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BAB V 

ANALISA HASIL PENELITIAN DAN PENGUMPULAN DATA 

 

Pada bab ini akan dilakukan pembahasan dan Analisa dengan membandingkan hasil 

penelitian dan pengumpulan data yang didapat dari studi lapangan serta hasil kuisioner dengan 

kajian teori tentang pencahayaan buatan dalam kaitanya terhadap kenyamanan visual. Sehingga 

tujuan dari penelitian ini dapat tercapai. Analisa hasil penelitian dan pengumpulan data ini akan 

dibagi menjadi 3 pokok bahasan yaitu Analisa tingkat iluminasi, Analisa sistem pencahayaan 

buatan, dan Analisa hasil kuisioner kenyamanan visual. 

Gambar 5.1 Pembagian Area 

Sumber : Dokument Pribadi, 2017 

  

5.1 Analisa Tingkat Iluminasi 

Kenyamanan Visual suatu ruangan berkaitan dengan aspek kuantitas dan kualitas. 

Aspek kuantitas berkaitan dengan tingkat iluminasi suatu ruangan. Standar kebutuhan 
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iluminasi sebuah ruang lobby dan koridor sebuah Hotel atau restauran, sesuai standar SNI 03-

6575-2001 adalah 100 lux dan untuk sebuah ruang ballroom/ruang sidang adalah 200 lux. 

Pada sub.bab ini akan dianalisa tingkat iluminasi pada saat tanpa pencahayaan buatan 

dan pada saat memanfaatkan pencahayaan buatan serta Analisa tiap-tiap area yang telah 

ditentukan berdasarkan hasil pengamatan dilapangan pada bab sebelumnya. 

5.1.1 Tingkat Iluminasi Tanpa Menggunakan Pencahyaan Buatan 

Berdasarkan hasil data dilapangan yang sudah dibahas dalam bab sebelumnya, pada 

siang hari dan pada saat tidak menggunakan lampu, pada beberapa ruangan pada area yang 

diteliti masih terpenuhi kebutuhan iluminasinya. Tetapi pada sore hari seluruh ruangan di 

masing-masing area sudah tidak terpenuhi kebutuhan iluminasinya. Berdasarkan hasil data 

lapangan, didapatkan persentase luas ruangan yang masih terpenuhi tingkat iluminasi dari 

masing-masing area pada saat tidak menggunakan lampu sebagai berikut. 

  Area A Area B Area C 

Prosentase luas ruangan yang terpenuhi 

standar iluminasinya saat tidak 

menggunakan lampu  

siang 80% 0% 0% 

sore 0% 0% 0% 

malam 0% 0% 0% 

Tabel 5.1 analisa tingkat iluminasi pada saat tidak menggunakan lampu 
Sumber : Hasil Interpretasi Peneliti, 2017 

 

Dari table diatas, pada area A saat tidak menggunakan lampu sekitar 80% ruangan 

dari total area A sudah terpenuhi standar iluminasinya pada siang hari. Ruangan tersebut 

adalah dropoff area, entrance, area sirkulasi, dan lobby. Pada ruangan-ruangan tersebut 

masih bersinggungan dengan ruang luar dan terdapat banyak bukaan berupa pintu kaca dan 

dinding pengisi kaca bening 12mm. Hal tersebut menyebabkan pencahayaan alami masih 

menjangkau ruangan sehingga kebutuhan iluminasi pada area tersebut dapat terpenuhi. 
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Gambar 5.2 suasana Area A pada siang hari tanpa menggunakan lampu 

Sumber : Dokument Pribadi, 2017 

 

Sedangkan pada area B dan C semua ruangan ( 0 %) tidak terpenuhi standar 

iluminasinya baik pada siang hari, sore hari maupun malam hari pada saat tidak 

menggunakan lampu. Pada saat tidak menggunakan lampu, pada kedua area ini memiliki 

nilai iluminasi 2,1-15 lux saja. Hal ini dikarenakan terhalangnya sumber pencahayaan alami 

dengan adanya backwall yang membatasi area lobby dengan ruang pertemuan. Hal ini 

menyebabkan ruangan tanpa menggunakan lampu menjadi sangat gelap walaupun pada 

siang hari. 

