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ABSTRAK
 Pusat belanja sebagai nodes di wilayah perkotaan semakin diminati sebagai sebuah tempat yang  
tidak hanya berfungsi sebagai ruang transaksi, namun juga beragam aktivitas kehidupan masa kini  
dilakukan. Keberadaannya sebagai  third realm, ruang antara hunian dan pekerjaan, menjadikan  
pusat belanja menjadi tempat bersantai, persinggahan, hingga berolahraga dilakukan pada lokasi  
ini. Penelitian ini bertujuan untuk menelaah persepsi masyarakat terhadap keberadaan desain pusat  
belanja sebagai ruang urban.

Penelitian yang dilakukan dengan metode studi kasus ini mengambil dua buah pusat belanja  
untuk melihat beberapa perbandingan atas kedua kasus ini, yaitu Mal Ciputra dan Senayan City.  
Unit analisis yang dipergunakan yaitu elemen arsitektur, elemen interior, fasilitas pendukung serta  
perilaku.  Pengambilan  sampel  pada  setiap  pusat  belanja  sebanyak  enam puluh  orang  disertai  
dengan  wawancara  singkat  dan  observasi  terhadap  elemen  desainnya.  Alat  bantu  kuesioner,  
dipergunakan  dengan  skala  likert  untuk  mencari  tingkat  persepsi  pengunjung.  Keseluruhan  
penelitian disimpulkan dalam statistik deskriptif untuk kesesuaian tujuan eksplorasi awal.

Hasil  penelitian membuktikan ,  bahwa (1) pengunjung mempersepsikan lingkungan pusat  
belanja  secara  positif  baik  pada  kedua  obyek  penelitian  pada  elemen  arsitektur,interior  dan  
pendukung (2) tidak terdapat perbedaan skala persepsi yang terlalu besar pada kedua pusat belanja  
mengingat,  setiap pusat  belanja memiliki  karakteristik dan pengunjungnya masing-masing.  (3)  
Pada pusat belanja yang memiliki umur lebih panjang, memiliki keterkaitan sosial yang tinggi dan  
kepekaan pengunjung yang lebih tinggi terhadap lingkungan spasial.

Kata kunci: pusat belanja, elemen arsitektur, elemen interior, perilaku.

1. PENDAHULUAN
Pusat  belanja  dalam  perkembangannya  dapat  mewadahi  karakter  masyarakat  masa  kini.   Di  mana 

kesemuanya dengan mudah dapat menemukan ruangnya pada tempat ini. Berbagai kegiatan dapat dilakukan secara  
paralel di pusat belanja. Secara sadar atau tidak, semua aktivitas yang dilakukan merupakan bagian dari gaya hidup,  
terdapat refleksi dari sistem makna dan prestis dari pilihan merek kafe yang dipertontonkan serta keseluruhan proses  
beraktivitas.  Hal ini sesuai dengan pendapat Guy (1983) yang menyatakan bahwa proses  yang menyatakan bahwa  
proses menonton dan ditonton adalah sebuah kebudayaan postmodern. Masyarakat penonton adalah realitas saat ini,  
khususnya pada topik ini, pada pusat belanja.

Selain memberikan kemudahan beraktivitas pada ruang-ruangnya, konsep one stop shopping point adalah 
bentuk kemudahan yang diberikan oleh sebuah pusat belanja masa kini yang dapat merespons dengan cepat tuntutan  
kehidupan yang semakin cepat dan tinggi. Sehingga jika diamati masyarakat modern makin banyak menghabiskan  
waktunya di pusat belanja. Dengan berbagai deskripsi di atas, nyatalah bahwa aktivitas masyarakat di sana tidaklah  
sebatas berbelanja secara fungsional dengan motivasi personal.  Sehingga tepatlah jika dikatakan bahwa sebagai  
wadah dari  aktivitas  masrakat  di  perkotaan,  pusat  belanja  memiliki  fungsi  selain sebagai  ruang transaksi,  juga  
sebagai ruang bermasyarakat.

