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BAB 3 

TINJAUAN LITERATUR 

 

3.1. Batasan-Batasan Perancangan 

Perencanaan dan perancangan interior kantor perusahaan PT. Agung 

Gumelar International mengutamakan pada area sebagai berikut: 

a. Desain layout dan interior lantai dua, yang mencakup: 

1. Entrance dan waiting area,  

Arti kata dari enterance (area masuk), merupakan sebuah tempat sebagai area 

utama ketika memasuki sebuah tempat (Balai Pustaka, 2002). Pada proyek kantor 

ini, area ini berfungsi sebagai ruang transisi untuk memasuki area lain yang 

berada didalam kantor ini. Kebutuhan dari area ini haruslah besar untuk mencakup 

lebih dari tiga orang sebelum mereka menuju ke area tujuan mereka sendiri. 

Arti kata dari waiting area (area tunggu) merupakan sebuah tempat tinggal 

sementara ( Balai Pustaka, 2002). Dalam proyek ini, area ini digunakan sebagai 

area untuk menunggu bagi pengunjung yang ingin bertemu dengan staff kantor 

dalam ataupun orang lain seperti kurir yang menghantarkan barang, maupun 

pengunjung yang merupakan calon klien dari perusahaan ini. 

2. Area marketing,  

Arti kata marketing (pemasaran), adalah sebuah proses, cara, perbuatan 

memasarkan suatu barang dagang ke tengah-tengah masyarakat (Balai Pustaka, 

2002). Dalam proyek ini, area ini digunakan sebagai media berhubungan dengan 

calon klien maupun klien yang membutuhkan kejelasan mengenai properti yang 
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hendak mereka sewa. Pada area ini biasanya berdekatan dengan galeri dari 

properti yang akan mereka sewakan. 

3. Area show unit,  

Show unit berarti galeri, merupakan ruang tempat memamerkan benda atau 

karya seni (Balai Pustaka, 2002). Dalam kantor ini yang dipamerkan merupakan 

foto-foto serta miniatur dari properti yang akan disewakan untuk memudahkan 

calon klien melihat keadaan kantor yang akan ditempatinya nantinya. Area ini 

membutuhkan luasan yang cukup besar untuk menampung kurang lebih tiga 

sampai lima orang yang dapat berjalan melihat galeri tersebut. 

4. Ruang kerja back office dari divisi property, 

Arti kata dari kerja adalah kegiatan melakukan sesuatu (Balai Pustaka, 2002). 

Back Office adalah ruang kerja staff pendukung dalam suatu perusahaan. Ruang 

kerja ini merupakan area kerja yang ditempati oleh para karyawan yang 

mendukung kegiatan pekerjaan dari divisi property, yang terdiri dari area kepala 

divisi, area sekertaris dan area keuangan, serta area bekerja staff lainnya. 

5. Ruang kerja divisi trading,  

Pada ruangan ini dibagi lagi menjadi empat area, yaitu area kepala divisi, area 

sekertaris dan keuangan, area supervisor, dan area kerja staff pendukung. Ruangan 

kerja ini digunakan untuk mengurus masalah pengerjaan dibidang trading yang 

ditangani oleh pemilik kantor ini. 
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6. Ruang kerja divisi printing,  

Pada ruangan ini dibagi menjadi dua area kerja, yaitu area kepala divisi dan 

area sekertasis dan keuangan. Jumlah karyawan pada divisi ini lebih sedikit 

karena fungsi dari divisi ini hanya pengamat untuk perusahaan besarnya saja. 

7. Staff lounge area, 

Merupakan area santai bagi para staff kantor ini. Area ini merupakan area 

transisi untuk menuju ke ruangan lain sehingga banyak dilalui oleh orang banyak. 

Karena area ini bersifat santai, pemberian banyak sofa santai sangat dibutuhkan 

untuk meunjang kegiatan tersebut, sehingga tidak terkesan kaku. 

8. Area fotokopi, 

Area ini merupakan area untuk melakukan kegiatan memperbanyak cetakan 

dalam bentuk tulisan, sehingga memerlukan ruangan yang sederhana, tetapi dapat 

menampung kurang lebih dua sampai tiga orang untuk melakukan kegiatan secara 

bersamaan. 

