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BAB 2 

PERANCANGAN INTERIOR TOKO KAIN DAN PAKAIAN 

CENTRO TEXTILE  DI MALANG 

 

2.1. Pendahuluan 

2.1.1 Judul perancangan 

Judul perancangan yang diangkat sebagai tugas akhir program sarjana 

Arsitektur Interior Universitas Ciputra adalah “Perancangan Toko Kain Dan 

Pakaian Centro Textille  Di Malang” Berikut pengertian judul dan karya tulis: 

a. Pengertian dari “Perancangan” adalah : 

Menurut Ching (1966), perancangan adalah merencanakan, menata dan 

merancang ruang-ruang bagian dalam sebuah bangunan, termasuk 

bidang-bidang lingkupan arsitektur di dalamnya. 

b. Pengertian dari “Interior” adalah: 

Menurut Ching dan Binggeli (2012), desain interior adalah 

Interior design is the planning, layout, and design of the interior 

spaces within buildings. These physical settings satisfy our basic need 

for shelter and protection,set the stage for and influence the shape of 

our activities, nurture our aspirations, express the ideas that 

accompany our actions, and affect our outlook, mood, and personality. 

The purpose of interior design, therefore, is the functional 

improvement, aesthetic enrichment, and psychological enhancement of 

the quality of life in interior spaces. 

 

Definisi tersebut menjelaskan bahwa desain interior adalah sebuah 

perencanaan tata letak dan perancangan ruang dalam di dalam 

bangunan. 
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c. Pengertian dari “Toko” adalah : 

Menurut KBBI, toko adalah kedai berupa bangunan permanen tempat 

menjual barang-barang 

d. Pengertian dari “Centro Textille” adalah: 

Centro Textille adalah perusahaan dan nama toko dari bangunan yang 

akan dirancang. 

e. Pengertian dari “Malang” adalah : 

Malang merupakan kota tempat dari lokasi bangunan perusahaan yang 

akan dirancang. 

 

2.1.2 Latar Belakang Permasalahan 

Kain adalah salah satu bahan dasar yang esensial bagi kehidupan manusia 

mengingat setiap pakaian yang dikenakan untuk membalut tubuh manusia 

sebagian besar terbuat dari kain atau bahan fabrik. Kebutuhan tersebut juga 

semakin lama akan semakin bertambah mengingat poplasi manusia yang setiap 

harinya juga terus bertamah, oleh karena itu toko pakaian dan kain adalah sesuatu 

yang juga dibutuhkan oleh manusia mengingat pakaian adalah  salah satu dari tiga 

kebutuhan primer untuk kelangsungan hidup manusia. 

Sehubungan dengan itu, CentroTextile adalah salah satu toko kain besar 

yang berada di kota Malang. Jumlah koleksi dan display kain yang ada di dalam 

toko tersebut juga terhitung cukup banyak mengingat CentroTextille memiliki dua 

bangunan untuk menjadi display dari kain-kain tersebut yang memiliki banyak 

rupa dan jenis. Owner sendiri menginginkan tokonya ini menjadi toko yang 

disukai oleh para kustomer tidak hanya karena harga, dan kelengkapan produknya, 



60 
 

tapi juga karena kustomer merasa nyaman ketika memilih barang yang akan dibeli, 

dimana kain ditata dan disortir sesuai kategorinya sehingga lebih mudah 

ditemukan. 

 

2.1.3 Perumusan Masalah 

Perumusan masalah yang sudah dirangkum berdasarkan analisa 

permasalahan klien dan dari hasil observasi adalah : 

1. Bagaimana memaksimalkan ruang toko yang tidak memiliki sekat 

sehingga bisa menciptakan alur yang baik dalam artian sistematis 

namun masih terasa nyaman untuk bersirkulasi? 

 

2.1.4 Tujuan Perancangan 

Tujuan dari perancangan ini adalah untuk menyelesaikan kebutuhan desain 

yang menjadi masalah yang dihadapi oleh klien. Diharapkan dengan adanya 

desain ini, apa yang ingin dicapai oleh pemilik lewat desain ini, yaitu alur yang 

baik dalam artian sistematis namun masih terasa nyaman untuk bersirkulasi. 

 

2.1.5 Manfaat Perancangan 

2.1.5.1 Manfaat Teoritis 

Manfaat dari perancangan ini sendiri adalah untuk menguji kemampuan 

dari desainer untuk mengevaluasi apa yang perlu ditingkatkan lagi ke depannya, 

diharapkan juga perancangan ini dapat menjadi inspirasi dan referensi bagi 

mereka yang membutuhkan solusi sejenis dengan proyek desain ini. 
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2.1.5.2 Manfaat Praktis 

Manfaat praktis dalam perancangan desain arsitektur interior ini adalah: 

dengan adanya desain ini, apa yang ingin dicapai oleh pemilik lewat desain ini, 

yaitu alur kerja yang baik dan efisien serta memiliki nilai estetis sehingga 

pengunjung bisa merasa nyaman di dalamm toko dan kemudian akan memilih 

untuk kembali berkunjung. 

 

2.1.6 Ruang Lingkup Perancangan 

Lokasi dari proyek ini adalah sebuah bangunan ruko dan bangunan yang 

berasal dari rumah tinggal yang dirubah menjadi toko kain dan kantor serta tempat 

tinggal untuk Manajer. Perancangan ini mencakup luasan yang telah ditentukan 

oleh owner yaitu lantai 2 bangunan 2 lantai sebesar 795.5 m2 dengan kebutuhan 

ruang yang dibutuhkan sebagai berikut: 

• Area Toko : Display, Display Maneqin, Kasir, Gudang/tempat 

penyimpanan 

• Area Tinggal& Kantor : Kantor manajer, area tinggal manajer 

 

2.2. Tinjauan Data Lapangan 

a. Nama lengkap pemilik : Elvi Latifah 

b. Alamat kantor lengkap : Jl. I.R. Rais No.1, Kauman, Klojen, 

Kota Malang 

c. Nomer telepon   : 0813 3187 8696 

d. Alamat email   : centrotextile.malang@gmail.com 

e. Jenis proyek   : Toko textil dan butik 

mailto:centrotextile.malang@gmail.com
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f. Nama Perusahaan  : Centro Textile 

g. Nama lengkap badan usaha : Centro Textile 

h. Logo perusahaan  : - 

i. Alamat kantor lengkap : Jl. I.R. Rais No.1, Kauman, 

Kota Malang 

j. Bidang usaha perusahaan : Toko Tekstil 

k. Jasa/produk yang ditawarkan : Kain dan pakaian 

l. Luas tanah   : 420 m2 

m. Luas Bangunan (dirancang)    : 915.5m2 ( 2 bangunan 2-3 lantai) 

n. Batasan Proyek   : Area Desain adalah kedua bangunan  

Lantai 1 dan 2 dengan total luasan 

keseluruhan 795.5 m2 

Bangunan dari Centro Textille ini sendiri memiliki orientasi ke arah 

selatan sedikit ke arah barat daya, namun permukaan barat dan timur juga cukup 

terpapar sinar matahari karena memiliki  luasan yang cukup besar. Jalan raya pun 

langsung bertemu dengan pintu masuk utama yang berada di lantai 2 bangunan 1. 

