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Abstract 

Office layout is an arrangement of office space, equipment and office furniture at the right place in order to support the 

achievement of objectives effectively and efficiently offices. In arranging the office layout with good can be done by 

considering several principles, namely the principle of the shortest distance, the circuit principle of work, the principle of the 

using  all  rooms, and the principle of change in the workplace. In addition, for there are also four other important things 

that greatly affect the efficiency of the office work that is light, color, air and sound. Conditions fun office layout and 

furniture layout in accordance with the needs of the office activities, will have a positive influence on the effectiveness of the 

employment. 
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1. PENDAHULUAN 

Setiap organisasi menginginkan tujuannya tercapai dengan baik serta dituntut untuk dapat 

menyelesaikan tugas-tugasnya secara efektif dan efisien. Adapun kantor merupakan pusat seluruh kegiatan 

karyawan dalam melaksanakan tugas pekerjaan. Pengaturan tata ruang kantor yang baik dapat membantu 

terciptanya suatu proses mekanisme dan mobilisasi kerja yang baik pula sehingga efektifitas dan efisiensi kerja 

dapat terwujud dan tujuan dapat dengan mudah dicapai. 

Kantor yang menyenangkan diciptakan agar menjadi sebuah tempat yang tidak membosankan dan 

dapat menambah gairah kerja pegawai dalam rangka mendukung peningkatan mutu kegiatan perkantoran dan 

tercapainya tujuan organisasi. Kondisi seperti ini secara tidak langsung ditujukan agar suasana kantor sangat 

mendukung efektifitas kerja pegawai yang bekerja di kantor tersebut. Oleh karena itu, setiap organisasi perlu 

menciptakan suasana kantor yang mendukung kelancaran pegawai dalam melaksanakan pekerjaannya, dan salah 

satunya dengan melakukan penataan ruang kantor yang baik. 

Suatu ruang kantor yang efektif dan efisien diciptakan melalui sebuah perencanaan yang tepat. 

Seseorang atau tim yang bertanggung jawab dalam merancang ruang kantor harus memahami bahwa pemakaian 

ruangan suatu kantor merupakan proses yang berjalan terus berkelanjutan mengikuti beragam kebutuhan dan 

tuntutan. Setiap komponen-komponen pekerjaan, seperti pekerjaan itu sendiri, prosesnya, perlengkapannya, 

ruang-ruangnya, lingkungan di sekitarnya, serta para pegawainya merupakan suatu kesatuan yang saling 

berhubungan. Dengan memperhatikan hal tersebut, diharapkan dapat memperlancar semua aktivitas yang ada di 

dalam kantor. 

Penataan ruang dan tata letak perabot kantor merupakan prasyarat yang sangat penting dalam sebuah 

perkantoran, karena ia merupakan salah satu unsur dari manajemen perkantoran. Tata ruang kantor yang baik 

akan memberikan banyak keuntungan atau manfaat bagi satuan organisasi/satuan kerja yang bersangkutan 

dalam memproses dan menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan kantor (office work). Tata ruang kantor yang baik 

juga akan membuat mekanisme kerja berjalan lancar, mempengaruhi produktivitas kerja baik secara positif 

maupun negatif dan memberikan efek pelayanan prima kepada para pelanggan (warga masyarakat) yang 

dilayani. 

Menurut Littlefield & Peterson dalam Gie (2000:186) “Office layout may be defined as the 

arrangement of furniture and equipment within available floor space” (tata ruang kantor dapat dirumuskan 
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sebagai penyusunan perabotan dan alat perlengkapan pada luas lantai yang tersedia). ”Office layout is the 

determination of the space requirements and of the detailed utilization of this space in order to provide a 

practical arrangement of the office work within reasionable costs" (tata ruang perkantoran adalah penentuan 

mengenai kebutuhan-kebutuhan dan tentang penggunaan secara terperinci dari ruang ini untuk menyiapkan 

suatu susunan yang praktis dari faktor-faktor yang dianggap perlu bagi pelaksanaan kerja perkantoran dengan 

biaya yang layak). 

Penataan ruang kantor adalah penempatan peralatan dan perlengkapan kantor pada tempat yang tepat 

guna menunjang pencapaian tujuan suatu kantor secara efektif dan efisien. Menurut Gie (2000:190), agar 

penataan ruang kantor dapar dilakukan dengan baik, maka perlu berdasarkan azas-azas tertentu, adapun azas tata 

ruang kantor adalah azas jarak terpendek, azas rangkaian kerja, azas penggunaan segenap ruangan, dan azas 

perubahan tempat kerja. 

Salah satu bentuk aktivitas perkantoran adalah proses arus kerja dari  pegawai, mulai dari membuat 

dokumen, mencetak hingga dokumen tersebut disimpan perlu diperhatikan penempatan peralatannya agar proses 

arus kerja dari pegawai dapat berjalan dengan lancar dan baik. Seperti yang dikemukakan oleh Moekijat 

(2002:117) bahwa arus pekerjaan kantor melalui dan diantara bagian-bagian merupakan pertimbangan yang 

sangat penting untuk menentukan susunan kesatuan fisik. 

Di sisi lain, kondisi ruang kerja yang menyenangkan dan tata letak perabot yang sesuai dengan 

kebutuhan kegiatan kantor, dapat meningkatkan semangat kerja pegawai. Oleh karena itu tata ruang kantor 

disusun berdasarkan aliran pekerjaan kantor, sehingga perencanaan ruangan kantor dapat membantu para 

pekerja dalam meningkatkan efektivitas dan produktifitas kerja. Selain itu pengaturan tata ruang kantor yang 

baik akan memberikan keuntungan-keuntungan tersendiri bagi kantor dan bagi pegawai. Apalagi dengan 

pengaplikasian teknologi informasi (IT) sebagai salah satu ciri khas dari manajemen perkantoran modern, 

membuat kantor mau tidak mau harus mengikuti dan mengimplementasikan tata ruang kantor yang modern, 

karena penataan ruang merupakan salah satu dari syarat-syarat sebuah kantor modern. 

