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BAB II 

TINJAUAN DATA 

 

II.1.1 Definisi Fitness Center 

Fitness center merupakan suatu tempat berolahraga yang menyediakan 

fasilitas olahraga secara menyeluruh disuatu tempat. Kegiatan berolahraga di 

fitness center sekarang ini bukan lagi menjadi suatu kebutuhan saja, melainkan 

menjadi suatu gaya hidup tersendiri bagi masyarakat di Indonesia seperti Jakarta, 

Bandung, Surabaya dan kota – kosta besar lainnya. Berolahraga di fitness center 

dapat menjadi gaya hidup karena selain mendapatkan tubuh yang sehat, 

masyarakat juga mendapatkan penampilan yang menarik. 

Semakin meningkatnya kebutuhan masyarakat untuk berolahraga maka 

semakin banyak fitness center yang tumbuh dengan beragam tingkat atau level 

segmen konsumennya, serta menawarkan berbagai macam fasilitas tambahan 

seperti spa, sauna ataupun sanggar senam untuk membuat konsumen merasakan 

kenyamanan didalam fitness centre. 

• Suatu lembaga layanan jasa yang menyediakan berbagai macam fasilitas 

fitness serta berbagai sarana penunjang untuk berolahraga dan konsultasi 

kesehatan. 

(Pusat kesehatan jasmani ,Echols, 1996:224) 

 

II.1.2  SejarahPerkembangan Fitness Center 

 Sejarah Industri Kebugaran Fitness Center  di mulai dari tradisi kuno 

angkat batu, kemudian berkembang nya legenda tentang Milo dari Crotona, 

pemenang olimpiade gulat dari abad ke 6 sebelum masehi Ionaia. Berikut ini 

adalah tanggal-tanggal penting bagi sejarah perkembangan industri kebugaran : 

(Sumber : Standard Operating Procedures Gold’s Gym, page one) 

 

Di era  tahun 1980an 

Seorang profesional orang kuat datang ke Amerika, Eugene Sandow dan 

dia dinyatakan sebagai “Pria Terkuat Sedunia”.yang membuat perbedaan dia 
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dengan yang lain nya adalah keindahan quality tubuh nya.pria dan wanita 

menagumi keindahan dan keseimbangan bentuk tubuhnya. Penjualan barbel dan 

dumbel menanjak secara dramatis berkat Sandow yang mempopulerkan. 

Diadakan kontes ukuran tubuh untuk menjadi perbandingan. 

 

Di era tahun1921an 

Di Madison Square Gardens seorang anak muda yang bakal menjadi salah 

satu orang yang paling terkenal di Amerika menjuarai lomba “pria bertubuh 

paling sempurna”. Saat itu namanya adalah Angelino Siciliano.Untuk menunjang 

karirnya yang semakin populer, dia merubah namanya menjadi Charles Atlas. Dia 

menjadi sangat terkenal melalui iklan di majalah dan buku komik yang berjudul 

“Tensi yang Dinamik”, dimana seorang anak kurus yang mukanya pernah 

dilempar pasir,dikirim untuk mengikuti kursus membangun otot, kemudian 

pulang untuk mengalahkan lawannya. 

 

Di era 1930an 

Perhatian public terhadap kebugaran tubuh berkembang pada era tahun 

1930 disebuah pantai  bernama “Muscle Beach” di Santa Monica di mana orang 

berduyun datang untuk menonton para atlet ankat besi, binaraga dan pesenam. 

Kontes Ratu Muscle Beach segera diadakan. Disekitar akhir era 1930 beragam 

pertunjukan  mempertemukan petinju, pesenam, perenang, atlet angkat besi dan 

para atlit memperagakan atletik fitur sekaligus memperagakan tubuh mereka. 

 

Di era 1940an 

Atlet angkat beban John Grimek memenangkan kontes pertama body 

buildingyang sesungguhnya, Kontes Mr. Amerika, yang diadakan oleh AAU. 

Grimek mematahkan ide yang mengatakan bahwa orang yang berlatih dengan 

beban akan berotot dan tidak bisa melakukan hal-hal atletik. Pose rutin 

terkenalnya yang berlangsung selama dari 30 menit menunjukkan tingkat 

kekuatan yang luar biasa, kelenturan dan koordinasi. 
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Di era 1950an 

Binaraga masih merupakan olahraga yang tidak terkenal sampai Steeve 

Reeves (Mr. Universe dan Mr. America) memenangkan peran di film berjudul 

“Hercules”. 

