
BAB VI 

PENDEKATAN PERANCANGAN 

6.1 Penetapan Pendekatan Perancangan 
6.1.1 Penerapan Arsitektur Kontemporer 
 Arsitektur kontemporer menonjolkan bentuk yang unik, permainan bentuk 
dan warna menjadi modal menciptakan daya tarik bangunan. Bangunan 
Kompleks Fasilitas Persiapan Pernikahan membutuhkan desain yang menarik, 
kreatif dan mengikuti gaya bangunan jaman sekarang ini sehingga tidak 
menimbulkan kesan membosankan dan menjadi daya tarik tersendiri bagi para 
pengunjung. Sehingga penggunaan arsitektur kontemporer merupakan 
pendekatan yang paling cocok untuk menyelesaikan permasalahan ini. 

Penerapan prinsip arsitektur kontemporer pada bangunan: 
a. Memiliki fasad bangunan yang transparan dan konsep ruang yang terkesan 

terbuka 
 Bangunan ini akan menggunakan fasad transparan yang ditutupi dengan 
secondary skin supaya mencerminkan salah satu ciri dari arsitektur kontemporer, 
hal ini juga dilakukan pada bangunan Nanshan Marriage Registration Center. 
Pengunaan fasad transparang menimbulkan kesan bangunan yang lebih 
terbuka. 

Gambar 6.1 Penggunaan material kaca yang ditutupi secondary skin 
Sumber: https://www.designboom.com/weblog/images/images_2/erica/468/

nanshan22.jpg 

b. Gubahan massa yang ekspresif dan dinamis 
 Bentuk bangunan dibentuk semenarik mungkin dengan membentuk fasad 
bangunan diberi lengkungan supaya menimbulkan kesan bangunan yang lebih 
ekspresif, contoh bentuk bangunan yang ekspresif adalah Heydar Aliyev Center 
karta Zaha Hadid.  
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Gambar 6.2 Heydar Aliyev Center 
Sumber: https://www.archdaily.com/448774/heydar-aliyev-center-zaha-hadid-architects 

c. Bangunan yang kokoh 
 Menggabungkan beberapa bentuk dasar seperti: persegi, lingkaran, 
supaya menjadi sebuah bentuk bangunan baru yang menarik dan tidak 
membosankan.  

6.1.2 Penerapan Arsitektur Analogi Romantis 
 Arsitektur analogi romantis harus mampu menggugah rasa, membawa, 
menghasilkan reaksi emosional terhadap pengamat. Bangunan Kompleks 
Fasilitas Persiapan Pernikahan membutuhkan desain yang romantis yang dapat 
menunjukkan bahwa kompleks ini merupakan kompleks persiapan pernikahan. 
Analogi romantis dirasa menjadi pendekatan yang paling cocok untuk 
menyelesaikan permasalahan ini.

6.2 Fasilitas  
 Magnet utama dalam persiapan pernikahan jaman sekarang adalah 
kelengkapan fasilitas. Suatu tempat persiapan pernikahan yang walaupun 
letaknya jauh dari pusat kota dan agak terpencil, tetapi dikelola dengan baik dari 
segi arsitektur, terlebih memiliki kelengkapan fasilitas persiapan pernikahan, 
maka tempat tersebut akan dicari banyak orang karena akan mempermudah 
mereka untuk mempersiapkan pernikahan mereka. Selain itu, juga akan 
mempersingkat waktu karena tidak harus berpindah dari satu tempat ke tempat 
lainnya dan lebih praktis. 

