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BAB III 

PERANCANGAN ARSITEK INTERIOR SHOWROOM 

 

3.1. Pendahuluan 

3.1.1. Judul Perancangan 

Judul perancangan yang diambil untuk proyek tugas akhir ini adalah “Star 

Go”. Pemilihan nama ini diambil dari kata Star berarti bintang yang 

melambangkan desainer dan pengrajin, sedangkan kata Go berarti pergi atau 

melaju. Kata Star Go berarti bintang yang terus melaju, serta memiliki makna 

sebagai desainer-desainer  maupun pengrajin dalam perusahaan yang terus 

brusaha mengembangkan ide-ide kreatik menjadi sebuah karya yang unik dan 

menarik bertujuan untuk dapat menciptakan satu produk yang dapat 

menciptakan suatu suasana ruang yang nyaman sehingga menjadikan momen 

pada saat berkatifitas lebih berharga, serta dapat mencerminkan image 

perusahaan ini sendiri. 

 

3.1.2. Latar Belakang Permasalahan 

Produk yang ditawarkan pada perusahaan ”Star Go” Home Decor adalah 

produk-produk furnitur yang dapat mebuat lebih menarik dan nyaman, selain 

Dengan produk yang menarik penampilan showroom ”Star Go” Home Decor 

sendiri jugalah harus menarik dan peduli terhadap lingkungan sekitar serta 

dapat menampilkan citra image perusahaan ini sendiri. 

Pemilihan konsep yang dapat menampilkan serta menonjolkan identitas dari 

produk maupun perusahaan itu sendiri. 

 

3.1.3. Perumusan Masalah 

Permasalahan dalam perancangan desain showroom antara lain : 

- Didepan bangunan terdapat tiang listrik 

- Terdapat dua pintu masuk yang menghadap utara dan barat 

- Pintu utama menghadap barat sehingga pada siang hari sangant panas 

- Dari luar terkesan terdapat dua bangunan dan memiliki 2 lantai 

- Lantai dua hanya berupa ruang kecil 
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- Terdapat banyak ruang dalam bangunan 

- Ruang workshop perlu memperhatikan tingkat kebisingannya supaya tidak 

mengganggu area showroom dan kantor 

- Memaksimalkan penggunaan cahaya matahari untuk menghemat energi  

- Terdapat banyak dinding di dalam bangunan 

- Membutuhkan ruang untuk showroom, ruang workshop, ruang kerja, 

ruang gudang, toilet, ruang istirahat, ruang untuk breafing atau meeting 

- Peletakan wc yang terlalu memencar 

- Lantai dua tidak memiliki wc dan hanya berupa kamar kecil 

- Tangga untuk mengakses lantai 2 hanya berupa tangga putar kecil 

 

Sehingga dari definisi pemasalahan tersebut, timbul sebuah problem 

statementi sebagai berikut : 

Bagaimana cara menciptakan showroom yang menarik juga dapat menjaga 

tingkat kebisingan untuk tidak mengganggu pengunjung maupun karyawan 

serta memiliki desain yang dapat mencerminkan usaha bisnis yang 

dijalankan ? 

 

3.1.4. Tujuan Perancangan 

- Mencangkup pasar  

- Mampu memanfaatkan space ruang dengan baik 

- Mampu memaksimalkan penggunaan pencahayaan alami 

- Menciptakan sebuah desain yang dapat mempresentasikan identitas 

sebuah produk dan branding tanpa mengurangi nilainya. 

 

3.1.5. Manfaat Perancangan 

3.1.5.1. Manfaat Teoritis 

Manfaat perancangan teoritis ini adalah : 

- Mampu menerapkan konsep utama pada perancangan 

- Mampu menerapkan teori-teori yang didapat selama proses perancangan 
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3.1.5.2. Manfaat Praktis 

Manfaat perancangan praktis ini adalah : 

- Memberilan alternatif desain showroom 

- Menambah portofolio yang sesuai dengan image serta mendukung value 

perusahaan 

- Menambah koneksi, wawasan serta pengalaman selama melakuakn proses 

perancangan 

 

3.1.6. Ruang Lingkup Perancangan 

Lingkup perancangan proyek tugas akhir ini adalah showroom yang memiliki 

luasan kurang lebuk luas 200 𝑚2 yang berlokasi di Ketintang Selatan, 

Surabaya. 

Perancangan meliputi lantai, dinding, ceiling, serta area display produk. 