 

Di era 1960an 

Muscle Beach pindah dari Santa Monica ke Venice di California. “The 

Pen” akhirnya menjadi surga bagi para calon pemenang. Bertahun-tahun seperti 

Vic Tanny, Jack La Lanne , Ben dan Joe Weider. Joe Weider gencar dalam 

mempromosikan binaraga. Melalui majalahnya Muscle Builder, yang kemudian 

dinamakan Muscle anf Fitness, Joe tidak hanya menyuguhkan artikel-artikel dan 

foto-foto tentang memulai fisim yang bagus, tetapi dia juga berhasil 

mengumpulkan banyak sekali informasi pelatihan yang berharga yang tetap dia 

bagikan ke 8 majalah kebugaran yang di produksi oleh Weider Publishing 

sekarang. Joe dan Ben Weider membentuk IFBB yang mempromosikan kontes 

binaraga yang paling prestisius : kontes Mr. Olympia. Larry Scoot yang pertama 

kalinya memenangkan titel itu. 

 

Di era 1970an 

Majalah Aerobics,yang terlaris : Berolahraga memperbaiki kesehatan. 

Film Dokumentasi, “Pumping Iron” ditayangkan pada tahun 1977, membuat 

binaraga semakin popular. American College of Sports Medicine set high fitness 

standards.Jutaan orang Amerika mulai berolahraga dan Fitness Industri besar 

lahir. 

 

Di era 1980an 

Pelatihan intensitas tinggi mulai Populer. Triathlon diperkanlkan.Jane 

Fonda’s  “Go For the Burn”  video dikeluarkan ke publik.Orang yang berlatih 

keras memuncak, banyak orang mulai terluka. Orang-orang mulai jenuh. 

Kebosanan mulai terlihat. 
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Di era 1990an 

Ditemukan bahwa berolahraga modern memberikan manfaat lebih tinggi, 

dengan melakukan aktifitas yang sehat seperti lari, beresepa, berenang dan lain 

sebagainya. 

Menurut Indah Koeswardani (pendiri Academi Fitness and Spa pertama di 

Indonesia) bahwa sejak tahun 2004 pertumbuhan bisnis kebugaran di Indonesia 

meningkat 30% per tahun yang hingga saat ini sudah mencapai pertumbuhan 

sebesar 60%. (Bisnis.com, Agustus 2007). 

 

II.1.3 Fungsi Fitness Center 

Fungsi Fitness Center 

Secara Umum Fitness Center merupakan tempat olahraga yang 

menyediakan fasilitas olahraga secara menyeluruh pada suatu tempat yang 

bertujuan untuk meraih kesehatan juga bentuk  tubuh proposional. 

 Selain bertujuan untuk meraih kesehatan, tidak sedikit juga orang yang 

datang ke fitness center bertujuan untuk menambah koneksi. Hal ini bisa 

dilakukan karena saat ini banyak sekali tempat kebugaran yang dedesain 

senyaman mungkin sehingga membuat para anggota merasa  nyaman. 

 

II.1.4 Alat-alat pada Fitness Center 

Dalam melakukan aktifitas olahraga, pengguna di bantu dengan peralatan 

olahraga, dimana alat-alat tersebut memiliki fungsi yang berbeda-beda dan 

diseusaikan dengan kebutuhan. Sebelum membahas tentang fungsi alat-alat 

tersebut, hendaknya mengetahui bagian otot-otot dalam tubuh manusia, sehingga 

pada saat pemakaian alat, pengguna dapat mengetahui fungsi dari alat-alat. 

Dalam melakukan kegiatan olahraga pada Fitness Center terdapat fasilitas 

alat-alat berat yang meliputi  
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Tabel ukuran  Alat Fitness 

LATIHAN 

BEBAN 

GAMBAR & NAMA ALAT UKURAN 

Latihan 

beban dada 

 
Gambar 1. Bench Press BF 47 

sumber : www.google.com 

 

 
Gambar 2. Chest Press 

sumber : www.google.com 

 

 
Gambar 3Smitch Machine E 155 

sumber : www.google.com 

 

249 cm x 150cm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

102cmx 173cmx 196cm 

 

 

 

 

 

 