 

 

 

 

 

Gambar 5.3 suasana Area B dan C pada siang hari tanpa menggunakan lampu 

Sumber : Dokument Pribadi, 2017 

5.1.2 Tingkat Iluminasi Menggunakan Pencahayaan Buatan 

Berdasarkan hasil data lapangan yang sudah dibahas di dalam bab sebelumnya, 

sebagian area sudah terpenuhi standar iluminasinya. Namun sebagian besar ruangan belum 
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memenuhi standar kebutuhan iluminasi untuk ruang pertemuan. Berdasarkan hasil data 

lapangan, didapatkan persentase luas ruangan yang masih terpenuhi tingkat iluminasi dari 

masing-masing area pada saat siang hari dan menggunakan lampu sebagai berikut. 

  Area A Area B Area C 

Prosentase luas ruangan yang terpenuhi 

standar iluminasinya pada saat 

menggunakan lampu  

Siang 80% 0% 0% 

sore 80% 40% 0% 

malam 80% 40% 0% 

Tabel 5.2 analisa tingkat iluminasi pada saat menggunakan lampu 

Sumber : Hasil Interpretasi Peneliti, 2017 

Dari tabel diatas, pada area A sekitar 80% ruangan dari total area A sudah terpenuhi 

standar iluminasinya pada saat menggunakan lampu baik siang, sore maupun malam hari. 

Sedangkan area B dan C pada saat siang hari walaupun  menggunakan lampu seluruh area 

belum dapat memenuhi standar iluminasi yang baik. Bahkan keseluruhan area C juga belum 

dapat memenuhi standar iluminasi dan hanya 40% dari total area B yang memenuhi standar 

iluminasi pada sore dan malam hari dan menggunakan lampu. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5.4 suasana Area B dan C pada siang hari saat menggunakan lampu 

Sumber : Dokument Pribadi, 2017 
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5.1.3 Tingkat Iluminasi Area A 

Subbab ini akan menganalisa tingkat iluminasi pada area A dengan berbagai kondisi 

yang berbeda. Berdasarkan perbedaan yang ditemukan berdasarkan hasil data, pembahasan 

akan dibagi menjadi tiga (3), yaitu pada kondisi siang baik saat menggunakan lampu dan 

tidak,  sore hari saat menggunakan lampu dan tidak, serta saat menggunakan lampu pada 

siang dan sore hari. 

Pada saat siang hari, saat menggunakan lampu dan tidak hasil data yang didapatkan 

adalah sebagai berikut 

NO Fungsi Standart (lux) 
Siang 

Tanpa menggunakan 

lampu 

Menggunakan 

lampu 

1 Drop Off - 230 230 

2 Entrance 100 230 272 

3 Sirkulasi 100 181 181 

4 Lobby 100 198 584 

5 Koridor 100 27 32 

Keterangan 0 Tidak memenuhi standar 

Tabel 5.3 analisa tingkat iluminasi Area A pada saat siang hari 

Sumber : Hasil Interpretasi Peneliti, 2017 

Dari tabel diatas, pada area A sekitar 80% ruangan dari total area A sudah terpenuhi 

standar iluminasinya namun berdasarkan pengumpulan data, pemenuhan standar tingkat 

iluminasi di area A pada siang hari baik saat menggunakan lampu dan tidak, menunjukan 

nilai yang sama pada beberapa ruangan. Hal ini menunjukan terpenuhinya standar iluminasi 

di 80% area A bukan semata-mata dikarenakan sistem pencahayaan buatan Grand Admiral 

Semarang melainkan dari pencahayaan alami. Serta terdapat ruangan yang meningkat nilai 

pengukurannya pada saat menggunakan pencahayaan buatan. Sedangkan pada bagian yang 

lain dari area A, standar iluminasinya juga masih belum dapat terpenuhi. 
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Gambar 5.5 suasana Area A pada siang hari saat menggunakan lampu dan tidak 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Dokument Pribadi, 2017 

Pada saat sore dan malam hari, saat menggunakan lampu dan tidak hasil data yang 

didapatkan adalah sebagai berikut 

NO Fungsi 
Standart 

(lux) 

Sore Malam 

Tanpa lampu Menggunakan 

lampu 

Tanpa 

lampu 

Menggunakan 

lampu 

1 Drop Off - 98 112 62 112 

2 Entrance 100 36 105 15 111 

3 Sirkulasi 100 8,2 103 7 101 

4 Lobby 100 20 398 5 389 

5 Koridor 100 6,3 85,8 0 91 

Keterangan 0 Tidak memenuhi standar 

Tabel 5.4 analisa tingkat iluminasi Area A pada saat sore dan malam hari 

Sumber : Hasil Interpretasi Peneliti, 2017 
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Dari table diatas total area A pada sore hari saat tidak menggunakan lampu tidak 

dapat memenuhi standar iluminasi. Hanya pada area dropoff saja yang mendekati standar 

iluminasi untuk fungsi sirkulasi. Sedangkan pada saat menggunakan lampu 80% dari total 

area A telah memenuhi standar iluminasi, hanya pada bagian koridor saja yang tidak 

terpenuhi standar iluminasinya. 