 

3.2. Data Proyek  

3.2.1. Tinjauan Umum 

Proyek tugas akhir ini merancang desain showroom sebagai wadah untuk 

desain produk maupun furnitur yang telah dibuat. Lokasi showroom yang 

berada di Ketintang Selatan IX Blok AD No.1, Karah, Jambangan, Kota 

Surabaya. 

 

3.2.2. Tinjauan Khusus 

Tinjauan khusus dari proyek tugas akhir ini adalah untuk menyampaikan 

nilai-nilai value yang terdapat pada perusahaan maupun produk. Meliputi area 

display yang dapat menampilkan seluruh produk dari”Star Go” Home Decor 

sehingga dapat disampaikan dengan jelas dan menarik.  

Kedepannya diharapkan proyek showroom perusahaan”Star Go” Home 

Decor sudah berkembang dengan baik, guna membatu dalam pengebagan 

perusahaan semakin maju serta memiliki beberapa divisi yang dapat 

membantu kelancaran proses perkenbangan perusahaan.  
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3.2.3. Data Tapak Showroom 

Berikut adalah denah dari bangunan dasar showroom yang masih belum di 

desain,  

Gambar 3.1 Gambar Denah Awal Bangunana 

 

Sumber : data olahan pribadi 

 

3.2.4. Data Pengguna 

Pengguna dikatagorikan menjadi lima kategori yaitu owner, desainer, 

marketing, Office Buy dan pengunjung. Berikut merupakan urutan aktivitas 

pengguna : 

Bagan 3.1 Alur Aktivitas Pengguna 

  

Masuk Showroom R.owner 

Pantry 

khasir 

Toilet 

R.markertin

g 

R.Desain 

gudang 

R.meeting 

Owner 
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Sumber : data olahan pribadi 

 

3.2.5. Aspek Pembentuk Ruang 

Aspek pembentuk ruang yang didesain meliputi lantai, dinding, plafon, dan 

bagian pendukung showroom lainnya. Aspek-aspek tersebut akan didesain 

sesuai dengan keinginan perusahaan untuk dapat mempresentasikan nilai 

identitas maupun brand perusahaan. 

 

Masuk Showroom R.Desain 

Toilet 

R.Owner 

Pantry 

gudang 

R.meeting 

Desainer 

Masuk Showroom Kasir 

R.Markertin

g 

Pantry 

R.meeting 

gudang 

Toilet 

Markerting 

Masuk Gudang Toilet 

Showroom R.Owner 

Office Boy 

R.meeting 

Pantry 
R.Desain 

Janitor 

R.markertin

g 

Masuk Showroom Kasir 

Toilet 

Customer 
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3.3. Data Topologi 

Estudio Ji Arquitectos 

Desain Estudio Ji Arquitectos ini adalah merupakan "dikonversi" ruang di 

kota tua Altea yang menggunakan sistem organisasi yang dikembangkan oleh 

Ji, yang dikenal sebagai MODUL PLUG: "Terpasang" serbaguna, kisi mobile 

ke mana berbagai aksesoris Struktur ini mengatur ruang untuk membuat 

empat zona: arsitektur, lokakarya perhiasan, showroom, dan galeri seni. 

Konsep MODUL PLUG berasal dari penyelidikan ke dalam ruang serbaguna 

di mana kegiatan berlangsung untuk jangka waktu pendek atau panjang 

waktu; kegiatan ini, baik domestik atau komersial, selalu terkait dengan daftar 

panjang kebutuhan fungsional danestetika.  

PLUG adalah ponsel, sepotong modular berukuran 190x90 cm, dengan 

beberapa aksesoris yang dirancang dan disesuaikan dengan sistem penahan: 

tongkat, meja, kursi, hook, dll. Terinspirasi oleh layar partisi ruang 

tradisional, PLUG adalah kisi vertikal di bagian serial. Selain sifat yang jelas 

transparansi dan glasir, PLUG juga mengandung dukungan dan jangkar untuk 

berbagai aksesoris. Modul ini bekerja secara individu maupun kelompok, 

beradaptasi dengan situasi, bentuk atau ruang. Penampilan serial bilah kayu 

halus menciptakan homogenitas keseluruhan di ruang kerja, mengatur 

tonjolan atau ketidaksempurnaan.  

