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BAB V 

KAJIAN TEORI 

 

5.1 Kajian Teori Penekanan Desain 

5.1.1 Teori Tema Desain 

Penekanan tema desain pada projek “Teater Kesenian di Surakarta” 

adalah langgam arsitektur Neo-Vernakular. Arsitektur Neo-Vernakular 

merupakan aliran arsitektur yang mengangkat kembali nilai kearifan lokal 

yang dipadukan dengan sentuhan arsitektur modern yang 

mempertimbangkan kaidah kosmologis, normatif, peran serta budaya lokal 

dalam kehidupan masyarakat serta keselarasan antara alam, bangunan, dan 

lingkungan. Arsitektur Neo-Vernakular merupakan salah satu paham yang 

berasal dari aliran arsitektur Post Modern.  

 

 Ciri-ciri arsitektur Neo-Vernakular berdasarkan buku karya Charles 

Jencks yang berjudul “Languange of Post Modern” tahun 1977 adalah : 

a. Kesatuan antara interior yang terbuka melalui elemen yang modern 

dengan ruang terbuka di luar bangunan. 

b. Menggunakan elemen konstruksi lokal seperti batu bata 

c. Mengembalikan bentuk-bentuk tradisional yang ramah lingkungan dengan 

proporsi yang lebih vertikal 

d. Menggunakan warna-warna yang kuat dan kontras 

e. Selalu menggunakan atap bumbungan 
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Prinsip-prinsip arsitektur Neo-Vernakular adalah : 

a. Hubungan Abstrak, meliputi interpretasi bentuk bangunan yang dapat 

digunakan melalui analisa tradisi budaya dan peninggalan arsitektur. 

b. Hubungan Langsung, merupakan pembangunan yang adaptif dan kreatif 

terhadap arsitektur setempat yang disesuaikan dengan nilai-nilai 

bangunan pada jaman sekarang. 

c. Hubungan Lansekap, mencerminkan dan menginterpetasikan lingkungan 

seperti iklim dan topografi. 

d. Hubungan Kontemporer, meliputi pemilihan penggunaan teknologi dan 

bentuk ide yang relevan dengan konsep arsitektur. 

e. Hubungan Masa depan, merupakan antisipasi terhadap kondisi yang akan 

datang. 

5.1.2 Studi Preseden 

Bandara Internasional Minangkabau 

 Berada di provinsi Sumatra Barat yang memiliki fungsi sebagai tempat 

lepas landas, mendarat pesawat dengan kapasitas mencapai 1.3 juta 

penumpang 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5.1 Bandara Internasional Minangkabau 

Sumber : www.scribd.com 
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 Didesain mengikuti konsep arsitektur tradisional minangkabau yang 

menerapkan penggunaan atap bagonjong sebagai atap khas 

Minangkabau pada atap bandara. 

 Atap bagonjong berbentuk runcing pada bagian atas yang menyerupai 

tanduk kerbau. Dahulu, penutup atap bagonjong adalah ijuk yang dapat 

bertahan hingga puluhan tahun. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Arsitektur Neo-Vernakular diterapkan pada bangunan dengan memadukan 

penggunaan material yang modern. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5.2 Detail Atap Bagonjong 

Sumber : yukreasi.blogspot.com 

Gambar 5.3 Pengunaan Material pada Bandara Internasional Minangkabau 

Sumber : www.busbandara.com 
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5.1.3 Transformasi Studi Desain 

Penerapan langgam arsitektur Neo-Vernakular yang dapat diterapkan 

dalam bangunan Teater Kesenian di Surakarta adalah : 

 Sebagai bangunan utama, gedung teater diletakkan di area tengah 

kompleks Teater Kesenian karena menerapkan tatanan bangunan di 

Istana Keraton Kasunanan Surakarta dimana bangunan utama berada di 

area tengah kompleks keraton. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Pemilihan material bangunan memadukan antara material alami dengan 

material modern yang memasukan unsur teknologi sehingga unsur 

arsitektur lokal dan arsitektur modern dapat menyatu secara apik pada 

tampilan bangunan. 

