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BAB V 

KAJIAN TEORI 

 
5.1 Kajian Teori Penekanan/ Tema Desain 

Pengertian Tema 
 

Arsitektur High-tech berasal dari kata Arsitektur dan High Tech, 

yang memiliki pengertian sebagai berikut : 

- Arsitektur  

Menurut Le Corbusier Arsitektur adalah pengaturan massa 

yang dilakukan dengan tepat, penuh pemahaman dan 

magnifisien. Massa-massa itu disatukan dan ditonjolkan dalan 

suatu penyinaran cahaya, kubus, kerucut, silinder, piramid, yang 

merupakan bentuk-bentuk primer yang kegunaannya jelas. 

Arsitektur adlah seni dan keteknikan bangunan digunakan 

untuk memenuhi keinginan praktis dan ekspresif dari manusi-

manusia beradab1. 

Sedangkan menurut Louis I.Khan Arsitektur adalah 

pemikiran-pemikiran yang matang dalam pembentukan ruang. 

Pembaharuan Arsitektur secara menerus diebabkan adanya 

perubahan konsep ruang. 
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- High Tech 

Istilah Arsitektur High Tech pertama kali muncul pada 

awal tahun 70-an yang digunakan para arsitek untuk 

menyatakan “Teknologi Alternatif”, namun dengan sejalannya 

waktu istilah ini ini semakin umum digunakan, dan arsitek-

arsitek High Tech sendiri lebih memilih menggunakan istilah 

“Teknologi Tepat Guna”, lain dengan ini terdapat juga makna 

yang berbeda dari arsitektur High Tech yaitu industri High Tech 

yang bermakna alat elektronik, komputer, silikon, chio, robot, 

dan sejenisnya, dan dalam arsitektur maknanya sebagai 

langgam bangunan2. 

Secara ringkas pengertian Arsitektur High Tech adalah: 

- Arsitektur yang mempunyai karekteristik material kaca 

dan baja, yang mana kaca merupakan material yang 

ringan untuk bangunan 

- Pada dasarnya mengikuti ekspresi “kejujuran” suatu 

bangunan 

- Biasanya membubuhkan ide-ide tentang produk industri 

- Dapat digunakan oleh industri-indutri lainnya yang tidak 

hanya sebagai bangunan namun sebagai sumber 

imajinasi 

- Meletakkan fleksibilitas pengguna sebagai prioritas 

 



189 

Bangunan High Tech lebih mensimbolisasikan dan 

mempresentasikan teknologi daripada sekedar menggunakan 

teknologi yang secara efisien mungkin. Untuk memberi efek 

imajinasi pada bangunannya, struktur bangunan harus jujur dan 

mempunyai pembenaran yang fungsional. Struktur dan utilitas 

yang diekspose merupakan karakter yang paling menonjol dari 

arsitektur High Tech.  

Dalam tulisan Charles Jenks mengenai arsitektur High-

Tech,”The Battle of High-tech; Great Buildings with Great 

Faults”, dua bangunan High-Tech yang sangat penting dalam 

abad ini adalah Hongkong Bank (yang merupakan salah satu 

karya masterpiece Norman Foster) dan Lloyd ́s of London 

(Richard Rogers). Karya arsitektur yang besar namun banyak 

dipertanyakan, hasil yang memuaskan tapi seperti boneka, 

ruang-ruang yang menakjubkan namun satu kegunaan, 

ekspresi struktur yang jujur dan mengagumkan namun sangat 

mahal. Ia juga menuliskan beberapa hal dasar mengenai High-

Tech Bulding, yang di dalamnya terdapat 6(enam) hal penting:  

• Inside-out, area servis dan struktur dari suatu bangunan 

selalu lebih ditonjolkan pada eksteriornya baik sebagai 

ornamen ataupun sebagai sculpture. 

