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BAB III  

ANALISA PENDEKATAN PROGRAM ARSITEKTUR  

3.1. Analisa Pendekatan Arsitektur Pusat Mode di Bandung 

3.1.1. Studi Aktivitas Pusat Mode di Bandung 

a. Pengelompokan Kegiatan 

Kelompok kegiatan/ aktivitas pada Pusat Mode (fashion center) 

dibagi menjadi 2 yaitu: 

- Kelompok aktivitas utama 

Yaitu aktivitas yang dilaksanakan di fasilitas-fasilitas 

utama seperti butik, ruang peragaan busana.  

- Kelompok aktivitas penunjang 

Aktivas yang menunjang aktivitas utama seperti lembaga 

kursus, cafe.  

KELOMPOK AKTIVITAS UTAMA 

BUTIK  

Nama Ruang Pelaku Kegaiatan 

Ruang display Bagian 

operasional 

(bagian floor) 

 

-Menata barang yang akan 

dipasarkan 

-Menjaga barang yang di 

pasarkan 

Pengunjung -Melihat lihat barang yang di 

pasarkan 

Tabel 3. 1 Pengelompokan aktivitas menurut pelaku 

Sumber : analisa pribadi 
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Merchendise 

room 

 Bagian 

operasional 

(bagian gudang) 

-Mengambil stok barang untuk 

di letakan pada display room 

-Mengambil stok barang untuk 

pembeli 

-menaruh stok barang yang 

baru datang dari produsen 

Ruang kasir Bagian 

operasional 

(kasir)  

-Menerima pembayaran dari 

pengunjung . 

-Memasukan data pembayaran 

pada sistem 

 -Membungkus barang yang 

dibeli oleh pengunjung. 

Pengunjung -Membayar produk yang ingin 

di beli 

-Menunggu barang siap untuk 

di terima 

Fitting room Pengunjung  -Mencoba produk yang akan di 

beli 

Pengelola 

(bagian floor) 

-Mengawasi produk yang akan 

dicoba oleh pengunjung 

Customer 

Service 

Pengelola 

(bagian floor) 

 

-Menerima kritik & saran dari 

pengunjung 

-Menerima pertukaran barang 

(pertukaran size) 

-Menerima produk dari pembeli 

untuk diperbaiki 

-Memberi informasi mengenai 

kegiatan butik. 

Pengunjung -Menukarkan produk apabila 

ada kesalahan 

-Menaruh produk yang akan di 

perbaiki 
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-Memberi kritik dan saran bagi 

butik 

-Bertanya/ mendaftar mengenai 

kegiatan yang diadakan butik. 

Office  Pengelola  

(Kepala bagian 

butik ) 

-Mengelola kegiatan yang 

berlangsung di butik 

-Mengawasi kerja para pegawai  

-Melakukan rapat dengan 

bagian operasional, marketing, 

dan keuangan. 

- Melakukan koordinasi dengan 

bagian operasional, marketing, 

dan keuangan. 

Pengelola 

(bagian kepala 

operasional) 

- Melakukan tugas berupa 

membantu aktifitas kegiatan 

operasional. Dan menekan 

pengeluaran. 

-Melakukan koordinasi dengan 

pengelola butik bagian lain. 

Pengelola 

(bagian 

marketing) 

-Mengatur produk yang akan 

dijual 

-melakukan kerja sama dengan 

pihak diluar butik untuk 

melaksanakan event. 

-Merencanakan promosi untuk 

butik. 

--Melakukan koordinasi dengan 

pengelola butik bagian lain. 

Pengelola 

(bagian 

keuangan) 

-Mengelola keuangan butik . 

-Melakukan koordinasi dengan 

pengelola butik bagian lain. 

Lokers and 

checking area 

Pengelola  -Tempat bagi seluruh pengelola 

butik menyimpan barang. 
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Security -Memeriksa barang pengelola 

Ruang Peragaan Busana 

Lobby Penyelenggara -Mendata audience. 

-Sebagai ruang transisi antara 

area pusat mode dan area 

peragaan busana. 

 Pengunjung -Mendaftar untuk ruang 

peragaan busana  

- Sebagai ruang transisi antara 

area pusat mode dan area 

peragaan busana. 

Stage  Model  -Memperagakan produk sang 

desainer 

-catwalk  

Penyelenggara 

(bagian 

backstage 

manager) 

-Mengatur tatanan panggung 

-Menempatkan posisi dari 

penonton, wartawan, dsb. 

Backstage 

area 

Model  

 

-Mengenakan produk yang 

akan di peragakan. 

-Mempersiapkan penampilan. 

Penyelenggara 

(bagian 

backstage 

manager) 

-Mengatur model di area 

dressing  

-Menentukan padu padan 

antara pakaian dengan 

aksesoris pendukungnya 

 -Memberi perintah kepada 

penata pakaian dan para 

model.  

 

Penyelenggara 

(bagian cue 

person) 

-Memberi arahan model 

menuju stage. 
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-Memperhatikkan waktu saat 

peragaan busana 

berlangsung. 

-Memastikan seluruh aspek 

terkoordinasi dengan baik 

Penyelenggara 

(bagian runner) 

-Membantu menghubungkan 

informasi seluruh bagian  

Penyelenggara 

(bagian dresser) 

-Mengenakan produk yang 

akan digunakan model.  

Penyelenggara 

(bagian beauty 

personel ) 

-Memberi riasan wajah atau 

rambut kepada model 

Ruang VIP Pengunjung VIP 

 

-Menunggu peragaan busana 

dimulai 

Penyelenggara -Menjamu tamu VIP 

Ruang pers 

dan fotografi 

Penyelenggara  

 

-Melaksanakan pers 

convrence 

Pengunjung 

(wawancara) 

-Menonton pers convrence 

-Meliput pers convrence 

Area penonton Pengunjung  -Memperhatikan peragaan 

busana 

-Menonton peragaan busana 

Ruang kontrol Penyelenggara 

(bagian lighting 

dan music) 

-Mengatur musik dan lampu 

pada saat peragaan busana di 

mulai 

Ruang 

pengelola 

Pengelola  

(bagian kepala 

bagian ruang 

peragaan 

busana) 

-Mengelola kegiatan yang 

berlangsung di ruang 

peragaan busana 

-Mengawasi kinerja para 

pegawai  

-Melakukan rapat dengan 

bagian bendahara, sekretaris, 

dan administrasi 
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- Melakukan koordinasi 

dengan bagian operasional, 

marketing, dan keuangan. 

Pengelola  

(bagian 

sekretaris) 

-Membantu pekerjaan kepala 

bagian ruang peragaan 

busana. 

-Pembukuan mengenai 

kegiatan pada ruang peragaan 

busana 

Pengelola  

(bagian 

bendahara) 

-Mengelola keuangan butik . 

-Melakukan koordinasi dengan 

pengelola butik bagian lain. 

Pengeloa 

(bagian 

administrasi) 

-Mendata kegiatan yang akan 

di lakukan di ruang peragaan 

busana. 

-Berkomunikasi dengan pihak 

penyelengara. 

Lembaga Kursus Tata Busana 

Ruang kelas Siswa  

 

-Melakukan kegiatan belajar 

mata pelajaran teori. 

Pengajar -Melakukan kegiatan mengajar 

mata pelajaran teori. 

Ruang studio Siswa  

 

-Melakukan kegiatan belajar 

mata pelajaran praktek seperti 

anatomy drawing. 

Pengajar -Melakukan kegiatan mengajar 

mata pelajaran praktek 

Sewing room Siswa  

 

-Melakukan kegiatan belajar 

mata pelajaran menjahit. 

Pengajar -Melakukan kegiatan mengajar 

mata pelajaran menjahit. 
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Laboratorium 

komputer 

Siswa 

 

-Melakukan kegiatan belajar 

mata pelajaran computer 

design. 

Pengajar   -Melakukan kegiatan mengajar 

mata pelajaran computer 

design. 

Ruang 

Pengelola 

Ruang kepala 

lembaga kursus  

-Mengelola kegiatan yang 

berlangsung di lembaga 

kursus. 

-Mengawasi kinerja para 

pengelola. 

-Melakukan rapat dengan 

bagian bendahara, sekretaris, 

dan bagian lain 

Ruang 

sekretaris 

lembaga kursus 

-Membantu pekerjaan kepala 

bagian lembaga kursus  

-Mengerjakan seluruh kegiatan 

administrasi pada Lembaga 

kursus.   

Ruang 

bendahara 

lembaga kursus 

-Mengelola keuangan lembaga 

kursus 

-Melakukan koordinasi dengan 

pengelola lembaga kursus 

bagian lain. 

Ruang bagian 

umum dan 

logistik 

-Melakukan pengawasan 

mengenaik kesediaan 

kebutuhan KBM. 

-Melakukan pendataan 

terhadap ketersediaan logistik. 

Ruang instruktur  -Mengerjakan dan 

mempersiapkan  bahan untuk 

mengajar 

-Menilai para murid. 
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Ruang Rapat Pengelola -Melakukan koordinasi kerja  

FASILITAS PENUNJANG 

Lobby Pengunjung / 

Pengelola 

-Ruang transisi dari area luar 

menuju area dalam. 

-tempat untuk menunggu 

-tempat untuk memberi atau 

mendapat informasi 

Ruang 

pengelola 

Pengelola  

bagian kepala 

pusat mode 

-Mengelola kegiatan yang 

berlangsung diPusat Mode  

-Mengawasi kinerja para 

pengelola. 

-Melakukan rapat dengan 

kepala bagian.  

 Pengelola 

bagian 

sekretaris  

-Membantu pekerjaan kepala 

bagian Pusat Mode.  

-Mengerjakan seluruh kegiatan 

administrasi pada Pusat Mode   

Lavatory  Pengunjung  -Buang air besar/ buang air 

kecil 

-Cuci tangan 

-Berias  

Pengelola -Buang air besar/ buang air 

kecil 

-Cuci tangan 

-Berias 

Ruang staff 

M.E  

Pengelola  -Melakukan perawatan 

mechanical 

-Melakukan perawatan 

electrical 

Cafe  Pengunjung  

Pengelola  

-Memakan dan meminum 

makanan 

-Berdiskusi 

-Berbincang 
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Pantry  Pengelola 

(bagian cleaning 

service) 

- Menyedikan konsumsi untuk 

pengelola 

-Mencuci piring/gelas 

-Beristirahat  

Mushola  Pengunjung 

Pengelola  

-Melakukan ibadah. 

Area loading 

dock 

Pengelola 

(bagian gudang) 

-Melakukan proses pemasukan 

barang dari produsen. 

Ruang genset Pengelola  -Menyalakan genset 

-Memperbaiki genset  

Ruang 

keamanan 

Pengelola 

(bagian 

security) 

-Menjaga keamanan 

-Mengontrol CCTV  

Parkir  Pengunjung  

Pengelola  

-Memarkirkan kendaraan  

 

b. Jam Operasional 

Pusat Mode di Bandung ini memiliki jam operasional secara 

umum Senin-Minggu pkul 10.00-22.00. Namnun terdapat 

perbedaan pada lembaga kursus. Berikut jam operasional Pusat 

Mode secara keseluruhan: 

FASILITAS  KETERANGAN  JAM OPERASIONAL  

Butik  Senin-Minggu 10.00-22.00 

Ruang 

Peragaan 

Busana 

 Senin-Minggu 10.00-22.00 

Lembaga 

Pengajaran  

 Senin- Jumat 09.00-20.00 

Tabel 3. 2 Daftar jam operasional  

Sumber : analisa pribadi 
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Kantor 

Pengelola 

- Bagian butik 

- Bagian 

R.peragaan 

busana 

- Bagian lembaga 

pengajaran 

- Bagian Pusat 

Mode  

 

Senin-Minggu 09.00-23.00 

 

Senin-Minggu 09.00-23.00 

 

 

Senin- Jumat 08.00-20.00 

 

 

Senin-Minggu 09.00-23.00 

Security  Senin-Minggu  

Shift 1: 07.00-15.00 

Shift 2:15.00-23.00 

Shift 3: 23.00-07.00 

 

c. Pola Aktivitas 

Pola aktivitas pada pusat mode dibagi menjadi 6 yaitu: 

 Pola kegiatan pengunjung (pembeli) butik pusat mode. 

 Pola kegiaatan pengunjung ruang peragaan busana 

 Pola kegiatan penyelenggara peragaan busana 

 Pola kegiatan pengajar lembaga kursus tata busana. 

 Pola kegiatan pengelola pusat mode 
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 Pola Kegiatan Pengunjung Butik Pusat Mode 

 

 

 

 

 

 

 Pola Kegiatan Pengunjung Ruang Peragaan Busana Pusat 

Mode 

 

 

 

 

 

 

 Pola Kegiatan siswa Lembaga Kursus Tata Busana Pusat 

Mode 

 

 

 

 

Datang Menukarkan 

produk 

Melihat-lihat 

produk 

Memperbaiki 

produk 

 Mencoba 

produk 

Membayar 

produk 

Pulang 

Diagram 3. 2 Pola kegiatan pengunjung ruang peragaan busana 
Sumber : analisa pribadi 

Datang 

Mendaftarkan 

diri  

Melihat peragaan 

busana  

Melihat /meliput  

pers confrence 

Pulang  

Diagram 3. 1 Pola kegiatan pengunjung butik   

Sumber : analisa pribadi 

Datang 

Kegiatan belajar 

praktek/ teori  

Asistensi  

Diskusi/ 

membaca  

Istirahat  

Pulang  

Diagram 3. 3 Pola kegiatan siswa lembaga kursus tata busana    

Sumber : analisa pribadi 

Melihat lihat 

produk 
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 Pola Kegiatan Penyelenggara  Peragaan Busana Pusat Mode 

 

 

 

 

 Pola Kegiatan Pengajar Lembaga Kursus Tata Busana Pusat 

Mode 

 

  

 

 

 Pola Kegiatan Pengelola  Peragaan Busana Pusat Mode 

 

 

 

 

 

Datang 

Mempersiapkan 

peragaan busana  

Melakukan peragaan 

busana 

Melakukan pers 

convrence 

Pulang  

Diagram 3. 4 Pola kegiatan penyelenggara peragaan busana     

Sumber : analisa pribadi 

Datang 

Kegiatan 

mengajar 

teori/praktek  

Bimbingan 

Rapat  

Istirahat  

Pulang  

Mempersiapkan 

bahan mengajar 

Diagram 3. 5 Pola kegiatan pengajar lembaga kursus tata busana     

Sumber : analisa pribadi 

Datang Bekerja – mengawasi 

-mengelola 

Menerima 

tamu 

Rapat  

Istirahat  

Pulang  

Diagram 3. 6 Pola kegiatan pengelola pusat mode     

Sumber : analisa pribadi 



 

93 
 

d. Pendekatan Jumlah Pelaku 

 Pendekatan Jumlah Pengunjung 

 Pengunjung Butik 

Pada studi proyek sejenis, widely project memiliki rata 

rata pengunjung adalah ±60 orang/ hari (weekdays) dan 

mencapai ±90 orang/ hari saat weekdend atau saat 

terdapat event event tertentu.   

Dengan memperhatikan jumlah  pengunjung terbanyak 

maka bisa diasumsikan sebagai berikut: 

o 10.00-14.00 = ±35 pengunjung 

o 14.00-18.00 =±25 pengunjung 

o 18.00-22.00 =±30 pengunjung 

 Pengunjung ruang peragaan busana 

o Penyelenggara  

Penyelenggara merupakan pihak yang 

menyewa ruang peragaan busana pada pihak 

pengelola untuk keperluan pribadi atau kelompok. 