Aksesoris satu kali kecil dapat meluncur antara bilah kisi. Dalam proyek ini, 

untuk Altea, Ji digunakan total 12 modul, menggabungkan mereka untuk 

memenuhi kebutuhan ruang: penyimpanan, pameran perhiasan, area pribadi, 

jendela toko, dll. (Sumber : www.archdaily.com) 

Gambar 3.2 Workshop and Gallery -Estudio Ji Arquitectos 

 

http://www.archdaily.com/
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Sumber : www.archdaily.com 
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Pompei A.D 

Dari arsitek. Praktek ini berbasis di New York, Pompei AD, dipekerjakan 

untuk merancang pengalaman pertama toko Tanishq di AS dan mengirimkan 

beberapa gambar dari satu terletak di Garden State Plaza Mall di Paramus, NJ 

Konsep toko Tanishq dikembangkan dari studi tentang hubungan antara 

pelanggan dan perhiasan, bersama dengan sifat memainkan peran dalam 

mengikat que Mereka bersama-sama. Perhiasan dibuat dengan mengambil 

unsur-unsur dari alam dan menyempurnakan Mereka. Manusia serupa di que 

kita adalah produk dari alam tetapi telah menghabiskan hidup kita 

memperbaiki diri kita sendiri. Desain toko membawa dua ini bersama-sama 

di "taman", sebuah oase di mana pelanggan bebas untuk bersantai sambil 

indranya yang dimeriahkan oleh kedalaman pengalaman. Pelanggan awalnya 

ditarik ke toko oleh Etalase patung. Dari pandangan jarak ke toko yang 

menyebar dengan layar potong laser halus. Tata letak orthogonal non organik 

di dalam toko Mendorong pelanggan untuk berliku-liku melalui ruang. 

Dengan beberapa jalur, pelanggan Menciptakan pengalaman unik sendiri dia 

berjalan di sekitar elemen patung dengan perhiasan ditampilkan. Tanaman 

cascade atas puncak beton putih dan terakota plester dinding berwarna dengan 

dinding tanaman memotong ruang menjadi dua wilayah yang berbeda. 

Dengan memikirkan kembali seluruh pengalaman membeli perhiasan, desain 

toko Menciptakan peluang untuk interaksi yang lebih baik antara karyawan 

dan pelanggan. Pelanggan berjalan di sepanjang dinding terpasang layar 

relung perhiasan, karyawan toko dapat berdiri di samping Mereka dan 

berbicara dengan mereka tentang perhiasan. Selain itu, ada meja dan 

penyebaran ruang di sekitar toko mendorong pelanggan untuk duduk dan 

bersantai sambil berbelanja. (Sumber : www.archdaily.com) 

Gambar 3.3 Tanishq retail store-Pompei A.D 
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Sumber : www.archdaily.com 

 

MW archstudio 

Dari arsitek. Terletak di Tan Binh District, Kota Ho Chi Minh, Thao Ho 

Perabotan Rumah adalah proyek showroom yang menawarkan furnitur kayu 

solid untuk bangunan perumahan, resor dan jenis bangunan lainnya. 

Thao Ho Perabotan Rumah showroom tidak menggunakan pencahayaan 

tetapi mengambil keuntungan dari sinar matahari alami sebagai sumber 
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penerangan utama pada siang hari. Efek pencahayaan ini masih efektif 

bahkan ketika mendung atau hujan - yang adalah ketika sinar matahari adalah 

yang terlemah. 

Melalui solusi teknis mengatur pencahayaan celah terus di atap, dan 3 ruang 

atrium besar dalam tata letak. Pada malam hari, sistem Spotlight LED 

digunakan untuk memastikan kebutuhan fungsional, karakteristik estetika 

ruang pameran, dan juga ramah lingkungan.  

Bangunan ini memiliki ventilasi alami dan masih diminimalkan kebisingan 

dan debu dari suasana sekitarnya. Berkat sistem rana di Gables dan geser atap 

di atrium. Beberapa ruang telah diatur kipas langit-langit (fans mengkonsumsi 

tingkat daya yang sangat kecil) untuk memberikan dukungan tambahan untuk 

konveksi aliran udara dalam kasus tidak ada angin. 

Dan sistem pendingin udara dihitung untuk tempat khusus dengan jumlah 

minimum (2 single air-condition mesin di total luas 400 m2 dari lantai 

digunakan), ini sistem AC hanya digunakan sebagai solusi cadangan dalam 

kasus terburuk dampak sekitarnya iklim. Sejak saat itu, proyek lagi 

menghemat sumber signifikan dari energi listrik dan mengurangi sumber 

emisi ke lingkungan, sementara membatasi dampak negatif pada kesehatan 

pengguna dalam proyek ini.   