• Celebration of process, dengan penekanan pada 
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pemahaman konstruksinya, “bagaimana, mengapa, dan 

apa” dari suatu bangunan, diantaranya hubungan dari 

struktur, paku, flanges, dan pipa-pipa saluran, sehingga 

timbul suatu pemahaman dari seorang yang awam ataupun 

seorang ilmuwan. Sebagai catatan yang ditulis oleh Charles 

Jenks mengenai Norman Foster, yaitu “ciri khas dari 

pekerjaan Norman Foster yang terkesan dapat 

mengungkapkan sesuatu yang lebih dari arsitek manapun 

yaitu dalam penyelesaian dengan ide-ide cemerlangnya 

yang mengembangkan suatu rancangan sesuai dengan 

zamannya sehingga kegunaan dan tampak bangunan 

tersebut merupakan suatu mekanisme yang sempurna.” 

• Transparan, pelapis, dan pergerakan, ketiga kualitas 

keindahan ini hampir selalu ditampilkan secara dramatis 

tanpa terkecuali. Kegunaan yang lebih luas dari kaca yang 

transparan dan tembus cahaya, pelapisan dari pipa-pipa 

saluran, tangga, dan struktur, serta penekanan pada 

eskalator lift sebagai suatu unsure yang bergerak 

merupakan karakteristik dari bangunan High-tech. 

• Pewarnaan cerah yang merata, pada karya Richard Rogers 

yaitu bangunan Pompidou Centre dan Inmos Factory 

menggunakan warna-warna yang cerah, begitu juga yang 

dilakukan para teknisi untuk membedakan perbedaan jenis 
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struktur dan utilitas, yang akan mempermudah mereka 

untuk memahami kegunaan secara efektif. 

• A lightweight filigree of tensile members, baja-baja tipis 

penopang merupakan kolom Doric dari High-Tech Building. 

Sekelompok kabel-kabel baja penopang dapat membuat 

mereka lebih ekspresif dalam pemikiran mengenai 

penyaluran gaya-gaya pada struktur 

• Optimistic confidence in a scientific cultrure, bangunan 

High-Tech adalah janji masa depan dari dunia depan yang 

menanti untuk ditemukan. Hasilnya lebih mendalam pada 

suatu metode kerja, perlakuan pada material, warna-warna 

dan pendapatan, dibandingkan dengan prinsip-prinsip 

komposisi  

5.1.1 Impretasi dan Elaborasi Penekanan Desain 

• Ciri-ciri Arsitektur High Tech : 

- Pengguna material kaca dan metal 

- Harus merupakan kejujuran ekspresi bangunan 

- Mengandung ide-ide yang didapat dari produksi industri 

- Menggunakan industri, kecuali industri bangunan sebagai 

sumber teknologi dan informasi 

- Mengutamakan penggunaan fleksibilitas ruang 
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• Sejarah singkat High Tech 

Terdapat 2 historis penggunaan perspektif jangka panjang 

dan jangka pendek, 200 tahun dan 20 tahun. Untuk perspektif 

jangka panjang kita kembali pada tahun 1779 dan konstruksi 

jembatan besi yang pertama di sungai Severn di 

coalbrookdale, yang merupakan struktur pabrikasi metal, 

yang dilengkapi dengan keterbukaan dalam pemakaian 

material dan bentuk strukturnya tetapi didesain sebagus 

mungkin untuk kemewahan dan kepraktisan dalam masa 

yang lama untuk itu diberi nama “struktur High Tech yang 

pertama”4. 

Pada saat pertengahan abad ke-20 adalah saat untuk 

menetapkan alternatif lain dari penekanan utama model 

bangunan, karakter material pada gerakan modern 

diutamakan pada beton bertulang, material dari Arsitektur 

High Tech mengacu pada pencegahan Mies Vande Rohe, 

tentu saja pengecualian, tetapi teknologi bangunan tidak 

pernah menjadi perhatian utamanya. Yang paling popular 

dari semua detail Mies adalah dekorasi baja pada gedung 

Seagram building mempunyai ketidak jujuran dari Arsitektur 

High Tech yang paling disesalkan.  