Rincian dari penyelenggara sebagai berikut: 

Jabatan 
Jumlah 

orang 
analisa  

Desainer 3 ruang peragaan busana 

disewakan paling 

banyak disewakan pada  

Tabel 3. 3 Daftar penyelenggara ruang peragaan busana 

Sumber : analisa pribadi 
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3 desainer setiap 

peragaan (studi 

preseden) 

Model  20 Setiap desainer 

diasumsikan memiliki 

±6 orang (studi 

preseden) 

Commentator 2 Sama seperti presenter 

di sebuah acara 

Backstage 

manager 

1 Backstage manager 

merupakan kepala dari 

penyelenggaraan 

peragaan busana 

sehingga cukup 

diwakilkan oleh 1 

kepala.  

Cue person  1 Dengan 20 model cukup 

ditangani oleh 1 cue 

person atau stater (studi 

preseden) 

Runner  3 Diasumsikan setiap 

desainer memiliki satu 

runner. 

Dresser  5 Diasumsikan 1 dresser 

menangani 4 model 

Beauty 

personal 

6 Diasumsikan satu 

desainer ditangani oleh 

2 beauty personal  

Lightning and 

music director 

3 Berdasarkan studi 

preseden. 

Adminsitrasi 2 Dengan kapasitas 

audience 200 bagian 

pendaftaran 
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diasumsikan 1 orang 

menangani 100 

audience 

Jumlah  46 

 

o Tamu / pengunjung  

Ruang peragaan busana di Pusat Mode ini di 

rencanakan berkapasitas 200 tamu. Mengingat 

acara peragaan busana adalah acara yang 

menggunakan undangan sehingga tidak 

sembarang orang yang datang, sehingga privasi 

dari acara tersebut juga harus terjaga. 

 Siswa lembaga kursus 

Siswa lembaga kursus dihitung berdasarkan studi 

preseden proyek terkait dengan kemungkinan 

perkembangan 10 tahun kedepan. 

Tahun 2015 2016 2017 

Jumlah 53 55 58 

 

Rasio Peningkatan (R) =
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑖𝑠𝑤𝑎 𝑡𝑎ℎ𝑢𝑛 𝐴−𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑖𝑠𝑤𝑎 𝑡𝑎ℎ𝑢𝑛 𝐵

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑖𝑠𝑤𝑎 𝑡𝑎ℎ𝑢𝑛 𝐴
X 100% 

o 2015-2016 =
55−53

55
 x 100%= 3,6% 

Tabel 3. 4 Jumlah siswa LPTB Susan Budihardjo 

Sumber : analisa pribadi 
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o 2016-2017 =
58−55

58
x 100%=5,17% 

Laju peningkatan =
𝛴𝑅𝑎𝑠𝑖𝑜 𝑝𝑒𝑛𝑖𝑛𝑔𝑘𝑎𝑡𝑎𝑛 (𝑅)

𝑡𝑎ℎ𝑢𝑛 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑎𝑛𝑎𝑙𝑖𝑠𝑖𝑠
 

 

 Laju peningkatan  =
3,6%+5,17%

2
 

=4,385%  

Jadi berdasarkan hasil analisis diatas, laju peningkatan 

jumlah siswa di Lembaga Pengajaran Tata Busana Susan 

Budihardjo, dari tahun 2015-2017 adalah 6,285% 

Sehingga perhitungan asu,si julah siswa per 10 tahun 

mendatang dengan rumus sebagai berikut: 

  Pt =Po x (1+r)t 

  Pt : Jumlah pengunjung pada tahun 2027 

  Po : Jumlah pengunjung pada tahun 2017 

  t : Tahun proyeksi 

  r : Presentase laju peningkatan siswa rata-rata 

  Pt  =57 x (1+0,062)10 

   =82 murid 

Sehingga dari perhitungan diatas dapat dikatakan 110 

siswa terdiri dari 5 kelas dengan jumlah murid ±20 orang/ 
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kelas. Dengan rincian 1 hari terdapat 4 mata pelajaran. 

Sehingga bisa diasumsikan dalam waktu sehari terdapat ±85 

murid yang hadir. 

 Jumlah total pengunjung Pusat Mode adalah 

= pengunjung butik + pengunjung ruang peragaan busana 

+ lembaga kursus tata busana 

=90 pengunjung + 246 pengunjung + 85 pengunjung 

=421 pengunjung/ hari 

 Pendekatan Jumlah Pengelola 

Jumlah pengelola ditentukan berdasarkan kebbutuhan dari 

setiap fasilitas yang ada. 

Jumlah pengajar diasumsikan 10% dari jumlah siswa 

sehingga: 

10%x110= 11 pengajar 

PUSAT MODE 

Jabatan Jumlah Analisa 

Kepala Pusat Mode 1  

Sekretaris Pusat Mode 1  

Kepala Bagian 

Operasional 

1  

Karyawan Front  3  

Kepala Bagian Service 1  

Tabel 3. 5 Jumlah pengelola pusat mode 

Sumber : analisa pribadi 
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Security  6 dengan asumsi 1 shift 

ditangani 2 orang 

Cleaning Service 6 Mengingat diasumsikan 

Pusat Mode memiliki 2 

lantai sehingga setiap 

lantai ditangani 3 

Cleaning Sevice 

Staff Mecanical and 

Electrical 

3  

BUTIK 

Kepala Bagian Butik 1  

Bagian Operasional 

-Floor 

-Kasir 

-Gudang  

-Customer service 

 

10 

4 

3 

2 

Berdasarkan studi 

preseden. 

Bagian Marketing 1  

Bagian Keuangan  1  

LEMBAGA KURSUS TATA BUSANA 

Kepala Bagian Lembaga 

Kursus 

1  

Bagian front desk 2  

Bendara Lembaga Kursus 1  

Sekretaris Lembaga 

Kursus 

1  

Bagian Umum dan Logistik 1  

Koordinator Instruktur 1  

Instruktur 10 Berdasarkan 

perhitungan  

RUANG PERAGAAN BUSANA 

Kepala Bagian Ruang 

Peragaan Busana 

1  
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Bendahara Ruang 

Peragaan Busana 

1  

Sekretaris Ruang 

Peragaan Busana 

1  

Administrasi Ruang 

Peragaan Busana 

1  

JUMLAH 65 orang  

 

3.1.2. Studi Fasilitas Pusat Mode di Bandung 

Berikut adalah Studi Fasilitas Pusat Mode di Bandung. Studi 

fasilitas Pusat mode dibagi atas beberapa bagian yaitu kebutuhan 

fasilitas, pola ruang, studi ruang khusus, besaran ruang, dan 

performance data. 

a. Kebutuhan Fasilitas 

Kebutuhan fasilitas pusat mode setelah ditinjau dari 

aktivitas yang ada. Setiap fasilitas dijabarkan sifat ruang dan 

jenis ruang (outdoor/indoor). Berikut kebutuhan fasilitas pusat 

mode 

FASHION CENTER 

Nama Ruang Sifat Ruang Outdoor/indoor 

Lobby Publik  Indoor  

Ruang pengelola  Privat  Indoor 

Lavatory Servis Indoor 

Tabel 3. 6 Daftar kebutuhan fasilitas 

Sumber : analisa pribadi 
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Ruang karyawan (cleaning 

service, staff M.E) 

Semi privat Indoor 

Cafe Publik  Indoor 

Pantry Servis Indoor 

Mushola  Servis Indoor 

Area loading dock Servis Indoor 

Ruang genset  Servis Indoor 

Ruang  keamanan Servis Indoor 

cafe  Publik Indoor-Outdoor  

Parkir  Publik  Outdoor  

BUTIK 

Ruang display Publik  Indoor  

Marchendise room Privat  Indoor 

Ruang kasir  Semi publik Indoor 

Fitting room Semi publik Indoor 

Customer Service Semi publik Indoor 

Office  Privat  Indoor 

Lockers and checking area Privat  Indoor 

Ruang Peragaan Busana 

Lobby Publik indoor 

Stage  Publik  Indoor  

Backstage area Semi privat  Indoor  

Ruang VIP Privat  Indoor  

Ruang pers & fotografi Publik  Indoor 

Area penonton Publik  Indoor 

Ruang kontrol Semi publik Indoor 

Ruang pengelola Privat  Indoor 
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Lembaga Kursus Tata Busana 

Ruang kelas Semi privat Indoor  

Ruang studio Semi privat Indoor 

Sewing room Semi privat Indoor 

Laboratorium komputer Semi privat Indoor 

Ruang pengelola  Privat Indoor 

Ruang rapat Semi privat Indoor 

 

Sehingga kebutuhan fasilitas dari Pusat Mode adalah  

Lobby  Merchendise room Ruang kontrol  

Ruang kepala 

pusat mode 

Ruang kasir Ruang kepala 

ruang peragaan 

busana 

Ruang sekretaris 

pusat mode 

Fitting room Ruang sekretaris 

ruang peragaan 

busana 

Ruang bagian 

operasional 

Customer service Ruang bendahara 

ruang peragaan 

busana  

Lavatory  Ruang kepala 

butik 

Ruang administrasi 

ruang peragaan 

busana 

Ruang cleaning 

service 

Ruang kepala 

bagian operasional  

Lobby lembaga 

kursus tata busana 

Ruang staff M.E Ruang bagian 

keuangan 

Ruang kelas 

Pantry Ruang bagian 

marketing 

Ruang studio 

Tabel 3. 7 Kesimpulan kebutuhan fasilitas 

Sumber : analisa pribadi 
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Mushola  Lokckers and 

checking area 

Sewing room 

Area loading 

dock 

Stage  Laboratorium 

komputer  

Ruang genset Ruang rias model  Ruang kepala 

bagian lembaga 

kursus  

Ruang 

keamanan 

Ruang persiapan  Ruang bendahara 

lembaga kursus 

parkir Lobby ruang 

peragaan busana 

Ruang sekretaris 

lembaga 

pengajaran  

Area non 

smoking (cafe) 

Ruang VIP Ruang instruktur  

Area 

smooking(cafe) 

Ruang pers & 

fotografi 

Ruang bagian 

umum dan logistik 

Dapur  Area penonton Lavatory 

Ruang display  Ruang rapat 
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b. Pola Ruang makro dan Mikro 

 Pola ruang makro pusat mode 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Pola ruang Mikro Butik 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagram 3. 8 Pola ruang mikro butik      

Sumber : analisa pribadi 

Parkir  Lobby  

Pusat 

mode 

Checking and 

lockers area  

Ruang bagian 

marketing 

Ruang bagian 

operasional  

Ruang bagian 

keuangan  

Display room  Area kasir  

Gudang   Area loading  
Customer 

service 

Ruang 

kepala 

butik 

Fitting room  

Diagram 3. 7 Pola ruang mikro butik 
Sumber : analisa pribadi 

Parkir  
Lobby  

Pusat 

mode  

Butik  

Lembaga 

kursus tata 

Ruang 

peragaan 

Lavatory  Mushola  

Ruang 

transisi 

Ruang sekretaris 

Pusat Mode 

Ruang Kepala 

Pusat Mode 

Pantry  

Ruang M.E 

R. Cleaning service 

R. Keamanan 

Ruang bagian 

operasional 

R. Genset 

Cafe  
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 Pola ruang mikro lembaga kursus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Pola mikro ruang peragaan busana  

 

 

 

 

Diagram 3. 9 Pola ruang mikro lembaga kursus 

Sumber : analisa pribadi 

Diagram 3. 10 Pola ruang mikro lembaga kursus 

Sumber : analisa pribadi 

Parkir  

Lobby  

Pusat 

mode  

Display 

area (butik)   

Lobby ruang 

peragaan 

busana  

Ruang pengelola  

Ruang pers 

Ruang VIP 

Area penonton 

Stage  

Area backstage 

Parkir  

Lobby  

Pusat 

mode  

Tangga / lift  

Lobby 

Lembaga 

kursus  

Ruang kelas 

Ruang studio 

Sewing room 

Lab. computer 

Ruang pengelola 

bagian sekretaris  

Ruang pengelola 

bagian bendahara 

Ruang pengelola 

bagian instruktur   

Ruang pengelola 

bagian umum dan 

Lavatory  Ruang 

rapat  

Ruang Kontrol  
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c. Studi Ruang Khusus 

 Ruang Display Butik  

Ruang display butik terdiri dari 15 brand desainer yang memasarkan karyanya. Berupa busana mutlak, 

milineris, dan aksesoris. Aliran pada butik ini adalah high-end ready to wear untuk wanita dan pria golongan 

umur remaja hingga dewasa. Dengan pola kegiatan sebagai berikut 

 

 

Peralatan yang mendukung kegiatan pada ruang display butik adalah: 

 Boneka Manekin 

 Clothing Rack 

 Meja display 

 Sensor matic 

Datang  Melihat lihat produk  Mendengarkan penjelasan pramuniaga 

Diagram 3. 11 Pola ruang mikro lembaga kursus 

Sumber : analisa pribadi 
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Material yang digunakan pada ruang peragaan busana ini adalah sebagai berikut 

 Penutup lantai  

Penutup lantai pada ruang display butik adalah granit dengan pertimbangan estetika dan kesan mewah 

yang ditimbulkan. Mengingat aliran fashion pada butik ini adalah high-end sehingga suasana ruang harus 

menciptakan suasana yang ekslusif. 

 Dinding 

Dinding pembagi space setiap desainer memiliki material dinding dengan pertimbangan adanya 

perkembangan jumlah desainer. Material yang kedua adalah kaca karena kaca memberikan efek ruang 

yang lebih luas.  

 Langit langit  

Langit langit pada ruang ini menggunakan GRC board dengan pertimbangan GRC memberi kesan yang 

simple namun mewah, selain GRC taHan terhadap air.  
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Berikut adalah penjelasan detail persyaratan ruang display butik serta gambar ilustrasi  denah dan 

potongan ruang display butik . 

Ruang 
Persyaratan Ruang 

Pencahayaan 

Ruang display butik Intensitas cahaya 500 lux (SNI 03-6197-2000). 

Pencahayaan terdiri dari: 

 General lighting 

Di berikan pada area sirkulasi.(    ) 

 Linear lighting 

Untuk sirkulasi dan penerangan produk (           ) 

 Directional lighting  

Diberikan pada display manekin, dan display produk lain.(    ) 

Tabel 3. 8 Persyaratan ruang display butik  

Sumber : analisa pribadi 
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Penghawaan 

Menggunakan penghawaan alami dan buatan, agar calon pembeli 

merasa nyaman. Sistem penghawaan buatan menggunakan sistem AC 

split.(       ) 
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Persyaratan lain 

- Memerlukan peralatan pendukung seperti manekin dan clothing rack 

-Display butik dibagi berdasarkan desainer 
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Potongan Ruang Display Butik 
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Dimensi clothing rack: 

60 cm x 40 cm x 153 cm   

 
Boneka manekin: 

50 cmx50 cmx175 cm 
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 Ruang Peragaan Busana 

Ruang peragaan busana adalah ruang dimana para desainer mempublikasikan karya mereka. Ruang 

ini disewakan bagi para desainer. Dengan kapasitas 200 penonton. Ruang peragaan busana memiliki pola 

kegiatan sebagai berikut: 

 

 

pastinya ruang peragaan busana ini dilengkapi dengan peralatan pendukung kegiatan seperti: 

 LED Wall display screen 

 Stage 

 Kursi audience 

 

Datang  Duduk   Melihat peragaan busana  

Diagram 3. 12 Pola ruang peragaan busana 

Sumber : analisa pribadi 

Melihat-lihat 

produk 
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Material yang digunakan pada ruang peragaan busana ini adalah sebagai berikut 

 Penutup lantai  

Pada area audience penutup lantai berupa karpet, karena mengingat ruang ini cukup menghasilkan 

kebisingan. Sehingga diharapkan karpet dapat mengurangi kebisingan yang ditimbulkan 

Sedangkan pada area stage, stage berupa stage permanent dengan penutup berupa alumunium foldable 

karena untuk material penutup stage diharuskan memiliki permukaan yang halus dan anti slip. Sehingga 

material ini sangat cocok untuk penutup lantai. 