 

Gambar 5.6 suasana Area A pada sore hari saat menggunakan lampu dan tidak 

Sumber : Dokument Pribadi, 2017 
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Pada saat menggunakan lampu, saat siang dan sore hasil data yang didapatkan adalah 

sebagai berikut 

NO Fungsi Standart (lux) 
Menggunakan lampu 

siang sore malam 

1 Drop Off - 230 112 112 

2 Entrance 100 272 105 111 

3 Sirkulasi 100 181 103 101 

4 Lobby 100 584 398 389 

5 Koridor 100 32 85,8 91 

Keterangan 0 Tidak memenuhi standar 

Tabel 5.5 analisa tingkat iluminasi Area A pada saat menggunakan lampu 

Sumber : Hasil Interpretasi Peneliti, 2017 

Dari table diatas terlihat 80% dari total area A telah memenuhi standar iluminasi, area 

yang tidak terpenuhi standar iluminasinya terdapat pada area koridor. Namun apabila 

ditelaah lebih lanjut, pengukuran tingkat iluminasi pada area A saat siang hari dan sore hari 

menunjukkan angka yang berbeda. Dimana tingkat iluminasi untuk area drop off, entrance, 

sirkulasi, serta lobby pada sore hari menunjukkan angka yang lebih rendah dari pada saat 

siang hari. Pada area koridor, walaupun menunjukkan peningkatan nilai ukur, namun nilai 

tersebut tidak memenuhi standar tingkat iluminasi dengan kondisi menggunakan lampu baik 

pada siang maupun sore hari, pada sore hari menunjukkan angka yang mendekati standar 

iluminasi yang baik untuk fungsi koridor. 

 

 

 

 

 

Gambar 5.7 suasana Area A pada saat menggunakan lampu siang dan sore hari 
Sumber : Dokument Pribadi, 2017 
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5.1.4 Tingkat Iluminasi Area B 

Subbab ini akan menganalisa tingkat iluminasi pada area B dengan berbagai kondisi 

yang berbeda. Berdasarkan perbedaan yang ditemukan berdasarkan hasil data, pembahasan 

akan dibagi menjadi tiga (3), yaitu pada kondisi siang baik saat menggunakan lampu dan 

tidak,  sore hari saat menggunakan lampu dan tidak, serta saat menggunakan lampu pada 

siang dan sore hari. 

Pada saat siang hari, saat menggunakan lampu dan tidak hasil data yang didapatkan 

adalah sebagai berikut 

NO Fungsi Standart (lux) 
Siang 

Tanpa menggunakan 

lampu 

Menggunakan 

lampu 

1 Entrance 100 52,3 253 

2a Ballroom 200 1,9 200 

2b Ballroom 200 2,1 215 

3a Ballroom 200 2,5  85  

3b Ballroom 200 5 211 

4a Ballroom 200 9,2 115,8 

4b Ballroom 200 10,6 144 

Keterangan 0 Tidak memenuhi standar 

Tabel 5.6 analisa tingkat iluminasi Area B pada saat siang hari 

Sumber : Hasil Interpretasi Peneliti, 2017 

Dari table diatas total area B pada siang hari baik saat  tidak menggunakan, tidak 

dapat memenuhi standar iluminasi. Namun kita lihat, bahwa pada saat menggunakan lampu, 

nilai tingkat iluminasi pada area B telah meningkat, walaupun tidak semua ruangan dapat 

memenuhi standar iluminasi. Pada satu ruangan yang sama, terdapat beragam nilai ukur, 

antara 85 lux – 215 lux, dimana 85 lux merupakan nilai yang tidak memenuhi standar 

iluminasi, sedangkan 215 lux telah dapat memenuhi standar iluminasi. 
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Gambar 5.8 suasana Area B pada saat siang hari menggunakan lampu dan tidak 

Sumber : Dokument Pribadi, 2017 

 

Pada saat sore hari, saat menggunakan lampu dan tidak hasil data yang didapatkan 

adalah sebagai berikut 

NO Fungsi 
Standart 

(lux) 

