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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1 Gambaran Umum Kedai Amarta 

Kedai Amarta merupakan salah satu restoran dan café yang 

menyajikan berbagai menu makanan, baik pembuka, utama, dan penutup 

dengan harga yang terjangkau.  

 

Gambar 2. Logo Kedai Amarta 

Sebelumnya, Kedai Amarta beroperasi di kawasan Semarang 

Indah. Lokasi ini kurang strategis karena sangat sulit ditemukan. Hal ini 

yang menyebabkan Kedai Amarta sepi dan akhirnya tutup. Lokasi 

kemudian pindah di jalan Pleburan Barat no. 32 (yang lebih mudah 

ditemukan) dan menampilkan konsep interior yang menarik. Kini, Kedai 

Amarta menjadi salah satu restoran yang digemari oleh masyarakat dan 

banyak dikunjungi oleh konsumen bersama rekan dan keluarga. 

 



 

 

 

Gambar 3. Denah ruang indoor dan outdoor pada Kedai Amarta 

 

Denah ruangan pada Kedai Amarta memberi gambaran tentang 

kondisi Kedai Amarta. Ruangan dalam (indoor) Kedai Amarta memiliki 

bentuk persegi panjang dengan ukuran kira-kira panjang 8m x lebar 6m. 

Di dalam ruangan terdapat 11 meja makan dan 13 meja makan di luar 

ruangan dengan ukuran 80cm x 80cm. Pengaturan meja dibuat untuk 

kapasitas dua orang, kapasitas empat orang, dan lebih dari empat orang. 
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Untuk kapasitas empat orang atau lebih, 2 meja atau 3 meja dijadikan satu 

menjadi meja persegi panjang dan bangku yang digunakan untuk 

pengaturan ini adalah bangku kayu dan sofa. Sedangkan untuk pengaturan 

meja dengan kapasitas dua orang hanya menggunakan bangku besi. Pagar 

yang terbuat dari besi (nomor 11) digunakan sebagai pembatas untuk 

memisahkan meja/tempat duduk dan sebagai lorong yang digunakan untuk 

lalu lintas konsumen. 

Dapur sebagai tempat menyajikan makanan (nomor 5) berada di 

bagian belakang. Di depan dapur terdapat sebuah mini bar (nomor 2) 

dengan ukuran panjang kira-kira 3m, sebagai tempat untuk menyajikan 

berbagai macam minuman. Di samping mini bar terdapat lemari display 

(nomor 3) sebagai tempat untuk memajang merchandise yang terdiri dari 

cake, pudding, pasta, dan lain sebagainya. Di dalam ruangan terdapat lima 

buah AC (nomor 9) di tiap sudut ruangan dan satu TV (nomor 6) yang 

diletakkan di tengah ruangan dalam dan satu di luar ruangan. Berikut 

adalah penjelasan tentang kondisi tata letak ruang dan tata letak perabot 

pada Kedai Amarta 

 

 

 

 



 

 

4.2 Kondisi Tata Letak Ruang Kedai Amarta 

Tata letak ruang pada Kedai Amarta beberapa kriteria yang meliputi: 

4.2.1 Pintu  

Terdapat satu pintu utama di Kedai Amarta yang menjadi lalu 

lintas keluar masuknya konsumen. Pintu didesain dengan kaca yang gelap 

dan frame berwarna coklat dengan gagang kayu (handle) memanjang 

berwarna coklat. Pintu utama Kedai Amarta cukup luas dengan ukuran 

kira-kira lebar 80cm x tinggi 350cm, sehingga tidak menghambat 

aktivitas keluar masuk konsumen.  

Saat konsumen akan memasuki ruangan, konsumen harus 

mendorong pintu karena pintu tersebut didesain terbuka ke arah dalam 

ruangan (lihat pada Gambar 4). Pintu utama pada Kedai Amarta 

menghadap ke arah barat sesuai dengan posisi bangunan Kedai Amarta 

yang menghadap ke arah barat. (dapat dilihat pada Gambar 3). 
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 Gambar 4. Pintu Utama Kedai Amarta. 

 

Di samping pintu, terdapat dinding kaca yang berwarna gelap 

sesuai dengan warna pintu dan terdapat satu TV untuk saran hiburan 

konsumen yang berada di bagian outdoor Kedai Amarta. 

4.2.2 Pemilihan Warna 

Warna yang akan dibahas pada bagian ini lebih memfokuskan pada 

warna ruangan dan warna perabot. Kedai Amarta menggunakan susunan 

batu bata berwarna merah sebagai dinding di dalam ruangan dan ini 

meliputi hampir seluruh dinding di dalam ruangan Kedai Amarta kecuali 

dinding untuk dapur yang menggunakan dinding yang terbuat dari seng 

dan di cat dengan warna kuning. 



 

 

 

Gambar 5. Pemilihan warna dinding pada Kedai Amarta 

 

Warna perabot seperti meja dan kursi berwarna coklat muda. Untuk 

warna gantungan lampu, pagar pembatas besi, dan bahkan atap yang dibuat dari 

besi dicat dengan warna hitam. Secara umum, Kedai Amarta memadukan warna 

coklat muda dan warna hitam di dalam ruangan. 