 Dinding 

Menggunakan dinding bata ringan yang di finishing dengan lapisan kedap suara mengingat ruang ini 

menghasilkan daya akustik yang cukup besar. Warna dinding juga tidak mencolok  agar tidak 

mengganggu kenyamanan penonton. Sedangkan pada bagian stage menggunakan LED Wall display 

screen untuk menampilkan background dari fashion show dan menambah pencahayaan. 
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 Langit langit  

Langit langit pada ruang peragaan busana ini menggunakan accoustic tile karena bahan ini meredam 

suara sehingga meminimalisir kebisingan yang dihasilkan.  

Berikut adalah penjelasan detail persyaratan ruang peragaan busana serta gambar ilustrasi  denah 

dan potongan ruang peragaan busana. 

Ruang 
Persyaratan Ruang 

Pencahayaan 

Ruang peragaan busana Intensitas cahaya 500 lux (SNI 03-6197-2000). 

Pencahayaan terdiri dari: 

 General lighting 

untuk penerangan keseluruhan khususnya sirkulasi. (     ) 

Tabel 3. 9 Persyaratan ruang peragaan busana 

Sumber : analisa pribadi 
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 Directional lighting  

Diberikan pada bagian stage. Penerangan directional lighting 

bertujuan agar audience fokus kepada stage. Directional lighting 

memiliki intensitas lebih tinggi dari general lighting (    ) 
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Penghawaan 

Menggunakan penghawaan buatan agar suhu di dalam ruang terjaga. 

Sehingga para audience dan para model merasa nyaman. Penghawaan 

berupa Standing AC.(       ) 
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Persyaratan lain 

-Membutuhkan penerangan yang cukup khususnya pada daerah lighting 

-Peletakan furniture harus diperhatikan sehubungan dengan 

kenyamanan visual 

-Penerapan teknologi seperti LED Wall display screen  
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Potongan Ruang Peragaan Busana  
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-Kursi audience 

40cmx50cm  
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 Sewing Room 

Sewing room merupakan salah satu ruang pada lembaga kursus tata busana. Sewing room 

merupakan ruangan yang diperuntukan untuk kelas sewing and pattern making. Didalamnya terdapat 

perlengkapan berupa mesin jahit. Berikut pola kegiatan pada ruang ini 

 

 

Dari pola kegiatan diatas dibutuhkan beberapa peralatan pendukung kegiatan seperti: 

 Mesin jahit semi portable 

 Lemari penyimpanan kain 

 Meja-kursi instruktur 

 Meja-kursi mesin jahit 

 LCD dan proyektor 

Datang  Duduk 
Menyimak 

instruktur 

Memotong 

pola 
Menjahit 

Diagram 3. 13 Pola sewing room 

Sumber : analisa pribadi 
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Material yang digunakan pada ruang peragaan busana ini adalah sebagai berikut 

 Penutup lantai  

Penutup lantai pada sewing room menggunakan keramik dengan pertimbangan mudah dibersihkan dan 

mudah di aplikasikan. Mengingat sewing room dipergunakan untuk menjahit sehingga terdapat banyak 

kotoran dan peralatan kecil seperti jarum. 

 Dinding 

Menggunakan dinding bata ringan yang di finishing dengan lapisan kedap suara mengingat ruang ini 

menghasilkan kebisingan yang dihasilkan dari mesin jahit.  

 Langit langit  

Langit langit pada seewingroom  busana ini menggunakan accoustic tile karena bahan ini meredam suara 

sehingga meminimalisir kebisingan yang dihasilkan.  
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Berikut adalah penjelasan detail persyaratan ruang sewing room busana serta gambar ilustrasi  denah 

dan potongan sewing room. 

Ruang 
Persyaratan Ruang 

Pencahayaan 

Sewing room Intensitas cahaya 750 lux (SNI 03-6197-2000). 

Pencahayaan terdiri dari: 

 General lighting 

Di berikan pada seluruh area kelas (   ) 

Tabel 3. 10 Persyaratan sewing room  

Sumber : analisa pribadi 
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Penghawaan 

Menggunakan penghawaan buatan agar para murid merasa nyaman. 

Dengan sistem penghawaan buatan berupa ac split. (      ) 



 

125 
 

 

Persyaratan lain 

-Dilengkapi dengan perlengkapan seperti mesin jahit. 

-Memiliki  stop kontak  untuk perlengkapan elektrikal seperti mesin 

jahit. 

-Ruang tidak menimbulkan kebisingan bagi ruang lain. 
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Potongan Sewing Room 

 

 



 

127 
 

 

Dimensi mesin jahit: 

42cm x20cm x 29cm  

 
Dimensi lemari: 

120 cm x 40 cmx 200 cm 
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d. Studi Besaran Ruang 

Studi besaran ruang Pusat Mode memiliki tujuan untuk mengetahui kebutuhan luas bangunan, sehingga 

nantinya akan diketahui tapak yang diperlukan untuk Projek Pusat Mode di Bandung. Besaran ruang ini dibuat 

berdasarkan asumsi pribadi (AS), Neufert Architect Data 1 & 2 (NAD), dan studi observasi (O). Berikut 

penjelasan besaran masing masing ruang 
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FASILITAS PENUNJANG 

Fasilitas Nama Ruang Denah  Perhitungan Luas 

U

n

i

t 

Total 

Luas 

Pusat 

Mode 

Lobby  

Sumber: AS 

 

Meja dan Sofa = 7 m2 x 

4 set= 28 m2 

Meja Receptionist= 4,2 

m2 

Kursi Receptionist= 

0,25 m2 x 3 kursi = 0,75 

m2 

Sirkulasi 514% 

202,5 

m2 

1 202,5 

m2 

Tabel 3. 11 Besaran ruang pada pusat mode   

Sumber : analisa pribadi 
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Ruang kepala 

pusat mode 

Sumber: AS & 

NAD 

 

Meja Kantor =2,4 m2 

Kursi Kantor= 0,36 m2 

Lemari= 1,5 m2 

Sofa = 1,235 m2 

Meja Rapat= 2,37 m2 

Kursi Rapat= 0,3 m2 x 

8= 2,4 m2 

Sirkulasi 265% 

37, 5 

m2 

1 37,5  

m2 

Ruang 

sekretaris pusat 

mode Sumber: 

AS & NAD 

 

Meja kantor= 1,9m2 

Kursi= 0,3 m2 x2=0,6 

Sirkulasi 212% 

7,8 m2 1 7,8 m2 
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Ruang Bagian 

operasional 

Sumber: AS & 

NAD 

 

Meja kantor= 1,9m2 

Kursi= 0,3 m2 x2=0,6 

Sirkulasi 212% 

7,8 m2 4 31,2 

m2 

Lavatory Wanita 

Sumber: AS & 

NAD 

 

Bilik toilet= 2,25 m2 x 8 

bilik= 18m2 

Toilet untuk divable=5,6 

m2 

Wastafel = 0,33 m2 x 

4= 1,32m2 

Sirkulasi 76,5% 

44 m2 1 44m2 
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Lavatory Pria 

Sumber: AS & 

NAD 

 

Bilik toilet= 2,25 m2 x 4 

bilik= 9m2 

Urinoir= 0,5 m2 x4 

buah= 2 m2 

Toilet untuk divable=5,6 

m2 

Wastafel = 0,33 m2 x 

4= 1,32m2 

Sirkulasi 60% 

44 m2 1 44m2 

Ruang cleaning 

service Sumber: 

AS 

 

Kursi= 2,88 m2 

Lemari= 1,44 m2 

Sirkulas 270% 

16 m2 1 16 m2 
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Ruang staff M.E 

Sumber: AS  

 

Meja= 1,2m2 x 3= 3,6 

m2 

Kursi= 0,3m2 x3= 0,9m2 

Sirkulasi 400% 

22,5 

m2 

1 22,5 

m2 

Pantry Sumber: 

AS & NAD 

 

Meja pantry= 1,68m2 

Meja makan= 4,8 m2 

Kursi=0,25m2 x 4 

Kursi= 1m2 

Sofa= 1,6m2 

Sirkulasi 77% 

16 m2 1 16 m2 
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Mushola  

Sumber: AS  

 

Sajadah= 0,6 m2 x 30= 

18m2 

Sirkulasi 150% 

45 m2 1 45 m2 

Area loading 

dock 

Sumber: AS  

 

Meja= 1,25 m2 

Kursi= 0,3 

Troli 0,77 m2 x3 troli 

=2,31 m2 

Sirkulasi 1350% 

56 m2 1 56 m2 
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Ruang genset 

Sumber: AS  

 

Genset= 4,32 m2 x 2 

genset 

Sirkulasi 160% 

22,5 

m2 

1 22,5 

m2 

Ruang 

keamanan 

Sumber: AS  

 

Meja= 1,2m2 x 3= 3,6 

m2 

Kursi= 0,3m2 x3= 0,9m2 

Lemari= 0,86m2 

Sirkulasi 320% 

22,5 

m2 

1 22,5 

m2 
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Cafe  Area non 

smoking , Aea 

smoking, dapur, 

dan bar Sumber: 

AS & NAD 

 

Meja kursi 1,81 m2 x 12 

set=21,72 m2 

Meja bar= 2m2 

Kursi bar= 0,16 m2 4 

kursi= 0,64m2 

Kitchen set =4,5 m2 

Sirkulasi 415% 

148,5 

m2 

1 148,5 

m2 

TOTAL 

Sirkulasi 20% 

719 m2 

863 m2 

Lembaga 

Kursus 

Lobby lembaga 

kursus tata 

busana Sumber: 

AS  

 

Sofa 1= 3m2 

Sofa 2= 1,335 m2 

Manekin= 0,64 m2x3 

Meja Receptionist= 

2,4m2 

Kursi Receptionist= 

0,25 m2 x 2 kursi=  0,5 

m2 

Sirkulasi 366% 

42,5 

m2 

1 42,5 

m2 
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Ruang kelas 

Sumber: AS  

 

Meja = 0,4 m2 x 23= 9,2 

m2 

Kursi=0,20 m2 x 23 

=4,65 m2 

Meja guru= 1,16 m2 

Kursi guru=0,25 m2 

Sirkulasi 372% 

72 m2 2 144m2 

Ruang studio 

Sumber: AS & O 

 

Meja= 0,4 m2 x 23 

meja= 9,2 m2 

Kursi= 0,2 x 23 

kursi=4,62 m2 

Manekin= 0,16m2 x 32= 

5,12 m2 

Meja guru= 1,16 m2 

Kursi guru=0,25 m2 

Sirkulasi 210% 

160m2 2 320m2 
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Sewing room 

Sumber: AS & O 

 

Meja = 0,45 m2 x 24 

meja= 17,28 m2 

Kursi = 0,25 m2 x24 

kursi =6 m2 

Lemari= 0,48m2 x 3 

lemari = 1,44 m2 

Meja guru= 1,16 m2 

Kursi guru=0,25 m2 

Sirkulasi 380% 

94,6m

2 

1 95 m2 

Laboratorium 

komputer  

Sumber: AS 

 

 

 

Meja= 0,72m2 x24 

meja=17,28 m2 

Kursi= 0,2 m2 x 24 

kursi= 4,8m2 

Meja guru = 1,5 m2 

Kursi = 0,3m2 

Sirkulasi 240% 

81 m2 1  81 m2 
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Ruang kepala 

bagian lembaga 

kursus  

Sumber: AS & 

NAD 

 

Meja Kantor =2,4 m2 

Kursi Kantor= 0,36 m2 

Lemari= 1,5 m2 

Sofa = 1,235 m2 

Sirkulasi 218% 

17,5 

m2 

1 17,5 

m2 

Ruang 

bendahara 

lembaga kursus 

Sumber: AS & 

NAD 

 

Meja kantor= 1,9m2 

Kursi= 0,3 m2 x2=0,6 

Sirkulasi 212% 

7,8m2 1 7,8m2 



 

140 
 

Ruang 

sekretaris 

lembaga 

pengajaran 

Sumber: AS & 

NAD 

 

Meja kantor= 1,9m2 

Kursi= 0,3 m2 x2=0,6 

Sirkulasi 212% 

7,8m2 1 7,8m2 

Ruang instruktur 

Sumber: AS & 

NAD  

 

Meja= 1,8 m2 x 12 

meja= 21,6 m2 

Kursi= 0,3 m2 x 12 

kursi= 3,6 m2 

Sirkulasi 230% 

83m2 1 83m2 
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Ruang bagian 

umum dan 

logistik 

Sumber: AS & 

NAD 

 

Meja kantor= 1,9m2 

Kursi= 0,3 m2 x2=0,6 

Sirkulasi 212% 

7,8m2 1 7,8m2 

Ruang rapat  

Sumber: AS  

 

Meja rapat= 12 m2 

Kursi rapat= 0,3 m2 x 

18 kursi= 5,4 m2 

Meja= 1,33 m2 

Sirkulasi 285% 

72 m2 1 72 m2 
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Lavatory 

Sumber: AS & 

NAD 

 

Bilik toilet= 1,7 m2 x 4 

bilik= 6,8 m2 

Wastafel= 0,33 m2x 3 

wastafel= 1 m2 

Toilet divable= 6,5m2 

Sirkullasi 285% 

28,4 

m2 

2 57 m2 

 Gudang  

Sumber: AS & O 

 

3m x 3m 9 m2 1 9 m2 

TOTAL 

 

952,4 

m2 
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Sirkulasi 20% 1133 

m2 

FASILITAS UTAMA 

Butik  Display area 

Sumber: AS & O 

 

Display rack= 1,3m2 x 

3 buah= 3,9 m2 

Manekin= 0,64 m2 x 3 

buah= 1,92 m2 

Sofa= 4,45 m2 

Sirkulasi 216% 

15 space 

 

487,5 

m2 

1 487,5 

m2 

Merchendise 

room 

Sumber: AS & 

NAD 

 

Rak= 1,35 m2 x 30 rak 

=40,5m2 

Meja= 1,5m2 

Kursi= 0,3 m2 

Sirkulasi 208% 

216 m2 1 216 m2 



 

144 
 

Ruang kasir 

Sumber: AS 

 

Meja= 2,4 m2 x 2 meja 

= 4,8m2 

Kursi= 0,24 m2 x 4 

kursi = 1m2 

Sirkulasi 706% 

46,75 

m2 

1 46,75 

m2 

Fitting room 

Sumber: AS  

 

Bilik= 2,25 m2 x 4 

bilik= 9 m2 

Sofa= 1,6m2 

Meja 0,95 m2 

Sirkulasi 160% 

30 m2 2 60 m2 
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Customer 

service 

Sumber: AS  

 

