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BAB II

THEORY DAN STUDI LITERATUR

THEORY

I.Mali

Pengertian lain Shopping Mall diartikan sebagai suatu area pergerakan (linier) pada suatu

area pusat bisnis kota ( central city business area ) yang lebih diorientasikan bagi pejalan kaki;
berbentuk pedestrian dengan kombinasi plaza dan ruang-ruang interaksional.12Maitland juga

menyatakan bahwa shoping mall adalah pusat perbelanjaan yang berintikan dari satu atau
beberapa departemen store besar sebagai daya tarik dari retail -retail kecil dan rumah makan

dengan tipologi bangunan seperti toko yang menghadap ke koridor utama mall atau pedestrian
merupakan unsur utama dari sebuah shoping mall, yang berfungsi sebagai sirkulasi dan sebagai

ruang komunal bagi terselenggaranya interaksi antar pengunjung dan pedagang.13
Sedangkan pada buku urband land institute, dikatakan bahwa shoping mall juga disebut

sebagai kelompok kesatuan komersial yang dibangun pada sebuah lokasi yang direncanakan,

dikembangkan, dimulai dan diatur menjadi sebuah unit operasi, berhubungan dengan lokasi,
ukuran, tipe toko dan area perbelanjaan dari unit tersebut. Unit ini juga menyediakan parkir yang

dibuat berhubungan dengan tipe dan ukuran total dari toko-toko.14

a. Shopping mall berdasarkan jangkauan pelayanan (Gruen Victor 1960)

• Pusat Perbelanjaan Lokal

Total area yang digunakan 2.787 - 9.290 m2 dengan tingkat layanan 5.000 -

40.000 orang. Jenis fasilitas :supermarket, toko - toko tunggal (shop unit).

• Pusat Perbelanjaan Distrik

Total area yang digunakan 9.290 - 27.870 m2 dengan tingkat layanan 40.000 -

150.000 orang. Jenis fasilitas :departement store, variety store, junior departement

store,supermarket, dan toko - toko tunggal.

• Pusat Perbelanjaan Regional

Total area yang digunakan 27.870 - 92.990 m2 dengan tingkat layanan 150.000 -

400.000 orang. Jenis fasilitas : junior departement store, departement store dan

toko-toko.

b. Shopping mall berdasarkan bentuk fisik (Nadine Benddington 1982)

• Shopping Street yaitu sederetan pertokoan di sepanjang sisi jalan. Contoh :

pertokoan disepanjang Malioboro.

12 Rubenstein, Harvey, M, Central City Mall, 1978
« Maitland, 1987
14 Urban land institute, Shopping Centers Development Handbook, Community Builders Handbook Series,

Washington, 1977
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• Shopping Center yaitu komplek pertokoan yang terdiri dari toko tunggal yang

disewakan atau dijual.

• Shopping Precint yaitu komplek pertokoan dengan stan toko menghadap keruang

terbukayang bebas dari kendaraan.

• Departement Store yaitu suatu toko yang sangat besar terdiri dari beberapa lantai

dan menjual bermacam - macam barang termasuk pakaian sampai peralatan

rumah tangga. Perletakkan barang memiliki tata letak yang khusus yang

memudahkan sirkulasi dan memberikan kejelasan akses. Contoh : matahari.

• Supermarket yaitu toko yang menjual barang - barang kebutuhan sehari - hari

dengan system pelayanan sendiri dan penjualan bahan makanan tidak melebihi 15

% dari sebuah area penjualan. Luas lantai berkisar 1.000 - 2.500 m2. Contoh :

Hero Supermarket.

• Departement Store dan Supermarket yaitu bentuk perbelanjaan modem yang

umum dijumpai ( gabungan departement store dan supermarket ). Contoh :

Malioboro Mall.

• Super Store yaitu toko satu lantai tetapi menjual berbagai jenis barang dengan

pelayanan sendiri, luas lantai berkisar 5.000 - 7.000 m2. Fasilitas ini sangat jarang

dijumpai karena lahan yang sangat terbatas.

c. Sistem pelayanan pada shopping mall (Mills,1976)

• Personal Service

Sistem pelayanan dimana konsumen membeli dan membayar dilayani oleh

pramuniagadi belakangcounter

• Self Selection

Sistem pelayanan dimana konsumen mencari sendiri barang sesuai dengan

kebutuhannya, kemudian memilih dan membawa barang ke kasir untuk membayar

dan di pak.