4.2.3 Pencahayaan  

Untuk pencahayaan di siang hari, Kedai Amarta menggunakan 

lampu dan cahaya sinar matahari dari luar. Lampu yang digunakan adalah 

lampu pijar yang digantungkan di atap dengan gantungan lampu dan 

lampu yang langsung menempel pada atap ruangan. Lampu yang 

digantungkan dalam ruangan berjumlah sekitar sembilan buah, dan yang 

langsung menempel pada dinding berjumlah sekitar 22 buah, 15 lampu 

untuk ruangan bagian dalam dan tujuh lampu untuk ruangan bagian luar. 
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Gambar 6. Pencahayaan pada Kedai Amarta 

Tidak hanya ruangan yang diterangi oleh lampu, mini bar dan 

lemari display juga diberikan pencahayaan dari lampu agar terlihat terang 

dan menarik.  

Sebagai pengganti jendela untuk masuknya cahaya dalam ruangan, 

Kedai Amarta menggunakan dinding kaca besar dengan ukuran kira kira 

lebar 300cm x tinggi 300cm. Hampir seluruh dinding pada Kedai Amarta 

menggunakan dinding kaca, di bagian samping restoran dan di samping 

pintu utama.  



 

 

 

Gambar 7. Dinding kaca pada Kedai Amarta 

 

Pada sisi sebelah bangunan, pemandangan di luar dari dinding kaca 

berupa tembok rumah sebelah (lihat Gambar 7). Hal ini menjadi suatu 

kelemahan dari penggunaan dinding kaca, namun demikian tidak 

menghalangi cahaya matahari masuk ke dalam ruangan Kedai Amarta. 
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4.3  Kondisi Tata Letak Perabot Kedai Amarta 

Tata letak ruang pada Kedai Amarta beberapa kriteria yang meliputi: 

4.3.1 Meja 

Meja makan yang digunakan Kedai Amarta adalah meja kayu 

berbentuk persegi berwarna coklat dengan ukuran panjang 60cm x lebar 

60cm. Terdapat 11 set meja makan di dalam ruangan Kedai Amarta yang 

terdiri dari empat set meja untuk kapasitas dua orang, lima set meja untuk 

kapasitas empat orang, dan dua set meja untuk kapasitas lebih dari empat 

orang (lihat pada gambar 8) 

 

   Gambar 8. Meja Kedai Amarta 

 

Pada ruangan bagian dalam Kedai Amarta diletakkan empat set meja tepat 

di samping dinding kaca, empat set meja diletakkan di tengah ruangan, dan 

tiga set meja diletakkan di pojok ruangan tepat di samping dinding. 



 

 

Terdapat 10 set meja menghadap ke arah barat dan satu set meja yang 

memiliki posisi berbeda yaitu menghadap ke arah selatan. (lihat gambar 3) 

Untuk ruangan bagian outdoor Kedai Amarta terdapat 13 set meja 

makan. Tujuh set meja untuk kapasitas 2 orang, dan enam set meja untuk 

kapasitas 4 orang.  

        

Gambar 9. Meja pada bagian luar ruangan (outdoor) Kedai Amarta 

 

Tujuh meja diletakkan di sisi kiri ruangan dan enam meja diletakkan di sisi 

kanan ruangan. Sama seperti pada ruangan bagian dalam, terdapat satu 

meja di bagian luar ruangan yang menghadap ke arah selatan (lihat 

Gambar 3).  

 

 

4.3.2 Perangkat Elektronik 
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Dikatakan sebagai sebuah perangkat elektronik karena benda 

tersebut mengeluarkan energi panas, bunyi, dan cahaya. Kedai Amarta 

menampilkan perangkat elektronik di dalam ruangan seperti lemari display 

(showcase), TV, AC, cash register dan lainnya. Peletakan masing masing 

perangkat tersebut disampaikan berikut ini. 

Kedai Amarta menggunakan lemari display berukuran kira-kira panjang 

80cm x lebar 60cm x tinggi 60cm. Lemari ini digunakan untuk memajang 

makanan kecil yang akan dijual seperti cake, pudding, ice cream dan pasta yang 

diletakkan tepat di samping mini bar (lihat Gambar 10a). Lemari display ini 

dilengkapi dengan lampu untuk menerangi produk yang ditampilkan tersebut.  

     

           Gambar 10a. lemari display pada Kedai Amarta                 Gambar 10b. Merchandise  pada lemari display 

Sebagai sarana hiburan bagi konsumen, satu buah TV LED di pada 

tempelkan  sebuah pilar yang terletak di depan mini bar (lihat Gambar 11a). 

Sedangkan TV yang berada di luar ruangan berada tepat di samping pintu utama 

Kedai Amarta (lihat Gambar 11b). 



 

 

 

Gambar 11a. Televisi pada bagian dalam ruangan Kedai Amarta 

 

Gambar 11b. Televisi pada bagian luar ruangan Kedai Amarta 

Untuk mengatur suhu udara dalam ruangan, Kedai Amarta menggunakan 

lima AC yang diletakkan di tiap sudut ruangan. Jenis AC yang digunakan juga 

beragam yaitu tiga AC tipe Wall Mounted (AC yang menempel pada dinding) 

dan dua AC tipe Standing Floor (AC berbentuk memanjang secara vertical yang 

diletakkan di lantai). Untuk melakukan transaksi pembayaran, Kedai Amarta 

menggunakan cash register elektronik dengan satu orang sebagai kasir. Cash 
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register menghadap ke arah utara (lihat pada Gambar 3) dan diletakkan tepat di 

samping pintu utama Kedai Amarta.  

4.3.3 Cash Register  

Terdapat satu cash register pada Kedai Amarta. Cash Register 

tersebut menghadap ke arah utara, tepat berada di samping pintu masuk 

utama yang menghadap ke arah barat (lihat pada Gambar 2). Pada dinding 

tepat di belakang cash register, terdapat sebuah pajangan berwarna kuning 

yang bertuliskan “Hello”.  

