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ABSTRACT 

Abd’s Interior Design & Workshop is an interior design consultant which doesn’t only offer the design service 
but also workshop service. The workshop itself can be devided into three branches of service which are 
creating, repairing, and restorating. The buildings that need a renovation are a fabric and clothes retail shop 
which have a tendency of being messy, so that’s why a big renovation is needed here. Inside of the buildings, 
there are many used display shelf that wanted to be recycled so that it can blends wellwith the new design, 
also this makes the extra service counts. This project consist of two nearly placed buildings which each of 
them has three and two levels. The offered solution is to come back to the basic and prioriting functionality 
over others. 
  
Keywords: 
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ABSTRAK 

Abd’s Interior Design & Workshop adalah perusahaan konsultan interior yang tidak hanya menawarkan jasa 
desain melainkan juga menawarkan jasa workshop dimana dari workshop ini terbagi lagi menjadi tiga jasa 
yang antara lain adalah membuat, memperbaiki, dan restorasi. Proyek Bangunan yang dirancang merupakan 
bangunan toko kain dan pakaian yang bangunan asalnya adalah ruko dan rumah tinggal. Toko kain memiliki 
kecenderungan untuk tampak berantakan dan tidak teratur, maka dari itu rancangan ulang diperlukan untuk 
menata ulang tata letak dan alurnya. Didalamnya terdapat lemari display yang ingin didaur ulang sehingga 
dapat menyesuaikan rancangan baru juga sesuai dengan jasa yang ditawarkan. Proyek ini sendiri terbagi 
menjadi dua bangunan yng dimana masing-masing terdiri dari dua dan tiga lantai. Solusi yang ditawarkan 
adalah kembali ke dasar dan mengedepankan fungsionalitas dari perangkat dan tempat penyimpanan toko. 
 
Kata Kunci: 
 Arsitektur, Fungsional, Interior, Kain, Toko. 

 

PENDAHULUAN 
Latar Belakang Bisnis 

•abd’s Interior Design & Workshop merupakan perusahaan konsultan desain interior juga workshop 
pernik interior dan furniture. •abd’s Interior Design & Workshop lebih berfokus pada proyek residensial, namun 
juga menerima proyek berkategori komersil seperti cafe dan kantor. •abd’s Interior Design & Workshop 
berdomisili di Sidoarjo dengan rencana membangun kantor dengan workshop di Sidoarjo dan menambah 
beberapa kantor cabang di Sekitar pulau Jawa, juga beberapa workshop untuk mengerjakan permintaan 
furniture dalam proyek. 

Visi dari •abd’s Interior Design & Workshop adalah menjadi perusahaan desain interior di Indonesia 
yang unggul dalam menciptakan desain yang dapat meningkatkan kualitas hidup dari klien menggunakan 
desain yang selaras dan efisien. Dalam mewujudkan Visi •abd’s Interior Design & Workshop maka ada 
beberapa misi perusahaan, antara lain (1) Terus meningkatkan kualitas Workshop dengan peralatan yang 
lebih modern, (2) Terus belajar dan berkembang dengan bereksperimen menggunakan material-material baru, 
(3) Memberi layanan yang baik dengan menggunakan software yang sesuai dengan kebutuhan dan zaman, 
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dan (4) Memberikan kepuasan klien yang sudah memilih menggunakan jasa •abd’s Interior Design & 
Workshop. 

Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh •abd’s Interior Design & Workshop, yaitu:  

1. Menciptakan desain-desain rumah tinggal dan komersil yang terjamin orisinalitasnya baik di sisi 
eksterior maupun interior. 

2. Menyalurkan potensi dan kreatifitas SDM dalam dunia Interior Design dan Architecture. 

3. Membuka lapangan pekerjaan yang lebih baik di Surabaya-Sidoarjo maupun kota-kota lainnya. 

 
Integrasi Bisnis dan Desain 

•abd’s Interior Design & Workshop merupakan perusahaan konsultan desain interior juga workshop 
pernik interior dan furniture. •abd’s Interior Design & Workshop lebih berfokus pada proyek residensial, 
namun juga menerima proyek berkategori komersil seperti cafe dan kantor. •abd’s Interior Design & 
Workshop berdomisili di Sidoarjo dengan rencana membangun kantor dengan workshop di Sidoarjo dan 
menambah beberapa kantor cabang di Sekitar pulau Jawa, juga beberapa workshop untuk mengerjakan 
permintaan furniture dalam proyek. 