Desain  pusat belanja menciptakan pengalaman baru lewat suasana yang dirasakan secara perseptual oleh  
sensorik manusia.  Bagaikan pusat  rekreasi,  bentuk desain yang unik akan membantu para pemilik  untuk dapat  
secara kreatif  menciptakan suasana toko yang menyenangkan bagi  para pengunjung.  Pengunjung dalam hal ini  
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merasakan kenyamanan berbelanja berbelanja dengan semakin banyaknya pengalaman baru yang diciptakan oleh  
lingkungan fisik lewat berbagai sensasi indera.

Suasana yang terbentuk dari sebuah desain  akan memberikan sense of place   pada sebuah tempat. Suasana  
ini  bertindak sebagai  stimulus bagi  para pengunjung.    Sehingga kemudian pada prosesnya pengunjung akan  
merespon dalam bentuk tindakan (ingin tetap berada di  pusat  belanja dan mengeksplorasi  pusat  belanja atau  
menjauh dan pergi dari pusat belanja tersebut). Perilaku yang positif dari pengunjung  karena adanya  sense of  
place yang tepat akan membentuk sebuah persepsi yang mendalam karena keinginan untuk kembali pada tempat  
tersebut.  

Pusat belanja juga  menjadi tempat favorit bagi  anak usia sekolah (usia 6-12 tahun) dan pemuda (usia 12-
17 tahun).  Place attachment pada pertokoan, restoran dan teater  sebagai tempat  favorit biasanya dapat dijumpai  
pada middle childhood (6-12 tahun)  pada perkotaan (Gray dan Brower, 1977 pada Altman dan Low, 1992) dan  
pedesaan (Hart, 1979, pada Altman dan Low, 1992) serta pemuda dengan usia 12-17 tahun pada skala perkotaan  
(Linch, 1977 dan Van Staden, 1984 pada Altman dan Low, 1992 ) serta pinggiran kota (Sehiavi, 1988 pada Altman  
dan Low, 1992 ).

Berdasar beberapa deskripsi di atas, secara tidak langsung dapat dikatakan bahwa suasana pusat belanja  
yang tepat akan mendorong lajunya tingkat ketertarikan, bahkan berikutnya pada keterikatan pengunjung terhadap  
pusat belanja. 

2.    TUJUAN PENELITIAN
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimanakah persepsi pengunjung terhadap desain pusat belanja,  

yang dapat dideskripsikan lebih jauh terhadap elemen arsitekturnya, elemen interior dan dekorasi  serta  fasilitas  
penunjang serta bagaimanakah tanggapan mereka terhadap peran desain terhadap perilaku.

3.   TEORI PENDUKUNG 
Konsep pusat belanja 

Shopping centre/  pusat  belanja  yang  menjadi  obyek penelitian,  adalah  wadah yang memiliki  atmosfer  
sesuai untuk mengaktualisasikan diri masyarakat. Arti pusat belanja kini menjadi penting baik untuk tidak saja untuk  
pembeli namun juga untuk pelaku ritel sebagai ruang usaha.
Sesuai dengan definisi International Council of Shopping Centre  (Wee dan Tong, 2005)   yang disebut pusat belanja  
atau shopping centre  adalah sekelompok usaha ritel dan usaha komersial lainnya yang direncanakan, dikembangkan,  
dimiliki dan dikelola sebagai satu properti tunggal. Sedangkan menurut Urban Land Intitute ( Kramer, 2008), pusat  
belanja adalah bangunan komersial  dengan arsitektur yang terpadu, yang dibangun pada lokasi yang direncanakan,  
dikembangkan , dimiliki serta dikelola sebagai unit operasional.