 

Gambar 12. Posisi cash resgister Kedai Amarta 

Cash register pada Kedai Amarta menggunakan monitor dan printer untuk 

mencetak bukti pembayaran yang diletakkan pada sebuah meja. Di meja 

tersebut juga terdapat alat-alat pembayaran transaksi dengan menggunakan 

kartu ATM.  



 

 

4.3.4 Aksesoris Ruangan 

Kedai Amarta juga menambahkan aksesoris pada ruangannya baik 

di dalam maupun di luar ruangan. Aksesoris yang digunakan meliputi 

poster yang ditempel pada dinding ruangan, tanaman hidup di dalam 

ruangan, dan pagar yang terbuat dari besi besi. 

Terdapat sekitar lima poster bergambar yang yang ditempel pada dinding 

Kedai Amarta baik di dalam maupun di luar ruangan. Masing-masing poster 

memiliki desain dan ukuran yang berbeda, mulai dari gambar manusia, gambar 

yang acak, atau tulisan berupa quotes (lihat Gambar 13). 

 

          

Gambar 13. Poster bergambar pada Kedai Amarta 
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Selain poster, Kedai Amarta juga memberikan pagar besi yang diletakkan 

di tengah ruangan. Terdapat tiga pagar besi dengan panjang yang berbeda 

(lihat pada Gambar 2). Pagar besi berwarna hitam selain berfungsi sebagai 

sebuah aksesoris dalam ruangan, juga sebagai pembatas meja dan lorong 

untuk lalu lintas konsumen. 

 

Gambar 14. Pagar Besi 

  

4.4 Evaluasi Tata Letak Menurut Pendekatan Fengshui  

Di bagian ini akan dibahas mengenai kondisi tata letak ruang dan 

tata letak perabot pada Kedai Amarta berdasarkan pendekatan fengshui 

untuk menilai apakah tata letak sudah sesuai dengan pendekatan fengshui 

atau belum. Penilaian dilakukan terkait dengan kriteria-kriteria pada Kedai 

Amarta yang telah dibahas sebelumnya.  



 

 

Pembahasan pertama tentang tata letak ruang, kemudian diikuti 

dengan tata letak perabot. Sumber yang digunakan sebagai dasar evaluasi 

adalah buku dari Rossbach (1994) dan Dewi Kumala (2015). 

4.4.1 Tata Letak Ruang 

4.4.1.1 Pintu 

Disarankan pintu utama harus sesuai dengan posisi dimana 

bangunan mengadap, agar dapat melancarkan aliran pergerakan ch’I. 

Menurut pendekatan fengshui, pintu utama pada sebuah bisnis harus 

terbuka menuju daerah yang lebih luas (lihat pada Gambar 16a). Sebuah 

pintu masuk yang terbuka dengan cara yang salah (lihat pada Gambar 

16b), maka akan menghambat keberuntungan pemilik restoran. Sebuah 

pintu utama harus terang, luas, hangat dan menyambut, karena dapat 

mendorong energi ch’I masuk.  

Ch’I merupakan energi yang menjadi faktor paling utama dalam 

fengshui untuk kehidupan manusia. Ch’I dipercaya sebagai energi 

pembawa rejeki dan nasib baik. Sebuah pintu utama yang tidak luas atau 

gelap dapat menyesakkan energi ch’I, dan dapat menghambat 

keberuntungan bagi restoran. 
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Gambar 15a. Pintu masuk yang ideal 

 

Apabila arah pintu terbuka salah, hal ini dapat diatasi dengan 

mengganti engsel pintu sehingga pintu terbuka ke arah yang lebih terbuka, 

atau menggantungkan sebuah cermin pada dinding untuk memberikan 

sebuah kesan tentang ruangan yang lebih luas. 

 

Gambar 15b. Pintu masuk yang kurang ideal 

Ukuran pintu utama dalam sebuah bisnis menjadi satu hal yang 

sangat penting. Sebuah pintu yang relatif kecil akan menghambat 



 

 

datangnya energi ch’I, sehingga mengurangi kesempatan-kesempatan, 

kekayaan, dan keberuntungan dalam restoran. Untuk mengatasi hal 

tersebut, sebaiknya digantungkan sebuah cermin di atas atau pada kedua 

sisi dari pintu, untuk memberi efek lebih tinggi dan lebar. (Rossbach, 

1994). 

Bila dilihat kondisi pintu utama pada Kedai Amarta (lihat gambar 

3), pintu Kedai Amarta terbuka ke arah dalam ruangan. Dengan ukuran 

kira-kira lebar 80cm x tinggi 350cm, pintu ini cukup luas untuk lalu lintas 

keluar masuk konsumen. Dengan demikian, sesuai dengan pendekatan 

feng shui, pintu utama pada Kedai Amarta sudah dapat dikatakan pintu 

utama yang ideal, karena pintu terbuka ke arah dalam ruangan dan ukuran 

pintu yang cukup luas, sehingga dapat melancarkan energi ch’I masuk ke 

dalam dan dapat mendatangkan keberuntugan bagi Kedai Amarta. Terlebih 

posisi pintu utama pada Kedai Amarta sesuai dengan posisi bangunan 

yaitu mengahadap ke arah barat. 

4.4.1.2 Pemilihan Warna 

Warna dapat dipakai untuk mengatur masuknya energi ch’I. Warna 

dinding suatu ruangan tergantung pada pencahayaan pada sebuah ruangan. 