Proyek ini dirancang dengan penggunaan dipertukarkan, dapat digunakan 

untuk berbagai fungsi yang berbeda di masa depan (cafe, restoran, bar, ruang 

pameran untuk produk lainnya, tidak hanya furniture ... atau bahkan 

perumahan). Ini penggunaan dipertukarkan dapat mencegah membangun 

proyek-proyek baru untuk kegunaan yang berbeda di masa depan, sehingga 

dapat mengurangi pelanggaran, ekspansi, mendapatkan lebih banyak tanah 

alami dan langsung berdampak pada lingkungan.  

Juga proyek digunakan bahan daur ulang dari produk limbah industri seperti 

sistem cladding Prima, dengan daya tahan tinggi. Sistem struktur rangka baja 

bantalan dikombinasikan dengan bahan yang disebutkan di atas dengan 

sederhana rincian perakitan, mengurangi waktu konstruksi dan peningkatan 

biaya perbaikan. Terutama, kerangka ini dapat didaur ulang untuk 

penggunaan masa depan.  
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Thao Ho Home Furnishings juga mengatur pepohonan hijau dalam ruangan 

sebagai solusi filter udara untuk mendukung dampak positif pada kesehatan 

pengguna. Dengan solusi desain yang cerdas dalam menempatkan objek pada 

layar, MW archstudio meningkatkan jumlah produk yang dipamerkan tanpa 

mengganggu lalu lintas operasional dan kepadatan lantai. Ruang ini juga 

dapat melayani beberapa kegiatan masyarakat di masa depan seperti 

pertukaran agama, acara seminar. (Sumber : www.archdaily.com) 

Gambar 3.4 Thao Ho Home Furnishings-MW archstudio 
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Sumber : www.archdaily.com 
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3.4.  Tinjauan Literatur 

3.4.1. Batasan Perancangan 

Batasan perencanaan yang dimiliki seluruh bangunan terdiri dari 2 lantai, pada 

lantai 1 sebagai showroom dan lantai 2 sebagai ruang kantor. Pada proyek tugas ini 

akan melakuana desain pada area lantai 1 yaitu area shwroom, dengan tanpa 

melanggar ketentuan-ketentuan dasar arsitektur dan desain interior yang sudah 

menjadi batasan yang digunakan selama ini.  

 

3.4.2. Definisi Display Showroom 

Showroom  merupakam arti kata dari ruang pameran; display (pemajangan 

barang dagangan) adalah penataan barang dagangan di tempat tertentu 

dengan tujuan menarik minat konsumen untuk melihat dan akhirnya membeli 

produk yang ditawarkan. Secara umum display dapat dibagi menjadi tiga, 

yaitu : Window Display, Interior Display, eksterior display.  

(displayprdku.blogspot.co.id, 2012) 

 

3.4.3. Sistem Pelayanan 

Star Go melakukan pendekatan kepada pembeli secara individu yang 

dilakuakan di showroom oleh sales representative dan website, selain itu juga 

akan sering mengikuti pameran home decoration yang ada untuk 

memperkenalkan produk-produk karya Star Go.  

 

3.4.4. Standar Elemen Pembentuk Interior 

3.4.4.1. Dasar Pembentuk Ruang Interior 

Dalam sebuah konstruksi visual, sebuah bidang berfungsi sebagai definisi 

Batasan-batasan ruang, bidang juga dianggap sebagai elemen utama di dalam 

desain arsitektural.  Sifat dan karakter pada setiap bidang, ukuran, warna, 

tekstur, serta hubungan spasial antara satu sama lain sangat menentukan 

visual bentuk serta kualitas ruang yang di bentuk. Di dalam mendesain desain 

arsitektural terdapat beberapa macam bidang pendukung antara lain bidang 

atas / langit-langit, bidang dinding dan bidang dasar / lantai. (Arsitektur Bentuk, 

Ruang dan Tatanan By Francis D.K. Ching) 
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Bidang Dasar / Lantai 

Bidang dasar merupakan sebuah bidang lantai dasar yang berfungsi sebagai 

pondasi fisik dan dasar visual bentuk bangunan arsitektur. Bidang Dasar / 

lantai merupakan pendukung kegiatan kita di dalam bangunan arsitektur. 

