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ABSTRAK 

Dewi Wismonowati. 2013. “Kajian Tata Ruang Dalam  Berdasarkan  Kenyamanan Fisik 

Pengguna Bangunan( Studi Kasus : Ruang Pengelola Jurusan Teknik Sipil Fakultas Teknik  

Universitas Negeri Semarang )”. Skripsi, Jurusan Teknik Sipil, Fakultas Teknik, Universitas 

Negeri Semarang. Diharto, S.T.,M.Si. dan Andi Purnomo, S.T.,M.A. 

Kata Kunci :Tata Ruang Dalam, Kenyamanan Fisik, Ruang Pengelola. 

Ruang pengelola Jurusan Teknik Sipil yang terletak di gedung E4, pada mulanya 

diperuntukan sebagai ruang laboratorium / ruang praktik.Karena terjadi perubahan fungsi ruang, 

maka penataan ruang pengelola Jurusan Teknik Sipil kurang sesuai atau hanya di tata berdasarkan 

dengan kebutuhan. Sehingga diperlukan penelitian“Bagaimana kenyamanan fisik tata ruang dalam 

yang ada di ruang pengelola Jurusan Teknik Sipil Universitas Negeri Semarang?”. Tujuan 

Penelitian inimengetahui tingkat kenyamanan dari  pendapat Pengelola, Dosen, Staf Kependidikan, 

dan Mahasiswa Jurusan Teknik Sipil. 

Metode penelitian yang digunakan adalah metode dokumentasi, yakni memvisualisasikan 

keadaan ekxisting ruang Pengelola Jurusan Teknik Sipil. Dan metode kuantitatif yakni 

menghimpun data menggunakan instrumen.Instrumen dalam penelitian ini menggunakan  

kuesioner / angket.Hasil penelitian tentang kenyamanan fisik tata ruang dalam berdasarkan 

pengelola Jurusan Teknik Sipil kategori cukup (57%);menurut dosen, staf kependidikan, 

mahasiswa Jurusan Teknik Sipil masuk dalam kategori cukup (59%). Persentase tiap indikator (1) 

ukuran perabot kantor menurut Pengelola Jurusan Teknik Sipil masuk kategori cukup (54%); 

menurut dosen, staf kependidikan, dan mahasiswa masuk kategori cukup (64%). (2) Penerangan 

persepsi pengelola Jurusan Teknik Sipil masuk kategori cukup (60%); menurut persepsi dosen, 

staf kependidikan, dan mahasiswa masuk kategori cukup (57%). (3) Kerapian persepsi Pengelola 

Jurusan Teknik Sipil masuk kategori tidak nyaman (47%);menurut dosen, staf  kependidikan, dan 

mahasiswa Jurusan Teknik Sipil masuk kategori cukup (53%). (4) Kebisingan berdasarkan 

pengelola Jurusan Teknik masuk kategori cukup (67%); menurut dosen, staf kependidikan, dan 

mahasiswa Jurusan Teknik Sipil masuk kategori cukup (54%). (5) Sirkulasi persepsi pengelola 

Jurusan Teknik Sipil masuk kategori cukup (64%);menurut dosen, staf kependidikan, dan 

mahasiswa Jurusan Teknik Sipil masuk kategori cukup (57%). (6) Privasi persepsi pengelola 

Jurusan Teknik Sipil masuk kategori cukup (64%);menurut dosen, staf kependidikan, dan 

mahasiswa Jurusan Teknik Sipil masuk kategori cukup (61%). (7)  Perabot kantor persepsi 

pengelola Jurusan Teknik Sipil masuk kategori lengkap (69%);menurut persepsi dosen, staf 

kependidikan, dan mahasiswa Jurusan Teknik Sipil masuk kategori cukup (61%). (8) Warna 

persepsi pengelola Jurusan Teknik Sipil masuk kategori nyaman (70%);menurut dosen, staf 

kependidikan, dan mahasiswa Jurusan Teknik Sipil masuk kategori cukup (60%). (9) Penghawaan 

persepsi pengelola Jurusan Teknik Sipil masuk kategori cukup (66%);menurut dosen, staf 

kependidikan, dan mahasiswa Jurusan Teknik Sipil masuk kategori cukup (61%). 

Jadi kesimpulankenyamanan fisik tata ruang dalam berdasarkan Pengelola Jurusan Teknik 

Sipil masuk kategori cukup (57%); menurut dosen, staf kependidikan, mahasiswa Jurusan Teknik 

Sipil masuk kategori cukup (59%). Hal yang perlu diperhatikan yakni dalam kerapian. Melihat 

kerapian ruang pengelola Jurusan Teknik Sipil persepsi pengelola jurusan yang masuk kategori 

tidak nyaman. Pengelola Jurusan Teknik Sipil untuk dapat menata kembali ruangannya. Agar 

terasa nyaman dari segi kerapian tata ruang dalam. Fakultas Teknik Universitas Negeri Semarang, 

agar merencanakan pembangunan gedung yang khusus digunakan sebagai ruang pengelola jurusan 

dan dosen di Jurusan Teknik Sipil. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Suatu universitas atau perguruan tinggi khususnya pada tiap jurusan memiliki 

ruang pengelola masing – masing. Kegiatan yang dilakukan di ruang pengelola 

adalah kegiatan akademika pelayanan kepada semua civitas akademika di jurusan. 

Baik pada mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan (tenaga administrasi, 

tenaga teknisi, dan tenaga laboratorium). 

Begitu juga dengan Jurusan Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Negeri 

Semarang, salah satu kegiatan civitas akademika dilakukan di ruang pengelola.  

Pengelola Jurusan Teknik Sipil meliputi Ketua Jurusan, Sekertaris Jurusan, 

Kepala Laboratorium, Ketua Program Studi S1 Pendidikan Teknik Bangunan, 

Ketua Program Studi S1 Teknik Arsitektur, Ketua Program Studi S1 Teknik Sipil 

dan Ketuan Program Studi D3 Teknik Sipil. Hal tersebut menuntut suasana kerja 

yang nyaman dan sistem kerja yang teratur. Karena lingkungan kerja yang baik 

ikut berperan serta dalam peningkatan efektifitas kerja. 

Namun hal itu tidak terlihat pada penataan ruang kerja yang terdapat pada 

ruang pengelola Jurusan Teknik Sipil Fakultas Teknik. Melihat sedikit ke 

belakang, ruang pengelola yang terletak di gedung E4, pada mulanya di 

peruntukan sebagai ruang laboratorium atau ruang praktik. Yang mana desain 

awal merupakan ruang yang luasannya cukup besar tanpa sekat. Karena alasan 
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tersebut dan tidak adanya alternatif lain maka, ruang yang dulunya laboratorium 

atau praktik diubah fungsi menjadi ruang pengelola jurusan. 

Berarti ruang Jurusan Teknik Sipil yang sekarang ini adalah perubahan dari 

fungsi awalnya. Karena terjadi perubahan fungsi ruang maka, penataan ruang 

pengelola Jurusan Teknik Sipil kurang sesuai atau hanya di tata berdasarkan 

dengan kebutuhan. Penataan ruang kurang diperhatikan dari segi penataan 

furniture, sirkulasi, maupun penyimpanan arsip. 

Beberapa tatanan ruang kurang diperhatikan, seperti dari segi penataan 

furniture yang terkadang mengganggu sirkulasi alur kerja. Penataan arsip yang 

kurang terorganisir dikarenakan tidak tersedianya tempat yang memadai. 

Beberapa dokumendiletakan begitu saja dilantai, yang menjadikan ruang terkesan 

tidak rapi. Sebagai contoh, ruang Ketua Jurusan Teknik Sipil luas 13,3 m² terdapat 

meja kursi tamu, meja kursi kerja, meja kursi komputer, almari arsip. Melihat luas 

ruang tersebut dengan furniture yang ada sangat terkesan sempit. Demikian pula, 

ruang Sekretaris Jurusan luasnya 6,25 m² terdapat meja kursi kerja, meja kursi 

komputer, almari arsip dan lemari besi. Bisa di bayangkan luasan ruang dengan 

furniture tersebut terkesan sempit. 

Padahal seharusnya tata ruang kantor juga memperhatikan kenyamanan dari 

segi penggunanya. Pentingnya alur kerja yang sistematis agar menghemat tenaga 

dan lebih efisien. Penataan furniture yang tepat akan memberikan kesan bahwa 

ruangan tersebut terlihat rapi dan sistem kerja terasa nyaman, efisien, dan lebih 

terorganisir, dibantu juga dengan penataan arsip yang sangat membantu dalam 

menemukan dokumen yang diinginkan.  
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Dengan latar belakang inilah penulis memilih ruang pengelola Jurusan 

Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Negeri Semarang sebagai objek 

penelitian skripsi. Dengan judul “Kajian Tingkat Kenyamanan Fisik Ruang Dalam 

Berdasarkan Persepsi Pengguna (Studi Kasus : Ruang Pengelola Jurusan Teknik 

Sipil Fakultas Teknik Universitas Negeri Semarang)” 

 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah 

untuk penelitian ini adalah  

a. Bagaimana kondisi eksisting tatanan ruang yang ada di kantor pengelola 

Jurusan Teknik Sipil Universitas Negeri Semarang? 

b. Bagaimana tingkat kenyamanan fisik dilihat dari persepsi penggunanya? 

 

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.3.1. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan pokok masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah untuk 

mengetahui tingkat kenyamanan fisik kantorPengelola Jurusan Teknik Sipil 

Universitas Negeri Semarang berdasarkan persepsi pengguna. 

1.3.2. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis yakni menambah perbendaharaan ilmu mengenai tata 

ruang dalam. 
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2. Manfaat Praktis sebagai bahan kajian lebih lanjut penelitian berikutnya, 

sebagai bahan kajian dalam penataan tata ruang dalam (ruang kerja) yang 

lebih efisien dan efektif dalam menunjang kinerja. 

 

1.4.Batasan Masalah 

1. Lokasi objek penelitian diruang pengelola yang berada gedung E4 lantai 

2 Jurusan Teknik Sipil Universitas Negeri Semarang. 

2. Kenyamanan yang dimaksud disini adalah kenyamanan fisik terhadap 

tata ruang yang ada di dalam ruang pengelola Jurusan Teknik Sipil.  

3. Responden adalah dosen, staf, dan mahasiswa di Jurusan Teknik Sipil  

Fakultas Teknik Universitas Negeri Semarang. 

 

1.5.Sistematika Skripsi 

Laporan penelitian skripsi dengan judul Kajian Tata Ruang dalam 

terhadap kenyamanan fisik pengguna bangunan (Studi Kasus : Ruang 

pengelola Jurusan Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Negeri Semarang) 

meliputi hal-hal sebagai berikut : 

BAB I Pendahuluan, pada bagian ini penulis memaparkan mengenai latar 

belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian, 

batasan kajian, metode penelitian dan jadwal penelitian yang digunakan dalam 

menyusun laporan skripsi ini. 

BAB II Landasan Teori, pada bagian ini penulis memaparkan pembahasan 

mengenai dasar teori tata ruang dalam, desain ruang terhadap 
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kegunaannyayang didapat dari berbagai sumber, baik buku maupun media 

elektronik yaitu internet. 

BAB III Metode Penelitian, pada bagian ini penulis mendeskripsikan metode 

yang di gunakan dalam penelitian dengan studi kasus ruang pengelola Jurusan 

Teknik Sipil Universitas Negeri Semarang  

BAB IV Analisis Data, pada bagian ini penulis menganalisa data-data di 

lapangan berkaitan dengan kenyamanan ruang pada kantor pengelola jurusan 

teknik sipil Universitas Negeri Semarang, analisa berdasarkan pada teori – 

teori BAB II. 

BAB V Kesimpulan dan Saran, memberikan simpulan dan isi pembahasan 

dan memberikan saran menurut teori. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1.Tata Ruang Kerja 

2.1.1. Pengertian Tata Ruang Kerja 

Pengertian kantor oleh Moekijat (1997:3), kantor adalah setiap tempat yang 

biasanya dipergunakan untuk pelaksanan pekerjaan tata usaha (pekerjaan kantor, 

pekerjaan tulis menulis), dengan nama apapun juga tempat tersebut mungkin 

diberikan. Untuk memperjelas pengertian tata ruang kerja atau perkantoran dapat 

lah dikutip 2 perumusan yang berikut : 

1. “Office layout may be defined as the arrangement of furniture and equipment 

within available floor space”. Tata ruang perkantoran  dapat dirumuskan 

sebagai penyusunan perabotan dan alat perlengkapan pada luas lantai yang 

tersedia. 

2. “Office layout is the determination of the space requipment and of the 

detailed utilization of the space in order to provide a practical arrangement 

of within reasonable costs”. Tata ruang perkantoran adalah penentuan 

mengenai kebutuhan – kebutuhan ruang dan tentang penggunaan secara 

terperinci dari ruang ini untuk menyiapkan suatu susunan yang praktis dari 

faktor – faktor fisik yang dianggap perlu bagi pelaksanaan kerja perkantoran 

dengan biaya yang layak. ( Gie, 2000:186). 

Sedang pengertian tata ruang kantor oleh Moekijat (1997) adalah penentuan 

syarat ruang dan penggunaannya secara terinci daripada ruang ini untuk 
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memberikan susunan perabot dan perlengkapan yang paling praktis yang 

diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan kantor. 

2.1.2. Macam-Macam Tata Ruang Kerja 

a. Tata Ruang Terpisah – Pisah 

Pada susunan ini ruangan untuk bekerja terbagi – bagi dalam beberapa satuan. 

Pembagian ini dapat terjadi karena keadaan gedungnya yang terdiri atas kamar – 

kamar maupun karena memang sengaja dibuat pemisah buatan, misalnya dengan 

partisi kayu atau dinding kaca. 

b. Tata Ruang Yang Terbuka 

Menurut ini ruang kerja yang bersangkutan tidak bersangkutan tidak 

dipisahkan. Jadi, semua aktifitas dilakukan pada satu ruang terbuka, tidak lagi 

dipisahkan menurut kamar atau partisi buatan. Ruang besar terbuka adalah yang 

lebih baik daripada ruang yang sama luasnya tetapi terbagi dalam satuan – satuan 

kecil. 

2.2.Kenyamanan Fisik 

2.2.1. PengertianKenyamanan Fisik 

 Lingkungan kerja yang baik akan membuat para pekerja merasa nyaman. 

Jika pekerja atau karyawan merasa nyaman dalam bekerja bisa dipastikan 

produktifitas akan meningkat. Peningkatan produktifitas secara tidak langsung 

akan meningkatkan keuntungan perusahaan. Banyak faktor yang mempengaruhi 

kenyamanan kerja, salah satunya bisa diciptakan melalui perencanaan lingkungan 

fisik kantor yang baik (Maryati, 2008). 
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 Bekerja akan lebih tenang bilamana lingkungannya tidak bising, tidak ada 

suara – suara yang mengganggu konsentrasi kerja. Atau mungkin bekerja akan 

lebih nyaman jika sambil mendengarkan musik yang menyemangati atau yang 

menimbulkan inspirasi. Bekerja akan lebih nyaman jika udara di lingkungan kerja 

bersih dan segar. Lingkungan kerja yang terbebas dari polusi udara sehingga tidak 

mengganggu kenyamanan dan kesehatan. Suhu ruangan kerja yang sejuk akan 

membuat karyawan lebih betah bekerja dan tidak mudah capek. Sehingga 

karyawan bekerja lebih nyaman dan optimal (Maryati, 2008) 

 Dengan kata lain, kenyamanan fisik adalah kondisi dimana seseorang 

merasa nyaman dengan keadaan lingkungan disekitarnya. Dalam kontek ini 

nyaman dengan penataan perabot yang tepat, pencahayaan yang cukup dapat 

membantu dalam bekerja, serta penghawaan yang baik. 

2.2.2. Faktor– Faktor Yang Mempengaruhi Kenyamanan Fisik 

Kenyamanan fisik merupakan salah satu faktor yang sangat penting untuk 

mendapatkan hasil kerja yang optimal. Ketika seorang merasakan kenyamanan 

dalam bekerja maka akan berupaya semaksimal mungkin untuk menyelesaikan 

pekerjaannya. Dengan demikian produktifitas kerja akan meningkat, berikut 

faktor – faktor yang mempengaruhi kenyamanan fisik. 

a. Perabot Kantor 

Yang dimaksud dengan perabot kantor adalah berbagai peralatan kantor 

yang diperlukan guna penyelenggaraan kegiatan perkantoran, bukan peralatan 

yang digunakan dalam penyelesaian tugas pokok organisasi maupun instansi 

perguruan tinggi. Ruang pengelola setidaknya memiliki luas ruang minimum 15 
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m² tiap pengelola, lebar minimum 3 m, dilengkapi dengan 1 kursi untuk pimpinan, 

meja kerja, dan 1 set meja dan 4 kursi tamu, 1 set almari untuk dokumen, 1 set 

almari untuk buku kerja dan lain- lain, 1 unit komputer, printer, scanner, sarana 

internet, dan telepon nomor extension dan fax (Sistem Penjamin Mutu Internal 

Perguruan Tinggi UNDIP,2011 : 9). Adapun deskripsi rasio, jenisnya adalah 

sebagai berikut : 

Tabel 2.1. Jenis, Rasio, dan Deskripsi Sarana Ruang Pengelola. 

No. Jenis Rasio Deskripsi 

1. Perabot Kerja 1 set / ruang Dapat menunjang pimpinan 

dalam bekerja, menerima tamu 

terbatas, melakukan rapat kecil. 

Minuman terdiri atas meja ukuran 

1 biro, kursi kerja, kursi tamu dan 

meja tamu. 

2. Perabot 

penyimpanan 

1 set / ruang Dapat menyimpan dokumen dan 

peralatan yang perlu diamankan. 

Minimum terdiri atas lemari yang 

dapat dikunci. 

3. Peralatan kantor 1 set / ruang Dapat menunjang kegiatan 

operasional pimpinan. Minimum 

terdiri atas 1 set komputer. 

4. Peralatan 

komunikasi 

1 set / ruang Dapat menunjang komunikasi 

internal dan eksternal baik untuk 

suara maupun data.minimum 

terdiri atas peralatan fixed dan / 

atau mobile phone untuk 

komunikasi suara serta mobile 

network/ local area network 

untuk komunikasi data. 

5. Peralatan 

penunjang sistem 

informasi mutu 

pendidikan 

1 set / ruang Dapat menunjang sistem 

informasi mutu pendidikan 

berbasisi teknologi informasi dan 

komunikasi. 

(sumber: Rancangan standar sarana dan prasarana pendidikan tinggi program 

pasca sarjana dan profesi BSNP, 2011:28). 
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b. Dimensi Perabot Kantor 

Pendimensian perabot termasuk dalam faktor yang mempengaruhi 

kenyamanan fisik, karena dimensi perabot berbeda – beda tergantung fungsi dan 

kegunaanya. Karena dimensi perabot juga menentukan tingkat kenyamanan pada 

ruang kerja yang dihuni, dari sudut pandang pengguna ruangnya. Menurut panero 

Julius dalam bukunya (2003:171) menjelaskan secara rinci mengenai macam – 

macam penataan perabot beserta standarisasi dimensi perabot perkantoran seperti 

gambar berikut. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1. Pos Kerja Dasar Dan Tempat Duduk Tamu (Sumber: Julius 

Panero,  AIA, ASID dan Martin Zelnik, AIA, ASID. Dimensi 

Manusia dan Ruang Interior.2003:176). 

 

Zona kebutuhan kerja harus cukup besar untuk mengakomodasi kertas – 

kertas kerja, peralatan dam aksesoris – aksesoris lain yang ditujukkan pada 

gambar di atas, ditetapkan oleh kebutuhan ruang bagi pemakai alas ketik. Jarak ini 

haruslah tidak boleh kurang dari 30 inci atau 76,2 cm, yang dibutuhkan untuk 

pengadaan ruang zona jarak bersih kursi. 
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Zona tempat duduk tamu, dengan rentang lebar dari 30 sampai dengan 42 

inci atau 76,2 sampai dengan 106,7 cm mengharuskan perancang mengakomodasi 

dimensi – dimensi pemakai yang bertubuh lebih besar atas jarak pantat-lutut dan 

jarak pantat – ibujari kaki. Berikut tabel deskripsi ukurannya. 