128cmx 150cmx 160cm 
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Gambar 4. Cable Cross 
sumber : www.google.com 

 

 

131cmx213 cmx 220cm 

 

Latihan 

beban perut 

 

 
Gambar 5. Abdominal Bench 

sumber : www.google.com 

 

135cmx 70cm 

Latihan 

beban kaki 

 

 
Gambar 6.Leg Presss G3 PL 70 

 

sumber : www.google.com 

 
Gambar 7. Inner Thight 6601 

sumber : www.google.com 

 

 

192cmx108cmx150cm 

 

 

 

 

 

 

150 cmx145cmx 169cm 
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Gambar 8.Leg Curl 

sumber : www.google.com 

 
Gambar 9.Leg Extention 

sumber : www.google.com 

 

 

 

 

134cm x 106cmx 150cm 

Latihan 

beban 

punggung 

 

 
Gambar 10.Pull Down 
sumber : www.google.com 

 

 
Gambar 11. Hammer Row 

sumber : www.google.com 

189cmx134cmx210cm 

 

 

 

 

 

150cmx127cmxx130cm 
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Latihan 

beban bahu 

 

 
Gambar 12. Vertical ShoulderPress 

sumber : www.google.com 

 
Gambar 13.Chin up 

sumber : www.google.com 

246cmx 152 cm 

 

 

 

 

 

68cm x 101cmx 171cm 

 

Latihan 

beban 

tangan 

 

 
Gambar 14. Seated Arm Curl 

sumber : www.google.com 

 

 
Gambar 15. Biceps curl HD 3100 

sumber : www.google.com 

 

100 cmx 92cmx110 cm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  92cm x153cmx163cm 

DESAIN INTERIOR FITNESS CENTER GOLD’S GYM DI PLUIT JUNCTION JAKARTA/ERIN SEPRIANI



17 

Latihan 

manual 
 

 
Gambar 16.Multi Station 

sumber : www.google.com 
 

 

Gambar 17.Barbell rack 

sumber : www.google.com 

 

 
Gambar 18.Dumbell rack 

sumber : www.google.com 

 

200cm x 125cmx155cm 

 

 

 

 

 

 

 

137cmx160cm x 45 cm  

 

 

 

 

 

 

229cmx64cm x 84 cm 
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LATIHAN KARDIO   

Lari/jogging 

 
Gambar 19.Treadmill 
sumber : www.google.com 

 

220cmx36cmx122cm 

Bersepeda  

 
Gambar 20. Magnetic 

BikeSHARP 2156 
sumber : www.google.com 

 
 

Gambar 21. Recline Bike 

R2250 
sumber : www.google.com 

 

 

 

120cmx60cmx130cm 

 

 

 

 

 

 

 

 

120cmx50cmx110cm 
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Gambar 22. Cardio Wafe 

700 IE 
sumber : www.google.com 

 
Gambar 23. Synchro Forma 

sumber : www.google.com 

 
Gambar 24 Stepper ALT 

8004 
sumber : www.google.com 

 

160cmx75cmx150cm 

 

 

 

 

 

 

204 x 75cm x 160cm 

 

 

 

 

 

 

 

 

143cmX58cmX83cm 

Bersepeda  

 
Gambar 25. RPM 

sumber : www.google.com 

 

130x62x130cm 
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 II.1.5 Jenis ruang pada Fitness Center 

Terdapat jenis-jenis ruang dan area yang terdapat pada Fitness Center , 

antara lain : 

II.1.5.1Front Desk Area 

Front desk area termasuk terletak di bagian depan Lobby. Front desk area 

dapat dilalui oleh siapapun baik Pengunjung ataupun member fitness centre itu 

sendiri. Area ini bersifat terbuka namun tetap akan dijaga oleh security. 

 

II.1.5.2 Area Penerimaan  

Area Penerimaan adalah area yang digunakan oleh pengunjung dan 

karyawan. Didalam area ini pengunjungakan diterima oleh Security / Customer 

Service atau dapat juga disebut sebagai resepsionis.  

 

II.1.5.3 Member Lounge 

Member lounge adalah area tunggu untuk pengunjung yang akan 

melakukan kegiatan di dalam fitness centre 

 

II.1.5.4 Towel Counter 

 Towel counter adalah area yang digunakan oleh pengunjung sebelum 

melakukan aktifitas di dalam area fitness. Didalam area ini 

pengunjung/memberakan mengisi buku member untuk menukarkan kartu member 

dengan handuk yang tersedia di fitness centre, namun biasanya karyawanakan 

membantu jika karyawan akan merasa kesulitan.  