Sore Malam 

Tanpa lampu Menggunakan 

lampu 

Tanpa 

lampu 

Menggunakan 

lampu 

1 Entrance 100 1,8 103,6 0 110 

2a Ballroom 200 0 176,6  0 177 

2b Ballroom 200 0 204 0 210 

3a Ballroom 200 0,6 104,5  0 103  

3b Ballroom 200 0,6 203 0 202 

4a Ballroom 200 0,3 60  0 62 

4b Ballroom 200 0,3 108,6 0 109 

Keterangan 0 Tidak memenuhi standar 

Tabel 5.7 analisa tingkat iluminasi Area B pada saat sore dan malam hari 

Sumber : Hasil Interpretasi Peneliti, 2017 
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Dari table diatas total area B pada sore hari baik saat tidak menggunakan lampu, 

tidak dapat memenuhi standar iluminasi bahkan hanya menunjukan pengukuran 0-1,8 lux. 

Hal ini menandakan bahwa area B sangat mengandalkan pencahayaan buatan. Namun kita 

lihat, bahwa pada saat menggunakan lampu, sama hal.nya seperti pada saat siang hari, 

ruangan ini memiliki nilai tingkat iluminasi yang beragam. Berkisar antara 60 lux – 204 lux. 

Dimana pada sisi area entrance (103,6 lux) telah dapat memenuhi standar iluminasi, 

sedangkan pada area ruang pertemuan sendiri dengan standar sesuai SNI SNI 03-6575-2001 

sebagian area telah memenuhi standar tingkat iluminasi. 

 

 

 

 

 

Gambar 5.9 suasana Area B pada saat sore hari menggunakan lampu 

Sumber : Dokument Pribadi, 2017 

Pada saat menggunakan lampu, saat siang dan sore hasil data yang didapatkan sebagai berikut 

NO Fungsi Standart (lux) 
Menggunakan lampu 

Siang Sore Malam 

1 Entrance 100 253 103,6 110 

2a Ballroom 200 200 176,6  177 

2b Ballroom 200 215 204 210 

3a Ballroom 200 85  104,5  103  

3b Ballroom 200 211 203 202 

4a Ballroom 200 115,8 60  62 

4b Ballroom 200 144 108,6 109 

Keterangan 0 Tidak memenuhi standar 

Tabel 5.8 analisa tingkat iluminasi Area B pada saat menggunakan lampu 

Sumber : Hasil Interpretasi Peneliti, 2017 
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Dari tabel diatas saat menggunakan lampu saat siang hari pun tingkat iluminasi pada 

sebagian area B masih belum dapat terpenuhi. Hanya pada area entrance area B yang telah 

memenuhi standar tingkat ilmunimasi seperti yang telah dibahas pada subbab sebelumnya. 

Berdasarkan pendataan, tingkat iluminasi pada area B di semua titik pengukuran mengalami 

penurunan nilai ukur pada saat sore hari dibandingkan pada saat siang hari pada saat sama-

sama menggunakan pencahayaan buatan. Pada titik pengukuran 4 di area B merupakan satu-

satunya area yang tidak terpenuhi sama sekali tingkat iluminasinya. 

5.1.5 Tingkat Iluminasi Area C 

Subbab ini akan menganalisa tingkat iluminasi pada area C dengan berbagai kondisi 

yang berbeda. Berdasarkan perbedaan yang ditemukan berdasarkan hasil data, pembahasan 

akan dibagi menjadi tiga (3), yaitu pada kondisi siang baik saat menggunakan lampu dan 

tidak,  sore hari saat menggunakan lampu dan tidak, serta saat menggunakan lampu pada 

siang dan sore hari. 

Pada saat siang hari, saat menggunakan lampu dan tidak hasil data yang didapatkan 

adalah sebagai berikut 

NO Fungsi 
Standart 

(lux) 

Siang 

Tanpa 

menggunakan 

lampu 

Menggunakan 

lampu 

1 Entrance Ballroom – Sirkulasi 200 8,4 107 

2a Ballroom 200 6,1 133  

2b Ballroom 200 6,1 180 

3a Ballroom-Sirkulasi 200 7,6 165  

3b Ballroom-Sirkulasi 200 7,6 192 

4 Ballroom-area panggung 200 6,1 62 

Keterangan 0 Tidak memenuhi standar 

Tabel 5.9 analisa tingkat iluminasi Area C pada saat siang hari 

Sumber : Hasil Interpretasi Peneliti, 2017 
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Dari tabel diatas total area C saat siang hari pun baik saat tidak menggunakan lampu, 

tidak dapat memenuhi standar iluminasi bahkan hanya menunjukan pengukuran 6,1-8,4 lux. 

