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BAB V 

KAJIAN TEORI 

5.1.  Kajian Teori “Arsitektur Bioklimatik” 

Penekanan tema desain dalam proyek pabrik pengolahan tepung terigu di 

bergas, Kabupaten Semarang ini adalah Arsitektur Bioklimatik. 

5.1.1 Uraian Interpretasi dan Elaborasi Teori Tema Desain 

Pabrik merupakan suatu bangunan yang dainggap menjadi salah satu 

penyebab polusi udara terbesar dilingkungannya. Banyak efek negati yang 

dikeluarkan oleh limbah selain hasil produksinya, oleh karena itu perlu adanya 

penyeimbang antara bangunan dengan lingkungannya agar dampak negatif 

dari pabrik tersebut bisa diminimalisir. Salah satu konsep yang menjadi 

pertimbangan adalah sebuah desain bangunan dengan penekanan Arsitektur 

Bioklimatik. 

a) Pengertian 

Arsitektur Bioklimatik adalah suatu penyelesaian desain yang menitik 

beratkan pada hubungan antara bentuk arsitektur dengan 

lingkungannya dan iklim disekitarnya sehingga menghasilkan bentuk – 

bentuk yang dipengaruhi oleh keadaan setempat, arsitektur bioklimatik 

merupakan arsitektur modern yang berhubungan dengan alam dan 

lingkungannya dengan prinsip utamanya tidak hanya menitik beratkan 

pada keeisienannya saja namun juga ketenangan, keselarasan, 

kebijaksanaan dan kekuatan bangunan tersebut. 

 Penghematan energi dapat terlaksana dengan adanya konsep 

arsitektur bioklimatik ini, bangunan dapat dimodifikasi sehingga dapat 
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menghasilkan ruang – ruang yang nyaman dengan penghawaan dan 

pencahayaan alami tanpa menyerap energi. Desain arsitektur ini 

merupakan cabang dari Green Architecture. Oleh karena itu sangat 

cocok diterapkan pada pabrik yang membutuhkan penghawaan serta 

pencahayaan alami terkait dengan penghematan energi. 

b) Permasalahan  

 Pengurangan gas emisi     (gas pencemaran) yang dihasilkan 

pabrik dalam kurun waktu yang lama bisa menyebabkan 

peningkatan suhu muka bumi. 

 Penghematan energi melalui pemilihan selubung bangunan pabrik, 

sehingga penggunaan listrik dan penghawaan udara (AC) dapat 

ditekan serendah mungkin. 

c) Prinsip desain arsitektur bioklimatik menurut Kenneth Yeang adalah : 

 Struktur bangunan 

Struktur disini mencangkup bagaimana pemilihan penggunaan 

teknologi pada suatu bangunan berkenaan dengan kondisi 

lingkungan tempat bangunan tersebut berada. Jenis struktur dan 

posisi struktur yang digunakan juga sangat mempengaruhi bagian 

termal bangunan, karena struktur tersebut juga bisa digunakan 

sebagai penghalang panas masuk kedalam bangunan. 

 Orientasi bangunan 

Penentuan orientasi bangunan sangat berpengaruh terhadap 

konservasi energi. Orientasi bangunan dengan bukaan yang 

menghadap arah Utara dan Selatan memberikan keuntungan yang 

lebih dalam mengurangi insuli panas. Sedangkan pada arah Timur 
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dan Barat sebaiknya diletakkan luas permukaan bangunan sekecil 

mungkin dan memberikan double layer pada dinding tersebut. 

 

 

 

 

 

 

Gambar. Orientasi tampak bangunan terhadap panas matahari  
Sumber : www.google.com/image 

 

 Penempatan Bukaan Jendela 

Bukaan jendela yang baik mengahadap pada arah Utara dan 

Selatan. Pemilihan material bisa menggunakan kaca yang didesain 

khusus untuk ventilasi,perlindungan panas, dan penerangan alami. 

 Penggunaan teras 

Penggunaan teras – teras yang lebar bisa dimanfaatkan dalam 

pembuatan taman, dimana tanaman yang ada nantinya dapat 

dijadikan sebagai pembayang sinar alami. 

