dimana kedua sisi dari keempat sisinya memiliki pembatas 

tertutup yang tidak dapat dilewati pengunjung. 

c) U-shaped Type 

Tipe dimana hanya satu dari keempat sisinya yang tidak memiliki pembatas. 

d) Island Type 

 Tipe stan dimana keempat sisi lokasi tidak memiliki penghalang sehingga 

memudahkan pengunjung untuk mengitari stan pameran.(Onggodiputro, 1999) 

 

  

 

Gambar 3.8 (a) One side type,(b) L-shaped type,(c) U-shaped type,(d) Island type 

Sumber: Data Observasi Pribadi (2013) 

 

    5) Kebutuhan Ruang  

        a) Area Display 

Membutuhkan fasilitas atau perangkat untuk meletakkan produk.  

area display dititikberatkan bagaimana membuat produk semenarik 

mungkin bagi pengunjung, namun juga memberikan keleluasaan pada 

pengunjung, untuk mengamati dan mencoba produk pada luas lahan yang 

sempit. 

(a) (b) (c) (d) 
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        b) Area Konsultasi 

 Area konsultasi pada pameran digunakan pada saat ada pengunjung yang 

tertarik untuk mengenal lebih dalam produk dalam pameran, dan ingin bertemu 

dengan desainer dan membutuhkan meja dan kursi tempat dimana mereka akan 

saling berkomunikasi. 

3.3 Sistem Pelayanan Dalam 

 Sistem pelayanan yang diterapkan Aldo Furniture adalah customer 

friendliness, dimana pelayan akan senantiasa  mendampingi pengunjung yang 

melihat-lihat dan bertanya, bila pengunjung tertarik untuk membeli produk yang 

sedang di-display, mereka dapat langsung memesan produk tersebut atau mereka 

juga bisa mengubah lagi warna atau bentuk yang sesuai dengan apa yang mereka 

inginkan dan menunggu sampai produk itu selesai diproduksi.Setelah diproduksi, 

produk akan dikirimkan kepada pengunjung tersebut. Hal ini berlaku bagi produk 

seperti meja, kursi, atau satu set produk lengkap. Namun, apabila produk yang 

dibeli adalah lampu, atau aksesoris interior, maka pengunjung bisa segera 

membelinya di showroom. 

3.4 Image 

Image atau dalam bahasa Indonesia berarti “pencitraan‟, memiliki dampak 

yang penting bagi sebuah perusahaan. Kesan pertama masyarakat dibangun 

pertama kali dengan gaya visual (melihat bangunan dari luar ataupun logo 

perusahaan). Hasil pencitraan yang didapatkan dengan branding Aldo Furniture 

saat ini adalah perusahaan produk interior yang modern namun juga berkesan 
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tradisional Indonesia yang dicerminkan dari desain logo dan penggunaan material 

stainless steel pada sign board. 

3.5 Perabot 

Perabot adalah salah satu kategori elemen desain yang pasti selalu ada di 

hampir semua desain interior. Sementara dinding, lantai, langit-langit, jendela dan 

pintu ditata dalam bentuk arsitektur bangunan. Penggunaan perabot pada 

showroom atau stan pameran dapat bermacam-macam tipe, disesuaikan dengan 

tipe produk yang di-display dan masuk dalam kategori retail dengan segmen kelas 

ekonomi tertentu. 

Cara perabot ditata mempengaruhi bagaimana ruangan tersebut digunakan 

dan dipahami. Hampir semua perabot berdiri secara individu, namun juga dapat 

dibuat secara built-in, ataupun dibuat secara modular. 

 

3.6 Standar Elemen Pembentuk Interior  

3.6.1 Lantai  

Lantai berfungsi sebagai alas ruang. Lantai memberikan karakter dan 

memperjelas sifat ruang. Lantai yang berwarna terang tentunya akan 

meningkatkan cahaya dalam suatu ruang, sedangkan cahaya yang jatuh pada lantai 

yang berwarna gelap akan menyerap cahaya. Warna terang memberikan kesan 

meninggikan lantai, luas, halus sedangkan warna gelap akan memberikan kesan 

aman, dalam dan berat.  

Pola lantai dapat digunakan sebagai elemen dekoratif maupun 

menunjukkan jalur sirkulasi ruang. Persepsi pandangan mata dipengaruhi oleh 
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hukum perspektif, dimana pola lantai itu dapat memperbesar atau bahkan 

memperpendek salah satu dimensinya. (Ching, 1996)  

Lantai sebaiknya dibuat kedap air, mudah dibersihkan, tidak licin dan 

membutuhkan maintenance yang mudah. Pemilihan material lantai sangat 

keputusan yang harus diputuskan secara seksama, karena berdampak kepada biaya 

pemasangan, biaya perawatan, penggantian dan kemampuan. 