Hal ini menandakan bahwa area C sangat mengandalkan pencahayaan buatan. Walaupun 

pada saat menggunakan lampu, total area C tetap masih belum memenuhi standar iluminasi. 

 

Gambar 5.10 suasana Area C pada saat siang hari menggunakan lampu dan tidak 

Sumber : Dokument Pribadi, 2017 

Pada saat sore hari, saat menggunakan lampu dan tidak hasil data yang didapatkan 

adalah sebagai berikut 

NO Fungsi 
Standart 

(lux) 

Sore Malam 

Tanpa 

lampu 

Mengguna

kan lampu 

Tanpa 

Lampu 

Mengguna

kan lampu 

1 Entrance Ballroom – 

Sirkulasi 
200 0,1 64 0 64 

2a Ballroom 200 0 131  0 130 

2b Ballroom 200 0 180 0 181 

3a Ballroom-Sirkulasi 200 0 161  0 161 

3b Ballroom-Sirkulasi 200 0 191 0 191 

4 Ballroom-area 

panggung 
200 0 60,7 0 60 

Keterangan 0 Tidak memenuhi standar 

Tabel 5.10 analisa tingkat iluminasi Area C pada saat sore dan malam hari 

Sumber : Hasil Interpretasi Peneliti, 2017 

Dari table diatas total area C saat sore dan malam hari baik saat tidak menggunakan 

lampu, tidak dapat memenuhi standar iluminasi bahkan hanya menunjukan pengukuran 0-
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0,1 lux. Hal ini menandakan bahwa area C sangat mengandalkan pencahayaan buatan. 

Walaupun pada saat menggunakan lampu, total area C tetap masih belum memenuhi standar 

iluminasi. 

Pada saat menggunakan lampu, saat siang dan sore hasil data yang didapatkan adalah 

sebagai berikut 

NO Fungsi 
Standart 

(lux) 

Menggunakan lampu 

Siang sore malam 

1 Entrance Ballroom – 

Sirkulasi 
200 107 64 64 

2a Ballroom 200 133  131  130 

2b Ballroom 200 180 180 181 

3a Ballroom-Sirkulasi 200 165  161  161 

3b Ballroom-Sirkulasi 200 192 191 191 

4 Ballroom-area panggung 200 62 60,7 60 

Keterangan 0 Tidak memenuhi standar 

Tabel 5.11 analisa tingkat iluminasi Area C pada saat menggunakan lampu 

Sumber : Hasil Interpretasi Peneliti, 2017 

Dari tabel diatas saat menggunakan lampu baik pada siang, sore, dan malam total area 

C tidak memenuhi standar iluminasi. Bahkan angka pengukuran menunjukkan penurunan. 

Nilai tingkat iluminasi yang terdata berkisar antara 130 lux – 192 lux pada  titik pengukuran 

nomor 2 dan 3, dimana angka 192 lux mendekati dengan standar tingkat iluminasi sebuah 

ruang pertemuan dengan fungsi ruang sidang setara 200 lux sesuai dengan SNI  03-6575-

2001. Sedangkan pada titik pengukuran nomor 1 dan 4 memiliki rentang pengukuran 60 lux 

– 107 lux yang masih jauh dari standar iluminasi sesuai dengan SNI 03-6575-2001. 

5.2 Analisa Sistem Pencahayaan Buatan 

Kenyamanan visual dipengaruhi oleh pemilihan dan tata letak sumber cahaya. Pemilihan 

serta tata letak sumber cahaya secara lebih lanjut dikaitkan dengan system pencahayaan buatan. 
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Grand Admiral Semarang memiliki beragam sistem pencahayaan. Secara garis besar, sistem 

pencahyaan yang digunakan adalah pencahayaan merata / general lighting dan pencahayaan 

setempat local lighting.  Pada masing-masing area memiliki persamaan dan perbedaan dalam 

penggunaan system pencahayaan buatan yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini 

Sistem Jenis Armatur Jenis Lampu Area A Area B Area C 

General 

Lighting 

Cove light (plafond) LED selang √ √ √ 

Down light CFL 20Watt √ √ √ 

Local Lighting Spot light LED Halogen 

7Watt 

√ √ √ 

Spot light Halogen 35 Watt - √ √ 

Tabel 5.12 Sistem Pencahayaan Buatan Grand Admiral Semarang 

Sumber : Hasil Interpretasi Peneliti, 2017 

Pada semua area di Grand Admiral Semarang memanfaatkan pencahayaan buatan dengan 

rangkaian yang relative sama. Yaitu dengan menggunakan pencahayaan merata dan pencahayaan 

setempat. 

