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Best Collection of Interior Designs 
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Desain Kabinet Dapur 

 

 
source 

Kita akan berkenalan secara singkat terlebih dahulu tentang bagian-

bagian dari kabinet dapur. Anda dapat lihat perbedaannya dari gambar 

diatas.  

Kabinet yang terletak di lantai dan memiliki tinggi yang sedang disebut 

Base Cabinet. Sedangkan yang lebih tinggi seperti bentuk kulkas itu 

disebut Tall Cabinet. Yang menggantung di dinding disebut Wall 

Cabinet. 
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Desain Backsplash Dapur 

 

 
source 

Apa itu backsplash? Backsplash adalah bagian yang terletak di belakang 

countertop yang digunakan untuk melindungi dinding dan lemari dari kerusakan 

atau kekotoran yang mungkin ditimbulkan saat memasak atau melakukan 

persiapan memasak. 

Seperti halnya countertop dan lantai, ada berbagai macam material yang dapat 

Anda gunakan untuk membuat backsplash. Anda dapat memilih antara marmer, 

kaca, keramik, granit atau baja, berdasarkan pertimbangan gaya disain juga 

efisiensi. 
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http://discountedgranite.com/wp-content/uploads/Glass-backsplash-3.jpg
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Desain Countertops Dapur 

Setelah berkenalan dengan countertop dan berbagai pilihan jenis bahan material yang dapat 

digunakan sebagai pelapis countertop, kini saatnya mencari tahu lebih jauh lagi mengenai 

kelebihan dan kekurangan masing-masing bahan tersebut. Untuk memilih yang mana yang 

paling sesuai dengan kebutuhan Anda, ada beberapa hal yang dapat dijadikan pertimbangan: 

 

Source 

 

Budget 
Langkah awal yang cukup esensial adalah menentukan budget yang akan Anda 

keluarkan untuk countertop ini. Beberapa material pelapis seperti marmer dan 

granit memiliki harga yang lebih mahal dibandingkan dengan material lainnya. 

Namun kelebihan dari kedua bahan ini adalah ketahanannya dan tampilan yang 

lebih menarik secara estetis. Bahan batu kapur secara kualitas lebih rendah 

tingkatnya dibandingkan dua bahan sebelumnya. Namun bahan ini juga memiliki 

keindahannya sendiri, dan pastinya lebih terjangkau. 

http://fotorumahminimalis.com/
http://www.coloradocountertops.net/images/vetrazzo_countertop_6.jpg
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Warna 

Langkah lainnya adalah memilih warna material. Poin ini termasuk penting, karena 

kaitannya dengan keseluruhan tema warna desain dapur Anda. Namun jika dapur 

Anda termasuk memiliki tema desain unik, pertimbangkan juga untuk memilih 

warna yang dapat bertahan lebih lama. Sehingga, ketika dapur Anda berganti gaya, 

Anda tidak perlu membongkar lapisan countertop. Pilihlah warna material yang 

netral, tambahkan dengan semburat warna yang cerah seperti merah atau biru jika 

ingin lebih fleksibel. 

 

Tujuan pemakaian 

Jika Anda bermaksud untuk memanfaatkan countertop sepenuhnya untuk 

menggantikan fungsi papan talenan untuk mempersiapkan makanan tanpa 

memerlukan alas lagi, maka pilihlah yang permukaannya licin dan rata. Tidak 

semua material bisa memenuhi syarat ini. Untuk keramik misalnya, karena 

pemasangan keramik memerlukan grouting yang menyambung lempengan 

keramik satu dengan yang lainnya, maka bagian permukaan menjadi tidak rata 

 

Perawatan 

Jika tidak dilakukan dengan baik, bisa-bisa malah merusak dan membuat Anda 

rugi. Untuk dapat merawat dengan baik, Anda perlu mengetahui karakter dasar dari 

bahan-bahan pelapis tersebut: 

1. Granit – batu alam yang populer karena keindahan dan durabilitasnya. 

Granit adalah batu alam yang paling padat dan keras. Permukaan countertop 

granit tahan terhadap goresan dan dapat tetap tampak berkilau meski setelah 

waktu yang lama. 

2. Marmer – batu alam yang memiliki sifat yang hampir sama dengan granit. 

Saat terkena makanan yang mengandung asam seperti jus jeruk, misalnya, ia 

dapat terkikis secara perlahan. 

3. Baja – keuntungan menggunakan baja untuk lapisan permukaan countertop 

adalah higienitas dan kemudahannya untuk dibersihkan dan tahan berat juga 

panas. Jika batu alam memberi kesan klasik, maka bahan baja dapat 

membantu menghasilkan tampilan modern. Namun, goresan seringan 

apapun akan sangat mudah terlihat di atas permukaan bahan baja. 

http://fotorumahminimalis.com/
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4. Keramik – permukaan keramik bisa jadi kokoh, tahan panas dan noda, 

mudah dibersihkan, juga tersedia dalam berbagai pilihan motif dan warna 

yang menarik. Sayangnya, nat (grout) pada keramik mudah terkena noda, 

dan keramik mudah patah. 

5. Kayu – kayu adalah bahan yang paling mudah untuk dipasang sebagai 

pelapis permukaan countertop. Namun kayu adalah material yang paling 

mudah tergores dan kurang solid jika dibandingkan dengan material lainnya. 

Perawatan kayu lebih merepotkan karena sifatnya yang memiliki pori dan 

mudah menyerap, terutama cairan, dan menyisakan noda dan kemungkinan 

timbulnya jamur. 

Desain countertops lainnya 

 

source 
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Desain Lighting Dapur 

 

source 

Yuk, sekarang kita mengenal lebih dekat dengan macam-macam pencahayaan di 

dapur: 

1. Lampu yang terletak di langit-langit dapur disebut Recessed Lighting (Lampu 

Sembunyi) 

2. Lampu yang menggantung disebut Island Pot Rack Light (Lampu Gantung) 

3. Lampu yang terpasang di bawah kabinet dapur disebut Under Cabinet Lighting 

(Lampu bawah kabinet) 
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http://dandsfurniture.net/wp-content/uploads/2013/05/kitchen-lighting-ideas-134.jpg
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