Meja= 2,4 m2 

Kursi= 0,25m2 x 2 

kursi= 0,5m2 

Kursi Customer= 0,3 

x2 buah= 0,6 m2 

Sirkulasi 470% 

20 m2 1 20 m2 

Ruang kepala 

butik 

Sumber: AS & 

NAD 

 

Meja Kantor =2,4 m2 

Kursi Kantor= 0,36 m2 

Lemari= 1,5 m2 

Sofa = 1,235 m2 

Meja Rapat= 2,37 m2 

Kursi Rapat= 0,3 m2 x 

8= 2,4 m2 

Sirkulasi 265% 

37,5 m2 1 37,5 

m2 
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Ruang kepala 

bagian 

operasional  

Sumber: AS & 

NAD 

 

Meja kantor= 1,9m2 

Kursi= 0,3 m2 x2=0,6 

Sirkulasi 212% 

7,8m2 1 7,8m2 

Ruang bagian 

keuangan 

Sumber: AS & 

NAD 

 

Meja kantor= 1,9m2 

Kursi= 0,3 m2 x2=0,6 

Sirkulasi 212% 

7,8m2 1 7,8m2 
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Ruang bagian 

marketing 

Sumber: AS & 

NAD 

 

Meja kantor= 1,9m2 

Kursi= 0,3 m2 x2=0,6 

Sirkulasi 212% 

7,8m2 1 7,8m2 

Lokckers and 

checking area 

Sumber: AS 

 

Loker= 0,15m2 x 20 

loker= 3m2 

Meja= 0,7m2 

Kursi= 0,25 m2 

Sirkulasi 262,5 % 

14,5 m2 1 14,5 

m2 

TOTAL 

 

Sirkulasi 20 % 

905,65 

m2 

1086,7

8 m2 
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Ruang 

Peragaan 

busana 

Lobby ruang 

peragaan 

busana 

Sumber: AS 

 

Sofa= 4,45 m2 x 4 sofa 

= 17,8 m2 

Manekin= 0,64 m2 x 3 

buah= 1,92 m2 

Meja= 2,4 m2 

Kursi= 0,25m2 x 2 

kursi= 0,5m2 

Sirkulasi 342% 

100 

m2 

1 100 m2 
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Stage , area 

penonton dan 

area persiapan 

Sumber: AS & O 

 

Stage= 135m2  

Kursi= 0,2 m2  250 

kursi= 50m2 

Backstage= 40m2 

Sirkulaso 88% 

425 

m2 

1 425m2 
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Ruang rias 

model  

Sumber: AS  

 

Lemari= 0,48 m2 x 6 

lemari = 2,88 m2 

Meja rias= 0,32 m2 x 20 

meja= 6,4m2 

Kursi= 0,25 m2x 20 

kursi= 5 m2 

Kamar mandi= 1,7 m2 x 

2 buah= 3,4 m2 

Ruang ganti= 2,25 m2 x 

5 buah= 11,25 m2 

Sirkulasi 465%   

100m2 1 100m2 

Ruang VIP 

Sumber: AS 

 

Sofa 1= 6 m2
 

Sofa 2= 3,5 m2 

Toilet= 2,25 m2 

Sirkulasi 124% 

27 m2 1 27 m2 
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Ruang pers & 

fotografi 

Sumber: AS  

 

Kursi= 0,25 m2 x 22 

kursi= 5,5 m2 

Meja=2,1 m2 

Sirkulasi 347% 

34 m2 1 34 m2 

Ruang kontrol 

Sumber: AS  

 

Meja kontrol= 2m2 

Kursi= 0,25 m2 

Lemari= 0,51m2 

Sirkulasi 145% 

8 m2 1 8 m2 
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Ruang kepala 

ruang peragaan 

busana 

Sumber: AS & 

NAD 

 

Meja Kantor =2,4 m2 

Kursi Kantor= 0,36 m2 

Lemari= 1,5 m2 

Sofa = 1,235 m2 

Meja Rapat= 2,37 m2 

Kursi Rapat= 0,3 m2 x 

8= 2,4 m2 

Sirkulasi 265% 

37,5 

m2 

1 37,5 

m2 

Ruang 

sekretaris ruang 

peragaan 

busana 

Sumber: AS & 

NAD 

 

Meja kantor= 1,9m2 

Kursi= 0,3 m2 x2=0,6 

Sirkulasi 212% 

7,8m2 1 7,8m2 
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Ruang 

bendahara 

ruang peragaan 

busana  

Sumber: AS & 

NAD 

 

Meja kantor= 1,9m2 

Kursi= 0,3 m2 x2=0,6 

Sirkulasi 212% 

7,8m2 1 7,8m2 

Ruang 

administrasi 

ruang peragaan 

busana 

Sumber: AS & 

NAD 

 

Meja kantor= 1,9m2 

Kursi= 0,3 m2 x2=0,6 

Sirkulasi 212% 

7,8m2 1 7,8m2 

TOTAL  

Sirkulasi 20% 

755 m2 

906 m2 
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TOTAL LUAS PUSAT MODE  3989 

m2   

 

Perhitungan kebutuhan Luas Parkir 

 Pengunjung 

Jumlah pengunjung 405 orang/hari 

Mobil 60%  =243 orang 

1 penumpang (30%) =73 mobil 

2 penumpang (40%) =49 mobil 

4 penumpang (30%) =18 mobil  

Motor 30%  =122 orang (80%) =98 motor 

Bus pariwisata 5% =20 orang  =1 bus  

 Pengelola  

Jumlah pengelola =65 orang 

Mobil (50%)  =33 orang (80%)=27 mobil 
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Motor (40%)  =26 orang (80%)=21 motor  

Mobil ( 167 mobil x 15m2) =2505 m2 

Motor (119 motor x 2,2m2) =262  m2 

Bus(1x30m2)   =30 m2 

Kebutuhan total lahan parkir   

2797 m2 + sirkulasi 150 % =6992,5 m2 

 

Sehingga luas Pusat Mode di Bandung adalah  3989 m2  dibulatkan menjadi 4.000 m2 

Sedangkan untuk kebutuhan parkir adalah 6992,5 m2
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e. Performance Data 

Space Material Building Critical Factors 

Lobby Pusat Mode -Menggunakan elemen 
dekoratif pada bagian 
dinding dan plafond  
-Menggunakan penutup 
lantai yang memberi kesan 
mewah. Mengingat ruang 
ini adalah ruang yang 
pertama dimasuki oleh 
pengunjung.  

-Dapat menampung 
pengunjung 
-Menggunakan 
penghawaan alami dan 
buatan berupa AC Split 
-Menggunakan 
pencahayaan alami dan 
buatan dan difokuskan 
kepada linear lighting 
dan general lighting 
-Merupakan area publik 

Relationship  

 

 
 

Space Material Building Critical Factors 

Ruang kepala pusat 

mode 

-Menggunakan material 
dinding partisi seperti 
kalsi board 
memungkinkan adanya 
perubahan ruang. 
-Menggunakan material 
keramik agar mudah 
dibersihkan. 
  

-Membutuhkan peralatan 
tambahan seperti 
proyektor dan LCD 
-Membutuhkan  
pencahayaan yang 
cukup. Dengan general 
lighting 
-Menggunakan 
penghawaan buatan 
berupa AC Split 
-Merupakan area privat  
 
 
 
 

Tabel 3. 12 Performance Data Pusat Mode   

Sumber : analisa pribadi 
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Relantionship 

 
 

Space Material Building Critical Factors 

Ruang sekretaris 

pusat mode 

-Menggunakan material 
dinding partisi seperti kalsi 
board memungkinkan 
adanya perubahan ruang. 
 

-Membutuhkan  
pencahayaan yang 
cukup. Dengan general 
lighting 
-Menggunakan 
penghawaan buatan 
berupa AC Split 
-Merupakan area privat  

Relationship  

 

 
Space Material Building Critical Factors 

Ruang operasional 

pusat mode 

-Menggunakan material 
dinding partisi seperti kalsi 
board memungkinkan 
adanya perubahan ruang. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-Membutuhkan  
pencahayaan yang 
cukup. Dengan general 
lighting 
-Menggunakan 
penghawaan buatan 
berupa AC Split 
-Merupakan area privat 
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Relationship  

 
 

Space Material Building Critical Factors 

Lavatory -Menggunakan dinding 
trasram dengan tinggi 1,5 
meter untuk 
menanggulangi kebocoran 
-Lantai dilengkapi floor 
drain 
-Menggunakan sistem pipa 
leher ansa agar bau tidak 
keluar  

-Membutuhkan exhaust 
fan dan penghawaan 
alami 
-menggunakan 
pencahayaan alami dan 
buatan 
-membutuhkan 
perlengkapan sanitasi 
seperti toilet duduk, 
wastafel dan sebagainya 
 
 

Relationship  

 

 
Space Material Building Critical Factors 

Ruang cleaning 

service 

 -Merupakan area privat 
sehingga jangan 
diletakan dekat dengan 
area publik 

Relationship  
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Space Material Building Critical Factors 

Ruang staff M.E -Menggunakan material 
dinding partisi seperti kalsi 
board memungkinkan 
adanya perubahan ruang. 
 

-Membutuhkan  
pencahayaan yang 
cukup. Dengan general 
lighting 
-Menggunakan 
penghawaan buatan 
berupa AC Split 
-Merupakan area privat 

Relationship  

 
 

Space Material Building Critical Factors 

Pantry -Menggunakan material 
yang mudah di bersihkan 
 

-Dilengkapi dengan 
peralatan memasak 
sederhana. 
-Menggunakan 
pencahayaan alami dan 
buatan 
-Merupakan zona privat 
yang digunakan oleh 
pengelola 
-Menggunakan 
penghawaan alami dan 
buatan 

Relationship  

 

 
 
 
 



 

160 
 

Space Material Building Critical Factors 

Mushola -Menggunakan material 
yang mudah dibersihkan 

-Memiliki akses  yang 
dekat dengan lavatory 
sebagai tempat wudhu 
-Memperhatikan 
orientasi kiblat. 

Relationship  

 

 
 

Space Material Building Critical Factors 

Area loading dock -Menggunakan penutup 
lantai yang licin yaitu 
epoxy. 

-Tersambung dengan 
area gudang 
-Terdapat akses untuk 
barang masuk melalu 
mobil box 
-menggunakan 
pencahayaan alami dan 
buatan 
-Menggunakan 
penghawaan alami 
 

Relationship  

 

 
Space Material Building Critical Factors 

Ruang genset -Material yang tahan akan 
kebocoran air 

-Dimensi ruang 
diperhatikan dengan 
mesin genset tersebut 
-Jangan diletakan pada 
area publik karena 
menghasilkan 
kebisingan 
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Relationship  

 
 

Space Material Building Critical Factors 

Ruang keamanan -Menggunakan material 
dinding partisi seperti kalsi 
board memungkinkan 
adanya perubahan ruang. 

-Merupakan pusat dari  
CCTV sehingga terdapat 
perlengkapan seperti 
LCD TV 
 

Relationship  

 
 

Space Material Building Critical Factors 

Area non smoking 

(cafe) 

-Menggunakan material 
yang memiliki unsur 
dekoratif.  
-Menggunakan material 
yang mudah di bersihkan 
 

-Dilengkapi dengan 
penghawaan buatan. 
-Dilengkapi dengan 
pencahayaan alami dan 
buatan  
-Menyediakan beberapa 
stop kontak untuk 
keperluan pengunjung 

Relationship  
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Space Material Building Critical Factors 

Area smooking(cafe) -Menggunakan material 
yang memiliki unsur 
dekoratif. 
-Menggunakan material 
yang mudah dibersihkan  

-Dilengkapi dengan 
exhaus 
-Menggunakan 
penghawaan buatan 
-Menyediakan beberapa 
stop kontak untuk 
keperluan pengunjung 

Relationship  

 

 
 

Space Material Building Critical Factors 

Dapur -Menggunakan material 
yang mudah untuk di 
bersihkan 

-Memiliki akses langsung 
untuk memungkinkan 
adanya loading barang 
-Dilengkapi dengan 
exhaus 
-Dilengkapi dengan 
peralatan memasak 
lengkap 

Relationship  
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Space Material Building Critical Factors 

Ruang display -Menggunakan material 
dengan nilai estetis yang 
tinggi, dan memberi kesan 
mewah seperti granit 
penutup lantai  

-Terdiri dari 
pencahayaan buatan 
berupa general, linear, 
dan directional lighting 
-Ruang dibagi 
berdasarkan desainer 
-Menggunakan beberapa 
peralatan pendukung 
-Mempunyai tingkat 
keamanan yang tinggi 
 

Relationship  

 

 
 

Space Material Building Critical Factors 

Merchendise room -Penutup lantai 
menggunakan epoxy agar 
memungkinkan akses troli 

-Dilengkapi dengan 
dehumidifier 
-Terdapat perlengkapan 
berupa rak penyimpanan 
-Memiliki akses dengan 
area loading dock 

Relationship  
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Space Material Building Critical Factors 

Ruang kasir -Memperhatikan estetika 
elemen pembentuk ruang 
karena terletak di area 
publik 

-Dilengkapi dengan 
peralatan seperti 
computer 
-Berlokasi dekat dengan 
ruang display butik 
 
 
 
 
 

Relationship  

 

 
 

Space Material Building Critical Factors 

Fitting room -Menggunakan dinding 
partisi berupa kalsi board 
agar memungkinkan 
adanya perubahan ruang. 
Dan menghemat biaya 

-Terdiri dari beberapa 
bilik ruang 
-Menggunakan 
pencahayaan buatan 
berupa directional 
lighting 

Relationship  

 
 

Space Material Building Critical Factors 

Customer service -Menggunakan material 
yang memperhatikan 
unsur estetika. Contoh 
keramik dengan pilihan 
warna dan motif beragam 
 

-Diletakan dekat dengan 
ruang display room 
-Memiliki akses langsung 
dengan gudang 
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Relationship  

 

 
 
 
 
 

Space Material Building Critical Factors 

Ruang kepala butik -Menggunakan material 
dinding partisi seperti kalsi 
board memungkinkan 
adanya perubahan ruang. 
 
 

-Membutuhkan peralatan 
tambahan seperti 
proyektor dan LCD 
-Membutuhkan  
pencahayaan yang 
cukup. Dengan general 
lighting 
-Menggunakan 
penghawaan buatan 
berupa AC Split 
-Merupakan area privat  
 

Relationship  

 

 
 

Space Material Building Critical Factors 

Ruang  bagian 

operasional 

-Menggunakan material 
dinding partisi seperti kalsi 
board memungkinkan 
adanya perubahan ruang. 
 

-Membutuhkan  
pencahayaan yang 
cukup. Dengan general 
lighting 
-Menggunakan 
penghawaan buatan 
berupa AC Split 
-Merupakan area privat 
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Relationship  

 

 
 

Space Material Building Critical Factors 

Ruang bagian 

keuangan 

-Menggunakan material 
dinding partisi seperti kalsi 
board memungkinkan 
adanya perubahan ruang. 
 

-Membutuhkan  
pencahayaan yang 
cukup. Dengan general 
lighting 
-Menggunakan 
penghawaan buatan 
berupa AC Split 
-Merupakan area privat 

Relationship  

 
 

Space Material Building Critical Factors 

Ruang bagian 

marketing 

-Menggunakan material 
dinding partisi seperti kalsi 
board memungkinkan 
adanya perubahan ruang. 
 

