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BAB III 

TINJAUAN LITERATUR 

3.1. Batasan-batasan Perancangan 

Batasan perancangan pada Restoran Crowne Plaza Hotel yang berada 

Jalan Pemuda No 118 Semarang ini berasal dari bentuk ruangan serta fungsi dari 

ruangan yang digunakan, dimana terletak pada lantai 7. Aktivitas dan layanan 

yang beragam pada restoran bersifat lebih public, bentukan layout lebih 

mempresentaasikan tujuan dari Crowne Plaza Hotel. Pada Crystal Palace Chinese 

Restaurant cenderung ditujukan untuk keluarga dengan layanan yang a la Carte 

dan menu Cantonese Chinese Cuisines khusus untuk makan malam. Sedangkan 

pada GRIS Restaurant lebih ditujukan untuk restaurant dengan layanan buffet dan 

a la Carte International Cuisines menu yang bersifat all-day dining. 

Perancangan interior dari restiran Crowne Plaza Hotel Semarang 

mengutamakan pada area berikut: 

1. Desain layout dan interior Crystal Palace Chinese Restaurant

a. Reception

Area penerima tamu di depan sebuah kantor, hotel, atau restoran memiliki

banyak istilah atau sebutan. Ada yang menyebutkannya dengan istilah Front

Desk, Guest Service, Guest Room Service dan Reception. Semua istilah yang

disebut di atas sama artinya, hanya saja cara penyebutannya berbeda,

sebagaimana yang dijelaskan oleh J.Martin (1991). Dalam bukunya Human

Relation for the Hospitality Industry bahwa front desk atau reception adalah
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penghubung utama antara tamu dan restoran, hotel, atau kantor. Aktivitas pada 

area ini adalah pelayanan tamu yang baru masuk, mendaftar dan memeriksa 

tamu masuk dan keluar, menyimpan catatan dengan tangan atau komputer 

berkaitan dengan aktivitas restoran, hotel atau kantor serta umumnya sebagai 

tempat informasi, catatan pusat, dan kasir. 

b. Dining area 

Area ini terdiri dari beberapa area makan semi private dengan kapasitas 8 

orang per meja serta terdapat area makan public dengan kapasitas 4 dan 15 

orang per meja. Pekerjaan desain yang dibutuhkan pada area ini adalah 

pekerjaan pola lantai, pengolahan dinding, pengolahan plafon dan custom 

furniture design.  

c. Meeting room  

Pada meeting room yang bersifat private dengan kapasitas 12-16 orang dengan 

kebutuhan pekerjaan desain layouting, sistem interior, pola lantai, sistem 

akustik, dan pengolahan plafon. Area ini hanya dapat diakses oleh pengunjung 

yang melakukan reservasi. 

d. VIP room  

Ruangan ini bersifat private dengan kapasitas 5-8 orang, dengan fungsi sebagai 

ruang multimedia karaoke. Pekerjaan desain yang dibutuhkan adalah sistem 

akustik ruangan agar kedap suara dan tidak mengganggu meeting room yang 

terletak bersebelahan. Pekerjaan desain selain itu adalah layouting, pola plafon, 

pengolahan dinding, dan custom artwork design. Area ini hanya dapat diakses 

oleh pengunjung yang melakukan reservasi 
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e. Restroom  

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia arti kata toilet (restroom) yaitu tempat 

cuci tangan dan muka; kamar kecil (kakus). Fungsi toilet adalah tempat untuk 

melakukan aktivitas buang air dan mencuci tangan. Di dalam area ini terdiri 

dari dua kamar kecil dengan kloset duduk. Pekerjaan interior yang dibutuhkan 

pada area ini adalah pengolahan dinding, lantai, dan custom furniture design.  

2. Desain layout dan interior GRIS Restaurant  

a. Reception and Cashier  

Area penerima tamu di depan sebuah kantor, hotel, atau restoran memiliki 

banyak istilah atau sebutan. Ada yang menyebutkannya dengan istilah Front 

Desk, Guest Service, Guest Room Service dan Reception. Semua istilah yang 

disebut di atas sama artinya, hanya saja cara penyebutannya berbeda, 

sebagaimana yang dijelaskan oleh J.Martin (1991). Reception adalah 

penghubung utama antara tamu dan restoran, hotel, atau kantor. Aktivitas pada 

area ini adalah pelayanan tamu yang baru masuk, mendaftar dan memeriksa 

tamu masuk dan keluar, menyimpan catatan dengan tangan atau komputer 

berkaitan dengan aktivitas restoran, hotel atau kantor serta umumnya sebagai 

tempat informasi, catatan pusat, dan kasir. 

b. Waiting area 

Area ini berfungsi sebagai area tunggu saat mengantri administrasi di 

receptionis atau saat menunggu meja reservasi siap digunakan. Pada area 

tunggu pekerjaan interior yang dibutuhkan adalah layouting, sistem desain 
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interior pola plafon, pola lantai, custom design furniture dan custom design 

artwork 

c. Buffet area 

Berdasarkan Wade (2005), fasilitas makan jenis ini memiliki kemampuan 

untuk melayani pelanggan dalam jumlah banyak dengan menu yang beragam. 

Buffet area berfungsi sebagai salah satu fasilitas free yang dapat diakses tamu 

inap hotel untuk menyantap menu sarapan. Selain itu, fasilitas area ini juga 

dapat dinikmati oleh tamu hotel yang tidak menginap dengan membayar dan 

syarat yang berlaku. Kebutuhan akan pekerjaan interior area ini yaitu 

layouting, custom furniture 

d. All-day Dining area  

Area ini berfungsi sebagai area makan yang memiliki berbagai macam 

kapasitas tempat duduk. City view sebagai daya tarik bagi pengunjung restoran 

serta pemandangan dan akses menuju pool area. Kebutuhan interior yang 

dibutuhkan adalah layouting, sistem interior, pola plafon, pola lantai, custom 

furniture design, dan custom artwork design.   

e. Meeting area  

Meeting area pada restoran ini terbagi menjadi dua area, yaitu dua meeting 

area semi private dengan kapasitas 6-8 orang dan meeting area bersifat non-

formal yang terdiri dari sofa dan coffe table dengan kapasitas 6 orang. 

Kebutuhan pengerjaan interior area ini yaitu layouting, pengolahan dinding, 

pola plafon, pola lantai, custom furniture design dan custom artwork design. 
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3.2. Perbedaan Definisi  

3.2.1. Definisi Restoran 1 

 Menurut Soekresno (2001), rumah makan merupakan tempat manusia 

melakukan kegiatan menyimpan, mengolah, dan menyajikan makanan. Selain itu 

rumah makan dimaksud juga sebagai tempat para pembeli menikmati makanan 

dan minuman sesuai pilihannya. 

3.2.1.1 Klasifikasi Rumah Makan 1 

Menurut Soekresno (2001) pengelolaan dan sistem penyajian, restoran 

dapat di klasifikasikan menjadi 3, yaitu : 

a. Restoran formal (formal Restaurant) 

Pengertian formal restoran adalah industri jasa pelayanan makanan dan 

minuman yang dikelola secara komersial dan profesional dengan pelayanan yang 

ekslusive. Ciri – cirinya antara lain penerimaan pelanggan dengan sistem 

pemesanan tempat terlebih dulu, pelanggan menggunakan pakaian formal, menu 

pilihan yang disediakan adalah menu klasik / menu Eropa populer, sistem 

penyajian yang dipakai adalah russian service / french service atau modifikasi 

dari kedua table service tersebut, disediakan ruangan cocktail selain ruangan 

jamuan makan, dibuka untuk makan siang dan makan malam, tetapi tidak 

menyediakan makan pagi, menyediakan berbagai merk minuman bar, 

menyediakan hiburan musik hidup dan tempat untuk melantai dengan suasana 

romantis dan ekskusif, harga makanan dan miuman relatif tinggi dibanding harga 

di restoran informal, penataan bangku dan kursi memiliki area servis yang lebih 

luas untuk dapat dilewati Queridon. Tenaga relatif lebih banyak dengan standar 
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kebutuhan satu pramusaji untuk melayani 4 – 8 pelanggan. Contoh restoran 

formal, yaitu : Members restaurant, Super Club, Gourment, Main dining Room, 

Grilled Restaurant, Executive Restaurant. 

