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BAB  III 

TINJAUAN LITERATUR 

3.1. Batasan-batasan Perancangan 

 Perancangan desain interior Restoran Maharani mencakup keseluruhan isi 

ruang, tapi lebih diutamakan pada area-area tertentu karena memiliki permasalahan 

desain yang paling banyak dan banyak memiliki potensi untuk diolah lebih dalam, 

antara lain : 

a. Ruang makan. 

b. Ruang makan VIP. 

c. Counter cepat saji. 

d. Area nongkrong (teras). 

e. Kamar mandi. 

f. Taman. 

 Dari area-area tersebut, batasan perancangan terpusat pada ambience, gaya 

desain yang lebih diterima oleh masyarakat modern, pemilihan perabot, pemilihan 

material, tingkat kenyamanan dan pengalaman baru untuk pengunjung. Selain itu, 

warna-warna yang akan digunakan adalah monokromatik cokelat. 
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3.2. Perbedaan Definisi  

3.2.1. Definisi Restoran 

 Menurut Keputusan Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi 

No.KN.73/PVVI05/MPPT-85 tentang Peraturan usaha Rumah Makan, dalam 

pcraturan ini yang dimaksud dengan yangsaha Jasa Pangan adalah : “Suatu usaha 

yang menyediakan jasa pelayanan makanan dan minuman yang dikelola secara 

komersial”. 

 Menurut peraturan Menteri Kesehatan RI No. 304/Menkes/Per/89 tentang 

persyaratan rumah makan maka yang dimaksud rumah makan adalah satu jenis usaha 

jasa pangan yang bertempat di sebagian atau seluruh bangunan yang permanen 

dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan 

dan penjualan makanan dan minuman bagi umum di tempat usahanya. 

 

3.2.2. Definisi Jenis-Jenis Restoran 

 Menurut Marsum (2005:8), dari pengelolaan dan sistem penyajiannya, 

restoran diklasifikasikan menjadi beberapa tipe, yaitu :  

a. A’la Carte Restaurant  

 Adalah suatu restoran yang telah mendapatkan izin untuk menjual makanan 

lengkap dengan banyak variasi di mana tamu bebas memilih sendiri makanan yang 

mereka inginkan. 
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Gambar 3.1. Restoran A’la Carte 

Sumber : diemexalbum.blogspot.com 

 

b. Table D’hote Restaurant 

 Adalah suatu restoran yang khusus menjual menu yang lengkap dari hidangan 

pembuka sampai hidangan penutup dengan harga yang sudah ditetapkan.  

 
Gambar 3.2. Table D’hote Restaurant 
Sumber : diemexalbum.blogspot.com 
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c. Coffee Shop atau Brasserie 

 Adalah suatu restoran yang sistem pelayanannya menggunakan American 

Service dan penyajian makanannya kadang-kadang dilakukan dengan cara buffet, di 

mana pada restoran ini tamu dapat mendapatkan makan siang dan makan malam. 

 
Gambar 3.3. Coffe Shop 

Sumber : diemexalbum.blogspot.com 

d. Cafeteria atau Café 

 Adalah suatu restoran yang mengutamakan penjualan cake, sandwich, coffee 

dan tea. Pilihan makanannya terbatas dan tidak menjual minuman yang beralkohol. 

 
Gambar 3.4. Cafetaria 

Sumber : diemexalbum.blogspot.com 
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e. Canteen 

 Adalah suatu restoran yang diperuntukkan kepada para pekerja dan pelajar, di 

mana di restoran ini mereka bisa mendapatkan makan pagi, makan siang, makan 

malam dan coffee break. 

 
Gambar 3.5. Canteen 

Sumber : diemexalbum.blogspot.com 

f. Continental Restaurant 

 Adalah suatu restoran yang menitik beratkan hidangan kontinental dengan 

pelayanan yang megah atau elaborate. Adapun hidangannya adalah chicken salad 

hawaiian, black papper steak dan fillet fish meuniere. 