Di negara barat utamanya Amerika Serikat terdapat dua jenis definisi :  mall tertutup (enclosed mall) dan 
plaza terbuka (strip centre). Mall tertutup terdiri dari satu atau dua lantai atau bisa banyak lantai di kota besar. Plaza  
terbuka adalah pusat belanja dengan tempat parkir langsung di depan toko-toko.

Berlainan dengan Asia, istilah, pusat belanja, mall, plaza, town square  biasa dipergunakan bergantian. Hal  
ini karena sebuah pusat belanja atau sering disebut  mall memiliki  plaza atau  square  atau lapangan  outdoor atau 
lapangan indoor dengan model atrium, yang fungsinya adalah sebagai orientasi dan tempat berkumpul masyarakat  
dan komunitas,  lazimnya alun- alun sebuah kota atau  townsquare. Beberapa hal ini juga terjadi di bagian Asia  
lainnya dan beberapa di negara barat (Staeheli dan Mitchell, 1995). Bahkan tak jarang pusat belanja juga digabung  
dengan kantor dan tempat tinggal  (mixed –use building)
 Demikian,  selanjutnya  dalam  konteks  penelitian  ini,  untuk  menghindari  kebiasan,  istilah  yang  
dipergunakan untuk mengkaji obyek penelitian adalah pusat belanja.  Berikutnya, sebuah pusat belanja dipandang  
sebagai  properti komersial, dikelola oleh satu pihak manajemen yang memiliki multi lantai untuk usaha ritel dan  
fasilitas pendukungnya ritel seperti tempat rekreasi, dan  restoran;  serta memiliki plaza untuk  memperkuat fungsi  
sosial sebuah pusat belanja.

Ada dua jenis utama bauran jenis usaha pusat  belanja,  yaitu  pusat  belanja berorientasi keluarga yang  
menyediakan semual hal  di  bawah satu atap,  pusat  belanja spesialis,  dan kombinasinya yaitu  lifestyle shopping  
centre.  Maka, yang dipilih dalam penelitian ini adalah pusat belanja  atau dalam kaidah Asia, dan termasuk pada  
pusat belanja berorientasi lifestyle yang akan berpengaruh terhadap tinjauan dari segi atmosfernya. Jika ditinjau dari  
skala luasnya, maka termasuk pada pusat belanja regional super, dengan luas kotor yang disewakan / gross leasable  
area (dalam sgft)1.000.000 ke atas, dengan kondisi penyewa utama tiga toserba atau lebih berbaur pula dengan toko  
diskon, busana dan toko spesialis lain, serta melayani  populasi 300.000 orang ke atas. Sehingga dengan demikian,  
secara timbal balik akan memiliki efek terhadap kehidupan sebuah kota dan budaya. 
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Desain Pusat Belanja
Pada desain pusat belanja menurut Urban Land Institute (2008) terdapat beberapa hal yang dapat ditinjau  

untuk pusat belanja, yaitu fitur arsitektur,  fitur interior dan dekorasi dan fasilitas penunjang. Indikator-fitur-fitur  
tersebut dipilih beberapa dan dipergunakan nantinya untuk melihat persepsi pengunjung, sehingga dipilih indikator  
yang dapat dipersepsi dengan baik untuk pengunjung. Untuk elemen arsitektur, yang penting untuk diperhatikan  
adalah Untuk elemen arsitektur dan building configuration,  berdasar pada teori Urban Land Institute (2008) yang  
telah disesuaikan agar dapat dipersepsi dari sisi pengunjung sebagai pengamat  yaitu  tampilan arsitektur, material,  
entrance , lobby dan penataan ruang luar. Sedangkan untuk elemen interiornya tampilan toko yang baik,  windows  
display yang  menarik,  pengelompokkan  toko,  pencahayaan  dalam toko,  jalur  sirkulasi  vertikal  dan  horizontal,  
ketinggian langit-langit,  pelingkup interior,  dan keberadaan void/  atrium Lalu terdapat  fasilitas  pendung seperti  
lokasi parkir, toilet, ragam penyewa, media promosi.