 Penggunaan atap bumbungan yang berukuran cukup tinggi dan memiliki 

ruang pada bagian atapnya seperti pada atap rumah tradisional yang 

diterapkan pada atap bangunan Teater Kesenian 

Gambar 5.4 Tata Peletakan Bangunan pada Kompleks Keraton Surakarta 

Sumber : www.busbandara.com 
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5.2 Kajian Teori Permasalahan Dominan 

5.2.1 Teori Permasalahan Dominan 

Permasalahan dominan pada projek Teater Kesenian di Surakarta 

adalah sistem kinerja bangunan yang meliputi standar kenyamanan visual, 

standar penerimaan spasial, dan standar penerimaan akustik. 

a. Visual 

Standar penerimaan visual berkaitan dengan kenyamanan visual yang 

dihasilkan oleh pencahayaan yang tersedia. Pencahayaan dapat berasal 

dari sumber pencahayaan alami dan sumber pencahayaan buatan.  

Arus cahaya yang memancar disebut luminan. Besarnya luminan / 

luminasi diukur dengan lilin per satuan luas permukaannya, rumus : 

IL = I / A . cd / m2 

 Diketahui : IL = luminan / luminasi 

I = Intensitas cahaya  

cd = satuan lilin atau candle 

 

 

 

 

 

 

 

Kebutuhan iluminasi untuk kegiatan-kegiatan tertentu : 

 Penglihatan biasa =100 lux 

 Kerja kasar dengan detail besar =  200 lux 

Gambar 5.5 Luminasi dan Iluminasi 

Sumber : Kumpulan Bahan Kuliah PTSB 6, 2011 
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 Kerja umum dengan detail wajar = 400 lux 

 Kerja cukup keras dengan detail kecil (menggambar, menjahit) = 600 lux 

 Kerja keras, lama, detail kecil (merakit barang halus, menjahit dengan 

tangan) = 900 lux 

 Kerja sangat keras, lama, detail sangat kecil (memotong batu mulia, tisik 

halus) = 1.300 – 2.000 lux 

 Kerja luar biasa keras, detail sangat kecil (merakit arloji, membuat 

instrumen) = 2.000 – 3.000 lux 

 

Cara penghitungan perencanaan untuk mendapatkan kuat penerangan 

iluminasi tertentu adalah : 

E = Lumen x (Design Factors) / Area 

Diketahui : E = Standar Penerimaan / Kebutuhan iluminasi (dalam lux) 

Lumen = Jumlah kebutuhan arus cahaya (Φ) dari lampu 

b. Spasial 

Standar Penerimaan Spasial merupakan bentuk / besaran ruang yang 

dibutuhkan manusia untuk melakukan suatu kegiatan di dalam bangunan. 

 Tata Letak Tribun Penonton 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5.6 Garis Bebas 

Pandang antar Penonton 

Sumber : Kumpulan Bahan Kuliah PTSB 

6, 2011 
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Selain bentuk dan ukuran kebutuhan ruang, kenyamanan spasial penonton 

teater tergantung pada jarak pandang dan kebebasan pandang yang 

disediakan. Untuk dapat melihat detail / mimik pemain dengan cukup jelas, 

jarak kursi penonton terjauh tidak dapat lebih dari ±23m. Tata letak kursi 

penonton yang baik adalah tidak menghalangi kebebasan pandang 

penonton yang duduk di belakangnya. 

 Tata Letak Panggung 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5.7 Garis Bebas Pandang pada Teater 

Sumber : Kumpulan Bahan Kuliah PTSB 6, 2011 

Gambar 5.8 Tata Letak Panggung dan Hubungan dengan Penonton  

Sumber : Kumpulan Bahan Kuliah PTSB 6, 2011 
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Agar penonton pertunjukan tidak terhalangi pandangannya, maka panggung 

Teater didesain lebih tinggi dari penonton. Hal tersebut bertujuan agar 

penonton dapat menikmati secara optimal jalannya suatu pertunjukan. 

c. Akustik 

Telinga / indera pendengaran manusia mempunyai kepekaan yang 

berbeda untuk menangkap suara dengan frekuensi yang berbeda pula. 

Diagram Skala Phon memperlihatkan kurva kontur keras suara yang sama. 