-Membutuhkan  
pencahayaan yang 
cukup. Dengan general 
lighting 
-Menggunakan 
penghawaan buatan 
berupa AC Split 
-Merupakan area privat 
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Relationship  

 

 
 

Space Material Building Critical Factors 

Lokckers and 

checking area 

-Menggunakan material 
yang mudah dibersihkan 

-Terdapat sensor matic 
untuk keamanan butik 
-Akses khusus tidak 
disamakan dengan 
pengunjung 
-Terdapat locker 
 
 
 

Relationship  

 

 
 

Space Material Building Critical Factors 

Stage -Menggunakan material 
tidak licin namun tetap rata 
seperti alumunium foldable  
-Dilengkapi dengan 
dinding LED Wall display 
screen 
-Dinding dan plafond 
menggunakan warna 
warna yang tidak 
mencolok  

-Menggunakan 
directional lighting pada 
bagian stage 
-Menggunakan 
penghawaan AC 
Standing. 
-Mempunyai akses 
langsung dengan ruang 
persiapan. 
-Stage dibuat permanen 
namun memungkinkan 
adanya ekspansi 
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pelebaran ukuran 
panggung 
 

Relationship  

 

 
 

Space Material Building Critical Factors 

Ruang rias model -Menggunakan penutup 
lantai yang mudah untuk 
dibersihkan 

-Menggunakan 
penghawaan buatan 
berupa AC Split  
-Membutuhkan cukup 
banyak stop kontak 
untuk alat elektronik 
-Membutuhkan lavaory 
dan ruang ganti didalam 
ruang.  
-dekat dengan ruang 
persiapan 

Relationship  

 

 
 

Space Material Building Critical Factors 

Ruang persiapan -Menggunakan material 
penutup lantai yang tidak 
licin. 

-Memiliki akses langsung 
dengan ruang rias dan 
stage 
-Memiliki pencahayaan 
yang cuup 
-Menggunakan 
penghawaan buatan 
berupa AC Split 
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Relationship  

 

 
 

Space Material Building Critical Factors 

Lobby ruang 

peragaan busana 

-Menggunakan material 
dengan unsur estetika 
tinggi seperti granit 

-Diletakan sebelum 
Ruang Peragaan 
Busana. 
-Menggunakan 
penghawaan buatan 
berupa AC Split 

Relationship  

 
Space Material Building Critical Factors 

Ruang VIP -Menggunakan material 
yang memiliki unsur 
estetika tinggi  

-Memperhatikan 
keamanan dari 
pengguna 
-Menggunakan akses 
khusus berbeda dengan 
penonton biasa 
-Menggunakan 
penghawaan buatan 
berupa AC Split 
 

Relationship  
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Space Material Building Critical Factors 

Ruang pers & 

fotografi 

 -Terdapat perlengkapan 
pendukung sepert LCD 
dan Proyektor. 
-Dilengkapi dengan 
stage 
-Menggunakan 
penghawaan buatan 
berupa AC Split 
 

Relationship  

 

 
Space Material Building Critical Factors 

Area penonton -Dinding menggunakan 
accoustic panel untuk 
meredam suara yang 
ditimbulkan. 
-Dinding menggunakan 
warna yang tidak 
mencolok agar perhatian 
audience tidak tergaanggu 
-Menggunakan penutup 
lantai yang menyerap 
suara. 

-Penghawaan buatan 
berupa AC Standing 
-Menggunakan 
pencahayaan general 
yang lebih redup daari 
area stage. 
-Akses harus melalui 
ruang loby peragaan 
busana 

Relationship  

 
 

Space Material Building Critical Factors 

Ruang kontrol  -Terdapat peralatan 
kontrol Sound and 
Lighting 
-Memiliki view langsung 
pada stage 
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Relationship  

 

 
 

Space Material Building Critical Factors 

Ruang kepala ruang 

peragaan busana 

-Menggunakan material 
dinding partisi seperti kalsi 
board memungkinkan 
adanya perubahan ruang. 
 

-Membutuhkan peralatan 
tambahan seperti 
proyektor dan LCD 
-Membutuhkan  
pencahayaan yang 
cukup. Dengan general 
lighting 
-Menggunakan 
penghawaan buatan 
berupa AC Split 
-Merupakan area privat  
 
 
 
 
 
 
 

Relationship  

 
 

Space Material Building Critical Factors 

Ruang sekretaris 

ruang peragaan 

busana 

 -Menggunakan material 
dinding partisi seperti kalsi 
board memungkinkan 
adanya perubahan ruang. 
 

-Membutuhkan  
pencahayaan yang 
cukup. Dengan general 
lighting 
-Menggunakan 
penghawaan buatan 
berupa AC Split 
-Merupakan area privat 
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Relationship  

 

 
 

Space Material Building Critical Factors 

Ruang bendahara 

ruang peragaan 

busana 

-Menggunakan material 
dinding partisi seperti kalsi 
board memungkinkan 
adanya perubahan ruang. 
 

-Membutuhkan  
pencahayaan yang 
cukup. Dengan general 
lighting 
-Menggunakan 
penghawaan buatan 
berupa AC Split 
-Merupakan area privat 

Relationship  

 

 
 
 
 

Space Material Building Critical Factors 

Ruang administrasi 

ruang peragaan 

busana 

-Menggunakan material 
dinding partisi seperti kalsi 
board memungkinkan 
adanya perubahan ruang. 
 

-Membutuhkan  
pencahayaan yang 
cukup. Dengan general 
lighting 
-Menggunakan 
penghawaan buatan 
berupa AC Split 
-Merupakan area privat 

Relationship  
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Space Material Building Critical Factors 

Lobby lembaga 

kursus tata busana 

-Menggunakan elemen 
dekoratif pada bagian 
dinding dan plafond  
-Menggunakan penutup 
lantai yang memberi kesan 
mewah. Mengingat ruang 
ini adalah ruang yang 
pertama dimasuki oleh 
pengunjung.  

-Dapat menampung 
pengunjung 
-Menggunakan 
penghawaan alami dan 
buatan berupa AC Split 
-Menggunakan 
pencahayaan alami dan 
buatan dan difokuskan 
kepada linear lighting 
dan general lighting 
-Merupakan area publik 

Relationship  

 
 

Space Material Building Critical Factors 

Ruang kelas  -Memiliki pencahayaan 
yang cukup baik alami 
ataupun buatan 
 

Relationship  

 
 

Space Material Building Critical Factors 

Ruang studio -Menggunakan material 
yang mudah dibersihkan 
sehingga tidak 
menggunakan karpet 
sebagai penutuup lantai 

-Memiliki sirkulasi yang 
cukup lebar 
-Terdapat meja studio 
dan tempat 
penyimpanan 
-Terdapat cukup banyak 

stop kontak (±30) 
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-Memiliki pencahayaan 
yang cukup baik alami 
ataupun buatan 

Relationship  

 
 

 
 

Space Material Building Critical Factors 

Sewing room -Menggunakan material 
yang mudah dibersihkan 
sehingga tidak 
menggunakan karpet 
sebagai penutuup lantai 
-Menggunakan material 
yang meredam suara  

-Memiliki sirkulasi yang 
cukup lebar 
-Terdapat meja studio 
dan tempat 
penyimpanan 
-Terdapat cukup banyak 

stop kontak (±30) 
-Memiliki pencahayaan 
alami yang cukup. Dan 
pencahayaan buatan 
berupa directional 
lighting 
 
 

Relationship  

 

 
 

Space Material Building Critical Factors 

Laboratorium 

komputer 

 -Terdapat cukup banyak 
stop kontak (±30) 
dengan stabilizer 
-terdapat meja komputer  
-Tambahan berupa LCD 
dan Proyektor  
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Relationship  

 

 
 

Space Material Building Critical Factors 

Ruang kepala bagian 

lembaga kursus 

-Menggunakan material 
dinding partisi seperti kalsi 
board memungkinkan 
adanya perubahan ruang. 
 

-Membutuhkan  
pencahayaan yang 
cukup. Dengan general 
lighting 
-Menggunakan 
penghawaan buatan 
berupa AC Split 
-Merupakan area privat  

Relationship  

 
 

Space Material Building Critical Factors 

Ruang bendahara 

lembaga kursus 

-Menggunakan material 
dinding partisi seperti kalsi 
board memungkinkan 
adanya perubahan ruang. 
 

-Membutuhkan  
pencahayaan yang 
cukup. Dengan general 
lighting 
-Menggunakan 
penghawaan buatan 
berupa AC Split 
-Merupakan area privat 
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Relationship  

 

 
Space Material Building Critical Factors 

Ruang sekretaris 

lembaga pengajaran 

-Menggunakan material 
dinding partisi seperti kalsi 
board memungkinkan 
adanya perubahan ruang. 
 

-Membutuhkan  
pencahayaan yang 
cukup. Dengan general 
lighting 
-Menggunakan 
penghawaan buatan 
berupa AC Split 
-Merupakan area privat 

Relationship  

 
 

Space Material Building Critical Factors 

Ruang instruktur -Menggunakan material 
dinding partisi seperti kalsi 
board memungkinkan 
adanya perubahan ruang. 
 

-Membutuhkan  
pencahayaan yang 
cukup. Dengan general 
lighting 
-Menggunakan 
penghawaan buatan 
berupa AC Split 
-Merupakan area privat 
-Membutuhkan banyak 
stop kontak  
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Relationship  

 
 

Space Material Building Critical Factors 

Ruang bagian umum 

dan logistik 

-Menggunakan material 
dinding partisi seperti kalsi 
board memungkinkan 
adanya perubahan ruang. 
 

-Membutuhkan  
pencahayaan yang 
cukup. Dengan general 
lighting 
-Menggunakan 
penghawaan buatan 
berupa AC Split 
-Merupakan area privat 
 
 

Relationship  

 
 

Space Material Building Critical Factors 

Lavatory -Menggunakan dinding 
trasram dengan tinggi 1,5 
meter untuk 
menanggulangi kebocoran 
-Lantai dilengkapi floor 
drain 
-Menggunakan sistem pipa 
leher ansa agar bau tidak 
keluar  

-Membutuhkan exhaust 
fan dan penghawaan 
alami 
-menggunakan 
pencahayaan alami dan 
buatan 
-membutuhkan 
perlengkapan sanitasi 
seperti toilet duduk, 
wastafel dan 
sebagainya. 
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Relationship  

 
 

Space Material Building Critical Factors 

Ruang rapat -Menggunakan dinding 
bata agar suara dari dalam 
ruang tidak terlalu 
terdengar 

-Memerlukan 
perlengkapan tambahan 
berupa LCD, proyektor 
dan mic 
-Memerlukan beberapa 
stopkontak 
 
 
 
 
 
 
 

Relationship  
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f. Citra bangunan  

Citra arsitektur yang dibentuk pada Pusat Mode di kota 

bandung yang utama adalah memberikan pengalaman arsitektur 

tematik pada bidang fashion, sebagai bentuk apresiasi 

penciptaan mode. Sehingga bentuk bangunan haruslah 

mencerminkan fungsi atau mencerminkan karakteristik mode. 

Pusat mode inii juga harus mewadahi kegiatan-kegiatan 

dibidang fashion dan mengartikanya dalam bentuk fasilitas. 

Tidak lupa dilengkapi dengan fasilitas-fasilitas pendukung demi 

menunjang kegiatan utama. Penataan ruang yang baik sehingga 

menciptakan sirkulasi yang baik pula 

Membentuk ekspresi ruang yang merepresentatif kan fashion 

demi keterkaitan antar fungsi. Dengan ekspresi ruang juga dapat 

meningkatkan kreatifitas para pelaku mode tersebut. 
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3.2. Analisa Pendekatan Sistem Bangunan Pusat Mode di Bandung 

3.2.1. Studi Sistem Struktur 

3.2.1.1. Sistem Struktur dan Enclosure 

Sistem struktur pada Pusat  Mode (Fashion Center) ini 

dibagi menjadi 3 bagian yaitu: 

 Struktur atas (upper stucture) 

 Struktur tengah (middle stucture) 

 Struktur bawah (sub stucture) 

Berikut penjelasan dari masing masing bagian: 

 Struktur atas  

Stuktur atas pada Pusat Mode ini terdapat beberapa 

bagian yang memerlukan ruang bebas kolom seperti 

ruang peragaan busana, sehingga struktur yang 

diperlukan adalah bentang lebar. 

Jenis Stuktur Penjelasan 

Rangka baja Rangka baja memiliki daya tahan yang 

cukup lama sehingga material ini dapat 

digunakan sebagai material struktur atas 

Pusat Mode. 

 

Tabel 3. 13 Stuktur atas pada Pusat Mode    

Sumber : analisa pribadi 
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Sumber: 

https://majujayapaiton.blogspot.co.id/ , 

didownload10 Februari 00,52 

Rangka Baja dapat menjadi struktur 

sederhana maupun struktur bentang lebar 

dengan jenis profil beragam seperti H,C, 

pipa 

Kelebihan: 

1. Kekuatan yang besar 

2. Awet/ daya tahan lama 

3. Dapat digunakan untuk stuktur 

tambahan. 

4. Material pabrikasi sehingga terjaga 

kualitas 

Kekurangan: 

1. Rentan dengan tekuk 

2. Tidak mudah dibentuk  

Space truss Space truss adalah material atap bentang 

lebar. Sehingga material ini cocok untuk di 

terapkan pada Pusat Mode 

 

Sumber: https://indonesian.alibaba.com, 

didownload10 Februari 00,52 

https://majujayapaiton/
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Space truss biasa digunakan untuk struktur 

bentang lebar. Menggunakan rangka atap 

tiga dimensi. 

Kelebihan: 

1. Mampu menopang beban yang 

lebih berat dari kayu. 

2. Struktur yang lebih stabil 

3. Struktur lebih ringan. 

4. Kuat dengan gaya sejajar 

Kekurangan: 

1. Memiliki bentuk dasar berupa 

segitiga. 

Space frame  Sebagian ruang pada Pusat Mode ini 

membutuhkan ruang yang bebas kolom 

seperti ruang peragaan busana.space 

frame merupakan salah satu struktur 

bentang lebar yang memiliki kekmampuan 

fleksibilitas bentuk. 

 

Sumber: http://www.jasasipil.com, 

didownload10 Februari 00,52 

Berupa struktur 3 dimensi yang memiliki 

sistem diikat dalam dua arah. Space frame 

merupakan sambungan antara batang/ 

member dengan ball joint 

Kelebihan: 

1. Stuktur ringan 

2. Modul dapat disesuaikan 
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3. Bentuk yang fleksible dan memiliki 

nilai esetetis 

4. Stuktur yang stabil 

Kekurangan: 

1. Biaya cukup mahal  

2. Dibutuhkan tenaga ahli 

 

 Struktur tengah 
Struktur tengah pada Pusat Mode ini mengambil 

struktur rangka dan dinding masif. Pemilihan struktur ini 

melalui beberapa pertimbangan sebagai berikut 

Jenis Struktur Penjelasan 

Sistem dinding 

masif 

Dinding masif berguna untuk 

memperkokoh struktur bangunan. Dinding 

masiv akan diletakan pada bagian lift. 

Mengingat bagian tersebut tidak 

memerlukan pelubangan terlalu banyak.  