Hal tersebut bisa terjadi karena permukaan tanah yang membukit mengakibatkan 

lantai 2 sedikit diatas jalan raya (sekitar 40 cm) dan 1 berada di bawah jalan raya. 
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Gambar 2.1. Gambar lokasi dari google maps 

Sumber : Google Maps (2018) 

 

 

2.2.1 Data Proyek 

2.2.1.1 Tinjauan Umum 

Menurut KBBI, toko adalah kedai berupa bangunan permanen tempat 

menjual barang-barang. 

Toko kain Centro Textille ini sendiri menginginkan tatanan yang 

mementingkan alur dan efisiensi kerja tanpa mengilangkan nilai estetis dari toko 

tersebut, sehingga tidak hanya pekerja menjadi lebih efisien, namun pengunjung 

juga betah dan akan memilih untuk kembali mengunjungi Toko Kain Centro 

Textile di waktu kedepan. 

Lokasi dari proyek ini adalah sebuah bangunan ruko dan bangunan yang 

berasal dari rumah tinggal yang dirubah menjadi toko kain dan kantor serta tempat 

tinggal ntuk Manajer. Perancangan ini mencakup luasan yang telah ditentukan 

oleh owner yaitu lantai 2 bangunan 2 lantai sebesar 795.5 m2 dengan kebutuhan 

ruang yang dibutuhkan sebagai berikut: 

 



64 
 

• Area Toko : Display, Display Maneqin, Kasir, Gudang/tepat penyimpanan 

• Area Tinggal& Kantor : Kantor manajer, area tinggal manajer 

 

2.2.1.2 Tinjauan Khusus 

a. Tujuan Didirikan 

Tujuan didirikan Toko Kain Centro Textile tidak memiliki 

perbedaan yang signifikan dibandingkan yang lain, yaitu sama-sama 

membuka usaha bisnis dan mencari keuntungan dengan menyediakan 

produk kain dan pakaian yang tetap mengutamakan kebutuhan dan 

kepuasan kustomer. Dalam menjalankan bisnis, bagaimanapun tetap 

membutuhkan sebuah value yang membedakan dari kompetitor yang 

lain, value yang diberikan dari Toko Kain Centro Textile sendiri 

adalah koleksi yang selalu up to date dengan harga yang sesuai dengan 

kantong customer, juga kelengkapan dari produk selain kain seperti 

aksesorid dan sebagainya. Value lain yang ingin dimunculkan adalah 

alur kerja dan kustomer yang efisiend dan tempat yang nyaman 

sehingga klien bisa betah dan memilih untuk datang ke Toko Kain 

Centro Textile kembali di kemudian hari. 

b. Tata Cara dan Ketentuan 

Dalam merancang desain Toko Kain Centro Textile sendiri, klien 

alur yang baik dan efisien, baik itu untuk pekerja maupun kustomer 

sehingga pekerja bisa lebih efektif dalam bekerja, dan kustomer disa 

dengan mudah menemukan barang yang diinginkannya.  
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c. Struktur Organisasi 

Dalam merancang desain Toko Kain Centro Textille sendiri, klien 

menginginkan adanya pola organisasi ruang atau sirkulasi yang dapat 

menonjolkan dan membawa manfaat akan hubungan sosial pekerja 

satu sama lain. 

Bagan 2.2. Struktur organisasi perusahaan 

Sumber : Data olahan Pribadi (2018) 

 

 

2.2.1.3 Data Tapak 

Lokasi tapak berada di daerah Kauman, kota Malang dengan orientasi 

bangunan ke arah selatan dengan sedikit condong ke barat daya. Bangunan terdiri 

dari 2 bangunan yang jika ditotal memiliki luas tanah sekitar 420 m2. Di sebelah 

utara dan timur dari bangunan adalah sungai, dan rumah tinggal (untuk bangunan 

2) yang sudah tidak ditempati. Untuk bagian barat dari bangunan adalah gerbang 

kompleks dan rumah tinggal milik warga sekitar. Bagian selatan dari bangunan 

adalah jalan raya yang berseberangan dengan musolah milik warga sekitar. 
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Permasalahan dari tempat tersebut tidak banyak karena lokasi yang cukup 

dingin dan cahaya matahari yang didapat terasa cukup dan tidak berlebih. Hanya 

untuk noise dan polusi pada bangunan 1 cukup tinggi karena langsung menghadap 

ke jalan raya. 

 

 

 

 

Gambar2.3. Jalan Depan Centro Textille 

Sumber : Data olahan pribadi (2018) 

Gambar 2.4. Tapak Barat dari Centro Textille 

Sumber : Data olahan pribadi (2018) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.5. Tampak Timur dari Centro Textille 

Sumber : Data olahan pribadi (2018) 
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Gambar 2.6. Interior dari Centro Textille 

Sumber : Data olahan pribadi (2018) 

 

 
 

Gambar 2.7. Interior dari Centro Textille(2) 

Sumber : Data olahan pribadi (2018) 

 
Gambar 2.8. Meja Kasir Centro Textille 

Sumber : Data olahan pribadi (2018) 
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2.2.1.4 Data Pengguna 

Pengguna Toko Kain Centro Textille terrbagi menjadi dua, yaitu internal 

dan eksternal perusahaan. Di mana bagian internal adalah semua karyawan terkait 

yang akan menghuni bangunan tersebut, dan bagian eksternal adalah para 

pengunjung dari Toko Kain Centro Textille. Pengelompokan ini berdasarkan dari 

keinginan owner yang akan digunakan sebagai acuan dalam mengatur sirkulasi 

nantinya. Para pengguna Toko Kain Centro Textille adalah sebagai berikut : 

a. Pemilik 

b. Manajer 

c. Admin 

d. Kasir 

e. Staff 

f. Pengunjung Toko Kain Centro Textille 

2.2.1.5 Aspek Pendukung Ruang 

Aspek pembentuk ruang dari perancangan desain bangunan ini berupa 

elemen desain antara lain dinding, lantai, dan plafon. Ketiga elemen tersebut 

adalah elemen eksisting dari bangunan saat ini yang perlu dimanfaatkan kembali, 

pada beberapa aspek nantinya akan direnovasi dan didesain ulang untuk 

memenuhi kebutuhan desain 

 