 Membuat Ruang Transisional 

Ruang transisional dapat diletakkan pada sekeliling bangunan 

sebagai ruang udara, dan dapat menjadi ruang perantara antara 

ruang dalam dan ruang luar bangunan. Penempatan ruang tersebut 

pada bagian sisi bangunan yang terkena panas dapat mengurangi 

penggunaan panel – panel anti panas. 

 Desain Dinding 



| 174 
 

Dinding luar sebagai pelingkup bangunan harus bisa menahan 

panas. Dinding luar tersebut berupa pelindung insulasi yang bagus 

tetapi harus dapat dibuka pada musim kemarau, sehingga harus 

bisa digerakkan untuk pengendalian cross ventilation guna 

kenyamanan dalam bangunan. 

 Korelasi yang baik dengan landscape 

Lantai dasar bangunan harus lebih terbuka keluar dan 

menggunakan ventilasi yang alami karena hubungan lantai dasar 

dengan jalan harus juga diperhatikan. Tumbuhan dan desain 

lanskap digunakan tidak hanya untuk kepentingan estetika dan 

ekologis semata, namun juga membuat bangunan menjadi lebih 

sejuk. 

 Penggunaan alat penyambang pasif 

Penyambang sinar matahari merupakan pembiasan sinar 

matahari secara langsung yakni pada sisi Timur dan Barat. Cross 

ventilation dengan peraturan volumetric aliran udara digunakan 

untuk memasukkan udara segar dan mengeluarkan udara panas 

sehingga ruangan kembali segar. 

 Penyekat panas pada lantai 

Insolator panas pada kulit bangunan dapat mengurangi pertukaran udara panas 

dengan udara dingin yang berasal dari dalam bangunan. Komposisi thermal 

insulation sangat menentukan karakteristiknya. Penyekat panas pada lantai terdiri 

dari beberapa jenis yakni serpihat, berserabut, butiran – butiran, terdiri dari sel, dan 

memantulkan. 
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5.1.2. Studi Preseden 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Gambar 124. Bangunan mesiniaga di malaysia 

Sumber : www.google.com/image 
 

 

 Bangunan ini adalah sebuah bangunan dengan penekanan desain arsitektur 

tropis dengan bioklimatik. Didesain oleh arsitek Malaysia yang belajar di Inggris 

bernama Kenneth Yeang. 

Menara Mesiniaga ini dibuat dengan kontruksi baja dan kaca yang preabrikasi, 

sehingga pembangunannya relatif lebih cepat dengan penggunaan material 

tersebut. Peletakkan tangga dan lift diletakkan pada bangian Timur menara, 
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sedangkan pada sisi Barat ruang –ruang yang ada dilindungi oleh panel – panel 

penahan panas, hal ini bertujuan agar sinar matahari pagi bisa masuk dengan 

maksimal pada bangunan sedangkan cahaya sore yang cenderung panas bisa 

ditepis oleh panel – panel tersebut. 

 Yang menjadi perhatian Ken Yeang pada desainnya dalah hubungan antara 

bangunan dengan lingkungan alam disekitarnya yang kemudian diterapkan dalam 

adaptasi bentuk bangunan terhadap cahaya matahari dan angin untuk mendapatkan 

suatu desain bangunan tingkat tinggi yang memaksimalkan pencahayaan dan 

pengudaraan alami. Dengan adanya innercourt maka aliran udara dapat dimasukkan 

dalam bangunan yang juga memasukkan cahaya alami. Pada bangunan tersebut 

terdapat panel – panel , teras, ataupun tanaman yang berfungsi sebagai penahan 

angin dan sinar matahari. 

 “Bangunan akan harus didesain bukan sebagai sistem terbuka berenergi 

tinggi yang polutan, tapi sebagai tiruan dari ekosistem urban yang berhubungan 

dengan input,output dan operasi didalam konteks tersebut dan membawa kapasitas 

ekosistem dalam biosfer... “, kata Ken Yeang. 

