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iDEAonline - Selain sebagai tempat duduk, sofa pun kerap kali tampil 

sebagai dekorasi rumah. 

Karena itu, desain sofa harus sesuai dengan konsep ruang yang diusung. 

Tapi, yang paling penting adalah kenyamanan sebuah sofa ketika 

digunakan saat berkumpul. 

Agar tak salah pilih, berikut tips memilih sofa buat ruang keluarga. Yuk 

intip!  

1. Sesuaikan Kebutuhan 

Sebelum membeli, perhatikan dahulu kebutuhan sofa di ruang keluarga. 

http://idea.grid.id/


Cathy Peters Gallery 

Sekarang ini tersedia sofa yang berukuran kecil (bisa menampung 2 orang) 

dan berukuran besar (bisa menampung 3-4 orang). 

Jika keluarga Anda beranggotakan 4 orang (2 orang dewasa dan 2 anak) 

sebaiknya pilih 1 sofa ukuran kecil dan 2 buah sofa satu dudukan (single 

seater). Jika lebih dari 4 orang, pilihlah sofa berukuran besar dan ditambah 

1 buah single seater. 

Untuk menambah kapasitas tempat duduk, pilihlah sofa tanpa sandaran 

berbentuk bulat berjumlah 2-3 buah. 

  

2. Ukuran Ruang 

Dimensi ruangan juga mempengaruhi sofa yang akan dipilih. Sebelum 

membeli, ukur terlebih dahulu area yang akan digunakan untuk meletakkan 

sofa. Lalu, cek ukuran sofa yang dipilih.Bila perlu, minta bantuan petugas 

toko untuk memilih ukuran sofa muat di ruang keluarga Anda. 

3. Bahan Pelapis 

Ada banyak pilihan bahan pelapis untuk sofa seperti kain, suede, oscar, 

dan kulit. Sofa di ruang keluarga sebaiknya menggunakan jenis pelapis 

dari kain. 

http://cathypetersgallery.com/gallery/my-art-in-your-home/my-art-in-your-home


Karena bahan ini tidak panas, tidak mudah sobek, dan cocok buat Anda 

yang mengusung konsep dengan sentuhan Skandinavia atau shabby chic. 

Anda bisa juga menggunakan bahan kulit. Tetapi karena bahan kulit asli 

cukup mahal, yang tersedia biasanya kulit imitasi dan tepat digunakan buat 

ruang yang ber-AC. 

  

4. Perhatikan Strukturnya 

Karena digunakan untuk ruang keluarga, sofa tentu harus tahan lama. 

Salah satu yang harus diperhatikan adalah struktur sofa. Umumnya 

struktur sofa dibuat dari kayu solid atau besi. 

Apapun bahannya, pastikan sofa yang Anda beli punya struktur cukup kuat 

untuk menampung bobot tubuh anggota keluarga. 

  

5. Perhatikan Busanya 

Sofa yang nyaman adalah sofa yang lapisan busanya tak keras dan 

bentuknya kembali rata setelah diduduki. 

Saat membeli, sebaiknya Anda mencoba menduduki dan bila perlu 

berbaring di atasnya. 

Nah, sekarang saatnya berburu sofa yang Anda inginkan! 

 

  



 

 

 


