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BAB V 

KAJIAN TEORI 

5.1 Kajian Teori Penekanan/ Tema Desain  

Tema desain yang akan diterapkan pada proyek Rekreasi Biota Laut 

ini berbeda dengan bangunan sekitar dan bangunan yang sudah 

ada. Hal ini untuk memunculkan citra arsitektural yang sudah 

ditentukan dan dianalisa. Maka dengan pemilihan tema ini akan 

membuat bangunan rekreasi ini dapat memancarkan identitas fungsi 

bangunan di sekitarnya dan menjadi landmark baru di Jepara. Di 

bawah ini akan dijelaskan tentang teori Arsitektur Biomorfik.  

 5.1.1 Uraian Interpretasi dan Elaborasi Teori Tema Desain  

a. Pengertian Arsitektur Biomorfik.  

Dalam dunia arsitektur, arsitektur biomorfik muncul dari 

pemikiran akan pentingnya berorientasi ke alam beserta 

lingkungannya, yang kemudian melahirkan suatu aliran baru, yaitu 

aliran biotektur (arsitektur biologi). Aliran ini berpendapat bahwa 

alam sendiri adalah konstruksi yang ideal dalam arsitektur. 

Kemudian aliran biotektur berkembang menjadi arsitektur biomorfik 

di mana keadaan alam dapat dimanfaatkan sebagai contoh desain 

untuk bangunan yang menggunakan prinsip struktur dan motif dari 

alam (Somaatmadja, Sukardi dan Tangoro, 2006). Pandangan para 

ahli teori yang menganalogikan arsitektur sebagai analogi biologis 
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berpendapat bahwa membangun adalah proses biologi, bukan 

proses estetis. Analogi biologis terdiri dari dua bentuk yaitu ‘organik’ 

(dikembangkan oleh Frank Lloyd Wright). Bersifat umum ; terpusat 

pada hubungan antara bagian-bagian bangunan atau antara 

bangunan dengan penempatannya/ penataannya. Dan ‘biomorfik’ 

lebih bersifat khusus ; terpusat pada pertumbuhan proses-proses 

dan kemampuan gerakan yang berhubungan dengan organisme. 

Dapat dikatakan bahwa arsitektur biomorfik merupakan arsitektur 

organik yang lebih menitikberatkan pada sisi bentuk yang menunjuk 

pada bentuk-bentuk alam, dapat berupa peniruan bentuk secara 

eksplisit atau berupa abstraksi dari bentuk-bentuk alam (Tezza, 

2009).   

Biomorfik arsitektur berkemampuan untuk berkembang dan 

tumbuh melalui perluasan, penggandaan, pemisahan, regenerasi 

dan perbanyakan. Contoh : Gerja Sagrada Familia oleh Antoni Gaudi 

di Barcelona yang mengandung banyak bentuk yang terinspirasi dari 

alam, seperti kolom yang berbentuk ranting merefleksikan 

pohon.Karakteristik Arsitektur Biomorfik  

Berikut ini adalah beberapa konsep dasar dalam desain arsitektur 

biomorfik:  

 Building as nature, bangunan bersifat alami dimana alam menjadi 

inspirasi. Bentuk dan struktur suatu organisme dapat menjadi konsep 

dan gagasan utama dalam mendesain.  
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 Continous present, adalah sebuah desain arsitektur yang 

berkelanjutan, dapat terus berkembang dan selalu dalam keadaan 

dinamis yang mengikuti zaman namun tetap membawa unsur 

keaslian utama sebuah desain. Form Follows Flow, bentuk 

diciptakan mengikuti aliran energi alam. Dapat menyesuaikan 

dengan alam sekitarnya secara dinamis. Alam dapat berupa 

kekuatan struktural, aliran air, dan hembusan angin, seperti halnya 

tubuh manusia yang tidak dapat dipisahkan dari pikiran dan jiwa.  

 Of the people, perancangan bentuk dan struktur bangunan, didesain 

berdasarkan kebutuhan pemakai bangunan. Perancangan untuk 

kenyamanan pemakai bangunan juga sangat penting.  

