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BAB III 

TINJAUAN LITERATUR 

 

3.1. Batasan-Batasan Perancangan 

Perancangan interior supermarket variasi sepeda motor NDP Project  akan 

disesuaikan dengan permintaan klien. Perancangan meliputi perancangan interior 

yaitu perancangan pelingkup ruang, ambience, instalasi artwork, dan build-in 

furnitur. Selain itu, perancangan juga meliputi perancangan sistem interior pada 

lingkup mekanikal elektrikal, titik lampu, titik AC, dan lain-lain. 

 Kebutuhan area yang dirancang : 

a. Lantai satu adalah area yang digunakan untuk penjualan dengan sistem grosir 

oleh perusahaan. Lantai satu dibagi menjadi beberapa area sesuai dengan 

permintaan klien yaitu : 

 Area brand, yaitu area yang digunakan untuk menunjukkan nama 

perusahaan yang biasanya diletakkan di depan. Menurut William Green 

(1991) sign harus cukup tinggi supaya mudah dilihat dari kejauhan. Hal ini 

digunakan untuk memperkenalkan perusahaan pada pengunjung yang baru 

datang. 

 Area kasir grosir, yaitu area yang melayani penjualan secara grosir. Arti 

kata kasir adalah pemegang kas (uang); orang yang bertugas menerima 

dan membayarkan uang (Balai Pustaka, 2002). Sedangkan grosir adalah 

penjualan barang dalam jumlah besar. 
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 Area tunggu, yaitu area yang digunakan untuk menunggu antre. area 

tunggu merupakan sebuah tempat untuk tinggal sementara (Balai Pustaka, 

2002). 

b. Lantai dua adalah area yang digunakan untuk penjualan dengan sistem ecer dan 

digunakan untuk kantor pengelola. Area pada lantai dua yang didesain adalah 

sebagai berikut : 

 Kantor pengelola, yaitu kantor kecil yang digunakan oleh pemilik 

perusahaan dan manajer untuk menjalankan supermarket. Menurut Kamus 

Besar Bahasa Indonesia, kantor adalah tempat untuk mengurus suatu 

pekerjaan (perusahaan). 

 Kasir ecer, yaitu kasir yang melayani penjualan dengan sistem ecer. Arti 

kata kasir adalah pemegang kas (uang); orang yang bertugas menerima 

dan membayarkan uang (Balai Pustaka, 2002). Menurut Kamus Besar 

Bahasa Indonesia, ecer adalah menjual secara sedikit. 

 Display variasi kecil mahal, yaitu display yang digunakan untuk 

memamerkan produk yang kecil dan sifatnya mahal. Tempat ini 

mengutamakan keamanan. 

 Display variasi, yaitu display yang digunakan untuk memamerkan produk 

yang dari kecil sampai dengan sedang. Misalnya untuk memamerkan hand 

part, lampu sepeda motor, dan lain-lain. 

 Display knalpot, yaitu display yang memamerkan berbagai produk 

kenalpot dalam berbagai merek. Knalpot adalah produksi pribadi milik 

pribadi pemilik. 
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 Display helm, yaitu display yang digunakan untuk memamerkan helm 

yang biasa digunakan oleh pengendara sepeda motor. Helm yang 

dipamerkan adalah berbagai merek. 

 Display velg, yaitu display yang digunakan untuk menampilkan velg 

sepeda motor dalam berbagai bentuk dan warna. 

 Display hardware, yaitu display yang digunakan untuk memamerkan 

berbagai produk untuk oli, pilox dan lain-lain. Selain itu juga untuk 

display produk peralatan bengkel. 

 Display aksesoris, yaitu display yang digunakan untuk memamerkan 

berbagai produk yang berhubungan dengan berbagai hal yang dapat 

digunakan oleh pengendara sepeda motor seperti baju, jaket, sarung 

tangan, dan lain-lain. 