Dinding masif merupakan dinding yang 

memiliki fungsi sebagai pemikul beban 

atau dapat dikatakan (load bearing wall). 

Material dari dinding masif biasanya 

adalah beton bertulang. 

Kelebihan: 

1. Dapat menjadi dinding pemisah 

ruang. 

2. Kuat untuk menhan gaya tekan. 

Kekurangan: 

1. Tidak memungkinkan adanya 

bukaan. 

Tabel 3. 14 Stuktur tengah pada Pusat Mode    

Sumber : analisa pribadi 
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2. Tidak cukup tahan untuk gaya 

lateral apaila terlalu lebar 

3. Stuktur yang cukup berat 

Sistem rangka  Pertimbangan menggunakan struktur 

rangka ini karena struktur ini 

memungkinkan adanya lubang pada 

dinding sehingga ini yang digunakan oleh 

Pusat Mode 

 

Sumber: 

https://egigiandaragie.wordpress.com, 

didownload10 Februari 00,52 

 

Struktur rangka adalah struktur dengan 

grid persegi teratur yang terdiri dari balok 

horizontal dan kolom vertikal. Balok dan 

kolom dihubungkan dengan bidang 

dengan sambungan kaku. 

Kelebihan  

1. Memungkinkan adanya lubang 

pada dinding. 

2. Struktur lebih ringan  

3. Biaya tidak terlalu mahal. 

 Struktur bawah  

Stuktur bawah pada Pusat Mode yang dimaksut adalah 

pondasi. Pusat Mode ini direncanakan akan berlokasi di 

Kecamatan Bandung Wetan. Bandung Wetan memiliki 
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kedalaman tanah keras 9,5 meter (Manuputty, 2011). 

Sehingga pondasi yang digunakan adalah 

 
Nama Pondasi Penjelasan 

Pondasi tiang 

pancang 

 

Walaupun Pusat Mode hanya terdiri dari 

2 lantai namun terdapat ruang yang 

bebas kolom sehingga membutuhkan 

pondasi yang cukup kuat. Pondasi tiang 

pancang salah satu pondasi yang kuat. 

Selain itu tanah keras pada kecamatan 

ini adalah 9,5 meter.  

 

Sumber: http://bangun-rumah.com/ 

didownload10 Februari 00,52 

 

Pondasi tiang pancang ini biasanya tidak 

dipengaruhi oleh tinggi rendah air tanah. 

Tiang pancang diuat secara pabrikasi. 

Pemasangan menggunakan alat 

bernama hammer. 

Tabel 3. 15 Stuktur bawah pada Pusat Mode    

Sumber : analisa pribadi 

http://bangun-rumah.com/
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Pondasi tiang pancang dibuat satu 

kesatuan antara pile yang terdapat di 

bawah dengan tumpuan telapak pondasi 

(pile).  

Kelebihan dari tiang pancang: 

1. Kualitas yang terkontrol karena 

produk pabrikasi 

2. Mudah diperoleh 

3. Pengerjaan tidak terlalu lama 

Kekurangan : 

1. Menghasilkan kegaduhan 

2. Pekerjaan harus baik dan teliti 

3. Perlu persiapan penyambungan  

 

3.2.1.2. Sistem Enclosure 

Sistem enclosure pada Pusat Mode dibagi menjadi 4  yaitu 

 Penutup lantai 

 Dinding 

 Langit-langit  

 Penutup atap  

Berikut penjelasan masing masing bagian 

 Penutup lantai  

Penutup lantai pada pusat mode membutuhkan 

penutup lantai yang memberi kesan mewah pada area 

publik. Mengingat aliran fashion pada Pusat Mode ini 

adalah high end fashion. Sehinggua penutup lantai 

harus memberi kesan mewah seperti marmer dan 
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granit. Sedangkan untuk ruang semi publik dan privat 

di perlukan penutup lantai yang mudah di bersihkan 

seperti keramik dan veneer wood floor. Pada Pusat 

Mode terdapat ruang yang menghasilkan kebisingan 

sehingga dibutuhkan material yang menyerap 

kebisingan demi kenyamanan ruang lain seperti 

karpet.  

 
Jenis penutup Penjelasan 

Keramik Pemilihan keramik pada Pusat Mode 

ini mempertimbangkan karena 

keramik memiliki sifat yang mudah di 

bersihkan dan di aplikasikan. 

Sehingga keramik dapat menjadi 

salah satu alternatif material di 

beberapa ruang yang tidak 

memerlukan kesan  mewah seperti 

ruang pengelola dan ruang kelas.  

 

Tabel 3. 16 Penutup lantai  pada Pusat Mode    

Sumber : analisa pribadi 
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Sumber: 

https://andalan68.wordpress.com/ 

Kelebihan: 

1. Tahan terhadap benda cair 

2. Harga dipasar yang bervariasi 

3. Tersedia dalam banyak warna, 

tekstur, dan ukuran. 

4. Mudah dalam maintance. 

5. Tahan lama/ awet 

Kekurangan: 

1. Memiliki kesan dingin 

2. Mudah pecah 

3. Nat antar keramik yang sulit 

dibersihlan dan kurang estetis  

Karpet Pemilihan karpet pada Pusat Mode ini 

dipilih karea kemampuan karpet yang 

dapat membantu menyerap 

kebisingan. Sehingga karpet dapat 

digunakan pada ruang ruang yang 

menghasilkan kebisingan seperti 

ruang peragaan busana dan sewing 

room. 
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Sumber: 

http://www.wallpapermotifcustom.com

/karpet/ 

Kelebihan: 

1. Dapat menjagakehangatan 

2. Karpet lebih nyaman karena 

empuk 

3. Lebih aman. 

4. Meredam suara 

Kekurangan: 

1. Mudah kotor 

2. Tidak awet 

3. Maintance yang sulit 

Veener wood 

floor 

Pemilihan veener wood floor pada 

Pusat Mode dengan pertimbangan 

material ini mudah dibersihan dan 

memberi kesan natural sehingga 

dapat digunakan pada ruang yang 

membutuhkan pemikiran luas seperti 

ruang rapat, ruang studio.  

http://www.wallpapermotifcustom.com/karpet/
http://www.wallpapermotifcustom.com/karpet/
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Sumber: http://www.rumahparket.ne 

Kelebihan 

1. Menciptakan kesan yang 

natural 

2. Lebih stabil terhadap susut 

3. Tahan lama 

Marmer Marmer memberi kesan mewah pada 

ruang. Kesan mewah diperlukan di 

ruang publik demi keselarasan dengan 

fungsi. Namun marmer memerlukan 

perawatan yang ekstra  

 

Sumber: marmer 

http://media.rooang.com 

Kelebihan: 

1. Tahan terhadap goresan 

2. Tidak mudah panas 

3. Memiliki banyak motif dan 

warna 

4. Terkesan mewah 

5. Tahan lama 

http://www.rumahparket.ne/
http://media.rooang.com/
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Kekurangan: 

1. Biaya yang ditawarkan mahal 

2. Permukaan yang licin 

3. Apabila terjadi kerusakan sulit 

diperbaiki 

Granit Kesan yang ingin ditonjolkan pada 

Pusat Mode adalah mewah. Granit 

memiliki kesan mewah. Dengan 

perawatan yang lebih mudah 

dibandingkan marmer.  

 

Sumber: 

https://www.suppliermarmergranit.co

m 

Kelebihan: 

1. Ukuran lebih besar  

2. Memberi kesan mewah 

3. Sambungan nat tipis sehingga 

menambah estetika 

Kekurangan: 

1. Membutuhkan alat pemotong 

khusus 

2. Harga cukup mahal 

3. Perawatan yang cukup cermat 

Batu alam Batu alam dapat digunakan pada 

penutup lantai bagian 

eksterior.Sehingga ruang eksterior 

pada Pusat Mode juga diperhatikan. 

https://www.suppliermarmergranit.com/
https://www.suppliermarmergranit.com/
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Sumber: 

http://www.batualamserpong.com 

Kelebihan: 

1. Menciptakan kesan yang alami 

2. Awet/ tidak mudah rusak 

3. Bila terjadi pecah, tidak akan 

mengurangi estetis 

4. Ukuran yang fleksibel 

Kekurangan: 

1. Mempunyai pori-pori besar 

2. Biaya mahal bila dibandingkan 

dengan keramik 

3. Material yang berat 

Epoxy floor Epoxy floor memiliki permukaan yang 

licin sehingga diperlukan untuk 

mempermudah kinerja pemindahan 

barang dari loading dock area menuju 

gudang.  

 

Sumber: 

https://www.hendrigunawan.com 

Kelebihan: 

http://www.batualamserpong.com/
https://www.hendrigunawan.com/
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1. Mudah diaplikasikan 

2. Mempunyai daya rekat yang 

kuat sehingga tahan terdapat 

tekanan 

3. Tahan terdapat panas 

Kekurangan: 

1. Apabila sering terkena sabun 

pembersih permukaan menjadi 

terlalu licin.  

 

 

 Dinding  

Dinding pada pusat mode ini terdiri dari 

beberapa jenis seperti dinding luar, dinding luar dan 

secondary skin. Dinding luar membutuhkan material 

yang tahan akan perubahan cuaca dan memiliki 

kekuatan yang tinggi seperti bata ringan. Dinding 

dalam lebih kepada kemungkinan fleksibelitas dan 

stuktur yang lebih ringan. Secondory skin berfungsi 

sebagai penahan panas dan unsur dekoratif.  

Jenis  Penjelasan 

Bata ringan Bata ringan memiliki fungsi sebagai 

dinding luar di Pusat Mode  karena 

kekuatanya dan ketahananya terhadap 

cuaca.  

Tabel 3. 17 Dinding pada Pusat Mode    

Sumber : analisa pribadi 



 

194 
 

 

Sumber: 

https://bataringanunicon.wordpress.co

m 

Kelebihan: 

1. Siar tidak terlalu banyak 

2. Stuktur yang ringan 

3. Kedap suara 

Kekurangan: 

1. Proses pengeringan 

membutuhkan waktu yang lama.  

2. Membutuhkan tenaga ahli untuk 

pemasangan 

3. Biaya lebih mahal 

Bata ekspos Dinding bata ekspos memiliki fungsi 

sebagai dinding dalam pada Pusat 

Mode karena memberi nilai estetika 

yang tinggi dan memberi kesan yang 

alami.  

 

https://bataringanunicon.wordpress.com/
https://bataringanunicon.wordpress.com/
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Sumber: https://www.lifull-jasa.id 

Kelebihan: 

1. Biaya perawatan hemat. 

2. Biaya material yang dapat 

berkurang karena tidak perlu 

p;esteran dinding. 

3. Memiliki nilai estetika tinggi. 

Kekurangan: 

1. Memerlukan ketelitian tinggi. 

2. Waktu pengerjaan cukup lama 

3. Dapat ditumbuhi lumut. 

Kalsiboard Dinding kalsiboard adalah dinding 

partisi yang memungkinkan apabila 

terjadi perubahan pada ruang. Selain 

itu kalsiboard memiliki berat yang 

ringan. Sehingga dinding kalsiboard 

dapat digunakan untuk ruang 

pengelola. 

 

 

https://www.lifull-jasa.id/
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Sumber: 

https://griyarjuna.files.wordpress.com 

Kelebihan: 

1. Pemasangan yang cepat. 

2. Fleksible untuk dilakukan 

bongkar pasang 

3. Biaya murah 

Kekurangan: 

1. Beresiko patah 

2. Kurang kokoh 

Batu 

kerawang  

Batu kerawang dapat memberi esan 

natural dan dekoratif pada banguan. 

Sehingga Pusat Mode memerlukan 

batu kerawang sebagai unsur dekoratif 

 

Sumber: https://www.arsitag.com/ 

Kelebihan: 

-Sirkulasi udara menjadi baik sehingga 

menurunkan suhu ruang 

-Sebagai unsur dekoratif 

https://griyarjuna.files.wordpress.com/
https://www.arsitag.com/
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-dinding dapat berfungsi sebagai 

ventilasi 

Kekurangan: 

-Kurang Privasi 

-tidak dapat menjadi dinding luar/ 

utama 

Batu alam Batu alam memberi suasana yang 

natural ini dapat digunakan untuk unsur 

dekoratif pada dinding Pusat Mode.  

 

Sumber: https://www.batucirebon.com 

Kelebihan: 

1.  Menciptakan kesan yang alami 

2. Awet/ tidak mudah rusak 

3. Bila terjadi pecah, tidak akan 

mengurangi estetis 

4. Ukuran yang fleksibel 

Kekurangan: 

1. Mempunyai pori-pori besar 

2. Biaya mahal bila dibandingkan 

dengan keramik 

3. Material yang berat 

High pressure 

laminated 

High pressure laminated memiliki 

teksur dan warna yang beragam 

sehingga diperlukan untuk unsur 

dekoratif pada dalam ruang Pusat 

Mode. 

https://www.batucirebon.com/
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Sumber: http://www.shreehpl.com 

Kelebihan: 

1. Praktis diaplikasikan 

2. Harga yang murah 

3. Memiliki banyak warna, tekstur. 

4. Tahan akan panas 

Kekurangan: 

1. Pengerjaan harus teliti dalam hal 

pemotongan, dan finishing. 

Alumunium 

composite 

panel 

Alumunium Composite panel memiliki 

kekuatan terhadap perubahan cuaca 

sehingga cocok digunakan sebagai 

secondory skin. 

 

Sumber: 

https://garisdesain45.blogspot.co.id 

Kelebihan: 

1. Bangunan terkesan rapi 

2. Tahan akan perubahan cuaca 

3. Mudah untuk diaplikasikan 

4. Awet  

Kekurangan: 

1. Nad terlihat jelas 

2. Harga yang cukup mahal 

http://www.shreehpl.com/
https://garisdesain45.blogspot.co.id/
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3. Mudah kotor. 

Kaca  Kaca dapat memaksimalkan cahaya 

matahari masuk kedalam bagunan 

sehingga material ini dibutuhkan 

sebagai dinding luar Pusat Mode  

 

Sumber: https://indonesian.alibaba.com 

Kelebihan: 

1. Mampu memaksimalkan cahaya 

yang masuk. 

2. Memberi kesan yang luas 

3. Mudah dalam perawatan  

4. Kedap akan suara 

Kekurangan: 

1. Sulit untuk di aplikasikan. 

2. Menghantar panas 

Panel akustik  Pada pusat mode terdapat ruang-ruang 

yang menghasilkan kebissingan yang 

tinggi 

 

Sumber: eredamsuara.co.id/ 

 

https://indonesian.alibaba.com/
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Kelebihan: 

-Dapat mengurangi pantulan karena 

nilai NRC yang tinggi 

-Mudah untuk di rancang. 

-Memiliki beban yang ringan 

-Daya tahan yang tinggi 

Kekurangan: 

-Membutuhkan tenaga ahli 

 

 Langit-langit 

Langit-langit merupaakan salah satu elemen 

pembentuk ruang sehingga langit langit pada Pusat 

Mode harus merepresentatifkan tema desain dan 

memiliki tema yang senada dengan elemen ruang lain. 

Agar ada sebuah keselarasan dan menhasilkan 

suasana yang diinginkan.  

Jenis  Penjelasan 

Gypsum Pusat Mode harus memberi kesan yang 

elegan dan exclusive. Gypsum 

merupakan salah satu alternatif 

pemilihan material langit langit yang 

simple dan memberi kesan yang ekslusif 

bila di kombinasikan dengan permainan 

lampu. 

