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BAB  III 

TINJAUAN LITERATUR 

 3.1. Batasan - batasan Perancangan 

A. Aspek Operasional

Untuk memulai mendesain interior, maka kita harus mempertimbangkan 

dengan beberapa aspek operasional, seperti :  

1. Memperhatikan keterkaitan mengenai aktivitas pengguna dan fungsi

ruangan. 

2. Memperhitungkan frekuensi penggunaan ruangan

3. Menganalisa siapa yang menggunakan dan apa jabatannya

4. Pertimbangan sifat - sifat yang ingin ditampilkan dalam ruang tersebut

B. Aspek Fisik

Memperhatikan ruangan yang dibutuhkan beserta dengan kondisi, peralatan yang 

dibutuhkan dan apa efek yang ingin dimunculkan melalui desain tersebut. 

C. Aspek Hukum

Memperhatikan batasan - batasan yang sudah ditentukan oleh badan hukum, serta 

mengerjakan proyek sesuai dengan prosedur yang benar. 

D. Aspek Simbolis

Memperhatikan desain hingga ke aspek simbolis dimana desain yang diciptakan 

bisa memberikan kesan tersendiri dan konsepnya tertanam di pikiran banyak 

orang yang melihatnya. 
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3.2. Perbedaan Definisi 

- 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. (Sugiarto & 

Sulartiningrum, 2001). 

- Menurut Marsum (2008), restoran adalah tempat atau bangunan yang  

diorganisir secara komersial, yang menyelenggarakan pelayanan dengan baik  

kepada tamunya baik berupa makanan atau minuman.  

- Restoran merupakan suatu tempat atau bangunan yang terorganisasi secara 

komersil, yang menyelenggarakan pelayanan dengan baik kepada semua tamunya 

baik berupa makan maupun minum. Tujuan operasi restoran adalah untuk mencari 

keuntungan dan membuat puas para tamu (Atmojo, 2005). 

3.2.1. Jenis dan Klasifikasi Rumah Makan  

 Menurut Wojowasito dan Poerwodarminto (Marsyangm, 1999), restoran 

atau rumah makan dapat dibagi menjadi beberapa jenis, antara lain:  

a. A’la Carte Restaurant  

  Merupakan sebuah restoran yang diberi izin untuk menjual makanan 

lengkap dengan banyak variasi. Tiap makanan di dalam restoran ini memiliki 

harga yang berbeda. 

b.Table D ‘hote Restaurant  

 Merupakan suatu restoran yang khusus menjual menu maknanan yang 

lengkap, mulai dari hidangan pembuka hingga hidangan penutup. 
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c. Coffee Shop atau Brasserei  

 Merupakan suatu restoran yang pada umumnya berhubungan dengan hotel, 

dimana tamu bisa mendapatkan makan pagi, makan siang, dan makan malam 

secara cepat dengan harga yang terjangkau. Pada umumnya, sistem pelayanan 

yang digunakan adalah sistem American service dimana kecepatan penyajian 

menjadi hal yang utama. Ciri khas dari sistem American Service adalah Ready on 

plate service, artinya makanan sudah diatur dan disiapkan di atas piring. 

Terkadang penyajiannya dilakukan dengan cara buffet atau prasmanan. 

d. Cafetaria atau Cafe  

 Merupakan suatu restoran kecil yang mengutamakan penjualan kue-

kue, sandwich, kopi dan teh. Pilihan makanannya terbatas dan tidak menjual 

minuman beralkohol. 

e. Canteen 

 Merupakan tempat makan yang berhubungan dengan kantor, pabrik, dan 

sekolah, dimana para pekerja atau pelajar biasa mendapatkan makan siang 

atau coffe break. 

f. Continental Restaurant  

 Suatu restoran yang menitik beratkan hidangan continental pilihan dengan 

pelayanan elaborate atau megah. Suasananya santai serta disediakan bagi tamu 

yang ingin makan secara santai. 
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g. Carvery  

 Suatu restoran yang berhubungan dengan hotel dimana para tamu dapat 

mengisi sendiri hidangan panggang sebanyak yang mereka inginkan dengan harga 

hidangan yang sudah ditetapkan. 

h. Dining Room  

 Terdapat di hotel kecil, motel atau inn. Dining room pada dasarnya 

disediakan untuk para tamu yang tinggal di hotel itu, namun yang terbuka juga 

bagi para tamu dari luar. 

i. Discotheque  

 Merupakan suatu restoran yang menyediakan tempat dansa sambil 

menikmati alunan musik. Kadang-kadang juga menampilkan live band. Bar 

adalah salah satu fasilitas utama untuk sebuah discotheque. Hidangan yang 

tersedia umumnya berupa snack. 