Tabel 2.2. Deskripsi Ukuran Pos Kerja Dasar Dengan Tempat Duduk Tamu. 

Area Dalam inci Dalam cm 

A 90 – 126 228,6 – 320 

B 30 – 36 76,2 – 91,4 

C 30 – 48 76,2 – 121,9 

D 6 – 12 15,2 – 30,5 

E 60 – 72 152,4 – 182,9 

F 30 – 42 76,2 – 106,7 

G 14 – 18 35,6 – 45,7 

H 16 – 20 40,6 – 50,8 

I 18 – 22 45,7 – 55,9 

J 18 – 24 45,7 – 61 

K 6 – 24 15,2 – 61 

L 60 – 84 152,4 – 213,4 

M 24 – 30 61 – 76,2 

N 29 – 30 73,7 – 76,2 

O 15 – 18 38,1 – 45,7 

(Sumber: Julius Panero,  AIA, ASID dan Martin Zelnik, AIA, ASID. Dimensi 

Manusia dan Ruang Interior.2003:176). 

 

c. Penerangan 

Penerangan atau pencahayaan dalam ruang kerja memiliki fungsi dapat 

membantu kinerja pemakai ruang sebab dapat memberikan kejelasan dalam 

melihat. Karena pencahayaan sangat penting bagi ruang kerja, bagus tidaknya 

pencahayaan tergantung dari desain bangunan itu sendiri. Menurut Lasa (2005 

:56), cahaya yang masuk ke dalam ruangan ada dua macam, yaitu : 
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1) Penerangan alami 

Penerangan alami adalah cahaya yang ditimbulkan oleh matahari atau 

kubah langit. Cahaya matahari yang mengandung radiasi panas itu apabila 

masuk ke dalam ruangan akan menyebabkan kenaikan suhu ruangan. 

Cahaya alami masuk ke dalam ruangan melalui jendela, ventilasi, atau 

celah dinding. Desain dari jendela dapat mempengaruhi intensitas cahaya yang 

masuk ke dalam ruangan. 

  

 

 

 

 

Gambar 2.2. Ilustrasi Penerangan Alami. 

2) Penerangan buatan 

Penerangan buatan (artificial light) adalah segala bentuk cahaya yang 

bersumber dari alat yang diciptakan oleh manusia, seperti : lampu pijar, lilin, 

lampu minyak tanah (Satwiko, 2005:88). Ada dua jenis penerangan yakni : 

1. Penerangan umum langsung 

Yaitu sinar dipancarkan dari langit – langit ke seluruh sudut ruang secara 

merata. Kap lampu berbetuk piring memberikan kesan luas dan formal bagi 

penerangan ruang – ruang yang rendah untuk memberikan kesan luas. 
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Gambar 2.3. Ilustrasi Penerangan Umum Langsung. 

 

2. Penerangan setempat 

Umumnya cahaya diarahkan ke tempat – tempat tertentu saja. Penyatuan 

dan pengarahan cahaya dapat menggunakan kap lampu dengan reflektor 

khusus gerak maupun statis. 

 

 

 

 

Gambar 2.4. Ilustrasi Penerangan Setempat. 

d. Warna 

Kemampuan warna menciptakan impresi, mampu menimbulkan efek – 

efek tertentu. Secara psikologis diuraikan oleh J. Linschoten dan Mrs. Mansyur 

(Hasan Mohammad, 2009)tentang warna sebagai berikut : 

1. Warna itu bukanlah suatu gejala yang hanya dapat di amati saja, warna itu 

mempengaruhi kelakuan, memegang peranan penting dalam penilaian estetis 

dan turut menentukan suka tidaknya kita akan macam – macam benda. 

2. Efek warna sangat menentukan bagi suatu ruang dan perabot. 

3. Memberikan kesan tertentu pada ruangan maupun perabot. 
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Masing – masing warna memiliki arti tersendiri dalam memberikan efek 

psikologis pengguna bangunan. Berikut adalah arti warna terhadap emosi 

pengguna ruang : 

Tabel 2.3. Deskripsi Karakter Warna. 

WARNA DESKRIPSI 

Merah Meberikan dampak dinamis, sensual, dan mewah. 

Cenderung mendatangkan energi, aktif, suasana hangat, 

dan komunikatif. 

Biru Kepercayaan, konservatif, kebersihan, keteraturan 

Hijau Memberikan kesan alamiah dan segar, jika emosi anda 

kurang stabil, maka gunakan warna hijau ini dalam 

ruangan untuk menyeimbangkan emosi. 

Kuning Memberikan kesan optimis, harapan, namun juga 

memberikan kesan ketidakjujuran, penghianatan. 

Ungu Berkesan warna spiritual, magis, dan mistik. Namun 

apabila digunakan dalam ruangan memberikan kesan 

anggun, feminim, hangat. 

Orange Memberikan kesan energik, ramah, dan kreatif. Hampir 

sama dengan warna merah namun lebih bersahabat. 

Coklat Warna coklat merupakan warna netral, yang natural, 

hangat, melindungi, dan menghadirkan kenyamanan 

Putih Memberikan kesan ringan, polos, tenteram, nyaman, dan 

terang. Namun apabila terlalu banyak penggunaannya pada 

ruangan akan memberikan kesan dingin, kaku, dan 

terisolir. 

Hitam Memberikan kesan misterius, klasik, dan elegan. Warna ini 

kurang sesuai digunakan dalam tata ruang kerja, karena 

akan memberikan kesan gelap. 

Abu – abu  Merupakan warna netral yang dapat menciptakan kesan 

serius, juga menentramkan dan menimbulkan perasaan 

damai. 

 

e. Kerapian 

Kerapian suatu keadaan dilingkungan tempar kerja juga sangat 

mempengaruhi kenyamanan seseorang dalam melakukan pekerjaan. Kerapian 

disini maksudnya adalah rapi dalam penataan perabot – perabot kantor, dan 

pengarsipan. Untuk mendapatkan kerapian ruang kerja ada tiga versi slogan dari 
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Amerika, Inggris dan Jepang. Karena Jepang lebih mewakili Benua Asia maka 

berikut slogan 5S yaitu: 

1. Seiri (simpel), tidak perlu berlebihan barang atau alat di ruang kerja. 

2. Seiton (teratur), tertata tidak berhamburan, terklarifikasi. 

3. Seiso (bersih), membersihkan diri dari kotoran, debu. 

4. Seiketsu (terawat), alat – alat terjaga fungsinya. 

5. Shitsuke (rajin), tidak segan – segan untuk melakukan 4S lainnya 

f. Privasi 

Privasi dipengaruhi oleh dinding, partisi dan sekatan-sekatan fisik lainnya. 

Kebanyakan pekerja menginginkan tingkat privasi yang besar dalam pekerjaan 

mereka (khususnya dalam posisi manajerial, di mana privasi diasosiasikan dalam 

status). Namun kebanyakan pekerja juga menginginkan peluang untuk 

berinteraksi dengan rekan kerja, yang dibatasi dengan meningkatnya privasi. 

Keinginan akan privasi itu kuat dipihak banyak orang. Privasi membatasi 

gangguan yang terutama sangat menyusahkan orang-orang yang melakukan tugas-

tugas rumit. 

g. Udara / Penghawaan 

Berbicara mengenai penghawaan tidak jauh dari kata ventilasi dan jendela. 

Karena dua konstruksi tersebut merupakan jalan masuknya udara ke dalam 

bangunan maupun ruang. Penghawaan yang baik, bilamana pengguna ruangan 

merasa nyaman beraktifitas di dalamnya. Penghawaan alami mengandalkan udara 

yang masuk ke dalam ruangan melalui ventilasi dan jendela. Sedangkan 

penghawaan buatan merupakan sistem tata udara yang menurut I Nyoman Susanto  
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menggunakan alat pengkondisian udara (AC- Air Conditioner) yang berfungsi 

untuk mempertahankan suhu dan kelembapan di dalam ruangan dengan cara 

menyerap kelembapan di dalam ruang. 

Ventilasi merupakan suatu elemen yang sangat penting dalam suatu 

ruangan agar ruangan yang kita huni mendapat pergantian udara yang bersih 

keluar masuk ke dalam ruangan, selain itu juga dapat memberikan penerangan 

secara alami karena cahaya dari luar ruangan dapat masuk ke dalam ruangan. 

 

 

 

 

Gambar 2.5. AC ( Air Conditioner) 

Ventilasi biasanya berbentuk jendela maupun boven yang ada pada 

dinding – dinding ruangan. Adapun penggunaan ventilasi pada tiap bangunan 

berbeda bentuk dan ukurannya. Adapun ventilasi di ruang pengelola Jurusan 

Teknik Sipil terletak di atas jendela, namun karena ruang tersebut menggunakan 

AC (Air Condotioner), yang akhirnya ditutup. 

h. Suara/ Kebisingan 

Kebisingan dapat disebut pula suara yang tidak dikehendaki yang 

mengganggu kenyamanan dan kesehatan dan bahkan mengakibatkan ketulian 

(Buchari, 2007: 2) 

Ruangan yang tidak berisik, ketenangan dalam ruang kerja sangat penting 

agar aktifitas kerja pada ruangan tersebut dapat berjalan dengan baik dan tidak 

mengganggu konsentrasi. Namun pada ruang Pengelola Jurusan Teknik Sipil pada 
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jam kuliah terkadang terdengan suara dari mesin di ruang praktikum yang cukup 

mengganggu pendengaran. Hal ini menjadikan ruang pengelola tidak bebas dari 

kebisingan. 

i. Sirkulasi 

Sirkulasi dapat di katakan sebagai “ tali “ yang mengikat ruang – ruang 

satu bangunan atau suatu deretan ruang – ruang dalam maupun luar menjadi 

saling berhubungan. Oleh karena itu bergerak dalam waktu melalui sebuah 

tahapan dan dilakukan di dalam ruang. Kita merasakan ruang ketika kita 

menetapkan tempat tujuan. (D.K.Ching, Francis, 1993 :246) 

Saat kita mengkaji lebih dalam mengenai sirkulasi dalam ruang maka hal 

yang perlu kita perhatikan beberapa teori yang terkait dengan hal tersebut. 

1) Teori Antropometrik 

Ilmu yang secara khusus mempelajari tentang pengukuran tubuh manusia 

guna merumuskan perbedaan – perbedaan ukuran pada tiap individu ataupun 

kelompok dan lain sebagainya disebut antropometri. Pengukuran tubuh manusia 

ini menjadi rumit karena sangat bervariasi berdasarkan umur, jenis kelamin, suku 

bangsa, bahkan kelompok pekerjaan. Dimensi tubuh manusia yang mempengaruhi 

perancangan ruang interioir terdiri dari dua jenis, yaitu struktural dan fungsional.  

Dimensi struktural, kadangkala di sebut sebagai dimensi “statik”, 

mencakup pengukuran atas bagian – bagian tubuh seperti kepala, batang tubuh 

dan anggota badan yang lain pada posisi standar. Sedangkan dimensi fungsional, 

yaitu disebut pula sebagai dimensi “dinamik”, merupakan hasil pengukuran – 

pengukuran yang di ambil pada posisi kerja atau selama pergerakan yang di 
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butuhkan melakukan pekerjaan. Pengukuran dimensi statik lebih mudah di 

lakukan, sedangkan pengukuran dinamik biasanya lebih rumit. 

2) Data Antropometri Dan Aplikasi 

Sangatlah penting untuk mengetahui populasi pemakai suatu ruangan guna 

menghasilkan ketepatan hasil rancangan sesuai dengan pemakainya. Jika pemakai 

ruangan adalah perorangan atau sekelompok kecil orang saja, maka di 

mungkinkan untuk mengembangkan data antropometri sendiri dengan melakukan 

pengukuran tubuh calon pemakai, seperti halnya orang yang akan menjahit baju. 

Mengingat jumlah pemakai dapat lebih dari satu atau banyak orang maka, 

perancangan harus hati – hati dalam menetapkan data ukuran tubuh yang akan 

digunakan dalam perancangan ruang. 

3) Syarat – Syarat Sirkulasi 

Secara umum syarat sirkulasi adalah : 

a. Langsung 

Dalam hal ini artinya adalah mudah di capai dengan jarak yang sependek 

mungkin, dan juiga jalan pembelokan dibuat sedikit mungkin serta kantung – 

kantung yang menampung arus sirkulasi di buat minimum. 

b. Aman  

Yang dimaksud aman adalah persilangan sirkulasi di buat sedikit mungkin 

atau dihindarkan sama sekali dan dihindarkan jalan masuk yang sempit. Demi 

keamanan maka lebar jalan masuk harus sama dengan jumlah lebar jalur 

distribusi yang ada di dalamnya. Gang sempit yang panjang atau ruang publik 

dengan hanya satu pintu keluar tidak berguna jika terjadi musibah (kebakaran). 
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c. Cukup terang 

Syarat ini sebenarnya untuk memenuhi syarat jelas dan langsung. Semua 

sirkulasi harus mempunyai cukup penerangan. Penerangan siang hari harus 

dimanfaatkan jika memungkinkan. Jika ada satu gang yang di kedua sisinya di 

batasi dinding, maka dapat di usahakan agar pintunya atau sebagian dindingnya 

transparan menembuskan sinar tak langsung dan silau harus dihindari. 

 

 

 

 

 

Gambar 2.3. Bentuk Ruang Sirkulasi. (Sumber : Francis D.K. Ching. 

Arsitetktur, bentuk, ruang, dan susunan.2000) 

 

d. Urut – urutan yang logis 

Dalam urutan – urutan yang dirancang dengan baik, orang yang masuk tidak 

terkejut atau tidak mengetahui arah yang akan di tuju, tetapi seolah – olah di 

bimbing dan diberi penjelasan sehingga ia siap mental. Bimbingan dan 

penjelasan ini harus di berikan dengan bahasa arsitektur, bahsa arsitektur ini 

dapat berupa bentuk garis, bentuk ruang, bentuk unsur – unsur ruang seperti 

dinding, langit – langit dan lantai ( Priyo Handoko, 2010:9). 
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4) Jenis – Jenis Sirkulasi 

a. Sirkulasi horizontal  

Sirkulasi horisontal merupakan jalan lalu-lalang antar ruang dalam satu 

lantai. Persentasi kemiringan pada jenis sirkulasi ini tidak lebih dari 10 %. 

Sedangkan alat transformasi jenis sirkulasi horizontal ini adalah koridor dan 

konveyor. Pada jurusan Teknik Sipil  peneliti mengamti sirkulasi horizontal 

dalam penelitian, sebab peneliti mengamati alur sirkulasi tiap ruang yang 

ditempati oleh pengelola jurusan Teknik Sipil yang semua ruang tersebut berada 

dalam satu lantai. Dalam sirkulasi horisontal ada beberapa komponen bagian, 

yang mendukungnya antara lain : 

1. Pencapaian bangunan 

Adalah hubungan sirkulasi dengan eksterior bangunan. Ada tiga macam 

pencapaian bangunan yakni (1). Pencapaian langsung : suatu pendekatan yang 

mengarah langsung ke suatu tempat masuk melalui sebuah jalan lurus yang 

segaris dengan alur sumbu bangunan, (2). Pencapaian tersamar : pendekatan 

tersamar meningkatkan efek perspektif pada fasad dan bentuk bangunan, jalur 

dapat diubah arahnya satu atau beberapa kali untuk menghambat dan 

memperpanjang urutan pencapaian. (3). Pencapaian berputar : sebuah jalan 

berputar memperpanjang urutan pencapaian dan mempertegas bentuk tiga 

dimensi bangunan, sewaktu bergerak mengelilingi tepi bangunan.  
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Gambar 2.4. Pencapaian Bangunan Langsung, Tersamar, dan 

Berputar.(Sumber :Francis D.K. Ching. Arsitetktur, Bentuk, 

Ruang, dan Susunan.2000) 

 

2. Jalan masuk ke dalam bangunan 

Merupakan kegiatan memasuki ruang pada dasarnya bukan sekedar 

membuat lubang di dinding. Untuk memasuki sebuag bangunan atau sebuah 

ruang dalam bangunan akan melibatkan kegiatan menembus bidang vertikal 

yang memisahkan sebuah ruang dengan lainnya. Tanpa mengabaikan bentuk 

ruang yang dimasuki atau bentuk pelingkup ruangnya, jalan masuk ke dalam 

ruang paling baik ditandai dengan mendirikan sebuah bidang nyata atau 

tersamar yang tegak lurus pada jalur pencapaian.  

Pintu masuk dikelopokan menjadi 3 jenis, (1). Pintu masuk rata : 

mempertahankan kontinuitas permukaan dindingnya dan jika di inginkan dapat 

juga sengaja dibuat tersamar. (2). Menjorok keluar : membentuk sebuag transisi 

ruang, menunjukkan fungsinya sebagai pendekatan dan memberikan 

perlindungan di atasnya. (3). Menjorok ke dalam : memberikan perlindungan 

dan menerima sebagian ruang eksterioir menjadi bagian dalam bangunan. 
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Gambar 2.5. Pintu Masuk Rata, Menjorok Keluar, dan Menjorok ke 

Dalam.(Sumber : Francis D.K. Ching. Arsitetktur, Bentuk, 

Ruang, dan Susunan.2000) 

 

3. Konfigurasi bentuk alur kerja 

Konfigurasi jalan secara umum dapat dikelompokkan dalam beberapa pola 

sirkulasi sebagai berikut. (1) Linier : Jalan yang lurus dapat menjadi unsur 

pengorganisir utama dertan ruang. Jalan dapat berbentuk lengkung atau 

berbelok arah, memotong jalan lain, bercabang – cabang. (2) Radial : 

konfigurasi radila memiliki jalan – jalan lurus yang berkembang dari sebuah 

pusat bersama. (3) Spiral atau berputar : suatu jalan tunggal menerus yang 

berasal dan titik pusat, mengelilingi pusatnya dengan jarak yang berubah. 

 

 

 

 

Gambar 2.6. Konfigurasi Jalan 1. Linier, 2. Radial, 3. Spiral (Sumber : 

Francis D.K. Ching. Arsitetktur, Bentuk, Ruang, dan 

Susunan.2000) 

5) Faktor Yang Mempengaruhi Sirkulasi 

Dalam pekerjaan merancang sirkulasi, terutama bangunan umu, kita / 

perancang harus memperhitungkan hal – hal apa saja yang harus 
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mempengaruhinya. Hal ini demi tercapai tujuan keamanan, kenyamanan dan 

kelancaran bergerak atau lalu lintas yang dilalui. Sirkulasi dapat dipengaruhi oleh 

faktor yang berasal dari dalam individu atau subyek yang melakukan pergerakan 

itu sendiri atau disebut faktor internal dan faktor yang berasal dari luar invidu atau 

faktor eksternal. Faktor internal banyak dipengaruhi oleh kondisi psikologis 

seseorang, dimana individu tersebut akan mempersepsikan segala sesuatu yang 

dialami dan dilalui pada waktu melakukan pergerakan atau sirkulasi yang sesuai 

dengan kehendak hati nuraninya. Apakah sesuai dengan keinginannya artinya 

sirkulasi yang dilakukan terasa nyaman, aman dan dinamis. Sedangkan faktor 

eksternal lebih banyak dipengaruhi oleh proses perancangan bangunan yang 

meliputi penataan ruang / pengorganisasian ruang. 

Perancangan sirkulasi dapat meliputi bagaimana tata letak banguanan / 

ruang, pembagian sirkulasi baik untuk sikulasi manusia ataupun untuk sirkulasi 

barang, sirkulasi kendaraan, sirkulasi untuk bangunan bertingkat dan lain 

sebagainya. Pengaturan dan perancangannya yang benar amat menentukan 

efisiensi pemakai bangunan. 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1.Rancangan Penelitian 

Dalam penelitian ini menggunakan metode kuantitatif, yaitu penelitian yang 

datanya berupa angka – angka atau bilangan yang diperoleh dari hasil pengukuran 

maupun yang diperoleh dengan jalan mengubah data kualitatif menjadi data yang 

kuantitatif. 

3.2.Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian dengan judul “Kajian Tingkat Kenyamanan Fisik Ruang 

Dalam Berdasar Persepsi Pengguna (Studi Kasus : Ruang Pengelola Jurusan 

Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Negeri Semarang) yakni, di Jurusan 

Teknik Sipil lebih tepatnya ruang pengelola. Ruang pengelola sendiri terletak di 

gedung E4 lantai 2. 