Bangunan berinteraksi dengan lingkungannya dalam hubungan yang bersifat lebih 

alami, dan mengurangi dampak dari arsitektur yang hanya mengandalkan desainnya 

saja. Sehingga diharapkan dapat menimbulkan sebuah pemikiran baru mengenai 

bangunan tinggi yang selama ini banyak menggunakan sistem buatan seperti 

penghawaan buatan (Air Conditioning/AC) menjadi penghawaan yang alami. 
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Gambar 130. Pencahayaan alami dalam bangunan 

Sumber : www.google.com/image 

 

Hal ini dapat diartikan membawa kembali unsur tanaman hijau dalam bangunan – 

bangunan pencakar langit, yaitu memberikan suatu perbandingan antara ruang 

buatan dan alami agar mencapai keseimbangan layaknya berada diatas tanah. Hal 

inilah yang disebut Ken Yeang sebagai “Artificial Land in the Sky” 

 

5.3.1. Kemungkinan Penerapan Teori Tema Desain 

Penerapan teori tema desain dengan penekanan arsitektur bioklimatik pada 

bangunan pabrik tepung terigu sriboga raturaya, dapat disimpulkan sebagai 

berikut: 

a) Pemilihan tanaman yang ada disekitar bangunan pabrik, yakni tanaman 

dengan penyerapan gas     tertinggi, sehingga bisa meminimalisir 

dampak dari emisi gas buangan. 

b) Pemanfaatan vertikal garden pada area bangunan pabrik, misalnya pagar 

tanaman ataupun tanaman rambat pada dinding – dinding sehingga 

penyerapan gas buangan     oleh pabrik bisa diminimalisir lagi. 
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c) Penempatan luas jendela dan material yang digunakannya agar bisa 

mendapatkan pencahayaan alami yang maksimal tanpa memasukkan 

panas matahari. Pemilihan bahan kaca menggunakan kaca tempered atau 

kaca berbahan titanium yang bisa memantulkan 96% inframerah dan 77% 

sinar ultra ungu. 

d) Penempatan posisi ruang seperti toilet,mekanical electrical dan plumbing 

disisi yang paling banyak menerima sinar matahari yakni dibagian timur 

bangunan. Ruang –ruang tersebut merupakan ruang dengan intensitas 

kerja yang rendah sehingga tidak mengganggu kenyamanan pekerja 

ketika beraktifitas. 

e) Penggunaan teras bangunan pada sisi barat dan timur bangunan agar 

panas tidak langsung terkena dalam bangunan, selain itu orientasi 

bangunan dengan permukaan yang diminimalisir mengarah arah barat 

dan timur. Menggunakan material pelingkup bangunan seperti dinding 

berbahan penahan panas seperti hebel, sehingga panas dari luar 

bangunan bisa masuk ke dalam secara perlahan. Dan juga penggunaan 

insuli pada atap bangunan agar panas tidak masuk. 

f) Pengolahan lubang – lubang udara pada dinding dan atap bangunan 

sehingga menghasilkan suatu cross ventilasi agar bisa mendapatkan 

pergerakan udara alami dan membuat para pekerja nyaman. 

 

5.2. Kajian Teori “Penataan Alur Produksi” 

  Permasalahan waktu yang ada pada pabrik pengolahan tepung terigu 

dapat menimbulkan suatu pemikiran yang harus dipikirkan oleh para arsitek, 
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namun seberapa besar permasalahan tersebut harus dipertimbangkan 

sehingga bisa diangkat menjadi permasalahan dominan tersebut adalah 

“Penataan Alur Produksi” 

5.2.1. Uraian Interpretasi Dan Elaborasi Teori Permasalahan Desain 

  Permasalahan dominan yang diangkat yakni “Penataan Alur Produksi ” 

diharapkan dapat menjadi solusi yang baik bagi pabrik pengolahan tepung 

terigu agar menjadi suatu bangunan yang efisien dalam kinerja bangunannya. 

  Pabrik pengolahan tepung terigu ini merupakan suatu proyek 

bangunan dimana proses produksi merupakan fasilitas utamanya yang 

diharapkan dapat dilaksanakan dengan efisien dan menggunakan energi 

sekecil mungkin. Retail product sendiri merupakan suatu bangunan penjualan 

produk atau pengenalan produk untuk memperkenakan pada mayarakat dan 

pelaku usaha makanan akan kegunaan jenis tepung sesuai kebutuhan pada 

bahan dasar pembuaatan makanan yang berbahan baku tepung terigu. 

 

 

 

 

 

 

 