Sketsa perspektif dari Sain Elia`s Citta Nuova�adalah salah 

satu dari semua yang merupakan awal dari penggambaran 
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arsitektur yang memusatkan teknologi yang memperindah 

beton, baja dan kaca, yang memberikan ekspresi luar yang 

dramatis pada menara lift, balok penompang jembatan dan 

tempat berjalan yang ditinggikan.  

Richard Rogers mengemukakan “kita tidak akan lama 

mempercayai monumen yang statis dan berat, serta 

diperkaya dengan perasaan kita dengan selera yang ringan, 

mudah ditempatkan dan praktis”. 

• Fungsi dan Representasi 

Eksponen High Tech seperti pionir-pionir modernisme pada 

tahun 1920-an, percaya bahwa ada sesuatu “semangat abad 

ini” dan arsitektur mempunyai tanggung jawab moral untuk 

mengekspresikan semangat itu. Semangat abad ini menurut 

arsitek High Tech sejalan dengan kemajuan teknologi. 

Arsitektur harus ikut berpartisipasi didalamnya dan 

mempergunakan teknologi itu termasuk teknologi industri, 

transportasi, komunikasi, penerbagan dan perjalanan luar 

angkasa.  

Arsitektur High Tech melihat arsitektur sebagai sebuah 

cabang teknologi industri. Mereka berharap bahwa bangunan 

mereka menjadi penentu terhadap penampilan dengan 

kriteria yang sama seperti alat-alat kehidupan sehari-hari, 
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mereka ingin bangunan itu fungsional dan efisien, tidak 

artistic atau simbolik.  

Namun ada sesuatu yang bertolak belakang disini arsitektur 

kelihatannya tidak akan pernah benar-benar fungsional, 

bagaimanapun kerasnya usaha yang dilakukan arsitektur 

High Tech dengan begitu tidaklah dapat dikatakan murni 

fungsional dan tidak pula murni representasional. Ada 

sebuah artikel arsitektur High Tech yang menyatakan bahwa 

ada suatu pembatasan fungsional untuk sebuah rancangan.  

Le Corbuser menggambarkan rumah sebagai sebuah 

mesin untuk ditinggali, namum ia membangun rumah-rumah 

dengan teknologi yang primitif, dan sama sekali tidak 

kelihatan sebagai mesin.  

Bangunan High Tech memang kelihatan seperti mesin, 

mesin adalah: 

• Lebih dari sekedar metafora� 

• Sebuah sumber teknologi dan imajinasi� 

• Mesin-mesin biasanya digunakan untuk produksi 

massal  

• Bergerak atau dapat dipindah-pindahkan� 

• Terbuat dari material sintesis seperti metal, kaca dan 

plastik 
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Karakteristik ini menjadi sumber referensi dari arsitektur 

high Tech.�Jika dilihat pada Pusat Visualisasi Seni Sainsbury 

oleh Norman Foster atau Brewery di Bory St.Edmunds, 

kedua bangunan ini mempunyai fungsi yang berbeda sebuah 

galeri seni dan sebuah gudang, tapi keduannya sederhana, 

proporsi yang baik dari kotak metal yang membuat tidak ada 

beda walaupun lokasinya berlainan. Bangunan tersebut 

seperti sebuah alat, nyatanya bentuk mereka tidak muncul 

dari detil artikulasi aktivitas rumah, namun begitupun 

bangunan itu hasil dari teknologi konstruksi, sejauh mana 

diharapkan bisa memberikan kesan seperti mesin, sulit untuk 

dijelaskan fungsi dan penampakan arsitektur dan rekayasa 

adalah seimbang.  

• Struktur dan Zona Servis 

Struktur yang diekspose dari zona servis yang diekspose 

adalah 2 penampakan yang membanggakan dari arsitektur 

High Tech, meskipun tidak semua arsitektur High Tech 

mengekspose struktur dan servis bangunan. Hal ini dapat 

dilihat pada perbedaan gaya dan arsitektur High Tech Inggris 

terkenal yaitu Norman Foster dan Richard Rogers.  