 
Gambar 3.6. Continental Restaurant 
Sumber : diemexalbum.blogspot.com 
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g. Dining Room 

 Adalah suatu restoran yang terdapat di hotel kecil, motel atau inn dengan 

harga yang lebih ekonomis dibandingkan dengan restaurant yang ada di hotel bintang 

tiga, tetapi restoran ini terbuka bagi para tamu dari luar hotel. 

 
Gambar 3.7. Dining Room 

Sumber : diemexalbum.blogspot.com 

h. Discotheque 

 Adalah suatu restoran yang hanya menyediakan makanan ringan, di mana 

pada restoran ini tamu dapat menikmati makanan ringan ditemani dengan alunan 

musik. 

 
Gambar 3.8. Discotheque 

Sumber : diemexalbum.blogspot.com 
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i. Fish and Chip Shop 

 Adalah suatu restoran yang menyediakan berbagai macam kripik (chips) dan 

ikan goreng. 

 
Gambar 3.9. Fish and Chip Shop 

Sumber : diemexalbum.blogspot.com 

j. Grill Room (Rotisserie) 

 Adalah suatu restoran yangmenyediakan berbagai macam daging panggang. 

Pada umumnya antara restoran dengan dapur dibatasi oleh sekat dinding kaca 

sehingga para tamu dapat memilih sendiri potongan daging yang dikehendaki serta 

para tamu dapat melihat bagaimana proses pembuatan makanan tersebut. 

 
Gambar 3.10. Grill Room 

Sumber : diemexalbum.blogspot.com 
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k. Pub 

 Adalah suatu restoran yang dibuka untuk umum yang dibuka pada malam hari 

dengan menghidangkan snack seperti pies dan sandwich serta menyediakan berbagai 

minuman beralkohol, di mana para pengunjung dapat menikmati makanan dan 

minuman sambil berdiri atau sambil duduk. 

 
Gambar 3.11. Pub 

Sumber : diemexalbum.blogspot.com 

l. Speciality Restaurant 

 Adalah suatu restoran yang suasana dan dekorasi seluruh ruangan disesuaikan 

dengan tipe khas makanan yang disajikan. Sistem pelayanannya sedikit banyak 

berdasarkan tata cara negara tempat asal makanan tersebut. 

 
Gambar 3.12. Speciality Restaurant 
Sumber : diemexalbum.blogspot.com 
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m. Family Type Restaurant 

Adalah suatu restoran sederhana yang menghidangkan makanan dan minuman 

yang tidak mahal terutama disediakan untuk tamu-tamu keluarga atau rombongan. 

 
Gambar 3.13. Family Type Restaurant 

Sumber : diemexalbum.blogspot.com 

3.2.3. Definisi Restoran Maharani 

 Menurut definisi dari klien selaku pemilik restoran, Restoran Maharani adalah 

restoran yang berlokasi di Kota Malang yang bergaya tropis dengan nuansa 

tradisional yang memberikan sentuhan suasana yang romantis dan menyajikan aneka 

ragam masakan tradisional Jawa. 

 

3.3. Sistem Pelayanan dalam Restoran Maharani 

 Sistem pelayanan di Restoran Maharani adalah pengunjung datang dan 

memilih makanan di counter cepat saji, lalu pengunjung memilih tempat duduknya 

sembari menunggu pelayan menyiapkan pesanan makanan yang telah dipilih 

pengunjung dan mengantarkan makanan ke meja makan pengunjung. Setelah pesanan 
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telah diantar, pengunjung dapat menyantap hidangan dan setelah selesai pengunjung 

dapat menuju kasir yang juga berada di area counter cepat saji untuk melakukan 

pembayaran. 