 

3.2. Perbedaan Definisi 

3.2.1. Definisi Supermarket 

 Supermarket merupakan salah satu jenis pasar. Pasar sendiri adalah tempat 

bertemunya penjual dan pembeli barang dan jasa. Syarat terjadinya pasar adalah 

adanya barang, adanya penjual, adanya pembeli, adanya kesepakatan harga, dan 

tidak adanya paksaan dari pihak manapun. Fungsi dari pasar sendiri adalah : 

a. Sarana Distribusi yaitu memperlancar proses penyaluran barang atau jasa dari 

produsen ke konsumen . 

b. Sebagai pembentuk harga 
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c. Sebagai sarana promosi, dimana pasar sebagai tempat untuk menginformasikan 

manfaat, keunggulan, dan ciri khas dari sebuah barang/ jasa. 

Jenis-jenis pasar dapat dibagi menjadi beberapa bentuk. Berikut 

pembagian pasar berdasarkan : 

a. Jenis kegiatannya 

 Pasar nyata yaitu pasar dimana barang-barang yang diperjualbelikan 

berada di suatu tempat dan dapat dibeli oleh pembeli. Contoh pasar nyata 

yaitu pasar tradisional dan swalayan. 

 Pasar abstrak yaitu pasar dimana pedagang tidak menawar barang-barang 

yang akan dijual dan tidak membeli secara langsung. Pasar ini hanya 

memakai surat dagang. Contoh dari pasar abstrak adalah online dan pasar 

saham) 

b. Cara transaksi 

 Pasar tradisional yaitu pasar yang bersifat tradisional dimana penjual dan 

pembeli melakukan tawar menawar secara langsung. 

 Pasar modern yaitu pasar dimana barang-barang yang diperjualbelikan 

dengan harga pas dan dengan layanan sendiri. Biasanya terdapat di mal, 

plaza, dan lain-lain. 

Supermarket merupakan bentuk dari pasar nyata yang dikelompokkan 

menjadi salah satu bentuk pasar modern. Supermarket adalah salah satu kelompok 

swalayan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, swalayan adalah pelayanan 

sendiri oleh pembeli karena perusahaan tidak menyediakan pramuniaga.  
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Menurut Neufert (2002) ada beberapa jenis swalayan yaitu : 

a. Toko Swalayan (area belanja 100-250 m
2
) 

Terletak di pinggiran wilayah pemukiman kota besar dan menengah. 

Berisi bahan-bahan pokok berbagai pilihan bahan makanan dan bagian selain 

bahan makanan. 

b. Pasar Swalayan Kecil (area belanja 250-400 m
2
) 

Terletak di tengah daerah pemukiman di kota-kota besar dan menengah. 

Berisi bahan-bahan pokok berbagai pilihan bahan makanan dan barang selain 

makanan. 

c. Pasar Swalayan (area belanja 400-500 m
2
) 

Terletak di tengah kota-kota besar dan menengah termasuk pula lokasi 

pusat pertokoan dengan banyak pengunjung. Bahan-bahan pokok berbagai pilihan 

bahan makanan. Selain makanan, juga menyediakan bebagai perkakas rumah dan 

bahan-bahan tekstil. 

d. Pusat belanja Swalayan / Pusat Grosir (area belanja 1500-3500 m
2
) 

Merupakan kombinasi antara pasar swalayan bahan-bahan pkok dan pasar 

barang kebutuhan sehari-hari, terdapat di kota-kota besar dan menengah yang juga 

penting untuk daerah atau distrik sekitar. Bahan-bahan pokok berbagai pilihan 

bahan makanan; berbagai barang kebutuhan. 

e. Pusat belanja Swalayan Serba Ada (area belanja 5000 m
2
) 

Terdapat di pinggiran kota besar yang mudah dijangkau kendaraan, dekat 

jalan bebas hambatan dengan jalan penghubung menuju jalan besar yang terletak 

di daerah pemukman padat. Tempat parkir yang cukup. Berbagai pilihan seperti 
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pada S center, dilengkapi dengan restoran, pompa bensin, laundry, dan kios toko-

toko kecil. 