Untuk perilaku, ditinjau fungsi-fungsi yang didapatkan dari pusat belanja sebagai media rekreatif (Siregar  
pada  Ibrahim,  1998).  Media  rekreatif  di  sini  memiliki  nilai   pengalaman dan  nilai  fungsional.  Dalam konteks  
bahasan kali ini, nilai fungsional akan dirujuk pada persepsi pengunjung untuk dapat berbelanja dengan harga sesuai,  
dengan lingkungan yang nyaman untuk belanja, melakukan berbagai aktifitas di mall serta menjadi pusat aktifitas  
yang  nyaman  bersama  keluarga  .  Nilai  pengalaman  akan  dirujuk  kepada  merasa  memiliki  level  yang  sama,  
merasakan kesamaan gaya hidup, dan menikmati acara-acara pada pusat belanja.

3.    METODE PENELITIAN
Studi Kasus sebagai Metode Penelitian

Studi  kasus  adalah salah satu metode dalam ilmu-ilmu sosial,  seperti  halnya penelitian lainnya seperti  
eksperimen, survai, historis dan analisis informasi documenter. (Yin , 1996) . Unit analisis utuk studi kasus ini untuk  
design features adalah exterior features and building configuration,  interior features and decorative elements and the  
support facilitites. Design features akan dikaji lewat kuesioner persepsi  untuk pengunjung, serta wawancara dan  
observasi desain pada pengelola.   

Sebagai obyek penelitian di mata masyarakat pusat belanja tersebut harus menyediakan rasa aman, nyaman  
dan dapat dipercaya (Kowinski, 1985).  Sedangkan selain dari pandangan masyarakat, secara ilmiah dan empirik  
mall tersebut haruslah  dapat dinilai berhasil dari segi lokasi, visibilitas, kemudahan akses, luas, perencanaan dan  
desain ruang yang baik,  anchor tenant/penyewa utama, keseimbangan penyewa, strategi pembinaan citra, pemasaran  
dan  manajemen  yang  baik  serta  berorientasi  pada  pengunjung  (Wee  dan  Tong,  2005)  dan  juga  aksesibilitas  
melakukan survey. Sementara ini yang akan menjadi objek adalah 2 buah pusat belanja di Jakarta yang  dipandang 
relatif berhasi memenuhi kriteria  keberhasilan sebuah  pusat belanja menunjukkan eksistensinya, yaitu Mal  Ciputra  
dan  Senayan City, Surabaya. Jika ditinjau dari skala luasnya, maka keduanya termasuk pada pusat perbelanjaan  
regional super, dengan  Gross Leasable Area (dalam sgft)1.000.000 ke atas atau dengan kondisi penyewa utama tiga  
toserba atau lebih berbaur pula dengan toko diskon , busana dan toko spesialis lain, serta melayani  populasi 300.000  
orang ke atas (Kramer, 2008).

Setiap  mall  dipilih  60  orang  sebagai  responden   dengan  teknik  survey  langsung  dan  dilakukan  juga  
wawancara pada pengelola untuk menelaah konsep desain serta observasi desain langsung pada lapangan. Selain  
data primer, juga dipergunakan data sekunder untuk membantu analisis.

Jakarta sebagai lokasi penelitian

Sebagai  kota  yang  terbesar  dan  termodern  di  wilayah  Indonesia,  Jakarta  memiliki  pertumbuhan pusat  
belanja yang pesat. Hal ini mencerminkan kemajuan pembangunan Jakarta sebagai ibu kota negara. (Majalah Arti,  
September 2010).