b. Restoran Informal (Informal Restaurant) 

Pengertian restoran informal adalah industri jasa pelayanan makanan dan 

minuman yang dikelola secara komersial dan profesional dengan lebih 

mengutamakan kecepatan pelayanan, kepraktisan dan percepatan frekuensi yang 

silih berganti pelanggan. Ciri-cirinya antara lain harga makanan dan minuman 

relatif murah, penerimaan pelanggan tanpa sistem pemesanan tempat, pelanggan 

yang datang tidak terikat untuk mengenakan pakaian formal, sistem penyajian 

yang dipakai american service / ready plate bahkan self service ataupun counter 

service, tidak menyediakan hiburan musik hidup, penataan meja dan bangku 

cukup dapat antara satu dengan yang lainnya, daftar menu oleh pramusaji tidak 

dipresentasikan kepada pelanggan umum namun di-display pada counter atau 

langsung di setiap meja makan untuk mempercepat proses pelayanan, menu yang 

disediakan sangat terbatas dan membatasi menu yang relatif sedikit dengan 

standar kebutuhan. Contoh restoran informal, yaitu : Café, Cafetaria, Fast Food 

Restaurant, Coffe Shop, Pub Snack Bar, dan sebagainya. 

c. 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 – cirinya antara lain menyediakan sistem pemesanan 
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tempat, menyediakan menu khas suatu negara tertentu, populer, dan disenangi 

banyak pelanggan secara umum, sistem penyajian disesuaikan dengan budaya 

negara asal dan dimodifikasi dengan budaya internasional, hanya dibuka untuk 

menyediakan makan siang atau makan malam, menu ala carte dipresentasikan 

oleh pramusaji kepada pelanggan, biasanya menghadirkan musik / hiburan khas 

negara asal, harga makanan relatif tinggi dibandingkan dengan informal restaurant 

dan lebih rendah dibanding formal restaurant, jumlah tenaga service sedang 

dengan standart kebutuhan. 

Contoh Spesialis Restaurant, yaitu : Indonesian Food Resaturant, Italian 

Food Restaurant, Chinese Food Restaurant, Japanese Food Restaurant, dan 

sebagainya. Yoeti (1991) mengatakan bahwa, specialty restaurant hanya 

menyediakan makanan dan minuman tertentu dalam macam dan jenis yang 

terbatas. Pada restoran ini peranan dekorasi dan interior sangat memegang 

peranan penting untuk menarik lebih banyak pelanggan. Berdasarkan aktivitasnya 

catering industry dikelompokkan kedalam usaha pelayanan makanan dan 

minuman (food & Beverages), dan adakalanya makanan dan minuman yang 

diusahakan tidak selalu disediakan untuk restoran tetapi mungkin untuk hotel, 

rumah peristirahatan, dan lain – lain. 

 

3.2.2. Definisi Restoran 2 

 Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia restoran berarti rumah makan. 

3.2.2.1. Klasifikasi Rumah Makan 2 
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 Berdasarkan Wade (2005) ada berbagai klasifikasi rumah makan dan 

pelayanan makanan, setiap jenis klasifikasi memiliki tujuan dan target yang 

spesifik. Berikut adalah contoh klasifikasi rumah makan: 

a. Quick Serve (Fast Food) – Rumah makan jenis ini dirancang untuk 

melayani makanan dengan memfokuskan pada kecepatan dan harga yang 

terjangkau. 

b. Family Restaurant – seperti namanya, urumah makan jenis ini dirancang 

untuk melayani keluarga, aman untuk anal- anak, terjangkau, dan sangat 

kasual.  

c. Buffet – Rumah makan jenis ini memiliki kemampuan untuk melayani 

pelanggan dalam jumlah banyak dengan menu yang beragam 

d. Casual Dining – Rumah makan jenis ini adalah rumah makan yang 

mengutamakan pelayanan profesional dimana konsumen berpakaian bebas 

membawa anak – anak, memiliki servis meja dan harga yang terjangkau. 

e. Fine Dining -  Rumah makan jenis ini adalah rumah makan yang lebih 

berkelas, dimana espektasi kualitas makanan, penampilan, servis, suasana 

dan pengalaman secara keseluruhan diposisikan pada kelas pertama.  

3.2.3. Definisi Restoran 3 

Pada Collin (1994) dikatakan bahwa restoran adalah tempat dimana orang 

dapat membeli dan makan makanan.  

 

3.3. Sistem pelayanan dalam Restoran 

Menurut National Food Service Management Institute,Amerika Serikat 

terdapat setidaknya 10 proses pergerakan makanan (flows of food). 
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Bagan 3.1. Sepuluh Proses Pergerakan Makanan

 
(Sumber : National Food Service Management Institude, 2002) 

Meskipun demikian, tidak semua sistem foodservice melalui 10 proses tersebut. 

Selain itu, ketika sistem produksi makanan disentralisasi, perlu juga 

mempertimbangkan proses transportasi. Salah satu aspek penting dalam 

memahami sistem foodservice adalah wujud dari makanan yang siap dijual. 

Berikut ini merupakan diagram kontinum pengolahan makanan. 

Bagan 3.2. Kontinum Pengolahan Makanan 

 
  FOOD PROCESSING CONTINUUM 

None     Complete 

Ingredients       Food purchased  

Purchased       ready to heat or  

    serve 

            (Sumber : National Food Service Management Institude, 2002) 

Berdasarkan diagram di atas, bila suatu produk makanan dijual pada titik 

“none”, maka pengolahan makanan dimulai dari bahan mentah hingga produk 

jadi. Bila suatu produk makanan dijual pada titik “complete”, makanan hanya 

berupa pemanasan ulang makanan siap saji.  

Terdapat 4 jenis sistem foodservice, yaitu conventional, commissary, 

ready-prepared dan assembly-served. 

1) Conventional Foodservice system 

Menu 
Planning 

Purchasing Receiving Staring Preparing 

Cooking Holding Serving Cooling Reheating 
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 FOOD PROCESSING CONTINUUM 

 

None     Complete 

 

 

 

 

 

 

Sistem ini merupakan sistem yang paling umum digunakan. Pada sistem 

ini, bahan mentah disiapkan, dimasak hingga menjadi produk jadi dan 

disajikan di satu tempat yang sama. 

Bagan 3.3 : Diagram Sistem Food Service Konvensional  

 

 

 

 

 

 
 (Sumber : National Food Service Management Institude, 2002) 

Keunggulan dari sistem ini yaitu: 

a) Persepsi masyarakat akan kualitas makanan yang sangat baik sebab sistem 

ini membuat konsumen beranggapan produk yang disajikan adalah 

homemade dan masih segar. 

b) Fleksibilitas pada menu, sebab makanan disajikan langsung setelah proses 

produksi. 

c) Penyajian makanan langsung setelah proses produksi membuat makanan 

yang disajikan masih berkualitas tinggi, dibandingkan dengan makanan 

yang melalui proses pembekuan, pencairan, dan pemanasan ulang. 

d) Terdapat banyak resep tradisional berstandar yang dapat digunakan 

Kekurangan dari sistem ini yaitu: 

a) Menghabiskan banyak tenaga kerja 

CONVENTIONAL 

FOODSERVICE SYSTEM 

 

FOOD PRODUCTION 
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b) Sulit mempertahankan konsistensi kualitas makanan 

c) Biaya produksi makanan yang lebih mahal 

d) Kurangnya kontrol keamanan makanan, dibandingkan dengan sistem yang 

lain. 

2) Centralized (commissary) Foodservice System 

Sistem ini merupakan sistem yang memproduksi makanan di dapur/pabrik 

utama, lalu makanan dikirimkan ke dapur satelit yang menyajikan langsung 

ke konsumen. 