j. Fish and Chip Shop  

 Merupakan suatu restoran yang banyak terdapat di Inggris, dimana kita 

dapat membeli macam-macam kripik (chips) dan ikan goreng, biasanya berupa 

ikan Cod, dibungkus dalam kertas dan di-take away. 

k. Grill Room (Rotisserie)  

 Merupakan suatu restoran yang menyedikan bermacam-macam daging 

panggang. Pada umumnya antara restoran dengan dapur dibatasi dengan sekat 

dinding kaca sehingga para tamu dapat memilih sendiri potongan daging yang 

dikehendaki dan melihat sendiri bagaimana proses memasaknya. Grill 

room kadang-kadang disebut juga sebagai steak house. 
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l. Inn Tavern  

 Inn tavern ialah suatu restoran dengan harga terjangkau yang dikelola oleh 

perorangan di tepi kota. Suasananya dibuat dekat dan ramah sehingga 

menyamankan pengunjung yang datang. 

m.Night Club/Super Club 

  Adalah suatu restoran yang pada umumnya buka pada malam hari serta  

menyediakan makan malam bagi tamu-tamu yang ingin santai. Di restoran ini para 

tamu dituntut berpakaian resmi dan rapi sehingga dapat menaikkan prestige. 

n. Pizzeria 

 Adalah suatu restoran yang khusus menjual pizza dan makanan khas Italia 

lainnya. 

o. Pan Cake Hoiise/Creperi 

  Adalah restoran yang khusus menjual  pancake dan crepes yang diisi 

dengan berbagai macam manisan didalamnya. 

p. Pub 

  Pada mulanya merupakan tempat hiburan umum yang mendapat izin 

untuk menjual minuman beralkohol. Para tamu mendapatkan minumannya dari 

counter (meja panjang yang membatasi dua ruangan) setelah itu pengunjung dapat 

menikmati sambil duduk atau berdiri. Hidangan yang tersedia berupa snack 

seperti pies dan sandwich.  

 

 

 



 45 

q. Snack Bar/Cqfe/Milk Bar 

 Adalah semacam restoran yang bersifat tidak resmi dengan pelayanan 

yang cepat dimana para tamu mengumpulkan makanan mereka diatas baki yang 

diambil dari atas kounter lalu kemudian membawanya ke meja makan.  

r. Specialitiy Restaurant 

 Adalah restoran yang suasana dan dekorasi seluruhnya disesuaikan dengan 

tipe khas makanan yang disajikan atau temanya. Restoran semacam ini 

menyediakan masakan Cina, Jepang, Italia dan sebagainya. Sistem pelayanannya 

didasarkan pada tata cara negara tempat asal makanan tersebut. 

s.Terrace Restaurant 

  Adalah suatu restoran yang terletak di luar bangunan, namun pada 

umumnya masih berhubungan dengan hotel maupun restoran induk. Di negara-

negara barat pada umumnya restoran tersebut hanya buka pada waktu musim 

panas saja. 

t. Gourmet Restoran 

 Ialah suatu restoran yang menyelenggarakan pelayanan makan dan minum 

untuk orang-orang yang berpengalaman luas dalam bidang rasa makanan dan 

minuman. Keistimewaan restoran ini ialah makanan dan minumannya yang lezat-

lezat, pelayanannya megah dan harganya cukup mahal. 

u. Family Type Restaurant 

 Ialah suatu restoran sederhana yang menghidangkan makanan dan 

minuman dengan harga tidak mahal, terutama disediakan untuk tamu-tamu 

keluarga maupun rombongan. 
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v. Main Dining Room 

 Ialah suatu restoran atau ruang makan utama yang pada umumnya terdapat 

di hotel-hotel besar. Dimana penyajian makanannya dilakukan secara resmi, pelan 

tapi masih terikat oleh suatu peraruran yang ketat. Pada umumnya menggunakan 

sistem pelayanan ala Perancis atau Rusia. Tamu-tamu yang datang pada umumnya 

berpakaian resmi atau formal. 

3.2.2. Definisi Family Restaurant 

 Merupakan suatu restoran sederhana yang menghidangkan makanan dan 

minuman dengan harga terjangkau. Restoran ini pada umumnya disediakan tamu-

tamu yang datang secara berkelompok dan dalam jumlah yang cukup banyak. 

3.3. Sistem Pelayanan 

 Secara umum, sistem pelayanan di restoran dapat dibedakan menjadi lima 

jenis, yaitu : 

a. American Service/Plate Service 

 Sistem ini merupakan sistem paling praktis diantara sistem yang ada, 

terutama jika dilihat dari kecepatan pelayanan dan cara penyajiannya, dimana 

makanan telah siap di piring dari dapur dan langsung disuguhkan ke tamu. 