Pusat belanja modern pertama di Indonesia berada di  Jakarta, di  mana keberadaannya dipelopori oleh Ir  
Soekarno, presiden pertama. Sarinah sebagi pusat perbelanjaan pertama di Indonesia mulai dimasukkan pada agenda  
pembangunan  pada  tanggal  10  Juli  1959,  yang  bertujuan  untuk  menyediakan  berbagai  produk  lokal.  Sarinah  
dirancang oleh Abel Sorensen, seorang arsitek dari Denmark dan mendapatkan supervisi dari peritel Matsukaya dan  
Seibu dari Jepang. Gedung Sarinah menjadi gedung termegah dan memiliki luas sebesar dua puluh satu ribu saat itu  
yang  dilengkapi  dengan  eskalator,  kasir  modern  dan  pusat  kesehatan.  Gedung  tersebut  diresmikan  pada  bulan  
Agustus 1966.

Di tahun-tahun selanjutnya pusat perbelanjaan tumbuh pesat di Jakarta. Setelah Sarinah hingga tahun 1980  
berdirilah dua belas pusat perbelanjaan yang lain, seperti Duta Merlin (1970), Pasaraya Manggarai (1980), Ratu  
Plaza (1981), Gajahmada Plaza ( 1982), Melawai Plaza (1984), Metro Pasar Baru (1985), Harco (1986), Kings Plaza  
(1986), Plaza Barito (1988), Pasaraya Blok M (1989) dan Golden Truly (1989). Dari keseluruhan pusat belanja  
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dengan luas 250 ribu meter persegi meningkat menjadi 1,2 juta meter persegi di tahun 1990. Setelah krisis pada  
tahun 2005, pertumbuhan pusat belanja tetap meningkat sehingga totalnya mencapai 4.417.000 meter persegi. Di  
masa itu hingga kini berkembang pula pusat belanja dengan segmentasi kelas atas, pusat grosir dan lifestyle centre  
yang berfokus pada tempat bersantap dan hiburan seperti Plaza EX, La Piazza, hingga Senayan City dan berbagai  
pusat belanja yang .

Pada  saat  ini  telah  terdapat  68  pusat  belanja  tersebar  di  area  Jakarta.Untuk  meneliti  lebih  jauh  
mengenai pusat belanja dan persepsi konsumen serta motivasi berbelanja mereka maka dilakukan survey pribadi  
pada dua buah pusat belanja yang dilakukan di Jakarta ada bulan April 2012. Pada survey tersebut terdapat beberapa  
hasil yang mendukung berbagai pernyataan diatas yaitu kebanyakan pengunjung memiliki tujuan rekreasi di pusat  
belanja, memiliki keterikatan pada kenyaman dan desain pusat belanja, serta memiliki tempat favorit beraktivitas  
pada ruang publik. Survey dilakukan dengan responden sejumlah 60 orang untuk tiap-tiap pusat belanja.

4. HASIL PENELITIAN

Karakteristik Responden

Berdasarkan tabel usia, menunjukkan bahwa usia responden yang dominan berkunjung ke Senayan City  
antara 18 – 30 tahun berjumlah 30 orang (50%), demikian pula pada mal Ciputra yang juga terbesar 50 %nya berada  
pada usia 18-30 tahun.  

Tabel 1. Jenis Kelamin Responden
Jenis Kelamin Mal Ciputra (%) Senayan City (%)

Laki-laki 35 45,00
Perempuan 65 55,00
Jumlah 100,00 100,00

Pengunjung sebagian besar perempuan 55,00%, sedangkan pengunjung laki-laki sebesar 45% pada pusat belanja  
Senayan City, sedangkan pada Mal Ciputra, responden terbanyak adalah wanita dengan prosentasi 65 % .  Pekerjaan 
rata-rata  responden Senayan City adalah mahasiswa dengan 48,33  %, sedangkan responden Mal  Ciputra lebih  
beragam dengan terbesar swasta, diikuti ibu rumah tangga, pelajar dan mahasiswa serta wiraswasta pada 46,67 %,  
18.33 %, 16,67 % dan 13,33 %.

