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BAB III 

TINJAUAN LITERATUR 

3.1. Batasan-batasan Perancangan 

Ufo Bar adalah kafe yang menempati satu bangunan yang memanjang kebelakang 

di kawasan Surabaya Pusat. Dalam perancangan ini terdapat batasan-batasan 

perancangan sebagai berikut : 

• Area Parkir

Difungsikan untuk menampung seluruh pengunjung yang datang, baik 

pengunjung cafe, fashion store dan supermarket. Bertujuan mampu menampung 

jumlah penggunjung yang datang. 

• Space

Memiliki ruang yang sesuai dengan kebutuhan dan kapasitas yang sesuai dengan 

ruangan yang dibuat. Ruangan-ruangan yang memiliki peran penting didalam cafe 

meliputi area dining, bar, cake display, entrance. 

• Area Entrance

Area masuk merupakan kesan pertama yang akan diberikan, sehingga area ini 

membutuhkan kesan mengundang dan menarik hingga pengunjung bisa tertarik 

untuk masuk. Pada bagian area masuk merupakan gambaran utama bagi cafe. 

• Area Dapur

Area dapur memiliki kapasitas yang disesuai dengan jumlah kapasitas dari area 

makan penggunjung, dengan memiliki ruang yang cukup untuk penyimpanan 

bahan makanan dan peralatan makanan yang dibutuhkan dan nyaman untuk area 
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gerak karyawan yang sedang bekerja dan memiliki alur yang sesuai dengan 

standart cafe. 

• Area Staff 

Area ini difungsikan untuk karyawan melakukan preparation, menyimpan barang, 

hingga pertukaran pekerja. Area ini dilokasikam dekat dengan dapur dan area 

entrance staff. 

• Area Bar 

Bar memilki kesan yang mengundang dan menarik hingga mampu menjual 

produk yang ada didalam cafe. 

• Restroom 

Sebaiknya restroom memberikan kesan bersih dan juga nyaman digunakan 

pengunjung, dan memiliki kapasitas jumlah yang sesuai.  

3.2. Perbedaan Definisi 

3.2.1. Definisi kafe : 

Kafe berasal dari bahasa Perancis café. Arti sebetulnya adalah (minuman) 

kopi, tetapi kemudian menjadi tempat di mana seseorang bisa minum-minum, 

tidak hanya kopi, tetapi juga minuman lainnya. Di Indonesia, kafe berarti 

semacam tempat sederhana, tetapi cukup menarik di mana seseorang bisa makan 

makanan ringan. Definisi kafe menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah 

tempat minum kopi yang pengunjungnya dihibur dengan musik dan atau tempat 

minum yang pengunjungnya dapat memesan minuman seperti : kopi, teh, atau soft 

drink (minuman ringan) (Balai Pustaka 429 : 1996).  
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3.2.2. Definisi Bar 

Definisi bar menurut marsum Atmaja (2004:3) pengetian Bar menurut 

perundang-undangan yang ditetapkan di Indonesia dalam P.P No.24 tahun 1979, 

bar adalah setiap usaha komersial yang ruang lingkup kegiatannya 

menghidangkan minuman, baik minuman berakohol maupun tidak, untuk umum 

ditempat usahanya.  

3.3. Sistem Pelayanan dalam UFO bar  

Sistem yang digunakan berdasarkan National food service Management 

Institude (2002:5), Amerika Serikat, UFO menggunakan sistem conventional . 

Pada sistem ini proses dimulai dari bahan mentah yang kemudian disiapkan dan 

dimasak hingga menjadi produk jadi dan disiapkan.  

Keunggulan dari sistem ini adalah : 

• Persepsi masyarakat yang menilai kualitas makanan yang sangat baik, karena 

produk disajikan dengan cara homemade dan segar. 

• Menu yang lebih fleksibel, karena makanan disajikan secara langsung setelah 

proses produksi. 

• Penyajian makanan langsung setelah masakan jadi hingga menjaga kualitas 

makanan tanpa harus melalui proses pembekuan, pencairan dan pemanasan 

ulang. 

• Terdapat banyak resep yang berstandar.  

Kekurangan dari sistem ini adalah : 

• Menghabiskan banyak tenaga. 

• Sulit untuk mempertahankan konsistensi dari makanan. 
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• Biaya produksi makanan yang lebih mahal. 

• Kurangnya kontrol keamanan makanan. 