Bagan 3.4 : Diagram Sistem Foodservice sentral  

Sumber : (National Food Service Management Institute, 2002) 

 

Kelebihan dari sistem ini adalah: 

a) Biaya produksi yang rendah 

b) Restoran mempunyai daya beli (Purchasing power) yang tinggi, sebab 

pembelian bahan baku dalam kuantitas besar dan dikirimkan ke satu 

lokasi. 

c) Kontrol kualitas makanan yang lebih baik dan lebih konsisten 
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d) Kontrol inventorisasi yang lebih baik, sehingga turnover dapat diatur 

dengan baik dan terorganisir. 

e) Biaya tenaga kera yang rendah 

f) Fleksibilitas penjadwalan persiapan makanan 

g) Pemanfaatan tenaga mesin membuat produksi lebih efisien 

h) Lokasi penjualan makanan yang fleksibel, misalnya kantin sekolah, 

cafetaria, outlite restoran, dan lain sebagainya. 

Kekurangan dari sistem ini yaitu: 

a) Investasi awal modal usaha yang sangat besar. 

b) Membutuhkan tenaga kerja teknisi yang ahli 

c) Beberapa pekerjaan terasa monoton bagi karyawan 

d) Kerusakan alat produksi dapat berdampak pada semua outet/dapur satelit 

e) Memerlukan biaya transportasi besar 

f) Persepsi kualitas makanan yang segar hilang dimata konsumen 

g) Modifikasi resep perlu dilakukan untuk menjaga kualitas makanan, sebab 

makanan harus melalui proses pengolahan ulang, seperti pembekuan, 

pencairan dan pemanasan ulang 

h) Kontrol keamanan makanan yang sangat ketat 

i) Juru masak tidak bertemu langsung dengan konsumen, sehingga tidak 

dapat memperoleh feedback. 

3) Ready-Prepared Foodservice System 

Sistem ini merupakan sistem yang memproduksi makanan di tempat, 

dibekukan, disimpan, dicairkan dan dipanaskan kembali di tempat yang sama. 
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Sistem ini lebih sering digunakan oleh institusi rumah sakit dan penjara. 

Sistem ini jarang digunakan pada restoran. 

Bagan 3.5 Diagram Ready-Prepared Foodservice System  

(Sumber : National Food Service Management Institute, 2002) 

 

 Kelebihan dari sistem ini yaitu: 

a) Fleksibilitas penjadwalan persiapan makanan 

b) Biaya tenaga kerja rendah 

Kekurangan dari sistem ini: 

a) Variasi menu yang terbatas, sebab tidak semua makanan cocok untuk 

dibekukan 

b) Investasi modal awal cukup besar 

c) Persepsi makanan segar hilang dimata konsumen 

d) Modifikasi resep perlu dilakukan untuk menjaga kualitas makanan, 

sebab makanan harus melalui proses pengolahan ulang, seperti 

pembekuan, pencairan dan pemanasan ulang 

e) Kontrol keamanan yang sangat ketat 
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4) Assembly – Served Foodservice System 

Sistem ini merupakan sistem yang membeli bahan baku produksi dalam 

kondisi produk setengah jadi atau produk jadi, yang dibekukan dan 

dipanaskan kembali sebelum disajikan kepada konsumen. Sistem ini paling 

jarang digunakan dibandingkan 3 sistem lainnya. 

Bagan 3.6 Diagram Assembly – Served Foodservice System   

(Sumber : National Food Service Management Institute, 2002) 

 

Kelebihan dari sistem ini yaitu: 

a) Biaya tenaga kerja yang rendah 

b) Memerlukan sedikit peralatan pengolahan makanan 

Kekurangan dari sistem ini yaitu: 

a) Harga bahan baku yang tinggi 

b) Menu yang terbatas 

c) Ketersediaan produk bergantung pada produsen dan distributor 

d) Persepsi kualitas makanan yang hilang dimata konsumen 
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5) Dari keempat sistem tersebut, sistem yang paling sesuai untuk restoran pada 

hotel adalah Centralized (commissary) Foodservice System. 

 

3.4. Image 

Terdapat brand image yang diterapkan pada restoran Crystal Palace Chinese 

Restaurant dan GRIS Restaurant yang mengacu pada marketing usage guide 

Crowne Plaza Hotel dan hasil observasi lapangan dan wawancara pada manager 

restoran. 

a) Crystal Palace Chinese Restaurant. 

Image yang diinginkan oleh pemilik yaitu Bp. Nico Po adalah kesan 

elegan dengan nuansa Chinese. Menurut Bp. Ie Ie Winarto selaku manager 

restoran ini, Cristal Palace Chinese Restaurant adalah salah satu icon Chinese 

restaurant yang mencerminkan konsep fusion elegant. 

Gambar 3.1. Inspirasi 1 – Restoran Chinese Shang Palace, Shangri-La Taipei 

(Sumber: google image, 2014) 

b) GRIS Restaurant 

Image yang diinginkan pada restoran ini adalah internasional dan 

kontemporer yang menonjolkan fasilitas city view sebagai ciri dan icon interior 

restoran. Menurut Bp. Efendy Wijaya K selaku asisten manager restoran, GRIS 
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Restaurant memiliki sejarah pada Crowne Plaza Hotel Semarang. GRIS adalah 

Gedung Rakyat Semarang Indonesia, dimana adalah sebuah gedung peninggalan 

kolonial Belanda yang dihancurkan untuk dibangun Crowne Plaza Hotel 

Semarang yang dulu digunakan untuk sebagai gedung pertunjukan kesenian 

wayang orang Ngesti Pandowo pada tahun 1950. 

Gambar 3.2. Inspirasi  

(Sumber: google image, 2014) 

Menurut marketing usage guide, Crowne Plaza Hotel memiliki lima 

brand personality yang digunakan untuk menggambarkan pelayanan hotel secara 

keseluruhan yaitu: 

1. Confident 

Staf yang ahli serta berpengalaman dalam bidangnya dan memancarkan 

keyakinan, keramahan, juga kepercayaan dimana selalu memberikan informasi 

dengan pendekatan singkat dan langsung kepada customer. 

2. Goal Oriented 

Pelayanan dari staf hotel yang berbagi tujuan bersama untuk sukses di 

segala sesuatu yang dilakukan dengan semangat dan dorongan untuk terus 

meningkatkan dan selangkah lebih maju untuk segala servis yang diberikan. 
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3. Dynamic 

Staf hotel yang menyesuaikan dengan kecepatan aktivitas tamu dan 

memotivasi tamu melalui sikap tanggap, enerjik, dengan nada positif dalam 

menanggapi kebutuhan tamu. 

4. Social 

Customer Crowne Plaza hotel adalah makhluk sosial, dimana staf hotel 

memiliki kesempatan untuk berkomunikasi pada tingkat pribadi dengan 

penyampaian informasi yang jelas dan ramah. 

5. Reassuring 

Pelayanan staf hotel mengakui pentingnya customer dengan selalu 

menghormati keberadaan dan kebutuhan dari customer sendiri. 

  

3.5. Perabot 

Menurut Ching (2008), penyusunan perabot di dalam ruang akan 

mempengaruhi bagaimana ruang digunakan dan dipersepsikan. Perabot dapat 

ditempatkan sebagai objek skulptural di dalam ruang. Namun pada umumnya, 

perabot diatas dalam pengelompokkan fungsional. Pengelompokan ini dapat ditata 

untuk mengatur dan membentuk ruang. 

Sebagian besar perabot merupakan unit individual yang memungkinkan 

fleksibilitas dalam penataannya. Unit perabot pada umumnya dapat dipindahkan 

dan dapat berupa beragam elemen khusus juga campuran bentukan dan gaya 

perabot. Di lain pihak, penataan perabot built-in  membantu mempertahankan 

ruang. Pada umumnya, terdapat kontinuitas bentuk di antara elemen perabot 
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dengan jarak yang kecil di antaranya. Perabot dengan sistem modular 

menggabungkan kesatuan bentuk dari perabot built-in dengan fleksibilitas perabot 

individual. 

Perabot yang digunakan pada restoran harus mengutamakan bentuk serta 

material dari perabot tersebut, karena fungsionalitas serta kebersihan merupakan 

faktor utama yang diperhatikan dan diperlukan dalam restoran untuk menciptakan 

keefisiensian kerja dan kenyamanan pengunjung. Perabotan yang digunakan akan 

dibedakan sesuai dengan tempat atau lokasi untuk melakukan kegiatan pada 

restoran. 