 

3.4. Image 

 Menurut hasil observasi dari klien, image atau citra Restoran Maharani saat 

ini di masyarakat ada yang baik dan kurang baik. Citra baik restoran adalah mengenai 

sistem pelayanan yang ramah dan selera makanan yang sesuai dengan selera 

masyarakat, oleh karena itu restoran ini juga lumayan ramai. Sedangkan yang kurang 

baik adalah interior restoran kurang nyaman dan kurangnya jumlah perabot 

dibandingkan dengan jumlah pengunjung yang datang. Tidak hanya dari observasi 

klien, citra restoran juga dapat terlihat dari logo restoran. 

 
Gambar 3.14. Gambar Logo Restoran Maharani 

Sumber : Klien 

3.5. Perabot 

 Perabot adalah perlengkapan yang mencakup semua barang seperti kursi, 

meja, dan lemari (Kartajaya: 2005). Perabot juga salah satu elemen yang selalu ada di 

setiap ruang interior. Penggunaan perabot untuk ruang makan dapat memiliki 
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beberapa alternatif desain yang disesuaikan dengan keinginan pemilik ruangan dan 

kebutuhan yang diperlukan. Selain keinginan dan kebutuhan, perabot juga harus 

disesuaikan dengan konsep restoran dan target pasar yang dituju. Berikut beberapa 

alternatif desain denah perabot meja dan kursi untuk ruang makan di restoran : 

 

Gambar 3.15. Gambar Alternatif Denah Dining Set Restoran 

Sumber : Neufert, Data Arsitek Edisi 33 Jilid 2, hal. 119, tahun 2002. 

 Perabot baiknya disusun sedemikian efisien sehingga tidak banyak 

menyisakan space yang berlebihan. Selain itu, penataan perabot restoran yang efisien 

juga dapat berpotensi menjadi aset yang menjanjikan bagi pemiliknya karena dapat 

memaksimalkan area makan jadi lebih banyak sehingga akan dapat menampung 

pengunjung yang lebih banyak pula. 
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3.6. Standar Elemen Pembentuk Interior 

3.6.1. Lantai 

 Lantai berfungsi sebagai alas ruang interior. Lantai dapat memberikan efek 

yang berbeda-beda tergantung dari material lantai yang akan digunakan, sifat material 

lantai dan warnanya. Dekorasi pada lantai dapat dilakukan dengan cara menata lantai 

menjadi bentuk motif tertentu, penunjuk sirkulasi jalan dan pembagi area. Berikut 

merupakan beberapa alternatif jenis lantai yang dapat diaplikasikan untuk lantai 

Restoran Maharani : 

Tabel 3.1. Tabel Alternatif Lantai  

Wood Flooring Hard Flooring Soft Flooring 

1. Veneered flooring : 

adalah penutup lantai dari 

bahan kayu olahan 

berlapis lembaran kayu 

tipis. 

 

Kelebihan : harga lebih 

murah. 

 

Kekurangan : daya tahan 

kurang. 

 

2. Kayu solid : adalah 

bahan material yang 

terbuat dari 100% kayu 

utuh. 

 

Kelebihan : kuat, keras 

dan memiliki serat yang 

indah. 

 

Kekurangan : harga lebih 

mahal.  

1. Batu Palimanan Kuning 

: selain berwarna kuning, 

memiliki serat kecoklatan. 

 

Kelebihan : sifatnya 

empuk, mudah dibentuk 

menjadi aneka ornamen 

dan patung.  

 

Kekurangan : berpori 

besar. 

 

2. Batu Andesit : jenis 

batu alam yang keras di 

antara batu alam yang 

umum dipakai serta 

berpori rapat. 

 

Kelebihan : tahan cuaca 

dan lumut.  

 

Kekurangan : ada noda 

batu untuk volume yang 

besar. 

1. Vinyl : adalah lantai 

dengan bahan sintetis 

dengan variasi  ketebalan. 

 

Kelebihan : dapat dipotong 

sesuai kebutuhan, tahan 

air, tahan lama, mudah 

dibersihkan, tersedia 

dalam banyak motif 

seperti marmer, metal dan 

kayu. 