Lantai juga dapat menjadi penanda perbedaan ruangan dan fungsi dari 

ruangan dengan membedakan jenis finishing maupun bentukan pola lantai 

yang dibuat tanpa harus menggunakan sekat ruang sebagai elemen 

pembentuk ruang lainnya. 

 

Bidang Dinding 

bidang dinding merupakan bidang vertikal secara visual serta paling aktif 

dalam menentukan dan membatasi ruang. Dinding juga merupakan elemen 

interior utama yang mana berperan sebagai pembatas antar ruang untuk 

membedakan fungsi dari tiap-tiap ruangan atau area yang ada. Dinding tidak 

harus bersifat permanen dan massif. Dinding bisa saja terbuat dari dinding 

partisi yang relative memiliki ketebalan yang lebih tipis dengan rangka yang 

lebih ringan agar terlihat lebih light. Partisi semu yang hanya digunakan untuk 

menentukan batasan ruangan juga dapat termasuk ke dalam dinding.  

 

Bidang Atas / Langit-Langit 

Bidang atas dapat diumpamakan sebagai bidang atap yang merupakan unsur 

bangunan yang melindungi dari perubahan iklim, atau bidang langit-langit 

yang menjadi unsur pelindung ruang di dalam arsitektur. Langit-langit atau 

plafon bisa berfungsi sebagai penanda perbedaan dan fungsi ruangan dengan 

membedakan finishing pada plafon serta dengan membedakan ketinggian 

plafon. 

 

3.4.4.2. Sistem Penghawaan 

Sistem penghawaan yang dipakai yaitu sistem penghawaan buatan. 

penghawaan buatan berupa sistem MVAC yang di dalamnya menyangkut Air 

Conditioner, exhaust, cooker hood, dan beberapa produk lainnya. Dalam 
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sistem penghawaan buatan, hawa alami tidak terlalu diperlukan, yang 

diperlukan hanya supply listrik yang cukup ke fasilitas yang diinginkan.  

 

3.4.4.3. Sistem Pencahayaan 

Sistem pencahayaan yang dipakai yaitu sistem pencahayaan alami dan 

buatan. Sistem pencahayaan alami mengandalkan sinar matahari langsung 

dan tidak langsung. Maka dari itu system ini hanya dapat digunakan pada saat 

pagi dan siang hari, ketika sudah malam hari maka system ini tidak dapat 

diterapkan. Sistem pencahayaan buatan menuntut adanya perancangan lebih 

pada elemen langit – langit dan peletakan lampu yang diinginkan agar lebih 

efektif menyinari area yang dituju. Pencahayaan buatan dapat dibagi lagi 

menjadi jenis – jenis pencahayaan yang lebih spesifik, yaitu :  

Task lighting lebih cocok diletakan pada area dimana digunakan untuk area 

kerja seperti dapur. General lighting dapat diletakan pada area manapun. 

Accent lighting dapat diletakan pada area yang ingin di expose. Jenis 

pencahayaan ini dibuat untuk membentuk ambience sebuah ruangan atau 

untuk menonjolkan focal point tertentu dalam sebuah area. 

 

3.4.4.4. Sistem Akustik 

Sistem akustik merupakan system tambahan yang tidak dimiliki oleh semua 

fasilitas. Sistem ini bisa jadi sangat penting bagi beberapa fasilitas. Dalam hal 

ini system akustik diperlukan pada perancanga Star Go untuk menjaga 

suasana tenang dalam bekerja. 

 

3.4.4.5. Sistem Keamanan 

Sistem keamanan yang dipakai hanya berupa CCTV yang merupakan system 

keamanan standar. 

 

3.4.4.6. Sistem Sirkulasi Pengunjung 

Sirkulasi yang digunakan dalam area showroom Star Go dapat memudahkan 

pengunjung untuk dapat melihat dan menjangkau semua product yang 

tersedia.  
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3.4.7. Ergonomic dan Antroprometri 

Gambar 3.5 Referensi Ergonomic II 
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Sumber : Data Arsitek Jilid II dan Human Dimension 