Perabotan yang digunakan pada GRIS restaurant dan Crystal Palace Chinese 

restauran yaitu berupa: 

a. Tempat duduk 

Menurut Ching (2008), tempat duduk harus dirancang untuk mampu 

menyangga berat dan bentuk pemakainnya. Namun demikian, karena ukuran 

badan manusia sangat bervarasi dan kebutuhan kenyamanan yang berbeda 

pada setiap aktivitas duduk, berikut adalah faktor kenyamanan untuk aktivitas 

duduk pada restoran. 

 

 

 

 

 

Gambar 3.3. Kursi untuk penggunaan umum 

(Sumber: Ching, 2008) 
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Gambar 3.4. Alternatif penataan kursi pada aktivitas makan 

(Sumber: Neufert, 1996) 

b. Meja 

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

dan digunakan untuk makan, bekerja, menyimpan dan menyajikan. Menurut 

Ching (2008), meja harus memiliki ciri kuat dan stabil untuk menopang 

benda-benda yang digunakan, ukuran bentuk dan tinggi harus sesuai dengan 

tujuan penggunaan, serta hasil konstruksi dari material yang awet/kuat.  

Gambar 3.5. Ukuran meja makan 

(Sumber: Ching, 2008) 
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Gambar 3.6. Minimal seating layout pada aktivitas makan 

(Sumber: Neufert, 1996) 

c. Rak tempat penyimpanan 

Menyediakan tempat penyimpanan yang memadai dan dirancang dengan baik 

merupakan fokus utama dalam merancang ruang-ruang interior, khususnya 

pasa saat penampilan yang rapi diinginkan. Menurut Ching (2008), untuk 

menetapkan kebutuhan rak penyimpanan harus menganalisis aksesibilitas, 

kenyamanan dan visibilitas.Ukuran, proporsi dan jenis unti penyimpanan 

yang digunakan bergantung pada jenis dan volume benda-benda yang 

disimpan, frekuensi pemakaian dan tingkat visibilitas yang diinginkan. Jenis 

dasar unit penyimpanan adalah rak terbuka, laci dan kabinet. 

Gambar 3.7. Ukuran jangkauan rak  

(Sumber: Ching, 2008) 
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d. Aksesori 

Menurut Ching (2008), aksesori dalam desain interior merujuk pada benda-

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

benda tersebut dapat menimbulkan kegembiraan visual untuk mata, tekstur 

yang menarik untuk diraba atau sebagai stimulan perasaan. Aksesori yang 

dapat menambah kekayaan visual dan rasa pada suatu tatanan interior dapat 

berupa manfaat (alat atau objek yang memang berguna), insidental (elemen 

dan kelengkapan arsitektur) dan dekoratif (benda seni dan tanaman). 

3.6. Standar Elemen Pembentuk Interior 

3.6.1. Lantai 

Lantai merupakan salah satu elemen penting dalam pembentukan sebuah 

interior, dimana fungsi lain dari lantai dapat sebagai penunjuk arah, memberikan 

ambience ruangan, selain itu juga sebagai pemantul dan penyerap cahaya ataupun 

suara. Pemilihan material lantai harus disesuaikan pada setiap area ruangan 

tersebut dimana dilihat dari segi aktivitas, kepadatan pengunjung, merupakan jalur 

sirkulasi atau tidak, dan lain sebagainya. 

Pada sebuah restoran terutama pada area persiapan atau open kitchen, 

material lantai haruslah merupakan material yang mudah dibersihkan, tahan air, 

rata, tidak licin, higienis dan tahan terhadap minyak maupun cairan atau tumpahan 

makanan. Pada area makan dan sirkulasi, material lantai yang digunakan harus 

mudah dibersihkan.  

Berikut adalah jenis material lantai berdasarkan buku Grimley (2007):  
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a. Poured Flooring System  

Poured Flooring System adalah material yang dalam instalasinya dengan cara 

dituang. Jenis material ini mudah dalam perawatan, dan perbaikan, tahan terhadap 

bakteri dan zat-zat kimia. Jenis material lantai ini adalah sebagai berikut:  

- Epoxy and Resin Floors  

- Terazzo  

- Stone Flooring  

Tabel 3.1. Stone Character 
Stone Type Formation Description Best Use 

Lime Stone sedimentary varies in hardness and 

is quiete suitable as 

dimension stone 

should be used in low-

traffic situations 

Flooring, countertops, 

interior cladding 

Travertine Sedimentary variety of limestone 

that is more compact 

often banded in 

appearance 

Flooring, interior 

cladding 

Marble Metamorphic Varies in hardness 

and comes in a wide 

range of colors and 

types 

Flooring, interior 

claddin, vanity and 

tabletops, hearths 

sills. 

Granite Igneous Hard and dense, 

extremly resistant to 

scratching and 

etching, very difficult 

to stain but available 

in many colors, 

though most comonly 

black 

Flooring, countertops, 

tabletops 

Slate Metamorphic Easily cleaved into 

thin slabs, thermally 

stable, and chemically 

inert, when sealed, is 

stain resistant and 

durable 

Flooring, heaths, 

countertops, 

tabletops, labolatory 

tables 

Sandstone Sedimentary Made from quartz and 

silica; available in a 

variety of colors, but 

most commonly the 

warm browns, 

yellows, and reds 

associated with sand 

Flooring, interior 

claddin, countertops 

 (Sumber: Grimley, 2007) 
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b. Wood Flooring  

Wood flooring dibedakan menjadi 4 macam, yaitu:  

- Solid wood flooring  

- Engineered flooring  

- Acrylic-impregnated flooring  

- End grain flooring  

 

c. Resilient Flooring  

Merupakan material yang terbuat dari bahan yang padat sehingga dapat 

bertahan lama dan permukaan tidak mudah menyerap. Memiliki tingkat elastisitas 

tertentu dan dapat diterapkan pada proyek residential hingga commercial. Dibuat 

dalam dua macam variasi yaitu dalam bentuk rol dan tile.  

Berikut merupakan macam dari resilient flooring:  

- Vinyl Composite Tile  

- Solid Vinyl Tile  

- Rubber Tile  

- Natural Resilient Flooring  

 

d. Carpet  

Keunggulan dari karpet adalah memiliki kesan tekstur baik dari kesan visual 

maupun peraba, mudah menyerap dan mengurangi suara. Selain itu, mudah untuk 

dibersihkan, memberikan kehangatan, dan memiliki warna dan pola yang tidak 

terbatas. 
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3.6.2. Dinding 

Dinding merupakan pembentuk ruang yang penting, dimana pada dinding, 

permainan atau dekorasi serta artwork dapat mudah dilihat oleh pengguna, 

sehingga kesan yang ditimbulkan dari dinding dapat mempengaruhi suasana pada 

ruangan tersebut.  

Pemilihan material dinding ini sebaiknya disesuaikan dengan aktivitas serta 

suasanya yang ingin ditimbulkan pada ruangan tersebut. Pada restoran, pemilihan 

material dinding sebaiknya menggunakan material yang mudah dibersihkan 

sehingga dapat tetap menjaga kebersihan ruangan, selain itu pada sisi dalam 

ruangan sebaiknya dinding berbentuk rata, sehingga tidak banyak menyimpan 

debu. Berikut merupakan material finishing dinding, berdasarkan buku Grimley 

(2007): 

a. Paints  

Cat digunakan untuk memberikan warna, ketahanan, dan dekorasi kepada 

elemen interior.  

b. Wallpapers and Vinyls  

Ukuran lebar wallpaper untuk rumah tinggal adalah 52cm dan 68,5cm dengan 

panjang 823cm. Wall Vinyl menyerupai wallpaper namun memiliki lapisan plastik 

sehingga mudah dibersihkan dan lebih tahan lama. 