 

II.1.5.5 Area Customer Service 

Area Customer Service adalah area yang digunakan oleh staff frontof 

houseyaituCustomer Service Officer&sales department serta pengunjung.  
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II.1.5.6 Stratching Area 

Strachingarea adalah penghubung area antara ruang depan dengan area 

area lainnya di dalam fitness centre.  

 

II.1.5.7 Cycling Studio 

Cycling studio adalah area untuk olahraga sepeda yang terdapat didalam 

ruangan. 

 

II.1.5.8 Mind and Body Studio 

Merupakan ruang berlangsungnya kegiatan senam yang bersifat relaksasi 

dan membutuhkan ketenangan. 

 

II.1.5.9 Group Exercise Studio 

Group exercisestudio adalah area yang digunakan oleh pengunjung untuk 

beraktifitas senam. 

 

II.1.5.10 Free Weight Area 

Area free weight areaberbeda dengan area lainnya.Area ini memiliki 

ruangan yang cukup luas.Semua memberdi dalam fitness first dapat memasuki 

area ini tanpa ada pengaturan schedule kelas seperti area lainnya.Member dapat 

langsung melakukan aktifitas didalam ruangan tanpa harus mengantri. Sebelum 

memasuki area ini member/pengunjung akan bertemu dengan karyawan fitness 

departmentdimana member diberikan fasilitas fitness instructure yang dapat 

membantu ketika sedang beraktifitas olahraga.  

 

II.1.5.11 Cardio Area 

Di dalam fitness centre ini terdapat 2 cardio area.Didalam area ini terdapat 

fasilitas televisi yang bertujuan untuk memanjakan para member yang sedang 

berolahraga.Member juga dapat bertemu dengan instructure fitness di area ini. 
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II.1.5.12 Steam Sauna 

Ruang steam sauna inimerupakan ruangan yang tertutup.Ruangan ini 

adalah ruangan semi private karena hanya memberfitness first saja yang dapat 

masuk ke dalam. Area ini terletak jauh dari ruang depan karena area ini 

membutuhkan privasi.  

 

II.1.5.13 Cafetaria Lounge 

Cafetaria lounge adalah khusus untuk mendukung kegiatan di dalam 

fitness centre.Area ini termasuk area service.Cafetaria lounge ini berbeda dengan 

area lainya karena di area ini disediakan tempat duduk untuk pengunjung yang 

ada di dalam fitness centre.Area ini biasanya berdekatan dengan area olah raga 

lainnyadan sifat ruangan ini adalah ruangan yang terbuka. 

 

II.1.5.14 Locker Room 

Ruangan ini digunakan untuk menyimpan pakaian aatau barang-barang 

yang dibawa oleh member.Ruangan ini bersifat tertutup yang termasuk kedalam 

zona semi privat.Aktivitas yang dilakukan didalam ruangan ini adalah menyimpan 

barang-barang di dalam locker.Material yang digunakan adalah material yang 

dapat menyerap suara agar privacypengunjung dapat terjaga dengan baik. 

 

II.1.5.15 Swimming Pool 

Area swimming pool terletak di area yang sulit dijangkau dan terdapat 

pengawasan yang lebih untuk mengawasi kegiatan yang ada di swimming pool. 

Ruangan ini masih dapat dimasuki oleh karyawan dan member yang mempunyai 

akses untuk dapat masuk kedalam. 

 

II.1.5.16 Back Office (Staff Area) 

Back Office (Staff Area) termasuk kedalam zona privat karena hanya dapat 

dimasuki oleh karyawan saja. Didalam area ini terdapat beberapa area seperti area 

manager, sales department,ruang hub manager, area filing, copier, pantry, dan 

kamar mandi.  
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I1.1.5.17 Staff Club Storage 

Staff club storage ini hanya karyawan  saja yang dapat masuk kedalamnya.  