Tabel 2. Pekerjaan Responden
Pekerjaan Mal Ciputra (%) Senayan City (%)

Pelajar/mahasiswa 16,67 48,33
Swasta 46,67 26,67
Ibu rumah tangga 18,33 5,00
Wiraswasta 13,33 18,33
Lainnya 4,5 1,67
Jumlah 100,00 100,00

Pengeluaran pengunjung Senayan City sebagian besar 1 juta sampai 5 juta rupiah per bulan sebanyak 23 
orang (38,33%), kemudian disusul pengeluaran sebesar 5 juta sampai 10 juta rupiah per bulan hanya  14 orang 
(23,33%). Hampir sama dengan Mal Ciputra, mayoritas responden memiliki pengeluaran per bulan 1-5 juta.
 

Tabel 3. Pengeluaran per Bulan Pengunjung Responden 
Pengeluaran per bulan Mal Ciputra (%) Senayan City (%)

< Rp 1juta 8,33 16,67
> Rp 1juta - 5 juta 46,67 38,33
> Rp 5 juta - 10 juta 23,3 23,33
> Rp 10 juta - 15 juta 13,33 6,67
> Rp 15 juta 3,33 15,00
Jumlah 100,00 100,00

Tujuan responden berkunjung ke Mal Ciputra mayoritas adalah bertemu dengan komunitas, disusul dengan  
kepentingan rekreasi dan belanja, berturut-turut sebesar 44 %, 23,3 % dan 15 %. Sedangkan pada Senayan City  
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mayoritas responden cenderung memiliki tujuan yang lebih merata untuk belanja, rekreasi dan bertemu komunitas  
dengan prosentase 36,67 %, 23,30 %, dan 23,30 %.

Tabel 4. Tujuan Berkunjung ke  Mal Ciputra dan Senayan City 
Tujuan ke Mall Mal Ciputra (%) Senayan City (%)

Belanja 15,00 36,67
Rekreasi 23,3 23,30
Meeting 10,00 8,30
Mempelajari hal baru 2 3,30
Bertemu dengan teman/komunitas/hangout 44 23,30
Santai dengan keluarga 6 5,00
Jumlah 100,00 100,00

Berikutnya, responden memiliki masing-masing mal karena adanya faktor yang spesifik. Demikian pada  
tabel di  bawah ini  terlihat  bahwa, kedua tempat memiliki  kenyaman dan desain sesuai  pengunjungnya masing-
masing. Namun menariknya Mal Ciputra juga dipilah karena lokasi yang mudah dijangkau (38, 33 %)

Tabel 5. Alasan Berkunjung ke  Mal Ciputra dan Senayan City 
Alasan berkunjung Mal Ciputra (%) Senayan City (%)

Kenyamanan dan desain 50 68,33
Toko yang tepat 8,33 13,33
Lokasi mudah dijangkau 38,33 16,67
Transportasi mudah 3.34 1,67
Jumlah 100,00 100,00

 Baik pada kedua tempat rupanya foodcourt dan atrium menjadi lokasi favorit beraktivitas. Selain itu juga  
pada prosentasi yang lebih kecil,  games station dan juga tenant spaces.

Tabel 6. Lokasi Favorit Beraktivitas ke Senayan City 
Lokasi Favorit Beraktivitas Mal Ciputra (%) Senayan City (%)

Foodcourt 33,3 50,00
Atrium 28,33 30,00
Cinema 3,33 6,67
Games 18,33 0,00
Lainnya (café, matahari, toko buku) 16,67 13,33
Jumlah 100,00 100,00

  
Persepsi pengunjung terhadap elemen arsitektur, interior, fasilitas pendukung dan respon perilaku.

 Pada  segi  arsitekturnya  terlihat  keduanya  berada  di  atas  rata-rata  dengan  mean  di  atas  3.  Dengan  
keunggulan  keduanya pada posisi entrance dan material. Keduanya mempergunakan material aluminium composite  
panel yang dipersepsikan memiliki personality modern oleh pengunjung.