6.3 Penetapan Pendekatan Perancangan Elemen Store Atmosphere 
Menurut Berman dan Evans (1995:554) serta Levy dan Weitz (2012:478) store 
atmosphere interior terdiri dari: 
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6.3.1 General Interior 
 General Interior toko menjadi salah satu kunci keberhasilan dari 
keseluruhan strategi store atmosphere. Sebisa mungkin interior toko didesain 
supaya dapat menarik perhatian pengunjung melalui display yang menarik. Hal 
ini juga akan membantu para pembeli untuk mengamati dan memilih - milih 
barang yang akhirnya akan melakukan pembelian. 
Elemen-elemen general interior terdiri dari:  
a) Flooring (pemilihan lantai) 
 Penentuan jenis lantai yang akan digunakan, desain, dan warna lantai 
sangatlah penting, karena konsumen dapat mengembangkan persepsi mereka 
berdasarkan apa yang mereka lihat. Lantai bisa dibuat dari semen, kayu,  karpet. 
Karpet  
b) Colors and Lighting (pewarnaan dan pencahayaan) 
 Pencahayaan yang dimiliki oleh setiap toko harus cukup untuk 
mengarahkan atau menarik perhatian pengunjung ke daerah tertentu dari toko. 
Tata pencahayaan yang baik akan mempunyai kualitas dan warna yang dapat 
membuat produk-produk yang ditawarkan terlihat lebih menarik dan kadang 
berbeda dengan keadaan aslinya. Penggunaan warna secara kreatif dapat 
meningkatkan citra pengecer dan membantu menciptakan suasana warna yang 
hangat (merah, emas, kuning) sehingga menghasilkan respon emosional, 
semangat, panas, dan aktif. Sedangkan, warna dingin (putih, bir, dan hijau) 
menghasilkan respon yang damai, lembut, dan menenangkan. 

Gambar 6.3 Makna Warna 
Sumber: https://muhanas07.files.wordpress.com/2015/04/393x270x12-pentingnya-

memilih-warna-rumah-menurut-fengshui-1-pagespeed-ic-mx5qd6yrb4.jpg?w=600&h=412 

c) Scents and sound (aroma dan suara) 
 Aroma dan suara dapat digunakan untuk mempengaruhi suasana hati 
pelanggan dan berkontribusi pada suasana yang menyenangkan. Aroma 
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memiliki dampak yang besar pada suasana hati dan emosi pelanggan. Aroma 
dalam hubungannya dengan musik, memiliki dampak positif pada tingkat 
kegembiraan dan kepuasan pelanggan dengan pengalaman berbelanja. Aroma 
yang netral menghasilkan perasaan yang lebih positif terhadap toko. Pelanggan 
di toko bararoma berpikir merken menghabiskan lebih sedikit waktu di toko 
daripada orang - orang di toko tanga aroma. Musik dapat menambah atau 
mengurangi paket atmosfär total pengecer. Namun, musik dapat dengan mudah 
diubah. Campuran musik klasik atau musik yang menenangkan mendorong 
pembeli untuk memperlambat, bersantai, dan memperhatikan barang yang dijual.  
d) Fixtures (Perabot Toko) 
 Pemilihan dan cara penyusunan peralatan penunjang membutuhkan 
perhatian lebih, ketelitian dan harus dilakukan dengan cara yang benar agar 
didapat hasil sesuai dengan yang diinginkan. Hal ini dikarenakan barang-barang 
tersebut berbeda bentuk, karakter maupun harganya sehingga penyusunannya 
juga berbeda. 
e) Temperature (suhu udara) 
 Suhu ruangan harus selalu diperhatikan oleh pengelola toko supaya tetap  
selalu nyaman bagi pengunjung. Jumlah penggunaan AC harus disesuaikan 
dengan kebutuhan toko dan memperhatikan area pemasangan AC untuk 
menjaga kenyamanan pengunjung. 
f) Width Of Alsles (jarak antar rak) 
 Jarak antar rak barang diatur dengan maksud agar terdapat space yang 
cukup sehingga sirkulasi didalam toko lancar serta tercipta kenyamanan bagi 
pengunjung. 
g) Dressing Facilities (ruang ganti) 
 Ruang ganti pada toko bergengte menggunakan karpet. Toko berkualitas 
rata - rata menggunakan kamar semi - privat berlantai linoleum. Toko diskon 
menggunakan warung kecil atau tidak memiliki fasilitas ruang ganti.  
h) Multilevel Stores (toko multilevel) 
 Toko multilevel harus memiliki beberapa transportasi vertikal, seperti: lift, 
eskalator, dan tangga. Toko yang lebih besar mungkin memiliki kombinasi 
ketiganya. Toko yang lebih baik menghiasi eskalator mereka dengan air mancur, 
semak dan pohon. Desain penempatan transportasi vertikal menentukan 
kontribusinya terhadap atmosfer. 
g) Personel (karyawan) 
 Karyawan sopan, ramah, berpenampilan menarik dan mempunyai 
pengetahuan yang cukup mengenai produk yang dijual akan meningkatkan 
loyalitas konsumen dalam memilih toko untuk berbelanja. 
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h) Merchandise (variasi produk) 
 Pengelola toko harus memutuskan mengenai variasi, warna, ukuran, 
kualitas, lebar dan kedalaman produk yang akan dijual. Mereka harus memilih 
produk yang sesuai dengan kebutuhan dan keinginan konsumen. 
j) Cleanliness (kebersihan) 
 Kebersihan menjadi salah satu faktor utama pemilihan lokasi berbelanja 
dan loyalitas dari konsumen. Oleh karena itu pengelola toko harus mempunyai 
rencana yang baik dalam pemeliharaan kebersihan baik interior maupun 
eksterior dan selalu memantau kebersihan toko. 