Centro merupakan toko kain yang sudah berdiri cukup lama dan memiliki beberapa lemari display 
bekas yang ingin diperbarui. Sesuai dengan layanan yang ditawarkan oleh •abd’s Interior Design & Workshop 
yaitu restorasi dan perbaikan maka banyaknya lemari display tersebut dapat dimanfaatkan untuk memotong 
biaya produksi. 

 
Latar Belakang Perancangan Toko Kain dan Pakaian Centro Textile 

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 populasi manusia yang setiap 
harinya juga terus bertambah, 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 pelanggan tidak 
hanya karena harga, dan kelengkapan produknya, tapi juga karena kustomer merasa nyaman ketika memilih 
barang yang akan dibeli, dimana kain ditata dan disortir sesuai kategorinya sehingga lebih mudah ditemukan. 

Toko terdiri dari 2 bangunan yang dimana satu bangunan adalah bangunan ruko tiga lantai dan 
bangunan kedua adalah bangunan bekas rumah tinggal. Kedua luasan tanah jika digabungkan adalah sekitar 
420 meter persegi sedangkan luasan bangunan total adalah 915 meter persegi. Luasan bangunan yang 
dirancang adalah sebesar 795.5 meter persegi 

Pemilik bangunan menginginkan rancangan yang memiliki alur kerja yang sistematis dan efisien 
dalam penggunaan ruang sehingga ruang yang tanpa sekat tersebut dapat menjadi efisien secara fungsi. 

 
Rumusan 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? 
 

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. 

 
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 
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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 
Jika dijabarkan berdasarkan tiap ruangan maka ruangan-ruangan yang perlu didesain antara lain adalah: 

1. Ruang Display Kain 
Ruangan ini digunakan untuk men-display kain yang dijual. Ruang ini pun akan terbagi lagi sesuai 

dengan jenis dan harga kain. 
2. Ruang Display Maneqin 
Ruangan yang digunakan untuk men-display patung maneqin yang sudah dibalut dengan pakaian, 

kain, atau pun aksesoris yang dijual di toko tersebut. 
3. Area Kasir 
Tempat untuk pelanggan membayar barang yang dibelinya. 
4. Area Lobi & Longue 
Area untuk pelanggan duduk bersantai sembari menunggu kainnya dipotong. 
5. Kantor Manajer 
Ruangan tempat manajer bekerja. 
6. Tempat Tinggal Manajer 
Area yang disediakan untuk manajer melakukan kegiatan diluar kerja seperti makan, tidur, dan 

loundry. 

 
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 
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 
 

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. 

 
Tinjauan Literatur 
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 

mailto:centrotextile.malang@gmail.com
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fleksibel dikarenakan customer akan dapat memutuskan sendiri, apabila sewaktu-waktu terdapat kebingungan 
barulah karyawan perusahaan dapat membantu mengarahkan. 

 
Tata Cara dan Ketentuan Kebutuhan 
Perancangan Toko Kain dan Pakaian Centro Textile 
Pola Aktivitas dan Sirkulasi Pemakai 
Toko kain ini akan mulai beroprasi mulai pukul 07.30 WIB hingga pukul 17.30 WIB. Pengguna Ruang dari 
bangunan ini antara lain: 

1. Pemilik 
Pemilik akan jarang berada di toko dan akan lebih sering berada di luar untuk mencari bahan baru. 
Pemilik juga memiliki wewenang paling besar dan juga memiliki peran besar dalam menentukan 
pilihan. 

2. Manajer 
Manajer bertugas untuk menjalankan perintah dari pemilik sekaligus pengawas untuk pekerjaan dan 
aktifitas di dalam toko. Manajer juga memiliki wewenang untuk memutuskan keputusan. 