Tabel 3. 18 Langit-langit  pada Pusat Mode    

Sumber : analisa pribadi 
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Sumber: 

http://desainsrumahminimalis.com 

Kelebihan: 

1. Terkesan rapi 

2. Mudah untuk diaplikasikan dan 

dibentuk 

3. Proses pemasangan cepat 

Kekurangan: 

1. Bila ruangan lembab dapat 

tumbuh jamur 

2. Mudah rusak bila terkena 

benturan 

GRC board Pusat Mode harus memiliki material yang 

tahan akan perubahan cuaca dan 

memberi kesan ekslusif.GRC board lebih 

tahan akan air dan memberi kesan yang 

simple 

 

Sumber: http://i-ant.blogspot.co.id 

 

 

http://desainsrumahminimalis.com/
http://i-ant.blogspot.co.id/
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Kelebihan: 

1. Tidak menganndung asbes 

sehingga aman 

2. Tahan terhadap air 

3. Lebih ringan 

4. Mudah diaplikasikan 

Kekurangan 

1. Masih sulit dipasaran 

2. Tidak tahan akan benturan 

PVC PVC memiliki pilihan warna dan tekstur 

yang beragam dengan memiliki beban 

yang ringan, PVC sangat cocok untuk 

Pusat Mode  

 

Sumber: https://www.bukalapak.com 

Kelebihan: 

1. Tahan akan rayap 

2. Tahan akan bocor 

3. Tidak mudah terbakar 

4. Awet  

5. Lentur  

6. Mudah diaplikasikan 

Kekurangan: 

1. List yang memberi efek kurang 

rapi 

2. Cukup mahal 

https://www.bukalapak.com/
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Acoustic tile Pusat Mode memiliki ruang yang 

menghasilkan kebisingan sehingga  

dibutuhkan material plafond  yang dapat 

meredam kebisingan 

 

Sumber: http://www.prometama.com 

Kelebihan: 

1. Dapat meredam suara  

2. Ringan  

3. Proses pengerjaan cepat 

Kekurangan: 

1. Harga cukup mahal 

2. Tidak mudah didapatkan 

3. Tidak tahan air 

 

 Penutup atap 

Penutup atap pada Pusat Mode harus memiliki korelasi 

dengan stuktur atap yang ad. Sehingga penutup atap 

pada Pusat Mode adalah 

Jenis 

penutup 

Penjelasan 

Bitumen Salah satu rangka atap pada pusat mode 

adalah baja. Bitumen merupakan salah 

Tabel 3. 19 Penutup atap  pada Pusat Mode    

Sumber : analisa pribadi 

http://www.prometama.com/
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satu material peenutup atap yang dapat 

digunakan pada rangka baja dan 

memiliki warna yang beragam. 

 

Sumber 

https://distributorgentengaspalbitumen.w

ordpress.com/ 

Kelebihan: 

1. Dapat meredam suara 

2. Tahan korosif, dan korosi 

3. Kuat akan perubahan cuaca 

Kekurangan: 

1. Tidak dapat diaplikasikan pada 

kemiringan kurang dari 120 

Enamel steel 

panel  

Salah satu struktur atap pada Pusat 

Mode adalah space fame. Penutup atap 

space frame salah satu nya adalah 

enamel steel panel dengan kekuatan 

yang tahan lama 

 

Sumber: 

http://www.tecnosmalto.it/english/  

http://www.tecnosmalto.it/english/
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Kelebihan: 

-Tahan akan bocor kare memiliki 3 

lapisan 

-Beban kubah yang ringah 

-Tahan akan cuaca hingga 15-20 tahun 

Kekurangan: 

-membutuhkan tenaga ahli. 

 

3.2.2. Studi Sistem Utilitas 

Sistem utilitas pada Pusat Mode ini berfungsi untuk 

mempermudah kegiatan pada Pusat Mode. Sistem utilitas terdiri dari 

sistem utilitas transportasi vertikal, sistem penanggulangan 

bencana, jaringan air bersih, jaringan listrik, limbah, keamanan, dan 

penangkal petir. 

Sistem Transportasi Vertikal 

Menginat Pusat Mode ini direncanakan memiliki 2 lantai sehingga 

diperlukanya sistem transportasi vertikal pada Pusat Mode untuk 

mempermudah kegiatan yang terjadi didalam bangunan. Selain itu 

sistem transportasi vertikal sangat berguna untuk mempermudah 

kaum difable. 

Tabel 3. 20 Utilitas  pada Pusat Mode    

Sumber : analisa pribadi 
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Lift merupakan sistem 

transportasi vertikal. 

Penggunaan lift biasanya di bagi 

menjadi 3 sesuai fungsinya  

yaitu barang, manusia, dan 

service. Menurut sumber 

dayanya terbagi menjadi dua 

yaitu hidraulik dan listrik  

Sumber: www.alibaba.com 

Tangga, Tangga merupakan 

jalur yang mempunyai undak-

undak (trap) yang 

menghubungkan satu lantai 

dengan lantai diatasnya. 

Penempatan tangga harus di 

letakan pada area yang mudah 

dilihat. 

 

Sumber: www.architonic.com 

Ramp, ramp adalah bidang 

miring yang berfungsi untuk 

pengganti tangga. Ramp 

mempermudah pengguna kursi 

roda, dan orang yang 

mendorong benda beroda lain. 
 

Sumber: 

www.designingbuildings.co.uk 

Penanggulangan Bencana 

Penanggulangan bencana sangat diperlukan pada Pusat Mode 

mengingat bangunan ini adalah bangunan publik sehingga 

keselamatan pengguna harus diutamakan.  
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Tangga darurat, tangga darurat 

adalah transportasi vertikal yang 

diperuntukan sebagai sirkulasi 

saat kondisi darurat. 

 

Sumber: http://infobandung.co.id 

Hydran, hydran adalah akses 

untuk pasokan air yang 

berfungsi untuk 

penanggulangan bencana 

kebakaran. Hydrant tersambung 

dengan kolam/ tangki air. 

 

Sumber: https://patigeni.com 

Sprinkler, sprinkler adalah alat 

yang diletakan pada langit-langit 

yang berguna untuk 

menanggulangi terjadinya 

penyebaran api yang dihasilkan 

oleh kebakaran. 

 

Sumber : http://rasandayfire.com/ 

Pintu evakuasi, pintu evakuasi 

adalah pintu yang mengarah 

pada tangga darurat untuk jalur 

evakuasi bencana.  

 

Sumber: 

http://commercialdoorrepairtoronto.

ca 
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Smoke detector, adalah 

penditeksi asap apabila terjadi 

kebakaran.  

 

Sumber: safetycustodian.com 

Fire extinguisher, Fire 

extinguisher merupakan alat 

pemadam kebakaran berupa 

tabung yang diletakan di 

beberapa titik.  

 

 

Sumber : homedepot.com 

Jaringan Air Bersih 

Air bersih merupakan keperluan mendasar bagi sebuah bangunan. 

Sehingga Pusat Mode memerlukan jaringan air bersih agar aktivitas 

dalam bangunan dapat berjalan denggan lancar.  
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Menggunakan sistem downfeed. 

Sehingga air di pompa pada 

roof tank yang kemudian 

didistribusikan pada ruang 

dengan sistem gravvitasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: www.ilmutekniksipil.com/ 

Jaringan Listrik 

Jaringan listrik merupakan kebutuhan utama pada Pusat Mode. 

Karena dengan jaringan listrik seluruh kegiatan dapat berjalan dengan 

lancar.  

Sumber listrik  Pusat Mode ini 

berasal dari PLN yang 

didistribusikan melalui tiang 

listrik yang terdapat di 

lingkungan sekitar. Selain itu 

juga menerapkan listrik 

cadangan berupa genset.  

Sumber: 

http://ohmlistrik.blogspot.co.id 

 

 

http://ohmlistrik.blogspot.co.id/
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Limbah Cair 

Limbah cair perlu diolah agar tidak menimbulkan bau yang tidak 

sedap. Bau tidak sedap dapat mempengaruhi kenyamanan 

pengguna.  

Untuk mengurangi udara tidak 

sedap yang dihasilkan dari 

limbah cair maka dipasang 

perangkap udara baik berbentuk 

pipa, tabung, ataupun leher 

angsa 

 

Sumber: 

http://www.caradesainrumah.com/ 

Limbah Padat 

Limbah padat pada pada Pusat Mode perlu diolah agar tidak 

mencemarkan lingkungan sekitar. Baik limbah padat, limbah cair, dan 

sampah.  

Limbah padat berupa kotoran 

dibuang ke septictank. 

Septictank yang digunakan 

adalah jenis bio septictank  

 

Sumber: www.trendingkita.com 

Limbah sampah, Limbah 

sampah pada  pusat mode ini 

dibagi menjadi dua yaitu organic 

dan unorganic. Bekerja sama 

dengan pihak luar untuk 

mengolah sampah tersebut  

 

Sumber: 

sditinsanutama.wordpress.com 

http://www.caradesainrumah.com/
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Limbah kain, limbah kain yang 

dihasilkan dari lembaga  kursus 

bekerja sama dengan pihak luar 

yag selanjutnya sisa kain dapat 

dimanfaatkan kembali. 

 

Sumber: https://prelo.co.id/ 

Keamanan Bangunan 

Keamanan merupakan aspek penting pada bangunan ini. Mengingat 

bangunan ini adalah bangunan perokoan sehingga keamanan barang 

harus di jaga 

CCTV (Closed Circuit 

Television) memiliki fungsi untuk 

merekam gambar di sebuah 

tempaat. Dengan menggunakan  

sinyal bersifat tertutp  

 

Sumber: www.cctvcamerapros.com 

Alarm tanda bahaya merupakan 

suatu tindakan untuk menangkal 

kejahatan (seperti perampokan, 

pencurian, aksi teror, dan 

bentuk kejahatan lainnya). 

 

Sumber: www.lentrepreneur.org/ 

 

 

 

 

http://www.lentrepreneur.org/
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Penangkal Petir 

Penangkal petir diperlukan demi keamanan dari bangunan Pusat 

Mode.  

Penangkal petir elektrostatic, 

kelebihan dari penangkal petir 

jenis ini adalah mampu 

melindungi gedung dari efek 

langsung sambaran petir, tidak 

membutuhkan banyak kabel, 

dan jangkauan perlindungan 

luas  

 

Sumber: www.indotrading.com/ 

 

3.2.3. Studi Pemanfaatan Teknologi 

a. Pencahayaan  

 Alami 

Pencahayaan akami merupakan pencahayaan yang 

brasal dari matahari. Namun pencahayaan alami 

dipengaruhi oleh banyak faktor seperti, waktu, musim, dan 

tempat. Pencahayaan alami kurang efektif karea intensitas 

cahaya matahari yang tidak stabil dibandinkan dengan 

pencahayaan buatan. 

Manfaat dari pencahayaan alami adalah: 

1. Memberikan kesan hangat, meningkatkan 

keceriaan, dan semangat dalam ruang.(Bean, 

2004) 
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2. Mengetahui waktu. Karena dalam ruang tertutup 

yang tidak memperoleh cahaya matahari dapat 

mengacaukan orientasi waktu (Pilatowicz, 1995) 

Macam macam shading device yang berfungsi untuk 

menghasilkan pembayangan dan pengalihan cahaya 

matahari (Egan, 1975): 

1. Cantilever  

  

 

2. Panels  

 

 

Jenis ini dapat 

menahan sinar matahari 

dari sudut tinggi. Namun 

tidak bisa menahan sinar 

matahari dengan sudut 

datang rendah  

Jenis panel 

dapat mengatasi sinar 

matahari dari sudut 

pandang rendah, 

namun menghalangi 

pandangan keluar. 

Gambar 3.  1 Cantilever    

Sumber : Concept in Thermal Comfort  

Gambar 3.  2 Panels  

Sumber : Concept in Thermal Comfort  
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3. Horizontal louver screen 

 

 

4. Vertical louver  

 

 

 Buatan  

Pencahayaan buatan digunakan pada ruang-ruang 

tertutup. Selain itu pencahayaan buatan juga dapat 

memberi suasana yang berbeda-beda tergantung dengan 

jenis lampu. 

Pada butik pencahayaan juga dapat mempengaruhi 

pembeli untuk melakukan jual beli. Karena dengan 

Jenis ini dapat 

mengurangi datang 

sinar matahari secara 

langsung. 

Dapat 

mengurangi sinar 

matahari yang datang 

dari sisi samping.  

Gambar 3.  3 Horizontal louver screen 

Sumber : Concept in Thermal Comfort  

Gambar 3.  4 Vertical louver 

Sumber : Concept in Thermal Comfort  
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pencahayaan yang baik pembeli dapat melihat jelas produk 

tersebut.  

Bagian sirkulasi baik pada ruang peragaan busana, 

lembaga kursus, ataupun butik sebaiknya menggunakan 

general lighting dengan intensitas rendah. Sekitar 20-35 

footcandles.  

Untuk mechandising areas/ gudang sebaiknya 

menggunakan pencahayaan general. Intensias  cahaya 

bisa 3-7 kali lebih besar dari bagian sirkulasi.  

 

Sedangkan untuk display area sebaiknya 

mengkombinasikan antara linear lighting, dan directional 

lighting untuk memberi penekanan cahaya pada produk.  

Gambar 3.  5 Contoh general lighting 

Sumber : http://www.aluwave.com/,  didownload 9 
februari 2018 11:51 

 

http://www.aluwave.com/
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Untuk bagian peragaan busana yang diutamakan 

adalah pencahayaan pada stage. Pencahayaan stage 

dapat menggunakan directonal lighting agar fokus pada 

ruang peragaan busana tersebut mengarah pada stage. 

Kelas pada lembaga kursus sebaiknya menggunakan 

general lighting dengan intensitas cahaya yang memenuhi 

standart sekitar 500-750 lux. 

Gambar 3.  6 Contoh directional lighting 

Sumber : http://www.orbitelectric.com, didownload 9 
februari 2018 11:51 

Gambar 3.  7 Contoh linear lighting 

Sumber : http://www.orbitelectric.com, didownload 9 
februari 2018 11:51 

http://www.orbitelectric.com/
http://www.orbitelectric.com/
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b. Penghawaan  

 Alami  

Penghawaan alami dihasilkan dari bukaan bukaan 

pada bangunan. Penghawaan alami merupakan proses 

pertukaran udara pada dalam bangunan dibantu olleh 

elemen-elemen bangunan.  

Pada bangunan pusat mode agar penghawaan alami 

dapat maksimal dilakukan upaya sebagai berikut: 

 Meletakan kolam air pada lingkungan 

 Memberikan tumbuhan hijau sekitar tapak 

 Menggunakan konsep secondary skin 

 Plafond yang ditinggikan 

 Bukaan horizontal dan vertikal 

 Buatan  

Penghawaan buatan menggunakan sistem 

pengkondisian udara. Sistem pengkondisian juga disebut 

dengan sistem pendingin. Sistem ini bekerja dengan cara 

menyerap dan memindahkan panas.  

Komponen sistem pendingin adalah sebagai berikut: 

 Kompresor 

 Kondensor  

 Flow control 

 Evaporator 
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 Refrigrant  

Jenis sistem pendingin yang digunakan pada Pusat 

Mode ini adalah AC split ( pada lembaga kursus) dan AC 

Standing (pada ruang peragaan busana dan butik). 

