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BAB V 

KAJIAN TEORI 

 

5.1. Kajian Teori Tema Desain 

5.1.1. Uraian Interpretasi dan Elaborasi Teori Tema Desain 

Tema desain yang akan digunakan dalam perencanaan 

desain Sekolah Menengah Musik Semarang ini menggunakan 

Arsitektur Modern, dimana desain bangunan dapat bebas 

diekspresikan. Aliran dalam Arsitektur Modern yang akan 

digunakan adalah New-Brutalisme, sehingga tema desain 

utama dalam proyek kali ini adalah Arsitektur Modern-New 

Brutalisme. 

A. Sejarah Arsitektur Modern 

Arsitektur modern merupakan aliran arsitektur yang 

mulai memperhatikan fungsi ruangan berdasarkan 

kegiatannya. Perkembangan arsitektur modern diawali 

dengan adanya revolusi industri pada tahun 1760 – 1863, 

dimana bangunan yang ada memiliki fungsi – fungsi yang 

baru, seperti industri, perkantoran, stasiun, dan lainnya. 

Jenis arsitektur ini tidak hanya memperhatikan 

keindahan desain, melainkan juga faktor-faktor sirkulasi 

dan dimensi manusia yang dapat menunjang aktivitas 

dalam bangunan tersebut. Material bangunan yang 
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digunakan pun mulai menggunakan material hasil dari 

pabrik sehingga kebutuhan suplai material dan 

penanganannya lebih mudah. 

B. Perkembangan Arsitektur Modern 

Arsitektur Modern terus mengalami perkembangan 

dalam era nya, dimana perkembangan tersebut terbagi 

menjadi beberapa periode. Periode-periode yang ada 

dalam arsitektur ini adalah sebagai berikut: 

1. Periode I (1900 – 1929) 

Pada tahun 1890 – 1930, dunia arsitektur 

mengalami pertentangan mengenai perubahan 

aliran arsitektur, dimana arsitektur pra modern 

mulai digantikan dengan arsitektur modern yang 

terlihat menonjol pada tahun 1917 (setelah Perang 

Dunia I). Bangunan pada periode ini menganut 

konsep Form Follow Function yang dikenalkan oleh 

Louis Sullivan, artinya bentuk rancangan ruangan 

harus sesuai dengan fungsi dari ruangan itu 

sendiri. 

Selain konsep tersebut, pada periode ini 

rancangan ruangan-ruangan memperhatikan faktor 

rasio, komposisi dan dimensi manusia yang 

memunculkan perkembangan konsep universal 
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plan, dimana ruang yang ada dapat digunakan 

untuk berbagai macam aktifitas. Efisiensi 

penggunaan bahan juga diterapkan agar lebih 

ekonomis, yaitu dengan munculnya bentuk-bentuk 

kubus yang menggunakan kombinasi material 

beton, kaca dan beton. Tokoh – tokoh yang 

berperan dalam periode ini antara lain Louis 

Sullivan, Le Corbusier, Ludwig Mies van de Rohe, 

Frank Lloyd Wright dan Walter Gropius. 

2. Periode II (1930 – 1939) 

Konsep universal style dari periode I mulai 

mengalami perubahan dengan adanya 

penyesuaian desain arsitektur yang menyesuaikan 

karakteristik tiap negara. Bahan material lokal 

mulai dimaksimalkan sebagai tambahan desain 

bagi bangunan – bangunan, dimana desain 

ruangannya tetap tidak lepas dari asas – asas 

arsitektur modern. Tokoh – tokoh pada periode ini 

antara lain Arne Jacobsen, Oscar Niemeyer dan 

Alvar Aalto. 

3. Periode III (1945-1966) 

Perang Dunia II (1941 – 1945) menyebabkan 

kerugian yang masif akibat banyaknya bangunan 
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yang mengalami kerusakan, sehingga perlu 

dibangun kembali dengan cepat. Karena 

pertimbangan tersebut, penggunaan material yang 

sudah terfabrikasi dinilai lebih ekonomis dan 

rasional sehingga unsur ornamen tidak 

diperhatikan. Periode ini terbagi menjadi 2 fase, 

yaitu fase I pada tahun 1949 – 1958 dan fase II 

pada tahun 1958-1966. 

Pada fase I, perancangan bangunan turut 

memperhatikan kondisi lingkungan dimana suatu 

bangunan akan dibangun serta penggunaan 

material bangunan mulai mengikuti teknologi yang 

memunculkan adanya penggunaan material beton 

pracetak, baja dan alumunium. Ciri – ciri desain 

bangunan pada fase ini adalah adanya 

penggunaan dinding penyekat yang diproduksi dari 

industri, penggunaan kaca dengan bidang yang 

lebar, adanya sistem cantilever untuk 

mendapatkan space yang lebih luas dan desain 

permukaan bangunan mulai agak kasar yang 

menjurus pada brutalisme. Aliran – aliran yang 

digunakan antara lain aliran minimalisme (Mies van 

de Rohe), aliran form follow function (Alvar Aalto), 
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aliran experimental structure (Eero Sarinen), aliran 

organic architecture (Frank Lloyd Wright) dan aliran 

yang menggunakan kembali asas arsitektur lama 

yang diperbaharui yang dikembangkan oleh Minoru 

Yamasaki. 