• Self Service

Sistem pelayanan dimana konsumen menggunakan alat angkut troli / keranjang

yang ada, mencari / memilih barang sendiri, kemudian menuju kasir untuk

membayardandipak.

Mall merupakan penggambaran dari kota yang terbentuk oleh elemen-elemen :15

• Anchor {Magnet)

Merupakan transformasi dari "nodes" dapat pula berfungsi sebagai land mark

perwujudannya berupa plaza dalam SHOPPING MALL .

16 Rubenstein, Harvey, M. Central City Mall, 1978, P: 25- 28
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• Secondary Anchor (Magnet Sekunder)

Merupakan transformasi dari "district" perwujudannya berupa retail store, super

market, super store dan bioskop.

• Street Mall

Merupakan transformasi "paths" perwujudannya berupa pedestrian yang

menghubungkan magnet-magnet.

• Landscaping (Pertamanan)

Merupakan transformasi dari "edges" sebagai pembatas pusat pertokoan di

tempat-tempat luar.

2.KarakteristikMall

Mall mempunyai karakteristik antara lain :

b. Pintu masuk

c. Atrium

d. Koridor

e. Lebar koridor

f. Lantai

g. Parkir

tunggal

di sepanjang koridor

tunggal

8-16 meter

3 lantai

mengelilingi bangunan mall (tidak adagedung

parkir)

h. Magnet (Anchor) :di setiap pengakhiran koridor ( hubungan

horizontal)

i. Jarak antar magnet : 100-200 meter.

3.Tata Letak dan Dimensi Shopping Mall

Salah satu faktor yang mempengaruhi sukses tidaknya suatu mall diantaranya adalah

tata letak dan dimensi mall. Di negara asalnya Amerika Serikat umumnya menggunakan tata

letak yang sederhana seperti bentuk huruf IT dan L.16 Hal ini sesuai dengan konsepnya
bahwa mall berbeda dengan konsep perbelanjaan lainnya yaitu mempunyai akses ke dalam

dengan koridor tunggal sehingga menjadikan semua outlet mempunyai peluang sama untuk
dikunjungi konsumen.17 Contoh shopping mall yang sukses dengan tata letak sederhana : 1)
Explanade Oxnard ( mall bentuk huruf Idi California ), 2) Yorkdale ( mall bentuk huruf Ldi
toronto), 3) Franklin Park Mall (mall bentuk huruf Tdi Toledo Ohio).

Untuk dimensi, berdasarkan penelitian di AS panjang mall minimal 180 meter dan

maksimal 240 meter,18 ketentuan ini sifatnya tidak mutlak, pada prinsipnya mall tidak boleh

terialu panjang sehingga pengunjung tidak mampu berjalan ke ujung mall. Untuk

16 Fries, Northen and Haskoll, M, 1977
17 Properti No. 38, Boom pusat Berbelanja, P: 23-32,1997
18 Fries, Northen and Haskoll, M, 1977
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mengantisipasi hal tersebut dan untuk mencapai tujuan setiap outlet mempunyai akses sama
terhadap pengunjung maka diperlukan adanya anchor pada tempat-tempat tertentu, jarak
antar anchor ± 100-200 meter. Anchor itu dapat berupa square, courts, food court, atau

tempat-tempat santai lainnya yang dapat mengalihkan perhatian dari kelelahan. Anchor-
anchor seperti tersebut diatas harus mempertimbangkan total area mewadahi keluberan (
termasuk court dan square) minimal 10 %dari total luas lantai.

Mall cenderung horizontal. Sudah menjadi kepastian takaran arsitektur seperti proporsi,
skala, simetri, balance dan dimensi diterapkan pada fisik bangunan karena selain mempunyai
pengaruh fisik juga berefek psikologis yang akan menentukan berhasil tidaknya decision of
desain. Merujuk pada teori *visual stop "yaitu " if the shopper is not trapped she will pas
through ' (jika pembeli tidak terjerat maka dia lewat begitu saja ), maksudnya bagaimana
aliran pengunjung dapat diarahkan sehingga mereka tidak hanya lewat begitu saja tapi
terdorong untuk melihat ke dalam outlet yang mereka lewati. Hal ini sangat dipengaruhi oleh

hal-hal seperti tersebut diatas.19

Bentuk-bentuk Mall yang Berhasil di USA

as
HI

MAIXBEMOnVK I

HI llH'IMliilgF]

