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LAMPIRAN 

1. Lampiran Studi Besaran Ruang  

  

  

  

Ruang Periksa Ruang Rawat Inap Anjing 

Ruang Rawat Inap Kucing 
Ruang Jaga Inap Tenaga Medis 

Ruang UGD Ruang Jaga Tenaga Medis 
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Ruang Persiapan Operasi Tenaga 
Medis 

Ruang Persiapan Operasi Tenaga 
Medis 

Ruang Pemulihan  

anjing 

Ruang Pemulihan  

Kucing 

Ruang Penyimpanan Alat Operasi Ruang X-Ray 

Ruang Melahirkan Ruang Pasca Melahirkan  
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Ruang Direktur Umum & Ruang 
Direktur Kesehatan 

Ruang Istirahat Dokter Jaga 
Malam 

Petshop Ruang Tunggu Grooming 

Ruang Cuci Hewan  Ruang Cukur dan Pengeringan 
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Ruang Laboratorium Darah  Ruang Administrasi dan Kasir 
Apotek  

Ruang Meramu Obat   Ruang Tunggu Apotek    

Ruang Perpustakaan    Petshop   
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Ruang Rapat  Kolam Renang  



189 
 

2. Vegetasi  

Vegetasi 

Perindang  

Pohon Asem 

Di Jawa, pohon asam 

umumnya ditanam sebagai pohon 

peneduh jalan. Tanaman asam 

termasuk jenis tanaman tropis 

Pohon Beringin 

Beringin sangat akrab dengan budaya asli Indonesia. 

Tumbuhan berbentuk pohon besar 

ini sering kali dianggap suci dan 

melindungi penduduk setempat. 

Pohon Eucaluptus 

Eukaliputs memiliki banyak kegunaan yang membuat 

mereka menjadi pohon yang penting secara ekonomi. 

Mungkin jenis Karri dan 

Eucalyptus melliodora 

merupakan jenis yang paling 

terkenal. Dikarenakan 

mereka cepat tumbuh dan 

kegunaan dari kayunya. 

Pohon Rambutan 

tanaman buah yang hidup 

pada daerah tropis. Tanaman 

rambutan ini biasanya di 

https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Karri&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Eucalyptus_melliodora&action=edit&redlink=1
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tanam di halaman depan dan pekarangan rumah karena 

tanaman rambutan ini termasuk pohon yang berkayu 

besar.  

Pohon Angsana 

Pohon angsana :: merupakan pohon 

meranggas dan jenis tanaman pohon 

tinggi, tingginya dapat mencapai 10-40 

m. Diameter batang 2 m, biasanya 

bentuk pohon jelek, pendek, terputir, 

beralur dalam, dan berbanir. 

Pohon Mangga 

Pohon mangga termasuk tumbuhan tingkat tinggi yang 

struktur batangnya (habitus) termasuk kelompok arboreus, 

yaitu tumbuhan berkayu 

yang mempunyai tinggi 

batang lebih dari 5 m. 

Mangga bisa mencapai 

tinggi 10–40 m. 
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Pohon Trembesi 

merupakan tumbuhan pohon besar dengan ketinggian 

hingga 20 meter dan tajuknya yang sangat lebar. Pohon 

Trembesi (Ki Hujan) 

mempunyai jaringan akar 

yang luas 

 

Pohon Johar  

merupakan pohon peneduh dengan bunga khas 

berwarna kuning. Dengan bunga malai-nya yang berwarna 

kuning dan dedaunan 

rimbun yang hijau, pohon 

Johar (Senna siamea) 

selain memberikan 

keteduhan pun terlihat indah. 

 

Vegetasi Estetika 

Palem Raja 

Palem raja dikenal dengan sebutan royal palm sebab 

memiliki bentuk nan menawan dengan batang nan sangat 

kokoh, daun hijau nan segar 

dengan panjang 2-3 m. 

 

 

 

Pohon Ketapang 
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Ketapang merupakan tumbuhan asli Asia Tenggara 

dan umum ditemukan di wilayah ini,khususnya Pohon ini 

cocok dengan iklim pesisir dan dataran rendah hingga 

ketinggian sekitar 400 m dpl.; 

curah hujan antara 1.000–3.500 

mm pertahun 

Tanaman Pucuk Merah 

pucuk merah syzygium oleana adalah tanaman hias 

yang memiliki ciri khas, yaitu daun yang berwarna merah 

dan hijau. harga pucuk merah Bisa sangat menjanjikan 

dimana budidaya  bungan 

pucuk merah sendiri saat ini 

tengah menjadi primadona di 

Indonesia sebagai tanaman 

hias diluar ruangan 

Pohon Flamboyan 

 Delonix regia adalah tanaman 

yang khas dengan pohon besar, 

dan bunga-bunga merah cerah 

 

 

 

 

 

 

http://id.wikipedia.org/wiki/Asia_Tenggara
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