3.5. Analisis Data 

3.5.1. Pola Aktivitas Pemakai 

Tabel 3.1 Pola Aktivitas Pemakai 

Type of Area User Activity 

Showroom 

Pengunjung 

Karyawan 

OB 

Melayani customer yang datang 

Membersihkan Showroom 

Melihat produk yang di jual 

Kasir 
Pengunjung 

Karyawan  

Menyiapkan uang kas 

Melayani pembeli yang akan membayar 

Melakukan penghitungan uang di akhir 

Mengecek uang yang masuk dan keluar 

Melakukan transaksi jual beli 

Storage / 

Gudang 

Karyawan  

OB 

Megecek stok barang yang ada 

Menyimpan produk dan peralatang 

workshop 

Merapikan dan membersihkan barang 

Workshop 
Teknisi / pengrajin 

Karyawan 

Mebuat dan memperbaiki produk 

Melakukan pengecekan produk 

Toilet 
Pengunjung, OB 

Seluruh karyawan 

Melakukan kegiatan BAK / BAB 

Membersihkan toilet 

Janitor 
Karyawan 

OB 

Masuk, keluar, mengambil peralatan 

pembersih 

Menyimpan barang 

Musolah 

Pengunjung, OB 

Seluruh karyawan 

Teknisi / pengrajin 

Melakuakm kegiatan ibadah 

Sumber : data olahan pribadi 
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3.5.2. Pola Sirkulasi Ruang 

Banyak pergerakan entah itu oleh manusia, mobil, barang, atau jasa biasanya 

adalah linear, serta memiliki titik awal yang melalui tahapan hingga menuju 

tujuan kita. Bentuk sebuah jalur dapat bermacam-macam antaralain: 

Linear, semua jalan pada dasarnya merupakan Linear, namun jalur linear 

dapat terpotong-potong, bersimpangan dengan jalur lain, bercabang maupun 

dapat membentuk sebuah putaran balik. 

Gambar 3.6 Jalur Linear 

 

Sumber : Arsitektur Bentuk, Ruang dan Tatanan By Francis D.K. Ching 

 

Radial, sebuah bentuk radial memiliki jalur-jalur linear yang memanjang dari 

atau berbalik di sebuah titik pusat bersama. 

Gambar 3.7 Jalur Radial 

 

Sumber : Arsitektur Bentuk, Ruang dan Tatanan By Francis D.K. Ching 

 

Spiral, sebuah jalur tunggal yang bergerak melingkar dan semakin lama 

semakin jauh. 
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Gambar 3.8 Jalur Spiral 

 

Sumber : Arsitektur Bentuk, Ruang dan Tatanan By Francis D.K. Ching 

 

Grid, sebuah jalur yang berbentuk grid terbuat dari dua buah jalur sejajar yang 

berpotongan dan menciptakan bentuk bujusangkar atau persegi panjang. 

Gambar 3.9 Jalur Grid 

 

Sumber : Arsitektur Bentuk, Ruang dan Tatanan By Francis D.K. Ching 

 

Jaringan, beberapa jalur yang menghubungkan titik yang terbentuk di dalam 

ruangan. 

Gambar 3.10 Jalur Jaring 

 

Sumber : Arsitektur Bentuk, Ruang dan Tatanan By Francis D.K. Ching 

 

Komposit, pada kenyataannya, sebuah bangunan biasanya menggunakan 

kombinasi pola-pola yang berurutan. 

(Arsitektur Bentuk, Ruang dan Tatanan By Francis D.K. Ching) 
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3.5.3. Karakteristik Ruang 

Karakteristik yang dijelaskan pada proyek ini adalah area yang berada pada 

lantai 1 antara lain: 

Showroom Area 

Merupakan area untuk mendisplay produk yang dijual serta dibuat senyaman 

mungkin dan semenarikmungkin untuk memudahkan pengunjung yang 

datang untuk melihat produk lebih dekat dan luas. 

 

Kasir Area 

Kasir merupakan tempat Diana pembeli melakuakn transaksi, selain itu area 

kasir diletakan ditempat di mana pengunjung atau pembeli untuk mudah 

melaukan transaksi serta pelbagai dapat mengawasi atau mengamati 

pengunjung yang datang untuk melihat produk yang di tawarkan. Area kasir 

bersifat tertutup untuk menghindari kebocoran informasi maupun untuk 

kenyamanan dalam bertransaksi. 

 

Storage / Gudang 

Gudang merupakan tempat penyimpanan stok produk yang dijual, gudang 

brsifat tertutup seerta memiliki tingkat keamanan yang sangat tinggi. 

 

Mini Workshop 

Mini workshop merupakan tempat untuk membuat prototype dan tempat 

untuk melakukan pengecekan garansi pada produk yang dijual. Ruangan 

workshop memiliki tingkat kebisingan yang cukup tinggi sehingga perlu 

diperhatikan agar tidak menggangu area sekitar. 