Jika sebuah ruangan luas dan menerima cukup banyak cahaya, maka 

dinding dan perabot ruangan dapat berwarna gelap atau terang. Jika 

pencahayaan tidak terlalu kuat namun ruangan sempit, maka warna-warna 

muda dapat memeriahkan ruangan tersebut (Rossbach, 1994). 
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Tabel 2. Warna-warna pada fengshui 

 

 Pada gambar 3 dapat dilihat bahwa ruangan pada Kedai Amarta 

berbentuk persegi panjang. Ruangan pada Kedai Amarta berukuran 

panjang 8m x lebar 6m, sehingga ruangan ini cukup luas untuk sebuah 

restoran. Penggunaan warna sebaiknya menyesuaikan ukuran ruangan 

dimana secara fengshui memberikan keseimbangan energi. Ruang yang 

besar (yin) sebaiknya menggunakan warna-warna (yang), yaitu warna yang 

bersifat cerah, terang dan bergairah.  

Warna dinding pada Kedai Amarta memiliki energi yang kuat 

(yang) karena menggunakan dinding batu bata berwarna merah dan 

dinding untuk dapur berwarna kuning. Untuk warna perabot memiliki 

energi yang kuat karena dominan berwarna coklat muda. Dengan warna 



 

 

yang memiliki sifat yang dan ruangan yang luas (yin), maka aliran energi 

dalam ruangan Kedai Amarta berjalan seimbang. 

4.4.1.3 Pencahayaan 

Pencahayaan merupakan hal penting yang dipakai sebagai dasar 

dalam feng shui untuk memperbaiki masalah dan untuk melancarkan 

sirkulasi energi ch’I. Pencahayaan pada suatu ruangan dapat 

mempengaruhi suasana hati, sikap dan efektivitas orang didalamnya. 

Secara fengshui, cahaya dan lampu dilambangkan sebagai matahari dan 

dianggap penting.  

Sekalipun sebuah ruangan yang gelap dapat menyesakkan para 

orang di dalamnya, lampu yang redup pun dapat menolong bisnis sebuah 

restoran (Rossbach, 1994). Pada kondisi sesungguhnya yang dijelaskan 

sebelumnya, Kedai Amarta memiliki banyak lampu dan cahaya dari luar 

yang masuk melalui dinding kaca sehingga ruangan Kedai Amarta 

menerima banyak cahaya. Jendela kaca berukuran tinggi 300cm x lebar 

300cm dapat menerima banyak cahaya masuk ke dalam ruangan. Karena 

menerima banyak cahaya dalam ruangan, maka Kedai Amarta dapat 

mensirkulasi energi ch’I yang masuk. 

Dari hasil evaluasi tata letak ruang menurut pendekatan fengshui, 

dapat disimpulkan bahwa secara umum seluruh kriteria tata letak ruang 

seperti pintu, pemilihan warna dan pencaahayaan pada Kedai Amarta 

sudah sesuai dengan pendekatan fengshui. 
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4.4.2 Tata Letak Perabot  

4.4.2.1 Meja 

Menurut pendekatan fengshui, dalam bisnis restoran letak sebuah 

meja makan tidak boleh terlalu dekat dengan pintu utama, karena dapat 

menyebabkan para pengunjung hanya sekedar makan kemudian pergi. 

Bentuk-bentuk meja yang digunakan juga perlu diperhatikan. (Rossbach, 

1994) 

 

Gambar 16. Bentuk-bentuk meja 

 

Pada Gambar 18, menampilkan berbagai bentuk meja dan makna 

menurut pendekatan fengshui. Meja 1-3 merupakan meja yang baik 

digunakan dalam sebuah bisnis restoran. Meja berbentuk persegi memiliki 

simbol keberuntungan, sedangkan meja berbentuk bulat dan lonjong 

memliki simbol keharmonisan Meja 4 merupakan meja empat persegi dan 



 

 

merupakan meja yang baik asalkan tidak terlalu panjang. Meja 5 dan 6 

adalah bentuk meja makan yang kurang menguntungkan bagi restoran 

karena memiliki sudut yang sangat tajam, sedangkan meja 6 adalah meja 

yang tidak memiliki sudut. Dan meja 7 adalah sebuah pengecualian untuk 

meja yang tak bersudut karena mempunyai segi delapan. Karena segi 

delapan adalah bentuk yang sangat menguntungkan bagi restoran. 

Meja yang digunakan adalah meja kayu berbentuk persegi. Untuk 

kapasitas empat atau lebih, Kedai Amarta menggabungkan meja persegi 

menjadi meja persegi panjang. Secara pendekatan fengshui, bentuk meja 

pada Kedai Amarta sudah baik karena dominan menggunakan meja 

berbentuk persegi. Demikan juga letak meja makan pada Kedai Amarta 

tidak terlalu dekat dengan pintu utama, sehingga secara pendekatan 

fengshui para konsumen yang berkunjung akan betah berlama-lama 

sehingga dapat melakukan pembelian produk secara berulang. 