 

 

2. TELAAH LITERATUR 

2.1. Layout Perkantoran  

Istilah tata ruang kantor berasal dari Bahasa Inggris, yaitu office layout atau sering disebut juga layout 

saja. Tata ruang kantor adalah pengaturan perabotan, mesin, dan sebagainya di dalam ruangan yang tersedia. 

Ada beberapa ahli yang mendefinisikan tata ruang kantor, di antaranya: Menurut Nuraida (2007: 142), tata 

ruang kantor adalah pengaturan ruang kantor beserta alat-alat dan perabotan kantor pada luas lantai dan ruangan 

kantor yang tersedia untuk memberikan sarana bagi pegawai. Berikutnya, menurut Gie (2000: 186), tata ruang 

kantor adalah penentuan mengenai kebutuhan-kebutuhan ruang dan tentang penggunaan secara terperinci dari 

suatu ruang untuk menyiapkan suatu susunan yang praktis dari faktor-faktor fisik yang dianggap perlu bagi 

pelaksanaan kerja perkantoran dengan biaya yang layak. Kemudian, Sedarmayanti (2009: 125) menyebutkan 

bahwa tata ruang kantor adalah pengaturan dan penyusunan seluruh mesin kantor, alat perlengkapan kantor, 

serta perabot kantor pada tempat yang tepat, sehingga pegawai dapat bekerja dengan baik, nyaman, leluasa dan 

bebas untuk bergerak, sehingga tercapai efisiensi kerja. 

Salah satu faktor yang dapat menciptakan efisiensi kerja pegawai adalah penyusunan tata ruang 

(layout) kantor yang baik. Menurut Gustafsson dalam Sukoco (2007: 189) layout sebuah kantor akan 

mempengaruhi kedinamisan suatu tempat kerja. Selanjutnya, Quible dalam Sukoco (2007: 189) menjelaskan 

penggunaan ruang secara efektif serta mampu memberikan kepuasan kepada pegawai terhadap pkerjaan yang 

dilakukan, maupun memberikan kesan yang mendalam bagi pegawai. 

Produktivitas suatu organisasi secara langsung ataupun tidak langsung diperngaruhi oleh penataan 

ruang kerja. Poras dan Robertson dalam Sukoco (2007:189) mengungkapkan bahwa “pemilihan layout harus 

menjadi salah satu agenda dari pihak manajemen, karena akan mempengaruhi produktivitas sebuah orgnisasi. 

Selanjutnya, Littlefield and Peterson dalam Gie (2000:186) menyatakan “tata ruang perkantoran dapat 

dirumuskan sebagai penyusunan perabot dan alat pada luas lantai yang tersedia”. Selain itu George R.  Terry 

dalam Gie (2000:186) menerangkan bahwa “tata ruang kantor adalah penentuan mengenai kebutuhan dan 

penggunaan ruang secara terperinci untuk menyiapkan suatu susunan yang praktis dari faktor-faktor fisik yang 

perlu bagi pelaksanaan kerja perkantoran dengan biaya-biaya yang layak”. Pendapat tersebut mengindikasikan 

bahwa dalam penyusunan tata ruang kantor juga harus memperhatikan faktor kenyamanan dan biaya. 

Dari berbagai macam defenisi tata ruang kantor di atas, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa tata 

ruang kantor adalah kemampuan mengatur ruangan, penyusunan perabot, peralatan dan perlengkapan kerja guna 

mencapai efisiensi kerja pegawai. Selain itu penataan ruang kantor juga harus memperhatikann luas ruangan dan 

biaya yang dikeluarkan agar tidak terjadi pemborosan serta memberikan kepuasan kerja bagi pegawai/karyawan 

kantor. 
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2.2. Tujuan Tata Ruang Kantor 

Setiap kegiatan yang dilakukan dalam suatu organisasi atau instansi memiliki suatu tujuan. Dalam 

menyusun ruang untuk kerja perkantoran, ada beberapa tujuan yang hendak dicapai. Menurut Gie (2000: 188) 

tujuan tersebut antara lain: 

a. Pekerjaan di kantor itu dalam proses pelaksanaannya dapat menempuh jarak yang sependek mungkin. 

b. Rangkaian aktivitas tata usaha dapat mengalir secara lancar. 

c. Segenap ruang digunakan secara efisien untuk keperluan pekerjaan. 

d. Kesehatan dan kepuasan kerja pegawai dapat terpelihara. 

e. Pengawasan terhadap pekerjaan dapat berlangsung secara memuaskan. 

f. Pihak luar yang mengunjungi kantor yang bersangkutan mendapat kesan yang baik tentang organisasi itu. 

g. Susunan tempat kerja dapat dipergunakan untuk berbagai pekerjaan dan mudah diubah sewaktu-waktu 

diperlukan. 

Sementara itu, Moekijat (2002:119) menjelaskan bahwa tujuan umum tata ruang kantor adalah sebagai 

berikut: 

a. Arus pekerjaan yang efektif 

b. Ruang yang luas, tetapi dipergunakan dengan baik 

c. Kesenangan dan rasa puas pegawai 

d. Memudahkan pengawasan 

e. Kesan yang baik bagi para pelanggan dan tamu 

f. Fleksibilitas yang besar untuk kebutuhan-kebutuhan yang berlainan 

Senada dengan hal itu, berkenaan dengan tujuan tata ruang kantor, Nuraida (2008:142) memberikan 

rumusan sebagai berikut: 

a. Menggunakan ruangan yang ada guna dimanfaatkan untuk faedah ekonomis yang besar. 

b. Memudahkan pengawasan manajer terhadap para staf yang sedang bekerja. 

c. Memudahkan arus komunikasi dan arus kerja. 

d. Memberikan kepuasan dan kenyamanan kerja 

e. Menyediakan pelayanan yang dibutuhkan pegawai seperti computer, faksimili, e-mail, dan pelayanan 

lainnya yang menyangkut rumah tangga perusahaan seperti penyediaan air minum. 

f. Memudahkan setiap gerakan pegawai dalam penyimpanan arsip 

g. Memberikan rasa aman dan keleluasaan pribadi. 

h. Menjauhkan pekerjaan yang menimbulkan bunyi keras, gaduh dan mengganggu pekerjaan yang 

membutuhkan konsentrasi tinggi. 

i. Menciptakan citra dan kesan yang baik bagi para pelanggan dan tamu perusahaan. 