2.2.2 Data Tipologi 

2.2.2.1 Data Tipologi Batik Keris 
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Gambar 2.9. interior dari Batik Keris 

Sumber : Data olahan pribadi (2018) 

 

a. Konsep Tata Letak 

 

Gambar 2.10. Tatanan Batik Keris 

Sumber : Data olahan pribadi (2018) 

 

Tatanan letak yang digunakan adalah  straight plan dimana display 

dijadikan dinding atau pembatas sehingga menciptakan lorong untuk 

mempermudah pelanggan melihat produk. Window display terdapat 
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manekin yang mengenakan produk dari Batik Keris seperti kemeja 

dan celana, lalu, masuk akan ada tatanan display produk mulai dari 

pakaian hingga kain, lalu pada bagian belakang terdapat kasir dan 

storage pada ruang belakang kasir. 

b. Konsep Ambience 

Ambiece yang dipilih dari kebanyakan retail milik Batik Keris antara 

lain  adalah warm yang nyaman dan dengan sedikit unsur kemewahan 

seperti penggunaan unsur material/aksen kayu pada bagian display 

atau pun diniding dan plafond. 

c. Konsep Furnitur dan Elemen Ruang 

Konsep isi ruangnya pun cukup standar dengan tambahan unsur 

homey yaitu penggunaan objek yang biasa kita temui di rumah seperti 

meja kayu lingkaran untuk menjadi salah satu media display 

d. Konsep Teknologi Bangunan 

Untuk teknologi bangunan nya juga tidak ada yang spesial hanya 

penggunaan cctv dan sensor untuk sistem keamanan di pintu keluar 

dimana alat tersebut akan berbunyi jika ada barang yang tercuri. Lalu 

juga ada penghawaan bawaan dari tempat toko/retail yang biasanya 

berada di mall yang berarti meggunakan AC central 

e. Konsep Pelingkup 

Dari sisi plafond menggunakan warna standard seperti putihatau krim 

dengan sedikit aksen kayu yang merupakan vinyl. Untuk dinding yang 

tidak tertutup oleh display juga menggunakan warna serupa yang 

dapat membuat pelanggan menjadi nyaman berada di dalam, 
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menggunakan material asli tempat dan gypsum untuk tambahan. 

Untuk lantai juga mengikuti bawaan tempat yang biasanya sudah 

menggunakan granit tile dengan ukuran antara 60x60 cm hingga 

80x80 cm dengan warna krim pucat. 

2.2.2.2 Data Tipologi Mirota 

 

Gambar 2.11. interior dari Mirota 

Sumber : Data olahan pribadi (2018) 

a. Konsep Tata Letak 

Memantfaatkan departmentalization dengan menciptakan loop dari 

barang-barang yang di jual dengan memanfaatkan straight  plan.  

Penataan dipisah antara jenis produk satu dengan lainnya misal kain 

dengan kain, lalu pakaian dengan pakaian. Barang didisplay sesuai 

kelasnya. Misal ada satu kain  batik tulis yang mahal  maka akan di 

taruh/didisplay di tempat yang berbeda mencoba menonjolkan 

kespesialannya. Kain akan ditaruh bersama dengan kain kemudian 

dipisahkan oleh lemari yang menjadi partisi, dibalikknya baru menjual 

pakaian jadi. Tidak dijadikan satu tanpa pemisah 
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b. Konsep Ambience 

Ambience yang ingin diberikan kepada pelanggan adalah ambience 

kejawa-jawaan yang homey memanfaatkan perabot yang bisa kita 

temuka sehari-hari seperti lemari bufet, meja amben yang digunakan 

untuk menaruh tumpukan kain, dan penggunaan cermin untuk 

menambah kesan luas. 

c. Konsep Furnitur dan Elemen Ruang 

Furnitur yang digunakan adalah furnitur yang biasa kita dapati sehari-

hari, terutama pada rumah jawa seperti kursi amben yang dijadikan 

tempat menaruh kain atau lemari kayu untuk menaruh display barang 

lainnya. 

d. Konsep Teknologi Bangunan 

Untuk teknologi bangunan nya juga tidak ada yang spesial hanya 

penggunaan cctv dan sensor untuk sistem keamanan di pintu keluar 

dimana alat tersebut akan berbunyi jika ada barang yang tercuri. Lalu 

AC split digunakan sebagai penghawaan aktif. 

e. Konsep Pelingkup 

Konsep pelingkup di sini seperti rumah tinggal pada umumnya 

sehingga pelanggan merasa seperti berada dirumah sendiri seperti 

penggunaan keramik putih dengan ukuran 40x40 yang sudah sangat 

sering kita temui di rumah-rumah tinggal, lalu dinding dengan warna 

putih atau cokelat war sehingga merasa nyaman berada di dalam. 

Sedangkan untuk plafond juga menggunakan flat dan biasa. 
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2.3. Tinjauan Literatur 

2.3.1 Batasan- Batasan Perancangan 

Pada proyek Toko Kain dan Pakaian Centro Textille, area yang didesain 

adalah area Perancangan ini mencakup luasan yang telah ditentukan oleh owner 

yaitu lantai 2 bangunan 2 lantai sebesar 795.5 m2. Terdiri dari 2 bangunan yang 

berseberangan dalam suatu kompleks kecil. Dua bangunan ini memiliki fungsi 

yang cukup mirip yaitu, store atau toko namun yang berbeda berada di lantai 2 

bangunan 2 dimana pada lantai tersebut akan dijadikan kantor sekaligus tempat 

untuk tinggal bagi Manager dari CentroTextille itu sendiri. Tidak  banyak yang 

diminta oleh owner hanya penyegaran dan perbaikan alur sehingga lebih efisien 

dan rapih. Untuk bangunan 2 karena masih baru jadi maka perlu dirancang dari 

awal namun akan lebih banyak window display pada bangunan 2 karena memang 

sudah disediakan tempat khusus untuk memajang boneka manekin. 