Biasanya pelayanan jenis ini diterapkan di restoran non formal, seperti : Coffee 

Shop, Banquet, dan Snack Bar. 

Adapun urutan penyajiannya adalah : 

1) Penghidangan makanan dilakukan dari sebelah kanan tamu menggunakan 

tangan kanan. 



 47 

2) Penghidangan minuman dilakukan dari sebelah kanan tamu menggunakan 

tangan kanan. 

3) Clearing-up dilakukan dari sebelah kanan tamu dengan tangan kanan, baik 

makanan atau minuman. 

Ciri-ciri dari american service yaitu: 

1. Mengutamakan kecepatan dalam pelayanannya. 

2. Makanan sudah siap di tata pada piring tamu di dapur. 

3. Makanan dari dapur di bawa dengan tray lalu diatur di side stand terlebih 

dahulu barulah kemudian dihidangkan ke tamu. 

b. Russian Service/Platter Service 

 Dalam sistem penyajian Russian, makanan sepenuhnya telah disiapkan 

dari dapur dan diatur secara rapi di atas pinggan (plater) oleh bagian dapur. 

Platter tersebut selanjutnya dibawa ke restoran oleh seorang pramusaji yang 

kemudian langsung menyajikannya ke piring tamu. 

Cara pelaksanaan platter service : 

1) Menyiapkan makanan 

Makanan bisa disiapkan secara table d’hote ataupun a’la carte, tergantung kepada 

jenis menu yang disajikan. 

2) Pengambilan pesanan 

Pengambilan pesanan dilakukan oleh seorang pramusaji. 

3) Penyajian makanan 

Makanan secara keseluruhan dipersiapkan dari dapur yang sudah diraci, dipotong 

oleh seorang tukang masak. 
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4) Meletakkan piring kosong di atas meja tamu 

Piring kosong yang bersih, baik itu panas atau dingin diletakkan di meja tamu dari 

sebelah kanan tamu menggunakan tangan kanan. 

5) Pengambilan makanan dari dapur 

Makanan diambil dari dapur dan diatur di atas pinggan secara rapi, lalu dibawa ke 

restoran dan diletakkan di atas side stand. 

6) Memperlihatkan makanan 

Makanan disajikan dari platter  ke piring tamu, dari sebelah kiri tamu 

menggunakanservice set (spoon and fork) dengan tangan kanan. 

Ciri-ciri dari russian service adalah: 

1. Makanan dari dapur di siapkan dengan silver platter, di bawa langsung ke side 

stand. 

2. Piring kosong di tata di meja tamu, di hidangkan dari sebelah kanan tamu dan 

seterusnya searah dengan jarum jam, dan selalu mendahulukan wanita. 

3. Selanjutnya makanan pada silver platter di bawa ke meja tamu, makanan di 

sajikan dari kiri tamu, di tata dengan baik di atas piring tamu menggunakan 

service set dan untuk selanjutnya berlawanan dengan arah jarum jam. 

c. French Service/Gueridon Service 

 Cara pelayanan ini menggunakan pinggan khusus (plater) dan alat panas, 

serta makanan diracik diatas meja kecil (gueridon) di hadapan tamu. Oleh karena 

itu dibutuhkan seorang pramusaji yang khusus yang disebut Chef de 

Rang dan Comis de Rang. Mereka bekerja bersama-sama dengan tanggung jawab 

yang berbeda. Di Eropa, pelayanan ini tergolong pelayanan mewah. 
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Adapun tugas-tugas Chef de Rang : 

1) Menerima tamu, mencarikan tempat duduk jika tidak ada pimpinan restoran 

(head waiter). 

2) Mengambil pesanan. 

3) Menyajikan minuman. 

4) Meracik makanan di depan tamu. 

5) Menyuguhkan rekening. 

Sedangkan tugas-tugas Comis de Rang : 

1) Menerima pesanan dari Chef de Rang dan mengirimkan ke dapur. 

2) Mengambil makanan dari dapur dan membawa ke ruang makan dan 

meletakkan di atas gueridon. 

3) Menyajikan makanan yang telah diracik ke hadapan tamu. 

4) Membantu Chef de Rang. 

d. Buffet Service (Prasmanan) 

 Sistem pelayanan ini makin popular dalam ruang makan, dimana dengan 

cara ini para tamu diperkenankan mengambil dan memilih makanan sendiri yang 

telah diatur diatas meja buffet. Tetapi pada buffet yang baik, para tamu akan 

disajikan makanan penarik selera dan juga soup di meja makan sebelum tamu 

datang ke meja buffet. Minuman, roti dan mentega, serta hidangan penutup juga 

disajikan oleh para petugas restoran. Jadi peralatan yang disiapkan untuk 

menikmati makanan tersebut tidak ubahnya seperti peralatan yang dipasang pada 

restoran biasa. 
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Ciri-ciri dari buffet service yaitu: 

1. Semua makan yang akan di sajikan di tata dalam buffet table dengan rapi dan 

menarik. 