3. Admin 
Admin berfungsi untuk mendata barang masuk dan keluar dari gudang dan mendata penjualan dari 
barang. 

4. Kasir 
Kasir berfungsi untuk menghitung barang belian pembeli dan menyimpan uang dari pembelian. 

5. Karyawan 
Karyawan akan melakukan segala kegiatan toko seperti membersihkan toko sebelum dibuka, 
mengambil stok barang di gudang, juga mengambil dan memotongkan kain yang dipilih oleh pembeli. 

6. Pelanggan 
Pelanggan akan datang dan menjabarkan bahan apa saja yang dibutuhkan lalu mengukur sesuai 
kebutuhannya, kemudian membayar kain yang dibelinya di kasir. Tidak jarang pelanggan akan 
melakukan brainstorming sebelum memutuskan untuk membeli barang. 

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. 
 
Kebutuhan Isi 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 : - 
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. 
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• 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. 
• 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 
 

Hubungan Antar Ruang 
Setalah melakukan analisa akan karakteristik kebutuhan ruang dan hubungannya satu sama lain, 

ditemukan hubungan antar ruang sebagai berikut: 

 
Figure 1. Hubungan Antar Ruang  

Sumber : Data Olahan Pribadi (2018) 
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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. 

 
Pembagian Ruang 

 

Figure 2. Zoning 
Sumber : Data Olahan Pribadi (2018) 

 
Berdasarkan hasil pengamatan terhadap kebutuhan dan potensi ruang dan area yang ada maka 

muncullah pembagian ruang yang dijabarkan menjadi 3 bagian yaitu private, semi private, dan public. 

 
Ambience Ruang 
 Ambience yang diinginkan adalah yang terkesan rapi dan bersih dimana sebagai toko kain itu adalah 
sebuah tantangan tersendiri. Untuk mencapai desain tersebut maka penggunaan warna putih adalah pilihan 
yang mudah. Untuk konsep besarnya sendiri adalah fungsional. Oleh karena itu, penggunaan bentukan kurva 
sangat dikurangi terutama pada area toko dan display. Selain itu, hal ini dilakukan guna pelanggan tidak 
terdistraksi oleh bentukan kurva tersebut. 
 Untuk area tempat tinggal dan kerja manajer, penambahan warna-warna pastel digunakan untuk 
mengurangi kesan berat dari warna monokromatik yang berada di area toko. Selain itu, penambahan unsur-
unsur skandinavian juga memberi kesan non-formal dibanding yang berada di toko.  

 
Keinginan untuk Penghawaan 
 Sistem penghawaan yang diinginkan oleh pemilik pada area toko adalah sistem penghawaan aktif 
penuh, dimana sistem penghawaan sangat bergantung pada penggunaan air conditioner. Air conditioner yang 
digunakan adalah jenis split yang biasa ditemui, namun juga digunakan air conditioner berjenis casette yang 
berada di bangunan 2, dimana bangunan tersebut adalah bangunan yang digunakan sebagai area premium. 
Selain itu, tidak banyak penghawaan pasif dari bangunan itu sendiri.  
 Untuk area manajer, penggunaan air conditioner hanya berada di ruang kantor dan kamar tidur. 
Sedangkan ruang tamu hanya menggunakan kipas angin karena terdapat bukaan open space didekatnya. 
Untuk area keluarga karena berada tepat di sebelah bukaan (pintu dan jendela) maka penghawaan aktif tidak 
digunakan. 

 
Keinginan untuk Pencahayaan 
 Jam aktif dari toko adalah dari pukul 07.30 WIB hingga 17.00 WIB, dimana sinar matahari masih bisa 
masuk melalui sisi bangunan yang merupakan kaca. Namun untuk penggunaan pencahayaan aktif digunakan 
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lampu LED berjenis cool daylight white. Kemudian digunakan lampu sorot dengan warna kekuningan untuk 
membuat beberapa produk lebih menonjol dibanding produk lain. Lampu aksen LED strip berwarna warm 
white juga digunakan untuk menambah kesan hangat agar kesan dingin yang dikeluarkan dari lampu cool 
daylight white yang digunakan sebagai lampu utama. 