Rogers sangat suka meletakkan pipa-pipa dan 

saluran�diseluruh fasade bangunan, meskipun 

mengakibatkan setiap�orang harus berpisah-pisah, terlindung 
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dari elemen-elemen,�namun memudahkan pemeliharaan. 

Jadi tetap ada suatu�pembatas fungsional. Disamping itu 

Rogers juga tetap mengambil efek-efek Picturesque, dimana 

permainan cahaya dan bayangan sama pentingnya.  

Foster sebaliknya hampir tidak pernah mengekspose 

saluran-saluran servis, tepatnya tidak diluar bangunan, ia 

memilih untuk menempatkannya pada langit-langit gantung 

atau lantai yang ditinggikan. 

Namun karya keduanya tetap ditandai dengan struktur yang 

kuat dan ekspresif, khususnya struktur baja. Baja adalah satu 

dari banyak material bangunan yang tahan tarikan. 

Memberikan Arsitektur High Tech kesempatan untuk 

mendramatisasi fungsi teknologi dari elemen bangunan. 

Tidaklah mengejutkan bahwa baja tarik dapat memberikan 

berbagai macam keuntungan. 

1. Ruang dan Fleksibilitas  

Berbagai elemen dari bangunan High Tech diantaranya dapat 

disebutkan seperti :  

Kekuatan dari struktur baja� 

Keluwesan permukaan yang mengagumkan� 

Pipa-pipa dan penghawaan udara yang diekspose  

Memperhatikan ekspresi kekuatan dan fungsi teknologi� 

Bentuk dari keseluruhan bangunan yang sering tidak 
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mengespresikan kegunaan bangunannya 

�Moulding ruangan, dimana dimaksudkan sehingga pola 

atau efek visual tidak pernah menjadi permasalahan 

dalam Arsitektur High Tech�  

Isu tentang ruang telah digantikan oleh isu tentang teknologi 

untuk fleksibilitas (dalam High Tech Arsitektur) ide tersebut 

tertuang dalam ikatan “Omniplate”. Apa yang kita bicarakan, 

kata arsitek High Tech bukanlah soal permukaan sebuah 

ruang atau hall,atau ruangan-ruangan antara tapi sebuah zona 

servis, diluar atau didalam. Kemungkinan pengguna dari Zona 

ini adalah memaksimalkan manfaat berbagai jenis fasilitas 

seperti udara, panas, cahaya, energi dan elemen pelengkap 

seperti partisi dalam sebuah grid biasa.  

2. Arsitektur High Tech dan Kota  

Tiga bangunan High Tech terpenting yaitu Center Pompidou, 

Lloyd dan Hong Kong Bank adalah bangunan ditengah kota 

dan arsiteknya telah menyatakan bahwa konteks perkotaan 

telah memberikan efek yang besar pada desain mereka. 

Meskipun demikian adalah benar untuk mengatakan bahwa 

kepedulian kota, manipulasi ruang, tidak merupakan suatu 

elemen utama dalam filosofi High Tech.  

Ada alasan lain mengapa perkotaan bukan elemen utama 
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filosofi High Tech dan itu berhungan erat dengan masalah 

yakni :  

3. High Tech melihat ke depan 

4. Arsitekturnya oktimistik percaya dari kemajuan dari 

industri dan teknologi  

5. Lebih mempercayai penemuan dari tradisi�Pengaturan 

sementara dari ruang permanent (fleksibilitas)  

6. Kemampuan untuk mengendalikan lingkungan daripada 

beradaptasi dengan lingkungan High Tech lebih anti 

Urban-Style, tidak seperti kota yang berhubungan erat 

dengan tradisi kesinambungan dan sejarah� 

7. Bangunan High tech biasanya memperlihatkan kota 

secara revolusioner, bukan tradisional.  

