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BAB III 

TINJAUAN LITERATUR 

3.1. Batasan-batasan Perancangan 

Peco-Peco Sushi menjual makanan khas Jepang, yakni sushi. Peco-Peco 

memiliki keunikan yaitu menjual sushi take away di sebuah snack stand di mall. 

Seiring dengan berjalannya waktu, Peco-Peco Sushi berusaha untuk memperluas 

ekspansinya dalam hal menu dan tempat berjualan. Setelah menjual sushi melalui 

snack stand dan delivery order, Peco-Peco Sushi mencoba untuk mengembangkan 

tipe tempat berjualan. Peco-Peco Sushi kemudian hadir dengan food court stand 

sebagai tempat berjualan. Menu Peco-Peco Sushi kemudian berkembang 

menyediakan donburi(nasi dan lauk), udon (mie Jepang), Japanese curry rice, 

hingga snack dan salad khas Jepang. 

Setelah sukses dengan food court stand, Peco Peco Sushi mencoba 

berekspansi kembali. Kali ini Peco Peco Sushi mencoba untuk memperluas lokasi 

penjualan yaitu menjadi tipe restoran berkapasitas lebih dari 100 orang. Pemilik 

Peco Peco Sushi kemudian mendapatkan sebuah tempat yang berlokasi di daerah 

Surabaya. Lokasi ini cukup strategis, karena memiliki akses jalan raya yang 

mudah ditemukan oleh pengunjung. Bangunan yang ditempati Peco Peco Sushi 

merupakan sebuah bangunan dua lantai, dimana Peco Peco Sushi menempati 

lantai pertama, sedangkan lantai kedua ditempati oleh kantor perusahaan properti. 

Total luasan yang akan ditempati Peco Peco Sushi sendiri mencapai ±600m2. 
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Penulis memiliki batasan – batasan perancangan ruang interior yang 

disesuaikan dengan kebutuhan dasar Peco-Peco Sushi dan keinginan pemilik. 

Batasan – batasan tersebut antara lain: 

a. Memiliki area dine-in. 

b. Memiliki area take away yang digabung dengan area sushi bar. 

c. Memiliki area VIP untuk acara – acara tertentu. 

d. Mempertahankan dan menyediakan akses untuk menuju lantai dua (kantor 

perusahaan properti). 

e. Suasana interior yang bertema Jepang dan bisa memperkuat branding Peco-

Peco Sushi. 

Tinjauan literatur yang digunakan dalam bab ini merupakan data – data yang 

berasal dari literatur, berfungsi sebagai acuan data dalam menganalisa data 

lapangan yang didapatkan dari survei lokasi. 

3.2Perbedaan Definisi Restoran 

3.2.1 Definisi Restoran 

Menurut Soekresno (2000), dilihat dari pengolahan dan sistem penyajian, 

restoran dapat digolongkan menjadi tiga bagian yaitu: 

1. Formal Restaurant (Restoran Formal) 

Pengertian restoran formal adalah industri jasa pelayanan makanan dan 

minuman yang dikelola secara komersial dan profesional dengan pelayanan yang 

eksklusif. Ciri-ciri restoran formal adalah sebagai berikut: 

a. Penerimaan pelanggan dengan sistem pemesanan tempat terlebih dahulu. 

b. Para pelanggan terikat dengan menggunakan pakaian formal. 
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c. Menu pilihan yang disediakan adalah menu klasik/menu Eropa populer. 

d. Sistem penyajian yang dipakai adalah Russian Service/French Service atau 

modifikasi dari kedua table service tersebut. 

e. Disediakan ruangan cocktail selain ruangan jamuan makan, digunakan sebagai 

tempat untuk minum minuman yang beralkohol sebelum santap makan. 

f. Dibuka untuk pelayanan makan malam (dinner) atau makan siang (lunch), 

tetapi tidak menyediakan makan pagi (breakfast). 

g. Menyediakan berbagai merk minuman bar secara lengkap khususnya wine dan 

champagne dari berbagai negara. 

h. Menyediakan hiburan live music dan tempat untuk melantai dengan suasana 

yang romantis dan eksklusif. 

i. Harga makanan dan minuman relatif tinggi dibandingkan dengan harga 

makanan dan minuman di restoran informal. 

j. Penataan bangku dan kursi memiliki service area yang lebih luas untuk dapat 

dilewati guerindo. 

k. Tenaga relatif banyak dengan standar kebutuhan satu pramusaji untuk 

melayani empat sampai dengan delapan pelanggan. 

Contoh: 

1. Member’s Restaurant 

2. Super Club 

3. Gourmet 

4. Main Dining Room 

5. Grilled Restaurant 
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6. Executive Restaurant 

 
2. Informal Restaurant (Restoran Informal) 

Pengertian restoran informal adalah industri jasa pelayanan makanan dan 

minuman yang dikelola secara profesional dengan lebih mengutamakan kecepatan 

pelayanan, kepraktisan dan percepatan frekuensi yang silih berganti pelanggan. 

Ciri-ciri restoran informal adalah: 

a. Harga makanan dan minuman relatif murah. 

b. Penerimaan pelanggan tanpa sistem pemesanan tempat. 

c. Para pelanggan yang datang tidak terikat untuk mengenakan pakaian formal. 

d. Sistem penyajian makanan dan minuman yang dipakai adalah American 

Service/ready plate bahkan self service maupun counter service. 

e. Tidak menyediakan hiburan live music. 

f. Penataan meja dan bangku cukup rapat antara satu dengan yang lainnya. 

g. Daftar menu oleh pramusaji tidak dipresentasikan kepada tamu/pelanggan 

namun dipampang di konter/ langsung di setiap meja makan untuk 

mempercepat proses pelayanan. 

h. Menu yang disediakan cukup terbatas membatasi menu-menu yang relatif 

cepat selesai dimasak. 

i. Jumlah tenaga service relatif sedikit dengan standar kebutuhan, satu pramusaji 

untuk 12 – 16 pelanggan. 

Contoh: 

1. Café  

2. Cafeteria 
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3. Fast Food Restaurant 

4. Coffee Shop 

5. Bistro 

6. Canteen 

7. Taverns 

8. Family Restaurant 

9. Pub 

10. Sandwich Corner 

11. Burger Corner 

12. Snack Bar 

 
3. Definisi Specialties Restaurant 

Pengertian Specialties Restaurant adalah industri jasa pelayanan makanan 

dan minuman yang dikelola secara komersial dan profesional dengan 

menyediakan makanan khas dan diikuti dengan sistem penyajian yang khas dari 

suatu negara tertentu. Ciri-ciri Specialties Restaurant adalah sebagai berikut: 

a. Menyediakan sistem pemesanan tempat. 

b. Menyediakan menu khas suatu negara tertentu, populer dan banyak disenangi 

pelanggan secara umum. 

c. Sistem penyajian disesuaikan dengan budaya negara asal dan dimodifikasi 

dengan budaya internasional. 

d. Hanya dibuka untuk menyediakan makan siang dan makan malam. 
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e. Menu a la carte (daftar makanan di dalam menu, yang mana masing-masing 

jenis makanan dapat di order, dipersiapkan dan diberi harga yang terpisah) 

dipresentasikan oleh pramusaji kepada pelanggan. 

f.  Biasanya menghadirkan musik/hiburan khas negara asal. 

g. Harga makan relatif tinggi dibandingkan dengan informal restaurant tetapi 

lebih rendah dibandingkan dengan formal restaurant. 

h. Jumlah tenaga servissedang, dengan standar kebutuhan pramusaji untuk 

melayani delapan hingga dua belas pelanggan. 