 

3.3. Sistem Pelayanan 

Menurut Hillier dan Lieberman (2002), sistem pelayanan yang dianut oleh 

sebuah supermarket adalah sistem pelayanan komersial karena ditujukan untuk 

komersil. Dalam sebuah pelayanan supermarket, biasanya terdapat antri, sistem 

antrian yang dianut untuk supermarket adalah sistem Multi Channel Single Phase 

yaitu subjek pemanggilan dalam pelanggan yang dilayani dalam sebuah antrian 

akan masuk dan membentuk suatu barisan antrian dan selanjutnya akan 

berhadapan dengan beberapa fasilitas pelayanan identik secara pararel. 

 

3.4. Image 

 Pencitraan yang diinginkan untuk NDP Project adalah dapat  

mencerminkan suatu perusahaan yang tidak hanya menghasilkan profit, namun 

juga menghargai seni. Hal ini dikarenakan pemilik sangat gemar mengkoleksi 

berbagai lukisan dan benda-benda seni lainnya. Selain itu, hal yang diinginkan 

adalah image suatu pusat penjualan variasi sepeda motor yang terlengkap dan 

terdepan di Surabaya. Berikut adalah pencitraan yang diinginkan oleh klien :  

(lihat gambar 3.1.) 
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Gambar 3.1. Pencitraan  

Sumber : Website - Harley Davidson 

 

 

3.5. Perabot 

 Menurut Ching (1996), perabot adalah salah satu kategori elemen desain 

yang selalu ada di hampir semua desain interior. Cara perabot ditata akan 

mempengaruhi bagaimana ruang tersebut digunakan dan dipahami. Ada perabot 

yang berupa unit-unit individu yang memungkinkan adanya fleksibilitas dalam 

penataannya. Selain itu, ada produk yang dipasang mati (built-in), memungkinkan 

pengguna ruang yang lebih fleksibel.  

 
Gambar 3.2. Perabot 

Sumber : Website  
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 Perabot yang digunakan untuk display sebaiknya dapat meningkatkan 

kuantitas produk yang dijual. Selain itu, perabot yang digunakan juga memberikan 

kemudahan kepada pengunjung untuk melihat dan mengambil produk dalam 

ketinggian yang tepat. 

 

3.6. Standar Elemen Pembentuk Interior 

3.6.1. Lantai  

 Menurut Ching (1996), Lantai adalah bidang ruang interior yang datar dan 

mempunyai dasar yang rata. Sebagai bidang dasar yang menyangga aktivitas 

interior dan perabot, lantai harus berstruktur sehingga mampu memikul beban 

tersebut dengan aman, dan permukaannya harus cukup kuat untuk menahan 

penggunaan dan aus yang terus menerus. 

 Penutup lantai (finishing) adalah lapisan final dari struktur lantai. Penutup 

lantai supermarket sebaiknya dipertimbangkan baik dari sisi estetika dan 

fungsinya. Selain itu beberapa pertimbangan yang harus diperhatikan dalam 

memilih finishing lantai antara lain : 

a. Durabilitas : hal yang paling penting karena aus dan penggunaan yang akan 

dialami oleh material lantai supermarket akibat kaki maupun akibat perpindahan 

peralatan dan perabot dalam supermarket yang sesekali terjadi. Material finishing 

lantai harus tahan terhadap abrasi fisik, lekuk, dan lipat. 

b. Maintenance : material finishing lantai supermarket harus tahan terhadap 

kotoran, kelembaban, minyak, dan noda, khususnya untuk bagian-bagian lantai 

yang digunakan untuk bekerja dan daerah lalu lalang.  
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c. Kenyamanan kaki : tingkat elastisitas material lantai yang digunakan dan untuk 

tigkat tertentu, rasa kehangatannya.  

 

3.6.2. Dinding 

Menurut Ching (1996), dinding adalah elemen arsitektur yang penting 

untuk setiap bangunan. Secara tradisional dinding berfungsi sebagai struktur 

pemikul lantai di atas permukaan tanah, langit-langit, dan atap. Menjadi muka 

bangunan. Memberi proteksi dan privasi pada ruang interior yang dibentuknya. 