Untuk gaya yang akan digunakan owner sendiri tidak memberi batasan, 

namun owner ingin terlihat sedikit mewah namun juga masih simple sehingga 

ditentukanlah tema simple and clean dimana desain akan didominasi dengan 

warna putih sehingga terkesan bersih dan rapih serta luas juga akan diberi ambient 

light dari LED strip berwarna kekuningan untuk memberi kesan mewah. Untuk itu 

maka cieling akan dirubah dari yang sebelumnya menggunakan vinyl bertekstur 

kayu dengan papan gypsum bercat putih atau bahkan acrilic putih, namun masih 

akan didiskusikan kembali. Lemari display pun juga akan difinish ulang dengan 

warna putih sehingga lebih asuk ke dalam konsep. Pemillik menyarankan untuk 

tidak merubah lantai, maka  lantai akan tetap menggunakan lantai dari eksisting. 
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2.3.2 Sistem Pelayanan Dalam Store 

Menurut Broudy (1990), sistem pelayanan store terbagi menjadi 3 jenis 

yaitu Full Service, Self Service, atau combination. Sistem full service adalah 

sistem yang digunakan untuk customer yang akan memerlukan konsultasi 

mengenai produk yang ditawarkan, dan biasanya terdapat karyawan perusahaan 

yang akan membantu mengarahkan. Sistem self service adalah sistem yang 

ditargetkan untuk para customer yang dapat memilih sendiri produk yang akan 

dibeli, biasanya customer juga akan mencari informasi sendiri terkait produk yang 

ingin dibeli. Sistem kombinasi merupakan kombinasi dari sistem full service dan 

self service yang sangat fleksibel dikarenakan customer akan dapat memutuskan 

sendiri, apabila sewaktu-waktu terdapat kebingungan barulah karyawan 

perusahaan dapat membantu mengarahkan. 

Centro Textille sendiri menggunakan sistem pelayanan combination, 

dimana pengunjung dapat berkeliling dalam toko atau area display , dan staff akan 

siap membantu apabila ada kesulitan atau pertanyaan, staff sendiri akan siap 

berada di beberapa titik di area display. 

 

2.3.3 Standar Elemen Pembentuk Ruang 

2.3.3.1 Tata Letak dan Organisasi Ruang 

Menurut Barr & Broady (1987) terdapat sebuah istilah bernama 

Departmentalization dimana itu adalah sistem penataan barang sehingga akan 

lebih membantu alur dari pembeli dan juga dapat meningkatkan penjualan. 
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Gambar 2.12. Departmentalization 

Sumber : design to sell a complete guide to retail store planning and design(1987) 

Barr & Boardy (1987) juga menjelaskan beberapa jenis tatanan yang cocok 

untuk retail store sebagai berikut: 

 

Gambar 2.13. Jenis tatanan untuk Retail Shop 

Sumber : design to sell a complete guide to retail store planning and design(1987) 

 

a. Straight Plan  

Straight plan adalah salah satu tatanan paling populer karena 

penggunaan biaya yang kecil dalam pengaplikasiannya. Menggunakan 
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dinding atau pemisah ruang lain seperti partisi untuk mencptakan space 

yang lebih kecil. Tatanan ini cocok untuk segala macam retail namun 

sangat ideal untuk toko buku. 

b. Pathway Plan 

Pathway Plan merupakan tatanan yang cocok untuk site dengan luasan 

yang besar karena dapat memberi kesan berjalan pada suatu lajur yang 

pasti dari awal hingga akhir, juga memberi kesan kerapihan.  

c. Diagonal Plan 

Diagonal plan sangat cocok digunakan untuk self service store dimana 

kasir diletakkan di tengah. Bentuknya yang dinamik membuat sirkulasi 

lebih baik. 

d. Curve Plan 

Curve plan sangat cocok digunakan dalam butiq atau toko yang 

menyediakan barang dengan kualitas atau nilai tukar tinggi. Tatanan 

ini  memberi kesan spesial pada pengunjung. 

e. Varied Plan 

Varied plan adalah tatanan yang sangat fungsional. Bentuk lebih 

advance dari straight plan. Sangat ideal untuk toko perhiasan. 

f. Geometric Plan 

Merupakan tatanan yang plaing eksotik, Geometric plan 

memanfaatkan showcase sebagai elemen dekorasi. Sangat cocok untuk 

digunakan ada toko apparel seperti pakaian, sepatu, dan sejenisnya. 
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2.3.3.2 Lantai 

Menurut Ching (1996), lantai / bidang alas merupakan salah satu unsur 

dari tiga elemen pembentuk ruang, lantai menjadi dasar pijakan untuk pemakai 

dari bangunan. Sebagai dasar unsur pembentuk ruang yang penting, lantai harus 

diperhatikan karena kemudian lantai dapat menentukan bagaimana kesan akhir 

yang didapatkan oleh pengguna saat melihat 

 

2.3.3.3 Dinding 

Menurut Ching (1996), dinding merupakan bagian dinding yang dipasang 

secara vertical dengan fungsi memisahkan antar ruang, baik antara ruang dalam 

maupun ruang dalam dengan ruang luar. Fungsi lain dari dinding juga adalah 

sebagai pemikul beban yang di atasnya dengan prinsip harus dapat menahan 3 

kekuatan pokok, yaitu tekanan horizontal, tekanan vertical, beban vertical dan 

daya tekuk yang diakibatkan dari beban tersebut 

Fungsi utama sebagai pemisah ruang memiliki peran besar dalam 

menentukan kesan suatu ruang karena penglihatan mata pengguna sebagian besar 

akan jatuh ke dinding mengingat tinggi mata manusia tegak lurus melihat sesuatu 

yang di depannya. Maka dari itu dinding haruslah dirancang sedemikian rupa dari 

segi finishing, warna, maupun bentuk. Menurut Neufert (1980) private space akan 

sangat baik memiliki dinding yang sebagian besar tertutup agar privasi dapat 

terjaga meskipun ruang-ruang didalamnya akan ada yang bersifat tertutup penuh, 

tertutup sebagian, bahkan terbuka berdasarkan jenis dan fungsi ruang tersebut. 

Sebaliknya beberapa public space akan lebih baik terbuka agar psikologi 

pemikiran dari konsumen tidak terbatasi dan tidak jenuh. Pembatas atau dinding 
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pemisah juga dapat menggunakan berbagai material tergantung kebutuhan privasi 

(terbuka, tertutup, atau terbuka sebagian), penggunaan material kaca juga dapat 

digunakan, aplikasi dinding akustik juga dapat digunakan apabila memiliki 

kebutuhan ruang yang kedap atau tidak bocor suara. 

Neufert (1980) juga menyatakan bahwa toko yang menjual produk fashion 

/ fabrik membutuhkan cermin yang ditasang secara vertikal di dinding. 

 

2.3.3.4 Plafon 

Menurut Ching (1996), langit-langit atau plafon adalah bagian dari 

konstruksi bangunan yang berfungsi sebagai langit-langit bangunan. Berdasarkan 

website rihants, pada dasarnya plafon dibuat dengan maksud untuk mencegah 

cuaca panas atau dingin agar tidak langsung masuk ke dalam rumah setelah 

melewati atap. Namun demikian dewasa ini plafon tidak lagi hanya sekedar 

penghambat panas atau dingin, melainkan juga sebagai hiasan yang akan lebih 

mempercantik interior suatu bangunan. Plafon biasanya dibuat dengan ketinggian 

tertentu, namun sebagai variasi ada juga yang dibuat tidak selalu rata.  