Tabel 7. Persepsi Terhadap Elemen Arsitektur
 No Elemen Arsitektur Mal Ciputra Senayan City

1 Tampilan arsitektur menarik 3567 3.65

2 Padanan material eksterior yang tepat 3,6 3.72

3 Posisi entrance yang mudah terlihat 3667 3.77

4 Lobby yang akomodatif 3583 3.62

5 Penataan tata ruang luar 3383 3.55

Rata-rata nilai tampilan eskterior 3.56 3.66
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Pada segi interiornya, Senayan City memiliki keunggulan pada tatanan windows display dari retailer yang  
menarik, jalur-jalur sirkulasi yang nyaman (koridor dan lift serta eskalator), serta tatana pemilihan finishing yang  
baik. Sedangkan Mal Ciputra terlihat bahwa tata letak toko dan void cukup memberikan orientasi.

Tabel 7. Persepsi Terhadap Elemen Interior dan Dekorasi
No Elemen Interior dan Dekorasi Mal Ciputra  Senayan City

1 Penampilan  toko  dengan  penataan  
baik

3.48 3.77

2 Windows  display  yang  menarik  dan  
variatif

3.33 3.92

3 Pengelompokan toko yang tepat 3433 3.78

4 Pencahayaan yang tepat dalam toko 3383 3.55

5 Lebar jalur koridor yang leluasa 3433 3.83

6 Lift dan eskalator yang cukup mudah  
dijangkau

3.45 3.92

7 Ketinggian langit-langit yang nyaman 3.57 3.55

8 Material pelingkup interior yang baik 3.48 3.83

9 Void memberikan arah orientasi 3.62 3.77

10 Tata letak toko mudah terlihat 3.63 3.63

11 Posisi lobby mall mudah ditemukan 3.55 3.63

12 Lobby mall yang elegan dan nyaman 3.35 3.8

Total nilai rata-rata tampilan interior 3.48 3.76

Pada segi fasilitas penunjang terlihat bahwa Senayan City  masih memiliki nilai  tinggi, walau sekali lagi  
keduanya memiliki nilai di atas rata-rata. Nilai terbesar dicapai pada toilet yang bersih, disusul dengan penyewa  
yang beraga, dan media promosi yang memadai, masing-masing sebesar 3,95,  berikutnya 3,73 dan terakhir, 3.63

Tabel 8. Persepsi Terhadap Fasilitas Pendukung 
No Fasilitas Pendukung Mal Ciputra Senayan City

1 Lokasi Parkir yang nyaman 3.13 3.4

2 Toilet yang bersih dan memadai 2,8 3.95

3 Penyewa-penyewa yang beragam 3.56 3.73

4 Media  Promosi  yang  memberikan  
informasi 

3,43 3.63

Total nilai fasilitas pendukung 3.23 3.67
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Pada  segi  persepsi  benefit  terhadap  fungsi  keduanya  mendapat  nilai  hampir  sama.  Di  sini  dari  hasil  
wawancara  pelengkap survey dengan kuesioner, terlihat bahwa Mal Ciputra memiliki keunggulan pada  dimensi  
sosialnya, keberadaanya hampir tiga puluh tahun menjadikannya pusat belanja yang nyaman untuk skala keluarga  
dan tempat bertemunya komunitas. Beberapa responden bertemu teman lama mereka saat berkuliah di  kawasan  
dekat pusat belanja ini, beberapa ibu-ibu melaksanakan arisan karena lokasinya yang mudah dijangkau, sedangkan  
pada sore hari, pusat belanja ini banyak menjadi tempat perhentian dari para karyawan yang menghindari macet  
dengan bertemu dengan rekan sejawat di pusat belanja ini. Acara-acara yang diadakan pihak manajemen, ditanggapi  
secara positif oleh pada pengunjung, banyak pengunjung dengan spontan turut serta dalam acara tersebut, di mana  
temanya seringkali berkisat tema-tema yang terkait dengan event komunitas, atau kekeluargaan.