Berikut adalah beberapa pilihan material lantai yang dapat digunakan 

sebagai pilihan sebagai lantai pada rumah makan. 

Tabel 3.1 Karakteristik material untuk lantai 
Material Kelebihan Kekurangan 

Terazzo Dekoratif, tahan lama, 

dan mudah dirawat 
 

High initial \cost 

Unusable for areas subject to 

spillage 

Kayu Dekoratif dan nyaman Unusable for areas subject to 

spillage 

Moderate care and 

maintenance 

Beton Tahan lama, mudah 

dirawat dan lebih hemat 

biaya 

Mudah kotor dan berdebu 

Tidak nyaman untuk 

punggung, lutut dan kaki 

Keramik Tahan lama, mudah 

dirawat dan dekoratif. 

Mudah retak 

Sumber: Wade(1999) 

 

3.6.2 Dinding 

Dinding berfungsi sebagai penyekat ruang, yang harus diperhatikan agar 

unsur dinding mencapai sebuah kesatuan dengan elemen interior lainnya. Dinding 

sebaiknya diperhatikan pula materialnya, karena dinding yang bertekstur kasar 

akan menyimpan banyak debu dan mempersulit pembersihan. Bagian permukaan 
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dinding yang rawan terhadap cairan, disarankan untuk menggunakan material 

yang kedap air dan mudah dibersihkan seperti keramik, plat stainless, porselen 

ataupun material sejenis dengan ketinggian setinggi 2 meter dari lantai. 

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. (Ching, 1996) 

3.6.3 Plafon 

Elemen utama arsitektur yang ketiga dari ruang interior adalah langit-

langit. Meskipun berada di luar jangkauan tangan, namun langit-langit 

memainkan peran visual yang penting dalam pembentukan ruang interior dan 

dimensi vertikalnya. Langit-langit memberikan naungan dan perlindungan fisik 

maupun psikologis untuk semua yang ada di bawahnya. 

Langit-langit yang tinggi cenderung menjadikan ruangan terasa segar, 

terbuka dan luas. Hal ini dapat membuat suasana agung atau resmi, terutama jika 

rupa dan bentuknya beraturan. Langit –langit yang rendah mempertegas kualitas 

ruangan dan cenderung dan menciptakan suasana intim dan ramah. 

Sebagai elemen fungsional, langit-langit mempengaruhi pencahayaan 

ruang, kualitas akustiknya dan jumlah energi yang diperlukan untuk memanaskan 

dan mendinginkan ruangan. 
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3.6.4 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, menghilangkan bau keringat, gas 

karbondioksida. Jumlah atau kapasitas udara segar tersebut tergantung dari 

aktivitas penghuni, setiap tambahan jumlah sivitas, maka udara yang dimasukkan 

akan lebih besar. (Suptandar, 1982). 

Penghawaan terbagi menjadi 2, yaitu penghawaan alami dan buatan, 

penghawaan alami dapat memanfaatkan sistem cross ventilation melalui bukaan 

jendela pada ruangan. Sedangkan penghawaan buatan dapat bersumber dari kipas 

atau AC. 

Dalam pasaran umum, ada 3 (tiga) jenis AC yaitu: 

1) AC window. Umumnya dipakai pada perumahan dan dipasang pada 

salah satu dinding ruang dengan batas ketinggian yang terjangkau dan 

penyemprotan udara tidak menganggu pengguna. 

2) AC central. Umumnya digunakan pada unit-unit perkantoran, hotel 

maupun supermarket dengan pengkontrolan atau pengendalian yang dilakukan 

dari satu tempat. 

3) AC split . Bentuknya hampir sama dengan AC window, bedanya hanya 

terletak pada konstruksi di mana alat condensator terletak di luar ruang. 
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Pertimbangan pada penentuan jenis AC yang akan digunakan dengan 

memperhatikan pula besaran dan segi-segi ekonomis. AC window lebih cocok 

untuk ruang kecil dan untuk menghemat energi, dan dapat segera dimatikan 

bilamana ruangan tidak digunakan. Jenis AC split banyak disukai oleh karena 

kelembutan suara mesin yang tidak bising sehingga menjamin ketenangan. 

(Suptandar, 1999) 

 

3.6.5 Sistem Pencahayaan  

 Sistem pencahayaan adalah bagaimana kita bisa membuat benda-benda 

dalam ruang agar dapat tampak atau terlihat, sedang mengenai suasana (mood) 

tergantung dari fungsi ruang.  