Contoh: 

1) Indonesian Food Restaurant 

2) Chinese Food Restaurant 

3) Italian Food Restaurant 

4) Thai Food Restaurant 

5) Japanese Food Restaurant 

6) Korean Food Restaurant, dsb. 

Berdasarkan klasifikasi diatas, Peco-Peco Sushi termasuk specialities 

restaurant dimana negara Jepang adalah negara yang menjadi inspirasinya. Peco-

Peco Sushi mengadopsi menu makanan yang populer di Jepang antara lain sushi, 

udon, bento, dsb. Selain menu makanan, ambience interior dan suasana khas 

Jepang juga diaplikasikan. Elemen-elemen natural seperti kayu dan batu, serta 

warna natural seperti cokelat diaplikasikan untuk memperkuat suasana yang 

diinginkan. 
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Pada awal didirikan, Peco-Peco Sushi memiliki sistem take away yang 

membuatnya terkenal sebagai sushi take away. Menurut data regulasi  

Christchurch City Council (1974) mengenai perihal kebersihan makanan, 

perancangan take-away food service haruslah berdasarkan pada beberapa 

pertimbangan, antara lain: 

a. General; Bangunan haruslah dalam kondisi baik dan bebas dari kemungkinan 

masuk dan bersarangnya tikus. 

b. Floor; Material lantai yang kuat dan mudah dibersihkan, dengan semua sudut 

antara bidang lantai dan tembok dilengkungkan dengan ketinggian tidak 

kurang dari 75mm dari ketinggian lantai. Pemilihan material lantai haruslah 

berdasarkan pada aktivitas atau proses yang terjadi di tempat tersebut. 

c. Wall; Permukaan tembok sisi dalam harus halus, bebas debu, tidak menyerap 

air, dan mudah dibersihkan. Tinggi minimal tembok yaitu 2,4 meter. 

d. Ceiling; Plafon atau sisi dalam dari atap harus halus, bebas debu, tidak 

menyerap air, dan mudah dibersihkan. 

e. Lighting;  Pencahayaan cukup untuk kenyamanan kerja dan kemudahan untuk 

dibersihkan. Pencahayaan tidak menyebabkan silau (glare) dan bayang-

bayang (shadow), dengan iluminasi cahaya minimal 215 lux diukur dari 

ketinggian kursi. 

f. Ventilation; Penghawaan cukup untuk mencegah suhu ruangan yang terlalu 

panas dan terlalu dingin, menghilangkan bau tak sedap, dan menjaga kondisi 

udara yang nyaman. 
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g. Space;  Alokasi ruang yang cukup bagi staf yang bekerja serta cukup untuk 

kemudahan akses membersihkan restoran. 

h. Changing Facilities;  Restoran memiliki fasilitas yang cukup bagi karyawan 

untuk berganti pakaian dan menyimpan barang bawaan. 

i. Toilet Accomodation; Fasilitas toilet untuk staf yang cukup dan sesuai dengan 

regulasi bangunan, serta diposisikan dengan kemudahan akses dari area kerja. 

j. Wash Hand Basin;  Wastafel diposisikan dengan kemudahan akses  dari area 

persiapan bahan makanan. 

k. Water Supply; Suplai air murni dan jernih yang cukup 

l. Hot Water Supply;  Suplai air panas dengan suhu 63°C yang cukup di semua 

sink dan peralatan lainnya, dan suplai air 38°C untuk wastafel. 

m. Plumbing;  Tersedianya  sink, sanitary fixture dan peralatan lain dengan 

ukuran dan kapasitas yang cukup untuk memastikan peralatan masak dapat 

dengan mudah dibersihkan. 

n. Sewage Disposal; Pembuangan melalui drainase mengikuti regulasi 

bangunan. 

o. Yard; Taman dan area di luar area kerja diberi paving lantai dengan 

permukaan yang kuat, mudah dibersihkan, dilengkapi dengan drainase. Jika 

tidak terdapat taman, ruang terpisah atau ruang tertutup dibutuhkan untuk 

penyimpanan sampah. 

p. Take-Away Food Premise;  Lokasi area take-away di mana makanan di 

display memiliki beberapa pertimbangan khusus antara lain: 

1. Perlindungan makanan yang dipajang dari kontaminasi pengunjung: 
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a) Menyediakan rak display yang cukup. 

b) Menyediakan perlindungan yang cukup dari piring dan tempat makanan yang 

dipajang. 

c) Menyediakan tongs dan peralatan lain yang cukup. 

1. Perlindungan makanan yang dipajang dari kontaminasi dengan menjaga suhu 

makanan yang disajikan dingin 4°C atau lebih rendah dan 70°C atau lebih 

tinggi untuk makanan yang disajikan panas. 

2. Perlindungan makanan yang disimpan dengan menjaga suhu yang sesuai 

untuk mencegah makanan rusak atau basi. 

3. Penyediaan area untuk cooler dan freezer yang cukup dan sesuai. 

4. Penyediaan area penyimpanan makanan dan peralatan lain yang cukup. 

 
3.3 Sistem Pelayanan Dalam 

Menurut Amaresh Kumar (2012), dosen Vivekanand Institute of Hotel and 

Tourism Management,  layanan makanan dan minuman di dalam industri 

hospitality dapat diklasikasikan menjadi lima tipe, antara lain: 

a. Table Service atau layanan meja, di mana pengunjung dilayani oleh pelayan di 

meja makan. 

b. Assisted Service yaitu layanan di mana pengunjung menyajikan sendiri 

sebagian dari makanan melalui self-service, dan sebagian melalui table service. 

Dalam hal ini, pengunjung masuk ke dalam restoran dan mengambil makanan 

sendiri dari buffet atau memesan melalui layanan meja  dan mengambil sendiri 

ekstra di counter. Contoh: Pada restoran Pizza Hut, pemesanan makanan 
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seperti pizza, pasta dan lain-lain melalui table service, sementara pemesanan 

salad melalui self-service pada counter. 

c. Self-Service, yaitu layanan di mana pengunjung mengambil dan menyajikan 

sendiri makanan dari bufet atau counter. 

d. Single Point Service, yaitu layanan di mana pengunjung memesan, membayar 

dan menerima makanan dan minuman pada counter. Contoh: take away,fast 

food restaurant,drive thru,kiosk,food court, vending machine, dan beberapa 

jenis bar. 

e. Specialized Service atau Sevice in situ, yaitu layanan di mana makanan dan 

minuman dibawa ke tempat pengunjung berada. Contoh: Tray Service dan 

Trolley Service pada rumah sakit, hotel dan pesawat terbang, Home Delivery, 

Lounge Service, Room Service, dan Drive-In. 

