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BAB V 

KAJIAN TEORI 

 

5.1. Kajian Teori Penekanan Desain 

5.1.1. Latar Belakang Teori 

 

 

Arsitektur Tropis merupakan salah satu cabang ilmu Arsitektur, 

yang mempelajari tentang arsitektur yang berorientasi pada iklim 

dan cuaca, pada lokasi dimana massa bangunan atau kelompok 

bangunan berada, serta dampak, tautan ataupun pengaruhnya 

terhadap lingkungan sekitar yang memiliki iklim tropis. 

Bangunan dengan desain Arsitektur Tropis memiliki ciri atau 

karakter dalam menyesuaikan kondisi iklim tropis, atau memiliki 

bentuk tropis. Tetapi dengan adanya perkembangan konsep dan 

teknologi, maka bangunan dengan konsep atau bentuk modern 

ataupun hitech, sering disebut bangunan tropis, hal ini diatasi 

dengan adanya sistem sirkulasi udara, ventilasi, bukaan, view 

maupun orientasi pada bangunan serta penggunaan material 

modern/hitech yang tidak merusak lingkungan sekitar/ lingkungan 

yang telah ada. 

Arsitektur tropis meleiputi berbagai macam hal yang menyangkut 

desain bangunan atau kawasan yang berkarakter bangunan tropis, 

dengan pengaruh atau dampak terhadap lingkungannya. 

Arsitektur Tropis Kontemporer 
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Desain bangunan dengan karakter tropis yakni ada beberapa 

persyaratan sebagai berikut, yaitu harus memiliki view dan orientasi 

bangunan yang sesuai dengan standart tropis (building orientation), 

menggunakan bahan atau bagian pendukung kenyamanan pada 

kondisi iklim tropis, seperti penggunaan sunshading, sunprotection, 

dan sunlouver. Memperhatikan standart pengaruh bukaan terhadap 

lingkungan sekitar (window radiation), serta memiliki karakter atau 

ciri khas yang mengekspos bangunan sebagai bangunan tropis, 

dengan penggunaan material ataupun permainan warna yang 

berbeda. 

Arsitektur Kontemporer merupakan sebuah disain yang lebih 

maju, variatif, fleksibel dan inovatif, baik secara bentuk maupun 

tampilan, jenis material, pengolahan material, maupun teknologi 

yang dipakai dan menampilkan gaya yang lebih baru. Arsitektur ini 

dikenali lewat karakter desain yang praktis dan fungsional dengan 

pengolahan bentuk geometris yang simple dan warna-warna netral 

dengan tampilan yang bersih. Dalam desainnya banyak diterapkan 

penggunaan bahan-bahan natural dengan kualitas tinggi seperti 

sutera, marmer dan kayu. 

Untuk desain interiornya, misalnya lantai, ditampilkan dengan 

kesan ringan melaui penggunaan keramik putih, lantai batu atau 

kayu atau penggunaan karpet berwarna lembut dan simple. 

Pengolahan dinding dengan warna-warna netral  (krem, putih bersih 

dan abu-abu) atau diolah unfinished dengan media semen plester 

atau bata ekspos. Untuk penutup jendela banyak ditemui penutup 
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dari jenis blinds atau tirai yang simple. Furniture pun tampil dengan 

bentuk fungsional dan praktis dengan banyak mengeksplorasi dari 

kayu, kaca, kulit, krom, stainless steel dan besi. 

Arsitektur Tropis Kontemporer adalah penggabungan antara 

desain yang lebih maju, variatif, fleksibel dan inovatif, baik secara 

bentuk maupun tampilan, jenis material, pengolahan material, 

maupun teknologi yang dipakai dan menampilkan gaya yang lebih 

baru yang berorientasi pada iklim dan cuaca, pada lokasi dimana 

massa bangunan atau kelompok bangunan berada, serta dampak, 

tautan ataupun pengaruhnya terhadap lingkungan sekitar yang 

memiliki iklim tropis. 