 

3.6.3. Langit-langit 

Langit-langit merupakan tempat untuk meletakkan sumber pencahayaan, 

ventilasi, pendeteksi suhu dan asap, tempat meletakkan pipa-pipa, sumber suara, 
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dan lain-lain. Pada langit-langit pemilihan material dapat mempengaruhi suasana 

didalam ruangan, seperti material akustik yang dapat penyerap dan pemantulan 

suara, selain itu material-material lain yang dapat memantulkan cahaya dan lain-

lain. Bentuk dari langit-langit pun mempengaruhi suasana serta efek yang 

ditimbulkan didalam sebuah interior ruangan. 

Berikut adalah  macam dari langit-langit berdasarkan buku Grimley 

(2007): 

a. Dropped Ceiling  

Biasa disebut Suspended Ceiling. Tujuan utamanya untuk menyembunyikan 

ducting, pipa dan kabel.  

Tabel 3.2. Macam – Macam Panel untuk Plafon 

Ceiling Panels type Description 

Metal Panels Metal-faced panels available in a variety of 

finishes and perforations. Absorbtive material 

behind, combined with perforations in the 

panels, provides various level of accoustic 

Accoustic Tiles Mineral fiber or fiberglass panels available in a 

variety of edge detailsand embossed patterns. 

They provide the maximum acoustic absorption 

Wood Panels Fire-retardant panels faced with wood veneer. 

Their acoustic qualities are low, but the wood 

can be perforated to improve accoustic 

performance. They add warmth and 

sophistication to a space 

Metal Baffle Linear metal stripshung perpendicular to a 

cross tee. They can conceal both systems and 

light fixtures: Available in many depths and 

colors, they offer a unique appearance 

Fabric Panels Mineral fiber panels covered with woven fabric. 

They have a high acoustic absorbtion. Able to 

conceal both systems and light fixtures, they 

add warmth to a room and can coordinate with 

other fabrics. 

(Sumber: Grimley, 2007) 

b. Hard Ceilings  

Jenis langit-langit ini sering digunakan pada hospitality dan restaurant. 

Langit-langit ini dipasangan dengan konstruksi dari kayu ataupun logam yang 



 58 

kemudian ditutup oleh gypsum. Panel gipsum merupakan salah satu material yang 

paling sering digunakan dan memiliki perawatan yang mudah. 

 

3.6.4. Sistem Penghawaan  

Sistem pengahawaan adalah salah satu usaha pembaharuan udara dalam 

ruang baik penghawaan alami maupun buatan. Teknik yang dilakukan secara 

perlahan ini untuk mencapai tujuan kesehatan dan kenyamanan dalam ruang. 

Jumlah udara segar yang dimaksudkan berguna untuk menurunkan kandungan 

uap air dalam udara, bau keringat, serta gas karbondioksida. Jumlah atau kapasitas 

udara segar tersebut tergantung dari aktivitas penghuni, setiap tambahan jumlah 

sivitas, maka udara yang dimasukan semakin besar. (Suptandar, 1982). 

Untuk mengatur kesejukkan udara di dalam ruangan terdapat 2 sistem 

pengaliran udara, yaitu (Suptandar, 1982):  

a. Sistem alami yaitu cross ventilation  

b. Sistem mekanisme yaitu sistem buatan manusia  

Sistem mekanisme buatan manusia dibedakan menjadi dua macam, yaitu:  

1. Sistem mekanis, yaitu sistem pengkondisian udara dalam ruang yang 

mempergunakan alat mekanis seperti kipas angin, exhaust fan. Namun sistem 

mekanis ini dianggap kurang nyaman, karena tidak dapat mengatur kelembaban, 

derajat dingin maupun panas, dan kebersihan udara. Namun pada exhaust dapat 

dipasang filter dimana bertujuan untuk menyaring udara yang dibuang, sehingga 

menjadi lebih bersih serta mengurangi bau yang tidak sedap.  
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2. Sistem air conditioning, yaitu sistem pengatuan udara dalam ruang yang 

dilakukan secara teratur dan konstan. Sistem air conditioning ini sering disebut 

dengan AC yang merupakan singkatan dari air conditioner.  

Oleh karena itu, sistem penghawaan merupakan hal yang penting, karena 

pada penghawaan suatu ruangan berarti terjadi pengaturan suhu, kelembaban serta 

pergantian udara dari sebuah ruangan. Sistem pengudaraan yang baik adalah 

menggunakan pengudaraan alami, sehingga terjadi pergantian udara, serta sinar 

matahari dapat masuk dan tetap menjaga kelembaban dari ruangan tersebut. Selain 

menggunaan penghawaan alami, penghawaan dapat dibantu dengan menggunakan 

penghawaan buatan yaitu HVAC serta smoke control untuk menjaga kualitas 

udara dalam ruangan serta mencegah adanya asap yang berlebihan. 

 

3.6.5. Sistem Pencahayaan  

Sistem pencahayaan dibedakan menjadi dua aspek prinsip yaitu 

berhubungan dengan aspek penglihatan, kenyamanan serta tidak bahaya, 

sedangkan segi aspek yang lain yaitu sebagai elemen dekoratif dan pembuat 

suasana.  

Tujuan pencahayaan menurut buku Pencahayaan (Pritchard,1928) adalah:  

a. Kebutuhan praktis (practical needs)  

b. Kebutuhan akan penglihatan (sight and vision)  

c. Membantu penampilan (easy of performance)  

d. Membuat menarik  

e. Kenyamanan (comfort)  
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f. Keperluan dekorasi (Decorative needs)  

g. Menjaga keselamatan (safety)  

h. Hemat (economy)  

i. Menciptakan suasana (environtment)  

j. Special effect  

Menurut buku Pencahayaan (Pritchard,1928) pencahayaan dibedakan 

menjadi dua macam, yaitu:  

1. Pencahayaan alami (natural lighting), yaitu pencahayaan yang berasal dari 

sinar matahari langsung yang masuk melalui atap, jendela dan lain-lain. 

Pencahayaan alami ini dapat digunakan untuk menghemat energi, sehat, lebih 

ekonomis (tidak membutuhkan biaya), merupakan penerangan yang paling 

baik karena tidak merubah renderasi warna, selain itu juga memberikan kesan 

suasana yang terang.  

2. Pencahayaan buatan (artificial lighting), yaitu pencahayaan yang berasal dari 

cahaya buatan manusia, seperti sinar lampu, cahaya lilin, dan lain-lain.  

Pencahayaan buatan ini memiliki fungsi sebagai sumber pencahayaan untuk 

penerangan dalam melakukan kegiatan sehari-hari dan memberikan kesan 

indah dalam sebuah desain suatu ruang. 

Pencahayaan dibagi kedalam beberapa kategori berdasarkan arah sinar, yaitu:  

a. Pencahayaan setempat (local lighting)  

Merupakan pencahayaan yang diarahkan untuk menerangi ke suatu tempat 

atau objek  
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b. Pencahayaan umum (general lighting)  

Menimbulkan cahaya lasngusng dan cahaya tidak langsung secara bersamaan.  

c. Pencahayaan menyebar (diffused lighting)  

Pencahayaan yang sinarnya langsung dari sumbernya terlebih dahulu melalui 

sebuah bahan/ material yang akan menyebarkan sinar tersebut dalam area yang 

lebih besar dari sumbernya sendiri.  

d. Pencahayaan khusus (accent lighting)  

Dibutuhkan untuk jenis pekerjaan khusus, seperti pemakaian jenis lampu 

downlight dan uplight yang penyebaran cahayanya dibatasi pada luasan tertentu.  

e. Task lighting  

Sumber cahaya yang diarahkan untuk aktivitas tertentu  

f. Pencahayaan lampu informasi (information lighting)  

Dirancang untuk keamanan dan kenyamanan,tata lampu ini menerangi 

daerah-daerah seperti tangga, pintuutama, atau pintu garasi. 