MALLwnBEivnnc l '

Gambar: 4

Bentuk-bentuk Mall

Sumber: Hasil Olahan

4. Penataan Letak Outlet

Komposisi yang paling baik antara outlet dengan manchor adalah 40 %berbanding 60 %.20
Perietakkan anchor biasanya diujung atau pengakhiran koridor. Untuk mendapatkan suasana mall

yang variatif maka para tenant diberi kebebasan untuk me-lay-out outlet-nya sesuai cita rasa dan
citra produknya dengan ketentuan tidak merusak bangunan dan melanggar kontrak yang telah
ditetapkan sebelumnya. Hal ini akan membantu pengunjung dalam memilih produk yang disukai.

MALLBERBENTUK T

19 Maithland, Barry, 1987, Shopping Malls, Planning and Design, Nichols Publishing Co, New York.
2°Konstruksi,Juni1992.
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i.»ENruicuraER 3.SCNTVK T

5. BENTUK CABUNGAN2.BENTUK L

4. BENTUK SETENGAH LINGKARAN

Gambar: 5

Penataan Letak Outlet
Sumber: Hasil Olahan

5. Bentuk Mall

Terdapat tiga (3) bentuk umum mall dengan keuntungan dan kerugian tersendiri yaitu :21
a. Open Mall ( mall terbuka ), adalah mall tanpa pelingkup. Keuntungan adalah kesan luas

dan perencanaan teknis yang mudah sehingga biaya lebih murah. Kerugian berupa
kendala climatic control ( berpengaruh terhadap kenyamanan ) dan kesan pewadahan

kurang.

b. Enclosed Mall ( mall tertutup ), adalah mall dengan pelingkup. Keuntungannya berupa
kenyamanan climatic control. Kerugiannya adalah biaya mahal dan kesan kurang luas.

c. Integrated mall ( mall terpadu ), adalah penggabungan mall terbuka dan tertutup.
Biasanya berupa mall tertutup dengan akhiran mall terbuka. Munculnya bentuk ini
merupakan antisipasi terhadap keborosan energi untuk climatic control serta mahalnya
pembuatan dan perawatan mall tertutup. Mall ini juga bertujuan mengkonsentrasikan daya

tarik pengunjung pada mall tertutup.

B. STUDY LITERATUR

1.Central City

Spesifikasi Proyek:

• Nama Proyek

• Arsitek

• Location

• Luas lahan

• Luas lantai

: Central City

: Garim Architect And Engineers

: Banpu-dong, Seocho-ku, Seoul Korea

: 59.000 m2

: 266.000 m2

1Maithland, Barry, 1987, Shopping Malls, Planning and Design, Nichols Publishing co, New York, P
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: 5 basement, 33 lantai

»

Massa bangunanterdiri dari 2 massa utama yang
terletak pada satu garis sumbu simetri. Penataan
ruang dengan pola geometri dengan sirkulasi secara
linier pada tata massa ruang dalam memudahkan
pengunjung dalam pencapaian ruang - ruang di dalam
bangunan.

Site yang dikelilingi oleh jalan utama kota memudahkan
pengunjung dalam pencapaian ke bangunan. Jalan yang
mengelilingi site memperkuat karakter bangunan sebagai
landmark kota.

Gambar: 6

Analisa Tampak Bangunan Central City
Sumber: Hasil Olahan

>k

Tampak bangunan yang sangat simetris yang
merupakan pengulangan -pengulangan dari bentuk
bujur sangkar dengan pola yang sangat sederhana
mampu memberikan kesan monumental pada
bangunan. Karakter tampak bangunan masif -
transparan -masif memberikan efek bangunan
sebagai bangunan komersial.

Gambar: 7

Analisa Tampak Bangunan Central City
Sumber: Hasil Olahan

Kesan modern ditunjukkan dengan material - material pelapis kolom yang
dilapisi stainless steel

Dengan karakter hitam yang disorot dengan spot - spot lampu.