Karakteristik Teori 

1. Konsep ruang yang terkesan terbuka atau open plan 

2. harmonisasi ruangan yang menyatu dengan ruang luar 

3. memiliki fasad yang terbuka 

4. pengolahan bentuk geometris yang simple dan warna-warna 

netral dengan tampilan yang bersih  

5. Penggunaan jendela besar 

6. kombinasi bentuk yang unik dan aneh 

7. menggunakan material dari alam 

8. Detail detail bergaris lurus 

9. interior desain kontemporer banyak berpadu dengan tata 

cahaya untuk menghasilkan kesan ruang yang selalu segar, 

sebisa mungkin selalu selaras dengan perkembangan desain 

kekinian. 
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10. Adanya sistem sirkulasi udara, ventilasi, bukaan, view maupun 

orientasi pada bangunan serta penggunaan material 

modern/hitech yang tidak merusak lingkungan sekitar/ 

lingkungan yang telah ada. 

5.1.2. Kesesuaian dengan proyek 

Club House Drag Race menerapkan  pada bangunan dengan 

pengeksposan material seperti beton, batu bata, stainlees stell, 

baja, Selain itu menerapkan bukaan agar bangunan indoor dan 

outdoor saling terkait. 

Pada bangunan Club House Harley Davidson, banyak mengekspos 

material material seperti kayu, beton, stainleess steel, besi, baja dll 

dan juga tidak difinishing dengan cat (unfinish). 
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Jadi nantinya, desain bangunan mengacu pada karakteristik para 

pengguna club, yaitu otomotif dan terkesan bangunan yang simple 

tidak banyak skat, dan interiornya bertemakan otomotif dengan 

permainan warna dominan lebih monocrome seperti abu-abu atau 

putih dan penekanan material yang berasal dari alam dengan 

pengeksposan material seperti beton, batu bata, besi, stainleess steel, 

kaca, metal , fasade bangunan yang memiliki detail-detail bergaris 

lurus dan permainan ornamen-ornamen lain di bagian langit-langit. 

5.1.3. Studi Preseden 

Nama Proyek : HARLEY-DAVIDSON OF NYC 

 

Gambar 104 

Club House Harley Davidson 
Sumber diunduh dari : 

http://hardisondowney.com/portfolio
-view/harley-davidson-of-scottsdale/  
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Harley-Davidson dari New York City adalah merek lingkungan ritel unik yang 

reinvents dealer sepeda motor sebagai ruang sosial untuk eksplorasi, 

kustomisasi produk, dan membangun komunitas. 

Proyek singkat menantang kami untuk membuat showroom yang akan 

mengambil keuntungan dari lokasi Downtown untuk menarik berbagai 

pengunjung lokal dan internasional. 

Pendekatan kami adalah untuk merancang sebuah, lingkungan yang interaktif 

terbuka menyoroti pengalaman keahlian, masyarakat, warisan dan 

kebebasan untuk menarik lebih muda, basis pelanggan canggih dan lebih 

beragam merek. 

Gambar 105 

Club House Harley Davidson 
Sumber diunduh dari :  

jpda.net/projects/harley-davidson-
nyc# 
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Tantangan termasuk jejak kurang dari seperlima ukuran dealer khas, dengan 

sebagian besar ruang ritel terletak di bawah kelas. 

Ini berarti mengembangkan pengalaman belanja yang dihormati budaya 

Harley-Davidson, sekaligus menciptakan peluang untuk interaksi fisik dan 

virtual produk, eksplorasi, bersosialisasi, dan koneksi ke ruang kota dan luar. 

Palet bahan untuk ruang yang diambil dari sumber-sumber dengan asosiasi 

yang bertujuan untuk esensi merek: perakitan sepeda di lingkungan pabrik / 

toko; kustomisasi di atelier kelas atas; dan percakapan dan persahabatan 

dalam pengaturan clubhouse. 

Material yang dipakai berupa Campuran beton, kayu, kulit, neon dan baja 

dipilih untuk kekuatannya untuk membangkitkan, dengan cara multiindrawi, 

campuran kompleks pengerjaan, utilitas dan mewah. 

toko mengambil keuntungan dari profil lokasi Broadway tinggi dengan fasad 

kaca terbuka. Sebuah besar interaktif digital dinding dan kopi bar di depan 

toko adalah undangan untuk aliran konstan lalu lintas kaki dan tour bus luar. 