  

 

 

 

  

 

 

Gambar 3.1. Lokasi Penelitian (sumber : dokumentasi pribadi)
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3.3.Sumber Data Penelitian 

3.3.1. Sumber Data Primer 

Yaitu data yang diperoleh langsung dengan cara : 

a. Kuesioner 

Berupa data dari hasil penyebaran angket yang merupakan persepsi 

responden. Responden dalam penelitian ini yaitu Pengelola Jurusan Teknik 

Sipil, staf kependidikan dan mahasiswa. Tentang kenyamanan ruang 

Pengelola Jurusan Teknik Sipil. 

b. Observasi 

Metode ini merupakan penghimpunan data langsung di lapangan, 

yang berupa kegiatan pengukuran dimensi ruang, futniture, jendela, dan 

penataan ruang dan alur kerja yang divisualkan melalui foto. 

3.3.2. Sumber Data Sekunder 

Data sekunder adalah data yang diperoleh atau yang dikumpulkan oleh 

orang yang melakukan penelitian dari sumber – sumber yang telah ada. Data ini 

biasanya dirujuk dari perpustakaan atau laporan dari peneliti yang terdahulu. 

Dalam penelitian ini data sekunder diperoleh dari buku, internet, Jurnal Ilmiah, 

dan lain sebagainya. 

3.4.Metode Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini, untuk memperoleh data yang di inginkan maka 

menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut : 
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3.4.1. Dokumentasi 

Dokumentasi dari asal kata dokumen, yang artinya barang – barang tertulis 

atau dokumen (Arikunto, 2006:158). Dalam penelitian ini,dokumentasi yang 

dilakukan peneliti adalah dengan membaca dan mempelajari buku – buku ataupun 

keterangan tertulis lainnya yang relevan dengan penelitian yang dilakukan. 

Mendokumentasikan visualisasi ruang Pengelola Jurusan Teknik Sipil 

menggunakan kamera dan alat bantu lain. 

3.4.2. Metode Kuantitatif 

Merupakan metode pengumpulan data menggunakan instrumen yang 

berisi beberapa pertayaan yang nantinya dapat mendukung data dari hasil 

observasi. Respondennya adalah dosen, staf  kependidikan , dan mahasiswa. 

Angket dalam penelitian ini menggunakan angket tertutup, yakni angket 

yang diajukan kepada responden dengan menyediakan beberapapilihan alternatif 

jawaban.  

3.4.3. Metode Kepustakaan 

Metode kepustakaan adalah mencari sumber referensi-referensi yang 

relevan dengan penelitian yang digunakan sebagai penguat dan pendukung data 

penelitian. Sumber referensi didapatkan baik dari buku, Jurnal Ilmiah, internet, 

diktat, dan lain sebagainya. 
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3.5.Populasi dan Sampel 

3.5.1. Populasi 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pengelola Jurusan Teknik 

Sipil dan orang yang berkunjung ke ruang pengelola. Arikunto dalam bukunya 

(1998:108) mengemukakan bahwa populasi adalah keseluruhan subjek penelitian. 

3.5.2. Sampel 

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh 

populasi (sugiyono, 2007:62). Sampel yang secara nyata akan diteliti harus 

representative dalam arti mewakili populasi baik dalam karakteristik maupun 

jumlahnya (Sukmadinata, 2009:252). Sampel dalam penelitian ini ditentukan 

dengan teknik pemberian kuesioner kepada sejumlah responden.Arikunto 

(1998:112) berpendapat bahwa jika jumlah subjek besar dapat diambil antara 10 – 

15 %, dan bila populasi kurang dari 100 dapat diambil semua. Dalam penelitian 

ini jumlah sampel untuk pengelola 7 responden, dosen adalah 41 responden, 

namun karena ada beberapa dosen yang sedang studi sehingga tidak masuk dalam 

jumlah sampel. Untuk staf kependidikan ada 9 responden. Dan mahasiswa 

dibatasi dari angkatan 2008, 2009 dan 2010. Diambil 15 peraen pada tiap 

angkatan dan prodi sehingga didapat 38 responden. 

 

3.6.Variabel Penelitian 

Variabel adalah objek penelitian atau apa yang menjadi titik perhatian 

suatu penelitian (Arikunto, 1998:118). Dalam penelitian ini yang menjadi 
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variabelnya adalah tata ruang dalam ruang pengelola Jurusan Teknik Sipil dan 

penggunanya. Dalam penelitian ini variabel yang akan diteliti adalah : 

a. Variabel terikat yang akan diteliti melalui observasi adalah kondisi exsisiting 

ruang pengelola Jurusan Teknik Sipil dengan pengukuran dimensi furniture, 

luasan ruang. 

b. Variabel bebas yang akan diteliti melalui kuesioner dari pendapat responden 

pengguna ruang dan yang berkunjung, mengenai tingkat kenyamanan 

exsisiting penataan ruang dalam ruang pengelola Jurusan Teknik Sipil. 

Variabel dengan kuesioner tersebut antara lain meliputi : 

1. Perabot kantor, meliputi : Tata letak perabot, jenis perabot 

2. Dimensi perabot kantor, meliputi : Dimensi meja, dimensi kursi, dimensi 

lemari dan rak arsip 

3. Penerangan / cahaya, meliputi : Penerangan alami, penerangan buatan 

4. Warna, meliputi : Warna perabot, warna dinding 

5. Ventilasi, meliputi : Jenis ventilasi, fungsional ventilasi 

6. Kerapian, meliputi : Kerapian ruang kerja, kerapian penataan arsip 

7. Udara / penghawaan, meliputi : Penghawaan alami, penghawaan 

menggunakan AC 

8. Suara, meliputi : Kebisingan, sirkulasi, ruang gerak dalam ruangan, akses ke 

ruang pengelola yang lain 
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3.7.Metode Analisis Data 

Analisis data adalah kegiatan lanjutan setelah pengumpulan data di 

laksanakan. 

3.7.1. Deskriptif Persentase 

Teknik analisis data yang digunakan dalam kajian ini adalah dengan cara 

deskriptif persentase. Data angket merupakan data kualitatif, agar data tersebut 

dapat dianalisis maka harus diubah menjadi data kuantitatif (Arikunto,2006). 

Salah satu cara yang paling sering digunakan dalam menentukan skor 

adalah dengan menggunakan Skala Likert. Skala adalah ukuran gabungan yang 

didasarkan pada struktur intensitas pertanyaan – pertanyaan. Dengan demikian 

Skala Likert sebenarnya bukan skala, melainkan suatu cara yang lebih sistematis 

untuk memberi skor pada indeks. Cara pengukuran adalah dengan menghadapkan 

seorang responden dengan sebuah pertanyaan dan kemudian diminta untuk 

memberikan jawaban dengan membubuhkan tanda (√) pada kolom jawaban yang 

tersedia, yakni dari kriteria sangat nyaman (SN), nyaman (N), cukup (C), tidak 

nyaman (TN), sangat tidak nyaman (STN). 

Kriteria pemberian skor pada alternatif jawaban untuk setiap item angket 

adalah sebagai berikut : 

a. Skor 5 untuk jawaban SN (Sangat Nyaman) 

b. Skor 4 untuk jawaban N (Nyaman) 

c. Skor 3 untuk jawaban C (Cukup) 

d. Skor 2 untuk jawaban TN (Tidak Nyaman) 

e. Skor 1 untuk jawaban STN (Sangat Tidak Nyaman) 
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Setelah merekap seluruh nilai dalam angket menghitung presentase adalah 

menggunakan rumus sebagai berikut : 

𝐷𝑝 =  
𝑛

𝑁
 𝑥 100% 

Keterangan : 

Dp = persentasi dari nilai yang diperoleh (%) 

n = jumlah nilai yang diperoleh 

N = Jumlah seluruh nilai (skor maksimal atau ideal) 

(Ali, 1993:184) 

3.7.2. Hasil Yang Diperoleh Dikonsultasikan Dengan Tabel 

Untuk memperoleh angket atau kuesioner dengan hasil yang memuaskan, 

maka angket perlu dulakukan analisis instrument, antara dilakukan langkah – 

langkah sebagai berikut : 

a) Validitas Item 

Menurut Arikunto dalam bukunya memaparkan bahwa suatu instrumen 

dikatakan valid apabila dapat mengungkapkan data diri variabel yang diteliti 

secara tepat (Suharsimi Arikunto,2002 :145). Validitas adalah suatu ukuran yang 

menunjukkan tingkat kevalidan suatu instrumen, yaitu bila instrumen tersebut 

mampu mengukur apa yang diinginkan.  

Dalam perhitungan validitas angket dilakukan dengan teknik korelasi 

product moment yaitu : 

𝑟𝑥𝑦 =  
𝑁 𝑋𝑌 −   𝑋 ( 𝑌)

√[𝑁 𝑋² −   𝑋 2][𝑁 𝑌² −   𝑌 2]
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Keterangan : 

𝑟𝑥𝑦  = Koefisien korelasi skor butir pertanyaan dan skor total 

𝑁 = Banyak Subyek 

 𝑋 = Jumlah butir pertanyaan 

 𝑌 = Jumlah skor total 

 𝑋𝑌 = Jumlah perkalian skor butir pertanyaan dengan skor total 

 𝑋² = Jumlah kuadrat skor butir pertanyaan 

 𝑌² = Jumlah kuadrat skor total 

Harga 𝑟𝑥𝑦  yang diperoleh dikonsultasikan dengan 𝑟𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙  dengan taraf 

signifikan 5 %. Jika harga 𝑟𝑥𝑦ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 >𝑟𝑥𝑦𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙  maka pertanyaan angket dikatakan 

valid. 

b) Reliabilitas 

Reliabilitas instrumen adalah menunjuk pada suatu pengertian bahwa 

instrumen mempunyai tingkat kepercayaan tinggi untuk digunakan sebagai alat 

pengumpul data. Instrumen dikatakan reliabel bila data yang dihasilkan stabil 

(Suharsimi Arikunto, 2002 :154). 

Untuk menguji reliabilitas angket penelitian, maka peneliti menggunakan 

teknik analisa alpha. Untuk instrumen dapat diberi skor bukan 1 dan 0, uji coba 

dapat dilakukan dengan teknik “sekali tembak”, yaitu diberi sekali saja. Untuk 

melakukan uji reliabilitas dipakai rumus Alpha Cronbach (Suharsimi 

Arikunto,2002 :171), yaitu : 

𝑟11 =  
𝑘

𝑘 − 1
 [1 −

Σσ𝑏²

𝜎𝜏²
] 
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Dengan keterangan : 

𝑟11 = Reliabilitas instrumen 

𝑘 = Banyaknya butir pertanyaan soal 

Σ𝜎𝑏² = Jumlah varians butir 

στ² = Varians total 

Harga 𝑟11 yang diperoleh dari perhitungan dikonsultasikan dengan r pada 

tabel product moment dengan α = 5%. Instrumen dikatakan reliabel apabila 

𝑟11 >𝑟𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 . 

Untuk membahas hasil penelitian dengan deskripsi persentase, terlebih 

dahulu mengkualitatifkan skor pada jawaban melalui angket. Supaya 

memudahkan dalam mengalisis data, perlu diketahui skor yang diperoleh 

responden dari hasil pengisian angket yang diberikan. Oleh karena itu ditentukan 

penetapan hasil skornya. 

1. Membuat tabulasi angket dari responden. 

2. Menentukan skor jawaban responden dengan ketentuan yang ditetapkan. 

Adapun penetuan skor angket adalah sebagai berikut : 

a. Masing – masing alternatif jawaban tiap item soal diberi skor sesuai 

dengan tingkatan alternatif jawaban item. 

b. Setiap kode jawaban diberi skor yang berwujud angka berskala 

lima,yakni : 

1) Bagi alternatif jawaban yang memilih sangat nyaman (SN) dan 

sangat lengkap (SL), akan memperoleh skor 5. 
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2) Bagi alternatif jawaban yang memilih nyaman (N) dan Lengkap 

(L), akan memperoleh skor 4. 

3) Bagi alternatif jawaban yang memilih cukup (C), akan memperoleh 

skor . 

4) Bagi alternatif jawaban yang memilih tidak nyaman (TN) dan tidak  

lengkap (TL), akan memperoleh skor 2. 

5) Bagi alternatif jawaban yang memilih sangat tidak nyaman (STN) 

dan sangat tidak lengkap (STL), akan memperoleh skor 1. 

3. Menjumlah skor yang telah diperoleh dari tiap – tiap responden. 

4. Mencari presentase skor yang telah diperoleh dengan menggunakan rumus: 

𝐷𝑝 =
𝑛

𝑁
𝑥 100% 

Dengan keterangan : 

n : jumlah skor responden 

N : jumlah skor maksimal 

Hasil kuantitatif dari perhitungan rumus tersebut di atas selanjutnya diubah 

atau dari perhitungan dengan kalimat bersifat kualitatif. Dengan ketentuan 

responden sebagai berikut : 

- Pengelola    : 7 responden 

- Dosen    : 41 responden  

- Staf  kepenpendidik  : 9 responden 

- Mahasiswa   : 38 responden 

Jadi jumlah responden adalah 95 responden 

Langkah – langkah menentukan tingkat kenyamanan fisik : 
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1. Menentukan skor maksimal yang diperoleh dari hasil perkalian antara skor 

tertinggi, jumlah item, jumlah responden. Skor maksimal dibedakan menjadi 

2 berdasarkan bentuk angket. Karena ada dua macam angket, sebagai berikut 

tingkat kenyamanan bangunan adalah : 

a. 5 x 26 x 7 responden = 910 

b. 5 x 26 x 88 responden = 11440 

2. Menentukan skor minimal yang diperoleh dari hasil perkalian antara skor 

terendah, jumlah item, jumlah responden. Skor minimal tingkat kenyamanan 

pengguna bangunan adalah : 

a. 1 x 26 x 7 responden =182 

b. 1 x 26 x 88 responden =2288 

3. Menetapkan rentang skor, yakni antar skor maksimal dikurangi skor minimal. 

Rentang skor yang dimaksud adalah : 

a. 910  – 182 = 728 

b. 11440 – 2288 = 9152 

4. Menetapkan interval kelas, interval kelas diperoleh dari rentang skor dibagi 

jenjang kriteria. 

a. Rentang kelas = 
rentang skor

jenjang kriteria
=  

728

5
= 145,6 

b. Rentang kelas = 
rentang skor

jenjang kriteria
=  

9152

5
= 1830,4 

5. Menetapkan presentase maksimal, yaitu 100 % 

6. Menetapkan presentase minimal. Presentase minimal diperoleh dari skor 

minimal dibagi skor maksimal dikalikan 100 % 
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a. Presentase Minimal= 
182

910
= 0.20 × 100% = 20% 

b. Presentase Minimal= 
2288

11440
= 0.20 × 100% = 20 %  

7. Menetapkan rentang presentase, yaitu diperoleh dari presentase maksimal 

dikurangi presentase minimal. Dengan demikian maka rentang presentase 

adalah : 

Rentang presentase= 100% - 20% = 80% 

8. Menetapkan interval kelas presentase,yaitu rentang presentase dibagi kriteria. 

Dengan demikian interval kelas presentase adalah : 

Interval kelas presentase = 
80%

5
× 100% = 16 % 

9. Penenetuan kriteria tingkat kenyamanan berdasarkan interval kelas, walaupun 

ada 2 angket dengan jumlah pertanyaan yang berbeda namun interval 

kelasnya sama yakni dalam tabel berikut : 

Tabel 3.1. Interval Kelas Persentase  

(sumber : hasil analisis) 

 

Interval kelas 

presentase 
Kriteria Kode Kriteria Kode 

100% ≥ persen > 84% Sangat Nyaman SN Sangat Lengkap SL 

84% ≥ persen > 68% Nyaman N Lengkap L 

68% ≥ persen > 52% Cukup C Cukup C 

52% ≥ persen > 36% Tidak Nyaman TN Tidak Lengkap TL 

36% ≥ persen ≥ 20% Sangat Tidak Nyaman STN Sangat tidak lengkap STL 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1.Hasil Penelitian 

Setelah melakukan serangkaian penelitian mengenai tingkat kenyamanan 

pengguna bangunan ruang pengelola Jurusan Teknik Sipil Fakultas Teknik 

Universitas Negeri Semarang sebagai berikut : 

4.1.1. Hasil Observasi Penelitian 

Dalam penelitian ini difokuskan di ruang pengelola Jurusan Teknik Sipil 

yakni ruang Ketua Jurusan, Kepala Laboratorium, Sekretaris Jurusan, Kepala 

Program Studi S1 Pendidikan Teknik Sipil, Kepala Program Studi S1 Teknik 

Arsitektur, Kepala Program Studi D3 Teknik Sipil, Kepala Program Studi S1 

Teknik Sipil. Gambaran umum dari ruang – ruang tersebut antara lain : 

4.1.1.1.Ruang Ketua Jurusan 

Ruang Ketua Jurusan Teknik Sipil memiliki luas ± 13,3 m² , dengan luas 

ruangan tersebut ruang Ketua Jurusan Teknik Sipil terdapat furniture beberapa 

furniture yakni, meja kerja utama, kursi kerja, 2 lemari penyimpanan, meja tamu, 

5 set kursi tamu salah satu adalah kursi panjang, meja kecil untuk menempatkan 

dokumen, berikut adalah sketsa dari ruang Ketua Jurusan Teknik Sipil : 
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Gambar 4.1. Sketsa Denah Ruang Ketua Jurusan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.2. Ruang Ketua Jurusan Teknik Sipil. 

Berdasarkan foto di atas menunjukkan bahwa ruang ketua jurusan sudah 

cukup rapi, walaupun penempatan arsip masih belum tertata sepenuhnya. 
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4.1.1.2.Ruang Kepala Laboratorium 

Sedangkan untuk ruang kepala laboratorium dengan luasan ± 7.723 m², 

walaupun tidak terlalu banyak furniture namun penataan ruang terlihat seadanya. 

Dengan satu meja kerja, satu kursi kerja, satu kursi tamu, satu laci penyimpanan, 

satu set komputer dan printer. Terlihat juga beberapa kardus dari sisa tempat alat 

elektronik dan dokumen yang kurang tertata. Berikut sketsa ruang Kepala 

Laboratorium Teknik Sipil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.3. Sketsa Denah Ruang Kepala Laboratorium Teknik Sipil. 
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Gambar 4.4. Dokumentasi Ruang Kepala Laboratorium Teknik Sipil. 

Dari gambar hasil dokumentasi terlihat penataan furniture pada ruang 

kepala laboratorium sudah cukup rapi. Hanya saja penempatan dokumen kurang 

rapi karena menumpuk di atas meja, dan ada yang berserakan di laci meja 

komputer. 

4.1.1.3.Ruang Sekretaris Jurusan  

Letak ruang Sekretaris Jurusan Teknik Sipil berada disebelah ruang dari 

Kepala Laboratorium Teknik Sipil. Dalam ruangan terdapat furniture yang tidak 

terlalu berbeda dari ruang kepala laboratorium. Terdapat meja kerja, kursi kerja, 

kursi tamu, almari, laci penyimpanan, satu set komputer beserta printer. Dari hasil 

pengamatan bahwa ruang sekretaris jurusan memiliki luas ± 8,1 m². Dengan 

luasan tersebut terlalu kecil, karena luas minimum ruang pengelola adalah 15 m², 

dengan lebar minimum 3 m (standar sarana dan prasarana sistem penjamin mutu 

internal Universitas Diponegoro ,2011 : 12). Fasilitas seperti jaringan internet 

tersedia namun tidak tersedia telepon dengan nomor khusus. Arsip – arsip tidak 
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tertata rapi karena banyak sekali kardus berisi kertas untuk investaris jurusan yang 

terletak dilantai. Karena tidak ada tempat khusus untuk menyimpan barang 

tersebut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.5. Sketsa Ruang Sekretaris Jurusan Teknik Sipil. 
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Gambar 4.6. Ruang Sekretaris Jurusan Teknik Sipil. 