Pada Senayan City, memiliki keunggulan dengan kondisi fisik yang lebih muda, dan memiliki persepsi yang  
berbeda dalam benak pengunjungnya, yang menempatkan pusat belanja ini sebagai tempat ”lifestyle” dan eksklusif.  
Hal ini tidak terlepas dari posisinya yang berdekatan dengan menara SCTV, sehingga banyak pekerja dan para  
profesional memilih lokasi tersebut sebagai lokasi belanja, dan rekreasi.
                      

                       Tabel 7. Perilaku Terhadap Persepsi Dari Benefit Fungsi dan Pengalaman
No Perilaku dan Kenyamanan Suasana Mal Ciputra Senayan City

1 Saya dapat belanja dengan harga yang 
sesuai

3.55 3.75

2 Saya  dapat  belanja  dengan  nyaman 
dan lengkap

3.67 3.83

3 Saya  dapat  melakukan  berbagai 
aktivitas di pusat belanja

3.7 3.83

4 Tempat ini memberikan suasana yang  
nyaman untuk bertemu dengan sanak  
dan teman

4.51 3.58

4 Saya merasakan bahwa saya memiliki  
level  kelas  yang  sama  dengan  
pengunjung lainnya

3.7 3.72

5 Suasana  dan  barang-barang  yang 
dijual cocok dengan gaya hidup saya

3.65 3.83

6 Suasana  mall  nyaman  untuk 
menikmati acara-acara pusat belanja

3.65 3.37

Total  nilai  perilaku  dari  benefit 
fungsional dan  pengalaman

3,7 3.72

5. KESIMPULAN

Dari berbagai uraian di atas dapat diambil kesimpulan bahwa:

(1) Pengunjung mempersepsikan lingkungan pusat  belanja secara positif  baik pada kedua obyek penelitian  
pada elemen arsitektur,interior dan pendukung. Dari berbagai pertanyaan, responden menjawab di atas rata-
rata  untuk  segi  elemen  fisiknya.  Sebagian  besar  responden  menilai  pusat  belanja  adalah  tempat  yang  
nyaman untuk melakukan beragam aktivitas.

(2) Tidak ditemukan perbedaan skala persepsi yang terlalu besar pada  fisik kedua pusat belanja mengingat,  
setiap pusat belanja memiliki karakteristik dan pengunjungnya masing-masing. Pusat belanja dengan umur  
yang lebih muda dapat menimbulkan persepsi fisik yang lebih baik. Namun persepsi fisik tersebut bukanlah  
satu-satunya faktor bagi pengunjung untuk dapat merasakan keuntungan fungsional dan pengalaman dari  
sebuah pusat belanja.
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(3) Pada  pusat  belanja  yang  memiliki  umur  lebih  panjang,  memiliki  keterkaitan  sosial  yang  tinggi  dan  
kepekaan  pengunjung  yang  lebih  tinggi  terhadap  lingkungan  spasial,  karena  ruang  yang  terbentuk  
dipersepsikan pula berdasarkan pengalaman masa lalu dalam sebuah kehidupan sosial.

(4) Dalam membentuk kenyamanan terdapat beberapa faktor yang berpengaruh yaitu peran serta pengelola  
pusat belanja, penyewa , dan pengunjung itu sendiri. Terbentuknya kenyamanan berada pada sebuah tempat  
tidaklah terlepas dari relasi tersebut.
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LAMPIRAN 1. FOTO-FOTO MAL CIPUTRA

             Foto-foto: dokumentasi pribadi
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LAMPIRAN 2. FOTO-FOTO SENAYAN CITY

                         Foto-Foto: dokumentasi pribadi dan www.skyscrapercity.com  (bozhart)
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