Berdasarkan beberapa pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa penataan ruang kantor bertujuan 

untuk memperlancar arus kerja, menata perabot, peralatan dan perlengkapan kantor sehingga memudahkan 

pegawai dalam melakukan pekerjaannnya sehingga mencapai efisiensi kerja. Penataan yang baik akan 

menghemat waktu, tenaga dan biaya pegawai dalam bekerja dan juga tidak mempersulit dalam melakukan 

perubahan tata letak. Dengan tata ruang kantor yang baik akan memberikan kenyamanan dan kepuasan kerja 

bagi pegawai sehingga sehingga pegawai merasa betah dan menikmati pekerjaannya. 

Penataan ruang kantor tidak hanya ditujukan kepada para pegawai saja tapi juga kepada pimpinan dan 

pihak luar. Dengan adanya penataan ruang kantor yang baik akan memudahkan pimpinan dalam melakukan 

pengawasan terhadap para bawahannya. Sedangkan bagi pihak luar penataan kantor akan memberikan citra 

yang baik terhadap perusahaan tersebut. Apalagi perusahaan yang banyak berhubungan dengan masyarakat jika 

perusahaan tersebut memberikan kemudahan bagi pelanggannya untuk melakukan suatu kegiatan yang 

berhubungan dengan perusahaan tentu pelanggan akan loyal dan senang bekerja sama dengan perusahaan. 

 

2.3. Manfaat Tata Ruang Kantor   

Pengaturan ruang kantor yang baik akan dapat memberikan manfaat bagi orang-orang yang 

bersangkutan dalam menyelesaikan pekerjaannya. Gie (2000: 188) mengatakan ada beberapa manfaat dalam 

pengaturan kantor yang baik yaitu: 

a. Mencegah penghamburan tenaga dan waktu para pegawai karena berjalan mondar-mandir yang sebetulnya 

tidak perlu. 

b. Menjamin kelancaran proses pekerjaan yang bersangkutan. 

c. Memungkinkan pemakaian ruang kerja secara efisien, yaitu suatu luas lantai tertentu dapat dipergunakan 

untuk keperluan yang sebanyak-banyaknya. 

d. Mencegah para pegawai di bagian lain terganggu oleh publik yang akan menemui suatu bagaian tertentu. 

Berdasarkan pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa dengan penataan ruang kantor yang baik dapat 

memperlancar dan mempercepat kegiatan, serta dapat meningkatkan hubungan antar pegawai. 
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2.4 Asas Tata Ruang Kantor 

Dalam rangka memenuhi tata ruang kerja yang baik, perlu juga mempertimbangkan azas-azas pokok 

tata ruang kantor. Menurut Gie (2000:190), asas-asas tata ruang perkantoran ada 4 (empat), hal ini dapat 

dipahami sebagai berikut: 

a. Azas mengenai jarak terpendek 

Suatu tata ruang yang terbaik ialah tata ruang yang memungkinkan proses penyelengaraan suatu pekerjaan 

dapat ditempuh dengan jarak sependek mungkin. Proses tata ruang yang baik memungkinkan penyelesaian 

sesuatu pekerjaan kantor menempuh jarak sependek-pendeknya. Yakni dua titik yang dihubungkan dengan 

garis lurus, dalam hal ini titik diartikan meja tugas pegawai dan titik yang satunya meja tugas pegawai 

lainya. 

b. Azas mengenai rangkaian kerja 

Asas ini merupakan kelengkapan daripada asas jarak terpendek. suatu pekerjaan harus senantiasa bergerak 

maju dari permulaan dikerjakan sampai selesai, tidak ada gerak mundur atau menyilang. Dimana 

penempatkan para pegawai dan alat-alat kantor yang akan digunakan menurut rangkaian yang sejalan 

dengan urutan-urutan peyelesaian pekerjaan kantor dari pegawai yang bersangkutan. 

c. Azas mengenai penggunaan segenap ruang 

Suatu tata ruang yang terbaik adalah yang mempergunakan sepenuhnya semua ruang yang ada. Ruang itu 

tidak hanya yang berupa luas lantai saja (ruang datar), melainkan juga ruang yang vertikal ke atas maupun 

ke bawah sehingga kemungkinan ruang yang tidak terpakai itu kecil. 

d. Azas mengenai perubahan susunan tempat kerja 

Suatu tata ruang yang terbaik ialah yang dapat diubah atau disusun kembali dengan tidak terlampau sukar 

atau tidak memakan biaya yang besar. 

Dengan memperhatikan asas-asas tata ruang kantor ini dalam menata suatu ruang kantor 

diharapkan karyawan dapat melakukan pekerjaannya dengan mudah, lancar, efektif dan efisien karena 

terhindar dari gangguan-gangguan baik yang berasal dari dalam kantor maupun luar kantor, sehingga 

karyawan merasa nyaman dan puas terhadap pekerjaan yang dilakukannya. 