2. Tamu akan datang sendiri ke meja buffet tersebut untuk mengambil makanan 

sesuai dengan selerannya. 

3. Peralatan makan dapat di tata di atas meja makan atau di atas buffet table. 

4. Pramusaji hanya bertugas dalam membersihkan peralatan makan yang telah 

dipakai oleh tamu. 

5. Biasanya di laksanakan pada kegiatan khusus seperti special function(wedding) 

e. English Service 

 Cara ini dilaksanakan dimana makanan pokok (main dish) dapat disajikan 

langsung di atas meja dan para tamu mengambil sendiri. Bentuk lain dari 

pelayanan ini adalah makanan pokok (main dish) diletakkan langsung di atas 

pemanas (hot plate) di dekat tuan rumah (host) dengan perlengkapan seperti 

piringnya. Kemudian host meletakkan dan meracik makanan diatas piring dan 

menyuguhkannya pada tamu, dan untuk makanan peneman, para tamu akan 

mengambil secara silih berganti. 

Ciri-ciri english service yaitu: 

1. Semua makanan yang di pesan langsung di tata di atas meja tamu setelah 

mereka duduk. 

2. Piring kosong dan peralatan makan di tempatkan di depan tamu. 

3. Tamu akan mengambil makanan tersebut sendiri atau dibantu oleh host. 
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3.4. Image 

 Pencitraan atau image dari restoran di mata pengunjung adalah suatu hal 

yang penting. Karena orang mengenal sebuah restoran berdasarkan logo dan 

tampak luar restoran. Oleh karena itu, sebuah logo sangat dibutuhkan agar 

memberikan kesan pertama yang baik di mata pengunjung.  

 Hingga saat ini, hasil pencitraan rumah makan IBC adalah sebuah restoran 

keluarga dengan menu yang enak dan harga yang terjangkau. Arti dari logo IBC 

sendiri adalah: 

a. Logo IBC yang sekarang merupakan sebuah logo yang mewakili dan 

menggabungkan merek-merek yang sudah ada sebelumnya (Ikan Bakar Cianjur, 

Pondok Tempo Doeloe, Mie H&W, dan Roti Tempo Doeloe) agar Visi dan 

Misinya  

b. Warna merah kuning dan hijau adalah warna dasar dari makanan, yang 

digambarkan cocok dengan image restoran. 

c. Bagian bawah logo yang melebar, melambangkan IBC group memijakkan kaki 

lebih mantap. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1. Logo Ikan Bakar Cianjur 

Sumber:ibc.com 

sama. 
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3.5. Perabot 

Menurut Suptandar(1999), ada beberapa standar yang harus diperhatikan di dalam 

pemilihan furniture,yaitu: 

- Kursi harus memiliki kenyamanan mantap otot belakang tubuh,dengan menahan 

tulang punggung pada sikap duduk sempurna. 

- Bagian belakang tubuh dalam sikap konvek di pinggang pada posisi ketinggian 

tertentu sehingga tulang punggung akan bersatu dengan tulang pinggang dan 

membentuk sikap konkaf pada ketinggian dada. 

- Landasan tempat duduk sebaiknya mempunyai kemiringan 20-26 sedangkan 

sudut antara sandaran dengan landasan sebesar 105 -110. 

- Tinggi landasan duduk adalah 35-40 cm dengan kedalaman 47-48 cm. 

- Bantalan kursi harus cukup terisi, sesuai ketentuan bahwa bagian 

pinggul/punggung dapat tenggelam atau tertekan sedalam 6-10cm. 

Adapun syarat untuk pemilihan kursi  serbaguna adalah: 

- Tinggi sandaran minimal 85 cm dari lantai 

- Tinggi tempat duduk 43 cm 

- Disarankan untuk menggunakan lapisan karet busa setebal 2-4 cm di seluruh 

permukaan tempat duduk. 

- Bahan pelapis harus dapat menyerap udara dan uap air, tahan terhadap geseran 

dan dapat menyimpan penyerap panas. 

 Di dalam menata sebuah restoran, ada dua jenis penataan orientasi 

kegiatan makan, yaitu: 
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1. Terpusat 

Kegiatan makan dengan orientasi terpusat adalah semua yang duduk mengelilingi 

meja makan dengan posisi tubuh menghadap pusat meja. Pola penataan duduk 

secara terpusat menciptakan suasana lebih akrab dan hangat karena 

memungkinkan terjadinya komunikasi dua arah dan kontak visual yang baik 

diantara penggunanya. 