Gambar 3.8 Jenis Lampu dan Jenis Cahaya yang Dihasilkan 
(Sumber : Neufret, 1996) 
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Gambar 3.9. Jenis Lampu dan Efek Cahaya yang Dihasilkan  
(Sumber : Neufret, 1996)  

Berikut adalah kriteria pencahayaan yang baik:  

a. Tidak menyebabkan mata menjadi letih  

b. Tidak banyak membuang sinar dengan percuma  

c. Sesuai fungsi ruang serta menimbulkan suasana yang diinginkan  

Jenis pencahayaan buatan dibedakan menjadi dua macam, yaitu:  

a. Pencahayaan langsung, yaitu pencahayaan yang semua sinar lagung memancar 

dari puasnya kearah objek yang disinari.  

b. Pencahayaan tidak langsung, yaitu pencahayaan yang dihasilkan dari hasil 

pantulan. Sumber pencahayaan disembunyikan dari pandangan mata  
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3.6.6. Sistem Akustik  

Sistem akustik dibutuhkan untuk mereduksi kebisingan yang terjadi, yaitu 

dengan memberikan lapisan akustik. Pengaturan sistem akustik ini dapat 

mengurangi tingkat kebisingan sehingga dapat menimbulkan suasana yang lebih 

privacy serta lebih tenang.  

Tiga cara untuk mengontrol bunyi yang timbul dari luar ruang dalam 

sebuah bangunan menurut buku Ching (2008) yaitu dengan mengisolasi sumber 

suara, mengatur denah bangunan atau tata letak bangunan sehingga daerah yang 

menimbulkan suara bising terletak jauh dari daerah yang tenang sehingga 

mengurangi dampak suara tersebut, serta menghilangkan jalur rambat suara baik 

melalui udara maupun struktur bangunan dimana suara bising dapat bergerak dari 

sumbernya ke dalam ruang.  

3.6.7. Sistem Keamanan  

 Menghadapi bahaya yang potensial terjadi di restoran, maka restoran perlu 

menyediakan peralatan untuk mengantisipasi kebakaran. Peralatan tersebut antara 

lain fire extingusher, fire alarm, CCTV camera, alarm keamanan, jalur evakuasi 

darurat, security grill dan lain-lain. 

 Menurut Lumley Insurance, beberapa langkah keamanan mengantisipasi 

kebakaran pada restoran antara lain: 

1. Perawatan dan pembersihan cooking hood filter minimal sekali setiap 2 

minggu. 

2. Perawatan dan pembersihan cooking hood duct minimal sekali setiap 6 

bulan. 
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3. Minyak pada deep fryer harus disaring setidaknnya sekali setiap 2 hari dan 

diganti setidaknya sekali setiap 2 minggu. 

4. Peralatan elektronik dapur, sistem ventilasi, sistem mekanikal dan elektrikal 

dapur sebaiknya dicek tiap tahun. 

5. Sediakan ruang yang cukup antara storage dan peralatan dapur 

menyediakan ventilasi udara alami yang cukup. 

6. Mesin motor harus bebas dari debu dan akumulasi minyak. 

7. Suplai gas harus ditutup setiap selesai beroperasinya restoran dalam satu 

hari. 

8. Menyediakan peralatan pemadam kebakaran seperti wet chemical fire 

extinguisher, dry, chemical fire extinguisher, dry chemical fire extinguisher 

fire blanket. 

Menurut Lumley Insurance, beberapa langkah untuk menjaga keamanan 

pengunjung dan keamanan publik, antara lain: 

1.  Pintu masuk harus mendapat pencahayaan yang cukup. 

2. Kenaikan level lantai untuk 2 riser atau lebih harus diberi hand-rail. 

3. Jalur evakuasi harus bebas dari penghalang dan memiliki pencahayaan yang 

cukup. 

4. Material lantai yang digunakan haruslah anti selip, kerusakan lantai harus 

segera diperbaiki. 

5. Pengunjung tidak boleh mengakses dapur dan area preparasi makanan. 

Akses ke fasilitas publik haruslah bebas dari storage staf. 
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6. Tumpahan makanan dan minuman pada lantai harus segera dibersihkan. 

Selalu memasang tanda “Caution! Wet Floor” bila lantai sedang dipel atau 

dalam keadaan basah. 

7. Pengecekkan mebel secara teratur. 

8. Meja dan kursi tidak boleh diletakkan terlalu dekat dengan akses dapur, area 

preparasi makanan, area servis, fasilitas publik, dan area lain dengan tingkat 

traffic yang tinggi. 

3.6.8. Sistem Sirkulasi Pengunjung  

Sistem sirkulasi manusia dalam sebuah interior menurut buku Arsitektur 

Bentuk, Ruang dan Tatanan (Ching,2008) dibedakan menjadi enam macam, yaitu:  

a. Linier  

Sebuah bentuk linier dapat dihasilkan dari suatu perubahan proporsional di 

dalam sebuah dimensi bentuk ataupun penataan serangkaian bentuk yang terpisah 

di sepanjang sebuah garis. Jalur ini dapat berbentuk kurvalinear atau terpotong-

potong, bersimpangan dengan jalur lain, bercabang atau membentuk sebuah 

putaran balik.  

b. Radial  

Terdiri dari bentuk-bentuk linier yang memanjang keluar dari sebuah elemen 

inti yang terletak di tengah dengan cara menyebar dari pusat.  

c. Spiral  

Sebuah konfigurasi merupakan sebuah jalur tunggal yang menerus yang 

berawal dari sebuah titik pusat, bergerak melingkar dan semakin lama semakin 

jauh titik pusat.  
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d. Grid  

Sebuah konfigurasi grid terdiri dari dua buah jalur sejajar yang berpotongan 

pada interval-interval regular dan menciptakan area ruang berbentuk bujursangkar  

atau persegi panjang.  

e. Jaringan  

Konfigurasi yang terdiri dari jalur-jalur yang menghubungkan titik-titik 

yang terbentuk di dalam ruang.  

f. Komposit  

Titik-titik penting pada pola akan menjadi pusat aktivitas, akses-akses 

keluar masuk dalam ruang, serta akses secara vertikal seperti tangga, ram, dan 

elevator.Titik-titik ini menyelingi jalur pergerakan menuju sebuah bangunan dan 

memeberikan kesempatan untuk berhenti. 

Gambar 3.10. Konfigurasi Jalur Dalam Sirkulasi 
(Sumber: Ching, 2008) 
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3.6.9. Sistem Pendukung Ruang  

Selain dari elemen  interior, sistem  pendukung ruang dapat diciptakan 

melalui sebuah musik, dimana ini berhubungan dengan panca indera manusia 

yang akhirnya akan membuat manusia merasa nyaman dan rileks di sebuah 

restoran. Berikut tabel yang menunjukkan efek musik terhadap karakteristik 

restoran (Wilson,2003). Musik jazz cocok untuk segmen pasar masyarakat 

ekonomi menengah keatas, sementara musik easy-listening atau tanpa musik sama 

sekali cocok untuk segmen pasar masyarakat ekonomi menengah. 

Tabel 3.3. Pengaruh Musik Terhadap Karakteristik yang Dirasakan Pada Restoran 

M 

Characteristic No 

Music 

Easy 

Listening 

Classical Jazz Popular Control F p 

Upmarket 4.77 6.44 6.36 7.02 6.34 6.68 6.98 < .0001 

Sophisticated 4.33 6.17 6.13 6.71 6.29 6.61 7.35 < .0001 

Happy 6.93 8.12 7.78 8.22 8.20 8.87 5.74 < .0001 

Restful 5.77 5.25 6.56 6.32 4.66 5.92 3.11 < .05 

Fresh 6.63 7.47 7.71 7.56 7.00 7.68 1.82    .11 

Exciting 6.37 7.49 6.78 7.20 7.17 7.71 3.09 < .05 

Rebellious 4.27 3.90 4.87 4.68 3.97 4.71 1.50    .19 

Cerebral 4.13 4.66 4.69 3.80 3.54 4.77 2.26 < .05 

Feminine 2.97 3.78 4.49 3.02 2.14 3.55 5.39 < .0001 

Fun 6.43 7.58 6.60 7.24 7.40 8.01 4.34 < .05 

Downmarket 2.37 2.29 1.80 1.93 1.94 2.07 0.45    .81 

Youthful 5.73 6.69 6.40 5.76 6.66 6.63 1.68    .14 

Peaceful 4.77 3.47 6.18 5.44 3.37 4.00 8.89 < .0001 

Spiritual 3.13 3.03 5.49 5.17 3.29 4.54 8.33 < .0001 

Tacky 2.43 2.24 1.40 1.17 1.51 1.28 2.34 < .05 

Masculine 4.07 3.58 4.87 5.34 3.14 4.61 5.23 < .0001 

Invirogating 4.80 4.81 5.31 5.63 4.80 6.28 3.82 < .05 

Aggresive 2.37 3.15 2.04 2.44 2.29 1.86 1.89    .09 

Fashionable 6.20 6.47 6.67 6.90 7.03 6.68 0.65    .66 

Sensual 4.57 4.66 5.24 6.00 6.62 6.62 16.64 < .0001 

Note. Means marked by similar subscripts differ at p=.05 for each characteristic 

 (Sumber: Wilson,2003) 