Pada fase II, aliran yang menonjol adalah 

aliran brutalisme dan aliran formalisme. Aliran 

brutalisme yang dikembangkan oleh Le Corbusier 

menggunakan material bangunan yang kasar 

seperti beton dan beton ekspos, sedangkan aliran 

formalisme adalah aliran yang menganut 

pemahaman form evokes function, artinya desain 

bentuk ruangan menciptakan/mempengaruhi 

fungsi dalam ruang tersebut. 

C. Arsitektur Modern-New Brutalisme 

Arsitektur New Brutalisme mulai berkembang seiring 

dengan arsitekur brutalisme (1950-1960). Kata brutalisme 

merupakan suatu istilah yang berarti “beton mentah”, yang 

berasal dari Bahasa Prancis Béton brut. Alasan gerakan 

reformasi ini sebab gaya International Style yang menjadi 

salah satu ciri dari Arsitektur Brutalisme ini dinilai terlalu 

keras terhadap lingkungan nya dan tidak memperhatikan 

aspek sosial mengenai relasi antara lingkungan dengan 
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manusia. Alison dan Peter Smithson merupakan tokoh 

pelopor dari Arsitektur New Brutalisme (Gambar 109). 

 
Gambar 109. Alison dan Peter Smithson 

(Sumber: http://www.archdaily.com) 

Salah satu ciri dari aliran ini ada pada pemilihan 

material bangunannya. Aliran Brutalisme menggunakan 

beton untuk seluruh material strukturnya, dimana material 

struktur lainnya benar-benar diminimalkan, bahkan tidak 

ada. 

Aliran New Brutalisme menganggap hal ini terlalu 

kaku dan tidak ekspresif. Para pelopor arsitektur ini mulai 

menggunakan konsep kejujuran material  yang digunakan 

seperti: baja, kaca ekspos, tekstur dinding tanpa finishing, 

dan elemen struktur lainnya sebagai kesatuan estetika. 

Dengan adanya jenis-jenis material struktur yang lain, 

maka perancangan desain pada bangunan-bangunannnya 

dapat lebih ekspresif dengan memperhatikan kebutuhan 

dan fungsi bangunannya. 

Ciri-ciri aliran New Brutalisme dapat dilihat dari 

bentuk, ruang, tekstur, warna dan material lainnya: 
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1. Bentuk ruang yang fleksibel 

2. Struktur yang fungsional 

3. Organisasi ruang bentuk grid 

4. Dinding bertekstur alami atau kasar 

5. Kombinasi dari bentuk dasar yang netral 

6. Warna fasade yang monoton, natural serta 

menyejukkan. 

5.1.2. Studi Preseden 

Studi preseden SMM Semarang mengambil contoh 

bangunan-bangunan yang memakai arsitek new-brutalisme, 

diantaranya: 

A. Leicester University Engineering Building, Leicester 

Gedung ini merupakan hasil karya arsitek James 

Stirling dan James Gowan yang dibangun pada tahun 1959 

sampai 1963. Gedung ini memakai konsep new brutalisme 

dengan mengkombinasikan bentuk-bentuk geometri dalam 

penyusunan massa bangunnannya. 

 
Gambar 110. Leicester University Engineering Building 

(Sumber: http://www2.le.ac.uk) 



177 

Bangunan ini berbentuk seperti huruf L dengan siku 

sama sisi, dimana bangunan pada bagian tengahnya dibuat 

paling tinggi dan menonjol dibanding bagian bangunan 

yang lain. Hall yang terdapat di bagian sudut bawah 

bangunan terbuat dari kaca beratap tinggi dan didesain 

seperti kristal. 

Material bangunan yang terdapat pada bangunan ini 

terdiri dari kaca, bata ekspos, baja dan struktur kabel. 

Struktur untuk rangka kaca pelingkup bangunannya terbuat 

dari kabel dan baja. 

B. Trellick Tower 

 
Gambar 111. Trellick Tower 

(Sumber: 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/4/40/Trellick_

Tower_02.JPG/220px-Trellick_Tower_02.JPG) 

Studi preseden lainnya menyesuaikan dengan 

lingkungan sekitar tapak yang terpilih, dimana tetangga 

tapak terdapat banyak aktifitas truk container yang lalu 

lalang di lingkungan sekitar. Oleh karena itu, bangunan 

container menjadi salah satu bentuk bangunan yang dapat 
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diterapkan di Sekolah Menengah Musik Semarang. Berikut 

merupakan contoh preseden bangunan container: 

Container Bar in Austin, Texas 

Bangunan ini selasai dibangun dalam jangka waktu kurang 

lebih 3 tahun dengan membutuhkan 7 kontainer, didesain 

oleh North Arrow Studio. 