4.1.1.4.Ruang Ketua Program Studi  S1 Pendidikan Teknik Bangunan 

Ruang Ketua Program Studi S1 Pendidikan Teknik Bangunan berbeda area 

dengan ruang ketua jurusan, kepala laboratorium dan sekretaris jurusan. Ruang 

Ruang Ketua Program Studi S1 Pendidikan Teknik Bangunan terletak satu area 

dengan ruang ketua program studi yang lainnya. Pada ruang ketua program studi 

terdapat furniture yakni, meja kerja, kursi kerja, 4 set kursi tamu, 1 set komputer 

beserta printer, rak penyimpan ukuran besar dan kecil. 

Luas ruangnya adalah 12,3 m² dengan fasilitas penunjang lain berupa 

jaringan internet tetapi tidak ada telepon dengan nomor khusus. Beberapa arsip 

tidak tertata dengan baik dan bahkan hingga menggunakan kursi tamu untuk 

meletakan dokumen mahasiswa. Berikut sketsa gambar dan foto dokumentasi. 
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Gambar 4.7. Sketsa Ruang Ketua Program Studi S1 Pendidikan Teknik 

Bangunan 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.8. Ruang Ketua Program Studi S1 Pendidikan Teknik Bangunan 

4.1.1.5.Ruang Ketua Program Studi D3 Teknik Sipil 

Ruang Ketua Program Studi D3 Teknik Sipil terletak bersebelahan dengan 

ruang Ketua Program Studi S1 Pendidikan Teknik Bangunan. Pada ruang ini 
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terdapat furniture yakni, meja kerja, kursi kerja, 2 set kursi tamu, meja untuk set 

komputer, 1 set kumputer beserta printer, dan rak penyimpan arsip. 

 Ruang Ketua Program Studi D3 Teknik Sipil memiliki luas ± 11,3 m² dan  

lebih rapi dibanding dengan ketua program studi yang lainnya. Tidak terlalu 

banyak arsip berserakan dan dokumen yang berada di rak penyimpanan tertata 

rapi.Jadi saat memasuki ruangan tersebut tidak merasa sesak dan sirkulasi lebih 

lancar dibanding saat berkunjung keruang ketua program suti yang lainnya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.9. Sketsa Ruang Ketua Program Studi D3 Teknik Sipil 
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Gambar 4.10. Ruang Ketua Program Studi D3 Teknik Sipil 

4.1.1.6.Ruang Ketua Program Studi S1 Teknik Arsitektur 

Ruang Ketua Program Studi S1 Teknik Arsitektur lerletak setelah Ruang 

Ketua Program Studi D3 Teknik Sipil. Luas ruang ± 10,7 m². Dilengkapi dengan 

beberapa furniture yakni, meja kerja, kursi kerja, 2 set kursi tamu, rak arsip, rak 

penyimpanan, meja untuk set komputer, 1 set komputer tanpa printer, dan meja 

kecil di sudut ruangan yang digunakan sebagai tempat dokumen tugas mahasiswa. 

Dilengkapi dengan jaringan internet, namun tidak tersedia telepon dengan 

nomor khusus. Pada ruangan tersebut beberapa dokumen kurang tertata dengan 

baik. Cukup banyak arsip – arsip yang tergeletak di lantai, juga terdapat papan 

kayu yang sudah tidak terpakai diletakan di sudut ruangan. Berikut sketsa dan 

gambarnya. 
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Gambar 4.11. Sketsa Ruang Ketua Program Studi S1 Teknik 

Arsitektur 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.12. Gambar Ruang Ketua Program Studi S1 Teknik Arsitektur 

4.1.2. Deskriptif Variabel Penelitian 

Pada variabel deskriptif  kajian tata ruang dalam berdasarkan kenyamanan 

fisik pengguna bangunan, penelitian dilakukan berdasarkan 9 indikator, 
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diantaranya ukuran perabot kantor, penerangan, kerapian, kebisingan, sirkulasi, 

privasi, perabot kantor, warna, penghawaan.  

4.1.2.1. Analisis Deskriptif Berdasarkan Pengelola Jurusan Teknik Sipil 

Berikut adalah tabel deskriptif  kenyamanan ruang pengelola Jurusan 

Teknik Sipil. Berdasarkan pendapat pengelola Jurusan Teknik Sipil. 

Tabel 4.1. Distribusi Variabel Kenyamanan Tata Ruang Dalam Jurusan 

Teknik Sipil Berdasarkan Pengelola Jurusan 

Interval kelas 

presentase 
Kriteria Jumlah 

Persentase 

( %) 
Rata-Rata 

100% ≥ persen > 84% Sangat Nyaman 0 0% 

57% 

84% ≥ persen > 68% Nyaman 0 0% 

68% ≥ persen > 52% Cukup 7 100% 

52% ≥ persen > 36% Tidak Nyaman 0 0% 

36% ≥ persen ≥ 20% 
Sangat tidak 

nyaman 
0 0% 

JUMLAH 7 100% C 

Sumber : Data Penelitian,diolah 2013 

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui dari 7 pengelola Jurusan Teknik 

Sipil diperoleh keterangan persepsi pengelola tentang Kenyamanan tata ruang 

dalam Ruang Pengelola Jurusan Teknik Sipil sebagai berikut : 7 pengelola (100%) 

berpendapat bahwa Kenyamanan tata ruang dalam Pengelola Jurusan Teknik Sipil 

masuk dalam kategori Cukup. Untuk lebih jelasnya berikut disajikan diagram 

batang persepsi Pengelola Jurusan Teknik Sipil tentang Kenyamanan tata ruang 

dalam Pengelola Jurusan Teknik Sipil. 
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Gambar 4.13.Diagram Batang Deskriptif Persentasi Berdasarkan Pengelola 

4.1.2.2. Analisis Deskriptif Berdasarkan Dosen, Staf Kependidikan, 

Mahasiswa. 

Berikut adalah tabel deskriptif  kenyamanan tata ruang dalam pengelola 

Jurusan Teknik Sipil. Berdasarkan pendapat dosen, staf kependidikan dan 

mahasiswa Jurusan Teknik Sipil. 

Tabel 4.2. Distribusi Variabel Kenyamanan Tata Ruang Dalam Jurusan 

Teknik Sipil Berdasarkan Dosen, Staf Kependidikan, dan 

Mahasiswa. 

Interval kelas 

presentase 
Kriteria Jumlah Persentase ( %) Rata-Rata 

100% ≥ persen > 84% Sangat Nyaman 0 0% 

59% 

84% ≥ persen > 68% Nyaman 11 13% 

68% ≥ persen > 52% Cukup 68 77% 

52% ≥ persen > 36% Tidak Nyaman 9 10% 

36% ≥ persen ≥ 20% 
Sangat tidak 

nyaman 
0 0% 

JUMLAH 88 100% C 

Sumber : Data Penelitian,diolah 2013 

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui dari 88 dosen, staf 

kependidikan, dan mahasiswa Jurusan Teknik Sipil diperoleh keterangan persepsi 
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dosen, staf kependidikan, dan mahasiswa tentang Kenyamanan tata ruang dalam 

Ruang Pengelola Jurusan Teknik Sipil sebagai berikut : 11orang (13%) 

berpendapat bahwa Kenyamanan tata ruang dalam Pengelola Jurusan Teknik Sipil 

masuk dalam kategori Nyaman, 68 orang (77%)berpendapat bahwa Kenyamanan 

tata ruang dalam Pengelola Jurusan Teknik Sipil masuk dalam kategori Cukup, 9 

orang (10%) berpendapat bahwa Kenyamanan tata ruang dalam Pengelola Jurusan 

Teknik Sipil masuk dalam kategori Tidak Nyaman. Untuk lebih jelasnya berikut 

disajikan diagram batang persepsi dosen, staf kependidikan, dan mahasiswa 

tentang Kenyamanan tata ruang dalam Pengelola Jurusan Teknik Sipil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.14.Diagram Batang Deskriptif Persentasi Berdasarkan Dosen, 

Staf Kependidikan, dan Mahasiswa. 

Untuk lebih detailnya mengenai variabel penelitian Kenyamanan tata 

ruang dalam Ruang Pengelola Jurusan Teknik Sipil. Dapat dilihat dari deskripsi 

pada tiap indikator pembentuk variabel persepsi pengelola, dosen, staf 
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kependidikan, dan mahasiswa tentang Kenyamanan tata ruang dalam Ruang 

Pengelola Jurusan Teknik Sipil. 

4.1.3. Ukuran Perabot Kantor 

Pendimensian perabot termasuk dalam faktor yang mempengaruhi 

kenyamanan fisik, karena dimensi perabot berbeda – beda tergantung fungsi dan 

kegunaanya. Karena dimensi perabot juga menentukan tingkat kenyamanan pada 

ruang kerja yang dihuni, dari sudut pandang pengguna ruangnya. 

4.1.3.1. Analisis Deskriptif Berdasarkan Pengelola Jurusan Teknik Sipil 

Berdasarkan pengelola Jurusan Teknik Sipil tentang ukuran perabot kantor 

dari 7 responden menyatakan sebagai berikut pada tabel. 

Tabel 4.3. Distribusi Ukuran Perabot Kantor Kenyamanan Tata Ruang 

Dalam Jurusan Teknik Sipil Berdasarkan Pengelola Jurusan 

Teknik Sipil. 

Interval kelas 

presentase 
Kriteria Jumlah 

Persentase 

( %) 
Rata-Rata 

100% ≥ persen > 84% Sangat Nyaman 0 0% 

54% 

84% ≥ persen > 68% Nyaman 1 14% 

68% ≥ persen > 52% Cukup 3 43% 

52% ≥ persen > 36% Tidak Nyaman 2 29% 

36% ≥ persen ≥ 20% 
Sangat tidak 

nyaman 
1 14% 

JUMLAH 7 100% C 

Sumber : Data Penelitian,diolah 2013 

Berdasarkan tabel diatas dari 7 responden diperoleh keterangan persepsi 

pengelola tentang kenyamanan tata ruang dalam ruang Pengelola Jurusan Teknik 

Sipil sebagai beikut : 1 reponden (14%) berpendapat bahwa kenyamanan tata 

ruang dalam ruang Pengelola Jurusan Teknik Sipil indikator ukuran perabot 
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kantor masuk dalam kategori nyaman, 3 responden (43%) berpendapat bahwa 

kenyamanan tata ruang dalam ruang Pengelola Jurusan Teknik Sipil indikator 

ukuran perabot kantor masuk dalam kategori cukup, 2 responden (29%) 

berpendapat bahwa kenyamanan tata ruang dalam ruang Pengelola Jurusan Teknik 

Sipil indikator ukuran perabot kantor masuk dalam kategori tidak nyaman, 1 

responden (14%) berpendapat bahwa kenyamanan tata ruang dalam ruang 

Pengelola Jurusan Teknik Sipil indikator ukuran perabot kantor masuk dalam 

kategori sangat tidak nyaman. 

Untuk lebih jelasnya berikut disajikan diagram batang persepsi pengelola 

tentang kenyamanan tata ruang dalam ruang Pengelola Jurusan Teknik Sipil 

indikator ukuran perabot kantor. 

 

 

 

 

 

 

  

 

Gambar 4.15.Diagram Batang Deskriptif Indikator Ukuran Perabot Kantor 

Berdasarkan Pengelola Jurusan Teknik Sipil. 
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4.1.3.2. Analisis Deskriptif Berdasarkan Dosen, Staf Kependidikan, 

Mahasiswa Jurusan Teknik Sipil. 

Berikut adalah tabel deskriptif  kenyamanan tata ruang dalam pengelola 

Jurusan Teknik Sipil indikator ukuran perabot kantor. Berdasarkan pendapat 

dosen, staf kependidikan dan mahasiswa Jurusan Teknik Sipil. 

Tabel 4.4. Distribusi Ukuran Perabot Kantor Kenyamanan tata ruang dalam 

Jurusan Teknik Sipil Berdasar Persepsi Dosen, Staf 

Kependidikan, danMahasiswa Jurusan Teknik Sipil 

Interval kelas 

presentase 
Kriteria Jumlah 

Persentase 

( %) 
Rata-Rata 

100% ≥ persen > 84% Sangat Nyaman 2 2% 

64% 

84% ≥ persen > 68% Nyaman 30 34% 

68% ≥ persen > 52% Cukup 46 52% 

52% ≥ persen > 36% Tidak Nyaman 9 10% 

36% ≥ persen ≥ 20% 
Sangat tidak 

nyaman 
1 1% 

JUMLAH 88 100% C 

Sumber : Data Penelitian,diolah 2013 

Berdasarkan tabel diatas dari 88 responden diperoleh keterangan persepsi 

pengelola tentang kenyamanan tata ruang dalam ruang Pengelola Jurusan Teknik 

Sipil sebagai beikut : 2 reponden (2%) berpendapat bahwa kenyamanan tata ruang 

dalam ruang Pengelola Jurusan Teknik Sipil indikator ukuran perabot kantor 

masuk dalam kategori sangat nyaman, 30 responden (%) berpendapat bahwa 

kenyamanan tata ruang dalam ruang Pengelola Jurusan Teknik Sipil indikator 

ukuran perabot kantor masuk dalam kategori nyaman, 46 responden (52%) 

berpendapat bahwa kenyamanan tata ruang dalam ruang Pengelola Jurusan Teknik 

Sipil indikator ukuran perabot kantor masuk dalam kategori cukup, 9 responden 

(10%) berpendapat bahwa kenyamanan tata ruang dalam ruang Pengelola Jurusan 
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Teknik Sipil indikator ukuran perabot kantor masuk dalam kategori tidak nyaman, 

1 responden (1%) berpendapat bahwa kenyamanan tata ruang dalam ruang 

Pengelola Jurusan Teknik Sipil indikator ukuran perabot kantor masuk dalam 

kategori sangat tidak nyaman. 

Untuk jelasnya disajikan dalam diagram batang persepsi dosen, staf 

kependidikan, dam mahasiswa tentang kenyamanan tata ruang dalam ruang 

Pengelola Jurusan Teknik Sipil indikator ukuran perabot kantor. 

 

 

 

 

  

 

 

 

Gambar 4.16.Diagram Batang Deskriptif Ukuran Perabot Kantor 

Kenyamanan Tata Ruang Dalam Jurusan Teknik Sipil Berdasar 

Persepsi Dosen, Staf Kependidikan, dan Mahasiswa Jurusan 

Teknik Sipil 

4.1.4. Penerangan 

Penerangan atau pencahayaan dalam ruang kerja memiliki fungsi dapat 

membantu kinerja pemakai ruang sebab dapat memberikan kejelasan dalam 

melihat. Karena pencahayaan sangat penting bagi ruang kerja, bagus tidaknya 

pencahayaan tergantung dari desain bangunan itu sendiri. 
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4.1.4.1. Analisis Deskriptif Berdasarkan Pengelola Jurusan Teknik Sipil 

Berdasarkan pendapat pengelola Jurusan Teknik Sipil tentang ukuran 

perabot kantor dari 7 responden menyatakan sebagai berikut pada tabel. 

Tabel 4.5. Distribusi Indikator Penerangan Kenyamanan Tata Ruang Dalam 

Jurusan Teknik Sipil Berdasar Persepsi Pengelola Jurusan 

Jurusan Teknik Sipil. 

Interval kelas 

presentase 
Kriteria Jumlah 

Persentase 

( %) 
Rata-Rata 

100% ≥ persen > 84% Sangat Nyaman 1 14% 

60% 

84% ≥ persen > 68% Nyaman 2 29% 

68% ≥ persen > 52% Cukup 1 14% 

52% ≥ persen > 36% Tidak Nyaman 1 14% 

36% ≥ persen ≥ 20% 
Sangat tidak 

nyaman 
2 29% 

JUMLAH 7 100% C 

Sumber : Data Penelitian,diolah 2013 

Berdasarkan tabel di atas dari 7 responden menyatakan bahwapersepsi 

pengelola tentang kenyamanan tata ruang dalam ruang Pengelola Jurusan Teknik 

Sipil sebagai berikut : 1 responden (14%) berpendapat bahwa kenyamanan tata 

ruang dalam ruang Pengelola Jurusan Teknik Sipil indikator  penerangan masuk 

dalam kategori sangat nyaman, 2 responden (29%) berpendapat bahwa 

kenyamanan tata ruang dalam ruang Pengelola Jurusan Teknik Sipil indikator  

penerangan masuk dalam kategori nyaman, 1 responden (14%) berpendapat 

bahwa kenyamanan tata ruang dalam ruang Pengelola Jurusan Teknik Sipil 

indikator  penerangan masuk dalam kategori cukup, 1 responden (14%) 

berpendapat bahwa kenyamanan tata ruang dalam ruang Pengelola Jurusan Teknik 

Sipil indikator  penerangan masuk dalam kategori tidak nyaman, 2 responden 
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(29%) berpendapat bahwa kenyamanan tata ruang dalam ruang Pengelola Jurusan 

Teknik Sipil indikator  penerangan masuk dalam kategori sangat tidak nyaman. 

Untuk lebih jelasnya berikut disajikan dalam diagram batang kenyamanan 

fisik tata ruang dalam ruang pengelola jurusan teknik sipil indikator penerangan, 

berdasarkan persepsi pengelola jurusan teknik sipil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.17.Diagram Batang Deskriptif Indikator Ukuran Penerangan 

Berdasarkan Pengelola Jurusan Teknik Sipil. 

 

4.1.4.2. Analisis Deskriptif Berdasarkan Dosen, Staf Kependidikan, 

Mahasiswa Jurusan Teknik Sipil 

Berikut adalah tabel deskriptif  kenyamanan tata ruang dalam pengelola 

Jurusan Teknik Sipil indikator penerangan. Berdasarkan pendapat dosen, staf 

kependidikan dan mahasiswa Jurusan Teknik Sipil. 
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Tabel 4.6. Distribusi Indikator Penerangan Kenyamanan Tata Ruang Dalam 

Jurusan Teknik Sipil Berdasar Persepsi Dosen, Staf 

Kependidikan, Mahasiswa Jurusan Teknik Sipil 

Interval kelas 

presentase 
Kriteria Jumlah 

Persentase 

( %) 

Rata-

Rata 

100% ≥ persen > 84% Sangat Nyaman 3 3% 

57% 

84% ≥ persen > 68% Nyaman 17 19% 

68% ≥ persen > 52% Cukup 28 32% 

52% ≥ persen > 36% Tidak Nyaman 38 43% 

36% ≥ persen ≥ 20% 
Sangat tidak 

nyaman 
2 2% 

JUMLAH 88 100% C 

Sumber : Data Penelitian,diolah 2013 

Berdasarkan tabel di atas dari 88 responden menyatakan bahwapersepsi 

dosen, staf kependidikan, dan mahasiswa tentang kenyamanan tata ruang dalam 

ruang Pengelola Jurusan Teknik Sipil sebagai berikut : 3 responden (3%) 

berpendapat bahwa kenyamanan tata ruang dalam ruang Pengelola Jurusan Teknik 

Sipil indikator  penerangan masuk dalam kategori sangat nyaman, 17 responden 

(19%) berpendapat bahwa kenyamanan tata ruang dalam ruang Pengelola Jurusan 

Teknik Sipil indikator  penerangan masuk dalam kategori nyaman, 28 responden 

(32%) berpendapat bahwa kenyamanan tata ruang dalam ruang Pengelola Jurusan 

Teknik Sipil indikator  penerangan masuk dalam kategori cukup, 38 responden 

(43%) berpendapat bahwa kenyamanan tata ruang dalam ruang Pengelola Jurusan 

Teknik Sipil indikator  penerangan masuk dalam kategori tidak nyaman, 2 

responden (2%) berpendapat bahwa kenyamanan tata ruang dalam ruang 

Pengelola Jurusan Teknik Sipil indikator  penerangan masuk dalam kategori 

sangat tidak nyaman. 
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Untuk lebih jelasnya berikut disajikan dalam diagram batang kenyamanan 

fisik tata ruang dalam ruang pengelola jurusan teknik sipil indikator penerangan, 

berdasarkan persepsi dosen, staf kependidikan, dan mahasiswa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.18.Diagram Batang Deskriptif Indikator Penerangan Persepsi 

Dosen, Staf Kependidikan, Mahasiswa Jurusan Teknik Sipil. 

 

4.1.5. Kerapian 

Kerapian suatu keadaan dilingkungan tempar kerja juga sangat 

mempengaruhi kenyamanan sesorang dalam melakukan pekerjaan. Kerapian 

disini maksudnya adalah rapi dalam penataan perabot – perabot kantor, dan 

pengarsipan. 