Musik juga memiliki pengaruh terhadap durasi pengunjung berada di 

restoran (Wilson, 2003). 
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Tabel 3.4. Pengaruh Musik terhadap Distribusi Pengunjung Pada Restoran Berdasarkan 

Waktu 

Condition 8-9 pm 9-10 pm 10-11 pm After 11 pm 

Jazz 2.44 21.95 70.73 4.88 

No Music 3.33 35.00 50.00 11.67 

Classical 6.67 37.78 3.335 2.22 

Easy Listening 0.00 15.25 74.58 10.17 

Control 5.63 16.90 64.65 12.82 

Popular 0.00 2.86 87.14 10.00 

(sumber: Wilson,2003) 

3.6.10. Aspek lain  

3.6.10.1. Psikologis Warna  

Warna merupakan salah satu unsure terpenting dalam sebuah interior, 

terutama untuk menghasilkan suasana yang diinginkan. Warna juga dapat 

memberikan efek atau dampak tertentu kepada pengguna ruangan tersebut, 

sehingga pemilihan sebuah warna sangat penting dengan tujuan serta aktivitas 

yang dilakukan dalam ruangan tersebut. 

 

Gambar 3.11. Colour Wheel 
(Sumber: www.google.com, 2013) 
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Berikut adalah efek dari psikologis warna : 

Tabel 3.5. Efek Psikologi Warna 

Warna Jarak  Suhu  Psikis  Kesan  

Biru  Sejuk  Segar,sejuk,  

Tenang  

Konsentrasi  

Jauh  

Hijau  Sejuk,  

Dingin  

Segar, hidup  Jauh  

Ungu  Dingin  Sendu, lembut  

Tenang, agung  

Mewah  

Dekat  

Merah  Panas  Berani,  

Menyolok,  

Sebagai aksen,  

Merangsang,  

Akrab  

Dekat  

Kuning  Hangat  Menarik,  

Perhatian,  

Aktif, Semarak  

Dekat  

Oranye  Hangat  Gembira, 

Semangat  

Membangkitkan 

Gairah  

Dekat  

Hitam  Netral  Keras,  

Berat, Gelap,  

Dukacita,  

Memperkuat 

Kontras  

Dekat  

Putih  Netral  Suci, bersih, 

bright,  

Tenang, Resmi,  

Menegahi 

Kontras  

Jauh  

Abu-abu  Netral  Formal,  

Tenang,  

Damai  

 

Keemas-an  Netral  Aristokrat,  

Mewah,  

Cerah  

 

(Sumber: Cumming, 2000) 
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3.7. Antropometri dan Ergonomi 

3.7.1. Antropometri dan Ergonomi Reception and Cashier Area 

Gambar 3.12. Meja Penerimaan Customer 
(Sumber : Dimensi Manusia dan Ruang Interior, 2003) 

3.7.2. Antropometri dan Ergonomi Waiting area 

Gambar 3.13. Ukuran Kursi Sofa 
(Sumber : Dimensi Manusia dan Ruang Interior, 2003) 
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3.7.3. Antropometri dan Ergonomi Preparation Buffet 

Gambar 3.14. Meja Persiapan dan Cabinet Kitchen 
(Sumber : Dimensi Manusia dan Ruang Interior, 2003) 

3.7.4. Antropometri dan Ergonomi Dining Area  
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Gambar 3.15. Area Makan 
(Sumber : Dimensi Manusia dan Ruang Interior, 2003) 

3.7.5. Antropometri dan Ergonomi Meeting Area 
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Gambar 3.16. Area Meeting 
(Sumber : Dimensi Manusia dan Ruang Interior, 2003) 

 

3.7.6. Antropometri dan Ergonomi Service Area 

Gambar 3.17. Area Service 
(Sumber : Dimensi Manusia dan Ruang Interior, 2003) 

 

3.7.7. A ntropometri dan Ergonomi VIP Room 
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Gambar 3.18. VIP Room 
(Sumber : Dimensi Manusia dan Ruang Interior, 2003) 

 

3.7.8. Antropometri dan Ergonomi Rest Room 

Gambar 3.19. Rest Room 
(Sumber : Dimensi Manusia dan Ruang Interior, 2003) 
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3.7.8. Antropometri dan Ergonomi Stage 

Gambar 3.20. Stage 
(Sumber : Architects’ Data, 2002) 

 

3.8. Definisi Chinese Style 

 Chinese style adalah sebuah gaya arsitektur yang muncul dalam corak 

yang khas dan mengacu pada suatu gaya Arsitektur Timur di Asia mulai beribu-

ribu tahun yang lalu (Haerdwood, May, & Sherman, 2002). Arsitektur Cina lebih 

mengutamakan penggunaan struktur kayu, mengingat struktur ini lebih tahan 

terhadap gempa dan juga terkait dengan perwujudan yang mendalam tentang 

anggapan masyarakat Cina menyangkut etika, estetika, tata nilai dan lingkungan 

alam.  

3.8.1. Karakteristik Desain Cina 

Desain dari Cina memiliki penekanan pada proporsi yang baik, simetris, 

garis – garis sederhana, penggunaan material kayu, dan penggunaan warna yang 

biasanya kuat dan terang, karena warna – warnanya jarang dicampur. Cina juga 

memiliki eberapa macam motif dan simbol, yang digunakan secara terpisah 
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maupun dengan cara dikombinasi (Haerdwood, May, & Sherman, 2002). 

Menurutnya desain Cina pada umumnya cenderung menggunakan ukir – ukiran 

dan bentuk bundar, vas dengan kualitas tinggi, tepi atap bangunan yang bengkok, 

kaki meja yang melengkung, dan lukisan pemandangan. Desain Cina sering 

dihubungkan dengan ramainya ukir – ukiran, motif – motif yang kompleks dan 

warna yang kaya akan merah dan emas (Leece,2002).  

Selain itu juga digunakan feng-shui. Meskipun feng- shui bukan bagian 

dari agama, tetapi oleh masyarakat umum digunakan sebagai bahan pertimbangan 

dan diaplikasikan pada berbagai macam bangunan di berbagai tempat. Pada 

dasarnya feng Shui timbul dari adanya ide bahwa manusia seharusnya hidup dan 

beraktivitas di lingkungan yang harmonis, sebuah prinsip yang diinginkan oleh 

setiap orang. Karakter desain ini juga digunakan pada desain arsitektur dan 

interior, baik secara menyeluruh maupun sebagian (Liu,1989). 

3.8.2. Karakteristik Elemen Pembentuk Ruang Cina 

Harwood, May, & Sherman (2002), mengatakan bahwa interior Cina dengan 

hati – hati ditata dan dirancang seperti bangunan – bangunannya dan yang penting 

adalah simertis. Formalitas dan kesimetrisan menghasilkan bentukan dan penataan 

letak dari pintu, jendela, dan mebel. Interior Cina ditandai dengan ukiran yang 

divernis, patung dan vas porselin, serta koleksi batu permata.  

- Dinding, dapat dibiarkan tanpa hiasan atau dihias sebagian, melapisi 

permukaannya dengan kayu yang secara arsitektur menyatu, ditambah pengerjaan 

ukiran kayu yang teliti, khususnya didaerah pertemuan antara dinding dengan 
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plafon. Bentuk dari kolom penopangnya dapat berupa lingkaran, bujur sangkar, 

segi delapan, atau divariasi dengan bentuk binatang.  