Berdasarkan data tinjauan literatur diatas, maka Peco-Peco Sushi termasuk 

dalam table service, dimana pelanggan akan dilayani oleh pelayan di meja makan, 

seperti menuangkan minuman, dsb. Untuk sushi take away, Peco-Peco Sushi 

menerapkan sistem single point service, dimana pelanggan memesan dan 

membayar makanan pada konter. 

3.4 Image Peco-Peco Sushi 

Nama Peco - Peco sendiri diambil dari bahasa Jepang yaitu “pekopeko” 

yang berarti “lapar”. Dalam hal ini Peco - Peco Sushi berusaha untuk menjadi 

tempat makan yang dituju oleh pengunjungnya disaat mereka lapar. Sesuai 

dengan namanya, Peco - Peco Sushi memiliki image khas negara Jepang. Jika 

dilafalkan, kata  Peco - Peco Sushi memiliki pelafalan yang lucu dan 
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menyenangkan. Oleh karena itu, terbentuk image muda, menyenangkan (fun), 

membumi dan ceria. Target market dari Peco - Peco Sushi adalah kalangan 

remaja, keluarga muda, dan pekerja usia produktif. 

    

Gambar 3.1. Logo Peco - Peco Sushi 
Sumber: peco-pecosushi.com (2013) 

Desain Peco - Peco Sushi di Oasis outdoor restaurant, Supermall 

Pakuwon Indah, memiliki tema anime (animasi Jepang) yang karakternya 

merepresentasikan Peco - Peco Sushi, mampu menghadirkan nuansa fun dan ceria 

yang membuat pengunjung merasa betah dan nyaman. Image yang diinginkan 

dicerminkan kedalam logo Peco - Peco Sushi. Bergambar karakter sushi dengan 

warna dominan oranye yang memberikan kesan semangat dan ceria, serta 

diimbangi dengan warna putih yang simple. 

3.5 Perabot 

Menurut Ching (1996), perabot atau furnitur merupakan elemen penting 

dalam ruang interior. Selain memenuhi fungsi-fungsi khusus, perabot 

menyumbang karakter visual dari suatu tatanan interior. Bentuk, garis, warna, 

tekstur, dan skala masing-masing benda maupun pengaturan spasialnya, 

memainkan peranan penting dalam membangun sifat ekspresi dari suatu ruang. 

Perabot, berdasarkan kualitas desainnya, dapat menambah atau membatasi 
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kenyamanan fisik secara nyata. Tubuh akan memberi tahu jika sebuah kursi tidak 

nyaman untuk diduduki, atau jika sebuah meja terlalu tinggi atau terlalu rendah 

untuk digunakan. Cara perabot ditata akan mempengaruhi bagaimana ruang 

tersebut digunakan dan dipahami. Perabot dapat saja ditaruh hanya sebagai obyek 

seni dalam ruang. Meskipun demikian, seringkali perabot diatata menjadi 

kelompok-kelompok sesuai fungsinya. Pengelompokan ini dapat dirangkai untuk 

mengatur dan menyusun ruang. Hampir semua perabot terdiri dari unit-unit 

individu yang memungkinkan adanya fleksibilitas dalam penataannya. Masing-

masing unit dapat dipindah-pindah dan biasanya terdiri dari berbagai elemen 

tunggal maupun campuran dari berbagai bentuk dan model. Sebaliknya, perabot 

yang dipasang mati (built-in), memungkinkan penggunaan ruang yang lebih 

fleksibel. Biasanya ada lebih banyak kontiunitas bentuk di antara elemen-elemen 

perabot dengan celah-celah yang lebih kecil. Perabot dalam bentuk unit-unit 

modul memadukan penampilan bersama antara perabot yang built-in dengan 

fleksibilitas dan kemampuan dari masing-masing unit perlengkapan tersebut 

untuk dipindah-pindahkan. 

Berikut adalah perabot yang menjadi kebutuhan dalam Peco Peco Sushi: 

a. Meja 

Pada dasarnya meja rata, permukaannya horisontal, ditopang di atas lantai, 

dan digunakan untuk makan, bekerja, menyimpan dan menyajikan. Meja harus 

mempunyai ciri-ciri sebagai berikut: 

1. Kuat dan stabil untuk menopang benda-benda yang digunakan. 
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2. Ukuran, bentuk dan tingginya dari lantai harus sesuai dengan tujuan 

penggunaannya. 

3. Hasil konstruksi dari material-material yang awet/kuat 

Permukaan daun meja dapat terbuat dari kayu, kaca, plastik, batu, tegel 

atau beton. Pekerjaan akhir permukaannya harus kuat dan awet dan tahan aus. 

Warna dan tekstur permukaannya harus mempunyai daya pantul cahaya yang 

sesuai untuk tugas visual. 

Permukaan daun meja dapat ditopang dengan kaki meja, kuda-kuda, dasar 

meja yang solid, atau kabinet. Daun meja ini juga dapat dibuat berengsel keluar 

atau ke bawah dari rak yang menempel di dinding kemudian ditopang dengan kaki 

lipat atau penopang lainnya. 

Peco-Peco Sushi membutuhkan meja makan pada dining area, dengan 

material kayu yang terlihat tekstur kayunya agar sesuai dengan tema interior. 

Meja yang dibutuhkan haruslah memiliki daya tahan terhadap panas dari peralatan 

makan. Material kayu yang digunakan perlu mendapat penyelesaian akhir yang 

tidak cepat membuat permukaan menjadi kusam. 

b. Tempat duduk 

Dirancang untuk mampu menyangga berat dan bentuk pemakainya. Jarak 

antara tempat duduk yang satu dengan tempat duduk yang memebelakangi 

merupakan jalur pelayanan dengan jarak minimal 135 cm. 

Sedangkan pergeseran maju mundur kursi pengguna berdiri berkisar 10-20 

cm untuk kebutuhan duduk. Dan pergeseran mundur kursi untuk pengguna berdiri 

adalah 30 cm. 
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c. Konter dapur 

 Dapur merupakan area yang penting karena proses pembuatan makanan 

dan pembersihan peralatan makan dilakukan di dapur. Di dapur, terdapat konter-

konter modular yang memiliki fungsinya masing-masing. Mulai dari konter 

persiapan, penyimpanan, memasak, penyajian, dan pembersihan. Konter-konter 

ini diurutkan sesuai dengan proses persiapan hingga pembersihan peralatan 

makanan. 