Pencahayaan terbagi atas dua bagian yaitu :  

1) Pencahayaan alami; cahaya alam yang dimanfaatkan dalam perancangan ruang 

dalam adalah sinar matahari. Pencahayaan alami didapat dari bukaan pintu dan 

jendela. Jendela tinggi dapat memberi cahaya baik hingga dapat menerangi 

ruangan tanpa bantuan pencahayaan buatan pada siang hari. Jendela memanjang 

horisontal memberikan penyebaran cahaya dengan baik ke arah samping terutama 

dekat jendela itu sendiri. 

2) Pencahayaan buatan; pencahayaan yang dibuat oleh manusia, seperti cahaya 

lilin dan cahaya lampu listrik. Cahaya buatan mempunyai dua fungsi yakni ;  

a) sebagai sumber penerangan  

b) sebagai aksen, yang dapat memberikan keindahan pada ruang. 

(Suptandar,1999) 
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 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 aktivitas dalam ruangan. Secara kualitas, cahaya yang 

dihasilkan harus mampu menciptakan kenyamanan ruang seperti: 

1) Tidak menyilaukan mata 

2) Mempercantik kesan ruang 

3) Menciptakan aksen-aksen tertentu 

4) Sesuai dengan fungsi yang berlangsung. 

Secara umum, pencahayaan buatan dibedakan menjadi tiga jenis, yaitu 

general lighting, task lighting, dan accent lighting. 

 1). General lighting atau pencahayaan umum adalah sistem pencahayaan 

yang menjadi sumber penerangan utama. Umumnya penerangan dilakukan 

dengan cara menempatkan titik lampu pada titik tengah ruangan atau pada 

beberapa titik yang dipasang secara simetris dan merata. Tujuan menggunakan 

general lighting adalah menghasilkan sumber cahaya secara terang dan 

menyeluruh. Lampu yang digunakan adalah lampu TL atau downlight. Selain itu, 

dapat pula digunakan pencahayaan tidak langsung (indirect lighting) dengan 

lampu tersembunyi yang memanfaatkan bias cahayanya saja. Keunggulan lampu 

indirect adalah dapat menghasilkan cahaya yang merata tanpa membuat mata silau 

dan suasana “hangat” pun lebih terasa dengan tampilan lampu warna kekuningan. 

2). Task lighting merupakan sistem pencahayaan yang difokuskan pada 

suatu area dengan tujuan membantu aktivitas tertentu. Task lighting juga dapat 
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menjadi satu cara untuk menghindari ketegangan mata ketika beraktivitas. Contoh 

task lighting adalah ruang kerja yang dilengkapi dengan lampu meja untuk 

membaca sehinga mata tidak cepat lelah. Contoh lain adalah lampu di atas 

counter table yang memungkinkan orang untuk membaca resep masakan ketika 

akan memasak. Atau, lampu gantung yang diletakkan di atas ruang makan yang 

mengarah pada meja makan. Selain diperuntukkan sebagai lampu penegas fungsi, 

task lighting juga dapat berfungsi sebagai pembentuk suasana. 

 3). Accent lighting digunakan untuk menyorot atau memfokuskan pada 

suatu benda agar dapat lebih terlihat. Pemasangan accent lighting pada ruang 

dalam umumnya digunakan untuk menyorot benda seni (artwork) atau menyorot 

lukisan. Accent lighting biasanya menggunakan spotlight karena dapat 

menghasilkan bias cahaya yang kuat dan menghasilkan fokus pada objek yang 

dituju. Aplikasi wall lamp juga dapat digunakan untuk pada dinding tertentu 

sehingga menghasilkan tampilan ruang yang dinamis. 

Cahaya (lighting); faktor penting lain dalam aspek visual. Cahaya yang 

penuh menambah kecerahan dan meningkatkan tingkat energi. Penempatan lampu 

secara tepat akan memberi efek tertentu, misalnya efek sejuk meski terang. 

Penataan cahaya yang tepat juga membuat warna menjadi sedikit berubah dari 

aslinya. Hal ini diperlukan untuk bagian-bagian tertentu dalam interior. Ukuran 

dan bentuk adalah faktor lain dalam aspek visual. (Ma‟ruf, 2005)  
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3.6.6 Sistem Akustik  

Akustik merupakan unsur penunjang dalam sebuah desain, karena akustik 

memberi pengaruh luas dan dapat menimbulkan efek psikis dan emosional bagi 

orang yang mendengarnya. Pengendalian akustik yang baik membutuhkan 

penggunaan bahan dengan tingkat penyerapan yang tinggi seperti pada lapisan 

permukaan lantai, dinding, plafon, luas ruang, fungsi ruang, isi ruang, bahan tirai, 

tempat duduk dengan lapisan lunak, karpet, udara di dalam ruang dan pengaruh 

lingkungan sekitarnya, akustik yang perlu diperhatikan dalam sebuah ruang untuk 

mampu meredam bunyi bising yang ditimbulkan dengan persyaratan tingkat 

kebisingan 60 dB. (Ling, 1985). Menurut Ma’ruf (2005) suara dan musik, 

menurut volume, pitch, temp berpengaruh pada suasana hati. Musik yang lembut 

membuat pengunjung suatu retail terpengaruh menjadi lebih santai dibandingkan 

dengan musik yang menghentak keras.  