 
Keinginan Akustik Ruang 
 Tidak ada permintaan maupun kebutuhan khusus pada akustik ruang. Kekedapan ruangan bukanlah 
prioritas dari toko pakaian maupun kain.  

 
Data Pengguna Ruang 
Untuk pengguna ruang dari banguna tersebut terbagi beberapa kategori yaitu pengguna area toko, gudang, 
dan kantor. Untuk pengguna toko terdapat 12 orang karyawan dan 6 orang kasir, kemudian pada gudang 
pengguna utamanya adalah seorang admin, pada kantor penggunanya adalah satu orang manajer dan 
terkadang owner datang untuk mengawasi. 

 
METODOLOGI PENELITIAN 
Metodologi penelitian yang digunakan dalam merancang desain ini, merupakan Observation & Deep 
Research, Ideation, Concept Development, Wawancara, Survei, Studi Pustaka. Seluruh proses tersebut akan 
dijabarkan sebagi berikut: 
1. Observation & Deep Research 

Observation & Deep Research merupakan bagian awal untuk menggali karakteristik area proyek 
serta kebutuhan desain proyek. Dalam hal ini akan dibagi menjadai beberapa tahapan, yaitu 
penggalian data awal (observation) dimana akan melakukan pendataan dan pengumpulan data 
terkait fisik, data non-fisik, serta literatur. Data fisik merupakan data seputar bangunan (lokasi proyek, 
area luar bangunan, area sekitar, area dalam, akses area, kebiasaan area sekitar, hingga orientasi 
bangunan, suhu rata-rata); data ini akan berupa hasil survei, wawancara, dokumentasi area. Data 
non-fisik merupakan data terkait klien (kebutuhan klien, ide klien, identitas klien, kebiasaan dalam 
penggunaan ruang, dan terkait badan usaha (jumlah pekerja, rutinitas pekerja, alur dan sirkulasi kerja, 
sistem kerja, jenis pekerjaan). Literatur akan berisikan tentang data-data yang berupa panduan atau 
pedoman desain sehingga perancangan dapat didesain dengan baik sesuai dengan kebutuhan dan 
nyaman untuk digunakan. Data ini diperoleh dari buku pedoman arsitektur interior Human Dimention 
& Interior Space; Architect’s Data; Office Space Planning and Management; Color, Space, and Style; 
serta dari media pendukung lain seperti majalah, dan juga website dari internet. 

Tahapan berikutnya merupakan tahap Deep Research, dimana data akan diolah yang akan 
memunculkan data berupa analisa tampak, analisa aktivitas, serta zoning possibilities. Pada tahap 
ini sudah memulai menentukan karakteristik ruang, alur sirkulasi yang jelas, dan bahkan kategori 
ruang dan pembagian ruang berdasarkan cocok tidak cocoknya ruang dengan karakteristik area 
yang ada. Pada tahap ini sudah mulai muncul gambaran kasar tataan ruang. 

2. Ideation 
Pada tahapan ini akan mulai menggali ide-ide yang akan diterapkan pada aplikasi desain nantinya. 
Ide ini akan meliputi aspek desain secara keseluruhan mulai dari konsep, tataan ruang (layout) dalam 
bentuk pembagian zoning area, pengisi ruang seperti elemen pelengkap dan juga perabot ruang 
yang akan digunakan, warna yang akan diterapkan, pencahayaan, penghawaan, akustik ruang, dan 
material yang akan digunakan. Pada tahapan ini akan muncul beberapa ideation yang kemudian 
akan kembangkan kembangkan kembali pada tahap selanjutnya. 