2. Linear 

Posisi makan berjejer dimana semua pengguna menghadap ke satu arah yang 

sama. Pola ini sangat cocok untuk diaplikasikan pada ruang kecil dan untuk 

menciptakan suasana kasual. (sumber: http://www.imaniadesain.com) 

3.6. Standar Elemen Pembentuk Interior 

3.6.1. Lantai 

 Menurut Suptandar(1999), lantai merupakan bidang datar dan dijadikan 

sebagai alas dari ruang dimana aktivitas manusia dilakukan di atasnya dan 

mempunyai sifat atau peranan sendiri-sendiri untuk mempertegas fungsi ruang. 

Adapun syarat - syarat bahan penutup lantai yang disarankan adalah: 

a. Kuat,lantai harus mampu menahan beban 

b. Mudah dibersihkan 

c. Harus tahan pada kelembapan dan tahan terhadap perembesan air, terutama 

pada lapisan permukaan. 

 Berikut adalah referensi material yang dapat digunakan sebagai material 

penutup lantai : 

 

 

 

http://www.imaniadesain.com/
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Tabel 3.1. Tabel Material Lantai 

 

Material Karakteristik Keuntungan Kerugian Pemeliharaan 

Terazzo 

 

- Permanent 

- Tahan kotor 

- warna banyak 

- Tahan lama 

- Indah 

- Kotoran 

tidak nampak 

- Keras 

- Desain 

terbatas 

Mudah jika 

menggunakan air 

Marmer 

 

- Permanent 

- Kaku 

- Indah - Mahal 

- Mudah kotor 

- Keras 

- Digosok 

- Susah 

dibersihkan jika 

terkena noda 

Kayu 

 

 

- Alami 

- Dapat dicat 

- Kedap suara 

- Tahan lama 

- Lentur 

- Tidak tahan 

terhadap rayap 

-Pemeliharaan 

mudah 

- Jika terkena 

rokok atau noda 

dapat dibersihkan 

dengan lilin atau 

vernis 

- Jika kena debu 

diberi lapisan 

nilam 

Vinyl solid 

tile 

 

- Tidak licin 

- Tahan 

terhadap noda 

- Menyerupai 

warna alam 

- Tahan lama  Mudah dalam 

pemeliharaan 

Asphalt 

tile 

 

- Kaya akan 

warna 

- Berlubang 

- Murah 

- Tahan alkali 

- Lentur - Tidak kedap 

suara 

- Cepat lunak 

jika terkena 

lemak atau 

minyak 

Pembersihan 

secara kasar 

Lantai 

Keramik 

 

- Tahan 

goresan 

- Kaya akan 

bentuk dan 

corak 

- Tahan 

lama 

- Indah 

- Tidak 

kotor 

- Indah - Pemeliharaan 

mudah dengan 

air hangat dan 

sabun 

Vinyl Tile 

 

- Permukaan 

dicetak 

- Mudah 

tergores 

- Menarik 

- Lunak - Tidak untuk 

daerah yang 

ramai 

- Mudah 

pemeliharaann

ya 

Sumber : Suptandar,1999 
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3.6.2. Dinding 

 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 
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- Partition walls 

Dinding yang dipergunakan untuk pemisah dan pembentuk ruang yang lebih besar 

dalam ruangan 

  Pada umumnya , dinding yang membatasi ruang interior bersifat non - 

structural wall atau dapat disebut sebagai partisi. Partisi tersebut bisa permanen 

maupun movable,tergantung dari kebutuhan ruang yang didesain. 

3.6.3. Langit-langit 

 Plafond merupakan salah satu unsur yang penting di dalam suatu ruang 

interior. Secara keseluruhan, plafond merupakan sebuah bidang yang terletak di 

atas garis pandang mata normal manusia dimana plafon ini berfungsi sebagai 

penutup dan pembentuk ruang. 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 

 Untuk mendukung suasana restoran maka dibutuhkan 2 jenis sistem 

penghawaan , yaitu penghawaan alami dan buatan. 
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a. Penghawaan alami  

 Sangat dibutuhkan agar terjadi pertukaran udara di dalam ruangan. Untuk 

itulah diperlukan sebuah sistem ventilasi silang.  

 Ventilasi silang adalah dua buah bukaan berupa jendela atau pintu yang 

terletak saling berhadapan. Ventilasi ini bekerja dengan cara memanfaatkan 

perbedaan zona bertekanan tinggi dan rendah yang tercipta oleh udara. Perbedaan 

tekanan pada kedua sisi bangunan akan menarik udara segar memasuki bangunan 

dari satu sisi dan mendorong udara pengap keluar ruangan dari sisi yang lain. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.2. Gambar sistem ventilasi silang 

Sumber:internet 

b. Penghawaan buatan 

Jika penghawaan alami sudah tidak memadai, maka dibutuhkan penghawaan 

buatan berupa Air Conditioning (AC). Sistem dari AC yaitu suatu sistem pengatur 

dalam ruang yang dilakukan secara teratur dan konstan. Unsur-unsur yang diatur 

dengan AC adalah: kecepatan aliran udara pergantian dan pembersihan 

udara,pengaturan temperatur,kelembapan dan pendistribusian aliran udara pada 

tingkat atu kondisi yang kita ingingkan secara teratur dan konstan. 