 

Kekurangan : tidak tahan 

benda tajam. 

(Sumber : http://19design.wordpress.com) 
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Tabel 3.1. Tabel Alternatif Lantai (Sambungan) 
Wood Flooring Hard Flooring Soft Flooring 

3. Laminated flooring : 

adalah bahan flooring 

yang terbuat dari serbuk 

kayu halus dan di press 

dengan mesin khusus 

berlapis bahan laminate. 

 

Kelebihan : dapat dibentuk 

sesuai keinginan, harga 

murah, mudah dibongkar 

pasang. 

2. Granit : berasal dari 

material batuan beku yang 

keras yang membuat 

tampilannya tampak 

berbintik-bintik. Walaupun 

granit berwarna hitam 

pekat, namun bintik-

bintiknya tetap akan 

terlihat berkilau, sehingga 

tampak indah dilihat.  

 

Kelebihan : mewah, kuat. 

 

Kekurangan : akan timbul 

flek bila terendam air, 

harganya sedikit mahal. 

 

(Sumber : http://19design.wordpress.com) 

3.6.2. Dinding 

 Dinding adalah penutup sisi samping (penyekat) ruang, rumah, bilik, dsb. 

Dinding juga mempunyai fungsi sebagai penahan cahaya matahari langsung, 

pembatas ruangan, penahan hujan, banjir dan gangguan luar (Pusat Bahasa 

Pendidikan Nasional, 1988). Ada beberapa macam jenis dinding menurut kegunaanya 

(Welly Chandrawan: 1997), antara lain : 

- Dinding eksterior, mempunyai karakter yang kokoh dan kuat, dinding ini terletak 

diluar ruangan mempunyai fungsi sebagai penahan cuaca. 

- Dinding interior, dinding ini terletak didalam ruangan berfungsi sebagai pembatas 

antar ruangan, pada umumnya dindimg ini bersifat permanen, apabila kita 

menginginkan tidak permanen dan dapat dirubah rubah kita dapat menggunakan 

dinding partisi. 
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- Dinding khusus, jenis dinding ini mempunyai fungsi khusus dan sesuai dengan 

kebutuhan khusus pula contohnya Dinding kedap suara, dinding tembus pandang 1 

sisi, dinding tempat penyimpanan surat-surat berharga atau uang dan dinding 

penahan (penahan tanah atau air). 

- Dinding tirai atau curtain wall, yaitu dinding yang digunakan bangunan tinggi 

sebagai pelindung dari cuaca. Kaca digunakan sebagai material non-struktur yang 

ringan, sehingga bangunan tidak harus menanggung beban berat. 

 Dinding berwarna terang akan memantulkan cahaya secara efektif dan dapat 

dipakai sebagai latar belakang untuk elemen-elemen yang ada di depannya. Warna 

terang dan dingin meningkatkan kesan besar ruangan. Dinding berwarna gelap 

menyerap cahaya dan membuat ruangan lebih sulit diterangi, menimbulkan kesan 

tertutup dan intim (Francis D.K. Ching: 1996). Berikut merupakan beberapa alternatif 

jenis dinding yang dapat diaplikasikan untuk lantai Restoran Maharani : 

Tabel 3.2. Tabel Alternatif Dinding  

Dinding Bata Ekspos Dinding Kayu Dinding Granit 

Kelebihan : memberi 

kesan natural dan 

tradisional, tahan lama, 

kuat. 

 

Kekurangan : 

menuntut pengerjaan yang 

rapi agar batu bata tidak 

mudah retak dan rapuh. 

Pori-pori yang besar pada 

batu bata juga 

menyebabkan material ini 

mudah menyimpan air dan 

akhirnya berlumut. 

Kelebihan : memberi 

kesan alami dan hangat, 

mudah dibentuk, mudah di 

kolaborasikan dengan 

berbagai gaya desain.  