Peco - Peco Sushi membutuhkan dua jenis konter dapur. Pertama, konter 

dapur yang berada di bagian depan restoran. Konter depan ini berfungsi sebagai 

konter untuk membuat sushi baik untuk pengunjung yang dine-in maupun untuk 

pengunjung yang memesan untuk take away atau dibawa pulang. Konter ini harus 

selalu terlihat rapi dan bersih, karena konter ini merupaka area yang bisa dilihat 

secara bebas oleh pengunjung. 

Selain konter depan, Peco - Peco Sushi juga memiliki konter dapur yang 

terletak di bagian belakang restoran. Konter belakang digunakan sebagai tempat 

memasak makanan yang memiliki tingkat kompleksitas yang lebih tinggi. 

Contohnya adalah donburi (nasi dan lauk), Japanese curry rice, dan udon (mie 

Jepang). Konter dapur yang terletak di bagian restoran ini tidak terlihat oleh 

pengunjung, karena area ini termasuk area kotor yang kurang nyaman dilihat oleh 

pengunjung. Selain itu, hanya beberapa orang saja yang boleh masuk ke dalam 

area ini yaitu, pemilik, manajer, serta orang - orang yang bekerja di area ini. 
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Konter dapur sebaiknya menggunakan material yang tahan kotoran dan 

air, serta mudah untuk dibersihkan karena area dapur sering kotor, sedangkan 

kebersihan dapur merupakan hal yang utama dalam penyajian makanan. 

d. Konter area minuman 

Dalam Peco - Peco Sushi, konter area minuman terletak di bagian 

belakang restoran, tergabung bersama dengan konter makanan, namun memiliki 

tempat masing - masing. Konter minuman memiliki sink tersendiri dan tidak 

tergabung dengan sink konter makanan agar bau dan rasa dari peralatan makan 

tidak mencemari peralatan minuman. 

e. Rak/ kabinet penyimpanan barang 

Berfungsi untuk menyimpan barang dan peralatan. Menurut Panero 

(1979), untuk penyimpanan barang yang relatif besar, ketinggian pada rak teratas 

adalah 150 cm dan untuk barang-barang yang relatif ringan maksimal sesuai 

jangkauan untuk meraih barang yaitu 195 cm. Sedangkan jarak antar rak 

penyimpanan dengan yang lainnya tanpa kereta barang yaitu 120 cm. Untuk 

peralatan rak penyimpanan dengan yang lainnya dengan menggunakan kereta 

barang adalah 150 cm. 

f. Aksesoris interior 

Menurut Ching (1996), aksesoris dalam desain interior merujuk kepada 

benda-benda yang memberi kekayaan estetika dan keindahan dalam ruang. 

Benda-benda tersebut dapat menimbulkan kegembiraan visual untuk mata, tekstur 

yang menarik untuk diraba atau sebagai stimulan perasaan. 
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Aksesoris yang dapat menambah kekayaan visual dan rasa pada suatu 

tatanan interior dapat berupa: 

1. Manfaat – alat-alat dan obyek-obyek yang memang berguna. 

2. Insidental – elemen-elemen dan kelengkapan arsitektur. 

3. Dekoratif – benda seni dan tanaman. 

Peco-Peco Sushi membutuhkan aksesoris khas negara Jepang. Aplikasi komik 

pada dinding dan pernak-pernik khas Jepang seperti gantungan dinding akan 

memperkuat kesan interior Jepang. 

 
Gambar 3.2. Contoh Wall Ornament Khas Jepang 

  Sumber: Internet (2013) 

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 kita, lantai harus terstruktur sehingga mampu memikul beban 

tersebut dengan aman, permukaannya harus cukup kuat untuk menahan 

penggunaan dan aus yang terus menerus. 
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Peco-Peco Sushi memiliki tema khas yaitu negara Jepang, maka material 

lantai yang sesuai adalah yang memiliki elemen kayu. Kayu akan memberikan 

kesan hangat dan bersahabat. Elemen kayu sendiri tidak harus diwujudkan dalam 

material kayu asli. Material kayu solid saat ini sulit didapatkan dan mahal 

harganya, sekarang ini banyak terdapat alternatif material yang menyerupai 

elemen kayu namun bukan terbuat dari kayu solid asli. Beberapa diantaranya 

adalah material campuran plastik yang menyerupai tekstur kayu, vinil bermotif 

kayu dan keramik bertekstur kayu. 

 
Gambar 3.3. Lantai PVC Kayu 

Sumber: Internet (2013) 

 
Gambar 3.4. Lantai Vinyl Kayu 

Sumber: Internet (2013) 
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Gambar 3.5. Lantai Keramik Tekstur Kayu 

Sumber: Internet (2013) 

3.6.2 Dinding 

Menurut Ching (1996), dinding bersama dengan bidang lantai dan langit-

langit menjadi pelengkap untuk penutup, dinding mengendalikan ukuran dan 

bentuk ruang. Dinding juga dapat dilihat sebagai penghalang yang merupakan 

batas sirkulasi, memisahkan satu ruang dengan ruang disebelahnya dan 

menyediakan privasi visual maupun akustik bagi pemakai sebuah ruang.  

Fungsi dinding antara lain yaitu, sebagai pemikul membentuk batas-batas 

ruang, membagi ruang interior yang besar, dan membentuk ruang sesuai dengan 

kebutuhan. Dinding luar harus mampu mengendalikan masuknya udara panas, 

kelembaban dan suara, dan tahan terhadap hujan, angin, dan matahari. Selain itu, 

dinding interior mengendalikan pandangan pengguna, masuknya suara, udara 

panas, dan cahaya. Dinding menyediakan latar belakang bagi perlengkapan dan 

penghuni suatu ruangan. Jika warnanya halus dan netral, dinding dapat berfungsi 

sebagai latar pasif untuk elemen-elemen yang berada di depannya. Apabila 

bentuknya tidak teratur, atau tekstur pola, dan warnanya keras, dinding akan 

semakin aktif dan dapat mengundang perhatian. Tekstur dinding juga 

memperngaruhi jumlah cahaya yang akan dipantulkan atau diserap. Dinding yang 
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halus lebih banyak memantulkan cahaya daripada dinding dengan tekstur yang 

cenderung mengaburkan cahaya yang menyinari permukaannya. Demikian pula 

halnya, permukaan dinding yang halus dan keras lebih banyak memantulkan suara 

ke dalam ruang daripada dinding-dinding yang berpori dan bertekstur lembut. 

Tidak hanya sebagai elemen latar belakang dalam ruang interior saja, dinding juga 

dapat dibuat bertekstur untuk ikut memikul elemen-elemen perabot sepeti tempat 

duduk, rak, daun meja dan lampu. Dinding juga dapat mengintegrasikan elemen-

elemen tersebut sebagai bagian dari perabot. 