5.1.4. Alasan Pemilihan Studi Preseden 

Ada beberapa alasan pemilihan Harley Davidson New York City 

sebagai studi preseden : 

1. Memiliki karakteristik bangunan dengan penekanan 

Arsitektur Tropis Kontemporer dengan facade bangunan 

yang kekinian dan pemaksimalan bukaan serta material yang 

digunakan identik dengan beton, batu bata, besi, stainless 

steel, kaca, dan bahan alam lain dengan tidak di finishing. 
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2. Aktivitas yang ada di dalam proyek tersebut sama dengan 

aktivitas Club House Drag Race dengan menekankan 

karakteristik anggota club. 

Nama Proyek :  The Club, Graha Padma, Semarang 

 

 

 

Merupakan sebuah Club House engan menempati lahan yang seluas sekitar 

3 hektar yang berada di kawasan Perumahan Graha Padma ini, The Club 

sangat memanjakan pengunjung dengan fasilitas yang bisa terbilang 

sangatlah lengkap. Selain berfungsi sebagai Sport Club, The Club ini sendiri 

juga berfungsi sebagai Function Centre yang bisa digunakan untuk aktifitas 

lainnya seperti kegiatan hiburan, musik, gathering, dan juga wedding.  

Lokasinya The Club sendiri terbilang sangatlah masuk ke dalam, waktu yang 

dibutuhkan untuk menempuh waktu masuk ke The Club dari pintu utama 

perumahan ini adalah sekitar 5-10 menit. 

Gambar 106 

The Club Graha Padma 

Sumber : Dokumen pribadi 
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Bangunan yang kekinian dengan merespon pada iklim yang ada di Indonesia 

dengan pengaplikasian pada facade bangunan yang memiliki detail detail 

bergaris lurus, warna yang tidak mencolok, penggunaan material yang 

kekinian, penerapan bukaan yang lebar , serta penggunaan atap setengah 

pelana yang miring dimana bangunan ini sangat merespon pada iklim tropis. 

 

 

 

Terlihat disini Karena area yang cukup luas dan banyak massa bangunan 

yang saling memiliki area yang berpisah maka disini jalur pedestrian pada 

bangunan dibikin cukup banyak dan berfungsi dengan baik sebagai 

penghubung sarana fasilitas yang ada. Dengan ini bangunan saling 

terhubung sesuai dengan fungsi yang telah disediakan. 

Panggung  

 

Drop off area 

 

Perspektif  The Club dengan atap 
setengah pelana 

Lobby  
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Bangunan ini cenderung bangunan yang tidak ketinggalan jaman karena telah 

dipikirkan oleh pihak pengelola bagaimana bangunan ini unik dengan 

merespon pada iklim dan jamannya. 

5.1.5. Kemungkinan implementasi Tropis Kontemporer 

a. Implementasi Arsitektur Tropis Kontemporer dalam 

memaksimalkan visualisasi ke zona Drag Race 

1. Meminimalisir penggunaan pembatas (barrier) dalam 

ruangan bahkan memungkinkan terciptanya ruangan dalam 

dengan menggunakan dinding kaca (glasswall). 

2. Penciptaan ruang mezzanine outdoor, seperti open terrace. 

 

Pedestrian The Club 

 

Lounge  
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3. Penggunaan material dinding fleksibel pada fasad bangunan 

yang menghadap ke arah zona Drag Race. 

4. Peninggian leveling tanah pada area indoor terhadap zona 

Drag Race. 

 

b. Implementasi Arsitektur Tropis dalam menanggapi iklim Tropis 

1. Penciptaan ruang untuk pergantian sirkulasi udara, seperti 

selasar. 

2. Layering dan shading untuk peminimalisir radiasi panas 

matahari pada siang hari 

3. Penggunaan material dengan bahan alami seperti batu bata, 

batu alam yang memiliki fungsi pereduksi sinar matahari 

agar pengaruh pada bangunan tidak terlalu panas. 

c. Implementasi Arsitektur Tropis Kontemporer dalam menanggapi 

angin 

1. Peletakan massa bangunan yang sejajar dengan angin, 

penggunaan vegetasi sebagai barrier angin. 

