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STUDI KASUS TATA RUANG PERPUSTAKAAN  FAKULTAS 

KEDOKTERAN UGM DARI KACAMATA ESTETIKA UNTUK 

KENYAMANAN 
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INTISARI 

 

Estetika dalam desain tata ruang didasarkan pada elemen dan prinsip-prinsip 

perancangan yang dapat di jelaskan secara rasional. Ruang dalam interior 

memiliki karakteristik estetik sesuai unsur untuk bidang masing-masing.  Tujuan 

penelitian ini untuk mengetahui apakah tata ruang yang diterapkan sudah 

memenuhi elemen estetika. Metode penelitian ini menggunakan metode studi 

kasus dengan pendekatan kualitatif yaitu menganalisis data-data non angka seperti 

wawancara. Hasil penelitian di ruangan sirkulasi perpustakaan Fakultas 

Kedokteran UGM memiliki elemen estetika yaitu: cahaya, ruang, warna, dan 

tekstur. Tetapi dari segi penataan ruang yang meliputi rak buku kurang sesuai 

karena rak tersebut cukup tinggi sehingga pengguna harus menggunakan bangku 

untuk mengambil buku. 

Kata Kunci: Tata ruang, Estetika, Desain Interior, Desain Perpustakaan 
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CASE STUDY OF UGM MEDICAL FACULTY LIBRARY 

LAYOUT FROM AESTHETIC GLASSES FOR COMFORT  
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ABSTRACK 

 

Aesthetic in spatial design is based on elements and design principles that can be 

explained rationally. The space in the interior has aesthetic characteristics 

according to the element for each field. The purpose of this research is to 

determine whether the applied layout is suitable with the aesthetic elements or not. 

The method of this research is case study with qualitative approach; namely 

analyzing non-numerical data such as interviews.The result of research in the 

library circulation room have aesthetic elements, namely: light, space, color, and 

texture. But in terms of spatial planning which includes bookshelves it is not 

suitable because the bookshelf is quite high so users have to use a bench to pick 

up books. 

 Keywords :Spatial, Aesthetics, Interior, Library Design 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang  

Saat ini, keberadaan perpustakaan tidak dapat dipisahkan dari peradaban, 

budaya, dan manusia. Perpustakaan adalah suatu ruangan, bagian, atau pelengkap 

dari suatu bangunan atau bangunan itu sendiri, biasanya digunakan untuk 

menyimpan buku-buku dalam suatu susunan dan digunakan oleh anggota 

perpustakaan  (Sulistyo Basuki, 2011: 1). Perpustakaan juga dapat dipahami 

sebagai suatu ruangan yang terdiri dari suatu bangunan atau bagian dari suatu 

bangunan yang berisi kumpulan-kumpulan yang disusun dan ditata sedemikian 

rupa. Perpustakaan merupakan sarana penunjang kegiatan akademik, dan kegiatan 

utama perpustakaan adalah memberikan informasi dan pengetahuan. Perpustakaan 

berisi kumpulan buku yang disusun dan ditata sedemikian rupa sehingga 

pengguna dapat dengan mudah menemukan dan menggunakannya kapan pun 

mereka membutuhkannya (Sutarno-Zulfikar 2006:11). 

Pada umumnya dalam mendesain sebuah perpustakaan, keterkaitan antar 

perpustakaan tidak dapat dipisahkan. Di zaman sekarang ini, perpustakaan tidak 

hanya fokus pada penyediaan koleksi terbaik, tetapi juga harus memperhatikan 

tata letak agar pengunjung tetap datang karena kemudahan yang didapat. Ini 

merupakan tantangan baru bagi perpustakaan karena untuk membuat layout yang 

menarik dan dapat digunakan dibutuhkan kolaborasi antara pustakawan dan 



2 
 

 

arsitektur. Mengetahui peran perpustakaan sangat penting, sehingga perencanaan 

dan perancangan perpustakaan harus dilakukan dengan baik, dengan 

mempertimbangkan semua aspek dan kebutuhan. Kugler (2007) mengungkapkan 

bahwa ada beberapa elemen yang membentuk desain ruang, yaitu: (1) Tempat, (2) 

Modifikasi, (3) Tingkatan, (4) Area pribadi, (5) Penerangan, (6) Musik, (7) 

Penghawaan, (8) Pemeliharaan, (9) Kadar udara, (10) Gaya dan mode.  