 Of the hill, suatu bangunan lebih baik jika terlihat tumbuh dan unik 

dalam sebuah lokasi. Dalam hal ini untuk desain arsitektur dalam 

lokasi manapun harus dapat mengurangi dampak manusia pada 

lingkungan sekitar seperti pengolahan lahan dan meminimalkan 

penebangan pohon.  

 Living music, bangunan mengandung keselarasan irama, dari segi 

struktur maupun proporsi bangunan yang tidak simetris. 

(www.edupaint.com)  
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5.1.2. Studi Preseden 

- Casa Mila 

Casa Mila lebih dikenal sebagai La Pedrera adalah sebuah 

bangunan apartemen dengan aura fantastis yang berada di 

Barcelona Spanyol. Bangunan ini adalah salah satu contoh 

bangunan yang menggunakan tema arsitektiur biomorfik. Dinding 

yang bergelombang terbuat dari batu kasar-pecah menunjukkan fosil 

gelombang laut. Pintu dan jendela terlihat seperti mereka digali dari 

pasir. Ditunjukkan gambar 5.1. 

- Sydney Opera House 

Gambar 5.1 Casa Mila 
Sumber : google.com 

 

Gambar 5.2 Sydney Opera House 
Sumber : google.com 
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Sydney Opera House adalah gedung tempat pertunjukan, 

teater, balet dan berbagai seni lainnya yang berada di Australia. 

Selain itu bagi jutaan turis gedung ini juga termasuk tempat 

pariwisata karena memiliki bentuk seperti cangkang. Bangunan ini 

termasuk contoh arsitektur biomorfik karena memiliki bentuk seperti 

cangkang kerang yang disusun yang berada di pinggir laut. 

Ditunjukkan gambar 5.2. 

- Crystal Bridges Museum 

 

Crystal Bridges Museum adalah sebuah museum karya dari 

arsitek Moshie Safdie yang berada di Amerika. Bangunan ini 

termasuk salah satu contoh dari arsitektur biomorfik karena 

menggunakan konsep dari biomorfik yang menyatukan unsur biologi 

dengan lingkungan. Terlihat digambar bentuk bangunan yang 

menyerupai cangkang dari kura-kura yang menyatu dengan 

lingkungan sekitar. Ditunjukkan gambar 5.3. 

 

Gambar 5.3 Crystal Bridges Museum 
Sumber : google.com 
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- Peggy Guggenheim Project 

Peggy Guggenheim Project adalah salah satu projek 

arsitektur dari Peggy yang membuat sebuah bangunan yang 

difungsikan untuk Galeri Seni yang memiliki bentuk yang sangat unik 

dan sangat mengandung seni. Bangunan ini merupakan arsitektur 

biomorfik karena bentuk bangunan seperti seekor serangga dan juga 

dimodifikasi dengan bentuk lengkung dan juga penambahan bentuk 

yang membuat bangunan ini memiliki nilai seni yang tinggi. 

Ditunjukkan gambar 5.4. 

5.1.3. Kemungkinan Implementasi Teori Penekanan Desain 

Kemungkinan penerapan tema desain terhadap bangunan 

tempat rekreasi ini disesuaikan dengan ciri-ciri, prinsip dan kriteria 

yang dimiliki oleh Arsitektur Biomorfik diantaranya : 

Gambar 5.4 Crystal Bridges Museum 
Sumber : google.com 
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 Merancang dengan menerapkan bentuk dari kerang mutiara. Yang 

ditunjukkan gambar 5.5. Kenapa kerang mutiara, karena kerang 

mutiara menyimpan sebuah keindahan yang banyak dicari orang dari 

dalam cangkangnya. Jadi bangunan yang akan di rencanakan ini 

mengambil sebuah filosofi tersebut. Selain itu kerang mutiara juga 

salah satu biota laut yang ada. Jadi sangat berhubungan antara 

bentuk dan juga fungsinya. 