4.1.5.1. Analisis Deskriptif Berdasarkan Pengelola Jurusan Teknik Sipil 

Berikut adalah analisis deskriptif  indikator kerapian berdasarkan persepsi 

Pengelola Jurusan Teknik Sipil. 
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Tabel 4.7. Distribusi Indikator Kerapian Kenyamanan Tata Ruang Dalam 

Jurusan Teknik Sipil Berdasar Persepsi Pengelola Jurusan 

Teknik Sipil. 

Interval kelas 

presentase 
Kriteria Jumlah 

Persentase 

( %) 
Rata-Rata 

100% ≥ persen > 84% Sangat Nyaman 0 0% 

47% 

84% ≥ persen > 68% Nyaman 0 0% 

68% ≥ persen > 52% Cukup 3 43% 

52% ≥ persen > 36% Tidak Nyaman 2 29% 

36% ≥ persen ≥ 20% 
Sangat tidak 

nyaman 
2 29% 

JUMLAH 7 100% TN 

Sumber : Data Penelitian,diolah 2013 

Berdasarkan tabel di atas dari 7 responden menyatakan bahwapersepsi 

pengelola tentang kenyamanan tata ruang dalam ruang Pengelola Jurusan Teknik 

Sipil sebagai berikut : 3 responden (43%) berpendapat bahwa kenyamanan tata 

ruang dalam ruang Pengelola Jurusan Teknik Sipil indikator  kerapian masuk 

dalam kategori cukup, 2 responden (29%) berpendapat bahwa kenyamanan tata 

ruang dalam ruang Pengelola Jurusan Teknik Sipil indikator kerapian masuk 

dalam kategori tidak nyaman, 2 responden (29%) berpendapat bahwa kenyamanan 

tata ruang dalam ruang Pengelola Jurusan Teknik Sipil indikator kerapian masuk 

dalam kategori sangat tidak nyaman, tidak ada responden yang memilih jawaban 

kategori sangat nyaman dan nyaman.Untuk lebih jelasnya  berikut disajikan dalam 

diagram batang di bawah ini. 
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Gambar 4.19.Diagram Batang Deskriptif Indikator Kerapian Persepsi 

Pengelola Jurusan Teknik Sipil. 

4.1.5.2. Analisis Deskriptif Berdasarkan Persepsi Dosen, Staf Kependidikan, 

Mahasiswa Jurusan Teknik Sipil 

Berikut adalah tabel deskriptif  kenyamanan tata ruang dalam pengelola 

Jurusan Teknik Sipil indikator kerapian. Berdasarkan pendapat dosen, staf 

kependidikan dan mahasiswa Jurusan Teknik Sipil. 

Tabel 4.8. Distribusi Indikator Kerapian Kenyamanan Tata Ruang Dalam 

Jurusan Teknik Sipil Berdasar Persepsi Dosen, Staf 

Kependidikan, Mahasiswa Jurusan Teknik Sipil 

Interval kelas 

presentase 
Kriteria Jumlah 

Persentase 

( %) 
Rata-Rata 

100% ≥ persen > 84% Sangat Nyaman 0 0% 

53% 

84% ≥ persen > 68% Nyaman 6 7% 

68% ≥ persen > 52% Cukup 43 49% 

52% ≥ persen > 36% Tidak Nyaman 38 43% 

36% ≥ persen ≥ 20% 
Sangat tidak 

nyaman 
1 1% 

JUMLAH 88 100% C 

Sumber : Data Penelitian,diolah 2013 
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Berdasarkan tabel di atas dari 88 responden menyatakan bahwapersepsi 

dosen, staf keoendidikan, dan mahasiswa tentang kenyamanan tata ruang dalam 

ruang Pengelola Jurusan Teknik Sipil indikator kerapian sebagai berikut : tidak 

ada responden yang berpendapat bahwa kenyamanan tata ruang dalam ruang 

Pengelola Jurusan Teknik Sipil indikator  kerapian masuk dalam kategori sangat 

nyaman, 6 responden (7%) berpendapat bahwa kenyamanan tata ruang dalam 

ruang Pengelola Jurusan Teknik Sipil indikator kerapian masuk dalam kategori 

nyaman, 43 responden (49%) berpendapat bahwa kenyamanan tata ruang dalam 

ruang Pengelola Jurusan Teknik Sipil indikator kerapian masuk dalam kategori 

cukup, 38 responden (43%) berpendapat bahwa kenyamanan tata ruang dalam 

ruang Pengelola Jurusan Teknik Sipil indikator kerapian masuk dalam kategori 

tidak nyaman, 1 responden (1%) berpendapat bahwa kenyamanan tata ruang 

dalam ruang Pengelola Jurusan Teknik Sipil indikator kerapian masuk dalam 

kategori sangat tidak nyaman. 

Untuk lebih jelasnya berikut disajikan dalam diagram batang persepsi 

dosen, staf kependidikan, dan mahasiswa tentang kenyamanan fisik tata ruang 

dalam indikator kerapian  di bawah ini. 
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Gambar 4.20.Diagram Batang Deskriptif Indikator Kerapian Persepsi 

Dosen, Staf Kependidikan, dan Mahasiswa Jurusan Teknik 

Sipil. 

 

4.1.6. Kebisingan 

Kebisingan dapat disebut pula suara yang tidak dikehendaki yang 

mengganggu kenyamanan dan kesehatan dan mengakibatkan ketulian (Buchari, 

2007:2) 

4.1.6.1. Analisis Deskriptif Berdasarkan Persepsi Pengelola Jurusan Teknik 

Sipil. 

Dari 7 responden yang merupakan Pengelola Jurusan Teknik Sipil tentang 

persepsi indikator kebisingan kenyamanan fisik tata ruang dalam ruang Pengelola 

Jurusan Teknik Sipil tersaji dalam tabel berikut. 
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Tabel 4.9. Distribusi Indikator Kebisingan Kenyamanan Tata Ruang Dalam 

Jurusan Teknik Sipil Berdasar Persepsi Pengelola Jurusan 

Teknik Sipil. 

Interval kelas 

presentase 
Kriteria Jumlah 

Persentase 

( %) 
Rata-Rata 

100% ≥ persen > 84% Sangat Nyaman 0 0% 

67% 

84% ≥ persen > 68% Nyaman 4 57% 

68% ≥ persen > 52% Cukup 2 29% 

52% ≥ persen > 36% Tidak Nyaman 1 14% 

36% ≥ persen ≥ 20% 
Sangat tidak 

nyaman 
0 0% 

JUMLAH 7 100% C 

Sumber : Data Penelitian,diolah 2013 

Berdasarkan tabel di atas dari 7 responden menyatakan bahwapersepsi 

pengelola tentang kenyamanan tata ruang dalam ruang Pengelola Jurusan Teknik 

Sipil indikator kebisingan sebagai berikut : tidak ada responden yang berpendapat 

bahwa kenyamanan tata ruang dalam ruang Pengelola Jurusan Teknik Sipil 

indikator  kebisingan masuk dalam kategori sangat nyaman, 4 responden (57%) 

berpendapat bahwa kenyamanan tata ruang dalam ruang Pengelola Jurusan Teknik 

Sipil indikator  kebisingan masuk dalam kategori nyaman, 2 responden (29%) 

berpendapat bahwa kenyamanan tata ruang dalam ruang Pengelola Jurusan Teknik 

Sipil indikator  kebisingan masuk dalam kategori cukup, 1 responden (14%) 

berpendapat bahwa kenyamanan tata ruang dalam ruang Pengelola Jurusan Teknik 

Sipil indikator  kebisingan masuk dalam kategori tidak nyaman, tidak ada 

responden berpendapat bahwa kenyamanan tata ruang dalam ruang Pengelola 

Jurusan Teknik Sipil indikator  kebisingan masuk dalam kategori sangat tidak 

nyaman. 
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Untuk lebih jelasnya berikut disajikan dalam diagram batang persepsi 

pengelola tentang kenyamanan fisik tata ruang dalam Pengelola Jurusan Teknik 

Sipil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.21.Diagram Batang Deskriptif Indikator Kebisingan Persepsi 

Pengelola Jurusan Teknik Sipil. 

 

4.1.6.2. Analisis Deskriptif berdasarkan persepsi Dosen, Staf Kependidikan, 

Mahasiswa Jurusan Teknik Sipil 

Dari 88 responden yang merupakan Dosen, Staf Kependidikan, dan 

mahasiswa Jurusan Teknik Sipil tentang persepsi indikator kebisingan 

kenyamanan fisik tata ruang dalam ruang Pengelola Jurusan Teknik Sipil tersaji 

dalam tabel berikut. 
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Tabel 4.10. Distribusi Indikator Kebisingan Kenyamanan Tata Ruang Dalam 

Jurusan Teknik Sipil Berdasar Persepsi Dosen, Staf 

Kependidikan, Mahasiswa Jurusan Teknik Sipil. 

Interval kelas 

presentase 
Kriteria Jumlah 

Persentase 

( %) 
Rata-Rata 

100% ≥ persen > 84% Sangat Nyaman 3 3% 

54% 

84% ≥ persen > 68% Nyaman 12 14% 

68% ≥ persen > 52% Cukup 24 27% 

52% ≥ persen > 36% Tidak Nyaman 45 51% 

36% ≥ persen ≥ 20% 
Sangat tidak 

nyaman 
4 5% 

JUMLAH 88 100% C 

Sumber: Data Penelitian, diolah 2013 

Berdasarkan tabel di atas dari 88 responden menyatakan bahwapersepsi 

dose, staf kependidikan, mahasiswa tentang kenyamanan tata ruang dalam ruang 

Pengelola Jurusan Teknik Sipil indikator kebisingan sebagai berikut : 3 responden 

(3%) yang berpendapat bahwa kenyamanan tata ruang dalam ruang Pengelola 

Jurusan Teknik Sipil indikator  kebisingan masuk dalam kategori sangat nyaman, 

12 responden (14%) berpendapat bahwa kenyamanan tata ruang dalam ruang 

Pengelola Jurusan Teknik Sipil indikator  kebisingan masuk dalam kategori 

nyaman, 24 responden (27%) berpendapat bahwa kenyamanan tata ruang dalam 

ruang Pengelola Jurusan Teknik Sipil indikator  kebisingan masuk dalam kategori 

cukup, 45 responden (51%) berpendapat bahwa kenyamanan tata ruang dalam 

ruang Pengelola Jurusan Teknik Sipil indikator  kebisingan masuk dalam kategori 

tidak nyaman, 4 responden (5%) responden berpendapat bahwa kenyamanan tata 

ruang dalam ruang Pengelola Jurusan Teknik Sipil indikator  kebisingan masuk 

dalam kategori sangat tidak nyaman. 
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Lebih jelasnya tersaji dalam diagram batang tentang kenyamanan fisik tata 

ruang dalam Ruang Pengelola Jurusan Teknik Sipil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.22.Diagram Batang Deskriptif Indikator Kebisingan Persepsi 

Dosen, Staf Kependidikan, Mahasiswa Jurusan Teknik Sipil. 

 

4.1.7. Sirkulasi 

Sirkulasi dapat di katakan sebagai “ tali “ yang mengikat ruang – ruang 

satu bangunan atau suatu deretan ruang – ruang dalam maupun luar menjadi 

saling berhubungan. Oleh karena itu bergerak dalam waktu melalui sebuah 

tahapan dan dilakukan di dalam ruang. Kita merasakan ruang ketika kita 

menetapkan tempat tujuan. (D.K.Ching, Francis, 1993 :246) 

4.1.7.1. Analisis Deskriptif Berdasarkan Persepsi Pengelola Jurusan Teknik 

Sipil. 

Dari 7 responden yang merupakan Pengelola Jurusan Teknik Sipil tentang 

persepsi indikator sirkulasi kenyamanan fisik tata ruang dalam ruang Pengelola 

Jurusan Teknik Sipil tersaji dalam tabel berikut. 
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Tabel 4.11. Distribusi Indikator Sirkulasi Kenyamanan Tata Ruang Dalam 

Jurusan Teknik Sipil Berdasar Persepsi Pengelola Jurusan 

Teknik Sipil. 

Interval kelas 

presentase 
Kriteria Jumlah 

Persentase 

( %) 
Rata-Rata 

100% ≥ persen > 84% Sangat Nyaman 0 0% 

64% 

84% ≥ persen > 68% Nyaman 3 43% 

68% ≥ persen > 52% Cukup 3 43% 

52% ≥ persen > 36% Tidak Nyaman 1 14% 

36% ≥ persen ≥ 20% 
Sangat tidak 

nyaman 
0 0% 

JUMLAH 7 100% C 

Sumber: Data Penelitian, diolah 2013 

Berdasarkan tabel di atas dari 7 responden menyatakan bahwapersepsi 

pengelola tentang kenyamanan tata ruang dalam ruang Pengelola Jurusan Teknik 

Sipil indikator kebisingan sebagai berikut : tidak ada responden  yang berpendapat 

bahwa kenyamanan tata ruang dalam ruang Pengelola Jurusan Teknik Sipil 

indikator  sirkulasi masuk dalam kategori sangat nyaman, 3 responden (43%) 

berpendapat bahwa kenyamanan tata ruang dalam ruang Pengelola Jurusan Teknik 

Sipil indikator  sirkulasi masuk dalam kategori nyaman, 3 responden (43%) 

berpendapat bahwa kenyamanan tata ruang dalam ruang Pengelola Jurusan Teknik 

Sipil indikator  sirkulasi masuk dalam kategori cukup, 1 responden (14%) 

berpendapat bahwa kenyamanan tata ruang dalam ruang Pengelola Jurusan Teknik 

Sipil indikator  sirkulasi masuk dalam kategori tidak nyaman, tidak ada responden 

responden berpendapat bahwa kenyamanan tata ruang dalam ruang Pengelola 

Jurusan Teknik Sipil indikator  sirkulasi masuk dalam kategori sangat tidak 

nyaman. 
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Lebih jelasnya tersji dalam diagram batang tentang kenyamanan fisik tata 

ruang dalam ruang Pengelola Jurusan Teknik Sipil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.23.Diagram Batang Deskriptif Indikator Sirkulasi Persepsi 

Pengelola Jurusan Teknik Sipil. 

4.1.7.2. Analisis Deskriptif Berdasarkan Persepsi Dosen, Staf Kependidikan, 

Mahasiswa Jurusan Teknik Sipil 

Dari 88 responden yang merupakan Dosen, Staf Kependidikan, dan 

mahasiswa Jurusan Teknik Sipil tentang persepsi indikator sirkulasi kenyamanan 

fisik tata ruang dalam ruang Pengelola Jurusan Teknik Sipil tersaji dalam tabel 

berikut. 
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Tabel 4.12. Distribusi Indikator Sirkulasi Kenyamanan Tata Ruang Dalam 

Jurusan Teknik Sipil Berdasar Persepsi Dosen, Staf 

Kependidikan, Mahasiswa Jurusan Teknik Sipil 

Interval kelas 

presentase 
Kriteria Jumlah 

Persentase 

( %) 
Rata-Rata 

100% ≥ persen > 84% Sangat Nyaman 2 2% 

57% 

84% ≥ persen > 68% Nyaman 23 26% 

68% ≥ persen > 52% Cukup 21 24% 

52% ≥ persen > 36% Tidak Nyaman 42 48% 

36% ≥ persen ≥ 20% 
Sangat tidak 

nyaman 
0 0% 

JUMLAH 88 100% C 

Sumber : Data Penelitian, Diolah 2013 

Berdasarkan tabel di atas dari 88 responden menyatakan bahwapersepsi 

dose, staf kependidikan, mahasiswa tentang kenyamanan tata ruang dalam ruang 

Pengelola Jurusan Teknik Sipil indikator kebisingan sebagai berikut : 2 responden 

(2%) yang berpendapat bahwa kenyamanan tata ruang dalam ruang Pengelola 

Jurusan Teknik Sipil indikator  sirkulasi masuk dalam kategori sangat nyaman, 23 

responden (26%) berpendapat bahwa kenyamanan tata ruang dalam ruang 

Pengelola Jurusan Teknik Sipil indikator  sirkulasi masuk dalam kategori nyaman, 

21 responden (24%) berpendapat bahwa kenyamanan tata ruang dalam ruang 

Pengelola Jurusan Teknik Sipil indikator  sirkulasi masuk dalam kategori cukup, 

42 responden (48%) berpendapat bahwa kenyamanan tata ruang dalam ruang 

Pengelola Jurusan Teknik Sipil indikator  sirkulasi masuk dalam kategori tidak 

nyaman, tidak ada responden responden berpendapat bahwa kenyamanan tata 

ruang dalam ruang Pengelola Jurusan Teknik Sipil indikator  sirkulasi masuk 

dalam kategori sangat tidak nyaman. 
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Untuk lebih jelasnyatersaji dalam diagram batang persepsi dosen, staf 

kependidikan, dan mahasiswa tentang sirkulasi kenyamanan fisik ruang Pengelola 

Jurusan Teknik Sipil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.24.Diagram Batang Deskriptif Indikator Sirkulasi Persepsi Dosen, 

Staf Kependidikan, Mahasiswa Jurusan Teknik Sipil. 

 

4.1.8. Privasi 

Privasi membatasi gangguan yang terutama sangat menyusahkan orang-

orang yang melakukan tugas-tugas rumit. Berikut adalah persepi tentang indikator 

privasi dari Pengelola, Dosen, Staf Kependidikan, dan Mahasiswa  

4.1.8.1. Analisis Deskriptif Berdasarkan Persepsi Pengelola Jurusan Teknik 

Sipil 

Berikut adalah pendapat dari persepsi Pengelola Jurusan Teknik Sipil 

tentang indikator privasi kenyamanan fisik tata ruang dalam ruang Pengelola 

Jurusan Teknik Sipil  
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Tabel 4.13. Distribusi Indikator Privasi Kenyamanan Tata Ruang Dalam 

Jurusan Teknik Sipil Berdasar Persepsi Pengelola Jurusan 

Teknik Sipil. 

Interval kelas 

presentase 
Kriteria Jumlah 

Persentase 

( %) 
Rata-Rata 

100% ≥ persen > 84% 
Sangat 

Nyaman 
0 0% 

64% 

84% ≥ persen > 68% Nyaman 2 29% 

68% ≥ persen > 52% Cukup 5 71% 

52% ≥ persen > 36% Tidak Nyaman 0 0% 

36% ≥ persen ≥ 20% 
Sangat tidak 

nyaman 
0 0% 

JUMLAH   7 100% C 

Sumber : Data Penelitian, Diolah 2013 

Berdasarkan tabel di atas dari 7 responden menyatakan bahwapersepsi 

Pengelola Jurusan tentang kenyamanan tata ruang dalam ruang Pengelola Jurusan 

Teknik Sipil indikator kebisingan sebagai berikut : tidak ada responden yang 

berpendapat bahwa kenyamanan tata ruang dalam ruang Pengelola Jurusan Teknik 

Sipil indikator  privasi masuk dalam kategori sangat nyaman, 2 responden (29%) 

berpendapat bahwa kenyamanan tata ruang dalam ruang Pengelola Jurusan Teknik 

Sipil indikator  privasi masuk dalam kategori nyaman, 5 responden (71%) 

berpendapat bahwa kenyamanan tata ruang dalam ruang Pengelola Jurusan Teknik 

Sipil indikator  privasi masuk dalam kategori cukup, tidak ada responden yang 

berpendapat bahwa kenyamanan tata ruang dalam ruang Pengelola Jurusan Teknik 

Sipil indikator  privasi masuk dalam kategori tidak nyaman, tidak ada responden 

responden berpendapat bahwa kenyamanan tata ruang dalam ruang Pengelola 

Jurusan Teknik Sipil indikator  privasi masuk dalam kategori sangat tidak 

nyaman. 
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Untuk lebih jelasnya tersji dalam diagram batang indikator privasi 

kenyamanan fisik tata ruang dalam ruang Pengelola Jurusan Teknik Sipil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.25.Diagram Batang Deskriptif Indikator Sirkulasi Pengelola 

Jurusan Teknik Sipil. 