Menurut Neufert (1996), akan lebih baik bila memiliki langit-langit yang 

tidak terlalu rendah guna tidak membatasi juga psikologi pemikiran dari pengguna 

agar tidak jenuh. Sama halnya dengan public space namun alasannya untuk 

menciptakan kesan yang luas dan nyaman. Pada toko atau Display ceiling 

merupakan elemen yang penting untuk menggantung elemen dekorasi ataupun 

fungsional sebagai tempat menempelnya lighting yang diperlukan pada ruang 

Display untuk menonjolkan barang yang didisplay. 
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2.3.3.5 Furnitur 

Menurut Ching (1996) furnitur atau perabot adalah istilah yang 

digunakan untuk peralatan rumah tangga yang berfungsi sebagai tempat 

penyimpan barang, tempat duduk, tempat tidur, tempat mengerjakan sesuatu 

dalam bentuk meja atau tempat menaruh barang di permukaannya. Misalnya 

furnitur sebagai tempat penyimpan biasanya dilengkapi dengan pintu, laci dan rak, 

contoh lemari pakaian, lemari buku dll. Furnitur dapat terbuat dari kayu, bambu, 

logam, plastik dan lain sebagainya. Perabot yang akan digunakan pada bangunan 

ini bergantung dengan konsep yang akan dikeluarkan pada saat mendesain interior 

tempat tersebut. 

Neufert (1980) juga mengatakan bahwa tinggi tertinggi yang bisa diraih 

tangan adalah 220cm sedangkan idealnya antara 50-150cm dari lantai. 

 

2.3.3.6 Sistem Penghawaan 

Menurut Neufert (1996), sistem penghawaan dibagi menjadi dua jenis, 

yaitu sistem penghawaan alami dan sistem penghawaan buatan. Sistem 

penghawaan alami mengandalkan penghawaan langsung dari alam, sedangkan 

sistem penghawaan buatan dapat diatur secara langsung oleh manusia. Adanya 

alur penghawaan di dalam bangunan dapat meningkatkan kenyamanan dan 

kesehatan dari pengguna bangunan, menurut Neufert (1994; 16) suhu ruang 

menjadi poin penting dalam menciptakan kenyamanan suatu ruang yang 

didasarkan dari pergerakan udara dan hembusan udara tersebut. 

 

2.3.3.7 Sistem Pencahayaan 
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Menurut Neufert (1996), sistem pencahayaan juga dibagi menjadi dua 

jenis, yaitu pencahayaan alami dan pencahayaan buatan. Pencahayaan alami 

bersumber langsung dari matahari, sedangkan pencahayaan buatan bersumber dari 

lampu menggunakan listrik yang dibuat oleh manusia. 

Honggowidjaja (2003) mengatakan dengan adanya cahaya pada 

lingkungan ruang dalam yang bertujuan menyinari berbagai bentuk elemen-

elemen yang ada di dalam ruang, sehingga ruangan menjadi teramati dan dapat 

dirasakan suasana visualnya. Adanya sistem pencahayaan yang menerangi ruang 

akan membantu seluruh aktivitas di dalam ruang, namun setiap ruang memiliki 

fungsi dan jenis yang berbeda-beda sehingga pemilihan warna, kekuatan cahaya 

dari lampu perlu diperhatikan agar pencahayaan tidak terlalu redup dan tidak 

terlalu terang. Dapat dikatakan juga bahwa penerangan yang ada dalam ruang 

dapat membentuk estetika dan kesan dari ruang itu sendiri yang memengaruhi 

psikologis pengguna. 

Menurut Istiawan (2006), showroom memiliki sistem pencahayaan 

buatan yang bervariasi sebagai berikut:  

a. Downlight (Arah cahaya ke bawah) 

Arah pencahayaan ini berasal dari atas dengan tujuan untuk 

memberikan cahaya pada obyek di bawahnya. 

b. Uplight (Arah cahaya ke atas) 

Pencahayaan datang dari bawah ke atas, berperan untuk menciptakan 

kesan megah, dramatis, dan memunculkan dimensi. 

c. Backlight (Arah cahaya dari belakang) 
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Arah pencahayaan berasal dari belakang obyek untuk memberikan 

aksesntuasi pada obyek seperti menimbulkan siluet. 

d. Sidelight (Arah cahaya dari samping) 

Arah cahaya datang dari samping sehingga memberikan penekanan 

pada elemen interior tertentu. 

e. Frontlight (Arah cahaya dari depan) 

Arah cahaya datang dari depan obyek dan biasanya diaplikasikan 

pada obyek dua dimensi. 

Ada juga yang disebut highlighting yang jika menurut cambridge 

dictionary adalah untuk menarik perhatian atau memberi penegasan pada sesuatu 

yang penting. Pada hal ini kain premium akan di beri pencahayaan khusus seperti 

ditembak track lamp dari plafond. 

 

2.3.3.8 Sistem Akustik 

Menurut situs www.m2d.asia (2016), Dalam mencapai konsentrasi dalam 

melakukan suatu kegiatan seperti perkantoran, terkadang dibutuhkan yang 

namanya sistem akustik untuk mencapai titik tersebut. Untuk membuat ruangan 

kedap suara, ada banyak cara yang dapat dilakukan, salah satunya adalah 

membuat panel akustik.  

Situs www.m2d.asia (2016) berpendapat bahwa menciptakan panel 

akustik untuk ruang dengar dapat dilakukan dengan sederhana, seperti 

menggantung permadani di dinding sampai pada panel-panel akustik yang 

canggih dengan perhitungan dan material khusus. Perubahan kualitas suara dapat 

dirasakan hanya dengan menambahan atau memindahkan bahan-bahan yang 
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umum, seperti karpet, permadani, dan gorden. Panel akustik ini tergolong murah 

dan sederhana, terkadang memiliki estetika yang lebih baik dan menyenangkan.  

Begitu juga dengan ruang yang tidak terlalu membutuhkan konsentrasi 

seperti public space, atau pada kasus ini adalah toko kain itu sendiri, kebisingan 

dari suatu kegiatan juga dapat dimanipulasi dengan membentuk ulang suara 

tersebut, dapat dari cara penyaringan suara, atau bahkan dengan melakukan 

shadowing (pembayangan suara) untuk membayangi suara tersebut agar tidak 

terlalu terdengar. 