 

 

3. PEMBAHASAN 

3.1. Tata Ruang Kantor Yang Efektif 

Seperti yang sudah diuraikan sebelumnya bahwa penataan ruang kantor yang baik akan berpengaruh 

positif terhadap efektivitas kerja pegawai. Quible dalam Sukoco (2007:190) menyebutkan ada beberapa faktor 

yang perlu diperhatikan dalam penyusunan tata ruang kantor agar lebih efektif dan efisien antara lain: 

a. Tugas pegawai. Jenis tugas dan tingkat otonomi yang dimiliki pegawai akan mempengaruhi penggunaan 

jenis fasilitas kantor yang dibutuhkan guna pengoptimalan kinerja mereka. 

b. Arus kerja. Dalam perancangan lay out analisis arus kerja yang mengacu pada pergerakan informasi dan 

tugas sangat diperlukan dalam penyelesaian pekerjaan selalu bergerak lurus dan maju. 

c. Bagan organisasi. Bagan organisasi mengidentifikasi arus kerja antarpegawai dan membantu dalam 

menjelaskan lokasi yang tepat bagi pegawai tersebut sehingga pegawai-pegawai yang memiliki keterkaitan 

pekerjaan yang erat ditempatkan saling berdekatan. 

d. Proyeksi kebutuhan tenaga kerja dimasa datang. Menjelaskan berapa luas area yang dibutuhkan jika 

perusahaan akan melakukan perluasan atau pengurangan dimasa yang akan datang. 

e. Jaringan komunikasi. Analisis bentuk interaksi maupun media yang digunakan untuk berkomunikasi 

(telepon, e-mail, surat, tatap muka dan lain-lain) yang dilakukan oleh pegawai maupun departemen sangat 

membantu dalam perancangan layout kantor.  Semakin tinggi frekuensi hubungan yang dilakukan oleh 

pegawai maka akan semakin dekat letak ruangannya. 

f. Departemen dalam organisasi. Banyak perusahaan ataupun instansi yang mengelola kantornya berdasarkan 

fungsi, terutama departemen yang berpengaruh terhadap keputusan penempatan ruang kerja yang biasanya 

ditetapkan berdasarkan arus kerja diantara mereka. 

g. Kantor publik dan privat, pengoperasian kantor privaat yang mahal, sulitnya mengontrol sejumlah 

pegawai yang bersifat teknis, sulitnya mengubah layout bila diperlukan, lebih sulit dilakukan dibandingkan 

di kantor terbuka yang tentunya akan akan menghambat komunikasi yang efektif. 

h. Kebutuhan ruang. Pegawai yang membutuhkan peralatan yang banyak dalam melaksanakan tugasnya akan 

membutuhkan ruangan yang besar dibanding yang tidak. Selanjutnya, jenis peralatan maupun tanggung 

jawab masing-masing pegawai akan mempengaruhi kebutuhan ruang kerjanya. 

i. Pertimbangan keamanan. Perencanaan lay out harus dapat membuat pegawai bergerak secara mudah tanpa 

terhambat, dan sebaiknya lorong tempat pegawai bergerak tidak diisi oleh furnitur atau peralatan yang dapat 

menghalangi. 
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j. Pembiayaan ruang perkantoran. Beberapa fakor yang merupakan potensi biaya dimasa depan juga harus 

dipertimbangkan, seperti lay out yang tidak efisien sehingga arus kerja kurang optimal dan lain-lain. 

Sedangkan Gie (2000:191-192) berpendapat menentukan letak dan susunan ruang kantor perlu 

memperhatikan beberapa pedoman sebagai berikut: 

a. Satuan-satuan yang tugas pekerjaannya memang khusus melayani publik hendaknya ditaruh ditempat yang 

mudah didatangi orang-orang tanpa mengganggu satuan-satuan lainnya. 

b. Satuan-satuan yang pekerjaannya berhubungan erat satu sama lain hendaknya dikelompokkan pada satu 

tempat. 

c. Satuan pusat yang mengerjakan semua kerja ketatausahaan dari organisasi itu hendaknya diberi tempah di 

tengah-tengah, sehingga satuan lainnya dapat mudah menghubunginya. 

d. Satuan yang tugas pekerjaannya bersifat sangat gaduh, hendaknya dijauhkan dari satuan-satuan lainnya 

terutama satuan yang banyak menjalankan pekerjaan otak. 

Dari uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa penataan ruang kantor yang efisien adalah penataan 

penempatan peralatan kantor, perlengkapan kantor, furnitur kantor dan mesin-mesin kantor yang sesuai dengan 

kebutuhan tugas masing-masing karyawannya. Pekerjaan yang bersifat sama diletakkan berdekatan agar 

mempermudah dalam penyelesaiannya. Serta perlunya memperhatikan ruang gerak dan arus komunikasi bagi 

karyawannya. Sehingga dengan penataan ruang tersebut diharapkan dapat terciptanya ruangan yang menunjang 

tugas karyawannya. 

Selanjutnya Sukoco (2007:192) mengungkapkan bahwa terdapat beberapa faktor yang dapat 

menjelaskan ruangan minimum yang dibutuhkan pegawai. Berikut disajikan kebutuhan ruangan untuk masing-

masing posisi yang ada dalam organisasi: 

 
Tabel 1. Kebutuhan Ruangan 

Ruang Individual Kebutuhan  Ruangan 

Top Eksekutif 125 m2 

Middle Manager 95 m2 

Supervisors 65 m2 

Pegawai 20 - 30  m2 

Modular Workstation 30 m2 

Conference Room 7,5  m2 per orang  

Reception Room 8,5  m2 per orang 

Main Corridor 2 - 3  m (lebarnya) 

Secondary Corridor 1,5 – 2 m (lebarnya)  

Lorong persimpangan 1 – 1,5 m (lebarnya) 

               Sumber: Quible dalam Sukoco (2007) 

 

Menurut The Office Act (Undang-undang mengenai kantor) di Inggris tahun 1963 menetapkan 

persyaratan atau standar yang harus dimiliki oleh setiap ruang kantor salah satunya menyatakan bahwa luas 

ruang kantor tidak boleh dijejal dengan pegawai. Setiap ruangan kerja harus menyediakan luas lantai 40 square 

feet sama dengan 3,7 m
2
 untuk setiap petugas. 