Perpustakaan memiliki  bentuk tata ruang. Bentuk tata ruang perpustakaan 

universitas diambil sebagai referensi pedoman dasar sehingga perpustakaan dapat 

dianggap layak untuk digunakan  oleh pengguna. Sesuai dengan undang-undang 

nomor 43 tahun 2007, Perpusnas menetapkan standar nasional perpustakaan 

perguruan tinggi tentang penataan ruang yang meliputi elemen dan penataan 

kondisi ruangan. 

Menurut Lasa Hs (2005: 130), tampak bahwa tata letak perpustakaan harus 

memberikan kenyamanan, keamanan dan kenyamanan ruangan. “Kenyamanan 

adalah rasa senang dan nyaman yang dirasakan orang ketika melihat suatu situasi 

atau lingkungan secara langsung maupun tidak langsung”. Menurut Suryabrata 

(1991: 95), penggunjung perpustakaan mengatakan betapa nyamannya mereka di 

dalam ruangan dan seberapa banyak mereka dapat fokus belajar dan melakukan 

kegiatan lain di dalam ruangan. Oleh sebab itu, tata letak perpustakaan dapat 

mempengaruhi pengalaman pengguna perpustakaan dan tidak boleh diabaikan. 

Estetika dalam desain ruang, berdasarkan elemen dan prinsip desain yang 

dapat dijelaskan dengan jelas. Ruang-ruang interior memiliki karakter estetis 

sesuai dengan unsur-unsur yang ada pada masing-masing kawasan. Estetika 
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desain interior perpustakaan dapat difokuskan pada tiga elemen, yaitu; (a) Elemen 

garis. Unsur ini untuk menciptakan kesan hidup atau menjelaskan kesan lebar atau 

tinggi. Garis vertikal dapat memberikan kesan lebih tinggi, sedangkan garis 

horizontal dapat memberikan kesan lebar. Kombinasi penggunaan gari-garis 

tersebut dapat membuat ruangan terasa lebih tinggi dan luas. Pengunaan lekukan 

dapat memberikan kesan fleksibel. Memilih item yang menggabungkan lekukan 

yang tepat dapat menghilangkan kesan ruangan menjadi kaku dan dapat membuat 

ruangan terasa lebih tenang. (b) Elemen warna dan pencahayaan. Unsur-unsur ini 

menempati posisi yang sama pentingnya . Saat  menentukan warna yang nantinya 

akan digunakan dalam ruangan perpustakaan, harus memperhatikan dampak 

psikologis yang dapat ditimbulkan warna. Warna kuning dapat menciptakan kesan 

ceria. Akan tetapi bukan berarti seluruh ruangan bisa dicat dengan warna kuning,  

warna yang akan menciptakan perasaan hangat. Warna juga memiliki pengaruh 

yang lebih luas. Warna suram bisa membuat ruangan terasa sempit, sedangkan 

warna terang bisa membuat ruangan lebih luas. (c) Pembatas tempat. Tempat 

bersama ini diharapkan tidak menghambat kebebasan berpindah. Sesuaikan 

jangka antara peralatan perpustakaan,  jarak antara rak, jarak antara meja dan 

kursi serta dinding. Wajib  ada kebebasan untuk berpindahan  wadah buku atau  

antar pembaca (Rainathami, 2002: 63). 

Desain bangunan memainkan peran penting dalam perpustakaan universitas 

dan desain tata letak perpustakaan untuk meningkatkan fungsi perpustakaan dan 

dapat meningkatkan nilai estetika dan meningkatkan sebagian pengguna agar 

pengguna nyaman berada di dalam perpustakaan. Nilai estetika dapat menjelaskan  



4 
 

 

bagaimana sebuah ruang perpustakaan itu bisa terlihat indah dan dapat 

memberikan kesan nyaman bagi pengunjung di dalam. Semua desain ditujukan 

untuk penempatan reguler dan dibuat hanya menggunakan bagian lain dalam 

urutan yang disetujui untuk tujuan tertentu. (Panjaitan, 2016). 

Sebuah perpustakaan harus memiliki desain interior yang unik dan harus 

mencerminkan tujuan perpustakaan didalamnya, dalam perubahan ini pemimpin 

perpustakaan ditantang untuk bekerja sesuai anggaran yang ada (Johnson, 2016). 

Mengingat pentingnya perpustakaan bagi perguruang tinggi dan akademis 

maka perancangan perpustakaan perlu dilakukan dengan cara yang benar dan 

tepat, dengan memperhatikan semua aspek fungsi dan estetika. Kedua aspek 

tersebut harus mendapat perhatian yang seimbang dan proporsional sesuai dengan 

tujuan dan kebutuhan pengelola dan pengunjung perpustakaan (Fahmi, 2013) . 