 Merancang dengan menerapkan bentuk dari karang laut yang 

ditunjukkan gambar 5.6. Nantinya karang laut masih berhubungan 

dengan fungsi bangunan yang digunakan untuk tempat rekreasi 

keluarga yang menawarkan jeindahan bawah laut. Karang laut itu 

juga dapat mewakili salah satu kehidupan dalam laut. 

 

Gambar 5.5 Kerang Mutiara 
Sumber : google.com 

 

Gambar 5.6 Karang Laut 
Sumber : google.com 
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5.2. Kajian Teori Permasalahan Dominan 

Jepara adalah sebuah kabupaten kota yang memiliki pesona 

keindahan laut yang bagus. Komplek bangunan rekreasi ini nantinya 

mengemas wisata bahari dari sisi yang berbeda. Tempat rekreasi ini 

akan menawarkan pesona keindahan dalam laut untuk dinikmati. 

Teknologi dan bahan-bahan bangunan yang update akan digunakan 

pada bangunan ini untuk mensuport kerja dari fungsi bangunan ini. 

Dengan begitu permasalah yang akan muncul pada 

bangunan ini adalah pada sistem pengelolaan air laut agar dapat 

digunakan pada akuarium dan maintenance bangunan secara 

keseluruhan untuk perawatan dan pemeliharaan bangunan rekreasi. 

5.2.1. Uraian Permasalahan Dominan  

Pada bangunan Pusat Rekreasi dan Interaksi Biota Laut 

Endemik ini sangatlah penting sistem pengelolaan air laut. Karena 

hal tersebut adalah hal terpenting dalam bangunan. Karena jika air 

yang nantinya ada di akuarium tidak layak maka akan membuat biota 

laut yang ada dalam akuarium dapat mati. 

Selain sistem pengelolan air laut yang tidak kalah penting 

adalah maintenantce bangunan. Karena maintenance pada sebuah 

bangunan apapun itu sangatlah penting. Karena dengan melakukan 

pemeliharaan dan perawatan pada sebuah bangunan akan 

membuat bangunan akan bertahan lebih lama dan sistem 
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pengelolaan air pada bangunan tidak mengalami gangguan dan 

tidak cepat rusak. 

 Sistem Pengelolaan Air 

Kata ‘sistem’ memiliki arti suatu kesatuan yang terdiri 

komponen atau elemen yang dihubungkan bersama untuk 

memudahkan aliran informasi, materi atau energi untuk mencapai 

suatu tujuan. 

Kata ‘pengelolaan’ memiliki arti proses atau cara mengelola 

untuk mencapai tujuan tertentu. 

Jadi sistem pengelolaan air memiliki arti sebuah proses yang 

melalui beberapa komponen untuk mengelola air..Jika dikaitkan 

dengan bangunan yang direncanakan adalah sebuah proses dengan 

melalui beberapa langkah komponen untuk mengolah air agar dapat 

secara layak digunakan dalam akuarium laut. 

 Maintenance Bangunan 

Maintenance dalam bahasa Indonesia memiliki arti 

memelihara dan merawat. Atau bisa dijabarkan sebuah aktivitas 

yang bertujuan untuk memastikan aset-aset secara fisik dapat 

secara terus menerus melakukan apa yang pengguna inginkan. 

Kajian teori tentang kata “Pemeliharaan” adalah Suatu 

kombinasi dari berbagai tindakan yang dilakukan untuk menjaga 
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suatu barang, atau memperbaikinya sampai suatu kondisi yang bisa 

diterima. 

Pada sebuah bangunan yang dimaksud aset tersebut 

memiliki arti mesin-mesin yang mendukung daya fungsi sebuah 

bangunan atau bisa juga bangunan itu sendiri dari luar sampai dalam 

bangunan. Dan dengan melakukan sebuah perawatan dan 

pemeliharaan nantinya akan dapat menimbulkan rasa nyaman dan 

aman bada tempat rekreasi. 