- Jendela dari arsitektur Cina umumnya berbentuk persegi panjang dengan 

daun jendela yang menggunakan material kayu.  

- Pintunya berbentuk persegi panjang, terbuat dari lapisan kayu dan sering 

kali ditambah dengan ukiran, cat berwarna atau warna emas. Beberapa pintu 

memiliki kisi – kisi dengan pola geomertis skala besar atau ukiran dengan pola 

geometris skala kecil. 

- Lantai, kamar pada rumah – rumah Cina biasanya diterangkan dan 

dilunakkan dengan tenunan seperti karpet dan brokat. Lantai dari interior dapat 

berupa tanah, kayu atau semen, selain itu dapat dilapisi dengan permadani, karpet, 

atau tikar.  

- Plafon di area publik menggambarkan Desain geometris yang diulang – 

ulang. Balok besar yang sudah dibentuk dan dicat seringkali membagi – bagi 

plafon menjadi beberapa bagian. 

 

3.9.  Definisi Gaya Kontemporer 

 Gaya kontemporer diaplikasikan pada interior hotel Crowne Plaza Hotel 

Semarang secara keseluruhan, dimana klien ingin tetap memasukkan gaya ini 

pada GRIS Restaurant agar dapat menyatu dengan interior hotel secara 

keseluruhan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kontemporer berarti pada 

waktu yang sama; semasa; sewaktu; pada masa kini; dewasa ini. Menurut Pile 

(2009) gaya kontemporer terdiri dari beberapa tren yaitu: 
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- Hi-Tech 

 Merupakan pergerakan modern dengan teknologi arsitektur baru yang 

terjadi pada tahun 1949-1967.  

- Post Modernism 

Masa munculnya bentukan sederhana dan logika terjadi pada tahun 1964- 

1980-an. 

- Post Modernism in Europe  

Eksentrisitas dan permainan bentuk serta wana cerah pada desain furnitur, 

tekstil dan benda dekoratif pda tahun 1994. 

- The Revival of Tradition 

Menampilkan kembali gaya klasik diluar fantasi dan kebebasan, terjadi 

pada tahun 1988 – 1996. 

- Late Modernism 

Terjadi pada tahun 1983 – 1993 dimana bentukan geometri yang kuat 

diaplikasikan pada arsitektur. 

- Individual Stylish 

Munculnya berbagai gaya dan desainer baru terjadi pada waktu 1990-2002 

- Deconstructivism 

Terjadi pada tahun 1980-an dan 1990-an dengan ciri arsitektur yang belum 

terbangun secara utuh dan bagian bangunan yang dibiarkan belum tersusun. 

- Trend lain 

Terdiri dari beberapa tren yang terjadi dari tahun 1994 – 2000-an seperti 

east-west crossover, preservation, green building, dan a new century. 
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3.10. Definisi Gaya Kolonial 

 Menurut Calloway (1991), arsitektur kolonial lebih dikenal sebagai 

kolonial Amerika pada 1607-1780. Bentukan dasar kolonial amerika diimpor dari 

kontinental Eropa seperti Inggris, Jerman, dan Belanda. Pembangunan gaya ini 

memiliki perbedaan pada iklim, struktur sosial dan ekonomi serta pembauran 

budaya. Material yang digunakan biasanya kayu karena mudah dicari, memiliki 

harga murah dan cepat dalam pembangunannya. Material lain yang digunakan 

adalah bata sebagai penopang bangunan di tanah. 

3.10.1. Karakteristik Desain Kolonial 

Desain kolonial yang diadaptasi dari gaya pembangunan rumah pada 

kontinental Eropa, khususnya Jerman dan Belanda biasanya dibangun dengan 3 

ruangan, 1 dapur, hall dan teras di lantai dasar. Dimana fasad terdiri dari satu 

pintu tengah dan satu pintu akses langsung menuju dapur (Calloway, 2009). 

3.10.2. Karakteristik Elemen Pembentuk Ruang Kolonial 

Menurut Calloway (2009), elemen pembentuk ruang kolonial memiliki 

karakteristik sebagai berikut: 

- Pintu, pada abad ke 17 pintu dari gaya kolonial Amerika menggunakan 

pintu tertutup rapat. Konstruksi pintu yaitu papan vertikal yang digabungkan dan 

menggunakan 2 atau lebih patra horizontal. 

- Jendela dari arsitektur kolonial menggunakan kayu asli untuk daun 

jendelannya. Bentukan yang digunakan adalah simetris dengan jumlah lubang 

yang banyak. Pada jendela berbentuk kaca panel memiliki kelipatan 6-6, 9-9, atau 

12-12 pada satu panel. 
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- Dinding, berbentuk plaster dan terdiri dari panel yang menyambung dari 

lantai sampai langit-langit. Cat yang digunakan adalah warna tanah dan biru 

muda. Biasanya pada dinding menggunakan dekorasi satu warna atau penggunaan 

marmer, selain itu dinding juga diolah menggunakan wallpaper. 

- Plafon, pada gaya kolonial ditandai oleh penggunaan cornice yang diukir 

pada siku dan pada tengah plafon. 

- Lantai, penggunaan material papan pinus, batu imitasi atau batu asli 

dengan patra permata serta patra papan catur dengan karpet sebagai dekorasi 

lantai tambahan. 

3.10.3. Arsitektur Kolonial 1900 di Indonseia 

Menurut Peter. J. M. Nas (2007), gaya kolonial sering digunakan 

pengarang Amerika namun pengarang Inggris menggunakan sebutan gaya 

imperial dan indische architecture untuk bangunan jajahan Belanda Indonesia. 

Bangunan kolonial di Indonesia berhubungan erat dengan sosio historis, aturan 

dan kekuasaan, sebagai pernyataan dan simbol intimidasi serta reepresi (Kusno, 

2000). Di Indonesia gaya kolonial dipengaruhi oleh gaya bangunan kekaisaran 

Roma yang menggunakan ukuran sangat besar di interior bangunannya, serta 

pengaruh dari arsitektur kolonial Inggris. Pada abad 19 neoclassicism dan 

ecleticism dominan pada pembangunan di Indonesia yang dibawa oleh George 

Drumgold di Batavia.  

Pencampuran arsitektur kolonial terjadi di Indonesia karena iklim tropis 

Indonesia. Contohnya British Bungalow yang memiliki denah yang dipengaruhi 

arsitektur rumah Jawa. Kota Jakarta, Semarang dan Surabaya adalah tempat 
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persinggahan European, sehingga image kota kolonial sangat kental meski 

terdapat quarter Cina dan Arab. 

3.10.4. Bangunan Pendirian Kolonial tahun 1900-an di Semarang  

Selain bangunan GRIS (Gedung Rakyat Indonesia Semarang) yang 

sekarang menjadi Crowne Plaza Hotel Semarang, terdapat bangunan kolonial lain 

yang didirikan pada tahun 1900-an yaitu (Sambodo, 2012): 

- Toko Oen, terletak di Jl. Pemuda no 52 Semarang, didirikan pada tahun 

1936. Merupakan cabang kedua toko Oen setelah Jogjakarta. Toko ini 

menggunakan gaya arsitektur art deco.  

Gambar 3.21. Toko Oen 
(Sumber : google image, 2014) 

- Pasar Johar, terletak di Jl. Pedamaran, didirikan pada tahun 1933 oleh Ir. 

Thomas Karsten dengan konstruksi jamur (arsitektu organik-modern) seperti 

Jonson Wax Building oleh Frank Llyod Wright. 

Gambar 3.22. Pasar Johar 
(Sumber : google image, 2014) 
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Gambar 3.23. Johnson Wax Building 
(Sumber : google image, 2014) 

 

- Gedung Marabunta, terletak di Jl. Cendrawasih no 23, memiliki fugsi 

sebagai pementasan karya seni, drama tari, dan musik untuk kalangan bangsa 

Eropa. Balustrade atau railing pada atap fasad bergaya rainaissance dan 

bangunan menganut gaya arsitektur ekletik. 

Gambar 3.24. Gedung Marabunta 
(Sumber : google image, 2014) 

 

 


