


 

I.   PENDAHULUAN 

Untuk menghadapi ketidak nyamanan visual 

yang buruk , peneliti ingin membahas 

bagaimana penerapan material yang baik 

untuk seorang klien bernama Ms.A yang 

bertinggal di Apartment Soho BSD. 

Keramik merupakan perpaduan dari unsur 

logam dan non logam.keramik dapat 

digunakan dalam suhu tinggi. Keramik banyak 

digunakan sebagai material pada lantai , motif 

dari keramik pada zaman era modern ini 

sangatlah banyak, bahkan sudah menyerupai 

corak batu alam seperti marmer dan granit. 

Finishing dari keramik pun ada yang glossy 

dan juga ada yang dove. (Prapoto Sumitro , 

1984) 

Cat adalah suatu cairan yang dipakai untuk 

melapisi permukaan suatu bahan dengan 

tujuan memperindah, memperkuat, atau 

melindungi bahan tersebut. Setelah 

dikenakan pada permukaan dan mengering, 

cat akan membentuk lapisan tipis yang 

melekat kuat pada permukaan tersebut. 

Pelekatan cat ke permukaan dapat dilakukan 

dengan banyak cara : diusapkan, dilumurkan, 

dikuas, diseprotkan, dsb. (Fajar Anugerah, 

2009).  

HPL adalah jenis kertas tebal dengan tekstur 

dan motif kayu yang direkatkan pada kayu 

olahan seperti particle board, MDF 

atau blockboard. Melalui proses pembuatan 

HPL (High Pressure Laminate) yang diolah 

langsung oleh pabrikan, finishing jenis ini 

memiliki ketahanan yang baik untuk 

penggunaan jangka panjang. Hal inilah yang 
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Abstrak – Kenyamanan visual merupakan hal yang sangat dibutuhkan dalam percangan interior , sudah seharusnya interior 
dari tempat tinggal seseorang membuat penghuni merasa nyaman untuk bersantai . Metode yang di gunakan dalam 
penelitian ini adalah perencanaan dan perancangan dari Rosemary Killmer (1992), yang meliputi : Commit, State, Collect, 
Analyze, Ideate, Choose, Implement, dan Evaluate. Untuk membuat jurnal ini, peneliti mengumpulkan data aktivitas yang di 
lakukan penghuni dan equipment yang dibutuhkan di ruang keluarga di Soho BSD. Kemudian , untuk membuat ruang keluarga 
yang nyaman secara visual, peneliti menggunakan  material keramik , HPL, dan cat dinding , dan mengatur sirkulasi dan layout 
sehingga area ruang keluarga menjadi lebih nyaman. 
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menjadi salah satu kelebihan HPL (Leo 

Hendrik, 1985)  

Ruang keluarga adalah sebuah tempat 

dimana seluruh penghuni rumah dapat 

berkumpul dan beraktivitas bersama-sama. 

(Clare Barnes , 1987) 

Kenyamanan visual merupakan 

kenyamanan yang di gapai dengan cara 

melihat secara langsung oleh mata, terdapat 3 

aspek untuk mencapai kenyamanan visual, 

pencahayaan alami, pencahayaan buatan, dan 

warna. (Soeatiadji S, 1986) 

II.  METODE 

Metode yang digunakan adalah metode 

desain Rosemary Killmer. 

 

Menurut Rosemary killmer metode deisgn 

dipecah menjadi sembilan Langkah , meliputi : 

Commit, State , Collect , Analyze, Ideate , 

Choose, Implement , Evaluate.  

Berikut table metode penelitian yang telah 

peneliti  lakukan: 

Commit Membuat jadwal untuk meeting 

bersama client . 

State Membuat catatan – catatan 

sementara dan menampung 

kebutuhan dan keinginan yang 

client mau. 

Collect Melakukan Survei lapang dan 

pengukuran site di Soho BSD, 

dan mencari data literatur. 