 

4.1.8.2. Analisis Deskriptif Berdasarkan Persepsi Dosen, Staf Kependidikan, 

Mahasiswa Jurusan Teknik Sipil 

Berikut adalah pendapat dosen, staf  kependidikan, dan mahasiswa tentang 

indikator privasi kenyamanan fisik tata ruang dalam ruang Pengelola Jurusan 

Teknik Sipil. 
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Tabel 4.14. Distribusi Indikator Privasi Berdasar Persepsi Dosen, Staf 

Kependidikan, Mahasiswa Jurusan Teknik Sipil. 

Interval kelas 

presentase 
Kriteria Jumlah 

Persentase 

( %) 
Rata-Rata 

100% ≥ persen > 84% 
Sangat 

Nyaman 
3 3% 

61% 

84% ≥ persen > 68% Nyaman 18 20% 

68% ≥ persen > 52% Cukup 51 58% 

52% ≥ persen > 36% Tidak Nyaman 15 17% 

36% ≥ persen ≥ 20% 
Sangat tidak 

nyaman 
1 1% 

JUMLAH   88 100% C 

Sumber : Data Penelitian, Diolah 2013 

Berdasarkan tabel di atas dari 88 responden menyatakan bahwapersepsi 

dosen, staf kependidikan, mahasiswa tentang kenyamanan tata ruang dalam ruang 

Pengelola Jurusan Teknik Sipil indikator kebisingan sebagai berikut : 3 responden 

(3%) yang berpendapat bahwa kenyamanan tata ruang dalam ruang Pengelola 

Jurusan Teknik Sipil indikator  privasi masuk dalam kategori sangat nyaman, 18 

responden (20%) berpendapat bahwa kenyamanan tata ruang dalam ruang 

Pengelola Jurusan Teknik Sipil indikator  privasi masuk dalam kategori nyaman, 

51 responden (58%) berpendapat bahwa kenyamanan tata ruang dalam ruang 

Pengelola Jurusan Teknik Sipil indikator  privasi masuk dalam kategori cukup, 15 

responden (17%) yang berpendapat bahwa kenyamanan tata ruang dalam ruang 

Pengelola Jurusan Teknik Sipil indikator  privasi masuk dalam kategori tidak 

nyaman, 1 responden (1%) berpendapat bahwa kenyamanan tata ruang dalam 

ruang Pengelola Jurusan Teknik Sipil indikator  privasi masuk dalam kategori 

sangat tidak nyaman. Untuk lebih jelasnya tersaji dalam diagram batang. 
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Gambar 4.26.Diagram Batang Deskriptif Indikator Sirkulasi Dosen, Staf 

Kependidikan dan Mahasiswa. 

4.1.9. Perabot Kantor 

Yang dimaksud dengan perabot kantor adalah berbagai peralatan kantor 

yang diperlukan guna penyelenggaraan kegiatan perkantoran, bukan peralatan 

yang digunakan dalam penyelesaian tugas pokok organisasi maupun instansi 

pemerintah. Berikut ini adalah persepsi pengelola, dosen ,staf kependidikan, dan 

mahasiswa tentang perabot kantor di ruang Pengelola Jurusan Teknik Sipil. 

4.1.9.1. Analisis Deskriptif Berdasarkan Persepsi Pengelola Jurusan Teknik 

Sipil 

Dibawah ini adalah tabel persentase deskriptif persepsi Pengelola Jurusan 

Teknik Sipil tentang indikator perabot kantor. 
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Tabel 4.15. Distribusi Indikator Perabot Kantor Berdasar Persepsi Pengelola 

Jurusan Teknik Sipil 

Interval kelas 

presentase 
Kriteria Jumlah 

Persentase 

( %) 
Rata-Rata 

100% ≥ persen > 84% 
Sangat 

Lengkap 
1 14% 

69% 

84% ≥ persen > 68% Lengkap 3 43% 

68% ≥ persen > 52% Cukup 3 43% 

52% ≥ persen > 36% Tidak Lengkap 0 0% 

36% ≥ persen ≥ 20% 
Sangat tidak 

Lengkap 
0 0% 

JUMLAH   7 100% L 

Sumber : Data Penelitian, Diolah 2013 

Berdasarkan tabel di atas dari 7 responden menyatakan bahwapersepsi 

pengelola tentang kenyamanan tata ruang dalam ruang Pengelola Jurusan Teknik 

Sipil indikator perabot kantor sebagai berikut : 1 responden (14%) yang 

berpendapat bahwa kenyamanan tata ruang dalam ruang Pengelola Jurusan Teknik 

Sipil indikator  perabot kantor masuk dalam kategori sangat lengkap, 3 responden 

(43%) berpendapat bahwa kenyamanan tata ruang dalam ruang Pengelola Jurusan 

Teknik Sipil indikator  perabot kantor masuk dalam kategori lengkap, 3 responden 

(43%) berpendapat bahwa kenyamanan tata ruang dalam ruang Pengelola Jurusan 

Teknik Sipil indikator  perabot kantor masuk dalam kategori cukup, tidak ada 

responden yang berpendapat bahwa kenyamanan tata ruang dalam ruang 

Pengelola Jurusan Teknik Sipil indikator  perabot kantor masuk dalam kategori 

tidak lengkap, tidak ada responden berpendapat bahwa kenyamanan tata ruang 

dalam ruang Pengelola Jurusan Teknik Sipil indikator  perabot kantor masuk 

dalam kategori sangat tidak lengkap. 
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Untuk lebih jelasnya telah tersaji dalam diagram batang persepsi pengelola 

jurusan tentang kenyamanan fisik tata ruang dalam ruang pengelola indikator 

perabot kantor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.27.Diagram Batang Deskriptif Indikator Perabot Kantor Persepsi 

Pengelola Tentang Tata Ruang Dalam Ruang Pengelola Teknik 

Sipil. 

4.1.9.2. Analisis Deskriptif Berdasarkan Persepsi Dosen, Staf Kependidikan, 

Mahasiswa Jurusan Teknik Sipil 

Dari persepsi 88 responden dosen, staf kependidikan, mahasiswa tentang 

indikator perabot kantor kenyamanan fisik tata ruang dalam ruang Pengelola 

Jurusan Teknik Sipil. Berikut tersji dalam tabel. 
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Tabel 4.16. Distribusi Indikator Perabot Kantor Berdasar Persepsi Dosen, 

Staf Kependidikan, dan Mahsiswa Jurusan Teknik Sipil. 

Interval kelas 

presentase 
Kriteria Jumlah 

Persentase 

( %) 
Rata-Rata 

100% ≥ persen > 84% 
Sangat 

Lengkap 
3 3% 

61% 

84% ≥ persen > 68% Lengkap 20 23% 

68% ≥ persen > 52% Cukup 58 66% 

52% ≥ persen > 36% Tidak Lengkap 7 8% 

36% ≥ persen ≥ 20% 
Sangat tidak 

Lengkap 
0 0% 

JUMLAH   88 100% C 

Sumber : Data Penelitian, Diolah 2013 

Berdasarkan tabel di atas dari 88 responden menyatakan bahwapersepsi 

dosen, staf kependidikan, dan mahasiswa tentang kenyamanan tata ruang dalam 

ruang Pengelola Jurusan Teknik Sipil indikator perabot kantor sebagai berikut : 3 

responden (3%) yang berpendapat bahwa kenyamanan tata ruang dalam ruang 

Pengelola Jurusan Teknik Sipil indikator  perabot kantor masuk dalam kategori 

sangat lengkap, 20 responden (23%) berpendapat bahwa kenyamanan tata ruang 

dalam ruang Pengelola Jurusan Teknik Sipil indikator  perabot kantor masuk 

dalam kategori lengkap, 58 responden (66%) berpendapat bahwa kenyamanan tata 

ruang dalam ruang Pengelola Jurusan Teknik Sipil indikator  perabot kantor 

masuk dalam kategori cukup, 7 responden (8%) yang berpendapat bahwa 

kenyamanan tata ruang dalam ruang Pengelola Jurusan Teknik Sipil indikator  

perabot kantor masuk dalam kategori tidak lengkap, tidak ada responden 

berpendapat bahwa kenyamanan tata ruang dalam ruang Pengelola Jurusan Teknik 

Sipil indikator  perabot kantor masuk dalam kategori sangat tidak lengkap. 
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Untuk lebih lengkapnya tersaji dalam diagram batang persepsi dosen,. Staf 

kependidikan, dan mahasiswa tentang indikator perabot kantor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.28.Diagram Batang Deskriptif Indikator Perabot Kantor Persepsi 

Dosen, Staf Kependidikan, dan Mahasiswa Tentang Tata 

Ruang Dalam Ruang Pengelola Teknik Sipil. 

 

4.1.10. Warna 

Kemampuan warna menciptakan impresi, mampu menimbulkan efek – efek 

tertentu. Secara psikologis diuraikan oleh J. Linschoten dan Mrs. Mansyur tentang 

warna sebagai berikut : 

4. Warna itu bukanlah suatu gejala yang hanya dapat di amati saja, warna itu 

mempengaruhi kelakuan, memegang peranan penting dalam penilaian estetis 

dan turut menentukan suka tidaknya kita akan macam – macam benda. 

5. Efek warna sangat menetukan bagi suatu ruang dan perabot. 

6. Memberikan kesan tertentu pada ruangan maupun perabot. 
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Berikut deskriptif analisis berdasarkan persepsi Pengelola, Dosen, Staf 

Kependidikan ,dan Mahasiswa jurusan teknik sipil. 

4.1.10.1. Analisis Deskriptif Berdasarkan Persepsi Pengelola Jurusan 

Teknik Sipil 

Dari 7 responden yang merupakan Pengelola Jurusan Teknik Sipil tentang 

kenyamanan fisik tata ruang dalam ruang Pengelola Jurusan Teknik Sipil. Berikut 

tersaji dalam tabel. 

Tabel 4.17. Distribusi Indikator Warna Berdasar Persepsi Pengelola Jurusan 

Teknik Sipil. 

Interval kelas 

presentase 
Kriteria Jumlah 

Persentase 

( %) 
Rata-Rata 

100% ≥ persen > 84% 
Sangat 

Nyaman 
0 0% 

70% 

84% ≥ persen > 68% Nyaman 3 43% 

68% ≥ persen > 52% Cukup 4 57% 

52% ≥ persen > 36% Tidak Nyaman 0 0% 

36% ≥ persen ≥ 20% 
Sangat tidak 

nyaman 
0 0% 

JUMLAH   7 100% N 

Sumber : Data Penelitian, Diolah 2013 

Berdasarkan tabel di atas dari 7 responden menyatakan bahwapersepsi 

pengelola tentang kenyamanan tata ruang dalam ruang Pengelola Jurusan Teknik 

Sipil indikator warna sebagai berikut : tidak ada responden yang berpendapat 

bahwa kenyamanan tata ruang dalam ruang Pengelola Jurusan Teknik Sipil 

indikator  warna masuk dalam kategori sangat nyaman, 3 responden (43%) 

berpendapat bahwa kenyamanan tata ruang dalam ruang Pengelola Jurusan Teknik 

Sipil indikator  warna masuk dalam kategori nyaman, 4 responden (57%) 

berpendapat bahwa kenyamanan tata ruang dalam ruang Pengelola Jurusan Teknik 
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Sipil indikator  warna masuk dalam kategori cukup,tidak ada responden yang 

berpendapat bahwa kenyamanan tata ruang dalam ruang Pengelola Jurusan Teknik 

Sipil indikator  warna masuk dalam kategori tidak nyaman, tidak ada responden 

berpendapat bahwa kenyamanan tata ruang dalam ruang Pengelola Jurusan Teknik 

Sipil indikator  warna masuk dalam kategori sangat tidak nyaman. 

Untuk lebih jelasnya tersaji dalam diagram batang persepsi pengelola 

tentang indikator warna kenyamanan fisik tata ruang dalam ruang Pengelola 

Jurusan Teknik Sipil. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.29.Diagram Batang Deskriptif Indikator Warna Persepsi 

Pengelola Tentang Tata Ruang Dalam Ruang Pengelola Teknik 

Sipil. 

 

4.1.10.2. Analisis Deskriptif Berdasarkan Persepsi Dosen, Staf 

Kependidikan, Mahasiswa Jurusan Teknik Sipil 

Berdasarkan persepsi 88 responden yang merupakan dosen, staf 

kependidikan , dan mahasiswa. Berikut adalah tabel deskriptif analisis indikator 

warna kenyamanan fisik tata ruang dalam ruang Pengelola Teknik Sipil. 
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Tabel 4.18. Distribusi Indikator Warna Berdasarkan Persepsi Dosen, Staf 

Kependidikan, Mahasiswa Jurusan Teknik Sipil. 

Interval kelas 

presentase 
Kriteria Jumlah 

Persentase 

( %) 
Rata-Rata 

100% ≥ persen > 84% 
Sangat 

Nyaman 
0 0% 

60% 

84% ≥ persen > 68% Nyaman 17 19% 

68% ≥ persen > 52% Cukup 52 59% 

52% ≥ persen > 36% Tidak Nyaman 19 22% 

36% ≥ persen ≥ 20% 
Sangat tidak 

nyaman 
0 0% 

JUMLAH   88 100% NE 

Sumber : Data Penelitian, Diolah 2013 

Berdasarkan tabel di atas dari 88 responden menyatakan bahwapersepsi 

dosen, staf kependidikan, dan mahasiswa tentang kenyamanan tata ruang dalam 

ruang Pengelola Jurusan Teknik Sipil indikator warna sebagai berikut : tidak ada 

responden yang berpendapat bahwa kenyamanan tata ruang dalam ruang 

Pengelola Jurusan Teknik Sipil indikator  warna masuk dalam kategori sangat 

nyaman, 17 responden (19%) berpendapat bahwa kenyamanan tata ruang dalam 

ruang Pengelola Jurusan Teknik Sipil indikator  warna masuk dalam kategori 

nyaman, 52 responden (59%) berpendapat bahwa kenyamanan tata ruang dalam 

ruang Pengelola Jurusan Teknik Sipil indikator  warna masuk dalam kategori 

cukup,19 responden (22%) yang berpendapat bahwa kenyamanan tata ruang 

dalam ruang Pengelola Jurusan Teknik Sipil indikator  warna masuk dalam 

kategori tidak nyaman, tidak ada responden berpendapat bahwa kenyamanan tata 

ruang dalam ruang Pengelola Jurusan Teknik Sipil indikator  warna masuk dalam 

kategori sangat tidak nyaman. 
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Untuk lebih jelasnya tersaji dalam diagram batang persepsi dosen, staf 

kependidikan , dan mahasiswa tentang indikator warna kenyamanan fisik tata 

ruang dalam ruang pengelola jurusan teknik sipil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.30.Diagram Batang Deskriptif Persepsi Dosen, Staf Kependidikan, 

dam Mahasiswa Tentang Indikator Warna Tata Ruang Dalam 

Ruang Pengelola Teknik Sipil. 

 

4.1.11. Penghawaan 

Berbicara mengenai penghawaan tidak jauh dari kata ventilasi dan jendela. 

Karena dua konstruksi tersebut merupakan jalan masuknya udara ke dalam 

bangunan maupun ruang. Penghawaan yang baik, bilamana pengguna ruangan 

merasa nyaman beraktifitas di dalamnya. Penghawaan alami mengandalkan udara 

yang masuk ke dalam ruangan melalui ventilasi dan jendela. Sedangkan 

penghawaan buatan merupkan sistem tata udara yang menurut I Nyoman Susanto  

menggunakan alat pengkondisian udara (AC- Air Contioner) yang berfungsi untuk 
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mempertahankan suhu dan kelembapan di dalam ruangan dengan cara menyerap 

kelembapan di dalam ruang. Berikut adalah persepsi pengelola, dosen, staf 

kependidikan, dan mahasiswa tentang indikator penghawaan. 

4.1.11.1. Analisis Deskriptif Berdasarkan Persepsi Pengelola Jurusan 

Teknik Sipil 

Berikut adalah persepsi pengelola tentang indikator penghawaan 

kenyamanan tata ruang dalam ruang Pengelola Jurusan Teknik Sipil. Tersaji 

dalam tabel berikut ini. 

Tabel 4.19. Distribusi Indikator Penghawaan Berdasarkan Persepsi 

Pengelola Jurusan Teknik Sipil. 

Interval kelas 

presentase 
Kriteria Jumlah 

Persentase 

( %) 
Rata-Rata 

100% ≥ persen > 84% 
Sangat 

Nyaman 
0 0% 

66% 

84% ≥ persen > 68% Nyaman 5 71% 

68% ≥ persen > 52% Cukup 1 14% 

52% ≥ persen > 36% Tidak Nyaman 1 14% 

36% ≥ persen ≥ 20% 
Sangat tidak 

nyaman 
0 0% 

JUMLAH 7 100% NE 

Sumber : Data Penelitian, Diolah 2013 

Berdasarkan tabel di atas dari 7 responden menyatakan bahwapersepsi 

pengelola tentang kenyamanan tata ruang dalam ruang Pengelola Jurusan Teknik 

Sipil indikator warna sebagai berikut : tidak ada responden yang berpendapat 

bahwa kenyamanan tata ruang dalam ruang Pengelola Jurusan Teknik Sipil 

indikator  penghawaan masuk dalam kategori sangat nyaman, 5 responden (71%) 

berpendapat bahwa kenyamanan tata ruang dalam ruang Pengelola Jurusan Teknik 

Sipil indikator  penghawaan masuk dalam kategori nyaman, 1 responden (14%) 
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berpendapat bahwa kenyamanan tata ruang dalam ruang Pengelola Jurusan Teknik 

Sipil indikator penghawaan masuk dalam kategori cukup,1 responden (14%) yang 

berpendapat bahwa kenyamanan tata ruang dalam ruang Pengelola Jurusan Teknik 

Sipil indikator penghawaan masuk dalam kategori tidak nyaman, tidak ada 

responden berpendapat bahwa kenyamanan tata ruang dalam ruang Pengelola 

Jurusan Teknik Sipil indikator penghawaan masuk dalam kategori sangat tidak 

nyaman. 

Untuk lebih jelasnya tersaji dalam diagram batang persepsi pengelola 

tentang indikator penghawaan kenyamanan fisik tata ruang dalam Pengelola 

Jurusan Teknik Sipil. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.31.Diagram Batang Deskriptif Persepsi Pengelola Tentang 

Indikator Penghawaan Tata Ruang Dalam Ruang Pengelola 

Teknik Sipil. 

4.1.11.2. Analisis Deskriptif Berdasarkan Persepsi Dosen, Staf 

Kependidikan, Mahasiswa Jurusan Teknik Sipil 

Berikut adalah persepsi dosen, staf kependidikan, dan mahasiswa tentang 

indikator penghawaan kenyamanan tata ruang dalam ruang Pengelola Jurusan 

Teknik Sipil. Tersaji dalam tabel berikut ini. 
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Tabel 4.20. Distribusi Indikator Penghawaan Berdasarkan Persepsi Dosen, 

Staf Kependidikan, Mahasiswa Jurusan Teknik Sipil. 

Interval kelas 

presentase 
Kriteria Jumlah 

Persentase 

( %) 
Rata-Rata 

100% ≥ persen > 84% 
Sangat 

Nyaman 
2 2% 

61% 

84% ≥ persen > 68% Nyaman 29 33% 

68% ≥ persen > 52% Cukup 34 39% 

52% ≥ persen > 36% Tidak Nyaman 20 23% 

36% ≥ persen ≥ 20% 
Sangat tidak 

nyaman 
3 3% 

JUMLAH 88 100% NE 

Sumber : Data Penelitian, Diolah 2013 

Berdasarkan tabel di atas dari 88 responden menyatakan bahwapersepsi 

dosen, staf kependidikan, dan mahasiswa tentang kenyamanan tata ruang dalam 

ruang Pengelola Jurusan Teknik Sipil indikator warna sebagai berikut : 2 

responden (2%) yang berpendapat bahwa kenyamanan tata ruang dalam ruang 

Pengelola Jurusan Teknik Sipil indikator  penghawaan masuk dalam kategori 

sangat nyaman, 29 responden (33%) berpendapat bahwa kenyamanan tata ruang 

dalam ruang Pengelola Jurusan Teknik Sipil indikator  penghawaan masuk dalam 

kategori nyaman, 34 responden (39%) berpendapat bahwa kenyamanan tata ruang 

dalam ruang Pengelola Jurusan Teknik Sipil indikator penghawaan masuk dalam 

kategori cukup,20 responden (23%) yang berpendapat bahwa kenyamanan tata 

ruang dalam ruang Pengelola Jurusan Teknik Sipil indikator penghawaan masuk 

dalam kategori tidak nyaman, 3 responden (3%) berpendapat bahwa kenyamanan 

tata ruang dalam ruang Pengelola Jurusan Teknik Sipil indikator penghawaan 

masuk dalam kategori sangat tidak nyaman. 
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Untuk lebih jelasnya tersaji dalam diagram batang persepsi dosen, staf 

kependidikan, dan mahasiswa tentang indikator penghawaan kenyamanan fisik 

tata ruang dalam Pengelola Jurusan Teknik Sipil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.32.Diagram Batang Deskriptif Persepsi Dosen, Staf Kependidikan, 

dan Mahasiswa Tentang Indikator Penghawaan Tata Ruang 

Dalam Ruang Pengelola Teknik Sipil. 