••51ZQ27

Gambar: 8

Analisa Interior CentralCity
Sumber: Hasil Olahan
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2.Putrajaya RetailCenter

Spesifikasi Proyek:

Nama Proyek

Arsitek

Location

Luas lahan

Luas lantai

Jumlah lantai

Putrajaya Retail Center

Parcel Z Precicnt

Putrajaya, Malaysia

240.000 m2

92.000 m2

2 basement, 4 lantai

m I I

Gambar: 9
Putrajaya retail centre

Sumber: Majalah Architecture Asia , edisi Juni
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Retail - retail yang ditempatkan pada
v pintu masuk utama ditujukan untuk aspek

ekonomi agar nilai retail - retail lebih
menjual dan lebih sering dikunjungi
pengunjung. Konsep ini sudah umum
digunakan pada mall - mall seluruh dunia.

Anchor tenant yang diletakkan pada
ujung - ujung koridor yang merupakan
magnet bagi para pengunjung
dimaksudkan untuk lebih mendukung

keberadaan retail - retail.

Gambar: 10
Analisa Tata Ruang Dalam Putrajaya Retail Center

Sumber: Hasil Olahan
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4 buah menara dimaksudkan sebagai point interest dan pemecah bentukan massa
bangunan agar lebih berkarakter. :

Pengolahan - pengolahan tampak dengan pengulangan modul dan material yang
sama lebih untuk memberikan efisiensi terhadap nilai guna dan fungsi bangunan.

Gambar: 11
Analisa Tampak Bangunan Putrajaya Retail Center

Sumber: Hasil Olahan

Mall / atrium yang ditempatkan ditengah - tengah massa bangunan dengan
area yang sangat luas dan penggunaan material baja sebagai tumpuan
skylight memberikan kesan lapang, lega dan berkarakter interior modern.

A

Entranceutama dengan menara sebagai
node sebagai penanda.

Anchor tenant yangmempunyai luasan ruang yang
sangat besar dan merupakan magnet bagi
pengunjung di tempatkan pada ujung massa
bangunan, dimaksudkan agar suasana retail - retail
lebih sering dikunjungi pengunjung.

••512D27

Gambar: 12
Analisa Ruang Dalam Bangunan Putrajaya Retail Center

Sumber: Hasil Olahan
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3. Sudirman Plaza Jakarta

Spesifikasi Proyek:

• Nama Proyek

• Arsitek

• Location

• Jumlah lantai

Sudirman Plaza Jakarta

PT. Airmas Asri

Jl. Sudirman Jakarta

2ground floor, 5 lantai, 1 basement

m

Gambar: 13
Performa Bangunan PlazaSudirman

Sumber: Majalah Architecture Asia, edisi Juni
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Karakter masa bangunanyang terpusat,
transparan dan membentuk setengah
lingkaran dengan as atau inti berbentuk
lingkaran penuh yang sangat simetris
memberikan efek bangunan komersial yang
sangat modern

Gambar: 14
Analisa TataMassa Bangunan Plaza Sudirman

Sumber: Hasil Olahan

I I
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Penggunaan material kaca dan
alumunium pada seluruh
eksterior bangunan dengan
model terbaru yang mempunyai
lapisan filmyangbisa
memberikan efek teduh didalam
dan penggunaan modul- modul
yangsederhana sangat
memberikan kesan paling modern
padasaat ini di indonesia

Gambar: 15

Analisa Penggunaan Material Bangunan Plaza Sudirman
Sumber: Hasil Olahan

C. BANGUNAN MODERN

Sejarah arsitektur modem dimulai dimulai dari latar belakang revolusi industri di era pencerahan di
negara Eropa dan Perancis pada awal abad 18. Pada zaman tersebut arsitektur berkembang
menentang superioritas dan keunggulan arsitektur pada zaman pertengahan, menentang keindahan
klasik (hand made) di ganti oleh bentuk-bentuk pabrikasi yang praktis dan indah, sehingga kriteria
keindahan dalam arsitektur terpresentasikan adaptasi bentuk kepada fungsi. Arsitektur merupakan
kesatuan arsitektur dan seniman.22. Dalam perkembangannya banyak menghasilkan aliran-aliran
arsitektur antara lain : Ekiektisme, Neo Klasik, Fungsionalis, Purisme Cubism, Art Deco, dan hingga
akhir abad 20-an yaitu Arsitektur Modern Kontemporer.

Salah satu motor penggerak arsitektur modern adalah Bauhaus yang tidak hanya menaruh
perhatian pada estetika industri tapi juga menekankan pada nilai guna dan produksi massal dengan
harga murah. Segala sesuatu dimuka bumi ini adalah hasil dari suatu rumusan sama dengan :(fungsi x
ekonomi).