2. Bentuk dan ukuran bangunan sebanding dengan lubang 

angin, dan sirkulasi angin. 
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d. Penataan site plan 

1. Peninggian leveling tanah pada zona indoor agar tercapai 

bagaimana view yang tepat pada zona Drag Race  

 

2. Memperhatikan tapak dan dari tapak, dari semua sudut 

pencapaian yang berbeda-beda. 

3. Pemilihan pola sirkulasi dimana zona Drag 

Race sebagai pusatnya, dengan penggunaan 

pola terpusat, dan muncul zonasi didalam 

tapak.  

e. Struktur dan konstruksi 

Penggunaan struktur yang sesuai dengan permasalahan site 

yaitu penggunaan sistem cantilever (overhang) dan peninggian 

leveling tanah. 

f. Konsep keterbukaan 

Massa bangunan dan area outdoor saling terkait dan menyatu, 

dan penambahan vegetasi sebagai penyeimbang area hijau 

agar terasa lebih sejuk. 

 

 

 

 



161 
 

g. Desain secara umum 

1. Penambahan shading untuk mengatasi sinar matahari tidak 

masuk ke dalam bangunan secara langsung. 

2. Penggunaan material yang berasal dari alam yang juga 

sebagai pereduksi panas terhadap bangunan. 

3. Penggunaan atap setengah pelana yang miring dengan 

tritisan dan penggunaan sistem cantilever atau overhang. 

4. Keterkaitan view antara indoor dan outdoor atau pada zona 

Drag Race. 

5. Pengaturan ruang yang tanpa sekat agar udara dapat 

leluasa bergerak ke seluruh bagian bangunan. 

6. Pemberian vegetasi sebagai penyeimbang agar terkesan 

sejuk. 
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5.2. Kajian Teori Permasalahan Dominan 

5.2.1. Interpretasi dan Elaborasi Teori Permasalahan Desain 

Permasalahan yang diangkat dan yang menjadi faktor penentu 

optimalisasi hasil desain : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2.2. Studi preseden 

1. HARLEY-DAVIDSON OF NYC  

Merupakan Club House para pecinta 

motor Harley Davidson sebagai ruang sosial untuk eksplorasi, 

kustomisasi produk, dan membangun komunitas.  

Perencanaan wadah kegiatan anggota Club di Semarang 

Peningkatan 
anggota Club 

Mobil di 
Semarang 

Banyak 
bermunculan 

acara otomotif 
di Semarang 

Optimalisasi 
view sebagai 

daya tarik Club 
House 

Penambahan 
sirkuit Drag 

sebagai fasilitas 
penunjang Club 

Optimalisasi view terhadap zona Drag Race. 

Diagram 9 
Permasalahan Desain 

Sumber : analisa pribadi  
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2. The Club Graha Padma, Semarang 

 Merupakan Club House 

yang mengoptimalkan view  bangunan indoor agar dapat terkait 

dengan outdoor, outdoor yang dimaksud adalah kolam renang 

dan panggung sebagai point of interest. 

5.2.3. Kemungkinan Implementasi 

Dari studi preseden diatas implementasi untuk menerapkan sebuah 

Club House Drag Race yaitu 

x Penataan zonasi, zona Club House dan Zona Bangunan 

fasilitas penunjang Drag dengan memusatkan zona Drag 

Race sebagai point of interest dengan mengoptimalkan 

view pada bangunan indoor yang mana pengguna di dalam 

bangunan dapat melihat dan tertarik akan kegiatan Drag 

Race sebagai keunikan Club House para anggota Club 

Mobil. 

 

 

 

 

KETERANGAN : 

A. ZONA CLUB HOUSE 
B. ZONA EXHABITION HALL 
C. ZONA BANGUNAN DRAG 

RACE 
D. ZONA DRAG RACE 
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x Dengan penataan zona drag race sebagai pusatnya, 

adapun penggunaan zona drag race hanya seminggu dua 

kali maka dipergunakan sebagai open space yang dapat 

dimanfaatkan view jika tidak ada kegiatan drag race. 

x Pemaksimalan bukaan untuk mengketerkaitkan bangunan 

indoor terhadap fasilitas outdoor berupa area latihan Drag 

Race. 

 

x Perencanaan bentuk bangunan yang menjorok ke depan 

yang dapat terkait dengan zona lain dengan melihat fungsi 

bangunan. 

 

 

 

 

 

 