Dari beberapa pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa suatu ruang kantor yang ideal harus 

disediakan untuk setiap pegawainya sehingga mereka dapat bekerja dengan nyaman dan leluasa. Peralatan untuk 

menunjang pekerjaan juga dapat disusun serapi mungkin dan dekat dengan tempat duduk pegawai. Dengan 

demikian tidak ada pegawai yang akan mengeluhkan karena kekurangan tempat untuk menyelesaikan 

pekerjaanya. 

 

3.2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tata Ruang Kantor 

Gie (2000: 212) menyatakan bahwa “Empat hal penting yang sangat mempengaruhi efisiensi dalam 

pekerjaan kantor adalah cahaya, warna, udara dan suara”. Hal-hal itulah yang harus diperhatikan dalam penataan 

suatu ruangan kantor. Berikut ini adalah penjelasan mengenai keempat hal tersebut. 

 

a. Cahaya  

Nuraida (2008:155) mengemukakan bahwa cahaya/penerangan merupakan faktor penting dalam 

meningkatkan efisiensi kerja pegawai karena mempengaruhi kesehatan pegawai, keselamatan serta kelancaran 

kerja. Penerangan yang baik merupakan hal vital yang dibutuhkan panca indera penglihatan untuk dapat 

melaksanakan tugas kantor. Tugas-tugas kantor ini lebih banyak tuntutannya karena yang dilihat adalah catatan-

catatan kantor sehingga harus didukung oleh penerangan dalam jumlah dan mutu yang tepat dan dalam tempat 

yang tepat pula. 

Selain itu McShane dalam Sukoco (2007:208) mendeskripsikan bahwa 80 hingga 85 persen informasi 

yang diterima pegawai dikantor adalah menggunakan indera penglihatan (mata). Hal inilah yang menjadikan 

kenyamanan visual bagi pegawai di kantor sangat penting karena akan mempengaruhi produktivitas mereka. 
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Kelelahan pada mata pegawai akan meningkat apabila tingkat cahaya di tempat kerja tidak sesuai yang akan 

mengakibatkan pegawai mengalami ketegangan pada matanya, sehingga mempengaruhi fisiknya. Hal ini 

berdampak terhadap penurunan motivasi pegawai dan megakibatkan kinerja pegawai menurun. Oleh karena itu, 

sistem pencahayaan yang efektif harus memperhitungkan kualitas dan kuantitas cahaya yang sesuai dengan 

tugas, ruangan, serta pegawai itu sendiri. 

Menurut Gie (2000:213-215), cahaya penerangan buatan manusia dapat dibedakan menjadi 4 (empat) 

macam, yaitu: 

1) Cahaya langsung 

Cahaya ini memancar langsung dari sumbernya ke permukaan meja. Apabila dipakai lampu biasa (pijar), 

cahaya bersifat sangat tajam. Bayangan yang ditimbulkan sangat tegas. Cahaya ini lekas menimbulkan 

kelelahan pada mata. Lebih-lebih apabila terletak dalam lingkungan  sudut 45 derajat dari penglihatan mata, 

lampu itu dapat menyilaukan si pekerja. 

2) Cahaya setengah langsung 

Cahaya ini memancar dari sumbernya melalui tudung lampu yang biasanya terbuat dari gelas dengan warna 

susu. Sebagian besar cahaya tetap langsung jatuh ke permukaan meja dan memantul kembali ke arah mata 

si pekerja. 

3) Cahaya setengah tidak langsung 

Cahaya ini sudah lebih baik daripada cahaya setengah langsung, karena sumbernya untuk sebagian besar 

adalah langit-langit ruangan. Sifat cahaya dan bayang-bayang yang diciptakannya sudah tidak begitu tajam. 

4) Cahaya tak langsung 

Cahaya ini dari sumbernya memancar ke arah langit-langit ruangan, dari situlah baru dipantulkan ke arah 

permukaan meja. Sifat cahaya ini benar-benar sudah lunak, karena itu tidak menimbulkan kelelahan pada 

mata. 

Senada dengan itu, McShane dalam Sukoco (2007: 209) juga menjelaskan bahwa ada 4 (empat) jenis 

pencahayaan di kantor, yaitu: 

1) Ambrient Lighting, yang digunakan untuk memberikan pencahayaan keseluruh ruangan dan biasanya 

dipasang pada langit-langit ruang kantor. Biasanya lampu jenis ini merupakan satu-satunya yang terdapat di 

ruangan kantor tersebut. 

2) Task lighting, yang digunakan untuk menerangi area kerja seorang pegawai, misalnya meja kerja. Meskipun 

menawarkan lebih banyak kontrol bagi pegawai, namun jenis cahaya ini jarang digunakan pada kantor-

kantor di Indonesia karena alasan kepraktisan. Jenis cahaya ini dapat dikombinasikan dengan ambient 

lighting, sehingga pekerjaan yang tidak terlalu membutuhkan tingkat ketelitian tinggi akan menggunakan 

task lighting. 

3) Accent lighting, dirancang pada lorong sebuah kantor atau area lain yang membutuhkan penerangan 

sehingga pegawai atau pengunjung tidak tersesat.  

4) Natural lighting, biasanya berasal dari jendela, pintu kaca, serta cahaya langit. Jenis cahaya ini akan 

memberikan dampak positif bagi pegawai, namun cahaya ini tidak selalu tersedia apabila langit 

dalam keadaan mendung atau gelap. 

Gie (2000:215) mengemukakan bahwa selain macamnya penerangan, hal lain yang perlu diperhatikan 

adalah banyaknya cahaya penerangan tersebut. Satuan untuk mengukur besarnya penerangan dipakai sebuah 

satuan hitung yang dinamakan “foot-candle”. Ini ialah banyaknya cahaya yang dipancarkan dari sebuah lilin 

ukuran biasa pada sebuah benda yang jaraknya 1 (satu) kaki (30,48 cm) dari lilin itu. 