Analyze Menumpulkan dan menganalisis 

data survei  

Ideate Membuat Konsep Skematik dan 

Moodboard untuk di ajukan ke 

client. 

Choose Memberi alternatif layout dan 

design sehingga terdapat 1 

layout dan design terpilih untuk 

diajukan ke client 

Implement Mengimplementasikan hasil 

design ke dalam dunia nyata 

dengan cara membuat furniture, 

dan menerapkan material pada 

3 elemen interior , yaitu dinding 

, lantai , dan plafon. 

Evaluate Mengevaluasi hasil pekerjaan 

,baik dari segi kekurangan 

maupun kelebihan, merekap dan 



 

menampung complain dari client 

untuk menjadi lebih baik. 

 

III.   HASIL DAN PEMBAHASAN 

Dengan pembahasan area ruang keluarga 

dengan Ms.A , dapat disebutkan aktivitas yang 

dilakukan oleh Ms.A di ruang keluarga sebagai 

berikut: 

1. Bersantai bersama Keluarga dan 

teman 

2. Menonton TV dan Film 

3. Menghabiskan waktu untuk 

penyegaran diri. 

Adapun equipment utama maupun 

equipment penunjang yang berada di ruang 

keluarga , yaitu : 

1. Sofa (200 x 95 x 80) 

2. Coffee Table (80 x 80 x 50) 

3. Permadani / Karpet (300 x 150) 

4. TV (52 inci) 

5. Lampu hias (20 x 20 x 40) 

6. Vas Bunga ( 10 x 10 x 20) 

7. Pot Bunga ( 30 x 30 x 50) 

8. Decorder TV (40 x 40 x 15) 

9. Pernak – Pernik sebagai hiasan. 

Berikut Merupakan Triangulasi Data: 

1. 

Aspek Sosiologis 

Rumusan 

Masalah 

Bagaimana merancang area 

ruang keluarga dengan 

sirkulasi yang baik? 

Literatur 

 

Area ruang Keluarga / Tamu 

minimal 7,23 m2 agar dapat 

disebut sebagai ruang 

keluarga yang ideal. 

Faktual Kondisi Terkini ruang pada 

Penthouse Ms. A 

 

Persepsi Area ruang Keluarga / Tamu 

minimal 7,23 m2 agar dapat 

disebut sebagai ruang 

keluarga yang ideal. 

 

Hipotesis Penataan layout harus sesuai 

syarat dan literatur agar 

tercipta runang keluarga yang 

nyaman. 

Solusi Merancang layout ruang 

keluarga yang optimal , dan 

memikirkan sirkulasi agar 

seluruh anggota keluarga 

dapat berjalan dan melakukan 

aktivitas di ruang keluarga 

dengan nyaman. 



 

2. 

Aspek Kontekstual 

Rumusan 

Masalah 

Bagaimana pencahayaan di 

area ruang keluarga yang baik 

secara visual? 

Literatur 

 

Berdasarkan data SNI 2000, 

ruang keluarga optimal 

memiliki pencahayaan 120 – 

150 lux. 

Faktual Kondisi Terkini ruang pada 

Penthouse Ms. A 

 

Persepsi Ruang keluarga yang baik 

tidak terlalu terang dan tidak 

terlalu redup. 

Hipotesis Walaupun sudah nyaman , 

pencahayaan existing masih 

kurang menimbulkan kesan 

nyaman secara visual. 

Solusi Merancang lighting di area 

ruang keluarga dengan 

menambahkan beberapa titik 

lampu dan juga merubah 

warna lampu ke warm white 

untuk menciptakan kesan 

yang nyaman secara visual 

saat berada di ruang keluarga. 

 

3. 

Aspek Ekonomis 

Rumusan 

Masalah 

Bagaimana pemilihan material 

yang efisien dan praktis pada 

furniture dari segi 

pemasangan, dan perawatan 

untuk di terapkan di 

penthouse? 