Jika sebuah kota yang sempurna dibangun akan menjadi 

suatu yang abstrak, penuh dengan kotak-kotak servis atau 

mega struktur, fleksibel dan diubah-ubah.  
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5.1.2 Studi Preseden 

Faculty of Law, university of Cambridge  

  
Gambar 5. 1 Faculty of Law 

Berlokasi di Sidqwick 

Avenue Camous tepat 

disebelah James Stirling`s 

1967 perpustakaan fakultas 

sejarah. Bangunan rancangan Foster ini paduan rancangan 

modern yang mahir dan menghargai lingkungan yang ada. 

Bangunan ini terdiri dari perpustakaan hukum, 5 auditorium, 

ruang seminar, kantor administrasi.  

  
Bangunan ini berupa 

lekukan kaca. Pada 

bangunan ini dirancang 

meminimalkan penggunan 

energi listrik dengan hanya pada bagian bawah ruangan kuliah 

diberi AC. Perhitungan yang hati-hati terhadap sudut matahari 

sehingga pada musim panas pun keadaan ruangan sangat 

menyenangkan. Bangunan ini menyerupai potongan suatu 

bentuk denganpintu masuk dan ruang resepsionis pada sisi yang 

terpotong tersebut, timbunan buku yang menumpuk dipadukan 
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dengan ruang yang fleksibel dan area-area belajar yang 

memasukkan cahaya alami. 

Atap yang dilapisi oleh lapisan bening menutupi bangunan 

yang melengkung ke bawah hingga lantai dasar di sisi taman, 

akan memberikan view yang mengagumkan dari padang rumput 

dan pepohonan-pepohonan alami. Penganalisaan dari struktur 

bangunan yaitu rangka pipa dapat menjadi suatu netting untuk 

penglihatan arah ke view utama. Desain Fakultas Hukum akan 

menjadi landmark kawasan kampus karena merupakan desain 

yang paling unik. Perancangan tapak sangat menguntungkan 

untuk mendapat view yang paling baik. 

  
Pada konstruksi bangunan yang 

berupa rangka pipa besi berpilin 

menjadi struktur utama dinding dan 

atap, desain kolom penyangga 

kantilever dibuat miring sesuai dengan 

kantilever yang berundak-undak, pada 

interior memperlihatkan jalinan rangka 

pipa besi pada dinding luar netting arah pandang keluar 

bangunan, deretan tempat duduk untuk ruang bersosialisasi 

diletakkan pada dasar bangunan.  
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George Pampidou Center (Paris, Prancis 1991-1994) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Gambar 5. 2 Museum George Pampidou Center 

 
Tipe Bangunan  : Museum 

Arsitek  : Richard Rogers dan Renzo Piano 

Deskripsi Bangunan : 

Dirancang bersama-sama dengan Renzo Piano, Pompidou 

Center merupakan bangunan yang membawa Richard Rogers 

diakui oleh publik internasional. Bangunan yang memenangkan 

kompetisi ini menampilkan bersama-sama tema kulit dan 

struktur, teknologi dan fleksibilitas, pergerakan san anti-

monumental, yang merupakan karakter aesitektur Richard sejak 

pertengahan 60-an. 

Sang arsitek menegaskan bangunan mereka sebagai 

percampuran antara Times Square yang merupakan pusat 

informasi yang computerized dengan Museum Inggris, yang 

merupakan pusat dari persimpangan kota yang lahir kembali. 

Bangunan ini menyerupai rangka panjat raksasa, yang 

bertolakbelakang dengan bangunan eksisting yang kebanyakan 
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adalah bangunan-bangunan lama. Setelah Pompidou selesai 

dibangun, semakin kelihatan tujuan dari sang arsitek 

 

The Reichstag (Gedung Parlemen), Jerman 

The Reichstag berfungsi sebagai Gedung Parlemen di 

Jerman.�Gedung ini pada awalnya dibangun dengan biaya yang 

berasal�dari Kerajaan Jerman pada tahun 1872, namun dengan 

semakin�meningkatnya kebutuhan akan dimensi Gedung 

Parlemen yang�lebih besar di Berlin ini maka dilakukan renovasi. 