Peco-Peco Sushi menerapkan penggunaan elemen kayu dapat 

diaplikasikan menjadi elemen yang menarik. Misalnya saja, potongan-potongan 

kayu yang disusun membentuk tekstur pada dinding yang membuat dinding tidak 

terkesan datar (lihat Gambar 3.5). 

 

Gambar 3.6. Dinding Tekstur Kayu 
Sumber: Internet (2013) 

 
Gambar 3.7. Permainan Tekstur Kayu Dengan Hidden Lamp 

Sumber: Internet (2013) 
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Gambar 3.8. Aplikasi Permainan Tekstur Kayu 
Sumber: Internet (2013) 

3.6.3 Langit-Langit 

Menurut Ching (1996), elemen utama arsitektur yang ketiga dari ruang 

interior adalah langit – langit. Meskipun berada di luat batas jangkauan tangan 

kita dan tidak digunakan seperti halnya lantai dan dinding, langit – langit 

memainkan peran visual penting dalam pembentukan ruang interior dan dimensi 

vertikalnya. Langit-langit adalah elemen yang menjadi naungan dalam desain 

interior, dan menyediakan perlindungan fisik maupun psikologis untuk semua 

yang ada di bawahnya. Ketinggian langit-langit mempunya pengaruh besar 

terhadap skala ruang. Sementara ketinggian langit-langit harus dipertimbangkan 

relatif terhadap dimensi-dimensi ruang yang lain dan pemakaian dan 

penggunaannya. Langit-langit yang tinggi cenderung menjadikan ruang terasa 

terbuka, segar, dan luas. Dapat juga memberi suasana agung atau resmi, 

khususnya jika rupa dan bentuknya beraturan. Langit-langit yang rendah, 

sebaliknya, mempertegas kualitas naungannya dan cenderung menciptakan 

suasana intim dan ramah. 
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Peco-Peco Sushi akan menerapkan sistem semi-open ceiling dengan 

elemen khas Jepang. Semi-open ceiling akan memberikan kesan lebih ringan 

daripada closed ceiling. 

 

Gambar 3.9. Contoh Semi-Open Ceiling 
Sumber: Internet (2013) 

3.6.4 Sistem Penghawaan 

Penghawaan yang baik merupakan salah satu elemen penting sebagai 

tingkat tolak ukur kenyamanan dalam suatu ruangan. Terdapat dua jenis 

penghawaan, yaitu penghawaan alami dan buatan. Penghawaan alami 

mengandalkan bukaan atau ventilasi dalam suatu ruangan sebagai tempat 

pertukaran udara. Sistem ventilasi yang baik adalah cross ventilation dimana 

petukaran antara udara panas dan sejuk terjadi dan pengguna ruangan akan merasa 

lebih sejuk. 

 
Gambar 3.10. Cross Ventilation 

Sumber: Internet (2013) 
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Seperti yang terlihat pada Gambar 3.10, terdapat empat jenis cross 

ventilation. Gambar yang pertama hanya memiliki satu bukaan saja, hasilnya 

adalah udara tidak bisa bertukar dan ruangan menjadi pengap. Gambar yang 

kedua, memiliki dua bukaan atas dan bawah dengan ukuran yang sama. 

Pertukaran udara terjadi dan ruangan tidak menjadi pengap. Gambar yang ketiga, 

ukuran bukaan atas lebih besar dari bukaan bawah yang artinya ruangan lebih 

sejuk karena angin yang masuk lebih besar. Dan yang keempat, bukaan atas jauh 

lebih besar dari bukaan bawah. Ruangan menjadi lebih sejuk, karena udara panas 

yang naik akan cepat keluar, dan udara sejuk yang mengalir lewat bukaan bawah 

lebih deras melewati tempat yang sempit. 

Menurut Frick (1978), penyegaran udara dapat diklasifikasikan menjadi tiga, 

yaitu: 

a. Penyegaran udara secara pasif; pada bangunan di daerah tropis lembab 

meliputi: 

1.  Pencegahan peningkatan panas udara di dalam ruang (aspek pendinginan) 

2. Tersedianya lubang ventilasi untuk pergerakan udara  di dalam bangunan/ruang 

(aspek ventilasi) 

3. Penyegaran udara secara aktif dapat dibedakan menjadi dua menurutaspek 

penyegaran udara, aspek pendinginan dan aspek ventilasi. Penyegaran udara 

aktif (ventilasi) dapat dikelompokkan menjadi dua menurut arah gerak udara di 

dalam ruang, yaitu  : 

1. Pergerakan udara horizontal (cross-ventilation) 

2. Pergerakan udara vertikal (vertical ventilation) 
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4. Penyegaran udara secara mekanis; yaitu penyegaran udara secara paksa dengan 

bantuan mesin. Penyegaran udara dengan sistem mekanis memiliki dua sistem 

yang berbeda, yaitu: 

a. Exhauster, sistem ventilasi yang mengisap udara bekas dari dalam ruang dan 

membuangnya keluar. 

b. Intake Ventilator, sistem ventilasi yang mengisap udara luar dan 

menghembuskannya ke dalam ruanggedung. 

Berdasarkan data tersebut, restoran Peco-Peco Sushi hanya 

memungkinkan menggunakan sistem penyegaran udara aktif dan mekanis, sebab 

penghawaan pasif tidak bisa memberikan udara yang sejuk dan nyaman bagi 

pengunjung karena hanya memiliki dua bukaan, yaitu depan dan belakang. 

 
Gambar 3.11. Sirkulasi Udara Peco-Peco Sushi 

Sumber: Olahan Pribadi (2013) 

Penghawaan mekanis yang digunakan untuk mendukung penyegaran 

udara di dalam ruang yaitu menggunakan Air Conditioner (AC) pada area makan 
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dan exhaust fan pada dapur dan toilet. Menurut Kemani, AC memiliki empat jenis 

sistem, antara lain: 

1. Window Air Conditioner.Tipe AC ini sering digunakan untuk mendinginkan 

ruangan berukuran kecil. Semua komponen AC, seperti compressor, 

condenser, expansion valve, evaporator dan cooling coil dimasukkan dalam 

satuunit kotak. AC ini ditanam dalam tembok ruangan, sehingga tembok perlu 

dilubangi untuk instalasi AC tipe ini. 

2. Split Air Conditioner.AC ini memilikidua bagian, indoor unit dan outdoor unit. 

Outdoor unit terdiri dari komponen compressor, condenser, dan expansion 

valve. Indoor unit terdiri dari komponen evaporator dan cooling coil. AC Split 

tidak perlu ditanam dalam tembok untuk instalasinya. 

3. Packaged Air Conditioner. AC ini cocok digunakan untuk mendinginkan area 

komersil berukuran besar. Terdapat dua tipe pengaturan packaged unit. Pada 

tipe pertama, compressor, condenser, expansion valve, evaporator terletak 

dalam satu kotak. Udara yang didinginkan ditiup oleh blowerberkapasitas 

tinggi menuju ruangan melalui ducting. Pada tipe kedua, compressor dan 

condenser berada dalam satu kotak. Udara yang telah dikompres dialirkan 

melalui unit individual expansion valve dan coolingcoil yang terletak di 

berbagai ruangan. 