Kemudian sistem pelayanan yang dilakukan terdapat dua jenis pelayanan, 

yaitu sistem makan ditempat dan take away. Sistem makan ditempat dengan cara 

datang ke lokasi dan langsung diarahkan menuju ke meja yang sesuai dengan 

kebutuhan, pembayaran bisa dilakukan langsung ke kasir atau meminta waitress 

untuk menggantarkan nota pembayaran. Sistem take away bisa langsung 

memesan ke kasir dan menunggu pesanan sampai selesai. 

3.4. Image 
Berdasarkan! image& yang! diinginkan! oleh! owner& adalah! tema! industrial&

dengan! menggunakan! material! alam! yang! di! ekspose! dan! mengambil! bentukan!

simple.&Berikut!merupakan! beberapa! gambar! yang! dijadikan! inspirasi! desain! UFO!

Bar.!

!

!

!

!
 

Gambar 3.1. Inspirasi 1 
(SUMBER : Google Image) 

 
 

 

 

 

 
Gambar 3.2. Inspirasi 2 

(SUMBER : Google Image) 
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Gambar 3.3. Inspirasi 3 
(SUMBER : Google Image) 

 

 

 

 

 

 
 

Gambar 3.4. Inspirasi 4 
(SUMBER : Google Image) 

 

  

 

 

 

 

 
 

Gambar 3.5. Inspirasi 5 
(SUMBER : Google Image) 
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3.5. Perabotan 

Perabotan yang digunakan merupakan peran penting dalam menunjang 

suatu ruang baik dari segi desain dan juga kenyamanan sehingga mampu 

mencapai kenyamanan yang diinginkan. Menurut Ching (2012) , dalam bukunya 

yang berjuduk “Interior Design Illustrated, Thrid Edition”, penyusun perabot di 

dalam ruang akan mempengaruhi bagaimana ruang digunakan dan dipersepsikan. 

Pengelompokan perabotan dapat ditata untuk mengatur dan membentuk ruang. 

Sebagian besar perabot merupakan individual yang memungkinkan 

fleksibilitas dalam penataanya. Unit perabot pada umumnya dapat dipindahkan 

dan dapat berupa elemen khusus juga campuran bentukan dan gaya perabot. 

Penataan perabot built-in membantu mempertahankan ruang. Pada umumnya, 

terdapat kontinuitas bentuk di antara elemen perabot dengan jarak yang kecil di 

antaranya. Perabot dengan sistem modular menggabungkan kesatuan bentuk dari 

perabot built-in  dengan layout fleksibilitas perabot individual. 

Perabotan Area Makan : 

• Meja makan dengan ukuran ideal adalah 80 – 85 cm, dan meja bundar 

delapan dan enam siku dengan ukuran ideal adalah 90 – 120 cm. (Neufert 

1996 : 119) 

 

 

 

 

 
Gambar 3.6. Alternatif Penataan Meja Makan 

SUMBER : Neufert (1996)  
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Perabotan Area Dapur : 

• Lemari penyimpanan 

 

 

 

 

 
 

Gambar 3.7. Lemari Bawah Satu Bagian 
SUMBER : Neufert (1996)  

 

 

 

 

 

 
 

Gambar 3.8. Lemari Bawah Dua Bagian 
SUMBER : Neufert (1996)  

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 3.9. Lemari Atas atau Lemari Dinding Sebagian 

SUMBER : Neufert (1996)  
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Gambar 3.10. Lemari Atas atau Lemari Dinding 2 Bagian 

SUMBER : Neufert (1996)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 3.11. Lemari Pasang 
SUMBER : Neufert (1996)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gambar 3.12. Lemari Sudut 
SUMBER : Neufert (1996)  
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• Cooking Equipment 

 

 

 

 
 

Gambar 3.13. Dapur Lengkap 
SUMBER : Neufert (1996)  

• Meja potong dengan standart ukuran 80 cm x 40 cm 

• Westafel 

 

 

 

 

 
Gambar 3.14. Standar Bak Cuci Piring 

SUMBER : Neufert (1996)  
 
3.6. Standar Elemen Pembentuk Interior 

3.6.1. Lantai 

Lantai sebagai alas ruang yang mampu memberikan suasana dan 

membangun ambience ruang. Lantai merupakan bagian yang perlu diperhatikan 

dari berbagai segi, yaitu segi estetika, segi keamanan, dan segi perawatan. Pola 

pada lantai juga bisa digunakan sebagai elemen dekoratif maupun menunjukkan 

jalur sirkulasi ruang. Pemilihan material tiap ruang tidak sama, beberapa jenis 

material lantai yang akan digunakan, berikut adalah jenis material lantai berdasarkan 

buku Grimley (2007):  
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a. Poured Flooring System  