Literatur Material yang dapat di 

gunakan yang efisien pada 

perumahan   / penthouse 

adalah sebagia berikut : 

1. Plywood (kayu lapis) 

Banyak desainer yang 

menggunakan bahan ini. 

Namun, perlu diperhatikan 

kualitasnya. Plywood yang 

bagus, terkadang juga bisa 

melengkung. Beberapa tahun 

belakangan, banyak lapisan 

kayu yang tidak sempurna 

(berongga). 

 2. Blockboard 

Blockboard terbuat dari 

potongan kayu solid yang 

dipres. Bahan ini memenuhi 



 

standar untuk badan kabinet 

dapur. 

 3. MDF (Medium Density 

Fibreboard) 

MDF memiliki beberapa 

kelebihan, yaitu stabil dan 

tidak gampang melengkung. 

https://lamarifurniture.wordp

ress.com/2016/05/31/materia

l-tepat-dan-mudah-dirawat/ 

 

Faktual Kondisi Terkini ruang pada 

Penthouse Ms. A 

 

Persepsi Menggunakan material  yang 

mudah di bersihkan dan tidak 

cepat rusak. 

Hipotesis Penthouse yang kosong diisi 

dengan furniture dengan 

material yang mudah 

dibersihkan dan mudah 

perawatan . 

Solusi Merancang interior ruang 

keluarga dengan 

menggunakan material yang 

mudah perawatan, yaitu 

plywood finishing HPL. 

4. 

Aspek Ekonomis 

Rumusan 

Masalah 

Bagaimana pemilihan material 

yang efisien dan praktis pada 

elemen interior pada lantai, 

dinding, plafon dari segi 

pemasangan, dan perawatan 

untuk di terapkan di 

penthouse? 

Literatur Material yang dapat di 

gunakan yang efisien pada 

perumahan   / penthouse 

adalah sebagia berikut : 

-Keramik merupakan 

perpaduan dari unsur logam 

dan non logam.keramik dapat 

digunakan dalam suhu tinggi. 

Plafon gypsum merupakan 

plafon yang paling umum 

digunakan untuk bangunan 

saat ini, baik untuk sektor 

hunian maupun komersial. 

Gypsum relatif ringan, 

fleksibel, kedap suara, dan 

tahan api. 

Cat adalah suatu cairan yang 

dipakai untuk melapisi 

permukaan suatu bahan 

dengan tujuan memperindah, 

memperkuat, atau melindungi 

bahan tersebut 

Faktual Kondisi Terkini ruang pada 



 

Penthouse Ms. A 

 

Persepsi Material yang existing sudah 

cukup terutama pada lantai, 

hanya dinding yang tidak mau 

polos, gunakan mix material. 

Hipotesis Penthouse yang kosong di 

bantu dengan wall covering 

menggunakan plywood 

finishing hpl membuat ruang 

menjadi terisi. 

Solusi Merancang interior pada 

ruang keluarga dengan 

menerapkan material keramik, 

cat dinding , dan gypsum pada 

plafon . 

 

Berikut merupakan Bubble lantai dasar 

Penthouse Ms.A : 

 

 

 

Area ruang keluarga Ms.A berukuran 3 m x 5 

m dengan total luas area adalah 15 m2.Di area 

kiri Ruang Keluarga terdapat cradenza , di 

area kanan terdapat foyer dan dapur, di area 

bawah terdapat tangga dan ruang makan. 

 

Adapun Tabel SWOT dari design dengan 

menerapkan material keramik, hpl dan cat 

dinding : 

Strength Merupakan material yang 

tidak terlalu mahal, namum 

memiliki daya awet dan 

kebersihan yang cukup tinggi . 

Weakness Jika terlalu sering terbaret, 

sulit di hilangkan dan akan 

memberikan bekas , sehingga 

juga harus berhati- hati . 