Perpustakaan Fakultas Kedokteran UGM didirikan tahun 1946 disalah satu 

ruangan FK UGM di Komplek Ngasem milik Kesultanan Yogyakarta. Tahun 

1974 perpustakaan pindah ke Sekip, mengikuti kepindahan FK UGM sebagai 

organisasi induknya. Jumlah pengunjung perpustakaan setiap bulanya sebanyak 

500 orang sebelum adanya konsep estetika. Setelah dilakukan wawancara 

langsung dengan salah satu Staff diruangan sirkulasi yaitu Ibu Yulia pada tanggal 

10 April 2021 pukul 10:30 WIB, didapatkan informasi bahwa, Staff perpustakaan 

telah melakukan perubahan sebanyak 3 kali, seperti pengaturanposisi rak buku, 

resepsionis, tatanan meja dan kursi,pengecetan ulang pada dinding,  serta 

pergantian interior didalamnya.Usaha yang dapat dilakukan oleh Staff 

perpustakaan bertujuan supaya ruangan tersebut indah dan menjadikan tempat 
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yang memberikan rasa nyaman sehingga pemustaka maupun pustakawan merasa 

nyaman menggunakan fasilitas yang ada karena pustakawan yang menjadi 

penyokong utama majunya perpustakaan.  

Pada tanggal 12 April 2021 peneliti melakukan pengamatan di salah satu 

ruang perpustakaan yaitu ruang sirkulasi. Desain layout ruangan tersebut 

menggunakan komposisi warna putih dan hijau sehingga cukup memanjakan 

mata , tetapi jumlah meja dan kursi diruangan sirkulasi terbilang sangat terbatas 

hanya tersedia 12 meja termasuk meja bundar dan 35 kursi.  Yang menjadi fokus 

peneliti saat melakukan penelitian menemukan beberapa permasalahan di dalam 

tata ruang  yaitu tinggi rak 210 cm kedalaman 30 cm dan panjang 100 cm. Meja  

di perpustakaan  untuk empat orang dengan tinggi 105 cm x 90 cm dan meja 

bundar 160 cm x 75 cm, serta kursi 45 cm. Rak buku standar harus memiliki 

dimensi: tinggi 200 cm, lebar 100 cm, tinggi 21 cm (untuk rak buku biasa), 25 cm 

(untuk rak buku referensi 30 cm (tempat majalah) dan untuk alas meja 10 cm di 

atas tanah, tebal  2 cm. Jarak antara papan buku biasa dan buku besar yaitu 27 cm 

dan 37 cm. Pandangan lain adalah ketinggian rak buku harus dalam batas normal 

pengguna, yaitu untuk Indonesia tidak lebih dari 175 cm (Sulistyo Basuki: 1991 

AC yang berfungsi dengan baik akan sangat membantu menjaga suhu ruangan 

dan mencegah serangan hama dan jamur. Meja baca untuk empat orang berukuran 

100 cm x 150 cm. Untuk meja bundar diameter 120 cm dan tinggi 75 cm Kursi 

dengan tinggi 45 cm telah memenuhi syarat (Rusina-Pamuntjak, 11: 2000). 

Pemilihan bahan perabotan dan bahan warna, dan keputusan untuk 

menempatkannya di ruang, harus dikaitkan dengan fungsionalitas perpustakaan 
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berdasarkan kebutuhan pengguna. Hal ini mempengaruhi tingkat maksimum atau 

utilisasi oleh pengguna perpustakaan. Oleh karena itu, dalam standar desain 

interior, sangat penting untuk memikirkan fungsi dari awal dan terus di evaluasi 

hingga selesai bahkan saat digunakan. 

Berdasarkan penjelasan diatas, peniliti merasa tertarik untuk melakukan 

penelitian tentang Tata Ruang Perpustakaan Fakultas Kedokteran UGM dari 

Kacamata Estetika Untuk kenyamanan Pengunjung. Alasan peneliti memilih  

Perpustakaan Fakultas Kedokteran UGM sebagai subjek karena selain pelayanan 

yang baik Staff perpustakaan juga harus memperhatikan tata ruang, dan 

perpustakaan tersebut merupakan bangunan yang  strategis karena dekat dengan 

fasilitas umum. 

1.2    Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka dapat dirumuskan 

permasalahanya yaitu, bagaimanakah tata ruang perpustakaan dari kacamata 

estetika untuk kenyamanan? 

1.3    Batasan Masalah 

Agar penelitian ini dapat dilakukan lebih terperinci, sempurna, dan 

mendalam  maka penulis melihat permasalahan penelitian yang diangkat perlu 

adanya batasan masalah. Adapun batasan masalah dalam penelitian ini yaitu : 

1) Penelitian ini berfokus pada   Tata ruang perpustakaan dari kacamata 

estetika 
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2) Penelitian ini berfokus pada satu ruangan yaitu ruangan sirkulasi  yang 

berada di Perpustakaan Fakultas Kedokteran UGM.? 

