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BAB V 

PEMBAHASAN 

5.1 Konsep Perancangan 

Konsep perancangan Kam Boat Chinese Cuisine ini 

menitikberatkan pada keinginan dan kebutuhan klien akan restoran, 

menyelesaikan masalah yang ada dalam restoran-restoran cina, serta 

penerapan filosofi nama restoran ke dalam desain. Penggabungan antara 

keinginan, kebutuhan, problem, dan filosofi restoran itulah yang menjadi 

konsep desain dalam perancangan interior Kam Boat Chinese Cuisisne ini 

sehingga menjadikan karya desain ini unik, berbeda, dan bermanfaata bagi 

klien dan penggunanya. 

Konsep awal yang digunakan dalam perancangan ini adalah 

menyelesaikan problem dan memenuhi keinginan dari klien, antara lain : 

1.   Desain yang mudah dibersihkan dan mudah diganti sewaktu-waktu 

(easy cleaning dan easy changing). 

2. Desain yang simple tapi eye cacthing dan berbeda dengan restoran-

restoran cina pada umumnya. 

3. Restoran cina dengan interior yang tidak terlalu terkesan cina. 

4.  Desain yang modern dan nyaman. 

5. Mengikuti aturan fengshui yang diberikan. 
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Berdasarkan hal-hal di atas, maka munculah sebuah konsep desain 

yaitu “ Modern Chinese Restaurant with Easy System”. Konsep modern 

diambil karena klien menginginkan interior yang tidak terlalu terkesan 

cina. Modern berarti sesuatu yang baru dan interior modern berarti bagian 

dalam gedung yang dikemas dengan style masa kini / tidak kuno. 

Kemudian Chinese diambil dari filosofi logo dan nama restoran yaitu Kam 

Boat yang berarti perahu naga emas di mana merupakan simbol dalam 

semangat dan kebudayaan bangsa cina. Easy yang dimaksud adalah easy 

changing dan easy cleaning di mana pemilik akan dengan mudah apabila 

ingin melakukan pembersihan berkala dan merubah suasana restoran tanpa 

harus melakukan renovasi secara total. 

5.2 Penerapan Desain 

5.2.1  Colour 

Penerapan desain yang pertama adalah dari warna. Warna yang 

digunakan yaitu warna-warna cina yang akan dikemas ke dalam tampilan 

modern. Antara lain, warna merah yang melambangkan kebajikan, joy, 

kebenaran, dan ketulusan. Warna kuning yang merupakan warna nasional 

dan dipakai pada jaman kerajaan. Warna putih yang melambangkan 

kemurnian, warna hitam yang melambangkan kebijakan, warna indigo 

blue merupakan universal colour for clothing di negara cina. Warna emas 

yang melambangkan cahaya abadi. Warna jade green yang biasanya 

dipakai sebagai warna untuk aksesori atau dekorasi. (Sumber : Chinese 
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Symbolism and Art Motifs). Kemudian warna-warna yang mewakili easy 

cleaning adalah dengan menggunakan warna-warna yang cenderung gelap 

seperti, hitam, dark brown, indigo blue, dan red. 

 

 

 

 

Gambar 5.1 Colours  

5.2.2  Material 

 Material yang digunakan adalah perpaduan antara material modern, 

chinese material, dan juga material yang mudah untuk dibersihkan. 

Material modern yang digunakan antara lain granit tile sebagai material 

lantai, cermin sebagai pemanis, acrylic sebagai material penutup furniture, 

stainless, kaca polos sebagai material untuk penutup lantai. Kemudian 

untuk menimbulkan kesan cina yaitu memakai material kayu, kain merah 

sebagai penutup kursi, koin-koin cina, dan juga batu alam. Agar mudah 

dibersihkan material yang digunakan yaitu material yang flat agar mudah 

untuk dibersihkan dan material fabric yang mudah diganti sewaktu-waktu. 
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5.2.3  Furniture 

 Desain furniture yang diterapkan adalah bentukan furniture yang 

simple dengan finishing yang modern. Kemudian chinese furniture yang 

digunakan sebagai aksen. Aplikasi bentukan drum pada perahu naga yang 

diterapkan pada beberapa furniture. Kemudian konsep easy disini 

dicerminkan dengan furniture yang mobile dan juga ringan serta furniture 

dengan upholstery agar mudah untuk diganti sewaktu-waktu. 