 58 

Berikut adalah beberapa dari jenis - jenis AC: 

a. AC window.  

Umumnya dipakai pada perumahan dan dipasang pada salah satu dinding ruang 

dengan batas keinggian yang terjangkau dan tidak mengarah pada pengguna ruang 

b. AC central 

Biasanya digunakan pada area komersial seperti Mall, hotel, perkantoran, 

supermarket, dan lain sebagainya.  

c. AC split 

Jenis AC ini banyak disukai oleh orang - orang karena kelembutan suara yang 

diciptakan sehingga tidak mengganggu aktivitas pengguna.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.3. Gambar jenis - jenis penghawaan buatan 

Sumber:internet 
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3.6.5. Sistem Pencahayaan 

 Tujuan utama pencahayaan dalam suatu restoran adalah untuk memberikan 

kenyamanan beraktivitas baik bagi pengunjung restoran dan pegawai. Selain itu 

pencahayaan juga bisa dimanfaatkan sebagai pengangkat suasana pada suatu 

ruangan. Pencahayaan yang baik untuk restoran  adalah : 

- penerangan yang tidak menyebabkan terjadinya penurunan selera makan  

- tidak membuat silau 

(Lasa, 2005)  

Sistem pencahayaan dibagi menjadi dua , yaitu: 

a. Pencahayaan Alami  

 Pencahayaan alami yang dimaksudkan adalah pencahayaan matahari. 

Pencahayaan matahari adalah sumber pencahayaan yang sangat baik untuk hampir 

semua ruang interior ( kantor, sekolah, ruang kerja, mall, bandar udara, institusi). 

Jendela, skylight,dan bentuk bukaan lainnya digunakan untuk membawa masuk 

cahaya matahari ke dalam ruangan. Cahaya matahari sangat disukai sebagai 

sumber cahaya karena manusia dapat bekerja dengan baik melalui pencahayaan 

alami tersebut. 

 Jumlah  cahaya matahari yang tersedia bervariasi tergantung pada hari, 

tahun, cuaca, tingkat polusi, dll. Jumlah maksimal dari cahaya matahari siang 

adalah sekitar 10.000 foot candle pada musim panas. Untuk menghemat energi 

pada bangunan, hanya sekitar 5%  cahaya (maksimum 500 foot candle) yang 

diperbolehkan masuk. Jumlah cahaya matahari yang melebihi batasan tersebut 

akan menimbulkan panas yang berlebihan di dalam bangunan.  
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 Warna dari cahaya matahari bervariasi. Temperatur warna matahari 

tenggelam adalah sebesar 2000K. Sedangkan temperatur warna dari cahaya 

matahari dan warna langit cuaca cerah pada sore hari adalah  sebesar 5500K. 

 Dari segi penghematan energi, pemanfaatan cahaya matahari dapat 

memberikan keuntungan yakni penghematan energi listrik untuk pencahayaan.  

Keuntungan cahaya alam menurut Satwiko (2005): 

1. Bersifat alami, tersedia melimpah dan terbaharui; 

2. Tidak memerlukan biaya dalam penggunaannya;  

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

panas dan kimiawi yang diperlukan bagi makluk hidup di bumi;  

4. Cahaya alam dapat memberikan kesan lingkungan yang berbeda,  

bahkan kadang-kadang sangat memuaskan.  

Kelemahan cahaya alam menurut Lasa (2005): 

1. Cahaya alam sulit dikendalikan, kondisinya selalu berubah karena  

dipengaruhi oleh waktu dan cuaca;  

2. Cahaya alam pada malam hari tidak tersedia; 

3. Sinar ultra violet dari cahaya alam mudah dalam ruang perpustakaan. Apabila 

terkena matahari secara langsung, kertas akan segera lapuk, tulisannya 

memudar, dan warnanya menjadi kuning kecoklatan;  

4. Perubahan kekuatan yang besar dari terang ke gelap dan sebaliknya,  

kurang memenuhi kebutuhan pembaca, karena mata sangat peka  

terhadap perubahan tersebut;  

5. Perlengkapan untuk melindungi dari panas dan silau membutuhkan  
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biaya tambahan yang cukup tinggi.    

b. Pencahayaan Buatan  

 Pencahayaan buatan mempunyai fungsi sebagai sumber cahaya untuk 

kegiatan sehari-hari dan untuk memberikan suatu suasana pada suatu ruang. 