2.3.3.9 Sistem Keamanan 

Menurut situs www.indraga.com (2016), sistem keamanan juga menjadi 

hal yang perlu dipertimbangkan dalam merancang suatu desain, terutama untuk 

bangunan komersial agar meminimalisir kerugian yang sewaktu-waktu dapat 

terjadi akibat pencurian, penipuan pada penyimpanan barang berharga, informasi 

dan sebagainya. Pertimbangan yang perlu diperhatikan adalah jenis sistem 

keamanan, berbeda alat akan memiliki fungsi tersendiri. Sistem keamanan yang 

cenderung dipakai adalah penggunaan kunci pada setiap pintu. 

Situs www.arsitektur-indonesia.com (2016) juga menyatakan, dalam 

desain terdapat istilah keamanan desain, yaitu suatu desain interior maupun 

eksterior perlu memerhatikan keamanan pengguna saat menggunakan perabot atau 

pelengkap yang ada di dalam bangunan itu. Beberapa area yang perlu diperhatikan 

contohnya adalah entrance, perlu diperhatikan bahwa bagian tersebut akan dapat 

terpapar hujan sedangkan pengguna dapat sewaktu-waktu melintasinya, maka 

disarankan menggunakan material yang sedikit kasar untuk meminimalisir 

kecelakaan akibat terselip. 
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2.3.3.10 Sistem Plambing 

Menurut situs www.egsean.com (2017) sistem plambing bangunan 

terbagi menjadi 3 yaitu Air bersih, Air kotor, dan Kotoran. Sistem plambing air 

bersih tersambung dengan sumber air dari PDAM yang masuk ke meteran air 

yang ada di tiap bangunan, kemudian disebarkan atau didistibusikan ke sumber 

tempat dalam bangunan yang membutuhkan air bersih. Dalam praktiknya, 

terdapat juga penyimpanan air yaitu Tandon yang dapat diletakkan di bawah tanah 

maupun di ketinggian bangunan. Peletakan tandon harus jauh dari Septic Tank 

untuk menghindari kontaminasi air. Sistem plambing air kotor merupakan jalur 

buangan air kotor atau dengan istilah grey water. Yang tergolong air kotor adalah 

air buangan rumah tangga, air bekas mandi, air hujan, dan lain-lain. Semua air 

kotor ini akan disalurkan ke buangan saluran riol kota. 

Kemudian untuk sistem plambing air kotor adalah jalur buangan untuk 

kotoran yang akan disalurkan ke septic tank, pada setiap septic tank harus terdapat 

resapan untuk membuang air dari kotoran. Pemipaan kotoran harus langsung ke 

septic tank dan tidak boleh digabung untuk menghindari pennyumbatan, model 

pipa yang terlalu siku juga harus dihindari dengan alasan yang sama. 

 

2.3.3.11 Sistem Mekanikal Elektrikal dan Sistem Informasi 

Menurut website www.jasasipil.com (2015), sistem mekanikal elektrikal 

adalah menyangkut persediaan sarana distribusi listrik tegangan rendah dari panel 

utama tegangan rendah (LVMDP (Low Voltage Distribution Panel) ke panel sub 

distribusi hingga peralatan atau accesories. Urutannya adalah dari Sumber daya 
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atau tegangan yang bersumber dari PLN yang masih merupakan tegangan 

menengah akan masuk ke gedung menjadi tegangan rendah, yaitu dengan 

memasukkan tegangan menengah tersebut lebih dahulu ke trafo, yang kemudian 

didistribusikan lewat panel distribusi utama tegangan rendah atau LVMDP (Low 

voltage distribution panel) . Dari panel tegangan rendah ini kemudian 

disitribusikan ke panel sub distribusi (atau disebut juga dengan panel MDP (main 

distrubution panel) atau ada juga yang menyebut panel SDP (sub distribution 

panel) dan seterusnya ke panel peralatan hingga outlet pemakai (stop kontak, 

lampu dan lain-lain).  

Sistem teknologi informasi sendiri mencakup teknologi berbasis 

komputasi yang memiliki jaringan dalam satu gedung, antara lain telepon, LAN 

(Local Area Network), CCTV, dan lain-lain. 

 

2.3.4 Antropometri dan Ergonomi 

 

Gambar 2.14. Retail shop  

Sumber : Human Dimensions (1979) 
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Gambar 2.15. Retail shop  

Sumber : Human Dimensions (1979) 

 

2.4. Analisa Data 

2.4.1 Pola Aktivitas Pemakai 

Pola aktivitas pemakai ruangan dianalisa saat observasi proyek. Terdapat 

beberapa pengguna dari ruang yang mungkinn saja sama seperti staff/karyawan 

dengan kasir yang berada di dalam satu ruangan yang sama atau manajer yang 

bekerja di kantor dan hanya sesekali mengawasi pekerjaan para karyawan lalu ada 

juga Owner yang jarang sekali berada di toko untuk mencari suply barang baru.  

Berikut adalah pola aktivitas pengguna dalam bentuk tabel dan bagan : 
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Gambar 2.16. Retail shop  

Sumber : Data olahan pribadi (2018) 

 

Tabel 2.1. Retail shop 

 

Sumber : Data olahan pribadi (2018) 
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2.4.2 Pola Sirkulasi Ruang 

Pola Sirkulasi Ruang dari Centro Textille saat ini didominasi oleh 

pengunjung toko yang bergerak untuk mencari barang yang diinginkan. Tatanan 

eksisting pun berkarakter loop sehingga tidak ada jalan yang buntu atau eksit 

sehingga bisa ke mana saja. Lalu untuk bangunan 2 karena asih baru maka 

sirkulasi belum ada dan baru harus dipikirkan. 

 

2.4.3 Karakteristik Kebutuhan Ruang 

Dalam perancangan terdapat banyak aspek yang harus diperhatikan bagi 

tiap-tiap ruang. Setiap ruang memiliki karakteristik kebutuhan tersendiri. 

Kebutuhan yang perlu diprioritaskan untuk setiap ruang adalah sebagai berikut: 

a. Display : 

• Lighting Quality : memerlukan tambahan lampu berwarna 

kuning untuk menambah kesan dramatis 

• MV AC : - 

• Acoustic Quality : - 

• Flexibility : perlu kefeksibelan karena masa display taip produk 

terbatas 

• Maintenace : material minim mintenace 

• Privacy :- 

• Enclosure Degree : terbuka  

• Security : terpasang cctv 

• Electricity : - 
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b. Shop : 

• Lighting Quality : Menggunakan lampu utama dengan warna cool 

daylight dengan tambahan accent light berwarna kuning dari LED strip. 

• MV AC : Perlu penghawaan aktif, menggunakan AC sebesar 1 PK 

dan AC cassette 2 PK pada beberapa tempat. 