 
Tabel 2. Saran-Saran Besarnya Cahaya (Foot Candle) 

 

        Sumber: Gie (2000:215) 

 

Dari pendapat diatas, dapat disimpulkan bahwa cahaya yang baik untuk ruang kerja 

pegawai adalah cahaya tak langsung karena cahaya yang dipantulkan sudah tidak begitu kuat 

sehingga tidak membuat pegawai cepat merasa lelah dan letih. Dengan demikian akan 

meningkatkan produktivitas pegawai. 

 

Macam Pekerjaan Foot Candle 

Pekerjaan yang memerlukan penglihatan tajam.  

Contoh: memeriksa perhitungan, pembukuan, dan menggambar. 
50 

Pekerjaan yang memerlukan penglihatan biasa.  

Contoh: surat-menyurat, mengurus arsip, rapat, pengiriman, dan penerimaan surat. 
30 

Pekerjaan yang membutuhkan penglihatan sepintas lalu.  

Contoh: aktivitas dalam ruang resepsi, tangga gedung, atau kamar mandi. 
10 

Pekerjaan yang membutuhkan penglihatan sederhana.  

Contoh: untuk lorong atau jalan lalu lintas dalam gedung 
5 



Meningkatkan Efektivitas Kerja Pegawai Melalui Penataan Layout Kantor  

 

340 
 

b. Warna  

Warna adalah salah satu elemen penting dalam lingkungan kantor yang berpengaruh dalam 

menigkatkan efisiensi kerja pegawai. Pemilihan warna yang tepat akan meningkatkan produktivitas dan motivasi 

kerja pegawai. Penggunaan warna juga mempengaruhi emosional seseorang seperti yang diungkapkan oleh 

McShane dalam Sukoco (2007:214) bahwa “meskipun sebagian besar besar pegawai sadar akan dampak fisik 

warna, namun banyak yang tidak sadar akan dampak psikologisnya-baik positif maupun negatif pada 

produktivitas, kelelahan, moral, tingkah laku, dan ketegangan”. 

Quible dalam Sukoco (2007:214) menjelaskan ada beberapa faktor yang dapat dijadikan bahan 

pertimbangan dalam pemilihan warna di kantor, antara lain: 

1) Kombinasi warna. Kombinasi dari warna primer; kuning, merah, dan biru akan menghasilkan warna 

sekunder. contohnya, dengan mencampur warna merah dan kuning akan dihasilkan warna oranye, 

mencampur warna kuning dengan biru menghasilkan warna hijau, dan mencampur warna merah dan biru 

menghasilkan violet. Warna tersier dihasilkan dengan mencampur warna sekunder dengan warna primer. 

Warna tersier adalah kuning-oranye, kuning-hijau, biru-violet dan seterusnya. 

2) Efek cahaya pada warna. Karena berbagai jenis cahaya buatan mempunyai spektrum yang berbeda, sistem 

pencahayaan yang digunakan pada kantor juga memiliki efek yang signifikan terhadap pilihan warna. 

Sumber cahaya hanya akan meningkatkan warna yang sesuai dengan spektrumnya. 

3) Nilai pemantulan warna. Beberapa warna memiliki nilai pemantulan yang berbeda. Contohnya, warna yang 

lebih terang memantulkan persentase cahaya yang lebih besar daripada warna gelap. Beberapa area pada 

perkantoran membutuhkan nilai pemantulan warna yang lebih terang dibanding yang lain. Atap, misalnya, 

membutuhkan warna dengan tingkat pemantulan yang lebih tinggi dibandingkan pada lantai. Atap ndengan 

warna terang membantu memantulkan cahaya ke bawah, yang mengurangi silau dan bayangan pada area 

pekerjaan. 

4) Dampak dari warna. Warna seringkali mempengaruhi mood. Warna sejuk; biru, hijau dan violet 

menghasilkan mood yang tenang dan melelahkan. Warna hangat, merah, oranye dan kuning sebaliknya, 

menghasilkan kehangatan dan keceriaan. Warna-warna natural seperti putih dan warna lembut memberikan 

pengaruh ringan, sedangkan warna ungu gelap dan violet pucat sering kali menghasilkan mood depresi, 

sementara abu-abu cenderung memiliki efek rasa kantuk. 

Gie (2000:216) menyatakan bahwa “Masing-masing warna apabila disoroti oleh cahaya penerangan 

akan memantulkan kembali cahaya itu secara berbeda-beda. Kemampuan suatu warna untuk memantulkan 

kembali cahaya yang mendatangi disebut daya pantul warna. Banyaknya cahaya yang dipantulkan dinyatakan 

dengan presentasi (sic)”. Presentasi ini diperhitungkan berdasarkan pemantulan terhadap cahaya dari lampu 

neon putih. 

 
Tabel 3. Presentase Pemantulan Terhadap Cahaya dari Lampu Neon Putih 

Warna Prosentase 

1. Kaca bening 100% 

2. Putih 88% 

3. Warna sangat muda: 

a. Hijau kebiru-biruan  

b. Gading 

c. Biru 

d. Kuning kecoklat-coklatan 

b. Abu-abu 

 

76% 

81% 

65% 

76% 

83% 

4. Warna sedang: 

a. Hijau kebiur-biruan 

b. Kuning 

c. Kunig kecoklat-coklatan 

d. Abu-abu 

 

54% 

65% 

63% 

61% 

5. Warna tua/gelap 

a. Biru 

b. Kuning 

c. Coklat 

d. Abu-abu 

e. Hijau  

f. Hitam 

 

8% 

50% 

10% 

25% 

7% 

0% 

6. Perabotan kayu: 

a. Kayu mapel 

b. Kayu hutan kenari 

c. Kayu mahoni 

 

42% 

16% 

12% 

     Sumber: Nuraida (2008:160) 
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Dari beberapa pendapat diatas, dapat disimpulkan bahwa dalam melakukan pemilihan warna akan 

diaplikasikan dalam ruang bekerja seorang manajer harus memperhatikan warna apa yang cocok untuk dapat 

meningkatkan motivasi kerja pegawai, menstabikan emosi orang yang berada di dalamnya serta memberikan 

rasa sejuk dan segar sehingga karyawan merasa betah dalam melakukan pekerjaannya. 