Aspek-aspek penting dalam merencanakan dan membangun shopping mall sejalan dengan gaya
dan pemikiran arsitektur modem yaitu yang menekankan nilai guna dan keefektifan dalam kata lain
fungsi sejalan dengan ekonomi.

Arsitektur modern memanfaatkan teknologi sebagai aplikasi dari pengertian modern (mutakhir)
sehingga identik dengan teknologi tinggi yang sarat dengan revolusi penemuan baru . Perkembangan
Iptek berkaitan erat dengan perkembangan arsitektur dan ada keterkaitan yang kuat, bahwa "arsitektur
suatu masa menunjukan teknologi yang ada pada masa itu" semua itu dapat dilihat dari munculnya

22 Martina, Endy, Bahan mata kuliah perkembangan arsitektur 3, Arsitektur Ull, 2002.
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style dalam arsitektur pra tradisional yaitu style modem, post modem dan dekonstruksi, merupakan
bukti hasil rekayasa manusia dalam citra perkembangan teknologi yang syarat dengan temuan -

temuan baru.

Secara spasial atau secara umum arsitektur modern dari tahun ketahun mempunyai prinsip yang
sama yaitu idelogi bentuk yang mencakup bentuk - bentuk secara fungsional, elitis untuk setiap
manusia. Kesederhanaan gaya ( stylistic) yang anti ornamen sedangkan desain ideas mencakup

penggabungan yang harmonis serta asimitris.
Yang membedakan gaya modern dari masa ke masa adalah penggunaan jenis bahan bangunan

yang berbeda dari tahun ke tahun, ini disebabkan oleh adanya penemuan - penemuan atau inovasi -
inovasi baru pada bahan bangunan yang menyesuaikan kriteria modern pada masanya.

Dari studi permasalahan di atas dapat di ketahui bahwa untuk menciptakan fungsi yang efektif pada
pola peruangan mall, merujuk pada teori visual stop yaitu if the shopper is not trapped she will pas
through * (jika pembeli tidak terjerat maka dia lewat begitu saja ), maksudnya bagaimana aliran
pengunjung dapat diarahkan sehingga mereka tidak hanya lewat begitu saja tapi terdorong untuk
melihat ke dalam outlet yang mereka lewati. Perletakan anchor biasanya diujung atau pengakhiran

koridor.

Untuk menjelaskan bangunan yang akan dirancang agar sesuai dengan bentuk sebuah bangunan
mall yang modem harus memperhatikan aspek - aspek penting dalam perencanaannya agar sejalan
dengan gaya pemikiran arsitektur modem yaitu yang menekan nilai guna dan keefektifan, dengan kata
lain fungsi sejalan dengan ekonomi. Untuk itu performa bangunan yang akan di tampilkan
mencerminkan bangunan modern pada saat ini, bangunan tersebut dapat diwujudkan dengan
penggunaan karakter bangunan masif - transparan yang dapat memberikan kesederhanaan bentuk
yang terpadu secara harmonis dan simetris. Selain itu penggunaan material yang merupakan teknologi
penemuan baru bahan pada saat ini yang selaras dengan karakter modern.

I.Ven House

Bentuk bangunan yang simetris dengan garis -
garis tegas dan tanpa adanya ornamen sangat
mencerminkan tipe bangunan modern. HHV^H
Karakter tersebut dipertegas dengan material - B5^^ II
material kaca dan reiling baja yang simple mW&^I~^ -

Penonjolan bentukan kolom yang
simetris dan lugas memberi node pada
bangunan. , «#**: ,
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Gambar 16
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2.KithchenerCityMall

Analisa Bentuk Bangunan Modern
Sumber: Hasil Olahan

Interior dengan material kontemporer dan penempatan
spot - spot cahaya pada sudut - sudut tertentu
memberi kesan sangat modern pada saat itu

Pengulangan - pengulangan bentuk dengan
karakter - karakter bangunan masif -
transparan memberikan kesederhanaan bentuk
yang terpadu secara harmonis dan simetris
yang sangat mencerminkan ciri bangunan
modern

-1
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CITY MALL 1004

Gambar: 17

Analisa Bentuk Bangunan Modern
Sumber: Hasil Olahan

I I
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