9. Ruang fiiling, 

Ruangan ini digunakan untuk menyimpan arsip-arsip perusahaan sebagai 

referensi kedepannya oleh perusahaan tersebut.  

10. Ruang pantry office boy (area servis), 

Arti kata pantry adalah sebuah lemari atau ruang berukuran kecil untuk 

menyimpan makanan atau bahan makanan yang siap dihidangkan. Untuk proyek 

ini, pantry ini digunakan sebagai ruang utama office boys untuk menunjang 

kegiatan kantor. 
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b. Desain layout dan interior lantai enam, yang mencakup: 

1. Ruang Kerja Direktur, 

Merupakan ruangan kerja dari pemilik perusahaan ini. Dalam ruangan ini 

dibagi menjadi tiga area, yaitu area kerja direktur, area mini lounge, dan area 

minibar serta mini dining area.  

2. Ruang kerja sekertaris, 

Pada ruang kerja sekertaris, memiliki filing cabinet tersendiri guna 

memisahkan arsip dari perusahaan dengan arsip milik pengerjaan karyawan. Pada 

ruangan ini juga memiliki area penerima tamu secara pribadi pada area kerja. 

3. Ruang kerja keuangan, 

Area kerja keuangan utama perusahaan yang menjadi satu ruangan dengan 

area kerja sekertaris dimana berfungsi untuk mengatur keuangan perusahaan. Pada 

ruangan ini juga memiliki area penerima tamu secara pribadi pada area kerja. 

4. Ruang rapat, 

Meeting room atau ruang rapat memiliki arti, yaitu ruangan yang digunakan 

untuk berkumpul mengeluarkan pendapat mengenai suatu bahasan tertentu (Balai 

Pustaka, 2002). Dalam proyek ini, ruangan rapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu 

ruangan rapat kecil dan ruangan rapat besar. Pada ruangan rapat kecil digunakan 

untuk pertemuan dengan orang luar selain pegawai yang memiliki jumlah empat 

orang atau kurang, sedangkan ruang rapat besar digunakan untuk diskusi yang 

dilakukan oleh karyawan perusahaan atau dengan orang luar perusahaan dengan 

jumlah sepuluh orang. 
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5. Ruang makan, 

Ruangan ini merupakan tempat berkumpulnya para karyawan perusahaan 

untuk makan siang bersama, tetapi tidak secara keseluruhan, dan dibagi menjadi 

dua giliran makan. Pada ruangan ini dibuat agar lebih santai dan nyaman sehingga 

diberi televisi untuk merelaksasikan diri sewaktu jam istirahat. 

6. Area pantry, 

Pada area pantry ini merupakan area pantry utama staff dimana mereka bisa 

menikmati makanan atau camilan yang diinginkan dengan cara self-serving oleh 

mereka sendiri. 

7. Toilet pribadi direktur, 

Arti kata toilet adalah tempat cuci tangan dan muka; kamar kecil (kakus) 

(Balai Pustaka, 2002). Berfungsi sebagai tempat melakukan kegiatan buang air 

dan cuci tangan. Area ini terletak didalam ruangan direktur untuk memudahkan 

direktur dalam ke kamar kecil tanpa harus memakai kamar kecil milik karyawan. 

 

Dari batasan permasalahan tersebut, perancangan desain yang dibuat 

berupa penataan layout ruangan-ruangan tersebut, pemilihan furnitur yang 

dipakai,  pemilihan materialnya sesuai untuk penggunaan perkantoran tersebut. 