 

Kekurangan : 

mudah kusam, keropos 

dan lapuk. Jenis kayu yang 

tahan cuaca antara lain 

adalah kayu ulin, tapi 

kekurangannya adalah 

harga mahal dan semakin 

langka. 

Kelebihan : tahan lama, 

mudah dibersihkan, 

mewah. 

 

Kekurangan : akan timbul 

flek bila terendam air, 

harganya sedikit mahal. 

 

(Sumber : desainic.com) 
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Berdasarkan nilai kenyamanan, nilai kesehatan, dan nilai keamanan, maka fungsi dari 

dinding antara lain : 

a. Sebagai pemisah antar ruangan.  

b. Sebagai pemisah ruang yang bersifat probadi, dan bersifat umum.  

c. Sebagai penahan cahaya, angin, hujan, banjir, dan lain-lain yang bersumber dari 

alam. 

d. Sebagai pembatas dan penahan struktur (untuk fungsi tertentu seperti dinding lift, 

resovoar, dan lain-lain).  

e. Sebagai penahan kebisingan untuk ruang yang memerlukan ambang kekedapan 

suara tertentu seperti studio rekaman atau studio siaran. 

f. Sebagai penahan radiasi sinar atau zat-zat tertentu seperti pada ruang radiologi, 

ruang operasi, laboratorium, dan lain-lain. 

g. Sebagai fungsi artistik tertentu dan penyimpan surat-surat berharga seperti brankas 

di bank dan lain-lain. 

3.6.3. Langit-langit 

 Langit-langit adalah permukaan interior atas yang berhubungan dengan 

bagian atas sebuah ruangan. Langit-langit memberikan perlindungan fisik dan 

psikologis untuk area yang ada di bawahnya. Langit-langit yang rendah membuat 

ruangan jadi lebih tegas dan cenderung memberi kesan intim dan ramah. Langit-

langit yang tinggi memberi kesan ruangan terasa lebih luas dan formal. Fungsi langit-

langit, antara lain :  
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a. Pembatas ruang. 

b. Penyekat/isolator panas. 

c. Peredam suara yang berasal dari luar. 

d. Penahan kotoran dari atap. 

e. Penutup rangka dan kuda-kuda agar ruangan terkesan bersih dan rapi. 

f. Menyembunyikan saluran-saluran/kabel-kabel listrik, telepon, dan lain-lain yang 

sejenis. 

 

3.6.4. Sistem Penghawaan 

 Menurut Suptandar (1982), sistem penghawaan adalah suatu usaha 

pembaharuan udara dalam ruangan melalui penghawaan buatan maupun penghawaan 

alami dengan pengaturan sebaik-baiknya dengan harapan untuk mencapai tujuan 

kesehatan dan kenyamanan dalam ruang. Jumlah udara segar berguna untuk 

menurunkan kandungan uap air di dalam udara, menghilangkan bau keringat, gas 

karbondioksida. Jumlah udara segar tergantung pada aktivitas penghuni.  

 Penghawaan terbagi menjadi dua, yaitu penghawaan alami dan penghawaan 

buatan. Restoran Maharani menggunakan penghawaan alami, yang menjadi sumber 

penghawaan utama, dari banyaknya bukaan pada dinding restoran. Sedangkan 

penghawaan buatan menggunakan kipas angin.  
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3.6.5. Sistem Pencahayaan 

 Sistem pencahayaan adalah sistem dimana bisa membuat benda-benda dalam 

ruangan bisa tampak atau terlihat. Macam-macam jenis pencahayaan, antara lain : 

a. Down Lighting 

Kelebihan : Efisien, sederhana, memberi efek tertentu pada objek, dan penempatan 

mudah diatur. 

Kekurangan : adanya efek dark cave, maintenance lebih susah, penerangan vertikal 

minimal, dapat menyebabkan silau. 

 
Gambar 3.16. Down Lighting 

Sumber : www.quasarled.com 

b. Up Lighting 

Kelebihan : Efisien, sederhana, memberi efek tertentu pada objek, dan penempatan 

mudah diatur. 