 

4.2.Pembahasan 

Lingkungan kerja yang baik akan membuat para pekerja merasa nyaman. 

Jika pekerja atau karyawan merasa nyaman dalam bekerja bisa dipastikan 

produktifitas akan meningkat. Peningkatan produktifitas secara tidak langsung 

akan meningkatkan keuntungan perusahaan. Banyak faktor yang mempengaruhi 

kenyamanan kerja, salah satunya bisa diciptakan melalui perencanaan lingkungan 

fisik kantor yang baik (dalam Maryati, 2008). 

Kajian tata ruang dalam berdasarkan kenyamanan fisik ruang pengelola 

Jurusan Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Negeri Semarang. Dalam 

2%

33%

39%

23%

3%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

Sangat Nyaman Nyaman Cukup Tidak Nyaman Sangat tidak 
nyaman



85 

 

 

 

penelitian ini ada beberapa indikator yang perhatikan. Yakni indikator ukuran 

perabot kantor, penerangan, kerapian, kebisingan, sirkulasi, privasi, perabot 

kantor, warna, dan penghawaan. 

4.2.1. Deskriptif Persepsi Pengelola Jurusan Teknik Sipil. 

Dari hasil analisis penelitian tentang Kajian tata ruang dalam berdasarkan 

kenyamanan fisik ruang pengelola Jurusan Teknik Sipil Fakultas Teknik 

Universitas Negeri Semarang. Dilihat dari hasil persepsi Pengelola Jurusan 

Teknik Sipil selaku pemakai ruang, diperoleh keterangan : dari 7 responden 

(100%) berpendapat bahwa kenyamanan fisik tata ruang dalam ruang pengelola 

Jurusan Teknik Sipil termasuk dalam kategori cukup.  

Dari hasil analisis penelitian untuk setiap indikator kenyamanan fisik tata 

ruang dalam ruang Pengelola Jurusan Teknik Sipil dilihat dari persepsi pengelola 

diperoleh keterangan bahwa : 

1. Indikator ukuran perabot kantor termasuk dalam kategori cukup, dengan 

menempati 54% dari kenyamanan fisik ruang Pengelola Jurusan Teknik Sipil. 

2. Indikator penerangan termasuk dalam kategori cukup, dengan menempati 

60% dari kenyamanan fisik ruang Pengelola Jurusan Teknik Sipil. 

3. Indikator kerapian termasuk dalam kategori tidak nyaman, dengan menempati 

47% dari kenyamanan fisik ruang Pengelola Jurusan Teknik Sipil. 

4. Indikator kebisingan termasuk dalam kategori cukup, dengan menempati 67% 

dari kenyamanan fisik ruang Pengelola Jurusan Teknik Sipil. 

5. Indikator sirkulasi termasuk dalam kategori cukup, dengan menempati 64% 

dari kenyamanan fisik ruang Pengelola Jurusan Teknik Sipil. 
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6. Indikator privasi termasuk dalam kategori cukup, dengan menempati 64% 

dari kenyamanan fisik ruang Pengelola Jurusan Teknik Sipil. 

7. Indikator perabot kantor termasuk dalam kategori lengkap, dengan 

menempati 69% dari kenyamanan fisik ruang Pengelola Jurusan Teknik Sipil. 

8. Indikator warna termasuk dalam kategori nyaman, dengan menempati 70% 

dari kenyamanan fisik ruang Pengelola Jurusan Teknik Sipil. 

9. Indikator penghawaan termasuk dalam kategori cukup, dengan menempati 

66% dari kenyamanan fisik ruang Pengelola Jurusan Teknik Sipil. 

4.2.2. Deskriptif Persepsi Dosen, Staf Kependidikan, MahasiswaJurusan 

Teknik Sipil. 

Sedangkan menurut persepsi dosen, staf  kependidikan, dan  mahasiswa 

kenyamanan fisik tata ruang dalam ruang pengelola Jurusan Teknik Sipil 

diperoleh keterangan : dari 88 responden ada 13% berpendapat kenyamanan fisik 

tata ruang dalam ruang Pengelola Jurusan Teknik Sipil masuk dalam kategori 

nyaman, 77%  berpendapat kenyamanan fisik tata ruang dalam ruang Pengelola 

Jurusan Teknik Sipil masuk dalam kategori cukup, 10% berpendapat kenyamanan 

fisik tata ruang dalam ruang Pengelola Jurusan Teknik Sipil masuk kategori tidak 

nyaman. 

Dari hasil analisis penelitian untuk setiap indokator kenyamanan fisik tata 

ruang dalam ruang Pengelola Jurusan Teknik Sipil dilihat dari persepsi dosen, staf 

kependidikan, dan mahasiswa diperoleh keterangan bahwa : 

1. Indikator ukuran perabot kantor termasuk dalam kategori cukup, dengan 

menempati 64% dari kenyamanan fisik ruang Pengelola Jurusan Teknik Sipil. 
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2. Indikator penerangan termasuk dalam kategori cukup, dengan menempati 

57% dari kenyamanan fisik ruang Pengelola Jurusan Teknik Sipil. 

3. Indikator kerapian termasuk dalam kategori cukup, dengan menempati 53% 

dari kenyamanan fisik ruang Pengelola Jurusan Teknik Sipil. 

4. Indikator kebisingan termasuk dalam kategori cukup, dengan menempati 54% 

dari kenyamanan fisik ruang Pengelola Jurusan Teknik Sipil. 

5. Indikator sirkulasi termasuk dalam kategori cukup, dengan menempati 57% 

dari kenyamanan fisik ruang Pengelola Jurusan Teknik Sipil. 

6. Indikator privasi termasuk dalam kategori cukup, dengan menempati 61% 

dari kenyamanan fisik ruang Pengelola Jurusan Teknik Sipil. 

7. Indikator perabot kantor termasuk dalam kategori cukup, dengan menempati 

61% dari kenyamanan fisik ruang Pengelola Jurusan Teknik Sipil. 

8. Indikator warna termasuk dalam kategori cukup, dengan menempati 60% dari 

kenyamanan fisik ruang Pengelola Jurusan Teknik Sipil. 

9. Indikator penghawaan termasuk dalam kategori cukup, dengan menempati 

61% dari kenyamanan fisik ruang Pengelola Jurusan Teknik Sipil. 

4.2.3. Ukuran Perabot Kantor 

Dimensiperabot termasuk dalam faktor yang mempengaruhi kenyamanan 

fisik, karena dimensi perabot berbeda – beda tergantung fungsi dan kegunaanya. 

Karena dimensi perabot juga menentukan tingkat kenyamanan pada ruang kerja 

yang dihuni, dari sudut pandang pengguna ruangnya. 

Dari hasil analisis deskriptif diperoleh keterangan bahwa indikator ukuran 

perabot kantor pada variabel kenyamanan fisik tata ruang dalam ruang Pengelola 
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Jurusan Teknik Sipil persepsi pengelola Jurusan Teknik Sipil, termasuk dalam 

kategori cukup dengan persentase 54%. Sedangkan berdasarkan persepsi dosen, 

staf kependidikan, dan mahasiswa indikator ukuran perabot kantor pada variabel 

kenyamanan fisik tata ruang dalam ruang Pengelola Jurusan Teknik Sipil masuk 

dalam kategori cukup dengan persentase 64%. 

Dari fakta yang ada dilapangan, dengan ukuran perabot kantor yang ada 

diketahui bahwa ukuran perabot yang digunakan sudah cukup baik, maksudnya 

ukuran perabot tidak terlalu besar ataupun terlalu kecil untuk luasan ruang yang 

ada. Dari dimensi meja dan kursi kerja, semuanya sesuai dengan ukuran yang 

sering dipergunakan. Tinggi plafon dari lantai ± 3.5 m, dengan tinggi plafon 

tersebut ruangan tidak terasa sesak.  

Jadi, hasil dari deskripsi persentase angket berarti ukuran perabot kantor di 

Ruang Pengelola Jurusan Teknik Sipil tentang kenyamanan tata ruang dalam 

masuk dalam kategori cukup. 

4.2.4. Penerangan 

Penerangan atau pencahayaan dalam ruang kerja memiliki fungsi dapat 

membantu kinerja pemakai ruang sebab dapat memberikan kejelasan dalam 

melihat. Karena pencahayaan sangat penting bagi ruang kerja, bagus tidaknya 

pencahayaan tergantung dari desain bangunan itu sendiri 

Dari hasil analisis deskriptif diperoleh keterangan bahwa indikator 

penerangan pada variabel kenyamanan fisik tata ruang dalam ruang Pengelola 

Jurusan Teknik Sipil persepsi pengeola Jurusan Teknik Sipil, termasuk dalam 

kategori cukup dengan persentase 60%. Sedangkan berdasarkan persepsi dosen, 
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staf kependidikan, dan mahasiswa indikator penerangan pada variabel 

kenyamanan fisik tata ruang dalam ruang Pengelola Jurusan Teknik Sipil masuk 

dalam kategori cukup dengan persentase 57%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.33. Intensitas cahaya yang masuk melalui jendela. 

 

Pada gambar di atas ruang pengelola, lebih banyak menggunakan 

pencahayaan alami karena terdapat jendela yang cukup besar dimensinya. 

Sehingga pada siang hari, ruang pengelola tidak perlu mempergunakan lampu, 

bila dirasa intensitas cahaya dari jendela sudah cukup. Namun ada temuan lain 

bahwa, setidaknya ada dua ruang pengelola dari jumlah yang ada menggunakan 

lampu pada siang hari, dikarenakan kurangnya intensitas cahaya. Hal tersebut 

karena letak dari jendela tidak langsung menghadap ke sinar matahri langsung, 

tetapi menghadap ke selasar. 

Bahkan ada satu ruang pengelola yang tidak memiliki jendela. Sebab letak 

ruang yang berada diantara ruang pengelola yang lain, artinya ruangan tersebut 
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diapit pada bagian kanan dan kiri oleh ruangan yang lainnya. Sehingga tidak 

memungkinkan untuk meletakan jendela pada sisi samping. 

Berdasarkan hasil deskripsi analisis dan observasi langsung dapat 

disimpulkan bahwa Ruang Pengelola Jurusan Teknik Sipil sudah cukup 

mendapatkan peneranngan. 

4.2.5. Kerapian 

Kerapian suatu keadaan dilingkungan tempat kerja juga sangat 

mempengaruhi kenyamanan seseorang dalam melakukan pekerjaan. Kerapian 

disini maksudnya adalah rapi dalam penataan perabot – perabot kantor, dan 

pengarsipan. 

Dari hasil analisis deskriptif diperoleh keterangan bahwa indikator 

kerapian pada variabel kenyamanan fisik tata ruang dalam ruang Pengelola 

Jurusan Teknik Sipil persepsi Pengelola Jurusan Teknik Sipil, termasuk dalam 

kategori cukup dengan persentase 47%. Sedangkan berdasarkan persepsi dosen, 

staf kependidikan, dan mahasiswa indikator kerapian pada variabel kenyamanan 

fisik tata ruang dalam ruang Pengelola Jurusan Teknik Sipil masuk dalam kategori 

cukup dengan persentase 53%. 
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(1) Ruang Ketua Jurusan   (2) Ruang  Sekretaris Jurusan 

Gambar 4.34. Gambaran Kerapian Ruang Pengelola Jurusan Teknik Sipil. 

Dilihat pada gambar diatas, merupakan gambaran kerapian ruang 

Pengelola Jurusan Teknik Sipil. Terlihat bahwa beberapa dokumen atau arsip 

kurang tertata dengan baik, hal ini dapat disebabkan luasan ruang yang kurang 

luas. Dapat dilihat pada gambar bahwa banyak dokumen yang diletakkan di lantai. 

Serta tidak adanya tepat khusus untuk menepatkan dokumen atau kertas – kertas 

inventaris bagi jurusan, yang terlihat pada  gambar (2), yang merupakan gambaran 

dari ruang Sekretaris Jurusan Teknik Sipil. 

Dengan luas ruang ± 8,1 m² ruang sekretaris jurusan terlihat tidak rapi 

sebab banyaknya barang investaris Jurusan Teknik Sipil yang disimpan disana. 

 

4.2.6. Kebisingan 

Kebisingan dapat disebut pula suara yang tidak dikehendaki yang 

mengganggu kenyamanan dan kesehatan dan mengakibatkan ketulian (Buchari, 

2007: 2) 
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Ruangan yang tidak berisik, ketenangan dalam ruang kerja sangat penting 

agar aktifitas kerja pada ruangan tersebut dapat berjalan dengan baik dan tidak 

mengganggu konsentrasi. 

Dari hasil analisis deskriptif diperoleh keterangan bahwa indikator 

kebisingan pada variabel kenyamanan fisik tata ruang dalam ruang Pengelola 

Jurusan Teknik Sipil persepsi Pengelola Jurusan Teknik Sipil, termasuk dalam 

kategori cukup dengan persentase 67%. Sedangkan berdasarkan persepsi dosen, 

staf kependidikan, dan mahasiswa indikator kebisingan pada variabel kenyamanan 

fisik tata ruang dalam ruang Pengelola Jurusan Teknik Sipil masuk dalam kategori 

cukup dengan persentase 54%. 

Berdasarkan keadaan nyata pada ruang Pengelola Teknik Sipil, tidak 

terjadi kebisingan yang terlalu signifikan sehingga tidak mengganggu kinerja 

Pengelola ,Dosen, dan Staf Kependidikan. Disimpulkan bahwa kebisingan pada 

ruang Pengelola Jurusan Teknik Sipil dapat dikatakan cukup nyaman. 

 

4.2.7. Sirkulasi 

Sirkulasi dapat di katakan sebagai “ tali “ yang mengikat ruang – ruang 

satu bangunan atau suatu deretan ruang – ruang dalam maupun luar menjadi 

saling berhubungan. Oleh karena itu bergerak dalam waktu melalui sebuah 

tahapan dan dilakukan di dalam ruang. Kita merasakan ruang ketika kita 

menetapkan tempat tujuan. (D.K.Ching, Francis, 1993 :246). 

Dari hasil analisis deskriptif diperoleh keterangan bahwa indikator 

sirkulasi pada variabel kenyamanan fisik tata ruang dalam ruang Pengelola 
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Jurusan Teknik Sipil persepsi Pengelola Jurusan Teknik Sipil, termasuk dalam 

kategori cukup dengan persentase 64%. Sedangkan berdasarkan persepsi dosen, 

staf kependidikan, dan mahasiswa indikator sirkulasi pada  

variabel kenyamanan fisik tata ruang dalam ruang Pengelola Jurusan 

Teknik Sipil masuk dalam kategori cukup dengan persentase 57%. 

 

 

 

  

 

 

 

 

Gambar 4.35. Gambaran Sirkulasi Ruang Pengelola Jurusan Teknik Sipil. 

Pada gambar di atas ruang Pengelola Jurusan Teknik Sipil sirkulasi dalam 

ruang  terganggu dengan beberapa penempatan dokumen yang kurang tertata. 

Sirkulasi akan terasa lebih terbatas apabila ada lebih dari satu pengunjung yang 

datang, sebab luas ruang tidak cukup besar. Akses antara ruang pengelola 

dipisahkan dengan ruangan yang lain, sehingga harus melewati koridor terlebih 

dahulu. Koridor yang menghubungkan memiliki lebar 1,5 m.  

Berdasarkan persepsi pengelola, dosen, staf kependidikan, dan mahasiswa 

yang sesuai keadaan nyata ruang Pengelola Jurusan Teknik Sipil dimana sirkulasi 
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dikatakan netral. Maka dapat disimpulkan bahwa kenyamanan sirkulasi dalam 

kondisi cukup nyaman.  

4.2.8. Privasi 

Privasi dipengaruhi oleh dinding, partisi dan sekatan-sekatan fisik lainnya. 

Kebanyakan pekerja menginginkan tingkat privasi yang besar dalam pekerjaan 

mereka (khususnya dalam posisi manajerial, di mana privasi diasosiasikan dalam 

status). 

Dari hasil analisis deskriptif diperoleh keterangan bahwa indikator privasi 

pada variabel kenyamanan fisik tata ruang dalam ruang Pengelola Jurusan Teknik 

Sipil persepsi Pengelola Jurusan Teknik Sipil, termasuk dalam kategori cukup 

dengan persentase 64%. Sedangkan berdasarkan persepsi dosen, staf 

kependidikan, dan mahasiswa indikator privasi pada variabel kenyamanan fisik 

tata ruang dalam ruang Pengelola Jurusan Teknik Sipil masuk dalam kategori 

cukup dengan persentase 57%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.36. Gambar Ruang Pengelola Jurusan Teknik Sipil Yang Disekat 

Menggunakan Partisi Dari Kayu. 
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Berdasarkan persepsi pengelola, dosen, staf  kependidikan, dan mahasiswa 

yang sesuai keadaan nyata ruang Pengelola Jurusan Teknik Sipil dimana indikator 

privasi dikatakan netral. Maka dapat disimpulkan bahwa kenyamanan privasi 

termasuk cukup nyaman. 

4.2.9. Perabot Kantor 

Yang dimaksud dengan perabot kantor adalah berbagai peralatan kantor 

yang diperlukan guna penyelenggaraan kegiatan perkantoran, bukan peralatan 

yang digunakan dalam penyelesaian tugas pokok organisasi maupun instansi 

perguruan tinggi. Ruang pengelola setidaknya memiliki luas ruang minimum 15 

m² tiap pengelola, lebar minimum 3 m, dilengkapi dengan 1 kursi untuk pimpinan, 

meja kerja, dan 1 set meja dan 4 kursi tamu, 1 set almari untuk dokumen, 1 set 

almari untuk buku kerja dan lain- lain, 1 unit komputer, printer, scanner, sarana 

internet, dan telepon nomor extension dan fax (UNDIP,2011 : 9) 
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Set komputer   Meja kerja dan kursi tamu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lemari penyimpanan    Meja dan kursi kerja 

 

Gambar 4.37. Gambar Perabot Penunjang Pekerjaan Pengelola Jurusan 

Teknik Sipil. 

 

Pada ruang Pengelola Jurusan Teknik Sipil perabot kantor dapat dikatakan 

lengkap yakni, adanya set komputer beserta printer, meja kerja, kursi kerja, kursi 

tamu, lemari penyimpanan, rak. Ditemukan juga, tidak semua ruang pengelola 

jurusan memiliki printer sendiri. Dan tidak tersedianya peralatan komunikasi 

seperti faximile, local area network, mobile phone dan mobile network. 

Dari hasil analisis deskriptif diperoleh keterangan bahwa indikator perabot 

kantor pada variabel kenyamanan fisik tata ruang dalam ruang Pengelola Jurusan 

Teknik Sipil persepsi Pengelola Jurusan Teknik Sipil, termasuk dalam kategori 

lengkap dengan persentase 69%. Sedangkan berdasarkan persepsi dosen, staf 

kependidikan, dan mahasiswa indikator perabot kantor pada variabel kenyamanan 
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fisik tata ruang dalam ruang Pengelola Jurusan Teknik Sipil masuk dalam kategori 

cukup dengan persentase 61%. 

4.2.10. Warna 

Kemampuan warna menciptakan impresi, mampu menimbulkan efek – efek 

tertentu. Secara psikologis diuraikan oleh J. Linschoten dan Mrs. Mansyur (Hasan 

Mohammad, 2009) tentang warna sebagai berikut : 

a. Warna itu bukanlah suatu gejala yang hanya dapat di amati saja, warna itu 

mempengaruhi kelakuan, memegang peranan penting dalam penilaian estetis 

dan turut menentukan suka tidaknya kita akan macam – macam benda. 

b. Efek warna sangat menetukan bagi suatu ruang dan perabot. 

c. Memberikan kesan tertentu pada ruangan maupun perabot. 