Desain kantor yang diberikan juga memperhatikan pada pemilihan warna yang 

sesuai, sistem akustik yang digunakan, serta pencahayaan dan penghawaan yang 

baik kegunaannya dalam bekerja. 
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3.2. Perbedaan Definisi 

3.2.1. Definisi Kantor 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kantor adalah sebuah balai 

(gedung, rumah, ruang) tempat mengurus suatu pekerjaan (perusahaan dsb) atau 

tempat bekerja. Dalam hal ini, kantor memiliki berbagai banyak jenis, yaitu kantor 

bank (kantor yang mengurusi masalah pinjam meminjam uang, tabungan); kantor 

berita (badan atau lembaga yang mengumpulkan dan menyediakan bahan berita 

untuk media massa); kantor besar (kantor yang menjadi induk kantor cabang, 

kantor pusat); kantor properti (kantor yang melayani dibidang jasa properti, 

seperti rumah, toko, bangunan, dsb); dan jenis kantor lainnya. 

 

3.3. Sistem Pelayanan di PT. Agung Gumelar International 

Sistem pelayanan yang diterapkan oleh kantor PT. Agung Gumelar 

International ini sama seperti pelayanan kantor properti lainnya, dimana calon 

klien maupun klien yang telah memakai jasanya dapat langsung menghubungi 

pihak marketing untuk pembicaraan utama. Calon klien yang datang dapat 

bertanya-tanya tentang properti yang akan disewa, setelah itu mencapai 

kesepakatan untuk kapan bisa digunakan properti tersebut dan bagaimana cara 

perawatan properti yang disetujui kedua belah pihak. Setelah kesepakatan telah 

disetujui, klien dapat menempati properti tersebut dengan biaya sewa yang telah 

disetujui bersama-sama.  

Untuk klien yang telah menggunakan properti yang telah disewa, dapat 

mengajukan kebutuhan atau perbaharuan kontrak penyewaan terhadap properti 
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yang mereka tempati, serta meminta bantuan dalam maintenance yang bukan 

menjadi tanggung jawab penyewa. 

 

3.4. Image 

Image atau yang berarti pencitraan memiliki dampak yang penting bagi 

setiap perusahaan untuk menyampaikan kesan klien terhadap perusahaan tersebut 

(baik secara melihat bangunan maupun melihat logo perusahaan tersebut). 

  
Gambar3.1. Logo Perusahaan PT. Agung Gumelar International Saat Ini. 

(Sumber: Dokumentasi Pribadi) 

  

3.5. Perabot 

Perabotan merupakan unsur penting dalam sebuah desain yang selalu ada 

disetiap desain interior. Kebutuhan perabotan pada kantor memiliki kesamaan 

disetiap ruangannya, yaitu berupa meja kerja, kursi kerja, kursi pengunjung, dan 

perabotan penunjang lainnya seperti kabinet, drawer, dan alat penunjang lainnya. 

Untuk kebutuhan ruang lainnya dapat menyesuaikan jenis ruangannya, 

seperti pada ruangan arsip yang membutuhkan filling cabinet, ruang foto kopi 

yang membutuhkan mesin foto kopi dan meja kerja, ruangan lounge yang hanya 

memakai sofa dan cabinet pendukung untuk memberikan kesan relaksasi, dan lain 

sebagainya. 
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Gambar3.2. Jenis-Jenis Lemari Arsip. 

(Sumber: Dokumentasi Internet) 

 

  
Gambar3.3. Contoh Drawer. 

(Sumber: Dokumentasi Internet) 
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Gambar3.4. Jeni-Jenis Kursi Kerja. 

(Sumber: Dokumentasi Internet) 

 

 

 

  
Gambar3.5. Contoh Meja Kerja Cubicle. 

(Sumber: Dokumentasi Internet) 

 

Selain dari perabotan tersebut ada juga jenis perabotan built-in yang 

langsung disesuaikan dengan kebutuhan dari masing-masing klien untuk 

kebutuhan tertentu yang tidak dapat disesuaikan dengan perabotan modular, 

seperti meja pantri, rak buku, dan lain sebagainya. 
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3.6. Standar Elemen Pembentuk Interior 

3.6.1. Lantai 

Lantai berfungsi sebagai alas ruangan dimana dapat memberikan karakter 

dan sifat ruangan tersebut. Lantai dengan warna terang dapat meningkatkan 

kebutuhan cahaya dalam suatu  ruangan, tetapi warna gelap yang digunakan untuk 

lantai dapat memberikan kesan dalam dan berat. Permainan lantai dapat menjadi 

suatu elemen dekoratif untuk memperindah suatu ruangan. 