 

c. Udara  

Setiap orang membutuhkan udara apalagi udara yang segar tentu akan membuat perasaan menjadi 

rileks. Dalam menata sebuah ruang kantor seorang manajer juga harus memperhatikan sirkulasi udara di dalam 

ruangan agar tidak sumpek dan lembab. Setiap ruangan hendaknya diatur sebaik mungkin agar mendapat udara 

segar setiap hari. Udara yang dihirup pegawai setiap hari dapat mempengaruhi kesehatan dan ketenangan 

pegawai dalam bekerja. 

Suhu udara di dalam ruangan juga perlu diperhatikan. Hal ini sesuai dengan pendapat Moekijat (2002) 

bahwa: Air Conditioning (AC) mengatur keadaan udara dengan mengawasi suhu, peredaran, kelembaban, dan 

kebersihan. Efisiensi kerja pegawai kantor menunjukkan keuntungan rata-rata 20% setelah diberi AC. Dengan  

terpenuhinya kualitas dan kuantitas udara yang baik maka akan memberikan keuntungan yang banyak bagi 

kantor antara lain meningkatkan produktivitas kerja, menigkatkan mutu kerja kantor, menjaga kesehatan 

pegawai, meningkatkan semangat kerja dan menimbulkan kesan yang menyenangkan bagi para tamu. 

Sukoco (2007: 219) mengemukakan bahwa faktor kualitas udara yang perlu diperhatikan ada 4 

(empat), yaitu: 

1) Temperatur udara 

Temperatur ideal yang dipakai ruang kantor adalah 3-4ºC, sehingga tubuh pegawai tidak terkejut ketika 

memasuki ruangan. Apabila di luar kantor sedang panas dengan temperatur 30ºC, sebaiknya temperatur 

diatur pada 26ºC, dan apabila temperatur di luar 14ºC sebaiknya di dalam kantor diatur pada 18ºC. 

2) Tingkat kelembaban udara 

Tingkat kelembaban udara mempengaruhi temperatur udara. Tingkat kelembaban udara antara 40-60% 

akan memaksimalkan kenyamanan bagi pegawai di dalam ruang kantor. Tingkat kelembaban optimum 

adalah sekitar 50%. 

3) Sirkulasi udara 

Udara pada beberapa tempat kerja, terutama yang peralatannya menghasilkan panas, harus disirkulasikan 

untuk menghasilkan kenyamanan. Tanpa sirkulasi udara, temperatur udara sekitar akan meningkat. Tingkat 

pergantian udara rata-rata yang cukup adalah 0,67m³. 

4) Kebersihan udara 

Sebagian besar AC yang dipasarkan pada saat ini telah dilengkapi dengan alat guna membersihkan udara 

dari kuman, debu, dan kotoran. Cahaya ultraviolet digunakan untuk membunuh kuman dan filter mekanik 

digunakan untuk membuang debu serta kotoran lain. Kebersihan udara menjadi pertimbangan yang sangat 

besar, karena bangunan akan menjadi lebih kedap udara dan pemakaian energi listrik menjadi lebih efisien. 

Menurut American Society of Heating and Ventilating Engineering, suhu udara yang nyaman bagi 

sebagian pekerja adalah 25,6ºC dengan kelembaban 45% (Gie, 2000:145). Di Indonesia nilai kelembaban 

udaranya rata-rata lebih dari 70% dengan suhu udara berbeda-beda dari suatu tempat ke tempat lain. 

Soetarman dalam Gie (2000:220) mengemukakan bahwa ada beberapa hal yang dapat mengatasi udara yang 

panas-lembab seperti yang terjadi di Indonesia, yaitu mengatur suhu udara dalam ruang kerja dengan alat 

conditioning, mengusahakan peredaran udara yang cukup dalam ruang kerja, dan mengatur pakaian kerja 

sebaik-baiknya dipakai oleh para pekerja. 

 

d. Suara 

Faktor suara dapat mempengaruhi efektifitas kerja pegawai terutama pekerjaan yang membutuhkan 

konsentrasi tinggi seperti hitungan, karena suara yang bising dapat meningkatkan emosional pegawai dan 

berdampak buruk terhadap kesehatan pegawai. Seperti yang diungkapkan Shomer dalam Sukoco (2007:216) 

bahwa apabila tingkat kebisingan melampaui batas yang tidak diinginkan, beberapa gangguan fisik dan 

psikologis terhadap mereka akan terjadi. Misalnya, tingkat kebisingan yang terus-menerus berlangsung dapat 

mengakibatkan kehilangan pendengaran sementara atau permanen bagi pegawai. Selain mengganggu kesehatan, 

kebisingan juga dapat mengakibatkan berkurangnya produktivitas pegawai dan menimbulkan keresahan, 

gangguan, ketegangan, dan dalam kurun waktu yang cukup lama dapat menimbulkan masalah yang serius.  

Dengan demikian suara merupakan faktor penting yang harus diperhatikan oleh manajer dalam menata 

ruang kantor pegawainya karena suara gaduh akan mempengaruhi produktivitas kerja pegawai. Seperti yang 

dikemukakan oleh Moekijat (2002) ada beberapa pengaruh suara yang gaduh yaitu: 

1) Gangguan mental dan saraf pegawai. 

2) Kesulitan mengadakan konsentrasi, mengurangi hasil, kesalahan yang banyak, kesulitan 

menggunakan telepon, dan ketidakhadiran yang lebih banyak. 