Menurut Suptandar (1999) pencahayaan yang baik adalah pencahayaan yang : 

- Tidak menyebabkan keletihan pada mata 

- Tidak banyak membuang-buang sinar degan percuma 

- Sesuai dengan luasan ruang dan suasana yang ingin diciptakan. 

Keuntungan menggunakan cahaya buatan:  

1. Cahaya buatan dapat dikendalikan, dalam arti bahwa kekuatan  

pencahayaan yang dihasilkan dari lampu dapat diatur sesuai dengan  

kebutuhan 

2. Cahaya buatan tidak dipengaruhi oleh kondisi alam; 

3. Cahaya buatan tidak merusak koleksi baik buku maupun audiovisual.  

4. Penataan lampu yang baik dapat menimbulkan kesan artistik bagi  

perpustakaan;  

5. Arah jatuhnya cahaya dapat diatur, sehingga tidak menimbulkan silau  

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

Kelemahan penggunaan cahaya buatan:  

1. Cahaya buatan memerlukan biaya yang cukup besar karena  

dipengaruhi oleh sumber tenaga listrik;  

2. Cahaya buatan kurang baik bagi kesehatan manusia jika digunakan  
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terus menerus di ruang tertutup tanpa dukungan cahaya alami;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 3.2. Tabel klasifikasi warna dari sumber - sumber cahaya 

Sumber : Erlangga,2006 

 

3.6.6. Sistem Akustik 

 Untuk merancang sebuah akustikal ruangan interior yang baik , maka 

diperlukan untuk mengetahui apa fungsi dari ruangan tersebut. Setelah 

mengetahui fungsi ruangan tersebut, maka kita bisa menentukan ruangan mana 

yang membutuhkan peredam suara, dan ruangan mana yang tidak membutuhkan 

peredam suara. 

Faktor - faktor yang mempengaruhi waktu reverberasi ruangan adalah : 

a. Volume ruangan (m3) 

b. TIngkat absorbsi bunyi yang ada(A) 
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c. Frekuensi bunyi (Hertz) 

d. Besaran waktu reverberasi yang direkomendasikan untuk tiap jenis ruang 

(detik) 

Jenis bunyi dan perambatannya : 

a. Bunyi yang merambat di udara 

b. Bunyi yang merambat lewat struktur bangunan 

c. Bunyi impak 

Jenis Gelombang bunyi : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.4. Gambar jenis gelombang bunyi 

Sumber:Blog 

 

 

3.6.7. Sistem Keamanan 

a. Perlindungan terhadap bahaya kebakaran yang mungkin terjadi didalam 

restoran  dapat diminimalisasi dengan penyediaan fasilitas alat pemadam 

kebakaran, baik yang manual maupun yang otomatis,seperti : 

- pemasangan sprinkler dalam ruang 

- alarm kebakaran 
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- smoke detector 

- extinguishers 

-  pemilihan bahan interior yang tahan api dan non-toxic 

b. Perlindungan terhadap keamanan pengguna restoran dan propertinya 

 Beberapa area di dalam kantor membutuhkan sistem pengamanan berupa 

kamera CCTV untuk mengantisipasi adanya pencurian atau kejadian kriminal 

lainnya. Sistem pengamanan ini diletakkan di area - area penting, seperti pintu 

masuk ,area makan ,dapur ,kasir,dan filing area. 

c. Sistem keamanan alarm  

 Sistem keamanan ini diterapkan pada area pintu masuk dan bukaan lainnya 

yang berpotensi untuk bisa dimasuki oleh pencuri. 

3.6.8. Sistem Sirkulasi Pengunjung 

 Suatu sistem yang dapat mengarahkan pengunjung yang datang ke 

restoran. Arahan ini bisa dilakukan dengan cara menata ruangan sesuai dengan 

pola aktivitas yang sudah diteliti. Sehingga ketika dilakukan perencanaan , sudah 

ada bayangan bagaimana jalur yang baik dan tepat untuk para pengunjung. 

 Pola sirkulasi dapat dibedakan menjadi lima macam,yaitu: 

a. Pola linier 

 Pola ini memiliki jalan yang lurus dan membentuk sebuah deretan ruang. 

Tipe sirkulasi ini biasanya mengatur ruangan - ruangan berdasarkan sebuah urutan 

kegiatan. 
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Gambar 3.5. Contoh Sirkulasi dengan pola linier 

Sumber:Blog 
 

b. Pola Radial 

 Tipe sirkulasi dengan pola radial merupakan sebuah penataan ruang yang 

memusat ke suatu area yang difungsikan sebagai area pertemuan semua ruangan. 