Pencahayaan merata ditunjukkan dengan menggunakan downlight CFL 20 Watt, dan 

pemanfaatan cove light yang diletakan pada plafond dengan LED selang. 

Penggunaan downlight sebagai pencahayaan merata berfungsi dalam pencahayaan langsung 

pada area yang dijangkau, sedangkan sistem covelight dengan armature LED selang berfungsi 

sebagai indirect lighting. Distribusi indirect lighting ini memiliki fungsi sebagai: 

- Pencahayaan merata 

- Membentuk alur plafond sehingga mempertegas bentuk ruangan 

- Menghilangkan kesan monoton dan mempertegas perbedaan ketinggian plafond 

- Karena inderect light memanfaatkan pantulan cahaya kea rah plafond, maka tidak 

menimbulkan kesilauan / glare 
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Gambar 5.11 aplikasi indirect light pada plafond 

Sumber : Dokument Pribadi, 2017 

Dengan adanya pencahayaan pantulan dari plafond, suasana ruangan menjadi lebih terang, 

namun tidak menimbulkan efek silau yang dibendarkan dari sumber cahaya. Dengan adanya 

indirect light yang diaplikasikan pada plafond, perbedaan ketinggian plafond serta bentuk 

dekoratif dari plafond itu sendiri semakin terlihat dengan jelas. 

Sedangkan pada pencahayaan setempat, ruang pertemuan Admiral Semarang menggunakan 

2 armature, yaitu halogen LED 7Watt warna Warm white dan Halogen 35 Watt warna Warm. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5.12 aplikasi direct light 

Sumber : Dokument Pribadi, 2017 
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Pengaplikasian halogen dikombinasikan dengan armature lampu crystal. Hal ini bertujuan 

selain memenuhi fungsi, namun juga memenuhi syarat keindahan. Dengan perletakan armature 

lampu yang berdekatan satu sama lain, halogen yang memiliki sifat pencahayaan local, memiliki 

tingkat iluminasi yang tinggi. Hal ini menjadi salah satu penyebab pengukuran tingkat iluminasi 

area B yang telah dibahas pada sub-bab sebelumnya mampu memenuhi tingkat iluminasi pada 

area B pada beberapa titik pengukuran. Namun disatu sisi, Karena sifat dasar dari halogen 

merupakan local lighting, pada area disekitar armature akan mengalami bayangan. 

Gambar 5.13 aplikasi spotlight sebagai system pencahayaan buatan 

Sumber : Dokument Pribadi, 2017 

5.3 Analisa Kenyamanan Visual 

Pada sub-bab ini akan dilakukan Analisa yang berdasar pada hasil kuisioner yang telah 

dibahas pada bab sebelumnya berdasarkan pada tampilan ruang pada saat penelitian dibandingkan 
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dengan hasil data tingkat iluminasi dalam kaitannya dalam pemenuhan standar ilmuniasi yang 

baik. 

5.3.1 Analisa Kenyamanan Visual Area A 

Pada area A baik pada siang hari maupun sore hari pada saat menggunakan lampu, 80% 

ruangan dalam area A telah memenuhi standar tingkat ilmunimasi sebuah ruang pertemuan 

dengan fungsi sebagai lobby (lihat tabel 5.5). Berdasarkan hasil kuisioner, area A memiliki 

karakter sebagai area yang terang, mewah, silau, terlihat jelas, terlihat lapang, santai, menarik, 

menyenangkan, dan sejuk. 