Kekurangan : adanya efek dark cave, maintenance lebih susah, penerangan vertikal 

minimal, dapat menyebabkan silau. 

 
Gambar 3.17. Up Lighting 

Sumber : www.quasarled.com 
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c. Spot Lighting 

Kelebihan : menimbulkan efek dramatis, menimbulkan objek yang diterangi jadi 

pusat perhatian, fleksibel, mudah dikontrol. 

Kekurangan : Mudah kehilangan fokus pencahayaan, maintenance relatif rumit. 

 
Gambar 3.18. Spot Lighting 

Sumber : www.quasarled.com 

 

d. Track Lighting 

Kelebihan : instalasi mudah, fleksibel, bentuk lintasan luas, aman. 

Kekurangan : biaya peralatan mahal, lampu yang tidak beraturan dapat menyilaukan, 

tidak mudah disesuaikan dengan gaya interior yang ada. 

 
Gambar 3.19. Track Lighting 

Sumber : www.quasarled.com 

e. Decorative Lighting 

Kelebihan : dapat dikombinasi dengan bentuk konvensional, dapat memberi efek 

mewah atau dramatis, memperkuat tampilan interior. 

Kekurangan : efek cahaya tidak dapat diprediksi. 
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Gambar 3.20. Decorative Lighting 

Sumber : www.quasarled.com 

Pengaruh Psikologis Pencahayaan 

Menurut Egan M. David (2002), dampak positif dari pencahayaan adalah : 

a. Meningkatkan produktivitas. 

b. Mempengaruhi kesehatan. 

c. Keamanan lebih baik. 

d. Mempengaruhi mood yang baik. 

Menurut Norbert Lechner (1888), pengaturan sumber cahaya dibagi tiga, yaitu : 

a. Warna : dapat mengurangi intensitas cahaya yang terekspos padanya. 

b. Posisi : berpengaruh pada kualitas output pada sistem pencahayaan. 

c. Intensitas cahaya : memberi dampak yang berbeda-beda pada psikologis manusia. 

Macam-macam intensitas cahaya : 

a. Pencahayaan terang : memberi energi, menambah semangat kerja, cahaya yang 

berlebihan dapat menimbulkan kebosanan, membentuk bayangan yang kuat. 

b. Pencahayaan redup : memberi kesan rileks, tenang, romantis. 

c. Pencahayaan yang terlalu terang : lelah fisik dan mental, fokus untuk membuat 

objek jadi perhatian, meningkatkan ego. 

d. Pencahayaan sedang : memberi efek netral. 
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e. Pencahayaan warna hangat : membawa suasana riang dan welcome, memberi 

kesan hangat. 

f. Pencahayaan warna dingin : membawa kesan tenang, membawa kesan dingin. 

Peran Warna Pada Ruang Interior 

Tabel 3.3. Tabel Warna Pencahayaan 

Warna Efek Psikologis Pengaruh terhadap 

Rasa dan Bau Impresi (+) 

 

Impresi (-) 

(bila penggunaan 

berlebihan atau 

kurang tepat) 

Merah Powerfull, 

optimis, semangat, 

hangat, 

komunikatif. 

Merangsang 

kemarahan dan 

agresivitas. 

Sweet, strong. 

Oranye Bersahabat, 

sosialisasi, 

senang, gembira, 

kreativitas. 

Hiperaktif, 

instructive. 

Substantial 

(banyak/bervariasi). 

Kuning Cerah, ceria, 

penuh semangat, 

komunikatif, 

inspirasi, logis. 

Silau, kesan 

menakutkan. 

Asam (sour). 

Hijau Alami, 

menyegarkan, 

rileks, 

menenangkan, 

meredakan stress. 

Perasaan 

terperangkap, 

bosan (tiresome). 

Sour-juicy. 