Poured Flooring System adalah material yang dalam instalasinya dengan cara 

dituang. Material ini merupakan material yang mudah dalam perawatan, dan perbaikan, 

tahan terhadap bakteri dan zat-zat kimia. Jenis material lantai ini adalah sebagai berikut:  

• Epoxy and Resin Floors  

• Terazzo  

• Stone Flooring  

 

 
 
 
 
 

 
Gambar 3.15. Contoh Expoxy Floor 

(SUMBER : Google Image) 
 

 

 

 

Gambar 3.16. Stone Flooring 
 (SUMBER : Google Image) 

 

b. Wood Flooring  

Wood flooring dibedakan menjadi 4 macam, yaitu:  

• Solid wood flooring  

• Engineered flooring  

• Acrylic-impregnated flooring  

• End grain flooring  
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c. Resilient Flooring  

Memiliki tingkat elastisitas tertentu dan dapat diterapkan pada proyek residential 

hingga commercial. Dibuat dalam dua macam variasi yaitu dalam bentuk rol dan tile.  

Berikut merupakan macam dari resilient flooring:  

• Vinyl Composite Tile  

• Solid Vinyl Tile  

• Rubber Tile  

• Natural Resilient Flooring  

d. Carpet  

Keunggulan dari karpet adalah memiliki kesan tekstur baik dari kesan visual maupun 

peraba, mudah menyerap dan mengurangi suara. Selain itu, mudah untuk dibersihkan, 

memberikan kehangatan, dan memiliki warna dan pola yang tidak terbatas. 

 

 

 

 
 

Gambar 3.17. Karpet  
(SUMBER : Google Image) 

 
Dan berdasarkan kekurangan dan kelebihan sebagai berikut : 

Tabel 3.1. Keunggulan dan Kelemahan pada Material Lantai 
Jenis material Keunggulan Kelemahan 
KAYU Memberi kesan mewah, 

Menciptakan ambience 
Perawatan lebih susah, Harga 
mahal 

KERAMIK Durabilitas tinggi 

Pola ,Tekstur dan warna yang 
beragam 

Ada bagian yang tidak rata 

Keramik glossy tanpa tekstur 
sama sekali rentan licin 
beresiko 
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Tabel 3.1. Keunggulan dan Kelemahan pada Material Lantai (sambungan) 
SCRIT Efek realistis dari material 

alam 

Durabilitas tinggi 

Murah 

Permukaan sangat keras 

Harus dilapisi agar tidak 
mudah bernoda 

BATUAN Durabilitas tinggi 

Tahan terhadap panas 

Efek realistis dari material 
alam 

Harga Mahal 

Pola yang tidak sama 

Harus stok barang untuk 
berjaga-jaga 

 

3.6.2. Dinding 

Dinding meruapakan bagian yang penting sebagai pembatas ruang yang satu 

dengan yang lain, gunanya untuk menjaga privasi dan kegunaan masing ruang. 

Dinding yang digunakan pada area makan perlu diperhatikan agar material yang 

digunakan tidak menyimpan debu dan mudah untuk dibersihkan.Dinding 

merupakan pembatas antara sebuah lantai dan ceiling antar satu ruang dengan 

ruang lainnya. 

Dinding juga memiliki peran dalam masukknya cahaya dan memberikan efek 

cahaya didalam ruangan, dengan menggunakan permainan warna didalam ruang 

juga bisa mempengaruhi ambience ruang. (Ching,1996) 

 Ada beberapa jenis material dinding, sebagai berikut : 

• Cat dinding, merupakan material yang paling umum digunakan karena 

memiliki banyak warna dan pilihan serta harga yang terjangkau. 

• Wall Covering, terdiri dari beberapa jenis yaitu Wallpaper, Surface 

Imaging, Commercial-grade wall coverings, Wall vinyls, Textile 

wallcovering, Hand-printed paper. 
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3.6.3. Langit-langit 

Berdasarkan buku D.K. Ching yang berjudul “Interior Desugn Illustrated, 

Third Edition”, langit-langit merupakan bagian bangunan yang mampu 

memberikan pada ruangan, dan memiliki peran penting dalam memberikan efek 

karena merupakan bagian dimana berpengaruh terhadap perlengkapan lampu, 

akustik ruang, dan ventilasi. Langit-langit juga merupakan bagian yang perlu 

diperhatikan tingkat keamanannya, karena memiliki tingkat resiko tertinggi untuk 

suatu bangunan. 