Pola lantai dapat digunakan sebagai elemen dekoratif maupun menunjukan 

jalur sirkulasi ruang. Persepsi pandangan mata dipengaruhi oleh hukum perspektif 

dimana pola lantai dapat memperbesar atau bahkan memperpendek suatu dimensi 

(Ching, 1996). 

Penggunaan material dalam pelapis akhir sangat menunjang kebutuhan 

untuk kegiatan bekerja karyawan perusahaan  dalam proyek ini. Jenis lantai yang 

dapat dipakai adalah lantai keramik, granit, marmer, karena untuk memudahkan 

dalam kebersihannya. Untuk area toilet menggunakan jenis lantai yang bertekstur 

agar tidak licin. 

 

3.6.2. Dinding 

Dinding berwarna terang memantulkan cahaya secara efektif dan dapat 

dipakai sebagai latar belakang untuk elemen-elemen yang ada didepannya, warna-

warna terang dan dingin meningkatkan kesan besar ruangan. Dinding berwarna 

gelap menyerap cahaya dan membuat ruang lebih sulit diterangi dan menimbulkan 

kesan tertutup dan intim (Ching, 1996). 
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Pemakaian jenis dinding dapat bermacam-macam, seperti pemakaian 

dinding cubicle dengan wallpaper yang sama dengan wallpaper dinding asal, 

pemakaian partisi kaca, sehingga pola dinding yang diperlihatkan tidak monoton 

semua. Untuk area kerja staff, pemakaian partisi akustik dapat digunakan untuk 

mengurangi kebisingan dari luar ruangan kerja dan dalam ruangan kerja tersebut. 

Pada ruang rapat, penggunaan dinding akustikal diperlukan agar kegiatan dalam 

ruangan ini tidak terganggu dari kegiatan diluar ruangan ini. Untuk area yang 

sering terkena air, seperti area toilet pribadi direktur dan area pantry office boy, 

serta area pantry dining room, lebih disarankan menggunakan material kedap air 

seperti keramik, porselen atau material lainnya sehingga tidak mengakibatkan 

efek pada ruangan sebelahnya. 

 

  
Gambar3.6. Jenis Partisi Kaca. 

(Sumber: Dokumentasi Internet) 
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Gambar3.7. Penggunaan Keramik pada Area yang Sering Terkena Air. 

(Sumber: Dokumentasi Internet) 

 

3.6.3. Langit-Langit 

Sebagai elemen fungsional, langit-langit mempengaruhi pencahayaan 

ruang, kualitas akustik dan jumlah energi yang diperlukan untuk memanaskan dan 

mendinginkan ruangan (Ching, 1996). 

Langit-langit merupakan salah satu elemen pembentuk ruang pada interior 

dengan kata lain ialah plafon. Semakin tingginya sebuah plafon akan memberikan 

kesan lega dan mewah. Persepsi terhadap ruangan tidaklah hanya terpengaruh 

pada tingginya langit-langit saja, tetapi juga terbentuk oleh lebar dan panjang 

ruangan tersebut. 

Pada proyek ini, area front desk menggunakan perpaduan gypsum becat 

putih dengan panel kayu untuk menciptakan suasana terang dan tinggi. Sedangkan 

pada ruangan lainnya hanya berupa plafon gipsum akustik biasa untuk 

memudahkan dalam kebersihannya. 
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3.6.4. Sistem Penghawaan 

Sistem penghawaan adalah suatu usaha pembaharuan udara dalam ruang 

melalui penghawaan buatan maupun alami dengan pengaturan sebaik-baiknya 

dengan harapan untuk mencapai tujuan kesehatan dan kenyamanan dalam ruang, 

jumlah udara segar yang dimaksud berguna untuk menurunkan kandungan uap air 

di dalam udara, menghilangkan bau tidak sedap, gas karbondioksida. Jumlah atau 

kapasitas udara segar tersebut tergantung dari aktivitas penghuni, setiap tambahan 

jumlah sivitas makan udara yang dimasukan akan lebih besar (Suptandar, 1982). 