AREA KARAKTER PROSENTASE KARAKTER PROSENTASE 

A 

Terang 98 Kurang terang 2 

Mewah 78 sederhana 22 

Silau 80 Tidak silau 20 

Terlihat jelas 96 Kurang jelas 4 

Terlihat lapang 92 Terlihat sempit 8 

Santai 78 Formal 22 

Menarik 94 Tidak menarik 6 

Menyenangkan 94 Tidak menyenangkan 6 

Hangat 46 sejuk 54 

KETERANGAN 0 KARAKTER DOMINAN 

Tabel 5.13 Persepsi pengunjung terhadap Karakter area A 

Sumber : Hasil Interpretasi Peneliti, 2017 

Berdasarkan perhitungan standar iluminasi dengan persepsi pengunjung yang didapat dari 

hasil kuisioner pada area A terdapat titik temu penilaian berupa ruangan terlihat terang, terlihat 

jelas, dan sejuk. Namun masih terdapat persepsi silau berdasarkan hasil kuisioner. Hal ini berarti, 

pada area A merupakan ruangan dengan tingkat kenyamanan visual yang baik, dimana unsur silau 

masih dapat diterima sesuai dengan persepsi pengunjung. 
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5.3.2 Analisa Kenyamanan Visual Area B 

Pada area B baik pada siang hari maupun sore hari pada saat menggunakan lampu, 60 - 

80% ruangan dalam area B telah memenuhi standar tingkat iluminasi sebuah ruang pertemuan 

dengan fungsi sebagai sirkulasi dan ruang sidang (lihat tabel 5.8). Berdasarkan hasil kuisioner, 

area B memiliki karakter sebagai area yang terang, sederhana, tidak silau, terlihat jelas, terlihat 

lapang, formal, menarik, tidak menyenangkan, dan hangat. 

AREA KARAKTER PROSENTASE KARAKTER PROSENTASE 

B 

Terang 70 Kurang terang 30 

Mewah 48 sederhana 52 

Silau 10 Tidak silau 90 

Terlihat jelas 62 Kurang jelas 38 

Terlihat lapang 72 Terlihat sempit 28 

Santai 24 Formal 76 

Menarik 60 Tidak menarik 40 

Menyenangkan 40 Tidak menyenangkan 60 

Hangat 82 sejuk 18 

KETERANGAN 0 KARAKTER DOMINAN 

Tabel 5.14 Persepsi pengunjung terhadap Karakter area B 

Sumber : Hasil Interpretasi Peneliti, 2017 

Berdasarkan perhitungan standar iluminasi dan persepsi pengunjung yang didapat dari hasil 

kuisioner area B terdapat titik temu penilaian berupa ruangan terlihat terang, tidak silau, terlihat 

jelas, dan hangat. Lebih lanjut, pada pendataan standar iluminasi pada area B masih terdapat 

beberapa titik pengukuran dengan standar iluminasi yang tidak terpenuhi sebagai ruang sidang, 

serta terdapat persepsi hangat. namun disatu sisi, persepsi pengunjung menunjukkan penerimaan 

pencahayaan yang terang. Sehingga dapat ditarik penilaian bahwa, titik-titik dalam pengukuran 

yang standar iluminasinya belum terpenuhi, masih dapat diterima oleh persepsi pengunjung. 
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5.3.3 Analisa Kenyamanan Visual Area C 

Pada area C baik pada siang hari maupun sore hari pada saat menggunakan lampu, seluruh  

ruangan dalam area C belum memenuhi standar tingkat ilmunimasi sebuah ruang pertemuan 

dengan fungsi sebagai ruang sidang (lihat tabel 5.11). Berdasarkan hasil kuisioner, area C 

memiliki karakter sebagai area yang terang, mewah, tidak silau, terlihat jelas, terlihat lapang, 

formal, menarik, menyenangkan, dan hangat. 

AREA KARAKTER PROSENTASE KARAKTER PROSENTASE 

C 

Terang 60 Kurang terang 40 

Mewah 96 sederhana 4 

Silau 6 Tidak silau 94 

Terlihat jelas 82 Kurang jelas 18 

Terlihat lapang 100 Terlihat sempit 0 

Santai 48 Formal 52 

Menarik 92 Tidak menarik 8 

Menyenangkan 84 Tidak menyenangkan 16 

Hangat 60 sejuk 40 

KETERANGAN 0 KARAKTER DOMINAN 

Tabel 5.15 Persepsi pengunjung terhadap Karakter area C 

Sumber : Hasil Interpretasi Peneliti, 2017 

Berdasarkan perhitungan standar iluminasi dan persepsi pengunjung yang didapat dari hasil 

kuisioner area C terdapat ketidak-samaan tolak ukur. Berdasarkan pendataan standar iluminasi, 

seluruh titik ukur pada area C belum memenuhi standar iluminasi, namun berdasarkan persepsi 

pengunjung, area C memiliki karaker sebagai ruang yang terang, dan tidak silau. Hal ini menjadi 

panduan bagi peneliti untuk memberikan penilaian bahwa tingkat iluminasi yang belum tercapai 

secara kuantitas di area C, secara persepsi pengunjung dianggap nyaman. 
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5.3.4 Analisa Kenyamanan Visual berdasarkan Persepsi dan Psiko Visual yang 