 

II.2 Tinjauan Khusus Jakarta 

II.2.1 Letak Geografis Jakarta 

Seusai perancangan interior yang mengambil lokasi di Jakarta, maka 

adanya data - data khusus mengenai garis besarnya salah satu nya adalah: 

 

Lokasi Jakarta 

Jakarta, adalah ibu kota terbesar di dunia .Terletak di pantai barat laut 

jawa, ini memiliki luas wilayah 661 kilometer persegi(255 sq mi) dan 2010 sensus 

penduduk hitungan 9.580.000. Jakarta merupakan pusat ekonomi negara, budaya 

dan politik. Ini adalah kota terpadat di Indonesia dan di Asia Tenggara, dan 

merupakan kota terbesar kesepuluh di dunia. Daerah perkotaan, Jabotabek, adalah 

terbesar kedua di dunia. Jakarta terdaftar sebagai kota global dalam globalisasi 

dunia 2008 dan kelompok studi kota da jaringan (GAWC) penelitian.kota Jakarta 

adalah: 

1. Jakarta Pusat, adalah kota Jakarta terkecil dan rumah bagi sebagian besar 

pusat Jakarta administrative dan politik.Hal ini di tandai dengan taman besar 

dan bangunan- bangunan colonial Belanda. Landmark termasuk Monumen 

Nasional (Monas) , para masjid Istiqal , yang Katedral Jakarta, dan museum. 

2. Jakarta Barat, memiliki konsentrasi tertinggi industry skala kecil di Jakarta. 

Daerah ini termasuk Pecinaan di Jakarta dan landmark termasuk bangunan 

Langgam Cina dan bangunan took merah. Jakarta Barat berisi dari kota tua. 

3. Jakarta Selatan, awalnya direncanakan sebagai kota satelit, kini lokasi pusat 

perbelanjaan besar kelas atas dan daerah perumahan makmur. Jakarta Selatan 

fungsi sebagai penyangga air tanah Jakarta, tetapi baru-baru daerah sabuk 

hijau ternacam oleh perkembangan baru. Sebagai besar kawasan CBD Jakarta 

terkonsentrasi di Setia Budi, Jakarta Selatan, berbatasan dengan Taah Abang 
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atau daerah Sudirman Jakarta Pusat. 

4. Jakarta Timur, wilayah yang ditandai dengan beberapa sektor indusrti 

didirikan di kota ini, ada juga masih beberapa daerah rawa-rawa dan sawah di 

kota ini. 

5. Jakarta Utara, adalah satu–satu nya kota di jakarta yang dibatasi oleh laut (laut 

jawa). Ini adalah lokasi dari Tanjung Priok Port. Industri skala besar dan 

menengah terkosentrasi di Jakarta Utara. Jakarta Utara berisi lokasi Kota Tua 

Jakarta, sebelumnya dikenal sebagai Batavia sejak abad ke-17, dan merupakan 

pusat VOC aktivitas perdagangan di Hindia Belanda. Juga terletak di Jakarta 

Utara adalah Taman Impian Jaya Ancol. 

 

Aspek Budaya 

Indonesia terdiri atas ratusan suku bangsa yang masing-masing memiliki 

adat istiadat, bahasa, agama, dan kepercayaan yang berbeda-beda, sehingga tata 

kehidupan nasional yang berhubungan dengan interaksi antar golongan 

mengandung potensi konflik yang besar karena mengenai berbagai macam ragam 

budaya. Indonesia pada khusunya masyarakat Jakarta merupakan masyarakat 

perkotaan yang mengikutinyang mengikuti perkembangan jaman, yaitu mengikuti 

arus globalisasi. Sehingga penduduk Jakarta lebih mudah menerima perubahan 

budaya baru dari luar disbanding dengan daerah lainnya yang adadi Indonesia 

karena Jakarta merupakan Ibukota Indonesia, walaupun tetap tidak melupakan 

budaya asli nya. 

 

Aspek Ekonomi 

1. Wilayah Nusantara mempunyai potensi ekonomi yang tinggi, seperti posisi 

khatulistiwa, wilayah laut yang luas, hutan tropis yang besar, hasil tambang 

dan minyak yang besar, serta memiliki penduduk dalam jumlah cukup besar. 

Oleh karena itu, implementasi dalam kehidupan ekonomi harus berorientasi 

pada sector pemerintahan, pertanian, dan perindustrian. 

2. Pembangunan ekonomi harus memperhatikan keadilan dan keseimbangan 

antar daerah. Oleh sebab itu, dengan adanya otonomi daerah dapat 
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menciptakan uapaya dalam keadaan ekonomi. 