Penghawaan sendiri memiliki berbeda dalam jenisnya, yaitu penghawaan 

alami dimana penghawaan didapat dari bukaan jendela pada ruangan, dan 

penghawaan buatan yang berasal dari AC atau alat yang dapat menghasilkan 

udara buatan.  

Pada proyek ini, penghawaan yang digunakan ialah penghawaan buatan 

yang berupa AC sentral, dimana penghawaan diatur dari satu sumber. 

Penghawaan ini digunakan karena kondisi lapangan yang tidak menggunakan 

jendela. Sedangkan untuk area pantri OB, pantri utama, dan toilet diberikan 

tambahan exhaust untuk mengatur sirkulasi didalam ruangan agar tidak ada bau 

yang tidak mengenakkan. 

 

3.6.5. Sistem Pencahayaan 

Sistem pencahayaan yang dipakai haruslah mampu menciptakan 

kenyamanan ruangan dengan tidak menyilaukan mata, mempercantik kesan 
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ruangan, menciptakan aksen tertentu, hingga sesuai dengan fungsinya dalam 

ruangan tersebut. 

Pada proyek ini memiliki beberapa sistem pencahayaan, yaitu: 

a. Entrance, waiting, show unit 

Pada area ini pemakaian lampu dengan tingkat pencahayaan 350 lux, dengan 

temperature warna cool white 3300-5300 K atau/dan daylight >5300 K. jenis 

lampu yang dapat digunakan di area ini adalah fluorescent, dan lampu 

spotlight untuk bagian-bagian tertentu yang ingin ditonjolkan. 

b. Area lounge dan ruang makan 

Pada area ini tingkat cahaya lampu yang digunakan sebesar 120-150 lux, 

dengan warna cool white 3300-5300 K. 

c. Area kerja 

Pada area ini, membutuhkan jenis lampu yang terang untuk kejelasan persepsi 

dalam kegiatan bekerja, dengan menggunakan lampu fluorescent dengan 

warna white, warm white, dan coolwhite. 

 

3.6.6. Sistem Akustik 

Pengendalian sistem akustik yang baik membutuhkan penggunaan bahan 

dengan tingkat penyerapan yang tinggi seperti pada lapisan permukaan lantai, 

dinding, plafon, luas ruang, fungsi ruang, isi ruang, bahkan tirai, tempat duduk 

dengan lapisan lunak, karpet, udara didalam ruangan dan pengaruh lingkungan 

sekitarnya, akustik yang perlu diperhatikan dalam sebuah ruang untuk mampu 
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meredam bunyi bising yang ditimbulkan dengan persyaratan tingkat kebisingan 

60 dB (Ling, 1985). 

Selain itu, suara dan musik dapat berpengaruh pada suasana hati, dimana 

music yang lembut dapat membuat pendengarnya menjadi lebih santai 

dibandingkan dengan musik dengan hentakan yang keras dapat membawa 

pendengarnya menjadi cepat (Ma’ruf, 2005).  

Secara keseluruhan proyek ini, area bekerja lebih cocok dengan 

pengaturan akustik sehingga lebih terfokus pada pekerjaan perusahaan tersebut, 

tetapi pada area santai seperti lounge dan ruang makan dapat diberikan speaker 

untuk mendengarkan lagu agar suasana ruangan lebih relaks dan nyaman. 

 

3.6.7. Sistem Keamanan 

Sistem keamanan yang digunakan untuk kantor merupakan keamanan 

standar dengan menggunakan kamera CCTV pada ruangan-ruangan yang sering 

dilalui orang luar perusahaan, serta pada ruangan atau area fatal, seperti area 

penyimpanan arsip, area kerja, area sekertaris dan keuangan, dan area direktur. 

Juga dengan adanya personel keamanan yang dapat memantau keadaan setiap saat 

di area kantor tersebut. 