5.2.4  Penghawaan 

 Sistem penghawaan yang digunakan yaitu penghawaan alami dan 

buatan dengan memakai AC split (3 pk dan 1 pk) dengan sistem pararel 

dan juga exhaust-fan yang diletakkan di area dapur. Pemilihan AC split 

berdasarkan pertimbangan sistem pemasangan serta efisiensi. Penghawaan 

alami yaitu dengan adanya void yang terletak pada bagian belakang 

restoran. 

5.2.5  Pencahayaan 

 Pencahayaan yang digunakan yaitu pencahayaan alami dan 

pencahayaan buatan. Pencahayaan alami dengan menaruh banyak jendela 

pada bagian depan dan belakang restoran. Pencahayaan buatan digunakan 

pada saat menjelang sore hari dan untuk menghasilkan efek yang lebih 

dramatis. Pencahayaan buatan di sini menggunakan downlight sebagai 

pencahayaan utama, halogen di beberapa titik sebagai penerangan suatu 

obyek, lampu selang yang digunakan sebagai indirect light pada plafond 



an juga lantai, lampu tangga yang diletakkan pada setiap anak tangga dan 

juga lampu gantung yang diletakkan di setiap meja. 

5.2.6  Filosofi 

 Penerapan filosofi Kam Boat yang berarti perahu naga emas 

diambil dari bentukan pada perahu, rangka perahu, warna yang biasanya 

digunakan pada perahu, dan juga obyek

naga tersebut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

an juga lantai, lampu tangga yang diletakkan pada setiap anak tangga dan 

juga lampu gantung yang diletakkan di setiap meja.  

Penerapan filosofi Kam Boat yang berarti perahu naga emas 

diambil dari bentukan pada perahu, rangka perahu, warna yang biasanya 

digunakan pada perahu, dan juga obyek-obyek yang terdapat pada perahu 

Gambar 5.2 Penerapan filosofi (1) 

 

Gambar 5.3 Penerapan filosofi (2) 
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an juga lantai, lampu tangga yang diletakkan pada setiap anak tangga dan 

Penerapan filosofi Kam Boat yang berarti perahu naga emas 

diambil dari bentukan pada perahu, rangka perahu, warna yang biasanya 

obyek yang terdapat pada perahu 



 

 

 

 

 

 

 

5.3 Pola Penataan Ruang dan Interior

Pola penataan ruang disesuaikan dengan kebutuhan ruang dan juga 

efisiensi tempat. 

konsep desain menghasilkan, bentukan penataan ruang yang melekukuk

lekuk seperti pada bentukan tubuh naga dan juga mengambil dari 

perahu naga.  

 

 

Gambar 5.4 Penerapan filosofi (3) 

 

 

Gambar 5.5 Penerapan filosofi (4) 

Pola Penataan Ruang dan Interior 

Pola penataan ruang disesuaikan dengan kebutuhan ruang dan juga 

efisiensi tempat. Bentukan layout ruang yang diaplikasikan sejalan dengan 

konsep desain menghasilkan, bentukan penataan ruang yang melekukuk

lekuk seperti pada bentukan tubuh naga dan juga mengambil dari 
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Pola penataan ruang disesuaikan dengan kebutuhan ruang dan juga 

ruang yang diaplikasikan sejalan dengan 

konsep desain menghasilkan, bentukan penataan ruang yang melekukuk-

lekuk seperti pada bentukan tubuh naga dan juga mengambil dari shape 
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Dalam penataan interior, peletakkan furniture juga mengikuti 

bentukan ruang yang telah dibentuk. Begitu pula pada penataan lighting 

yang nantinya akan disesuaikan dengan penataan ruang dan juga kegunaan 

lampu pada tiap titik di restoran. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