4. Central Air Conditioning System.Sistem AC inisesuai untuk mendinginkan 

udara pada gedung-gedung bertingkat. Sistem AC ini terdiri dari kompresor 

besar yang mampu mendinginkan udara dalam kapasitas yang sangat besar. 
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Dari keempat tipe sistem AC tersebut, AC yang memungkinkan untuk diinstalasi 

pada bangunan proyek Peco-Peco Sushi, yaitu sistem AC split dan sistem AC 

packaged. Hal ini disesuaikan dengan luasan Peco-Peco Sushi yang tidak besar, 

sehingga tidak sesuai menggunakan sistem AC sentral dan AC package. AC 

window tidak sesuai untuk pemasangan di Peco-Peco Sushi karena luasan Peco-

Peco Sushi yang besar. 

Menurut Parrot (2003), penghawaan pada dapur dan toilet, memerlukan 

exhaust fan untuk membuang bau tak sedap di dalam ruangan. Berdasarkan 

standar  exhaust fan untuk ventilasi dapur, daya hisap exhaust fan pada restoran 

yaitu sekitar 500-700 CFM untuk instalasi exhausthood  tipe island, dan 250-350 

CFM untuk instalasi exhaust hood pada dinding.  

Tabel 3.1. Rekomendasi Kipas Ventilasi Untuk Dapur 

 

Sumber: HVI (2000), McDonald, Geragi, Cheever (1996) 
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Sementara pada toilet, daya hisap exhaust fanditentukan berdasarkan 

volume ruangan dan panjang exhaust fan duct, seperti yang tertera pada Tabel 3.2. 

Tabel berikut dibuat berdasarkan produk exhaust fan Panasonic, sehingga 

penggunaan exhaust fan merek lain tidak ekuivalen dengan data Tabel 3.2. 

Tabel 3.2.Tabel Daya Isap Exhaust Fan Pada Kamar Mandi Berdasarkan Volume Ruangan 
Dan Panjang Exhaust Fan Duct 

 

Sumber: www.efi.org (2013) 

3.6.5 Sistem Pencahayaan 

Pencahayaan merupakan elemen penting yang menentukan ambience dan 

suasana dalam suatu restoran. Tujuan ini biasanya berjalan bersamaan dengan 

desain interior restoran, yang seringkali cenderung mengekspresikan tema atau 

suasana khusus. 

Desain pencahayaan didasarkan pada beberapa kata kunci yaitu: tema 

restoran, segmentasi pengunjung restoran, dan jenis restoran. Tema Peco Peco 

Sushi yang merupakan khas Jepang, membuat pencahayaan dalam restoran 

haruslah teduh dan hangat khas rumah Jepang. Segmentasi pengunjung yang 

merupakan remja, keluarga muda, dan pekerja usia produktif, memiliki 

kecenderungan menggunakan pencahayaan yang lebih umum dan tidak terlalu 

dramatis. 
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Menurut Karlen (2004), kegiatan utama yang harus diberikan pencahayaan 

di restoran terdapat di meja makan. Cahaya dikonsentrasikan pada meja untuk 

alasan fungsional dan penciptaan suasana yang dramatis. Kegiatan sekunder yang 

terjadi di restoran meliputi: tempat kepala pelayan atau maitre d’hotel, tempat 

pelayan akses ke toilet, ruang pelayanan, dan dapur, kasir, tempat pameran seperti 

menu hari ini atau makanan penutup, jalur pelayanan, tempat salad, dan tempat 

makanan penutup, tempat untuk minuman. Tiap area kegiatan ini harus diterangi 

pada tingkat cahaya yang tepat. Beberapa area kegiatan sangat penting, seperti bar 

minuman, yang biasanya diinginkan menjadi tempat yang menarik dengan 

pencahayaan yang memadai untuk kegiatan pembuatan minuman. 

Menurut Indriati (2005), dosen Universitas Gunadarma, berdasarkan 

sumbernya, cahaya dibedakan menjadi dua, yaitu: 

a. Pencahayaan alami, merupakan pencahayaan yang bersumber dari cahaya 

matahari. Pencahayaan alami dapat menghemat penggunaan energi listrik dan 

dapat membunuh kuman, akan tetapi pencahayaan alami memiliki intensitas 

cahaya yang tidak tetap dan menghasilkan panas, terutama pada siang hari. 

b. Pencahayaan buatan, merupakan pencahayaan yang dihasilkan oleh sumber 

cahaya selain cahaya alami. 

Secara umum, pencahayaan buatan dibedakan menjadi empat jenis (Kremer, 

2004), yaitu: 

a. General lighting / ambient lighting, atau pencahayaan umum adalah sistem 

pencahayaan yang menjadi sumber penerangan utama. Tujuan menggunakan 
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general lighting adalah menghasilkan sumber cahaya secara terang dan 

menyeluruh. 

b. Task lighting, merupakan sistem pencahayaan yang difokuskan pada suatu area 

dengan tujuan membantu aktivitas tertentu. 

c. Accent lighting, merupakan pencahayaan yang digunakan untuk menyorot atau 

memfokuskan pada suatu benda agar dapat lebih terlihat. 

d. Decorative lighting, merupakan pencahayaan yang memfokuskan pada cahaya 

yang dihasilkan itu sendiri dan menambahkan karakter pada ruang. 

Menurut Direktorat Penataan Bangunan dan Lingkungan, Departemen 

Kementrian Pekerjaan Umum (2001), tingkat pencahayaan minimum yang 

direkomendasikan untuk restoran yaitu: 

a. Ruang Makan; dengan iluminasi cahaya 250 lux dan renderasi warna (Ra) 

kelompok 1 (85-100%). 

b. Dapur; dengan iluminasi cahaya 300 lux dan renderasi warna (Ra) kelompok 1 

(85-100%). 

c. Toko kue dan makanan; dengan iluminasi cahaya 250 lux dan renderasi warna 

(Ra) kelompok 1 (85-100%). 

d. Toilet; dengan iluminasi cahaya 250 lux dan renderasi warna (Ra) kelompok 1 

(85-100%) atau kelompok 2 (70-85%). 

e. Koridor; dengan iluminasi cahaya 100 lux dan renderasi warna (Ra) kelompok 

1 (85-100%). 
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3.6.6 Sistem Akustik 

Menurut Ching (1996), suara adalah bentuk energi kinetik yang 

disebabkan oleh vibrasi. Aliran gelombang yang dihasilkan merambat keluar 

dengan lintasan berbentuk bola dari sumber suara sampai gelombang tersebut 

membentur penghalang atau permukaan dalam jalurnya. Material-material yang 

keras, padat, dan kaku memantulkan suara sedangkan material-material yang 

lunak, berpori, lenting menyerap dan melepas energi suara. 