6.3.2 Interior (point-off-purchase) Display 
1. Straight (gridiron) traffic flow (arus sirkulasi yang luas), Pengaturan ini 
mengarahkan pelanggan sesuai gang-gang dan perabot dalam toko. 
2. Curving (free-flowing) Traffic Flow (arus sirkulasi  membelok), Pengaturan ini 
memungkinkan pelanggan membentuk pola sirkulasinya sendiri. 
Menurut Berman dan Ervans (1995:561), interior (point-off-purchase) display 
terdiri dari: 
a) Theme-Setting Display (tema khusus) 
 Dalam satu musim atau peringatan tertentu retailer dapat mendesain 
dekorasi toko atau ditetapkan untuk menarik perhatian konsumen. Tampilan 
pengaturan tema menggambarkan penawaran produk secara tematik dan 
memungkinkan toko menggambarkan suasana hati tertentu. Perusahaan - 
perusahaan sering mengganti display mereka untuk mencerminkan musim atau 
acara - acara khusus. Setiap tema khusus diberlakukan untuk menarik perhatian 
pelanggan dan membuat kegiatan berbelanja menjadi lebih menyenangkan.  
b) Racks and Cases (rak dan etalase) 
 Rak mempunyai fungsi utama untuk memajang dan meletakkan barang 
dagangan secara rapi. Masalah utama adalah kekacauan dan kemungkinan 
pelanggan mengembalikan barang ke tempat yang salah. Case berfungsi untuk 
memajang barang yang lebih besar atau berat daripada barang di rak. 
c) Assortment Displays (berbagai macam display) 
 Interior displays yang digunakan untuk berbagai macam produk yang 
berbeda dan dapat mempengaruhi konsumen untuk merasakan, melihat, dan 
mencoba produk. Kartu ucapan, majalah, buku dan produk sejenis lainnya 
merupakan produk-produk yang menggunakan assortment displays. 
d) Ensemble Displays 
 Merupakan bentuk interior displays yang digunakan untuk satu stel 
produk yang merupakan gabungan dari bermacam produk. Biasanya digunakan 
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untuk produk satu sel pakaian (sepatu, kaos kaki, celana, baju, dan jaket). 
Tampilan ansambel menjadi sangat populer dalam beberapa tahun terakhir. 
e) Posters, signs, and cards display 
 Tanda-tanda yang bertujuan untuk memberikan informasi tentang lokasi 
barang di dalam toko. Iklan yang mendorong konsumen untuk berbelanja barang 
adalah iklan promosi barang baru atau diskon khusus untuk barang tertentu. 
Hiasan dinding juga meningkatkan atmosfer toko dan menambah tampilan. 
Tujuan dari tanda-tanda itu sendiri untuk meningkatkan penjualan barang melalui 
informasi yang diberikan konsumen secara baik dan benar. Daerah belanja yang 
kurang diminati biasanya dibuat menarik dengan tampilan tanda-tanda yang 
sifatnya komunikatif pada konsumen. 
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