AC Split terdiri dari dua unit yaitu unit outdoor, dan unit 

indoor. Kedua unit ini disambungkan dengan 2 buah 

saluran refrigerant. Saluran pertama berfungsi untuk 

menghubungkan refrigrant filter dengan ekspansion velve 

dan kabel power untuk pasokan listrik. Saluran kedua 

berfungsi untuk menghubungjan kompresor dengan 

evaporator. 

 

 

 

Gambar 3.  8 Contoh AC split 

Sumber : https://introsastride.wordpress.com, 
didownload 9 februari 2018 12:42 
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Kelebihan AC split: 

1. Tidak menghasilkan kebisingan 

2. Dapat dipasang pada ruang yang tidak 

berhubungan langsung dengan ruang luar. 

Kekuranfan AC split: 

1. Tidak mudah untuk dipinndah 

2. Harga cukup mahal. 

AC standing memiliki prinsip kerja yang sama dengan 

AC split hanya unit indoor diletakan pada lantai. Ukuran 

indoor unit AC standing juga memiliki ukuran yang lebih 

besar. Keleihan AC standing mudah di pindahkan sesuai 

kondisi  

 

 

 

Gambar 3.  9 Contoh AC standing 

Sumber : http://www.karangmulya.com/, didownload 
9 februari 2018 12:42 
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c. Dehumidifier 

Dehumidifier merupakan alat yang berfungsi untuk 

menurunkan kelembaban. Cara kerja dari humidifier adalah 

merubah molekul udara yang lembab menjadi air. 

Dehumidifier pada Pusat Mode digunakan pada area 

butik khususnya display area dan gudang untuk menjaga 

kualitas udara. Karena apabila udara terlalu lembab dapat 

mengakibatkan tumbuhnya jamur pada produk yang akan 

dipasarkan. 

Jenis dehumidifier yang digunakan adalah tipe FDH-

290BC untuk gudang (marchendise room) karenan mampu 

melembabkan udara 1000 m3/ jam dan untuk display room 

menggunakan tipe FDH-2168BC karena mampu 

melembabkan udara 2800 m3/jam  

 

 

Gambar 3.  10 Dehumidifier  

Sumber : http://tokomesin.id/, didownload 9 februari 
2018 12:42 
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3.2.3.4. LED Wall Screen Display  

LED wall screen display adalah teknologi di bidang 

pencahayaan yang selanjutnya berkembang menjadi 

teknologi multimedia. Sehingga LED wall screen display ini 

menjadi solusi dari kebutuhan proyeksi gambar yang 

diperuntukan sebagai background suatu event. 

LED screen wall display merupakan sebuah televisi 

besar dengan satu dasar perbedaan yaitu setiap pixel dibuat 

dari kelompok LED kecil, bukan gambat yang dihasilkan dari 

Cathode Ray Tube. 

 

Kelebihan LED wall screen display: 

1. Kualitas resolusi gambar baik 

2. Tidak memakan ruang banyak dibandugkan dengan 

proyektor 

Gambar 3.  11 Pengaplikasian LED screen wall 
display 

Sumber : http://www.kudosav.com/, didownload 9 
februari 2018 15:40 
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3. Kecerahan gambar dapat diatur. 

4. Awet  

5. Memberi kesan mewah  

3.3. Analisa Konteks Lingungan Pusat Mode di Bandung 

3.3.1. Analisa Pemilihan Lokasi 

Pemilihan lokasi Pusat Mode di rencanakan akan berada 

pada SWK Bojonagara dan SWK Cibeunying. Terdapat pada 

utara Kota Bandung. SWK Bojonegara dan SWK Cibeunying 

diperuntukan sebagai wilayah perdagangan dan jasa, dan 

pelayanan umum menurut RTRW Kota Bandung Tahun 2011-

2031. 
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Keterangan: 

1 :SWK Bojonagara 

2 :SWK Cibeunying 

a. Alternatif Lokasi 1 – SWK Bojonegara 

SWK Bojonegara terdiri dari beberapa kecamatan. 

Yaitu Kecamatan Sukasari (627,518 Ha.), Kecamatan 

Sukajadi  (430,9 Ha.), Kecamatan Cicendo (688,69 Ha), dan 

Kecamatan Andir. (370,74 Ha.).  

Gambar 3.  12 Peta SWK Bojonagara 

Sumber : https://ppdbkotabandung.wordpress.com 

1 1 
2 
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Dengan batas wilayah sebagai berikut: 

 Utara :Kecamatan Lembang, dan Kecamatan Cisarua 

 Timur  :SWK Cibenying 

 Selatan  :SWK Tegalega 

 Barat  :Kec. cimahi utara, Kec.  Cimahi  tengah  

Potensi: 

 Sudah memiliki infrastuktur yang baik. Baik infrastuktur 

jalan maupun utilitas lain seperti listrik 

 Dekat dengan bandara 

 Sudah banyak area komersial pada SWK Bojonegar. 

Kendala: 

 Lalu lintas cukup padat mengingat ini merupakan akses 

menuju ke Lembang. 

Gambar 3.  13 Peta SWK Bojonagara 

Sumber : RDTR Kota Bandung 
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b. Alternatif Lokasi 2 – SWK Cibeunying 

SWK Cibeunying terdiri dari beberapa kecamatan yaitu 

Kecamatan Cidadap (612, 316 Ha)., Kecamatan Coblong 

(743,3 Ha), Kecamatan Bandung Wetan (339 Ha.), 

Kecamatan Sumur Bandung (340 Ha), Kecamatan 

Cibeunying Kidul (512,34 Ha), Kecamatan Cibeunying Kaler 

(436,30 Ha) 

 

 Dengan batas wilayah sebagai berikut 

 Utara : Kecamatan Lembang  

 Timur  :Kecamatan Cimenyan 

 Selatan  : SWK Karees 

 Barat  :SWK Bojonagara 

Gambar 3.  14 Peta SWK Cibeunying 

Sumber : http://data.bandung.go.id/ didownload 10 
februari 2018 14:25 
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Potensi : 

- Infrastuktur jalan sudah sangat baik, sehingga 

memudahkan perencanaan dan aksebilitas. 

- Terdapat wilayah yang sudah identik sebagai wisata 

belanja 

- Banyak area komersial sehingga tidak dipungkiri daerah 

ini cukup strategis untuk bisnis 

Kendala: 

- Daerah yang cukup padat kendaraan 

- Tidak terlalu banyak lahan kosong mengingat ini 

merupakan wilayah emas Kota Bandung.  

Kriteria pemilihan Lokasi  

- Memenuhi rencana tata ruang Kota Bandung yang 

diperuntukan sebagai zona perdagangan dan jasa 

- Aksebilitas mudah 

- Utilitas yang memadai  

- Berada pada lingkungan yang mendukung 

- Ketersediaan lahan kosong 
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Kriteria Bobot 
Alternatif 1 Alternatif 2 

Point Jml Point Jml 

Memenuhi 

rencana tata 

ruang 

20 3 60 3 60 

Aksebilitas 

mudah 

25 3 75 3 75 

Utilitas yang 

memadai 

25 3 75 3 75 

berada pada 

lingungan yang 

mendukung  

20 2 40 3 60 

Ketersediaan 

lahan kosong 

10 3 30 2 20 

Total 100 280 290 

 

Keterangan :  

1 :Buruk 

2 :Sedang 

3 :Baik 

Sehingga dari analisa diatas dapat disimpulkan 

wilayah yang terpilih adalah SWK Cibeunying 

Tabel 3. 21 Penilaian Wilayah  

Sumber : Analisa pribadi 
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3.3.2. Analisa Pemilihan Tapak  

Menurut penilaian lokasi, Lokasi SWK Cibeunying dirasa cocok 

dengan Pusat Mode di Kota Bandung.  

 

Keterangan: 

  :Alternatif 1 (Jalan Ir Juanda) 

  : Alternatif 1 (Jalan RE. Martadinata) 

Kebutuhan  luas lahan Pusat Mode 

Regulasi Kecamatan Bandung Wetan 

 Koefisien Dasar Bangunan (KDB) maksimum 80% (pasal 304 

RDTR Kota Bandung tahun 2011-2031) 

 Koefisien Lantai Bangunan (KLB) maksimum 3,5 

 Ruang Terbuka Hijau (RTH) minimum 20% 

Gambar 3.  15 Peta SWK Cibeunying 

Sumber : http://data.bandung.go.id/ didownload 10 
februari 2018 14:25 
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Sehingga dapat dilakukan perhitungan sebagai berikut 

Dengan luas kebutuhan bangunan 4000 m2  bangunan ini 

diasumsikan 60% lantai pertama dan 40% lantai kedua sehingga 

luas lantai dasar adalah 2400 m2, dan lantai kedua 1600 m2. 

Diketahui RTH Kota Bandung adalah 20% 

 Kebutuhan non hijau   =80% x Ruang Terbuka 

6992,5 m2    = 80% x Ruang Terbuka 

Ruang Terbuka    = 6992,5 m2: 0,8 

Ruang Terbuka   =8740 m2 

 Sehingga kebutuhan tapak adalah 

=Kebutuhan lantai dasar + Ruang Terbuka  

=2400 m2+ 8740 m2 

=11.140 m2  

 Sehingga tapak sudah memenuhi persyaratan KDB dan KLB  

Kebutuhan Tapak adalah 11.150 m2 

a. Alternatif Tapak 1 

Lokasi: Jalan Ir. Juanda, Kelurahan Citarum, Kecamatan 

Bandung Wetan  
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Dengan batas tasapak sebagai berikut: 

- Utara :Jalan Cikapayang, dan Jalan Layang Pasupati 

 

 

 

 

Gambar 3.  16  Lokasi Alternatif Tapak 1 

Sumber : Analisa pribadi 

Gambar 3.  17 Batas utara tapak 

Sumber : https://www.google.co.id/maps/didownload 
10 februari 2018 17:19 
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- Timur :Jalan Ir.Juanda 

 

- Selatan : Jalan Sulanjana 

 

- Barat : Petokoan  

 

Gambar 3.  18 Batas timur tapak 

Sumber : https://www.google.co.id/maps/didownload 
10 februari 2018 17:19 

Gambar 3.  19 Batas selatan tapak 

Sumber : https://www.google.co.id/maps/didownload 
10 februari 2018 17:19 

Gambar 3.  20 Batas barat tapak 

Sumber : https://www.google.co.id/maps/didownload 
10 februari 2018 17:19 
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Keterangan Tapak 

- Tapak merupakan lahan kosong dan dealer Suzuki. 

- Lingkungan sekitar tapak sudah terdapat utilitas 

seperti listrik, dan telepon 

- Tapak berada pada persimpangan jalan yang cukup 

ramai 

- Terdapat kendaraan umum yang melewati tapak 

sehingga aksebilitas tapak baik 

- Lingkungan tapak merupakan area komersial 

sehingga lokasi tapak dapat dikatakan strategis. 

b. Alternatif Tapak 2 

Lokasi: Jalan R.E Marthadinata, Kelurahan Citarum, 

Kecamatan Bandung Wetan  

 

Gambar 3.  21 Lokasi Alternatif Tapak 2 

Sumber : Analisa pribadi 
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Dengan batas tapak sebagai berikut: 

- Timur laut :Jalan R.E. Martadinata 

 

- Tenggara: Pertokoan 

 

- Barat Daya: Jalan Sabang 

 

 

 

Gambar 3.  22 Batas timur laut tapak 

Sumber: Dokumentasi pribadi 

Gambar 3.  23 Batas tenggara 

Sumber : https://www.google.co.id/maps/didownload 
10 februari 2018 17:19 

Gambar 3.  24 Batas Barat Daya 

Sumber : https://www.google.co.id/maps/didownload 
10 februari 2018 17:19 
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- Barat laut: Jalan Cihapit  

 

Keterangan Tapak: 

- Tapak merupakan lahan kosong dan permukiman.  

- Lingkungan sekitar sudah terkenal sebagai objek 

wisata belanja 

- Pada weekend, situasi  Jalan R.E. Martadinata cukup 

padat. 

- Lingkungan sekitar tapak memiliki utilitas baik. Dari 

segi listrik, telepon, dan air. 

- Lokasi tapak mudah di akses, dan terdapat angkutan 

umum yang melewati. 

Kriteria pemilihan Tapak  

- Lingkungan :lingkungan sekitar tapak terbiasa dengan 

area komersial, atau identik dengan wisata belanja 

- Lokasi strategis :Lokasi berada pada daerah emas kota 

bandung dan memiliki pendapatan ekonomi tinggi 

Gambar 3.  25 Batas Barat Laut 

Sumber: Dokumentasi pribadi 
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- Memenuhi regulasi: lokasi harus diperuntukan sebagai 

perdagangan dan jasa 

- Pencapaian :Pencapaian atau aksebilitas tapak baik, 

dilewati dengan transportasi umum 

Kriteria Bobot 
Alternatif 1 Alternatif 2 

Point Jml Point Jml 

Lingkungan 25 2 50 3 75 

Lokasi 25 3 75 3 75 

Regulasi 25 3 75 3 75 

Pencapaian 25 3 75 3 75 

Total 100 275 300 

 

Keterangan :  

1 :Buruk 

2 Sedang 

3 :Baik 

Sehingga dari analisa diatas dapat disimpulkan 

wilayah yang terpilih adalah alternatif 2 Jalan R.E. 

Martadinata. 

 

 

Tabel 3. 22 Penilaian Tapak  

Sumber : Analisa pribadi 
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  Keterangan 

:Tapak terpilih 

   : GSB 

 

 

Gambar 3.  26 Batas Barat Laut  

Sumber: Analisa Pribadi  
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Kondisi tapak pada Jalan RE Martadinata dikelilingi 

oleh permukiman dan pertokoan. Zona satu merupakan pasar 

tradisional Cihapit, pasar cihapit memiliki jam operasional 

04.00-16.00. lalu pada zona dua terdapat gedung wanita. 

Zona 3 merupakan pertokoan makanan dan pakaian . Pada 

zona 4 adalah permukiman dan pertokoan pakaian . Pada 

zona 5 adalah pertokoan makanan. Zona 6 merupakan simpul 

dari jalan Cihapit dan Jalan RE Martadinata. Berikut 

merupakan gambaran dari setiap zona.  

 

 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

Gambar 3.  27 Batas Barat Laut  

Sumber : Analisa Pribadi 
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NO Kondisi 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

Tabel 3. 23 Analisa SWOT  

Sumber : Analisa pribadi 
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5 

 

6 

 

 

 

Analisa tapak melalui metode SWOT (Strength, 

weakness, Opportunity, Threats)  

No Analisa  

1 Stength 

(Keunggulan) 

-Memiliki utilitas yang memadai 

-Berada pada di area komersial 

-Tidak berada pada area rawan banjir 

-Site mudah untuk dicapai 

Tabel 3. 24 Analisa SWOT  

Sumber : Analisa pribadi 
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2 Weakness 

(kelemahan) 

-Pada weekend lalu lintas sangat 

padat, terkadang terjadi kemacetaan 

-Kurangnya vegetasi sekitar tapak 

3 Opportunity 

(potensi) 

-Kawasan sudah identik dengan 

kawasan wisata belanja 

- Berada pada wilayah emas Kota 

Bandung 

4 Threats 

(ancaman) 

-Wilayah ini memiliki kepadatan cukup 

tinggi. Sehingga memungkinkan 

adanya ancaman kemacetan. 
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