Oportunity Dengan menggunakan 

material yang tidak mahal 

namun menarik secara visual, 

dapat lebih meyakinkan klien 

untuk menggunakan design 

ini. 

Threat Jika terjadi kerusakan yang 

cukup parah , harus 

melakukan service atau 

mengganti material yang baru. 
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Kesimpulan sementara yang dapat di ambil 

dalam merancang sebagai berikut: 

1. Merancang layout ruang keluarga yang 

optimal , dan memikirkan sirkulasi agar 

seluruh anggota keluarga dapat 

berjalan dan melakukan aktivitas di 

ruang keluarga dengan nyaman. 

2. Merancang lighting di area ruang 

keluarga dengan menambahkan 

beberapa titik lampu dan juga merubah 

warna lampu ke warm white untuk 

menciptakan kesan yang nyaman 

secara visual saat berada di ruang 

keluarga 

3. Merancang interior ruang keluarga 

dengan menggunakan material yang 

mudah perawatan, yaitu plywood 

finishing HPL. 

4. Merancang interior pada ruang 

keluarga dengan menerapkan material 

keramik, cat dinding , dan gypsum pada 

plafon . 

Berikut Merupakan hasil design Penthouse 

Ms.A di Soho BSD setelah mengambil 

kesimpulan : 

 

 

Keyplan : 

 

 

 

 

 

Keyplan  
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 Adapun feedback yang diberikan oleh 

klien : 

1. Warna coklat yang terlalu gelap, 

ingin di cerahkan sedikit 

2. Ornamen Aksesoris kurang banyak 

3. Suka dengan konsep open space 

yang di berikan. 

Material yang di gunakan pada living Room 

di Penthouse Ms. A : 

1. Lantai :Keramik 80 x 80  

2. Dinding : Wall covering panel 

plywood 18 mm , rangka hollow 

dengan finishing HPL ex Aica, dan 

juga terdapat area tembok dengan 

finishing cat tembok warna putih 

bagi dinding yang tidak tercover. 

3. Plafon : Menggunakan Gypsum 9 

mm ex jayaboard dengan rangka 

hollow 4 cm x 4 cm , finishing cat 

tembok warna putih  

4. Furniture : Cradenza , Lemari 

material plywood 18 mm dengan 

finishing hpl ex Aica . 

IV.   SIMPULAN 

Kesimpulan yang dapat di ambil adalah : 

1. Pemilihan Material dapat 

mempengaruhi kenyamanan secara 

visual 

2. Perpaduan warna coklat dengan 

warna akromatik seperti putih dan 

hitam dapat menimbulkan kesan yang 

aman, nyaman sesuai dengan literatur. 

3. Pencahayaan secara alami sangat 

membantu memberi kesan ruangan 

secara natural sehingga membuat 

nyaman secara visual. 

4. Elemen pendukung vas bunga, pot 

bunga, permadani, lukisan dan pernak 

pernik secara tidak langsung 

membantu menghidupkan suasana 

ruang sehingga lebih terasa nyaman 

secara visual. 

5. Perpaduan garis veritikal dan 

horizontal dapat menimbulkan kesan 

yang santai dan tidak kaku, sedangkan 

garis lengkung membuat kesan yang 

lebih dinamis. 

V.   UCAPAN TERIMA KASIH 

Dalam menyusun laporan ini , peneliti tidak 

lupa untuk mengucapkan terima kasih serta 

puij dan syukur kepada seluruh pihak yang 

membantu dalam proses penyelesaian 

laporan ini .Oleh karena itu, peneliti ingin 

mengucapkan terima kasih kepada : 

1. Tuhan yang maha ESA karena telah 

memberikan segala rahmat nya 

kepada peneliti sehingga dapat 

menyelesaikan laporan ini. 

2. Bapak Heru Budi Kusuma S.Sn ., M.Ds 

selaku  dosen pembimbing yang sabar 



 

dan detail dalam penjelasannya yang 

panjang. 
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