3. Pembangunanekonomi harus melibatkan partisipasi rakyat, seperti dengan 

memberikan fasilitas kredit mikro dalam pengembangan usah kecil. 

 

Aspek Sosial  

Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam kehidupan social, yaitu : 

1. Mengembangkan kehidupan bangsa yang serasi antara masyarakat yang 

berbeda, dari segi budaya, status sosial, maupun daerah. Contohnya dengan 

pemerataan pendidikan di semua daerah dan program wajib belajar harus 

dipriortiskan bagi daerah tertinggal. 

2. Pengembangan budaya, untuk melestarikan kekayaan, serta dapat dijadikan 

kegiatan pariwisata yang memberikan sumber pendapatan nasional 

maupundaerah. Contohnya dengan pelestarian budaya, pengembangan 

museum, dan cagar budaya. 

 

II.2.2 Karakteristik Mayarakat Jakarta 

Pengertian masyarakat 

Dalam bahasa Inggris masyarakat adalah society yang pengertiannya 

mencakup interaksi sosial, perubahan sosial, dan rasa kebersamaan.Istilah 

masyarakat disebut pula sistem sosial. Untuk pemahaman lebih luas tentang 

pengertian masyarakat sebaiknya kita kemukakan beberapa definisi masyarakat 

sebagai berikut: 

 Selo Soemardjan, Masyarakat adalah orang-orang yang hidup bersama dan 

menghasilkan kebudayaan. 

 Menurut J.L. Gilin dan J.P. Gilin, Masyarakat adalah kelompok yang tersebar 

dengan perasaan persatuan yang sama. 

 Max Weber menjelaskan pengertian masyarakat sebagai suatu struktur atau 

aksi yang pada pokoknya ditentukan oleh harapan dan nilai-nilai yang 

dominan pada warganya. 

 Menurut sosiolog Emile Durkheim, masyarakat adalah suatu kenyataan 

objektif-individu-individu yang merupakan anggota-anggotanya. 
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 Karl Marx berpendapat bahwa Masyarakat adalah suatu struktur yang 

menderita ketegangan organisasi ataupun perkembangan karena adanya 

pertentangan antarakelompok-kelompok yang terpecah-pecah secara 

ekonomis. 

 Masyarakat menurut M.J. Herskovits adalah kelompok individu yang 

diorganisasikan dan mengikuti suatu cara hidup tertentu. 

 Koentjaraningrat (1994) menjabarkan definisi masyarakat adalah kesatuan 

hidup manusia yang berinteraksi menurut suatu sistem adat istiadat tertentu 

yang bersifat kontinyu dan terikat oleh suatu rasa identitas yang sama. 

 Ralph Linton (1968), masyarakat adalah setiap kelompok manusia yang hidup 

dan bekerja sama dalam waktu yang relatif lama dan mampu membuat 

keteraturan dalam kehidupan bersama dan mereka menganggap sebagai satu 

kesatuan sosial. 

 

Karakteristik masyarakat Jakarta 

Ada beberapa ciri yang menonjol pada masyarakat perkotaan Jakarta, 

yaitu: 

1. Kehidupan keagamaannya berkurang, kadangkala tidak terlalu dipikirkan 

karena memang kehidupan yang cenderung kearah keduniaan saja. 

2. Orang kota pada umumnya dapat mengurus dirinya sendiri (Individualisme). 

3. Pembagian kerja diantara warga-warga kota juga lebih tegas dan mempunyai 

batas-batas yang nyata. 

4. Kemungkinan-kemungkinan untuk mendapatkan pekerjaan juga lebih banyak 

diperoleh warga kota. 

5. Jalan kehidupan yang cepat dikota-kota, mengakibatkan pentingnya faktor 

waktu bagi warga kota, sehingga pembagian waktu yang teliti sangat penting, 

intuk dapat mengejar kebutuhan-kebutuhan seorang individu. 

6. Perubahan-perubahan tampak nyata dikota-kota, sebab kota-kota biasanya 

terbuka dalam menerima pengaruh-pengaruh dari luar. 

7. Modernisasi dan kehidupan urban, yang dimaksudkan masyarakat kota Jakarta 

dapat menerima budaya yang masuk dan mengikuti sesuai dengan adaptasi 
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percampuran kultur budaya luar dan dalam negeri. 