Dinding–dinding bangunan dari segi fisika bangunan memiliki fungsi 

antara lain : 

a.  Fungsi pemikul beban di atasnya, dinding harus kuat bertahan terhadap 3 

kekuatan pokok yaitu tekanan horizotal, tekanan vertikal, beban vertikal dan daya 

tekuk akibat beban vertikal tersebut.   

b. Fungsi penutup atau pembatas ruangan, pembatasan menyangkut penglihatan, 

sehingga manusia terlindung dari pandangan langsung, biasanya berhubungan 

dengan kepentingan kepentingan pribadi atau khusus. (Mangunwijaya, 1980)  

Warna dinding juga berpengaruh pada kesan ruang, warna-warna yang  

mengkilat lebih banyak memantulkan sinar sebaliknya warna buram kur ang 

memantulkan sinar. Warna-warna yang terang memberikan kesan ringan dan luas 

pada suatu ruang, sedangkan warna gelap  memberikan kesan berat dan sempit 

(Suptandar, 1982).  

 Dinding yang dipakai untuk supermarket sebaiknya warna yang cukup 

cerah dan dapat meningkatkan daya tarik pembeli. Sebaiknya warna dinding tidak 
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lebih menonjol dibandingkan dengan produk yang dijual. Jika warna dinding lebih 

menonjol dibandingkan dengan produk yang dijual, maka produk tidak akan dapat 

ter-display dengan baik yang akan menyebabkan pengunjung tidak akan tertarik 

untuk membeli produk tersebut. Seperti supermarket kebanyakan hanya memakai 

warna putih untuk dindingnya. 

 Finishing yang sebaiknya dipakai untuk dinding supermarket adalah yang 

tidak memerlukan maintenance dalam waktu dekat dan tahan terhadap noda. 

Sebaiknya pelapis dinding memakai cat dinding karena mudah dalam 

pemeliharaannya. 

 
3.6.3. Langit-langit 

Istilah ceiling / langit-langit / plafon, artinya adalah elemen yang menjadi 

naungan dalam desain interior dan menyediakan perlindungan fisik maupun 

psikologis untuk semua yang ada di bawahnya.  

Menurut Suptandar (1999), Ditinjau dari fungsinya, ceiling memiliki 

berbagai kegunaan yang lebih besar dari unsur pembentuk ruang lain. Berikut 

adalah fungsi ceiling : 

a. Pelindung kegiatan manusia merupakan fungsi dari ceiling yang utama, dengan 

bentuknya yang paling sederhana, ceiling sekaligus berfungsi sebagai atap.  

b. Sebagai pembentuk ruang, ceiling bersama-sama dengan dinding dan lantai 

membentuk suatu ruang dalam.   

c. Sebagai skylight, di sini ceiling berfungsi untuk meneruskan cahaya alamiah ke 

dalam bangunan.   
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d. Untuk menonjolkan konstruksi pada gedung- gedung untuk dekorasi, ceiling 

mampu mencerminkan struktur yang mendukung beban-beban.   

e. Merupakan ruang atau rongga untuk pelindung berbagai instalasi, ducting  AC, 

kabel listrik, gantungan armature, loudspeaker dan lain- lain. Di balik ceiling 

perlu ada rongga guna keperluan pengontrolan-pengontrolan jika terjadi 

kerusakan pada instalasi- instalasi.   

f. Sebagai bidang penempelan titik-titik lampu.  

g. Sebagai penunjang unsur dekorasi ruang dalam, terutama pada bangunan-

bangunan umum restaurant, hall/lobby hotel dan lain- lain.  

h. Bentuk ceiling dalam suatu bangunan dapat memperlihatkan sifat-sifat  (kesan-

kesan) ruang tertentu, dengan membuat ketinggian atau garisgaris (material) serta 

struktur kesemuanya akan dinikmati langsung oleh  penghuni yang berada di 

bawanya.  

i. Perbedaan tinggi dan bentuk ceiling dapat menunjukkan perbedaan visual atau 

zona-zona dari ruang yang lebih luas, dan orang dapat merasakan adanya 

perbedaan aktivitas dalam ruang tersebut.  