1.4    Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini sebagai berikut : 

Mengetahui apakah tata ruang yang di terapkan perpustakaan sudah memenuhi 

estetika. 

1.5     Manfaat Penelitian 

 Berdasarkan  penjabaran diatas, keuntungan yang dapat diambil dari 

penelitian ini yaitu : 

1) Keuntungan bagi   Perpustakaan Fakultas Kedokteran UGM 

a. Sebagai informasi untuk perpustakaan yang hendak menata desain 

dan layout perpustakaan sesuai dengan unsur estetika. 

b. Membagikan informasi untuk staf perpustakaan, khususnya dalam 

desain dan layout. 

2) Keuntungan untuk peneliti 

Penelitian ini dapat meningkatkan pemahaman peneliti mengenai 

desain dan tata letak perpustakaan dari kacamata estetika. 

3) Keuntungan untuk pembaca 

Membagikan pemahaman pembaca mengenai penataan ruang dari segi  

estetika 
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1.6     Ruang Lingkup 

 Ruang lingkup yang akan di teliti penulis membatasi objek penelitian 

meliputi: Desain Tata Ruang perpustakaan pada Perputakaan Fakultas Kedokteran 

UGM 

1.7     Sistematika Pembahasan 

Sistematika pembahasan bertujuan untuk menunjukkan rangkaian 

pembahasan secara sistematis sehingga jelas kerangka skripsi yang akan diajukan. 

BAB I, terdiri dari pendahuluan yang mencakup latar belakang masalah, rumusan 

masalah, tujuan dan manfaat penelitian,ruang lingkup dan sistematika 

pembahasan. 

BAB II, merupakan tinjauan pustaka, bab ini memuat tentang Tata Ruang 

Perpustakaan,  Perpustakaan Perguruan Tinggi, Perabot, Estetika,  dan Minat 

Kunjung 

BAB III, bab ini berisi tentang metodologi penelitian di mana di antaranya 

memuat jenis penelitian, lokasi dan waktu penelitian, sumber data, teknik 

pengumpulan data, instrument penelitian,  dan analisis data. 

BAB IV,  merupakan gambaran umum dan pembahasan 

BAB V, merupakan penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran peneliti 

terhadap tempat penelitian 
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BAB V 

Penutup 
 

Pada bagian akhir dari skripsi ini, peneliti akan mengemukakan beberapa 

kesimpulan dan saran yang didasarkan pada temuan hasil penelitian dan uraian 

pada bab-bab sebelumnya mengenai masalah yang diteliti, yaitu sutdi kasus 

deskriptif kualitatif mengenai tata ruang perpustakaan dari segi estetika untuk 

kenyamanan. 

A. Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil pengolahan dan analisis data, peneliti menarik 

kesimpulan sebagai berikut :  

1.   Cahaya diruangan sirkulasi sudah cukup baik. Cahaya matahari masuk 

tanpa terhalang sehingga ruangan terlihat cerah. Ruang sirkulasi 

perpustakaan Fakultas Kedokteran UGM dilapisi keramik putih 

berukuran 30x30 cm dan dinding  di ruangan sirkulasi di dominasi 

warna putih . Warna putih di pilih agar cahaya dapat terdistribusi. 

2.   Warna di ruang sirkulasi menerapkan warna pada furnitur rak, meja dan 

kursi serta dinding yang menarik yaitu perpaduan putih dan hijau . 

3.   Penataan ruang yang meliputi rak buku yang terdapat di ruangan 

sirkulasi cukup tinggi yaitu 210 cm, sehingga pengguna harus 

menggunakan bangku untuk mengambil buku dan memberi kesan 

rendah pada ruangan.  
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4.  Tekstur bahan yang digunakan pada furniture di ruang sirkulasi 

menggunakan bahan yang cukup aman  

B. Saran  

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh dari data-data di lapangan, 

pada dasarnya penelitian ini berjalan baik. Untuk memperbaiki kondisi maka 

pihak perpustakaan perlu adanya perbaikan terhadap aspek-aspek kenyamanan 

tata ruang yang masih rendah atau kurang sesuai dengan harapan. 

1.  Saran untuk permasalahan diatas sebaiknya pihak perpustakaan 

mengganti rak buku yang sesuai standar agar pengguna tidak 

merasa kesulitan saat mengambil bahan pustaka dan dapat 

menciptakan kesan ruangan tinggi. 
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