Untuk keamanan perabotan serta arsip perusahaan, dapat dilakukan dengan 

pemakaian material perabotan yang tahan api sehingga dapat mencegah kebakaran 

yang terjadi didalam suatu ruangan. 
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3.6.8. Sistem Sirkulasi Pengunjung 

Menurut DK Ching (1996), sirkulasi terbagi menjadi lima macam, yaitu: 

a. Grid (Space efficiency) 

Sistem sirkulasi dengan menggunakan pola berulang yang tidak membutuhkan 

banyak jarak untuk bergerak, sehingga jarak yang dibutuhkan lebih efisien. 

 
Gambar3.8. Pola Sirkulasi Grid. 

(Sumber: DK Ching, 1996) 

 

b. 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). 

 
Gambar3.9. Pola Sirkulasi Linier. 

(Sumber: DK Ching, 1996) 

 

c. Radial 

Konfigurasi radial memiliki jalan-jalan lurus yang berkembang dari sebuah 

pusat bersama. 
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Gambar3.10. Pola Sirkulasi Radial. 

(Sumber: DK Ching, 1996) 

d. Spiral 

Suatu jalan tunggal menerus yang berasal dari titik pusat, mengelilingi 

pusatnya. 

 
Gambar3.11. Pola Sirkulasi Spiral. 

(Sumber: DK Ching, 1996) 

 

e. Campuran  

Suatu bangunan biasanya memiliki suatu kombinasi dari pola yang sudah 

disebutkan diatas, akan tetapi untuk menghindari terbentuknya orientasi yang 

membingungkan tetap dibentuk suatu susunan utama. 

  
Gambar3.12. Pola Sirkulasi Campuran. 

(Sumber: DK Ching, 1996) 

 

Pada proyek kantor ini lebih kearah sistem sirkulasi linier yang dicampur 

dengan sirkulasi grid dengan berdasarkan fungsi tiap area yang digunakan untuk 

beraktivitas. 
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3.6.9. Sistem Pendukung Ruang 

Sarana penyebaran pada sistem ini dilakukan secara vertical dan horizontal 

didalam bangunan. Arah vertikal kabel dan pipa yang berukuran kecil 

ditempatkan pada ketebalan dinding, sedangkan yang berukuran besar diletakan 

pada poros (shaft) mekanis. Sedangkan arah horizontal dapat dimasukan kedalam 

struktur lantai atau memalui plafon. 

a. Mekanikal elektrikal 

Pada kantor, instalasi listrik seperti stop kontak, saluran TV, saluran data, 

koneksi internet dan hal penunjang yang memakai listrik ditujukan untuk 

mendukung kegiatan bekerja dengan baik. 

Pada area kerja stop kontak sangat diperlukan untuk setiap meja kerjanya 

untuk kebutuhan penggunaan perangkat seperti komputer, charger, dan lain 

sebagainya, serta penambahan kabel telepon untuk mendukung proses 

komunikasi baik secara internal didalam kantor maupun eksternal keluar 

kantor. 

 

b. Sistem air bersih dan air kotor 

Sistem air bersih dibutuhkan pada setiap pantri guna mendukung kegiatan 

kebersihan lingkungan bekerja. Selain itu, pembuangan haruslah terpasang 

dengan benar dan mudah perawatannya agar tidak menimbukan efek seperti 

bau ataupun efek bocor dari pipa tersebut. Pipa saluran air bersih harus dapat 

mengalirkan air sampai ke titik keluar air dengan bantuan pompa atau dengan 

sistem pengairan dari atas langsung. 
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c. Sstem pemadam kebakaran 

Pada proyek ini, sistem pemadam kebakaran menggunakan jalur sprinkler 

yang telah ada pada kantor tersebut, dan Alat Pemadam Api Ringan (APAR) 

juga ditambahkan untuk pemadam kebakaran dengan skala kecil. 

 

3.7. Antropometri dan Ergonomi 

3.7.1. Ruang Kerja 

Data mengenai ukuran antropometri dan ergonomi yang digunakan dalam 

perancangan interior PT. Agung Gumelar International berdasarkan buku Panero 

dan Zelnik (2003) sebagai acuan dasar penentuan ukuran perancangan untuk 

ruang kerja dapat dilihat pada gambar-gambar di bawah ini. 

 
 Gambar3.13. Meja Eksekutif dengan Pengunjung. 