4.4.2.2 Perangkat Elektronik 

Hal penting dalam mengisi aksesoris ruangan adalah adanya 

perangkat elektronik yang mampu mengeluarkan energi cahaya, bunyi 

dan panas. Alat elektronik seperti TV, speaker, kulkas, dan alat elektronik 

lainnya secara fengshui cenderung sangat kuat (yang), sehingga membuat 

aktivitas dalam ruangan menjadi dinamis, berenergi dan sangat baik 

untuk tempat bisnis.  
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Tata letak perangkat elektronik juga perlu diperhatikan. Ruang 

yang sempit cenderung bersifat kuat (yang). Diletakkannya perangkat 

elektronik yang bersifat kuat (yang) di ruang yang juga bersifat kuat 

(yang) dapat membuat ruangan menjadi terlalu kuat (terlalu yang). Bila 

tidak seimbang, dapat menyebabkan aktivitas dalam ruangan menjadi 

kurang tenang. (Dewi Kumala, 2015) 

Kedai Amarta memberikan perangkat elektronik seperti TV, lemari 

display, AC, dan lain-lain. Secara pendekatan feng shui, adanya perangkat 

elektronik yang bersifat kuat (yang) adalah sangat baik karena ruangan 

Kedai Amarta yang luas bersifat lemah (yin). Dengan demikian, kondisi 

dalam ruangan Kedai Amarta menjadi dinamis dan tenang karena energi 

dari perangkat elektronik dan ruangan menjadi seimbang. 

4.4.2.3 Aksesoris Ruangan 

Hal kecil yang menjadi cukup penting dalam dekorasi interior 

dalam restoran adalah lukisan dan aksesoris lainnya. (Dewi Kumala, 

2015). Berikut contoh aksesoris yang memberi Aksesoris yang baik secara 

fengshui, akan memberikan energi positif dan keberuntungan bagi restoran 

energi positif adalah sebagai berikut: 

1. Aksesoris atau benda hidup seperti bunga hidup, akuarium 

dengan ikan di dalamnya memiliki energi positif bagi bisnis 



 

 

2. Aksesoris yang sifatnya mendatangkan rekaman hasil pemikiran 

baik seperti lukisan matahari terbit. Secara fengshui lukisan ini 

baik untuk bangkitnya suatu bisnis. 

3. Aksesoris misalnya tanaman buah jeruk asli merupakan simbol 

berkelimpahan bagi bisnis 

4. Aksesoris bersifat kristal karena dapat memecahkan energi 

negatif dari lingkungan sekitar. 

5. Lukisan yang bersifat indah atau berkembang seperti lukisan 

bunga yang berwarna-warni, lukisan gunung, yang memiliki 

sifat kestabilan dalam bisnis. 

Aksesoris yang kurang baik secara fengshui berpeluang 

mendatangkan masalah atau menghasilkan masalah atau mengasilkan 

energi yang buruk bagi suatu bisnis. Berikut adalah aksesoris yang kurang 

baik bagi bisnis: 

1. Lukisan hewan yang sifatnya bekerja keras seperti kerbau, 

lukisan kuda, lukisan unta, dan lainnya. Secara fengshui lukisan 

ini merupakan simbol harus bekerja keras dan berada dalam 

tekanan. 

2. Lukisan pasar dengan keramaiannya. Lukisan pasar memang 

baik sebagai simbol keramaian, namun secara fengshui harus 
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berhati-hati karena energi lukisan pasar adalah simbol 

kekacauan atau berantakan. 

3. Pajangan tanaman kering atau bunga kering yang diawetkan. 

Secara fengshui tanaman kering merupakan simbol kematian 

atau bisnis tidak bertumbuh. 

4. Pajangan imitasi seperti tanaman jeruk palsu atau tanaman 

palsu, berpeluang mendatangkan energi negatif bagi bisnis 

karena mendatangkan pertumbuhan yang tidak sebenarnya. 

5. Lukisan abstrak yang kurang jelas sehingga terkesan kacau atau 

berantakan. Secara fengshui hal ini kurang baik dan cenderung 

membuat aktivitas usaha menjadi tidak jelas dan tidak 

tersistem. 

Aksesoris pada Kedai Amarta terdiri dari poster bergambar, 

tanaman hidup yang diletakkan di atas mini bar, pagar besi dan lain lain. 

Bila secara pendekatan fengshui, poster bergambar yang digunakan Kedai 

Amarta tidak ada yang secara langsung sesuai kriteria sebagai aksesoris 

yang baik maupun jelek bagi restoran seperti yang disampaikan di atas. 

Namun dengan melihat gambar-gambar pada poster pada Kedai Amarta, 

tidak ada lukisan yang sesuai dengan pendekatan fengshui, karena gambar 

poster pada Kedai Amarta adalah gambar-gambar animasi dan tulisan 

sehingga tidak ada pengaruh untuk memberi energi positif. Untuk tanaman 



 

 

hidup sangat baik bagi Kedai Amarta karena dapat mendatangkan energi 

positif di dalam ruangan. 

4.4.2.4 Cash Register  

Pendekatan fengshui menyebutkan bahwa, cash register harus 

ditempatkan sedemikian rupa sehingga kasir mempunyai pemandangan 

yang baik ke pintu utama, baik dalam menerima pelanggan maupun 

mengawasi tindak kejahatan yang mungkin bisa terjadi. Sebuah cermin 

yang digantungkan di belakang mesin hitung akan membantu 

meningkatkan keuntungan dan melipatgandakan isi dari mesin hitung. 

Tambahan lain yang menarik seperti tanaman, lampu, akuarium, bunga-

bunga dan warna-warn yan ditempatkan pada meja atau sekitar cash 

register juga dapat membantu menarik perhatian konsumen. (Rossbach, 

1994) 

Kedai Amarta memiliki satu cash register yang diletakkan tepat di 

samping utama (lihat pada Gambar 2.) Secara pendekatan fengshui, letak 

cash register pada Kedai Amarta yang demikian sudah baik karena 

memiiki pemandangan yang bagus ke arah pintu utama, sehingga kasir 

dapat menerima konsumen dan mengawasi kemungkinan adanya tindak 

kejahatan. Namun, cash register kurang menarik konsumen, karena tidak 

ada aksesoris-aksesoris seperti tanaman, bunga dan lainnya yang 

diletakkan di sekitar cash register. 
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Dari hasil evaluasi tata letak perabot menurut pendekatan fengshui, 

dapat disimpulkan bahwa secara umum kriteria tata letak perabot seperti 

perangkat elektronik sudah sesuai, namun meja, cash register, dan 

aksesoris ruangan pada Kedai Amarta masih kurang sesuai dengan 

pendekatan fengshui. 