 

 

 

 

 

Gambar 3.6. Contoh Sirkulasi dengan pola radial 

Sumber:Blog 

c. Pola Spiral 

 Sirkulasi dengan pola spiral adalah suatu jalan menerus yang bersasal dari 

titik pusat, berputar mengelilinginya dan bertambah jauh darinya. 
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Gambar 3.7. Contoh Sirkulasi dengan pola spiral 

Sumber:Blog 

d. Pola Grid 

 Merupakan sebuah pola sirkulasi yang berulang yang membentuk sebuah 

pola yang teratur sehingga membentuk grid. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.8. Contoh Sirkulasi dengan pola grid 

Sumber:Blog 

 

e. Pola campuran 

 Merupakan sebuah pola sirkulasi yang merupakan kombinasi dari sirkulasi 

pada suatu bangunan. Karena merupakan pola sirkulasi campuran,maka terbentuk 

orientasi yang membingungkan. 
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Gambar 3.9. Contoh Sirkulasi Dengan Pola Grid 

Sumber:Blog 

3.6.9. Sistem Pendukung Ruang 

 Sarana penyebaran untuk sistem pendukung ruang ini bisa diaplikasikan 

baik secara vertikal maupun horizontal. Untuk pemasangan kabel atau pipa kecil 

secara vertikal dapat diaplikasikan di dalam dinding. Tetapi jika ukuran pipa 

terlalu besar,maka diletakkan di shaft atau poros. Sedangkan untuk pemasangan 

pipa dan kabel secara horizontal dapat diaplikasikan di lantai atau plafon. 

 Berikut adalah 3 jenis sistem pendukung ruang yang digunakan secara 

umum : 

a. Sistem elektrikal 

 Di dalam menjalankan sebuah bisnis restoran dibutuhkan sistem elektrikal 

yang berfungsi untuk mendukung aktivitas berjalannya kegiatan di restoran 

tersebut. Sistem elektrikal yang dibutuhkan meliputi saklar, stop kontak, CCTV, 

Lan, saluran data, dan lain sebagainya. 

b. Sistem air bersih dan air kotor 

 Di dalam berbisnis makanan,maka kehigienisan merupakan hal yang perlu 

diperhatikan. Oleh karena itu dibutuhkan sistem air bersih dan kotor untuk 

mendukung aktivitas jual beli di restoran tersebut. 
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c. Sistem pemadam kebakaran 

 Perlu adanya sistem pemadam kebakaran seperti smoke detector, sprinkler, 

dan fire alarm untuk mendeteksi adanya tanda-tanda kebakaran. 

3.7. Antropometri dan ergonometri 

 Berikut adalah ukuran standar yang dibutuhkan sebagai acuan di dalam 

mendesain interior restoran : 

a. Area kasir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.10. Ukuran standar untuk area kasir  

Sumber: Panero,2003 
 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.11. Receptionist's Workstation/Desk Height 

Sumber: Panero,2003 
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Gambar 3.12. Receptionist's Workstation/Counter Height 

Sumber: Panero,2003 
 

b. Area pantry 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.13. Unit dinding/Pencapaian Oleh Pria dan Wanita 

Sumber: Panero,2003 
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Gambar 3.14. Ukuran standar Bar 

Sumber: Panero,2003 
 

c. Area dapur 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.15. Cabinet Reach Comparison 

Sumber: Panero,2003 
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Gambar 3.16. Jarak Sirkulasi Minimal di Area Pantry 

Sumber: Panero,2003 
 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.17. Standar Mix and Preparation Center 

Sumber: Panero,2003 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.18. Standar Sink Center 1 

Sumber: Panero,2003 
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Gambar 3.19. Standar Sink Center 2 

Sumber: Panero,2003 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.20. Standar Refrigerator Center  

Sumber: Panero,2003 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.21. Standar Refrigerator Center 2 

Sumber: Panero,2003 
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c. Area makan utama dan area ruang makan VIP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.22. Recommended circulation for accoustic and visual privacy 

Sumber: Panero,2003 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.23. Booth seating and circulation clearences 

Sumber: Panero,2003 
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Gambar 3.24. Minimum and Optimum Depths 

Sumber: Panero,2003 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.25. Clearance Between Chairs 

Sumber: Panero,2003 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.26. Breakfast Table for Four 

Sumber: Panero,2003 
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Gambar 3.27. Service Aisle 

Sumber: Panero,2003 
 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.28. Rectangular Table for Six 

Sumber: Panero,2003 

 

d. Filing Area 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.29. Filing Access Clearances 

Sumber: Panero,2003 
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e. Toilet 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.30. Water Closet Minimum Clearance 

Sumber: Panero,2003 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.31. Double Lavatory Clearances 

Sumber: Panero,2003 
 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.32. Lavatory Anthropometric 

Sumber: Panero,2003 
 