3) Kelelahan yang bertambah dan semangat kerja pegawai yang berkurang. 
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Adapun cara-cara yang dapat dilakukan untuk mengurangi kebisingan tersebut, antara lain: 

1) Membuat konstruksi bangunan yang efektif. 

2) Menggunakan peralatan kantor yang tidak menimbulkan suara bising 

3) Menggunakan material penyerap suara yang diletakkan pada dinding, jendela, atau lantai yang menyerap 

dan mengisolasi udara 

4) Menjauhkan peralatan yang menimbulkan suara bising. 

Berikut ini adalah beberapa sumber kebisingan hasil penelitian dari Ayr, Cirillo, Fato, dan Martellota. 

 
Tabel 4. Sumber Kebisingan 

 Sumber Kebisingan 

Orang 

berbicara 

Telepon 

berbunyi 

Suara dari 

luar 

HVAC 

Systems* 

Peralatan 

kantor 

Seluruh sampel 31% 8% 11% 34% 16% 

Ruang baca 41% 9% 14% 26% 4% 

Kantor tunggal 7% 18% 21% 27% 27% 

Kantor non-AC 14% 33% 13% - 40% 

Kantor ber-AC 21% 10% 12% 41% 16% 

*HVAC Systems: heating, ventilating, and conditioning system Sumber: Sukoco (2007:217) 

 
Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa penyebab kebisingan di ruang kantor itu berbeda-beda 

dan dengan tingkat kebisingan yang berbeda pula. Hal ini dapat dijadikan pedoman bagi manajer dalam 

menentukan penataan ruang kantornya agar dapat meminimalisir terjadinya kebisingan.  

Quible dalam Sukoco (2007:217-218) mengemukakan beberapa teknik yang dapat digunakan untuk 

mengontrol kebisingan pada ruang kantor, antara lain: 

1) Konstruksi yang sesuai 

Berikut adalah teknik konstruksi yang direkomendasikan untuk mengurani kebisingan di ruang kantor: 

a) Memasang jaringan yang terhubung dari jaringan utama dari sistem HVAC. Hal ini diharapkan akan 

mengurangi tingkat kebisingan yang dihasilkan sistem tersebut. 

b) Penggunaan jendela dan pintu yang rapat dan memiliki seal yang terbuat dari karet, sehingga suara 

lebih dapat diredam dan tidak mudah keluar dari ruangan. 

c) Membangun udara diam (silent air) pada beberapa struktur bangunan, yaitu dengan menempatkan 

ruangan berongga sehingga suara dapat diredam ke dalamnya. Hal ini akan mengurangi jumlah suara 

yang merambat dari suatu ruangan lain. 

d) Penggunaan material konstruksi yang dapat mengurangi kemungkinan terjadinya getaran suara, seperti 

penggunaan kayu atau aluminium pada jendela yang lebih empuk dibandingkan baja dan sebagainya. 

2) Penggunaan material peredam suara 

Tingkat peredaman suara diukur dengan menggunakan noise reduction coefficient (NRC), yang 

kebanyakan materialnya menggunakan ukuran .50 sampai .95. nilai .50 berarti 50% suara diredam oleh material 

tersebut. Untuk tujuan meredam suara, material dengan nilai dibawah .75 kurang efektif. 

3) Alat peredam suara 

Beberapa alat peredam suara digunakan untuk mengontrol suara perkantoran. Alat peredam suara itu dapat 

diletakkan pada beberapa mesin di perkantoran, misalnya mesin tik atau printer dot-matriks. Alat lain yang 

digunakan adalah penutup peralatan yang dapat meredam suara (misalnya, karpet atau kain tebal) yang 

diletakkan pada mesin yang mengeluarkan suara, seperti mesin tik atau printer. 

4) Masking 

Metode ini melibatkan pencampuran suara kantor dengan suara rendah yang tidak mengganggu. Juga 

dikenal dengan white noise, masking hampir sama dengan suara yang terdengar ketika suara melewati lorong 

atau saluran. Sistem suara untuk publik (misalnya, loudspeaker pada setiap ruangan yang biasanya digunakan 

untuk menyampaikan pengumuman ke seluruh kantor) biasa digunakan untuk menyampaikan suara masking ke 

seluruh area kerja, misalnya musik yang lembut. Dari beberapa pendapat diatas, dapat disimpulkan bahwa bagi 

pegawai yang bekerja membutuhkan konsentrasi tinggi maka mereka harus diberi ruangan yang tenang yang 

jauh dari kebisingan. Untuk meredam suara gaduh ini dalam menata ruang kantor dapat menggunakan alat 

peredam suara seperti karpet sehingga tidak mengganngu ketenangan pegawai ketika bekerja. Hal ini tentunya 

akan membantu meningkatkan produktivitas kerja pegawai. 

 

 

4. SIMPULAN DAN SARAN 

Banyak faktor sebenarnya yang dapat mempengaruhi efektivitas kerja para pegawai. Salah satu 

diantara banyak faktor tersebut diantaranya adalah penataan layout kantor yang baik. Dengan diperhatikannya 

penataan layout kantor ini, akan mengakibatkan kenyamanan dan ketenangan dalam bekerja. Pegawai yang 
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bekerja dalam situasi yang nyaman dan menyenangkan tentunya akan dapat berpengaruh positif terhadap 

efektivitas kerjanya dan seterusnya juga akan berpengaruh positif terhadap produktivitas kerjanya. 

Oleh karena itu, diharapkan setiap organisasi dapat menciptakan suasana kantornya yang kondusif, 

dalam hal ini situasi kantor yang nyaman dan menyenangkan diciptakan agar efektivitas dan produktivitas kerja 

pegawai meningkat. Situasi kantor yang nyaman dan menyenangkan dihadirkan melalui penataan layout kantor 

yang baik. Oleh karena itu perlu untuk memperhatikan asas-asas penataan ruang kantor yang baik serta 

memperhatikan semua faktor yang mempengaruhi penataan ruang kantor tersebut. 
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