3.6.4. Sistem penghawaan 

Berdasarkan buku Heinz Frick yang berjudul “Ilmu Fisika Bangunan”, 

sistem penghawaan dibagi menjadi dua, yaitu penghawaan alami dan penghawaan 

buatan. Kedua aspek ini perlu diperhatikan untuk menciptakan ruang yang 

nyaman. Mempertimbangkan pasokan udara perlu diperhatikan untuk mendapat 

sirkulasi yang baik. Biasanya penghawaan buatan diberikan saat pasokan 

penghawaan alami tidak mencukupi atau tidak mendukung. Untuk menentukan 

besaran penghawaaan buatan dapat menggunakan rumusan sebagai berikut : 

(W x H x I x L x E) / 60 = Kebutuhan BTU 

W = panjang ruang 

H = tinggi ruangan 

I = nilai 10 jika ruang berinsuladi (berada di lantai bawah, atau berhimpitan 

dengan ruang lain). Nilai 10 jika ruang tidak berindulasdi (di dasar lantai) 

L = lebar ruang 
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E = nilai 10 jika dinding terpanjang menghadap ke utara; nilai 17 jika menghadap 

ke timur; nilai 18 jika menghadap selatan ; nilai 20 jika menghadap ke barat. 

PK = 9.000-10.000 BTU/h 

m2 = 600 BTU/hr 

mx = 10 kaki - 1m =3.3 kaki 

3.6.5. Sistem pencahayaan 

Pencahayaan merupakan elemen penting dalam ruangan, dalam buku 

dasar-dasar perancangan ruang dikatakan bahwa ada dua jenis pencahayaan,yaitu :  

• Pencahayaan alami 

Merupakan pencahayaan yang sangat dicari untuk pencahayaan yang unik dan 

menarik, karena juga memberi kesan pemandangan luar saat mendapatan cahaya 

alami. Selain itu mampu memberikan efek psikologi pada jiwa seseorang. Dari 

luas ruangan setidaknya terdapat 8 himgga 10 persen bukaan jendela. 

Keuntungan cahaya alam menurut Satwiko (2005: 86): 

o Bersifat alami, tersedia melimpah dan terbaharui; 

o Tidak memerlukan biaya dalam penggunaannya;  

o Cahaya alam sangat baik dilihat dari sudut kesehatan karena memiliki 

daya panas dan kimiawi yang diperlukan bagi makluk hidup di bumi;  

o Cahaya alam dapat memberikan kesan lingkungan yang berbeda, bahkan 

kadang-kadang sangat memuaskan.  

• Pencahayaan listrik (buatan) 

Merupakan bagian penting dalam menggambil peran dalam sebuah ruang, karena 

benar-benar menyesuaikan dengan kegiatan didalam ruang tersebut. Pencahayaan 
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ini dihubungkan dengan bentuk ceiling, tata letak furniture. Sehingga tidak bisa 

sembarangan untuk menata intensitas terang menurut buku Departemen 

Pendidikan Nasional (2005: 131).   

Keuntungan menggunakan cahaya buatan:  

o Cahaya buatan dapat dikendalikan, dalam arti bahwa kekuatan 

pencahayaan yang dihasilkan dari lampu dapat diatur sesuai dengan 

kebutuhan;  

o Cahaya buatan tidak dipengaruhi oleh kondisi alam; 

o Cahaya buatan tidak merusak koleksi baik buku maupun audiovisual;  

o Penataan lampu yang baik dapat menimbulkan kesan artistik bagi 

perpustakaan;  

o Arah jatuhnya cahaya dapat diatur, sehingga tidak menimbulkan silau bagi 

pengguna yang sedang membaca atau menulis. (Lasa, 2005: 171).  

3.6.6. Sistem Akustik 

Pengatur akustik diperlukan pemikiran logika, yang diharapkan pengerjaan 

bermula dari pembuatan konsep zoning dan juga isolasi dengan tujuan 

mengetahui area mana saja yang perlu diperhatikan akustik, dan bisa menentukan 

material yang harus digunakan untuk tiap ruang. Dalam pembuatan matriks 

zoning perlu memperhatikan aktivitas, dan lokasi privasi suatu ruang. Ada cara 

mengatasi bagaimana meminimalkan bising dari luar, yaitu : 

• Dikendalikan dengan mengisolasi suara tersebut pada sumbernya. 
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• Menghilangkan denah bangunan sedemikian rupa sehingga daerah yang 

menimbulkan suara bising diletakkan sejauh mungkin dari daerah yang 

tenang. 