Arsitek yang�mengerjakan proyek ini adalah Norman Foster, ia 

mendisain�the Reichstag yang baru dengan tampilan arsitektur 

high tech.�Selain sebagai Gedung Parlemen, kini the 

Reichstag�juga merupakan salah satu tempat rekreasi di 

kota�Berlin. Dari puncak teratas yang merupakan ujung dari 

sirkulasi ramp yang membentuk spiral tersebut, para pengunjung 

bisa menikmati keindahan pemandangan kota Berlin.  
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5.1.3 Kemungkinan penerapan Teori Tema Deasain  

Teknologi adalah bukti nyata bahwa manusia semakin 

berkembang dalam ilmu pengetahuan dan penemuan. Kemajuan 

teknologi dalam bidang arsitektur ini akan sangat mebantu dalam 

mewujudkan ruang display yang akan diwujudkan. Teknologi 

bentang lebar telah mencapai kemajuan yang pesat. Teknologi 

ini yang ingin diwujudkan dalam bangunan ini. Menurut Charles 

Jenks, salah satu prinsip dari arsitektur teknologi tinggi (High 

Tech) adalah tranparasi, dengan begitu cocok dengan tujuan 

Pusat Perbelanjaan Furniture dan Konsultasi Tata Ruang yang 

ingin memamerkan hingga mencapai penjualan tinggi. 

Sebagai bangunan dengan fungsi untuk memasarkan 

produk yang akan dijual dalam bangunan ini dan dengan tujuan 

penjualan produk sebanyak mungkin Pusat Perbelanjaan 

Furniture dan Konsultasi Tata Ruang seharusnya menjadi ruang 

display raksasa dengan luasan dan juga kemegahan bentuk 

bangunan yang eye catching. Sehingga membuat setiap orang 

yang akan melewati bangunan akan tertarik untuk memasuki 

bangunan ini. 

• Inside-out (penampakan bagian luardalam) menonjolkan 

struktur pelapis lingkup bangunan seperti space frame, 

dan juga area service seperti escalator dan lift kaca 
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• Celebration of Process (keberhasilan suatu perencanaan) 

pengeksposan detail struktur sambungan pada atap agar 

dapat dilihat oleh pengunjung Pusat Perbelanjaan 

Furniture dan Konsultasi Tata Ruang 

• Transparancy, Layering, and Movement (transparan, 

pelapisan dan pergerakan) penggunaan lift yang berlapis 

kaca untuk menimbulkan aksen transparan, selain itu 

memudahkan pengunjung unutk melihat lingkungan 

sekitar area bangunan 

• A Lightweight Filigree of Tensile Member (baja-baja tipis 

sebagai penguat) pengunaan baja sebagai struktur dari 

bangunan utama 
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5.2 Kajian Teori Permasalahan Dominan 

Dalam Perencanaan bangunan Pusat Perbelanjaan Furniture dan 

Konsultasi Tata Ruang ini terdapat beberapa permasalahan desain, 

yaitu harus menciptakan suasana yang nyaman kepada pengunjung, 

seperti penerapan tema yang harus tetap memberikan kenyamanan 

dari segi pencahayaan, layout ruang dan lain sebagainya. Dan 

aspek-aspek yang perlu di perhatikan adalah: 

• Aspek Teknologi  

Material yang digunakan dalam aspek teknologi juga perlu 

diperhatikan. Karena bangunan ini berhubungan dengan 

layout tata ruang teknologi pencahayaan sangat berpengaruh 

untuk display Furniture. 

• Aspek Eksterior 

Bangunan Pusat Perbelanjaan Furniturememerlukan 

bentuk fisik yang dapat menarik perhatian pengunjung dan 

fasad bangunan harus sesuai dengan fungsi bangunan 

yang harus memiliki karakter sebuah bangunan. 