Terpengaruh Sistem Pencahayaan 

Secara umum persepsi dan psiko visual yang timbul akibat pengaruh dari system 

pencahayaan ada tiga, yaitu terang/ kurang terang, silau/ tidak silau, dan terlihat jelas/  

kurang jelas. System pencahayaan yang dimaksud meliputi tingkat iluminasi, tata letak dan 

jumlah lampu, dan CRI. 

5.3.4.1 Terang / Kurang Terang 

Grafik 5.1 Kuisioner Terang / Kurang Terang 
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Sumber : Hasil Interpretasi Peneliti, 2017 

Dari Grafik diatas, baik di area A, area B, maupun area C mayoritas responden yang 

terbagi dalam golongan usia muda maupun dewasa menangkap kesan ruangan yang terang. 

Ruangan yang terlihat terang merupakan kesan yang positif untuk sebuah ruang pertemuan. 
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dimana perbandingan responden yang memiliki kesan ruangan yang terang dan kurang 

terang hampir berimbang. Dimana responden dengan golongan usia muda pun merasakan 

hal yang sama dengan responden golongan usia dewasa. 

Apabila dibandingkan dengan data tingkat iluminasi pada bahasan sebelumnya, area 

A yang memiliki presentase yang tinggi dalam memenuhi standar kebutuhan iluminasi. 

Sedangkan area C merupakan area yang paling tidak memenuhi standar tingkat iluminasi. 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa respon terang/ kurang terangnya suatu area berkaitan 

erat dengan tingkat iluminasi pada area tersebut. Semakin kebutuhan iluminasi pada area 

tersebut terpenuhi, semakin banyak responden yang menyatakan bahwa area tersebut terang 

dan juga sebaliknya. 

5.3.4.2 Silau / Tidak Silau 

Grafik 5.2 Kuisioner Silau / Tidak Silau 
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Dari grafik diatas, terlihat hanya area A yang memiliki kesan silau berdasarkan 

kesan yang ditangkap oleh responden baik dari golongan usia muda maupun dewasa. Pada 

pembahasan tingkat iluminasi sebagian titik ukur pada area A memiliki data pengukuran 

yang lebih tinggi dari standar iluminasi sebuah ruang pertemuan dengan fungsi lobby. 

Sedangkan pada area B dan C, responden menyatakan kesan ruangan yang tidak silau. 

Disatu sisi , pada pembahasan system pencahayaan buatan, terlihat pada area B dan C 

dominan menggunakan lampu jenis spot light yang seharusnya cenderung memiliki sifat 

local lighting, yang notabene menimbulkan efek silau bila dilihat secara langsung oleh mata 

telanjang manusia. Berdasarkan kedua hal tersebut, dapat disimpulkan pemilihan jenis 

lampu pada area B dan C, walaupun menggunakan spot light, masih dapat diterima oleh 

responden sehingga tidak menimbulkan penerimaan visual yang silau. 

5.3.4.3 Terlihat Jelas / Kurang Jelas 

Grafik 5.3 Terlihat Jelas / Kurang Jelas 
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Dari grafik diatas, terlihat baik di area A, B, maupun C dominasi responden 

menerima persepsi ruangan yang terlihat jelas. Terutama bagi responden dengan golongan 

usia dewasa. Hal ini menunjukkan respon yang positif untuk sebuah ruang pertemuan. 

Dimana dengan penerimaan visual yang terlihat jelas, dapat mendukung pengguna dalam 

pemenuhan beraktivitas. 

Pada area B, respon yang tingkap oleh responden dengan golongan usia dewasa 

menunjukkan tren yang hampir berimbang. Dalam kaitannya dengan kenyamanan visual, 

secara kuantitatif pendataan tingkat iluminasi di area B juga menunjukan data yang 

cenderung kurang terpenuhi tingkat iluminasinya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa 

respon terlihat jelas / kurang jelas suatu area berkaitan erat dengan tingkat iluminasi pada 

area tersebut. Semakin kebutuhan iluminasi pada area tersebut terpenuhi, semakin banyak 

responden yang menyatakan bahwa area tersebut terang dan juga sebaliknya. 

 

 