 

Toilet 

Toilet bersifat privasi yang tinggi untuk memberi kenyamanan bagi 

penggunanya. Toilet pada lantai satu dapat diakses oceh seluruh staf Star Go 

dan pengunjung yang datang. Selain itu ruang toilet membuhtikan tingkat 
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kebersihan yang tinggi dan sirkulasi udara yang baik pula untuk menjaga 

kenyamana penggunanya. 

 

Janitor  

Ruang janitor terletak di dekat toilet yang dikarenakan ruang toilet yang 

memerlukan tingkat kebersihan yang tinggi, selain itu ruang janitor memiliki 

beberapa loker untuk penyimpanan barang milik staf. 

 

Besaran Ruang 

Besaran area banguna yang disediakan pada lantai 1 untuk proyek ini adalah 

374 m². serta memiliki beberapa ruangan maupun area yang memiliki 

kebutuhan yang berbeda-beda antara lain showroom, kasir, storage  gudang, 

mini workshop, janitor dan toilet. 

 

Grouping 

Pembagian golongan terdiri dari tiga bagian antara lain publik area, Private 

area dan semi-private area.-0 

Public Area:  

Merupakan area dimana area dengan tingkat privasi paling rendah, dan juga 

sebagai sarana dimana customer bebeas melihat product yang di display. Area 

yang bersifat public antaralain adalah showroom. 

 

Private Area: 

Area kerja dimana memiliki tingkat privasi yang sangat tinggi, karena 

aktivitas di area ini memerlukan konsentrasi tinggi. Area yang bersifat private 

antaralain adalah storage/gudang, mini workshop, toilet dan janitor. 

 

Semi-Private Area:  

Area kerja dimana memiliki tingkat privasi yang cukup tinggi, karena 

aktivitas di area ini memerlukan konsentrasi dan keamana yang cukup tinggi. 

Area yang bersifat private antaralain adalah area kasir. 
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3.5.4. Hubungan Antar Ruang 

Gambar 3.11 Hubungan Antar Ruang 

 

Sumber : data olahan pribadi 

Dari data gambar bagan diatas dapat dilihat bahwa, area yang memiliki 

prioritas adalah area showroom yang memiliki akses paling dekat dengan 

semua area yang ada di lantai 1 terutama area kasir dan gudang untuk 

mempermudah dalam memberi pelayana pada pengunjung, serta 

memudahkan karyawan dalam mengakses ruang gudang maupun workshop 

untuk memeriksa stok maupun memeriksa produk garansi yang ada. 

 

3.5.5. Analisis tapak 

Berdasarkan lokasi bangunan dapat dilakiakan analisis tapak sebagai berikut. 

Gambar 3.12 Analisis Tapak 

   

Type of Area / Activity 

Kasir 

Showroom (Display produk) 

Storage (gudang) 

Mini Workshop 

Janitor 

Toilet 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

Jauh 

Sedang 

dekat 
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Sumber : data olahan pribadi 

 

3.6. Konsep dan Aplikasi 

3.6.1. Konsep solusi perancangan 

Konsep yang diterapkan pada perancanga showroom guna untuk membagnn 

banding perusahaan baik dari sisi produk maupun identitas perusahaan 

sendiri. Konsep yang diterapkan pada showroom adalah “Devise” yang Brasil 

dari bahasa Inggris yang artinya merancang, merencanakan, memikirkan, 

menemukan, mendapatkan, memikir. Penerapan konsep berdasarkan tukang 

dalam bisnis, yang terus brupaya untuk  memikirkan dan menemukan ide-ide 

baru pada desain  produk yang dibuat oleh Star Go Home Decor.  

Konsep perancangan ini juga memperhatikan kebutuhan, aktivitas dan 

kenyamana pengguna,serta tidak lepas dari Contenporary clean. 