5.2.2. Studi Preseden 

 Seaworld Ancol 

  

 

 

 

Seaworld ancol adalah sebuah tempat rekreasi yang 

menyajikan keindahan dunia dalam laut terbesar dan terbaik di 

Indonesia. Karena Seaworld adalah tempat rekreasi yang fokus di 

bidang kelautan, maka sangatlah wajar pada bangunan seaworld ini 

memiliki sistem pengelolaan air laut dan juga  maintenance yang 

sangat baik. Ditunjukkan gambar 5.7. 

Gambar 5.7 Seworld Ancol 
Sumber : Data pribadi 
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 The Florida Aquarium 

The Florida Aquarium adalah sebuah tempat rekreasi yang 

menyajikan keindahan dunia dalam laut dengan menggunakan 

akuarium raksasa yang berada di Florida. Bangunan memiliki 

fasilitas yang mendukung bangunan ini juga memiliki sistem 

pengelolaan air laut dan juga  maintenance bangunan yang sangat 

baik. Ditunjukkan gambar 5.8. 

 Dallas World Aquarium 

Dallas World Aquarium adalah sebuah tempat rekreasi yang 

menawarkan keindahan dunia dalam laut dan juga biota laut yang 

hidup didalamnya. Bangunan ini berada di Dallas, USA. Bangunan 

Gambar 5.8 The Florida Aquarium 
Sumber : google.com 

 

Gambar 5.9 Dallas World Aquarium 
Sumber : google.com 

 



173 
 

ini memiliki keunikan yang sangat berbeda karena bangunan ini 

menggunakan konsep green building dengan memberikan 

pepohonan yang rimbun di sekitar bangunan. Bangunan ini memiliki 

fasilitas yang mendukung bangunan dan juga memiliki sistem 

pengelolaan air laut dan juga  maintenance bangunan yang sangat 

baik. Ditunjukkan gambar 5.9. 

 Antalva Aquarium 

Antalva Aquarium adalah sebuah tempat wisata yang berada 

di Turki yang menawarkan akuarium raksasa yang berisi beraneka 

ragam biota laut dan juga keindahan dunia dalam laut. Bangunan ini 

dijadikan preseden karena memiliki kemiripan fungsi yang memiliki 

sistem pengelolaan air laut dan juga  maintenance bangunan yang 

sangat baik. Ditunjukkan gambar 5.10. 

 

Gambar 5.10 Antalva Aquarium 
Sumber : google.com 
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 Georgia Aquarium 

Georgia Aquarium adalah sebuah tempat wisata yang berada 

di Georgia yang didalamnya terdapat akuarium raksasa yang 

menawarkan keindahan dunia dalam laut dan berbagai biota laut 

didalamnya. Bangunan ini dijadikan preseden karena memiliki 

kemiripan fungsi yang memiliki sistem pengelolaan air laut dan juga  

maintenance bangunan yang sangat baik. Ditunjukkan gambar 5.11. 

5.2.3. Kemungkinan Implementasi Teori Permasalahan Dominan 

Beberapa komponen dalam sistem pengelolaan air dan 

sistem maintenance bangunan yang digunakan oleh seaworld 

adalah sebagai berikut : 

- Penggunaan sistem pengelolaan air yang sudah diterapkan pada 

beberapa bangunan sejenis. Komponen pengelolaan air tersebut 

adalah : Pompa, Filter dan Chiller. Ditunjukkan gambar 5.12 sampai 

5.14. 

Gambar 5.11 Georgia Aquarium 
Sumber : google.com 
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- Penggunaan sistem ozonisasi 

Sistem ini berguna untuk penembakan atau pembunuhan 

terhadap bakteri yang tidak berguna. Ditunjukkan gambar 5.15. 

 

 

 

Gambar 5.15 Sistem Ozonisasi 
Sumber : google.com 

 

Gambar 5.12 Mesin Pompa 
Sumber : google.com 

 

Gambar 5.13 Mesin Filter 
Sumber : data pribadi 

 

Gambar 5.14 Chiller 
Sumber : google.com 
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- Penggunaan sistem biotower 

 Sistem ini berguna untuk penumbuhan dan penambahan 

bakteri yang baik. Ditunjukkan gambar 5.16. 

Gambar 5.16 Sistem Biotower 
Sumber : google.com 
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