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Perpaduan warna hijau seringkali dihubung-hubungkan dengan suasana yang menyegarkan, 

alami dan menenangkan. Karena itulah tak jarang saat ini pemilik hunian mulai memakai 

perpaduan berbagai rona warna hijau seperti warna olive dengan warna lain sebagai skema 

warna desain interior. 

Salah satu jenis warna hijau yang saat ini mulai digandrungi adalah warna olive atau warna 

hijau zaitun. Tergolong sebagai warna yang lembut, warna olive ini bisa membantu 

menghilangkan stres setelah bekerja seharian. 

Bagi kamu yang ingin mencoba menerapkan skema warna olive untuk interior hunianmu, 

intip berbagai inspirasi yang Kania telah kumpulkan berikut. 

Ruang tamu warna olive dengan perpaduan warna koral 

yang manis 
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Perpaduan warna olive green dengan warna koral bisa menciptakan suasana yang lembut 

namun memesona. Penerapan skema warna kalem di ruang tamu tak perlu rumit. Cukup 

kombinasikan warna olive yang lembut pada dinding dengan furnitur seperti sofa warna 

koral. 

Dekorasi ruangan juga menjadi salah satu cara jitu untuk menambahkan aksen warna koral 

pada ruangan. Selain melalui ornamen dinding atau lukisan, kamu juga bisa menambahkan 

karpet berwarna senada dengan sofa sehingga membuat ruanganmu terlihat manis. 

Ruang keluarga sejuk dengan perpaduan olive green & 

cokelat 
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Skema warna olive green dengan cokelat akan menghadirkan suasana yang alami, hangat dan 

elegan. Kamu bisa menerapkan skema warna ini pada dinding ruang keluarga dengan 

memadukan warna olive pada dinding dan rak buku, serta sofa berbahan kulit berwarna 

cokelat. Meja kayu juga bisa menambah kesan homey yang nyaman. 

Kesan minimalis dengan perpaduan olive green dengan 

warna netral 
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Skema warna ini bisa kamu coba jika menginginkan konsep minimalis yang asri dan 

menyejukkan. Perpaduan warna olive dan abu-abu sangat cocok untuk diterapkan pada ruang 

keluarga ataupun ruang tamu minimalis yang hangat. 

Jangan lupa untuk menambahkan beberapa bantal dekorasi yang sesuai dengan gaya desain 

ruanganmu. Perpaduan warna olive green pada dinding dengan furnitur putih dan abu-abu 

akan membuat ruanganmu memesona dan elegan. 
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Suasana ruangan nyaman dengan warna netral hangat 
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Warna dasar seperti warna kuning juga sangat cocok dipadukan dengan warna olive, terutama 

warna cat kamar. Terapkan skema warna hijau zaitun pada dinding dengan aksen warna putih 

di setiap sisi. Agar ruangan terasa lebih hangat dan istirahat lebih nyaman, pasang bohlam 

lampu warna kuning temaram sebagai pencahayaan utama ruangan. 

Rona warna olive green muda untuk dapur modern 
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Perpaduan warna ini memang sangat cocok untuk diterapkan di manapun, apalagi untuk 

menampilkan kesan unik pada dapur milikmu. Warna olive muda akan sangat cocok 

diterapkan pada kabinet dapur. 

Ditambah dengan warna metal mengilap dari oven tanam dan kompor dapur, memasak di 

dapur semakin nyaman dan enak dipandang. 

Kamar mandi asri dengan warna pastel pink dan olive 

green 
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Warna olive green sangat identik dengan kesan yang sejuk dan alami, membuat warna ini 

sangat cocok untuk diterapkan di kamar mandi hunian kamu. Tak hanya membuat kamar 

mandi terlihat apik, skema warna yang lembut dalam ruangan dilengkapi dengan tanaman 

hias yang memenuhi dinding dan area jendela sehingga terasa lebih asri. 

Setelah melihat beberapa inspirasi skema warna olive green di atas, ternyata warna hijau 

zaitun yang lembut dapat bersanding dengan beraneka rona warna dari warna netral hingga 

warna terang. Apakah kamu tertarik menerapkannya di rumahmu? 
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