•  Menghilangkan kemungkinan jalur rambatan suaranya melalui udara atau 

melalui struktur bangunan dimana suara bising dapat bergerak dari sumbernya 

ke dalam ruang. (Ching 309) 

3.6.7. Sistem Keamanan 

Meminimalisir gangguan keamanan bisa menambahan fasilitas alat 

pemadam kebakaran, baik yang manual maupun yang otomatis, misalnya 

pemasangan sprinkler dalam ruang, alarm kebakaran, dan smoke detector maupun 

pemilihan bahan interior yang tahan api dan non-toxic. Kemudian untuk 

keamanan lainnya bisa ditambahkan CCTV yang mempermudah pengawasan saat 

berada di area kafe. 

3.6.8. Sistem Sirkulasi Pengunjung 

Berdasarkan buku Mark Karley yang berjudul “Dasar-dasar Perancangan 

Ruang” sebaiknya sirkulasi seseorang diberi persentasi 21,7 persen untuk 

mendapatkan sirkulasi yang baik dan nyaman. Perencanaan sirkulasi ini perlu 

diperhatikan sejak awal agar tidak banyak membuang area yang tidak penting, dan 

sirkulasi pengunjung bisa dibuat melalui space requirement untuk mengetahui 

luasan ruang dan kebutuhan ruang.  
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3.6.9. Sistem Pendukung Ruang 

Pendukung ruang yang perlu diperhatikan adalah : 

• Kenyamanan suatu ruang. 

• Keamanan dari ruang tersebut. 

• Memiliki tingkat keamanan yang cukup baik, sehingga pengguna ruangan bisa 

aman saat berada di ruangan. 

• Memiliki tata letak yang jelas dan serasi. 

• Penggunaan furniture yang sesuai dengan kebutuhan ruang. 

3.6.10. Aspek Lain 

Aksesoris ruangan yang sesuai dan mampu menunjang desain yang 

ditampilkan, dan juga bisa serasi dengan ruangan yang sudah diciptakan. 

3.7. Antropometri dan Ergonomi 

  

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.18. Penataan Perangkat Makan  

(sumber: Panero, Zelnik, 1979:140) 
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Gambar 3.19. Penataan Perangkat Makan  

(sumber: Panero, Zelnik, 1979:140) 

 

 

 

 

 

Gambar 3.20. Penataan Perangkat Makan 

(sumber: Panero, Zelnik, 1979:140) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.21. Lebar Meja Optimal 

(sumber: Panero, Zelnik, 1979:141) 
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Gambar 3.22. Lebar Meja Persegi Panjang  

 (sumber: Panero, Zelnik, 1979:141) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.23. Lebar Meja Minimal 

  (sumber: Panero, Zelnik, 1979:141) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.24. Meja Bundar 

  (sumber: Panero, Zelnik, 1979:144) 
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Gambar 3.25. Jarak Bersih Sirkulasi   

(sumber: Panero, Zelnik, 1979:146) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.26. Lebar Meja Minimal   

(sumber: Panero, Zelnik, 1979:148) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.27. Pusat Daerah Cuci 

 (sumber: Panero, Zelnik, 1979:160) 
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Gambar 3.28. Pusat Daerah Cuci   

(sumber: Panero, Zelnik, 1979:160) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.29. Pusat Daerah Kompor 

 (sumber: Panero, Zelnik, 1979:162) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.30. Pusat Daerah Kompor 

 (sumber: Panero, Zelnik, 1979:162) 
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Gambar 3.31. Kakus / Bidet  

 (sumber: Panero, Zelnik, 1979:166) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.32. Bar 

  (sumber: Panero, Zelnik, 1979:218) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.33. Bar   

(sumber: Panero, Zelnik, 1979:219) 
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Gambar 3.34. Bar 

  (sumber: Panero, Zelnik, 1979:220) 

3.8. Definisi Industrial Style 

 Berdasarkan buku Hazel Yule (2009) yang berjudul Design Series 101 

Book 4 What The Big Idea mengatakan bahwa gaya industrial sendiri berfokus 

pada pemilihan material mentah dan mengkombinasikan permainan finishing 

material dengan permainan material industri dan fabrikasi. Industrial sendiri 

biasanya digabungkan dengan style minimalis dengan menghindari penggunaan 

furniture secara berlebihan dan memiliki penataan storage yang cukup baik 

dengan bentukkan yang diambil adalah garis yang dinamis. Penggunaan style 

industrial dapat mengatasi anggaran yang terbatas namun tetap memiliki tampilan 

yang menarik. Material yang digunakan biasa menggunakan material sisa maupun 

material yang telah didaur ulang seperti baja, logam, dan kayu. Bagian warna 

menghindari warna-warna terang dan berani lebih menggunakan warna yang 

senada dengan campuran warna putih. 

 

 