 Menurut Ching (1996), selain elemen fungsional, langit-langit 

mempengaruhi pencahayaan ruang, kualitas akustik, dan jumlah energi yang 

diperlukan untuk memanaskan atau mendinginkan ruang. 

 Pada umumnya plafon yang digunakan untuk supermarket adalah open-

ceiling karena kebanyakan menerapkan gaya industrial. Hal ini juga lebih 

menghemat pembiayaan awal karena tidak perlu menutup plafon dengan gipsum 

atau bahan-bahan lainnya dan lebih mudah dalam maintenace. Kemudahan dalam 
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maintenance ini sebaiknya menjadi faktor utama dalam memilih material plafon. 

Hal ini dikarenakan jam operasional supermarket yang selalu beroperasional 

setiap hari. 

 

3.6.4. Sistem Penghawaan 

Yang dimaksud dari penghawaan adalah suatu usaha pembaharuan udara 

dalam ruang melalui penghawaan buatan maupun penghawaan alami dengan  

pengaturan sebaik-baiknya dengan harapan untuk mencapai tujuan kesehatan dan 

kenyamanan dalam ruang. Jumlah udara segar yang dimaksudkan berguna untuk 

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

karbondioksida. Dan jumlah kapasitas udara segar tersebut tergantung dari 

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

akan lebih besar. (Suptandar, 1982)   

 Penghawaan juga terbagi menjadi 2, yaitu alami dan buatan, penghawaan 

alami dapat memanfaatkan sistem cross ventilation. Sedangkan penghawaan  

buatan dapat bersumber dari kipas atau AC ( Air Conditioner). Pada umumnya 

untuk bangunan seperti supermarket sering menggunakan AC sentral, namun 

pemilihan AC disesuaikan dengan tapak yang ada dan budget yang dimiliki. 

Pengganti AC sentral dapat menggunakan AC Split dan AC Standing. Banyaknya 

AC yang diperlukan juga dipengaruhi oleh PK AC tersebut. Jika PK cukup besar 

maka tidak memerlukan jumlah AC yang banyak dan sebaliknya. 
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3.6.5. Sistem Pencahayaan 

 Menurut Ching (1996), Cahaya adalah faktor utama yang menghidupkan 

ruang interior. Tanpa cahaya, tidak akan ada bentuk, warna, atau tektur, tidak juga 

menampakkan ruang interior itu sendiri. Fungsi utama desain pencahayaan adalah 

menyinari bangun dan ruang suatu lingkungan interior, dan memungkinkan 

pemakainya melakukan aktivitas dan menjalankan tugasnya dengan kecepatan, 

akurasi, dan kenyamanan yang tepat. 

 Pencahayaan dibagi menjadi dua bagian yaitu pencahayaan alami dan 

pencahayaan buatan. Pencahayaan alami berasal dari matahari. Terang cahaya 

akan terus berganti oleh karena kedudukan matahari yang terus berubah dan 

kelemahan dari sistem ini yaitu bila udara berkabut atau udara mendung maka 

terang cahaya dalam ruang akan mendadak berkurang, sedangkan faktor 

pemantulan sukar dihindarkan, sehingga ada waktu waktu tertentu dimana 

penghuni akan mengalami kesilauan pada penglihatan yang antara lain disebabkan  

oleh permukaan yang mengkilap. (Suptandar, 1999)  

 Pencahayaan buatan berasal dari sumber cahaya buatan. Ada tiga metoda 

untuk pencahayaan buatan yaitu :  

a. Pencahayaan umum 

Penerangan secara merata dan umumnya terasa baur. Sifat cahaya yang 

menyebar dapat mengurangi kesan kontras antara pencahayaan untuk kegunaan 

tertentu dan permukaan yang mengelilingi ruangan secara efektif. Pencahayaan 

umum biasanya lebih digunakan untuk memberikan pencahayaan pada lorong-
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lorong antara display yang satu dengan lainnya dalam sebuah supermarket. (lihat 

gambar 3.3.) 