 

4.5 Evaluasi Menurut Ahli Fengshui 

Disamping evaluasi menurut pendekatan fengshui yang dikaji 

berdasarkan pustaka, evaluasi juga dilakukan menurut seorang yang tahu 

dengan baik pendekatan fengshui yang dalam penelitian ini disebut sebagai 

ahli fengshui. Ahli Fengshui yang dimintai pendapatnya terkait dengan 

masalah fengshui dalam penelitian ini adalah Suhu Handjojo. Suhu 

Handjojo adalah seorang Tionghoa asli yang ahli dalam bidang fengshui 

untuk rumah, bisnis, ramalan, konsultasi pekerjaan, dan lain-lain.  

Suhu Handjojo memiliki tempat praktik yang berada di kawasan 

Gang Pinggir, Semarang. Walaupun beliau juga sudah dikenal sebagai 

seorang yang ahli dalam bidangnya oleh orang-orang sekitar Gang Pinggir, 

namun untuk menemukan Suhu Handjojo tidak mudah. Beliau dapaat 

ditemukan setelah beberapa Klenteng (tempat ibadah untuk penganut 

kepercayaan Tionghoa) didatangi satu persatu untuk mencari informasi. 

Suhu Handjojo menyatakan kesediannya untuk membantu sesuai maksud 

dari penelitian yang berkaitan dengan fengshui. Tiap konsultasi diberi tarif 



 

 

berbeda, tergantung apa yang akan dikonsultasikan dan durasi konsultasi. 

Berikut pendapat suhu Handojo terkait dengan tata letak Kedai Amarta: 

4.5.1 Tata Letak Ruangan 

Menurut suhu Handjojo, secara keseluruhan penataan pada Kedai 

Amarta sudah baik, walaupun masih ada hal-hal yang kurang dan tidak 

sesuai dengan fengshui.  

1. Pintu 

Suhu Handjojo menilai pintu masuk Kedai Amarta yang terbuka ke 

arah dalam ruangan sudah baik. Walaupun demikian yang menjadi 

masalah adalah saat pintu terbuka, pintu menghantam langsung ke arah 

cash register (lihat Gambar 2 nomor 8). Hal ini menurut suhu Handjojo 

kurang baik karena energi ch’I dari cash register tertekan dengan pintu 

dan dapat menghambat masalah keuangan dalam restoran. Pendapat suhu 

Handjojo tentang hal ini dapat dilihat dari pernyataan beliau sebagai 

berikut: 

 

“baik, cuma masalahnya gini, ini kalo menghantamnya ke meja kasir 

kurang baik, karena energinya meja kasir tertekan dengan pintu ini” 

 

2. Pemilihan warna 

Untuk warna dinding pada Kedai Amarta yang menggunakan susunan 

batu bata berwarna coklat, dan perabot yang dominan berwarna gelap 
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Suhu Handjojo menilai tidak ada masalah sama sekali. Untuk hal ini tidak 

ada pendapat lebih lanjut dan hanya diungkapkan dengan “nggakpapa 

hee nggakpapa” 

3. Pencahayaan  

Berdasarkan kondisi pencahayaan pada Kedai Amarta dengan banyak 

lampu, suhu Handjojo menilai bahwa tidak ada masalah. Hanya saja suhu 

Handoyo memberi saran yang terkait dengan pemakaian lampu jangan 

menggunakan lampu sebagai berikut: 

 

“kalo penataan lampu sih nggak ada masalah, Cuma satu yang tak pesen, 

jangan pake lampu ulir” 

 

Adapun yang dimaksud dengan lampu berbentuk ulir dan alasan lampu 

ulir tidak baik menurut suhu Handjojo adalah: 

  

“yang kayak spiral, harus yang bulet hmm. Karena lampu ulir itu kayak 

mata bor, itu nggak boleh.” 

 

4.5.2 Tata Letak Perabot  

1. Meja 

Menurut suhu Handjojo, untuk penataan meja sudah baik. Hanya 

saja karena meja yang digunakan Kedai Amarta adalah meja kayu 



 

 

berbentuk persegi dan persegi panjang, menurut Suhu Handoyo hal 

tersebut merupakan masalah karena secara fengshui meja makan dalam 

sebuah restoran yang paling baik adalah meja dengan bentuk bulat. Hal ini 

seperti dinyatakan sebgai berikut: 

 

“…terus yang jadi masalah kalo secara fengshui meja makan tu harus bulet ndak 

boleh persegi.” 

 

Lebih lanjut disampaikan alasan tentang hal tersebut dalam 

pernyataan berikut: 

“hmm kalo bulet itu secara satu kesatuan dalam arti kita bisa merangkul 

pelanggan, heem tapi kalo persegi nanti akan terjadi suatu pemetaan, 

dalam arti ada suatu pemisahan. Dan kalau persegi itu nanti cenderung 

ada tajemnya di samping-sampingnya ya…” 

 

Dengan demikian bentuk meja yang bulat memiliki simbol satu 

kesatuan, yang berarti sebuah restoran dapat merangkul dan membuat 

konsumen merasa nyaman berada dalam restoran. Sedangkan meja persegi 

justru menimbulkan pemisahan antara pihak restoran dengan konsumen. 