Permukaan yang dapat memantulkan suara dan letaknya sejajar sapat 

menyebabkan efek gema atau getaran, sedangkan permukaan yang lebar dapat 

memecah suara. Permukaan yang cekung memusatkan suara, permukaan yang 

cembung menyebarkan suara. 

Di dalam ruang, pertama-tama mendengar suara langsung dari sumbernya 

dan kemudian rentetan pantulan suara tersebut. Permukaan yang memantulkan 

suara berguna jika mereka memperkuat suara-suara yang dikehendaki dengan 

mengarahkan dan mendistribusikan jalur jalannya dalam ruang. Kehadiran 

pantulan suara yang terus menerus juga dapat menimbulkan masalah-masalah 

seperti gema, getaran, atau gaung. Koreksi situasi  mungkin dilakukan perhubahan 

bentuk dan orientasi permukaan-permukaan ruang atau memasang lebih banyak 

lagi material-material yang mampu menyerap suara. 

3.6.7 Sistem Keamanan 

Keamanan merupakan faktor pendukung kenyaman bagi seluruh 

pengguna, baik itu pengunjung, pegawai, dan pemilik Peco - Peco Sushi. Sistem 
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pengawasan keamanan yang baik perlu dibuat dengan sebaik dan seefektif 

mungkin untuk mencegah hal – hal yang tidak diinginkan. 

Terdapat beberapa sistem keamanan yang dapat dipilih maupun 

dikombinasikan. Pertama, sistem keamanan aktif, yaitu menggunakan sistem 

keamanan yang dapat mencegah sekaligus menindaklanjuti kejadian buruk. 

Umumnya menggunakan manusia sebagai alat keamanannya, dalam hal ini 

mempekerjakan security untuk mencegah dan menindaklanjuti kejadian yang 

tidak diinginkan. Kedua, menggunakan teknologi sebagai alat keamanan, 

misalnya menggunakan CCTV. CCTV lebih bersifat pasif, karena tidak dapat 

menindaklanjuti kejadian, namun dapat memberikan bukti konkret berupa 

rekaman kamera. 

 

Gambar 3.12. Kamera CCTV 
Sumber: Olahan Pribadi (2013) 

Ketiga, menggunakan desain sebagai sarana untuk mencegah kejadian, 

misalnya memberikan tulisan – tulisan yang berisi tentang peringatan mengenai 

barang bawaan pengunjung maupun karyawan. Ketiga sistem tersebut dapat 

dikombinasikan untuk mencegah kejadian yang tidak diinginkan, sekaligus 

memberikan rasa aman. 
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Sedangkan sistem keamanan dari sisi pegawai yakni dengan adanya abensi 

berupa absensi sidik jari. Sistem ini berfungsi untuk mengetahui kehadiran 

karyawan dengan akurat. 

 

Gambar 3.13. Fingerprint Machine 
Sumber: Olahan Pribadi (2013) 

3.6.8 Sistem Sirkulasi Pengunjung 

Menurut Ching (1996), sistem sirkulasi terbagi menjadi tiga jenis, yaitu: 

a. Frontal 

Sistem sirkulasi pencapaian frontal secara langsung mengarah ke pintu masuk 

sebuah bangunan melalui sebuah jalur lurus dan aksial. Ujung akhir visual 

yang menghilangkan pencapaian ini jelas; bisa berupa seluruh fasad depan 

bangunan atau pintu masuk yang mendetail di dalam bidang. 

b. Tidak langsung 

Sebuah pencapaian tidak langsung menekankan efek perspektif pada fasad 

depan dan bentuk sebuah bangunan. Jalurnya dapat diarahkan kembali sekali 

atau beberapa kali untuk menunda dan melamakan sekuen pencapaiannya. 

Sebuah bangunan bila dicapai dari sebuah sudut yang ekstrim, pintu 

masuknya dapat dibuat menjorok dari fasadnya agar lebih terlihat. 
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c. Spiral 

Sebuah jalur spiral melamakan sekuen pencapaian dan menekankan bentuk 

tiga dimensional sebuah bangunan sementara pengguna bergerak di sepanjang 

kelilingnya. Pintu masuk bangunan ini bisa terlihat berulang kali pada waktu 

pencapaiannya untuk memperjelas posisinya, atau bisa disembunyikan hingga 

tiba titik kedatangan yang didesain. 

Sistem sirkulasi yang sesuai diaplikasikan dalam Peco-Peco Sushi adalah 

frontal. Lahan yang sempit lebih sesuai jika pintu masuk berada di depan dan 

lansung terlihat oleh pengunjung. 

 

Gambar 3.14. Sistem Sirkulasi Pengunjung Peco-Peco Sushi 
Sumber: Olahan Pribadi (2013) 
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3.6.9 Sistem Pendukung Ruang 

Elemen jendela dan pintu merupakan bagian pendukung suatu ruangan. 

Kedua hal ini bisa mempengaruhi sirkulasi dan alur dalam sebuah ruangan. 

Menurut Ching (1996), jendela dan pintu masuk memotong bidang dinding yang 

membentuk bangunan dan ruang interior yang dibatasinya. 

Ukuran, bentuk dan penempatan jendela mempengaruhi integritas visual 

permukaan dinding dan perasaan ‘tertutup’ yang dihasilkannya. Jendela dapat 

sebagai bagian yang terang pada dinding, bukaan yang dikelilingi oleh dinding, 

atau tempat kosong yang membagi dua bidang dinding. Jendela dan pintu masuk 

dapat dikembangkan sampai ke taraf dimana jendela dan pintu tersebut menjadi 

bidang dinding fisik – sebuah dinding jendela transparan yang secara visual 

menyatukan sebuah ruang interior dengan ruang luar atau dengan ruang interior di 

sebelahnya. 

Ukuran dan orientasi jendela dan lubang cahaya dari atap mengendalikan 

kuantitas dan kualitas cahaya matahari yang menembus dan menyinari ruang 

interior. Ukuran jendela berkaitan dengan banyaknya cahaya. Kualitas 

penerangan, intesitas dan warnanya, ditentukan oleh orientasi jendela dan 

penempatannya dalam ruang. 

Pintu dan jalan masuk memungkinkan akses fisik untuk pengguna 

ruangan, perabot, dan barang-barang untuk masuk dan keluar bangunan dan dari 

satu ruang ke ruang lain di dalam bangunan. Daun pintu dapat mempunyai rangka 

dari kayu atau metal, yang dilapisi dengan kayu, metal atau material khusus 

seperti laminasi plastik. Pintu-pintu tersebut dapat diberi cat dasar di pabriknya, 
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siap untuk dicat, atau dilapis dengan berbagai material. Pintu juga dapat diberi 

kaca agar transparan, atau diberi kisi-kisi untuk ventilasi. Terdapat pula pintu 

khusus meliputi pintu-pintu yang dibuat agar tahan api, mempunyai kekedapan 

suara tertentu, atau pintu masuk dengan insulasi panas tertentu. 