 
Gambar 3.3. Pencahayaan Umum 

  Sumber : Website 

 

b. Pencahayaan lokal 

Penerangan untuk  kegunaan khusus dalam menerangi sebagian ruang untuk 

penampilan tugas atau aktivitas visual. Pencahayaan lokal biasanya diletakkan di 

area kasir untuk memberikan menerangi satu tempat kasir tertentu saja. (lihat 

gambar 3.4.) 

 
Gambar 3.4. Pencahayaan Lokal 

Sumber : Website 

 

c. Pencahayaan aksen 

bentuk dari pencahayaan lokal yang menciptakan titik fokus atau pola-pola ritme 

dari cahaya dan kegelapan dalam ruang. Biasanya digunakan untuk menerangi 
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produk tertentu yang menjadi fokus utama dalam sebuah interior. (lihat gambar 

3.5.) 

 
Gambar 3.5. Pencahayaan Aksen 

Sumber : Website 

 

3.6.6. Sistem Akustik 

Akustik/suara merupakan suatu hal yang dapat menimbulkan efek psikis 

dan  emosional dalam ruang. Akustik merupakan unsur penunjang dalam sebuah 

disain, karena akustik memberi pengaruh luas dan dapat menimbulkan efek  psikis 

dan emosional bagi orang yang mendengarnya. Pengendalian akustik yang baik 

membutuhkan penggunaan bahan dengan tingkat penyerapan yang  tinggi seperti 

pada lapisan permukaan lantai, dinding, plafond, luas ruang, fungsi ruang, isi 

ruang, bahan tirai, tempat duduk dengan lapisan lunak, karpet, udara di dalam 

ruang dan pengaruh lingkungan sekitarnya, akustik yang perlu  diperhatikan 

dalam sebuah ruang untuk mampu meredam bunyi bising yang ditimbulkan 

dengan persyaratan tingkat kebisingan. (Ching,  1996).   

Pada umumnya supermarket dikunjungi oleh banyak orang sehingga 

pengunjung memerlukan privasi dan ketenangan. Ketenangan dapat diperoleh dari 

pemilihan material yang dipakai untuk pelingkup ruangan. Privasi juga didapatkan 
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dengan adanya background suara yang biasanya diperdengarkan dalam sebuah 

supermarket. Misalnya adanya lagu-lagu yang diputar dan speaker biasanya 

diletakkan di atas agar pengunjung tidak mencari-cari sumber bunyi. 

 

3.6.7. Sistem Keamanan 

 Untuk suatu interior yang baik diperlukan suatu sistem keamanan supaya 

kecelakaan, bencana, dan bahaya dapat diminimalisir sedini mungkin. Menurut 

Ching (1996) ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam merancang suatu 

sistem keamanan terhadap api dan bahaya lainnya yaitu : 

a. Dinding dan pintu yang tahan api sehingga untuk menyekat bangunan menjadi 

beberapa daerah dan mencegah api di satu bagian merambat ke bagian lainnya. 

b. Spesifikasi material finishing yang tidak mudah merambatkan api. 

c. Sistem sprinkler dan deteksi api sebagai deteksi dini terjadinya kebakaran. 

d. Tanda-tanda petunjuk jalur evakuasi jika terjadi kebakaran. 

e. Pintu keluar, tangga, ramp, harus diberikan tanda yang jelas. 

f. Pemberian bukaan keluar berbentuk kaca. 

g. Adanya perangkat yang digunakan untuk dapat memadamkan api seperti 

Hydrant dan portable fire extinguisher. 

 Biasanya supermarket-supermarket besar memakai sprinkler dan smoke 

detector untuk sistem keamanan terhadap api. Biasanya sistem ini sudah 

merupakan eksisting dalam suatu bangunan. Namun beberapa minimarket hanya 

menggunakan portable fire extinguisher yang dapat dengan mudah dijangkau 

ketika terjadi suatu kebakaran. 
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 Selain sistem keamanan terhadap api, juga terhadap sistem keamanan 

terhadap bahaya pencuri. Hal ini juga harus dipertimbangkan dalam hal peletakan 

kamera CCTV. Kamera CCTV sebaiknya diletakkan di tempat-tempat yang sering 

diakses oleh pengunjung baik internal maupun eksternal. Selain itu, kamera juga 

diletakkan ditempat yang membutuhkan keamanan tinggi seperti di kasir, karena 

tempat ini adalah tempat terjadinya transaksi. Selain itu, keamanan dapat 

diwujudkan dengan bentukan kasir yang mencegah terjadinya pencurian, sistem 

penyimpanan uang, dan masih banyak lagi.  