3. Design Development 
Setelah tahapan ideation akan masuk pada tahapan design development, dimana pada tahapan ini 
konsep desain yang telah muncul pada ideation akan dikembangkan dengan mulai mendetailkan 
ideation dengan penentuan susunan layout yang sudah berupa denah kasar hingga desain yang 
mulai detail lengkap dengan isi keseluruhan ruang dan juga elemen pelengkap pelengkap ruang 
beserta dengan bentuk dan material yang digunakan pada furniture terkait. Pada tahapan ini hasil 
dari ideation akan dikaji kembali dengan data Observation & Deep Research. Sehingga desain yang 
muncul nantinya sesuai dengan kebutuhan serta tidak melenceng dari tata aturan arsitektur interior 
yang ada sehingga tidak nyaman untuk digunakan nantinya. Pada tahapan ini juga akan mulai 



Abdurrahman/Istanto/Susan: Perancangan Interior Toko Kain Dan Pakaian Centro Textile Di Malang Oleh Abd’s 
Interior Desain & Workhop 

8 
 

disesuaikan dengan ketersediaan material untuk realisasi desain, mulai dari pengiriman, pembelian, 
hingga pemasangan. Tataan layout juga akan terus dikaji ulang menyesuaikan dengan konsep dan 
kebutuhan klien. Setelah mendapatkan layout final yang berasal dari beberapa alternatif dan 
pertimbangan, akan dilanjutkan dengan mulainya proses pengerjaan gambar kerja dari (layout) atau 
tataan ruang yang terpilih, penyusunan rancangan anggaran biaya atau RAB, penyusunan material 
board, dan penyusunan gambar visual area desain yang berupa gambar presentasi. Sehingga pada 
tahapan ini klien dan desainer sudah dapat membayangkan secara jelas dan detail bagaimana hasil 
desain nantinya beserta biaya yang akan dikeluarkan untuk realisasi desain yang telah dikerjakan. 

4. Wawancara 
Wawancara merupakan salah satu media atau cara untuk menggali data dan informasi terkait project, 
mulai dari lokasi project, keadaan lokasi baik eksterior dan interior area, ukuran area desain, data 
detail terkait klien project terkait mulai dari kebutuhan, permasalahan, dan juga keinginan klien. Hasil 
dari wawancara ini akan digunakan untuk landasan desain pada proses awal penyusunan konsep 
terkait project. Wawancara juga digunakan untuk menggali data dari beberapa proyek sejenis untuk 
mengetahui sistematika dan elemen desain serta alasan desain dari project yang sudah 
direalisasikan. Hal ini juga bertujuan untuk mengetahui permasalahan, serta keunggulan dari desain 
yang telah terlaksana, sehingga dapat mempersiapkan maupun menghindari hal-hal yang kurang 
menguntungkan bahkan mengganggu proses desain ataupun proses realisasi desain. 

5. Survei 
Sebuah biro arsitektur pada dasarnya adalah service providers dan bukan hanya memproduksi 
barang tapi juga memecahkan masalah client, melalui layanannya. Nilai layanannya lah yang 
menjadi kesan yang diterima oleh klien sepanjang interaksi antara arsitek dan kliennya, selain dari 
karya yang dihasilkan. Maka dari itu diakannya survei untuk kebutuhan pengunjung, keinginan 
pengunjung dan permasalahan yang dialami oleh pengunjung pada saat mendatangi area kerja, 
sehingga data yang diperoleh dapat semakin lengkap untuk pembuatan desain dan juga dapat lebih 
menyesuaikan dengan kebutuhan pasar yang ada, karena area yang merupakan area project 
merupakan bangunan komersial yang akan digunakan untuk perkembangan bisnis bagi pengguna 
dan juga pemilik bangunan tersebut, sesuai dengan kutipan “Desain komersial yang tepat berperan 
penting baik untuk pengunjung, karyawan dan bisnis sendiri” (Kusumowidagdo, 2011; 
Kusumowidagdo, Sachari, Widodo, 2005; Kusumowidagdo, Sachari, Widodo 2012) 

6. Studi Pustaka 
Studi pustaka ini digunakan untuk melengkapi dan sebagai pedoman untuk desain dengan literatur 
bahkan kaidah tata cara penyusunan arsitektur interior yang ada, pedoman terkait konsep desain. 

 

DESAIN 
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 yang 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. 