 

3.6.7 Sistem Keamanan 

Sistem keamanan diperlukan karena tempat ini merupakan area dengan 

mobilitas yang tinggi dimana pengunjung datang,  pergi, dan beraktivitas di 

dalamnya. Tidak semua pegawai dapat mengamati pergerakan pengunjung satu 

per satu. Oleh karena itu, sistem keamanan standar yang digunakan adalah dengan 

penggunaan kameran pemantau keamanan atau CCTV yang diletakkan di area 

padat pengunjung.  
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3.6.8 Sistem Sirkulasi Pengunjung  

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 (loop).  

- Radial  

Konfigurasi radial memiliki jalan-jalan lurus yang berkembang dari 

sebuah pusat bersama.  

- Spiral  

Suatu jalan tunggal menerus yang berasal dan titik pusat, mengelilingi 

pusatnya .  

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.9 (a)Linier, (b)Radial,(c)Spiral,(d)Grid,(e)Campuran 

Sumber : John Turman(1990) 

 

(a) 
(b) 

(c) 

(d) 
(e) 
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- 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 .  

Sedangkan untuk jenis ruang sirkulasi dapat diuraikan sebagai berikut: 

- Ruang sirkulasi vertikal  

Prasarana ruang sirkulasi vertikal dirancang sesuai dengan ukuran tubuh 

manusia dan memberikan nilai efisiensi pada penggunanya. Contoh dalam ruang 

sirkulasi vertikal adalah perancangan tangga, baik lebar tangga ataupun hubungan 

antar anak tangga harus ergonomis.  

- Ruang Sirkulasi Horizontal  

Ruang sirkulasi horizontal mencakup antara lain koridor umum yang 

berada di dalam bangunan yang lebarnya berkisar antara 154,2 sampai 365,8 cm. 

Area ini dapat berupa lobi, selasar, dan plaza.  

 

3.6.9 Sistem Pendukung Ruang  

 

Sarana penyebaran pada sistem ini dilakukan secara vertikal dan 

horizontal di dalam bangunan. Arah vertikal kabel dan pipa yang berukuran kecil 

ditempatkan pada ketebalan dinding, sedangkan yang berukuran besar diletakkan 

pada poros (shaft) mekanis. Arah horizontal dapat dibuat masuk struktur lantai, 

atau melalui plafon.  

1). Sistem Elektrikal  
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Pada bangunan ruko terdapat instalasi elektrikal seperti stop kontak, 

saluran tv, saluran data, dan hal-hal yang berhubungan dengan kelistrikan, 

ditujukan untuk mendukung berjalannya sistem dengan baik. 

2). Sistem Suplai Air Bersih dan Saluran Buangan  

Pada bangunan ruko, air bersih didistribusikan dari satu titik tendon ke 

beberapa titik air ke seluruh area di dalam ruko, dan dibuang menuju saluran kota 

dalam septic tank.  

3). Sistem Pemadam Kebakaran  

Sistem pemadam kebakaran yang sederhana pada bangunan biasanya 

menggunakan fire extinguisher dan menggunakan smoke detector, fire alarm 

untuk mendeteksi adanya tanda-tanda kebakaran.  

 

3.7 Anthopometri dan Ergonomi 

 3.7.1 Area Kerja 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.10 Ergonomi Meja konsultasi 

Sumber : Panero dan Zenik(1979) 
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Gambar 3.10 Ergonomi Meja konsultasi(sambungan) 

Sumber : Panero dan Zenik(1979) 

 

 2.7.2 Area Resepsionis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.11 Ergonomi meja resepsionis  

Sumber : Panero dan Zenik(1979) 

 

 Meja kerja yang pada ruang kantor 

bisa digunakan untuk desainer bekerja 

maupun bertemu dengan para tamu. 

 Meja resepsionis yang digunakan 

untuk para staf administrasi untuk bekerja 

dan melayani tamu. 
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3.7.3 Area Display 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.12 Batas pandang manusia saat berdiri dan duduk 

Sumber : Panero dan Zenik (1979) 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.13 Jangkauan tangan manusia saat mengambil barang pada hambalan 

Sumber : Panero dan Zenik (1979) 

 

 

 

 

 Batas pandang 

manusia pada saat 

melihat-lihat produk 

yang di display. 

 Jangkauan 

tangan manusia bila 

ingin menyentuh produk 

yang ingin dibelinya. 
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