Giddens (1995), mengatakan “modernity is taken by most who use it, 

including myself, to refer to an historically specific socio-economic and cultural 

formation whose claims to universality are questionable”. 

 

II.3 Tinjauan Khusus Mall 

II.3.1 Pengertian Mall 

Mall yang merupakan salah satu bangunan komersial bukan hanya sebagai 

tempat perbelanjaan namun sebagai tempat pemenuhan tuntutan konsumsi global 

hingga menjadi ruang publik (public space)yang kerap kali dikunjungi oleh para 

pengunjung dari berbagai kelas/ strata sosial. Berkunjung ke mall-mall hanya 

sekedar untuk ber-hangout, window shopping, dan mencari hiburan untuk 

menghilangkan kepenatan di tengah-tengah hiruk pikuknya kehidupan perkotaan 

telah menjadi tren dan gaya hidup (lifestyle)dari masyarakat kota. 

Kebutuhan akan gaya hidup mewah (living luxurious)dan dinamis yang 

menjadi tren bagi masyarakat mapan ibu kota, mendorong maraknya kehadiran 

mall-mall di Jakarta, khususnya high-end mall, yaitu mal yang memiliki target 

pasar kalangan atas dan ekspatriat tentunya memiliki daya tarik tersendiri melalui 

konsep desain baik eksterior maupun interior bangunan yang ingin ditampilkan 

serta menawarkan berbagai fasilitas yang memberi kenyamanan, kemewahan bagi 

para konsumennya. 

Sebuah mal tentunya memiliki sebuah icon/landmark yang tercermin dari 

main atrium, dimana main atrium tersebut dapat menampilkan citra (image)dari 

sebuah mall melalui tampilan dari konsep desain, penerapan elemen desain 

interior (bentuk, warna, skala, pola, tekstur, dan cahaya1) dengan tepat, 

penggunaan material-material yang berkualitas premium sesuai dengan target 

pasarnya yaitu masyarakat kalangan atas dan ekspatriat, serta suasana atau 

kenyamanan hati (mood)dalam arsitektur dapat disamakan dengan “sense of 

place” atau ‘keterasaan sebuah ruang’ dan “ambience” dalam interior- konsumen 

yang dirasakan oleh pengunjung sehingga terbentuk sebuah persepsi. 

Ballast, David (1992), Interior Design Reference Manual, Proffesional 
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Pulications., Inc, California. 

 

II.3.2 Fungsi Mall 

Fungsi pusat perbelanjaan tidak hanya sebagai sarana jual beli barang, 

namun mempunyai fungsi rekreatif, maka pusat perbelanjaan perlu dilengkapi 

dengan sarana yang menunjang fungsinya sebagai sarana rekreasi. Selain itu 

shopping mall juga berfungsi sebagai : 

1. Fungsi Ekonomi : yaitu sebagai pendukung dinamisasi perekonomian kota dan 

sebagai wadah penampungan dan penyaluran produksi dan produsen untuk 

kebutuhan masyarakat. 

2. Sebagai fasilitas penunjang perbelanjaan: adanya keinginan untuk 

menyediakan fasilitas perbelanjaan yang dapat memenuhi kebutuhan 

masyarakat secara materi baik secara kualitas maupun kuantitas . 

 

II.3.3 Tipe Bangunan Mall 

Tipe bangunan mall di sesuaikan dengan kebutuhan dan lokasi , yaitu: 

 Mall yang dikhususkan sebagai saran pusat perbelanjaan dan rekreasi 

 Mall sebagai sarana perbelanjaan , rekreasi dan kantor. 

 

Sedangkan tipe bangunan mall ada beberapa macam yaitu : 

 High  rise building (bangunan lebih dari 20 lantai) 

 Middle rise building (bangunan 4 lantai sampai dengan 20 lantai) 

 Low rise building (bangunan 1 sampai dengan 3lantai) 

 

II.3.4 Sirkulasi Pusat Perbelanjaan 

Permasalahan sirkulasi pada pusat perbelanjaan ini sangat berkaitan 

dengan perencanaan mall yang mencakup tentang aksebilitas dengan parkir 

kendaraan transportasi dan jangkauan keamanan untuk menghindari kelelahan 

pengunjung, jarak antara focal point adalah tiap 200-250 meter. 

DESAIN INTERIOR FITNESS CENTER GOLD’S GYM DI PLUIT JUNCTION JAKARTA/ERIN SEPRIANI