 
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 dengan 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 
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memang pintunya tersambung dengan jalan raya langsung untuk memasukkan barang baru ke gudang yang 

berada di lantai tiga. 

 

Figure 3. Denah Lantai 1 Dan Lantai 2 
Sumber : Data Olahan Pribadi (2018) 

 

Konsep Aplikasi Karakter Gaya dan Suasana Ruang 
Gaya dasar yang diaplikasikan adalah modern minimalis namun karena keberanekaan produk yang 

dijual membuat penetapan satu gaya akan tidak terlihat, oleh karena itu setidaknya sesuatu yang simple 

adalah hal yang pas jika memang pengaplikasian gaya pada suatu bangunan akan samar terlihat. Yang 

diinginkan dari desain ini tetap adalah fungsionalitas sehingga pada akhirnya akan mengurangi ornamen-

ornamen yang tidak memiliki fungsi selainfungsi estetis, namun bukan berarti dihilangkan secara penuh 

seperti permainan repetisi dari multipleks yang ditata pada plafond sehingga membuat pembeda sehingga 

ruangan tidak terkesan kosong dan membosankan.  

Figure 4. Area Toko & Kantor Manajer 
Sumber : Data Olahan Pribadi (2018) 

 

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 kasir dan beberapa 
furniture di office dan tempat tinggal manajer selain untuk menjadi vocal point juga agar ruangan tidak 
terkesan monotone dan membosankan. 

 
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 
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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. 

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. 

Figure 5. Panel Pelingkup Fasad 
Sumber : Data Olahan Pribadi (2018) 

 
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. 

Figure 6. Kursi di Tempat Manajer Dan Meja Gantung di Atas Kasir Aksesoris 
Sumber : Data Olahan Pribadi (2018) 

 
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. 

 
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. 
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Figure 7. Kasir dan Area 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. 

Figure 8. Ruang Keluarga Tempat Tinggal Manajer 
Sumber : Data Olahan Pribadi (2018) 

 

KESIMPULAN  
Konsep solusi perancangan ini yaitu Simple and Clean dimana fungsional adalah sesuatu yang tidak 

dapat dilepaskan dari hal ini. Desain ini bertujuan untuk menciptakan penataan ruangan yang fungsional, 
sistematis, dan teratur. Sementara itu style yang digunakan dalam desain eksterior baik interiornya 
merupakan style Modern Minimalis. Konsep zoning dibuat dengan memisahkan area private dan publik 
menggunakan lantai dimana seperti bisa dilihat area yang paling private adalah ruang kantor dan tempat 
tinggal manajer, berada terpisah di lantai 2 bangunan 2 yang bahkan pintu masuknya pun terpisah dari toko 
menggunakan dinding bata. 

Karakter gaya dan suasana ruang dibagi 2 namun tidak terlalu kontras, misalnya pada area toko 
akan lebih kuat terasa gaya modern minimalis dibandingkan yang ada di area tinggal manajer yang meskipun 
masih menganut gaya minimalis, namun juga mengadopsi gaya scandinavian pada pemilihan furniturnya. 

Bahan pelingkup rata-rata berwarna monokromatik seperti putih hitam dan abu-abu, namun pada 
area kain premium finishing lantai menggunakan materian vinyl plank dengan tekstur kayu untuk 
meningkatkan kesan mewah juga meningkatkan kontras dibanding area lainnya. 
 

SARAN 
Disarankan untuk pembaca yang memiliki proyek sejenis dengan desain terancang di laporan ini 

agar memanfaatkan konsep gaya desain minimalis ke desainnya. Penerapan gaya desain minimalis untuk 
proyek komersial dan residensial sangat sesuai diterapkan mengingat desain sangat universal dan dapat 
dikombinasikan dengan beberapa gaya yang berbeda. Setelah menyusun laporan tugas akhir ini, saya harap 
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sebagai penulis ke depannya laporan ini dapat bermanfaat dan memberikan informasi dan kebutuhan-
kebutuhan lainnya untuk perancangan desain proyek sejenis demi perkembangan desain yang lebih baik. 
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