(Sumber: Panero & Zelnik, 2003) 
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Gambar3.14. Meja Eksekutif dengan Credenza. 

(Sumber: Panero & Zelnik, 2003) 

 

 

  
Gambar3.15. Area Meeting Ruang Eksekutif. 

((Sumber: Panero & Zelnik, 2003) 

 



41 
 

  
Gambar3.16. Standar Meja Kerja dengan Tamu. 

(Sumber: Panero & Zelnik, 2003) 

 

 

  
Gambar3.17. Standar Meja Kerja. 

(Sumber: Panero & Zelnik, 2003) 
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Gambar3.18. Meja Kerja dengan Drawer (Atas). Meja Kerja dengan Sirkulasi Belakang (Bawah). 

(Sumber: Panero & Zelnik, 2003) 

 

 

  
Gambar3.19. Meja Kerja dengan Visitor dan Sirkulasi (Atas).  

Meja Kerja dengan Double Sirkulasi (Bawah). 

(Sumber: Panero & Zelnik, 2003) 
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Gambar3.20. Meja Kerja Bentuk U (Kiri). Meja Kerja Berbaris(Tengah). 

(Sumber: Panero & Zelnik, 2003) 

 

 

 

Gambar3.21. Meja Kerja dengan Penyimpanan Vertikal (Kiri).  

Meja Kerja Berbaris dengan Penyimpanan Vertikal(Tengah). 

(Sumber: Panero & Zelnik, 2003) 

 

 

 Gambar3.22. Akses Penyimpanan Arsip. 

(Sumber: Panero & Zelnik, 2003) 
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 Gambar3.23. Akses Penyimpanan Arsip dengan Meja Kerja. 

(Sumber: Panero & Zelnik, 2003) 

 

 Gambar3.24. Area Kerja Pria (Kiri). Area Kerja Wanita (Kanan). 

(Sumber: Panero & Zelnik, 2003) 
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Gambar3.25. Perhitungan Kebutuhan Area Kerja. 

(Sumber: Neufert, 2002) 
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Gambar3.26. Perhitungan Kebutuhan Lantai Area Kerja. 

(Sumber: Neufert, 2002) 
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Gambar3.27. Perhitungan Kebutuhan Lantai Area Kerja. 

(Sumber: Neufert, 2002) 
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Gambar3.28. Perhitungan Kebutuhan Perabot. 

(Sumber: Neufert, 2002) 
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Gambar3.29. Perhitungan Kebutuhan Perabot. 

(Sumber: Neufert, 2002) 
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Gambar3.30. Perhitungan Kebutuhan Ruang Arsip. 

(Sumber: Neufert, 2002) 
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3.7.2. Area Receptionist 

Data mengenai ukuran antropometri dan ergonomi yang digunakan dalam 

perancangan interior PT. Agung Gumelar International berdasarkan buku 

Panero dan Zelnik (2003) sebagai acuan dasar penentuan ukuran perancangan 

untuk receptionist area dapat dilihat pada gambar-gambar di bawah ini. 

 

 
Gambar3.31. Area Tunggu Receptionist. 

(Sumber: Panero & Zelnik, 2003) 

 

 
Gambar3.32. Area Kerja Receptionist. 

(Sumber: Panero & Zelnik, 2003) 
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3.7.3. Ruang Rapat 

Data mengenai ukuran antropometri dan ergonomi yang digunakan dalam 

perancangan interior PT. Agung Gumelar International berdasarkan buku 

Panero dan Zelnik (2003) sebagai acuan dasar penentuan ukuran perancangan 

untuk ruang rapat dapat dilihat pada gambar-gambar di bawah ini. 

  
Gambar3.33. Ruang Meeting Empat Orang. 

(Sumber: Panero & Zelnik, 2003) 

 

 

  
Gambar3.34. Ruang Meeting Enam Orang. 

(Sumber: Panero & Zelnik, 2003) 
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Gambar3.35. Ruang Meeting Dengan Meja Berbaris (Tengah). 

Ruang Meeting Dengan Meja Berbentuk U (Kanan). 