Biru Harmonis, lapang, 

sejuk, tenteram, 

damai, bening, 

rileks. 

Depresi, lesu, 

melankolis. 

Odourless. 

Ungu Spiritual, mistis, 

misterius, menarik 

perhatian, 

Lonely, sombong, 

angkuh. 

Heavy-sweet. 

Sumber : Philips Lighting B.V. (1993) 
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Tabel 3.3. Tabel Warna Pencahayaan (Sambungan) 

Warna Efek Psikologis Pengaruh terhadap 

Rasa dan Bau Impresi (+) 

 

Impresi (-) 

(bila penggunaan 

berlebihan atau 

kurang tepat) 

Coklat Natural, netral, 

hangat, nyaman, 

elegan, 

menenangkan. 

Kaku, berat. Musty (pengap), 

chocolate. 

Putih Kemurnian, polos, 

suci, 

perlindungan, 

tenteram, refleksi. 

Perasaan dingin, 

kaku, terisolir, 

steril. 

Manis, creamy. 

Hitam Kuat, penuh 

percaya diri, 

maskulin, 

dramatis, 

misterius, elegan. 

Lambang duka, 

perasaan tertekan. 

Spoilt. 

Abu-abu Netral, kesan 

serius, damai, 

independen, stabil, 

kesan luas. 

Dingin, kaku, 

tidak 

komunikatif. 

Mouldy. 

Sumber : Philips Lighting B.V. (1993) 

 

Jenis lampu alternatif yang akan digunakan : 

- Lampu LED warm white 10 watt.  

Kelebihan : lebih terang, hemat energi listrik, bentuk lebih kecil, tersedia berbagai 

warna. 

 

Gambar 3.21. LED Lighting 

Sumber : www.lighting.philips.com 
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- Lampu TL 18 watt.  

Kelebihan : Lebih terang dan hemat jika dibandingkan dengan jenis lampu pijar, 

berbentuk menyerupai tabung yang sesuai untuk area yang membutuhkan 

pencahayaan dengan hidden lamp. 

 

Gambar 3.22. LED Lighting 

Sumber : www.lighting.philips.com 

- Lampu halogen 20 watt untuk menyorot beberapa area tertentu.  

Kelebihan : dapat menciptakan sinar yang kuat. Mempunyai kemampuan 

menonjolkan warna hampir sempurna. 

 

Gambar 3.23. Halogen Lighting 

Sumber : www.lighting.philips.com 

3.6.6. Sistem Akustik 

 Sistem akustik dapat menimbulkan efek psikis dan emosional bagi orang yang 

mendengarnya. Oleh karena itu, pengendalian sistem akustik harus disesuaikan 

dengan kebutuhan ruangan yang tepat dan penggunaan bahan dengan tingkat 
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penyerapan suara yang baik pada permukaan lantai, dindin, dan plafon. Menurut 

Ma’ruf (2005), akustik adalah suara dan musik, menurut volume dan pitch  

berpengaruh pada suasana hati (mood). Bermacam-macam pengaruh akustik yang 

terpenting untuk diperhatikan adalah waktu bunyi susulan dan pantulan bunyi 

 

3.6.7. Sistem Keamanan 

 Sistem keamanan pada restoran diperlukan karena tempat ini merupakan padat 

pengunjung dan pekerja yang beraktifitas didalamnya. Tidak semua pekerja dapat 

mengamati pergerakan pengunjung satu per satu. Sistem keamanan yang digunakan 

adalah dengan menggunakan CCTV pada area padat pengunjung serta penggunaan 

fire extinguisher dan hydrant untuk keamanan jika terjadi kebakaran. 

 

3.6.8. Sistem Sirkulasi Pengunjung 

Berikut merupakan beberapa pola sirkulasi jalan, antara lain : 

a. Pola Sirkulasi Linear : adalah pembentuk utama deretan ruang yang didasarkan 

pada jalan yang linear (lurus). 