 

3.6.7. Sistem Sirkulasi Pengunjung 

Menurut Suptandar (1982), Sirkulasi merupakan ruang gerak atau jalur 

yang diatur untuk menghubungkan, membimbing dan melintasi bagian-bagian 

tertentu di dalam bangunan atau ruangan untuk kelancaran bagian itu sendiri, yang  

berhubungan dengan penghayatan obyek di dalam ruang. Lebar dan tinggi dari 

suatu ruang sirkulasi harus sebanding dengan macam dan jumlah lalu lintas yang  

ditampungnya.  

Dikaitkan dengan pendapat Suptandar (1985), bahwa sirkulasi adalah  

pengarahan dan pembimbingan jalan atau tapak yang terjadi dalam ruang. 

Pengaruh sirkulasi akan memberi kesan langsung kepada pengunjung terhadap  

fungsi ruang. Pola sirkulasi dibagi menjadi beberapa bentuk yaitu (lihat gambar 

3.6.) :  
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a. Linear yaitu dimana 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). 

b. Radial yaitu dimana pola sirkulasi memiliki jalan-jalan lurus yang berkembang 

dari sebuah pusat bersama. 

c. Spiral yaitu dimana adanya suatu jalan tunggal menerus yang berasal dan titik 

pusat, mengelilingi pusatnya dengan jarak yang berubah. 

d. Grid yaitu dimana terdiri dari dua pasang sejajar yang saling berpotongan pada 

jarak yang sama dan menciptakan bujur sangkar atau kawasan ruang segi empat. 

e. Jaringan yaitu dimana terdiri dari jalan-jalan yang menghubungkan titik-titik 

tertentu dalam ruang. 

 
Gambar 3.6. Jenis Pola Sirkulasi 

 

 

 Kebanyakan supermarket memakai pola sirkulasi grid karena display rak-

rak diletakkan berjejer agar memudahkan pengunjung dalam mengitari seluruh 

area. Selain itu keuntungan memakai sirkulasi grid adalah pengunjung dapat 

dengan mudah mengetahui ada barang apa saja yang dijual hanya dengan 

melintasi bagian depan koridor. 
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3.7. Antropometri dan Ergonomi  

Dalam mendesain supermarket variasi sepeda motor NDP Project sangat 

diperlukan anropometri dan ergonomi yang sesuai. Hal ini akan sangat 

mempengaruhi kesesuaian bentuk dan ketinggian display dan sirkulasi yang 

nyaman sehingga pengunjung tidak terganggu dalam berbelanja. Berikut adalah 

daftar antropometri dan Ergonomi : 

Tabel 3.1. Antropometri dan Ergonomi Supermarket 

Area Gambar Keterangan 

Area 

tunggu 

  
 

Area yang nyaman 

dan tidak 

kesusahan dalam 

keluar masuk dari 

area ruang tunggu. 

Kasir 

  
 

Mudah dalam 

bertatapan muka 

dan tidak 

kesusahan dalam 

melakukan 

transaksi 

pembayaran 

Display 

   

Tidak kesusahan 

dalam melihat dan 

mengambil barang 

yang diperlukan 
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Tabel 3.1. Antropometri dan Ergonomi Supermarket (Sambungan) 

Area Gambar Keterangan 
Galeri 

  
 

Mudah terlihat secara 

visual, sejajar dengan 

garis mata 

Kantor 

pengelola 

  

 
 

Meja kerja nyaman 

digunakan karena 

digunakan dalam 

waktu yang lama. 

Display 

aksesoris 

  

Tidak kesusahan 

dalam melihat dan 

mengambil barang 

yang diperlukan 

Sumber : Dimensi Manusia dan Ruang Interior (2011) 

 