 

3.6.1.1. Definisi style 

Kontemporer pada dasarnya adalah gaya desain yang sedang ‘ngetren’ atau 

sedang diproduksi pada masa sekarang juga. Jadi, kontemporer bisa saja 
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eklektik. Apapun yang sedang terjadi saat ini. Kontemporer lebih dinamis, 

tidak terikat oleh suatu era. (www.rumah.com) 

Istilah “Kontemporer” dalam seni dan desain populer di tahun 1970-an dan 

mengacu pada desain masa kini. Diawali sebagai penggabungan berbagai 

gaya, secara bertahap desain kontemporer mengembangkan eksklusivitasnya 

sendiri. (https://interiordesign.id/ciri-khas-gaya-desain-interior-kontemporer/) 

Sehingga dalam mendesain showroom ini, dengan desain yang diinginkan 

dapat menampilkan citra perusahaan dan juga dapat menampilkan produk 

yang ditawarkan oleh Star Go home décor dengan desain yang bersih serta 

menggunakan material dan warna tidak terlalu banyak. 

  

3.6.2. Konsep zoning, organisasi ruang dan pola sirkulasi 

Berdasarkan analisis tapak seta dikomparasikan terhadap kebutuhan ruang 

dan aktivitas pengguna maka dapat dibafi menjadi 2 kategori Zoning 

antaralain public dan private. Dimana pada area public meupakan area yang 

dilalui pengunjung yang meliputi area display, serta area private merupakan 

area yang hanya dilalui oleh karyawan Star Go home décor yang merupakan 

area workshop, storage atau gudang. 

Gambar 3.13 Konsep Zoning 

 

Sumber: Data Olahan Pribadi 

Private 

Public 
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Untuk pola sirkulasi yang diterapkan dalam desain merupakan jenis linear 

dimana pengunjung yang datang dapat melihat seluruh produk yang di 

tampilakan dengan satu arah tujuan. Dengan peletakan meja lobby yang 

memiliki perbedaan jarak atara jalan masuk lebih besar dan jalan untuk keluar 

lebih kecil dan melalui meja kasir untuk memudahkan pengunjung untuk 

melaluakn pembayaran tanpa harus mengganggu sirkulasi pengunjung yang 

sedang melihat lihat di dalam showroom. 

Gambar 3.14 Sirkulasi Pengunjung 

 

Sumber: Data Olahan Pribadi 

 

Gambar 3.15 Sirkulasi Penghawaan dan Pencahayaan Alami Lantai 1 

 

Sumber: Data Olahan Pribadi 
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3.6.3. Konsep aplikasi karakter gaya dan suasana ruang 

Karakter gaya yang digunakan pada showroom Antaralain adalah 

contemporary clean dimana dengan desain yang dibuat dapat menampilkan 

citra perusahaan dan juga dapat menampilkan produk yang ditawarkan 

dengan desain yang bersih serta menggunakan material dan warna tidak 

terlalu banyak. 

Gambar 3.16 Konsep Aplikasi Karakter Gaya dan Suasana Ruang 

 

  

Sumber: Data Olahan Pribadi 

 

3.6.4. Konsep aplikasi bentuk dan bahan pada pelingkup 

Bentuk yang diaplikasikan pada desain showroom tidak lepas dari tujuan 

dalam menampilakn citra perusahaan dan menampilkan yang ditawarkan. 

 

Gambar 3.17 Konsep Aplikasi Bentuk dan Bahan Pada Pelingkup 

  

Sumber: Data Olahan Pribadi 
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3.6.5. Konsep aplikasi furnitur dan asesoris pendukung interior 

Star Go home décor pada dasarnya berjualan produk decorasi rumah, dalam 

showroom dapat menampilkan priduk yang ditawarkan serta memudahkan 

pembeli untuk membeli dan melihat barang asilnya. Untuk aksesoris 

pendukung interior yang terdapat dalam showroom sebagai tempat meletakan 

display antara lain rak display dang window display, selain itu juga terdapat 

meja kasir dan customer care di area lobi yang dapat memudahakan pembeli 

untuk mencari batuan maupun membeli barang. 

Gambar 3.18 Konsep Aplikasi Furnitur dan Asesoris Pendukung Interior 

 

Sumber: Data Olahan Pribadi 

 

3.6.6. Konsep aplikasi finishing pada iterior 

Finishing yang digunakan pada showroom lebih kearah penggunaan warna 

yang netral untuk menampilkan produk yang ditawarkan serta dapat mudah 

menyesuaikan tampilan display yang ada, material yang digunakan tidak 

terlalu banya hanya menggunakan material besi dengan warna hitam untuk 

mendisplay produk-produk yang cukup besar dan berat. Area window display 

tidak menggunakan pembatas ataupun penutup hanya saja diberi penyekat 

kecil dan sederhana untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan seperti 

tersandung di dekat pijakan di window display. 

 

 

 

 

 

 