Menurut data pada diagram, telinga kita paling peka terhadap suara dengan 

frekuensi 4000 Hz. Skala / Angka Phone kurva ini ditentukan berdasarkan kuat 

suara pada frekuensi 1000 Hz.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5.9 Diagram Skala Phon 

Sumber : Kumpulan Bahan Kuliah PTSB 6, 2011 

 

Gambar 5.10 Tabel Kriteria Bising yang direkomendasikan untuk ruang / gedung 

Sumber : Kumpulan Bahan Kuliah PTSB 6, 2011 
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Suara yang tidak dikehendaki dan sering muncul dalam suatu ruangan adalah 

dengung yang diakibatkan oleh suara-suara pantulan. Salah satu gangguan 

yang harus dikendalikan adalah pengendalian waktu dengung. Waktu 

dengung adalah RT = Reverberation Time. Rumus waktu dengung : 

RT = 0.16 x V (dalam detik) / Abs 

Diketahui : V  = Volume ruang (m3),   

   Abs  = Jumlah seluruh penyerapan di dalam ruang (m2) 

 

5.2.2 Studi Preseden 

a. Auditorio de Tenerife 

Nama Gedung  : Auditorio de Tenerife 

Lokasi  : Kota Santa Cruz, Tenerife, Kepulauan Canary  

Arsitek : Santiago Calatrava  

Luas  : ±2.3 Ha  

Kapasitas : 2.200 orang  

Diresmikan  : tahun 2003 

Auditorio de Tenerife merupakan gedung opera bagi kelompok 

musik, pertunjukan teater, pertunjukan tarian, Zarzuela (Operet 

Spanyol), dan dapat digunakan sebagai tempat konferensi 

internasional. Luas auditorium dari bangunan ini adalah 6.471 m2 yang 

berisi 1.800 kursi penonton. Bangunan ini terkenal dari struktur unik 

pada bentuk bangunan yang menyerupai sayap burung / puncak 

gelombang. Seluruh struktur kulit bangunan seluas 18.000 m2 ditutupi 

oleh mosaik dari pecahan keramik putih yang membuat bangunan 

berkilau di bawah sinar matahari / sinar bulan. 
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Nilai akustik bangunan diwujudkan melalui panel kayu interior yang 

berbentuk kristalin. Panel tersebut memberikan kontribusi peredaman 

akustik bagi ruang drama. Selain itu juga terdapat reflektor suara yang 

telah ditentukan oleh tes laser untuk menentukan dimensi kubah pada 

ruang tersebut. Auditorium dilengkapi dengan layar konsertina bilah 

alumunium vertikal yang ketika layar tersebut dibuka dan diangkat, 

maka layar tersebut berfungsi sebagai reflektor suara orchestra di atas 

lubang. Layar / akustik panel tersebut bersifat moveable dan dapat 

menyesuaikan akustik genre musik. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5.12 Panel Kayu berbentuk Kristalin 

Sumber : viewpictures.co.uk 

Gambar 5.11 Auditorio de Tenerife 

Sumber : www.rinconcitocanario.com 
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Sedangkan untuk aula simfoni. sistem akustik menggunakan bahan 

permukan kayu solid yang ditekan dan ditutup dengan fiberglass. 

Ruang ini memiliki jendela yang dapat dibuka dan ditutup. Bagian 

dinding belakang ditutupi oleh bilah kayu horizontal yang dilapisi oleh 

fiberglass.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5.14 Aula Simfoni Auditorio de Tenerife 

Sumber : viewpictures.co.uk 

Gambar 5.13 Akustik Panel / Layar Konsertina 

Sumber : www.rinconcitocanario.com 
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5.2.3 Transformasi Studi Permasalahan Dominan 

Penerapan teori mengenai sistem kinerja bangunan yang meliputi standar 

kenyamanan visual, standar penerimaan spasial, dan standar penerimaan 

akustik yang dapat diterapkan dalam gedung Teater adalah : 

 Penggunaan lampu dengan menghitung kebutuhan cahaya yang 

optimal pada luasan ruang tertentu sehingga menghasilkan tingkat 

pencahayaan yang tepat 

 Penggunaan material dinding, lantai, kursi, plafond dengan 

memperhatikan koefisien penyerapan suara yang cocok dengan 

kebutuhan luas ruangan sehingga dapat menghasilkan waktu gaung 

yang sesuai. 

 Penggunaan material kedap suara pada interior bangunan untuk 

mencegah kebisingan dari luar gedung teater maupun dari dalam 

gedung teater menuju ke luar. 

 Mendesain kebutuhan spasial ruang auditorium dan ruang panggung 

sesuai dengan standar kinerja bangunan sehingga dapat memberikan 

kenyamanan visual maupun spasial bagi penonton dan pemain pentas. 

 

 

 

 

 

 

 

 