 

 
Gambar 3.24 Sirkulasi Linear 

Sumber : http://iszal.wordpress.com 

b. Pola Sirkulasi Radial : adalah pola yang berkembang dari atau menuju titik pusat. 
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Gambar 3.25 Sirkulasi Radial 

Sumber : http://iszal.wordpress.com 

c. Pola Sirkulasi Spiral : adalah jalan menerus yang berasal dari titik pusat dan 

berputar terus hingga menjauhinya. 

 
Gambar 3.26 Sirkulasi Spiral 

Sumber : http://iszal.wordpress.com 

d. Pola Sirkulasi Network : adalah terdiri dari beberapa jalan yang menghubungkan 

titik-titik terpadu dalam ruang.  

 
Gambar 3.27 Sirkulasi Network 

Sumber : http://iszal.wordpress.com 

e. Pola Sirkulasi Campuran : adalah kombinasi dari sirkulasi pada suatu bangunan, 

misalnya. Karenaya terbentuk orientasi yang membingungkan. 
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Gambar 3.28 Sirkulasi Campuran 

Sumber : http://iszal.wordpress.com 

Restoran Maharani menggunakan alternatif pola sirkulasi linier, radial atau spiral. 

Hubungan jalan dengan ruang :  

a. Melalui ruang-ruang 

- Kesatuan tiap-tiap ruang dipertahankan. 

- Konfigurasi jalan fleksibel. 

- Ruang-ruang perantara dapat diprgunakan 

- Untuk menghubungkan jalan dngan ruangruangnya.  

b. Menembus ruang 

- Jalan dapat menembus sebuah ruang menurut sumbunya, miring, atau sepanjang 

sisinya. 

- Dalam memotong sebuah ruang, suatu jalan menimbulkan pola-pola istirahat dan 

gerak di dalamnya. 

c. Berakhir dalam ruang 

- Hubungan jalan-ruang ini digunakan untuk pendekatan dan jalan masuk 

ruang-ruang.  

- Lokasi ruang menentukan jalan.  
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- Penting yang fungsional.  

3.6.9. Sistem Pendukung Ruang 

 Sistem pendukung ruang adalah sistem mekanikal, elektrikal, plumbing dan 

pemadam kebakaran. 

a. Sistem mekanikal dan elektrikal : sistem mekanikal dan elektrikal restoran 

umumnya menggunakan stop kontak, saklar, telepon, saluran tv, dan lain-lain yang 

mendukung kebutuhan restoran. 

b. Sistem plumbing : sistem plumbing menggunakan saluran air bersih yang dapat 

menyuplai untuk kebutuhan kebersihan, pembuatan makanan dan minuman, dan 

pembuangan air kotor. 

c. Sistem pemadam kebakaran : sistem pemadam kebakaran yang sering digunakan 

adalah sprinkler, fire extinguisher dan hydrant. Restoran Maharani menggunakan 

sistem pemadam kebakaran fire extinguisher dan hydrant untuk mengurangi resiko 

kebakaran dan sebagai pendukung sistem keamanan. 
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3.7. Antropometri dan Ergonomi 

  
Gambar 3.29 Standard Ukuran Meja Optimal Kapasitas Dua Orang 

Sumber : Panero and Zelnik (1979) 

 
(a) Lebar Meja Optimal Empat Orang            (b) Ukuran Meja Minimal Enam Orang 

 

Gambar 3.30 Standard Ukuran Meja Optimal dan Minimal 

Sumber : Panero and Zelnik (1979) 
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Gambar 3.31 Standard Ukuran Meja Bundar 

Sumber : Panero and Zelnik (1979) 

  
Gambar 3.32 Standard Ukuran Display 

Sumber : Panero and Zelnik (1979) 

    
Gambar 3.33 Area Masak dan Cuci 

Sumber : Panero and Zelnik (1979) 
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Gambar 3.34 Area Kamar Mandi 

Sumber : Panero and Zelnik (1979) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