3.6.8 Aspek Lain 

3.6.10.1 Psikologi Warna 

Warna merupakan salah satu elemen terpenting dalam membentuk 

ambience ruangan yang dapat mempengaruhi penggunanya. Berikut adalah 

penjelasan mengenai warna dan psikologinya menurut Baraban (2010): 

a. Merah 

Warna yang kuat dan dominan, menggambarkan energi penuh, aktif, hangat dan 

bersemangat. Penggunaan warna merah hendaknya dipertimbangkan dengan baik, 

karena warna merah dapat meningkatkan detak jantung dan tekanan darah. Warna 

merah dapat merangsang selera makan dan pembicaraan. 

b. Biru 

Memiliki kekuatan penyembuhan, cocok bagi area tidur atau istirahat. Warna biru 

dapat mendorong pikiran jernih, cocok untuk area belajar atau area kantor, namun 

dapat menurunkan selera makan pengguna ruang.  

c. Hijau 

Merupakan warna yang santai, menyejukkan, dan menenangkan, dapat membantu 

pengguna ruang yang memiliki masalah anak-anak hiperaktif. Dapat digunakan 

pada berbagai area, tetapi tidak disarankan digunakan pada area makan karena 

beberapa kroma warna hijau dapat menyebabkan mual. 
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d. Putih 

Warna netral yang menggambarkan kebersihan kepolosan, dan kemurnian. Warna 

putih juga akan memberikan kesan lebih luas, sekaligus kesan bersih dan dingin. 

e. Cokelat 

Merupakan warna alam, memberikan kesan hangat, nyaman, alami, akrab, dan 

ketenangan. 

f. Kuning 

Memberikan kesan penyambutan yang hangat, cocok untuk area masuk. Warna 

kuning melambangkan energi baik dan semangat, optimis, menaikkan semangat, 

warna cahaya matahari dan kebahagiaan.. Penggunaan warna kuning yang terlalu 

banyak dapat mengganggu mental pengguna ruang. 

g. Ungu 

Cocok untuk area meditasi atau relaksasi, karena merupakan warna yang 

menghubungkan pikiran, tubuh, dan jiwa. Warna ungu seringkali dihubungkan 

dengan kebesaran dan kepemimpinan. 

h. Jingga 

Memberikan kesan ceria, hangat, bahagia, penuh energi, membangkitkan 

semangat. Cocok untuk digunakan di ruang makan. 

i. Abu-abu 

Memberikan rasa dingin dan luas yang berlebihan. Warna abu-abu sering 

digunakan di rumah gaya minimalis.Efek negatif yang dihasilkan karena 

penggunaannya yang terlalu banyak. 
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Dari data literatur diatas, didapatkan kesimpulan bahwa Peco-Peco Sushi 

sebaiknya menggunakan warna cokelat dan merah. Warna-warna tersebut 

disesuaikan dengan image Peco-Peco Sushi. Elemen-elemen kayu yang 

merupakan salah satu khas negara Jepang memiliki warna cokelat yang memiliki 

efek akrab, menenangkan, ramah, dan hangat. Warna merah meningkatkan selera 

makan, namun penggunaannya terbatas karena jika terlalu dominan akan 

mengganggu pengguna ruangan, seperti meningkatkan detak jantung, tekanan 

darah, dan efek psikologis lainnya. 

3.7 Antropometri dan Ergonomi 

Berikut merupakan data antropometri dan ergonomi yang didasarkan pada 

literatur sebagai data acuan: 

Penataan perangkat makan untuk masing-masing orang membutuhkan 

luasan minimal 0.37 m2 dengan rincian 0.53m x 0.68m. Luasan penataan makan 

optimal adalah 0.51m2 dengan rincian 0.68m x 0.51m seperti yang terlihat pada 

Gambar 3.15. 

 
Gambar 3.15.Penataan Perangkat Makan Optimal Dan Minimal Untuk Satu Orang 

Sumber: Panero Dan Zelnik (1979) 
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Gambar 3.16 menunjukkan lebar minimal area makan berserta jarak untuk 

sirkulasi jalan. Jarak minimal sirkulasi jalan untuk satu orang dibelakang kursi 

adalah 76-90 cm. 

 

(a) Lebar Minimal Area Makan   (b) Jarak Bersih Minimal Sirkulasi Jalan 

 

Gambar 3.16.Lebar Minimal Area Makan Dan Sirkulasi Jalan 
Sumber: Panero Dan Zelnik (1979) 
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Sushi bar yang dimiliki Peco-Peco Sushi membutuhkan jarak bersih untuk 

sirkulasi jalan sebesar minimal 76 cm. Jarak bersih untuk orang duduk di area bar 

adalah 45-47 cm. 

   

Gambar 3.17. Jarak Bersih Area Bar 
Sumber: Panero Dan Zelnik (1979) 

Menurut Neufert (1970), penyusunan area kerja pada dapur restoran sederhana 

ditunjukkan pada Gambar 3.18. 

 
Gambar 3.18. Dapur Restoran  

Sumber: Neufert (1970) 
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Berikut merupakan penyusunan area kerja untuk dapur restoran dengan jumlah 

tamu 60-100 tamu (nomor tiga), dan jumlah tamu 150-200 tamu (nomor empat) 

pada Gambar 3.19. 

 

Gambar 3.19. Dapur Restoran Untuk 60-200 Tamu 
Sumber: Neufert (1970) 

Peco-Peco Sushi yang memiliki area sofa membutuhkan jarak bersih minimal 

untuk area makan dan sirkulasi seperti yang ditunjukkan pada Gambar 3.20. 

  
Gambar 3.20. Jarak Area Makan Dengan Tempat Duduk Sofa 

Sumber: Panero, Zelnik (1979) 
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Gambar 3.21 menunjukkan jarak minimal yang dibutuhkan sebuah area 

makan. Tipe jarak area makan terdiri dari tiga tipe yaitu ekonomi, intermediate, 

dan luxurious. Tipe ekonomi adalah yang tersempit, sedangkan tipe luxurious 

adalah yang terlebar. 

 
Gambar 3.21. Jarak Bersih Meja Makan 

Sumber: Panero, Zelnik (1979) 
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Pada Gambar 3.22 ditunjukkan tiga tipe meja makan yaitu meja persegi 

untuk empat orang, meja persegi panjang untuk dua dan empat orang, dan meja 

bulat untuk dua dan empat orang. Jarak bersih minimal antar meja dengan 

beberapa tipe penyusunan juga ditunjukkan pada Gambar 3.22. 

  
Gambar 3.22. Jarak Antar Meja Makan Diagonal Dan Deretan 

Sumber: Panero, Zelnik (1979) 
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Gambar 3.23. Luasan Dimensi Berdasarkan Tipe Meja Makan 

Sumber: Panero, Zelnik (1979) 

 

 

 

 