• Pengolahan Tapak 

Untuk menunjang sisi kenyamanan pada bangunan, perlu 

diperhatikan pada lokasi tapak karena untuk akses banyak 

pengunjung dan juga proses Loading Dock. 
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5.2.1 Uraian Interpretasi dan Elaborasi Teori Permasalahan 

Dominan 

Penerapan Teknologi Otomatik yang Menunjang Sistem 

Sirkulasi pada Bangunan 

Menurut Francis DK Ching (1996, hal 184) mengatakan bahwa 

pada prinsipnya, tatanan ruang dalam pada bangunan terbagi 

menjadi dua cara, yaitu :  

 

 

Single loaded koridor adalah koridor yang terletak pada bagian 

yang menghadap pada satu alur ruangan. Pada bagian yang satu 

biasanya menghadap langsung kepada bukaan jendela atau ruang 

luar. Sedangkan Double loaded koridor adalah bagian koridor yang 

terletak diapit oleh ruangan pada kedua bagian koridor. Sehingga 

aksesnya lebih luas bagi ruangan. 

Tinjauan Sirkulasi Ruang Dalam�Ruang dalam adalah suatu ruang 

yang terjadi di dalam bangunan yang terbentuknya diakibatkan oleh 

Gambar 5. 3 Single Loaded dan Double Loaded Koridor 
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bentuk bangunan itu sendiri. Alat sirkulasi vertikal adalah salah satu 

faktor yang berpengaruh dalam sirkulasi ruang dalam, yang biasa 

digunakan sebagai alat sirkulasi vertikal adalah tangga, escalator, 

ramp escalator, dan lift.  

Untuk menciptakan ruang yang fungsional pada bangunan 

perlu menggabungkan antara setiap pengelompokan kebutuhan 

ruang menjadi sebuah satu kesatuaeUntuk menciptakan ruang 

yang fungsional pada bangunan perlu menggabungkan antara 

setiap pengelompokan kebutuhan ruang menjadi sebuah satu 

kesatuan didalam bangunan dan dari pengelompokan ruang 

yang akan membutuhkan jarak yang sangat luas didalam 

bangunan maka dari itu yang harus diperhatikan merupakan: 

 

- Sirkulasi 

Memperhatikan Sirkulasi pengunjung pada Proyek 

Bangunan yang akan memudahkan & memberi 

kenyamanan pengunjung dalam berbelanja. 

- Signage  

Untuk menunjukan arah kepada para pengunjung 

dalam bangunan  
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5.2.2 Studi Preseden 

IKEA ALAM SUTERA 

Sirkulasi dalam bangunan IKEA yang dilengkapi dengan signage, 

sehingga memudahkan pengunjung untuk mencari arah sesuai 

dengan kebutuhan pengunjung. Sirkulasi pada IKEA yang 

mengarahkan pengunjung setelah memilih barang di market hall 

dan melihat-lihat beberapa furniture yang sudah di display, 

pengunjung dapat berpindah ke gudang self service, kemudian 

diarahkan ke kasir untuk melakukan pembayaran produk yang 

sudah dibeli. Setelah melakukan pembayaran pengunjung akan 

bertemu foodcourt / caffe.  

 

 

 
 
 
 
 

Gambar 5. 4 Sirkulasi Ikea Alam Sutera 

Sumber: Dokumen Pribadi 
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5.2.3 Kemungkinan Penerapan Teori Permasalahan Dominan 

 
• Signage 

Memberikan Signage yang dapat menarik perhatian 

konsumen seperti di IKEA sehingga pengunjung dapat 

terarah sampai di pintu keluar. Semua desain grafis yang 

digambarkan mempunyai peranan penting dalam 

membangun image dan kepribadian toko, bahkan ikut 

mempengaruhi posisi di pasar. 

 

• Sirkulasi 

Sirkulasi pengunjung pada Pusat Perbelanjaan Furniture 

dan Konsultasi Tata Ruang harus diperhatikan karena akan 

terdapat transportasi horizontal sebagai salah satu bukti 

High-tech didalam bangunan ini dan juga sebagai fasilitas 

yang akan memudahkan pengunjung mengelilingi seluruh 

bangunan. 
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Diagram 5. 1 Pola Sirkulasi Transportasi Horizontal 
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