• Acoustic Quality : - 

• Flexibility : Perlu fleksibilitas tinggi sehingga restok barang 

menajadi lebih mudah. 

• Maintenace : menggunakan material tahan lama dan minim 

maintenace. 

• Privacy : - 

• Enclosure Degree : terbuka untuk umun (publik). 

• Security : menggunakan CCTV untuk sistem pengamanan. 

• Electricity : Mesin hisap (vacuum cleaner) untuk membantu 

membersihkan ruang. 

c. Kasir : 

• Lighting Quality : Menggunakan lampu utama dengan warna cool 

daylight dengan tambahan accent light berwarna kuning dari LED strip. 

• MV AC : Perlu penghawaan aktif, menggunakan AC sebesar 1 PK 

dan AC cassette 2 PK pada beberapa tempat. 

• Acoustic Quality : -  

• Flexibility : fleksibel untuk bergerak kasir. 

• Maintenace : menggunakan material tahan lama dan minim 

maintenace. 
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• Privacy : tinggi  

• Enclosure Degree : terbuka untuk pengunjung namun ada sisi yg 

tidakdapat dimasuki oleh pengunjung. 

• Security : menggunakan CCTV untuk sistem pengamanan, terdapat 

brankas mini untuk menyimpan barang. 

• Electricity : mesin kasir, mesin kartu debit dan kredit. 

d. Kantor / Tempat Tinggal : 

• Lighting Quality : Menggunakan lampu utama dengan warna cool 

daylight dengan tambahan accent light beerwarna kuning dari 

downlight. 

• MV AC : Perlu penghawaan aktif, menggunakan AC sebesar 1 PK 

• Acoustic Quality : tidak terlalu dibutuhkan namun boleh jika 

ditambahkan. 

• Flexibility : fleksible, mudah untuk memindahkan barang. 

• Maintenace : menggunakan material tahan lama dan minim 

maintenace. 

• Privacy : tinggi, hanya untuk manajer atau tamu 

• Enclosure Degree : tertutup 

• Security : menggunakan CCTV untuk sistem pengamanan. 

• Electricity : peralatan penunjang kebutuhan sehari-hari selain 

komputer terdapat mesin cuci, kulkas, dan TV 

2.4.4 Hubungan Antar Ruang 

Setalah melakukan analisa akan karakteristik kebutuhan ruang dan 

hubungannya satu sama lain, ditemukan hubungan antar ruang sebagai berikut: 
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Gambar 2.17. Hubungan antar ruang  

Sumber : Data olahan pribadi (2018) 

Bisa dilihat bahwa kebanyakan dekat hanya pengecualian pada kantor 

yang memang berada di lantai 2 bangunan 2 atau gudang yang berada di 

bangunan 1 lantai 3. Display agak dekat degan office karena memang disediakan 

di satu lantai dengan kantor dan tempat tinggal manajer, namun terpisah oleh 

dinding sehingga tidak sedekat itu. 

 

2.4.5 Analisa Tapak 

Analisa Tapak terbagi menjadi dua yaitu analisa tapak luuar dan tapak 

dalam. Terdapat beberapa parameter yang kemudian akan dianalisa untuk 

kemudian dijadikan zoning. 

a. Analisa tapak luar : 

• Memiliki suhu cukup dingin karena berada di dataran tinggi. 

Suhu rata-rata 22-24 C 

• Akses jalan tidak terlalu besar, namun sudah sangat cukup. 

• Lokasi cukup padat dan macet pada jamjam tertentu 
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• Lokasi yang berada di tepi jalan langsung mengakibatkan noise 

yang cukup tinggi. 

b. Analisa tapak dalam : 

• Akses 

 

Gambar 2.18. Akses & sirkulasi 

Sumber : Data olahan pribadi (2018) 

Akses masuk terdapat beberapa cara antara lain dari jalan raya 

masuk lewat lantai 2 bangunan 1, atau masuk ke kompleks 

kecil untuk kemudian masuk ke toko lewat pintu 1 dan 2 

bangunan 2 atau pintu bawah dari banguan 1. Untuk 

pengendara mobil biasanya akan masuk lewat kompleks kecil 

yaitu lewat pintu bawah. 

• Privasi 

Terbagi menjadi 3 yaitu private, semi private, dan public. Area 

public antara lain adalah toko dan kantor sendiri, semi private 

ada di beberapa bagian dari tempat tinggal manajer dan display, 

lalu private ada di ruang kerja manajer dan tempat tinggal 

manajer. 
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Gambar 2.19. Privacy 

Sumber : Data olahan pribadi (2018) 

• Pencahayaan 

Pencahayaan ada tapak bermaterial kaca seperti pada sisi timur 

bangunan 2 atau pada hampir semua sisi bangunan 1 akan baik 

mengingat cahaya akan masuk dengan mudah. 

 

Gambar 2.20. Pencahayaan 

Sumber : Data olahan pribadi (2018) 
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• Kebisingan 

Area cukup bisisng karena memang laangsung berada di tepi 

jalan raya yang cukup padat, namun untuk area belakang sudah 

cukup sepi mengingat dalam kompleks tidak banyak rumah yg 

ditinggali dan belakang dari site adalah sungai. 

 

Gambar 2.21. Noise 

Sumber : Data olahan pribadi (2018) 

• Kelembaban 

Karena berada di apitan sungai dan rumah warga, tingkat 

kelembaban di bangunan cukup tinggi, terlebih pada beberapa  

bagian yg menempel langsung pada sungai maka tingkat 

kelembaban akan cukup tinggi. 
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Gambar 2.22. Kelemaban 

Sumber : Data olahan pribadi (2018) 

• Zoning 

Untuk zoning pada akhirnya yang dipilih adalah zoning 1 yang 

meletakkan lokasi kasir di tengah  bagunan 2 dekat dengan 

display. Zoning ini dipilih karena dirasa peletakan seperti itu 

dapat membantu mengawasi. 

 

Gambar 2.23. Zoning 

Sumber : Data olahan pribadi (2018) 
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2.5. Konsep dan Aplikasi 

2.5.1 Konsep Solusi Perancangan 

Konsep solusi perancangan ini yaitu Simple and Clean. Desain ini 

bertujuan untuk memberikan kesan bersih dan rapih dimana pada toko kain sedikit 

jarang ditemui, terutama pada toko kain yang intensitas pengunjungnya tinggi. 