(Sumber: Panero & Zelnik, 2003) 

 

 

3.7.4. Ruang Lounge 

Data mengenai ukuran antropometri dan ergonomi yang digunakan dalam 

perancangan interior PT. Agung Gumelar International berdasarkan buku 

Panero dan Zelnik (2003) sebagai acuan dasar penentuan ukuran perancangan 

untuk ruang lounge dapat dilihat pada gambar-gambar di bawah ini. 

 
Gambar3.36. Lounge Duduk untuk Wanita (Tengah). 

Lounge Duduk Untuk Pria (Kanan). 

(Sumber: Panero & Zelnik, 2003) 
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Gambar3.37. Lounge Duduk Sudut(Tengah). 

Lounge Duduk Sudut dengan Sirkulasi (Kanan). 

(Sumber: Panero & Zelnik, 2003) 

 

 Gambar3.38. Lounge Duduk dengan Sirkulasi dan Adjustable Seat. 

(Sumber: Panero & Zelnik, 2003) 

 

 Gambar3.39. Mini Bar untuk Lounge. 

(Sumber: Panero & Zelnik, 2003) 
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3.7.5. Pantry 

Data mengenai ukuran antropometri dan ergonomi yang digunakan dalam 

perancangan interior PT. Agung Gumelar International berdasarkan buku 

Panero dan Zelnik (2003) sebagai acuan dasar penentuan ukuran perancangan 

untuk pantry dapat dilihat pada gambar-gambar di bawah ini. 

 

 Gambar3.40. Counter Persiapan Makan Pagi (Kiri).  

Counter Persiapan Campuran (Tengah). 

(Sumber: Panero & Zelnik, 2003) 

 

 Gambar3.41. Jarak Bersih Konter dan Lemari (Kiri).  

Perbedaan Pencapaian (Tengah). 

(Sumber: Panero & Zelnik, 2003) 
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Gambar3.42. Pusat Daerah Lemari yang Disarankan. 

(Sumber: Panero & Zelnik, 2003) 

 

 Gambar3.43. Pusat Daerah Cuci. 

(Sumber: Panero & Zelnik, 2003) 

 

 Gambar3.44. Pusat Daerah Kompor. 

(Sumber: Panero & Zelnik, 2003) 

 

 



57 
 

 

 

 

  
Gambar3.45. Perhitungan Kebutuhan Pantri. 

(Sumber: Neufert, 2002) 
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Gambar3.46. Perhitungan Kebutuhan Pantri dengan Perabotan Built-In. 

(Sumber: Neufert, 2002) 
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Gambar3.47. Kebutuhan Perabotan Built-In di Dapur. 

(Sumber: Neufert, 2002) 
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3.7.6. Ruang Makan 

Data mengenai ukuran antropometri dan ergonomi yang digunakan dalam 

perancangan interior PT. Agung Gumelar International berdasarkan buku 

Panero dan Zelnik (2003) sebagai acuan dasar penentuan ukuran perancangan 

untuk ruang makan dapat dilihat pada gambar-gambar di bawah ini. 

 

 Gambar3.48. Jarak Makan Standar. 

(Sumber: Panero & Zelnik, 2003) 

 

 
Gambar3.49. Jarak Makan Standar untuk Tiga Orang. 

(Sumber: Panero & Zelnik, 2003) 
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Gambar3.50. Standar Meja Makan Persegi untuk Empat dan Enam Orang. 

(Sumber: Panero & Zelnik, 2003) 

 

 

  

Gambar3.51. Standar Meja Makan Bundar untuk Empat dan Enam Orang. 

(Sumber: Panero & Zelnik, 2003) 
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Gambar3.52. Standar Meja Makan Bundar untuk Empat dan Sirkulasinya. 

(Sumber: Panero & Zelnik, 2003) 

 

 

  

Gambar3.53. Standar Meja dengan atau Tanpa Sirkulasi Belakang. 

(Sumber: Panero & Zelnik, 2003) 



63 
 

   
Gambar3.54. Kebutuhan Ruang Makan. 

(Sumber: Neufert, 2002) 

 

 

 