Suhu Handjojo memberikan saran bila meja makan dalam restoran 

berbentuk persegi, sebaiknya meja persegi ditumpangi kayu berbentuk 

bulat.  
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“nah makanya, justru kalau mau baik harusnya bulet. Atau kalo 

mungkin misalnya kamu repot untuk mengganti baru, kamu beli triplek 

yang bulet, terus kamu tumpangin di atasnya.” 

Untuk kapasitas konsumen empat atau lebih dari empat, Suhu 

Handjojo memberi saran sebaiknya menggunakan meja lonjong karena 

meja lonjong masih lebih baik daripada meja persegi. 

  

“…kalau lonjong masih lebih baik daripada persegi.” 

2. Cash register  

Menurut suhu Handoyo, letak cash register pada Kedai kurang 

baik. Seperti yang dapat dilihat dari Gambar 13, pintu (nomor 7) yang 

terbuka menghantam ke arah cash register (nomor 8) sangat tidak baik, 

karena dapat menekan energi ch’I pada cash register yang dapat 

menghambat keuangan restoran.  

 

 “baik, cuma masalahnya gini, ini (pintu) kalo menghantamnya ke meja 

kasir kurang baik, karena energinya meja kasir tertekan dengan pintu 

ini.” 

 

Posisi cash register yang tidak mengahdap langsung ke arah pintu 

dinilai baik. Namun suhu Handjojo menyampaikan bahwa bila cash 

register menghadap ke semua pintu (pintu utama dan pintu dapur), maka 

masalah yang terjadi adalah terjadi banyak pemborosan pengeluaran yang 

tidak terduga. Berikut pendapat suhu Handjojo tentang hal ini: 
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“…terus ini meja kasir, ini yang jelek kan kamu kan menghadap kesini, 

kedalem berarti. Ini yang menjadi masalah karena ini menghadap 

kedalam sih nggak masalah, cuma yang jadi masalah ini karena mbok 

hadepke nggone pintu semua…nah ini berarti yang nggak boleh, ya ini 

akibatnya adalah pemborosan pengeluaran yang tidak terduga banyak 

sekali. Terus kan tadi dapur sini, dapur kalo nggak kelihatan nggakpapa, 

tapi kalo sampe kelihatan itu karena ketusuk sama energi pintu ini yang 

ndak boleh. Heee yaa?...” 

 

3. Aksesoris Ruangan 

Menurut Suhu Handjojo aksesoris pada ruangan Kedai Amarta tidak 

ada masalah, hanya saja untuk gambar yang digunakan pada Kedai Amarta 

tidak sesuai dengan fengshui. Berikut pendapat suhu Handjojo tentang hal 

ini:  

“…karena ini kalo gambar kayak gini kalo kamu taruh di posisi kamar 

boleh, tapi untuk bisnis nggak boleh.”
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Berikut adalah tabel penilaian dari tata letak pada Kedai Amarta dengan pendekatan fengshui sebagai dasar evaluasi: 

 

Tabel 2. Evaluasi Fengshui berkaitan dengan kriteria-kriteria Tata Letak Ruang pada Kedai Amarta 

Tata Letak 

Ruang 
KONDISI KEDAI AMARTA 

MENURUT PENDEKATAN 

FENGSHUI 

MENURUT PENDAPAT  

AHLI FENGSHUI 
PENILAIAN 

Pintu 

 Pintu didesain dengan kaca gelap 

 Ukuran pintu luas, dengan ukuran 

lebar 80cm x tinggi 350cm. 

 Pintu terbuka ke arah dalam 

ruangan 

 Pintu utama menghadap ke arah 

Barat 

 

 Pintu harus terbuka menuju ke daerah 

yang lebih luas. 

 Sebuah pintu harus terang, luas, 

hangat dan menyambut. 

 Sebuah pintu yang tidak luas atau 

gelap akan menghambat energi ch’I. 

 Posisi pintu harus sama dengan posisi 

bangunan 

Pintu utama sudah baik karena terbuka ke 

arah dalam ruangan. 

Pintu pada Kedai Amarta sudah sesuai 

dengan pendekatan fengshui  

Pemilihan 

Warna 

 Warna dinding adalah warna dari 

susunan batu bata 

 Perabot seperti meja, kursi, 

gantungan lampu dan lainnya 

dominan warna coklat 

 Atap berwarna hitam 

 Jika ruangan luas dan menerima 

cukup banyak cahaya, maka dinding 

dan perabot berwarna gelap maupun 

terang sangat baik. 

 Jika pencahayaan tidak terlalu kuat 

namun ruangan sempit, maka warna-

warna muda akan memeriahkan 

ruangan tersebut 

 

Untuk warna dalam Kedai Amarta tidak ada 

masalah. 

Warna pada Kedai Amarta sudah 

sesuai dengan pendekatan fengshui  

Pencahayaan 

 Menggunakan lampu dan 

pancaran sinar matahari dari 

jendela 

 Menggunakan lampu pijar yang 

digantungkan dan ditempel di 

atap. 

 

Lampu yang terang maupun redup 

merupakan lampu yang baik bagi bisnis 

Untuk pencahayaan dalam Kedai Amarta 

tidak ada masalah.  