Penggunaan bentukan geometrik dasar seperti persegi, lingkaran, segitiga, dan 

segi enam adalah salah satu pengaplikasian dari konsep ini karena yag diinginkan 

dari konsep ini adalah fungsionalitas dari segala bentukannya. Pengaplikasiannya 

antara lain adalah bentukan persegi yang membuat peletakan storage yang juga 

berbentuk persegi sehingga penggunaan space-nya lebih efisien. Pengaplikasian 

bentuk geometri dasar ini lebih banyak berada pada produk interior seperti storage, 

display, kursi, dan sebagainya. 

 

2.5.2 Konsep Zoning, Organisasi Ruang, dan Pola Sirkulasi 

Untuk zoning, tidak banyak zoning yang bisa dijelaskan selain sebagian 

besar  adalah untuk store. Untuk pola sirkulasi yang digunakan adalah sistem loop 

sehingga akan memudahkan alur kerja sehingga lebih efisien seperti permintaan 

owner, dimana dengan sistem ini tidak ada jalan buntu sehingga bisa degngan 

mudah ke mana saja, baik staff atau pengunjung. Untuk kasir memang diletakkan 

di lokasi dimana mudah untuk kasir mengawasi keadaan toko sehingga jika bisa 

dengan mudah mendapati orang yang akan bertindak kurang baik seperti mencuri. 

Terakhir untuk restok maka digunakan satu jalur di lantai dua bangunan satu yang 

emang pintunya tersambung dengan jalan raya langsung untuk memasukkan 

barang baru ke gudang yang berada di lantai tiga. 
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Gambar 2.24. Denah lantai 1 dan lantai 2 

Sumber : Data olahan pribadi (2018) 

 

2.5.3 Konsep Aplikasi Karakter Gaya dan Suasana Ruang 

Tidak ada gaya khusus yang diaplikasikan dalam toko kain karena 

keberanekaan produk yang dijual membuat penetapan satu gaya akan tidak terlihat. 

Yang diinginkan dari desainn ini tetap adalah fungsionalitas sehingga pada 

akhirnya akan mengurangi ornamen-ornamen yang tidak memiliki fungsi 

selainfungsi estetis, namun bukan berarrti dihilangkan secara penuh seperti 

permainan repetisi dari multipleks yang ditata pada plafond sehingga membuat 

pembeda sehingga ruangan tidak terkesan kosong dan membsankan.  

Suasana ruang yang ingin didapat adalah suasana yang nyaman namun 

terkesan bersih dan rapih. Penggunaan warna putih dengan material/finishing 

yang meningkatkan kesan bersih dan rapi seprti duco dimana serat-serat akan 

tertutup lapisan duco dan akan memberi kesan sleek dan mewah pada waktu 

bersamaan. Pada beberapa material akan diekspos material kayu seperti pada meja 
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kasir dan beberapa furniture di office dan tempat tinggal manajer selain untuk 

menjadi vocal point juga agar ruangan tidak terkesan monotone dan 

membosankan. 

 

2.5.4 Konsep Aplikasi Bentuk dan Bahan pada pelingkup 

Untuk pelingkup tidak banyak menggunakan kurva melainkan akan 

banyak garis tegas terutama ada elemen pembatas atau partisi yang juga akan 

digunakan sebagai backdrop dari display maneqin dimana akan digunakan 

bentukan geometris menggunakan garis-garis tegas yang keudian akan diberi 

lapisa reflektif seperti cermin, atau permainan bentukan plafond yang terbuat dari 

kayu multipleks yang disusun seperti sebuah grill. Kemudian penggunaan 

bentukan geometri dasar ini juga diaplikasikan di lantai. Memang masih 

menggunakan bentukan persegi yang memang normal pada granit, namun 

permainan sudut dan material bisa merubah kesan pada bangunan/pelingkup. 

Fasad akan dirubah dari yang awalya mengarah ke klasik ke arah modern 

minimalis dengan bentukan geometris yang banyak menggunakan garis lurus 

dibanding klasik yang banyak mengandalkan lekukan. 

 

Gambar 2.25. Panel pelingkup fasad 

Sumber : Data olahan pribadi (2018) 
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Bentukan belah ketupat atau persegi yang diputar 45 derajat tersebut 

adalah lubang yang juga berfungsi sebagai tempat mengeluarkan panas dari unit 

outdoor AC yang disimpan di dalamnya. Hal ini menjelaskan bahwa fasad yang 

digunakan juga memiliki fungsi secara teknis, tidak hanya secara estetis. 

 

2.5.5 Konsep Aplikasi Furnitur dan Aksesoris Pendukung Interior 

Furnitur yang akan digunakan juga akan bersifat fungsional. Display yang 

digunakan akan mengusung konsep fungsional dengan menggunakan bentuk 

geometri dasar. Lemari dengan sistem plug and play yang simple dan fungsional 

sehingga untuk menatanya kembali akan mudah. Untuk beberapa furnitur akan 

menggunakan kombinasi dari besi yang di cat hitam, mutipleks atau kayu pinus 

yang di cat duco atau clear coating, khususnya untuk material kayu pinus. Ada 

pun satu furnitur yang tidak menggunakan garis tegas yaitu lampu gantung yang 

berbentuk menyerupai cincin yang di gantung di atas plafond. Bentukan cincin ini 

diambil guna untuk menjadi pembeda atau salah satu vocal point juga ketika mata 

kita hanya melihat bentukan persegi, sebuah benda yang mengurva akan menjadi 

sesuatu yang tampak berbeda dan menarik karena perbedaannya tersebut.  

 

Gambar 2.26. Kursi di tempat manajer dan meja gantung di atas kasir aksesoris 

Sumber : Data olahan pribadi (2018) 
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Untuk furniture di tempat tinggal manajer diambil tema scandinavian yang 

terkesan lebih ringan dan santai dan dinding minimalis yang terkesan tegas dan 

formal untuk pembeda dua area yang memiliki pengguna dan fungsi yang berbeda. 

 

2.5.6 Konsep Aplikasi Finishing pada Interior 

Finishing pada interior dominan dengan warna putih untuk menambah 

kesan luas dan bersih, juga untuk meningkatkan kesan modern minimalis yang 

diusung. Finishing pada furniture akan menggunakan duco dan clear coating pada 

beberapa material kayu. 

 

 

Gambar 2.27. toko bagian aksesoris 

Sumber : Data olahan pribadi (2018) 

 

Adapun beberapa aksen hitam atau monocromatic pada beberapa material 

seperti pada material besi, ataupun artwork yang dipilih pada bagian toko, 

sedangkan beberapa warna-warna pastel ditambahkan pada tempat tinggal 

manajer seperti pada artwork ataupun aksesoris pelengkap untuk memberikan 

kesan cerah dan ringan. 
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Gambar 2.28. ruang keluarga tempat tinggal manajer 

Sumber : Data olahan pribadi (2018) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


