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Tabel Kebutuhan Air 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : www.purewatercare.com/cara_menghitung_kebutuhan_air_dan_kapasitas_tangki.php  

 

 Menghitung Kebutuhan Air Bersih 

Kebutuhan air bersih untuk butik dan galeri : 5 liter/m2 luas lantai/hari.111 

 Luas Lantai Galeri dan Butik = 4230.5 m2 x 2 Lantai = 8461 m2 

Kebutuhan air bersih sebesar 5 liter/m2 luas lantai/hari. 

Sehingga kebutuhan air perhari = 8461 x 5 liter = 42305 liter 

 Dibutuhkan Hidrant 1 buah Tiap 800 m2 

 Hidran pada area galeri dan butik = 1 x 8461 / 800 = 11 Bh 

 Kebutuhan Air Untuk Hidran = 11 x 400 x 30 = 126915 Lt 

 Jumlah air bersih yang dibutuhkan : 42305 liter + 126915 Lt = 169220 lt 

 Perhitungan kebutuhan Tandon air   

 Menggunakan tandon tipe TB 3000 dengan kapsitas tandon 30.000 liter dengan 

spesifikasi diamater  320 cm  dengan tinggi 430 cm. 

 Maka 169220 : 30.000 = 5.6 sehingga membutuhkan 6 tandon air.112 

 
Gambar TB 3000  

Sumber : www.purewatercare.com/tangki_general_penguin.php  

                                            
111

 www.purewatercare.com/cara_menghitung_kebutuhan_air_dan_kapasitas_tangki.php  
112

 http://thesis.binus.ac.id/Asli/Lampiran/2009-2-00475-AR%20Lampiran.pdf  

Peruntukan Bangunan 
Pemakaian 
Air Bersih 

Satuan 

Rumah Toko / Rumah Kantor 100 Liter /penghuni & pegawai / hari 

Gedung Kantor 50 Liter / pegawai / hari 

Toserba (Toko serba ada, mall, 
department store) 

5 Liter /m
2
 luas lantai /hari 

Pabrik / Industri 50 Liter /pegawai / hari 

Restoran 15 Liter / kursi / hari 

Gedung Pertunjukan 10 Liter / kursi / hari 

Perpustakaan 25 Liter / pengunjung / hari 

Perkumpulan Sosial 30 Liter / pengunjung / hari 

Gedung Pertemuan 25 Liter / kursi / hari 

Pasar Tradisional / Modern 40 liter / kios / hari 

http://www.purewatercare.com/cara_menghitung_kebutuhan_air_dan_kapasitas_tangki.php
http://www.purewatercare.com/tangki_general_penguin.php
http://www.purewatercare.com/cara_menghitung_kebutuhan_air_dan_kapasitas_tangki.php
http://thesis.binus.ac.id/Asli/Lampiran/2009-2-00475-AR%20Lampiran.pdf
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 Kebutuhan Pencahayaan 

 Philips Lighting 

Tingkat pencahayaan umum : rendah, 100-300 lux 

Suhu warna : hangat / putih, netral 2500-4000 K 

Jumlah aksen: tinggi, intensitas sedang 

Pencahayaan umum 

Pakaian pada umumnya dipamerkan sepanjang dinding di atas rak-rak, tetapi juga 

pada rak-rak kecil di tengah-tengah butik. Lampu-lampu yang menghadap ke 

bawah yang ada di dalam cerukan (FBS 145) dengan lampu-lampu fluoresensi yang 

kompak (PL-C 18W/830) dikombinasikan dengan lampu-lampu spotlight, lampu-

lampu halogen MASTERline (MASTERline ES 12V/45W/24°) akan memberikan 

fleksibilitas yang memadai pada pencahayaan, yang memungkinkan rak-rak yang 

ditempatkan di tengah ditata kembali sekendak hati. Tingkat pencahayaan umum 

juga cukup bagi iluminasi bagian atas kounter.113 

         

(a)    (b)       (c) 

Gambar FBS 145 (a) dan PL-C 18W/830 (b) MASTERline ES 12V/45W/24° (c)  

Sumber : www.banarsidassenterprises.com  

Rak – rak  

Apabila sebuah pakaian dipindahkan dari sebuah rak, pencahayaan haruslah 

sedemikian rupa sehingga karaker produk (warna, teksture, bahan, finish) masih 

dapat dilihat secara jelas. Lampu-lampu sorot dalam cerukan yang dapat disetel 

yang dilengkapi dengan lampu-lampu halogen MASTERline (MASTERline ES 

12V/45W/8°) menciptakan tingkat pencahayaan vertikal yang tepat yang memang 

perlu. Pencahayaan dinding-dinding di belakang rak akan membantu 

menciptakan suatu perasaan terhadap ruang dan volume.  

         
Gambar  MASTERline ES 12V/45W/8° 

Sumber : www.lampspecs.co.uk  

                                            
113

 www.apr.lighting.philips.com  

http://www.banarsidassenterprises.com/
http://www.lampspecs.co.uk/
http://www.apr.lighting.philips.com/
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Cermin 

Batten luminaire (TMS) yang dipasang di bagian belakang cermin di daerah 

ruang pas (fitting-room) dan daerah penjualan akan memberikan pencahayaan 

yang alami dan bebas-pantulan. Disamping itu, kenyataan bahwa lampu-lampu 

yang terang disaring dari pandangan akan memungkinkan seorang pelanggan untuk 

menilai ciri-ciri dari pakaian yang tidak terhalang oleh cahaya yang menyilaukan. 

Kemampuan untuk melihat kain dalam warna-warna aslinya, tentu saja, sangat 

penting. Penggunaan tabung fluoresensi ('TL'5 28W/830 atau 'TL'D Super /80 NG), 

dengan pemberian warnanya yang sangat bagus, akan menjamin bahwa warna-

warna akan terlihat seperti pada siang hari.  

        

Gambar Batten Luminaire (TMS) dan 'TL'5 28W/830  

Sumber : www.any-lamp.com 
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