Pencahayaan pada Kedai Amarta 

sudah sesuai dengan pendekatan 

fengshui  

 



 

 

Tabel 3. Evaluasi Fengshui berkaitan dengan kriteria-kriteria Tata Letak Perabot pada Kedai Amarta 

Tata Letak 

Perabot 
KEDAI AMARTA 

MENURUT PENDEKATAN 

FENGSHUI 

MENRURUT PENDAPAT  

AHLI FENGSHUI 
PENILAIAN 

Meja 

 Meja kayu berbentuk persegi 

berukuran panjang 60cm x lebar 

60cm 

 meja persegi panjang dengan 

menggabungkan beberapa meja 

persegi 

 letak meja tidak terlalu dekat 

dengan pintu utama. 

 Meja persegi, persegi panjang, bulat 

dan lonjong adalah meja yang baik 

untuk bisnis.  

 Dalam bisnis restoran, meja tidak 

boleh terlalu dekat dengan pintu 

utama 

 Meja yang baik adalah meja bulat yang 

memiliki simbol satu kesatuan yang 

berarti merangkul konsumen. Meja 

dengan bentuk lonjong masih lebih 

baik daripada meja dengan bentuk 

persegi. 

 

 Penataan meja sudah baik, namun yang 

menjadi masalah adalah meja yang 

digunakan Kedai Amarta adalah meja 

persegi. Meja persegi akan 

mengakibatkan pemisahan antara pihak 

restoran dengan konsumen. 

 

Meja pada Kedai Amarta kurang 

sesuai. Tata letak meja sudah baik 

karena tidak terlalu dekat dengan pintu 

utama, namun meja yang digunakan 

Kedai Amarta adalah meja berbentuk 

persegi dan persegi panjang, sehingga 

menyebabkan pemisahan atau 

ketidakharmonisan antar pihak restoran 

dengan konsumen 

Perangkat 

Elektronik 

 Perangkat elektronik yang 

digunakan diantaranya TV, AC, 

lemari display, Kulkas, dan 

lainnya. 

 TV berada di indoor dan outdoor. 

 Terdapat limaAC di tiap sudut 

ruangan. 

 Lemari display berukuran panjang 

panjang 80cm x lebar 60cm x 

tinggi 60cm 

 

Peletakan perangkat elektronik harus 

seimbang, dalam arti di dalam ruangan 

yang luas (yin) diletakkan perangkat 

elektronik (yang) 

Perangkat elektronik pada Kedai Amarta 

tidak ada masalah. 

Perangakat elektronik pada Kedai 

Amarta sudah sesuai dengan 

pendekatan fengshui. 
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Aksesoris 

ruangan 

 Tanaman yang dipajang di atas 

mini bar. 

 Poster bergambar yang dipajang 

di berbagai sudut Kedai Amarta. 

 Pagar besi sebagai pembatas 

maupun lorong. 

 Aksesoris yang digunakan harus 

memiliki energi postif bagi sebuah 

restoran, seperti lukisan 

pemandangan, tanaman, bunga, 

aquarium dan lainnya 

 Jangan menggunakan aksesoris yang 

membawa energi negative seperti 

tanaman imitasi, akesoris yang 

bersifat tajam, dan lainnya. 

Aksesoris ruangan dalam Kedai Amarta 

tidak ada masalah, hanya saja gambar tidak 

ada pengaruh pada fengshui. 

Aksesoris ruangan pada Kedai Amarta 

sudah sesuai dengan pendekatan 

fengshui 

Cash 

Register 

 Terletak tepat di samping pintu 

utama. 

 Cash register diletakan di atas 

meja dan terdapat alat-alat 

pembayaran untuk transaksi kartu 

ATM 

 Cash register harus ditempatkan 

sedemikian sehingga mempunyai 

pemandangan yang baik ke arah pintu 

utama. 

 Sebuah cermin yang digantungkan di 

belakang mesin hitung dapatt 

membantu meningkatkan keuntungan 

dan melipat gandakan isi dari mesin 

hitung. 

 Tambahan lain yang menarik seperti 

tanaman, lampu, akuarium, bunga-

bunga dan warna-warna juga dapat 

menarik perhatian konsumen. 

 Letak cash register pada Kedai Amarta 

kurang baik, karena posisinya yang 

terhantam pintu utama pada saat 

terbuka. Hal ini dapat menekan energi 

ch’I dan menghambat keuangan 

restoran. 

 Bila cash register menghadap ke 

semua pintu pada ruangan, maka 

masalah yang terjadi adalah terjadi 

banyak pemborosan pengeluaran yang 

tidak terduga. 

Cash register pada Kedai Amarta 

kurang sesuai dengan pendekatan 

fengshui letak cash register sudah baik 

karena memiliki pemandangan yang 

baik ke arah pintu utama, namun saat 

pintu utama terbuka langsung 

menghantam ke arah cash register.  
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Dari hasil evaluasi di atas, kondisi tata letak pada Kedai Amarta secara 

umum sudah sesuai dengan pendekatan fengshui, walaupun masih ada elemen tata 

letak yang masih kurang sesuai. Tata letak yang sesuai dengan pendekatan 

fengshui dapat membawa energi ch’I yang baik bagi restoran, sehingga dapat 

membawa keberuntungan bagi restoran. Salah satu keberuntungan yang diperoleh 

adalah banyaknya konsumen yang datang ke Kedai Amarta. Dari kenyataannya, 

Kedai Amarta selalu ramai dikunjungi. Sehingga, dapat dikatakan tata letak pada 

Kedai Amarta mampu membuat suasana dalam restoran yang nyaman pelanggan 

saat berkunjung dan merespon keputusan pembelian kepada pelanggan akan 

produk. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