 

 

 

 

 

Warna dinding hijau    Warna dinding biru 

Gambar 4.38. Gambar Warna Dinding dan Perabot di Kantor Pengelola 

Jurusan Teknik Sipil. 

 

Pada ruang pengelolauntuk setiap warnaperabot hampir sama, yakni warna 

coklat kayu. Namun untuk beberapa perabot lain seperti rak penyimpanan 

memiliki warna yang berbeda pada setiap ruang Pengelola Jurusan Teknik Sipil. 

Begitu juga dengan warna dinding, tidak semua ruang Pengelola Jurusan Teknik 
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Sipil memiliki warna yang sama. Pada kondisi dilapangan terdapat dua warna 

berbeda yakni warna hijau dan biru. 

Dari hasil analisis deskriptif diperoleh keterangan bahwa indikator warna 

kantor pada variabel kenyamanan fisik tata ruang dalam ruang Pengelola Jurusan 

Teknik Sipil persepsi Pengelola Jurusan Teknik Sipil, termasuk dalam kategori 

nyaman (N) dengan persentase 70%. Sedangkan berdasarkan persepsi dosen, staf 

kependidikan, dan mahasiswa indikator warna kantor pada variabel kenyamanan 

fisik tata ruang dalam ruang Pengelola Jurusan Teknik Sipil masuk dalam kategori 

cukup dengan persentase 60%. 

4.2.11. Penghawaan 

Penghawaan yang baik, bilamana pengguna ruangan merasa nyaman 

beraktifitas di dalamnya. Penghawaan alami mengandalkan udara yang masuk ke 

dalam ruangan melalui ventilasi dan jendela. Sedangkan penghawaan buatan 

merupakan sistem tata udara yang menurut I Nyoman Susanto  menggunakan alat 

pengkondisian udara (AC- Air Conditioner) yang berfungsi untuk 

mempertahankan suhu dan kelembapan di dalam ruangan dengan cara menyerap 

kelembapan di dalam ruang. 

Pada ruang Pengelola Jurusan Teknik Sipil penghawaan yang digunakan 

adalah penghawaan dengan alat pengkondisian udara (AC – Air Conditioner). 

Sehingga fungsi dari jendela dan ventilasi tidak maksimal, bahkan lubang pada 

ventilasi ditutup. 

Dari hasil analisis deskriptif diperoleh keterangan bahwa indikator warna 

kantor pada variabel kenyamanan fisik tata ruang dalam ruang Pengelola Jurusan 
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Teknik Sipil persepsi Pengelola Jurusan Teknik Sipil, termasuk dalam kategori 

cukup dengan persentase 66%. Sedangkan berdasarkan persepsi dosen, staf 

kependidikan, dan mahasiswa indikator warna kantor pada variabel kenyamanan 

fisik tata ruang dalam ruang Pengelola Jurusan Teknik Sipil masuk dalam kategori 

cukup dengan persentase 61%. 

Berdasarkan persepsi pengelola, dosen, staf  kependidikan, dan mahasiswa 

yang sesuai keadaan nyata ruang Pengelola Jurusan Teknik Sipil dimana indikator 

penghawaan dikatakan cukup. Maka dapat disimpulkan bahwa kenyamanan 

penghawaan termasuk kategori cukup nyaman. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

Dari hasil penelitian dan pembahasan diperoleh simpulan dan saran 

sebagai berikut : 

5.1. Simpulan 

Hasil penelitian terhadap setiap indikator Kenyamanan tata ruang dalam 

ruang Pengelola Jurusan Teknik Sipil adalah sebagai berikut : 

1. Indikator ukuran perabot kantor berdasarkan persepsi Pengelola Jurusan 

Teknik Sipil didapatkan rata – rata sebesar 54% termasuk dalam kategori 

cukup. Menurut persepsi Dosen, Staf Kependidikan, dan Mahasiswa Jurusan 

Teknik Sipil didapatkan rata – rata sebesar 64% termasuk dalam kategori 

cukup. 

2. Indikator penerangan berdasarkan persepsi Pengelola Jurusan Teknik Sipil 

didapatkan rata – rata sebesar 60% termasuk dalam kategori cukup. Menurut 

persepsi Dosen, Staf Kependidikan, dan Mahasiswa Jurusan Teknik Sipil 

didapatkan rata – rata sebesar 57% termasuk dalam kategori cukup. 

3. Indikator kerapian berdasarkan persepsi Pengelola Jurusan Teknik Sipil 

didapatkan rata – rata sebesar 47% termasuk dalam kategori tidak nyaman. 

Menurut persepsi Dosen, Staf Kependidikan, dan Mahasiswa Jurusan Teknik 

Sipil didapatkan rata – rata sebesar 53% termasuk dalam kategori cukup. 

4. Indikator kebisingan berdasarkan persepsi Pengelola Jurusan Teknik Sipil 

didapatkan rata – rata sebesar 67% termasuk dalam kategori cukup. Menurut 
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persepsi Dosen, Staf Kependidikan, dan Mahasiswa Jurusan Teknik Sipil 

didapatkan rata – rata sebesar 54% termasuk dalam kategori cukup. 

5. Indikator sirkulasi berdasarkan persepsi Pengelola Jurusan Teknik Sipil 

didapatkan rata – rata sebesar 64% termasuk dalam kategori cukup. Menurut 

persepsi Dosen, Staf Kependidikan, dan Mahasiswa Jurusan Teknik Sipil 

didapatkan rata – rata sebesar 57% termasuk dalam kategori cukup. 

6. Indikator privasi berdasarkan persepsi Pengelola Jurusan Teknik Sipil 

didapatkan rata – rata sebesar 64% termasuk dalam kategori cukup. Menurut 

persepsi Dosen, Staf Kependidikan, dan Mahasiswa Jurusan Teknik Sipil 

didapatkan rata – rata sebesar 61% termasuk dalam kategori cukup. 

7. Indikator perabot kantor berdasarkan persepsi Pengelola Jurusan Teknik Sipil 

didapatkan rata – rata sebesar 69% termasuk dalam kategori lengkap. 

Menurut persepsi Dosen, Staf Kependidikan, dan Mahasiswa Jurusan Teknik 

Sipil didapatkan rata – rata sebesar 61% termasuk dalam kategori cukup. 

8. Indikator warna berdasarkan persepsi Pengelola Jurusan Teknik Sipil 

didapatkan rata – rata sebesar 70% termasuk dalam kategori nyaman. 

Menurut persepsi Dosen, Staf Kependidikan, dan Mahasiswa Jurusan Teknik 

Sipil didapatkan rata – rata sebesar 60% termasuk dalam kategori cukup. 

9. Indikator penghawaan berdasarkan persepsi Pengelola Jurusan Teknik Sipil 

didapatkan rata – rata sebesar 66% termasuk dalam kategori cukup. Menurut 

persepsi Dosen, Staf Kependidikan, dan Mahasiswa Jurusan Teknik Sipil 

didapatkan rata – rata sebesar 61% termasuk dalam kategori cukup. 
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Dari uraian di atas diperoleh kesimpulan tentang Kenyamanan fisik tata 

ruang dalam berdasarkan Pengelola Jurusan Teknik Sipil termasuk dalam kategori 

cukup dengan persentase 57%. Sedangkan menurut Dosen, Staf Kependidikan, 

Mahasiswa Jurusan Teknik Sipil Kenyamanan fisik tata ruang termasuk dalam 

kategori cukup dengan persentase 59%. 

Terutama hal yangperlu diperhatikan yakni dalam hal kerapian. Melihat 

kerapian ruang pengelola Jurusan Teknik Sipil berdasarkan persepsi pengelola 

jurusan yang masuk dalam kategori tidak nyaman.  

5.2. Saran 

Saran yang dapat diambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Pengelola Jurusan Teknik Sipil untuk dapat menata kembali tata ruang 

dalamnya. Karena dari hasil penelitian semua parameter kenyamanan fisik tata 

ruang dalam menunjukan kategori cukup.Seharusnya kenyamanan fisik tata 

ruang dalam untuk pengelola Jurusan Teknik Sipil memiliki kategori nyaman. 

2. Pengelola Jurusan Teknik Sipil agar lebih memperhatikan aspek – aspek yang 

berkaitan dengan kapasitas ruang. 

3. Pengelola Jurusan Teknik Sipil memperhatikan kembali jenis – jenis perabot 

yang digunakan pada ruangnya dan menggunakan perangkat yang mendukung 

operasional sesuai kapasitas yang diperlukan. 

4. Mengoptimalkan keberadaan fasilitas pencahayaan dan penghawaan bail alami 

ataupun yang buatan. 
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LAMPIRAN 1 

CONTOH KUESIONER UNTUK PENGELOLA, DOSEN, STAF KEPENDIDIKAN, 

DAN MAHASISWA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

105 



106 

 

 

 

 

 

 

PENDIDIKAN TEKNIK BANGUNAN 

FAKULTAS TEKNIK 

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG 

Gedung E4 Kompleks Fakultas Teknik Universitas Negeri Semarang 

Kampus Sekaran – Gunungpati Semarang (50229) 

 

KUESIONER 

 

Dengan Hormat, 

 Sehubungan dengan di adakannya penelitian yang berjudul “Kajian Tata Ruang 

Dalam Terhadap Kenyamanan Fisik Pengguna Ruangan”. Saya mohon kesediaan anda 

untuk mengisi kuesioner ini sebagai bahan informasi atau bahan masukan yang berguna 

untuk pelaksanaan penelitian saya. 

 Saya mohon kesungguhan anda dalam menjawab pertanyaan yang saya ajukan 

tersebut. Bantuan yang anda berikan sangat besar artinya dalam penelitian ini. Atas 

perhatian dan keluangan waktu anda dalam mengisi angket ini, saya ucapkan banyak 

terima kasih. 

 

       Semarang,11 juni 2013  

 

 

       Peneliti 
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KAJIAN TATA RUANG DALAM  BERDASARKAN  KENYAMANAN FISIK PENGGUNA 

BANGUNAN( Studi Kasus : Ruang Pengelola Jurusan Teknik Sipil Fakultas 

TeknikUniversitas Negeri Semarang ) 

DEWI WISMONOWATI 5101409088 Pendidikan Teknik Bangunan 
 

a. Identitas Responden 
Nama   : 
Status/Jabatan  : Pengelola Jurusan/ 

b. Waktu Pengambilan Data 
Hari   : 
Jam   : 

c. Petunjuk Pengisian 
Berikan pendapat anda, mengenai dimensi perabot kantor, penerangan, 

kerapian, kebisingan, sirkulasi, privasi, perabot kantor, warna, dan 
penghawaan.Yang ada pada ruang pengelola, yang dimaksud ruang pengelola 
adalah ruang dari Ketua Jurusan, Kepala Laboratorium, Sekertaris Jurusan, Ketua 
Program Studi S1 Pendidikan Teknik Bangunan, Ketua Program Studi S1 Teknik 
Arsitektur, Ketua Program Studi S1 Teknik Sipil, Ketua Program Studi D3 Teknik 
Sipil. Menandai alternatif pilihan berikut dengan MELINGKARI pilihan pada kolom 
berikut, dengan keterangan : 
 SN (Sangat Nyaman)  SL (Sangat Lengkap)   
 N (Nyaman)  L (Lengkap)  
 C(Cukup) C(Cukup)  
 TN (Tidak Nyaman) TL (Tidak Lengkap)  
 STN (Sangat Tidak Nyaman) STL(Sangat Tidak Lengkap) 

Indikator 

kenyamanan 
No 

Faktor yang mempengaruhi tingkat 

kenyamanan ruang dalam kantor 

Skor 

5 4 3 2 1 

Ukuran 

perabot 

kantor 

1. Ukuran perabot kantor (meja, kursi, 

lemari penyimpanan, dan rak arsip 

diruang anda). 
SN N C TN STN 

2. Jarak antara meja kerja dan dinding. SN N C TN STN 

3. Jarak antara perabot satu dengan 

yang lain. 
SN N C TN STN 

4. Tinggi plafon pada ruangan anda. SN N C TN STN 

Penerangan 

5. Pencahayaan yang ada di ruang 

anda. 
SN N C TN STN 

6. Bila lampu dimatikan, lalu hanya 

menggunakan pencahayaan alami 

(sinar matahari) di siang hari. 
SN N C TN STN 

7. Bila menggunakan pencahayaan 

alami, sedangkan anda bekerja di 

dalam ruangan. 
SN N C TN STN 

Kerapian 

8. Penataan perabot (meja, kursi, rak 

arsip, lemari penyimpan, printer) 

dalam ruang kerja anda. 
SN N C TN STN 

9. Letak perabot (meja, kursi, rak 

arsip, lemari penyimpan, printer) di 

dalam ruang anda. 
SN N C TN STN 

10. Letak  arsip – arsip atau dokumen 

dalam ruang anda. 
SN N C TN STN 

Kebisingan 11. Kebisingan saat anda berada di SN N C TN STN 
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Indikator 

kenyamanan 
No 

Faktor yang mempengaruhi tingkat 

kenyamanan ruang dalam kantor 

Skor 

5 4 3 2 1 

dalam ruang 

12. Kebisingan dari ruang di sebelah 

ruang anda.  
SN N C TN STN 

13. Kebisingan dari luar ruangan (dari 

ruang praktek  

kayu dan praktek bahan). 
SN N C TN STN 

Sirkulasi 

14. Ruang gerak anda saat duduk 

melakukan pekerjaan. 
SN N C TN STN 

15. Ruang gerak anda saat beranjak 

hendak mengambil dokumen atau 

keluar ruang lain. 
SN N C TN STN 

16. Ruang gerak anda saat ingin 

mengambil dokumen, ketika ada 

tamu berkunjung. 
SN N C TN STN 

Privasi 

17. Ruang kerja yang disekat 

menggunakan partisi dari kayu. 
SN N C TN STN 

18. Letak ruang anda, dengan pekerjaan 

yang rumit sebagai pengelola 

jurusan. 
SN N C TN STN 

19. Letak ruang kerja anda satu area 

dengan pengelola jurusan yang 

lainnya. 
SN N C TN STN 

 

Perabot 

Kantor 

20. Perabot penunjang untuk pengelola 

jurusan (meja, kursi kerja) 
SL L C TL STL 

21. Perabot penunjang saat menerima 

tamu (meja, kursi tamu). 
SL L C TL STL 

22. Perabot penyimpanan untuk 

peralatan atau dokumen yang harus 

disimpan. 
SL L C TL STL 

23. Peralatan kantor sebagai penunjang 

operasional (set komputer, printer) 
SL L C TL STL 

24. Peralatan komunikasi internal dan 

eksternal baik suara mapun data 

(mobile phone, faximile) 
SL L C TL STL 

 

Warna 

25. Warna perabot penunjang pekerjaan 

(meja, kursi kerja). 
SN N C TN STN 

26. Warna perabot penyimpanan (rak 

arsip dan lemari penyimpanan). 
SN N C TN STN 

27. Warna dinding. SN N C TN STN 

Penghawaan 

28. Penghawaan alami diruangan anda. SN N C TN STN 

29. Penghawaan dari alat sistem udara 

atau AC ( Air Conditioner) 
SN N C TN STN 
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Angket Pengunjung 

KAJIAN TATA RUANG DALAM  BERDASARKAN  KENYAMANAN FISIK PENGGUNA 

BANGUNAN( Studi Kasus : Ruang Pengelola Jurusan Teknik Sipil Fakultas 

TeknikUniversitas Negeri Semarang ) 

DEWI WISMONOWATI 5101409088 Pendidikan Teknik Bangunan 
 
d. Identitas Responden 

Nama   : 
Status   : Dosen/Staf Kependidikan/Mahasiswa* 
    *(coret yang tidak perlu) 

e. Waktu Pengambilan Data 
Hari   : 
Jam   : 

f. Petunjuk Pengisian 
Berikan pendapat anda, mengenai dimensi perabot kantor, penerangan, 

kerapian, kebisingan, sirkulasi, privasi, perabot kantor, warna, dan penghawaan. 
Yang ada pada ruang pengelola, yang dimaksud ruang pengelola adalah ruang dari 
Ketua Jurusan, Kepala Laboratorium, Sekertaris Jurusan, Ketua Program Studi S1 
Pendidikan Teknik Bangunan, Ketua Program Studi S1 Teknik Arsitektur, Ketua 
Program Studi S1 Teknik Sipil, Ketua Program Studi D3 Teknik Sipil. Menandai 
alternatif pilihan berikut dengan MELINGKARI pilihan pada kolom berikut, 
dengan keterangan : 
 SN (Sangat Nyaman)  SL (Sangat Lengkap)   
 N (Nyaman)  L (Lengkap)  
 C (Cukup) C (Cukup)  
 TN (Tidak Nyaman) TL (Tidak Lengkap)  
 STN (Sangat Tidak Nyaman) STL(Sangat Tidak Lengkap) 

Indikator 

kenyamanan 
No 

Faktor yang mempengaruhi tingkat 

kenyamanan ruang dalam kantor 

Skor 

5 4 3 2 1 

Ukuran 

perabot 

kantor 

1. Ukuran perabot kantor (meja, kursi, 

lemari penyimpanan, dan rak arsip ). 
SN N C TN STN 

2. Jarak antara meja kerja dan dinding. SN N C TN STN 

3. Jarak kursi tamu dengan meja kerja 

pengelola. 
SN N C TN STN 

4. Tinggi plafon pada ruang pengelola. SN N C TN STN 

Penerangan 

5. Pencahayaan yang ada di ruang 

pengelola. 
SN N C TN STN 

6. Bila lampu dimatikan, lalu hanya 

menggunakan pencahayaan alami 

(sinar matahari) di siang hari. 
SN N C TN STN 

Kerapian 

7. Penataan perabot (meja, kursi, rak 

arsip, lemari penyimpan, printer). 
SN N C TN STN 

8. Letak perabot (meja, kursi, rak 

arsip, lemari penyimpan, printer) di 

dalam ruang anda. 
SN N C TN STN 

9. Letak  arsip – arsip atau dokumen. SN N C TN STN 

Kebisingan 

10. Kebisingan saat anda berada di 

ruang pengelola. 
SN N C TN STN 

11. Kebisingan dari luar ruangan (dari SN N C TN STN 
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Indikator 

kenyamanan 
No 

Faktor yang mempengaruhi tingkat 

kenyamanan ruang dalam kantor 

Skor 

5 4 3 2 1 

ruang praktek  

kayu dan praktek bahan). 

Sirkulasi 

12. Ruang gerak anda saat duduk 

berkunjung di ruang pengelola 
SN N C TN STN 

13. Ruang gerak anda saat beranjak 

hendak mengambil dokumen atau 

keluar ruangan. 
SN N C TN STN 

Privasi 

14. Ruang pengelola jurusan yang 

disekat menggunakan partisi dari 

kayu. 
SN N C TN STN 

15. Letak ruang pengelola jurusan yang 

berada di dalam suatu area. 
SN N C TN STN 

16. Letak ruang pengelola jurusan satu 

area dengan pengelola jurusan yang 

lainnya. 
SN N C TN STN 

 

Perabot 

Kantor 

17. Perabot penunjang untuk pengelola 

jurusan (meja, kursi kerja) 
SL L C TL STL 

18. Perabot penunjang saat menerima 

tamu (meja, kursi tamu). 
SL L C TL STL 

19. Perabot penyimpanan. SL L C TL STL 

20. Peralatan kantor sebagai penunjang 

operasional (set komputer, printer) 
SL L C TL STL 

21. Peralatan komunikasi internal dan 

eksternal baik suara mapun data 

(mobile phone, faximile) 
SL L C TL STL 

 

Warna 

22. Warna perabot penunjang pekerjaan 

(meja, kursi kerja). 
SN N C TN STN 

23. Warna perabot penyimpanan (rak 

arsip dan lemari penyimpanan). 
SN N C TN STN 

24. Warna dinding. SN N C TN STN 

Penghawaan 

25. Penghawaan alami di ruang 

pengelola. 
SN N C TN STN 

26. Penghawaan dari alat sistem udara 

atau AC ( Air Conditioner) 
SN N C TN STN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