 
Gambar 112. Container Bar in Austin, Texas 

(Sumber: www.i0.wp.com) 

5.2. Kajian Teori Permasalahan Dominan 

SMM Semarang merupakan bangunan yang memiliki fungsi 

sebagai tempat belajar mengenai musik, baik itu teori maupun 

praktek. Oleh karena itu, pemilihan material dan desain ruangan tidak 

dapat sembarangan ditentukan. Berdasarkan fungsi dari bangunan 

tersebut, maka permasalahan yang akan dikaji adalah mengenai 

aspek akustik ruang praktik, studio musik rekaman dan 

auditorium. 

5.2.1. Uraian Interpretasi dan Elaborasi Permasalahan Dominan 

A. Waktu Dengung (Reverberation Time) 

Suara yang sering muncul serta mengganggu di dalam 

suatu ruangan atau gedung adalah dengung akibat suara 

http://www.i0.wp.com/


179 

pantulan dari lingkungan luar. Tinggi rendahnya waktu 

dengung ruangan dipengaruhi oleh volume ruang, bidang 

pantul, dan koefisien absorbs ruang (Doelle, 1972:63). 

Salah satu gangguan yang harus dikendalikan oleh 

rancang bangun adalah pengendalian Waktu Dengung (RT 

= Reverberation Time). Rumus perhitungan waktu dengung 

adalah:  

Dimana,  V  = Volume ruang (m3),   

   Abs  = Jumlah seluruh penyerapan di dalam 

   ruang (m2) 

Waktu dengung yang direkomendasikan dipengaruhi 

oleh faktor besarnya ruang dan fungsi atau kegiatan yang 

berlangsung di dalamnya dan dapat dilihat pada diagram di 

bawah ini. 

 
Gambar 113. Diagram Waktu Dengung 

(Sumber: Fisika Bangunan 2) 
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Penghitungan waktu dengung (RT) menggunakan 

rumus di atas. Semua komponen bangunan dihitung 

luasnya dan dikalikan dengan koefisien penyerapan bahan 

yang tersedia seperti data yang telah terlampir. 

Berdasarkan standar waktu dengung yang ideal untuk 

ruangan teater musik orchestra adalah 1.8-2.6 detik dan 

ruang studio musik 0.3-0.7 detik. Permasalahan waktu 

dengung yang terjadi pada ruangan teater, studio musik 

dan ruang kelas praktik dapat diselesaikan dengan 

menggunakan material akustik berupa reflector, absorber, 

diffuser dan insulator. 

B. Material Akustik 

Material akustik adalah material yang digunakan 

sebagai pengendali kualitas akustik yang sesuai prinsip 

kerja rambatan dan pantulan bunyi. Pemilihan material 

akustik yang tepat harus diperhatikan sesuai dengan fungsi 

suatu ruangan, sebab setiap material akustik memiliki 

koefisien penyerapan bunyi yang berbeda-beda tergantung 

pada frekuensinya. Material akustik ini dibagi menjadi 4 

macam berdasarkan ciri-cirinya yaitu reflector, absorber, 

diffuser,dan insulator. 
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1. Reflector 

Fungsi dari reflector ini adalah pemantul bunyi 

asli atau langsung kearah audiens. Pemantul 

(reflector) mempunyai ciri-ciri, yaitu: 

a. Daya pantul bunyi lebih tinggi daripada daya 

serapnya. 

b. Koefisien penyerapan bunyi rendah (<0,30). 

c. Keras, licin (makin tebal makin baik) 

Contohnya: gypsum board, plywood, 

plexiglass  dan papan plastik kayu. 

Alokasi material reflector ini dipakai pada 

dinding depan yang menghadap audiens, serta 

dapat juga diterapkan sebagai plafond. 

2. Absorber 

Fungsi dari absorber ini sebagai penyerap 

bunyi pantul agar tidak terjadi cacat akustik, efektif 

pada frekuensi 1000 Hz. Penyerap (absorber) 

memiliki ciri-ciri, yaitu: 

a. Daya serap bunyi lebih tinggi dari pada 

daya pantulnya. 

b. Koefisien penyerapan bunyi tinggi (>0,30). 

c. Umumnya lunak dan berpori. 
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d. Terdiri atas material lunak atau berpori, 

panel, dan resonator rongga. 

Contohnya: soft board, selimut akustik 

glasswool, rockwool, acoustic mineral tile 

dan karpet empuk. 

Alokasi absorber diterapkan pada dinding 

panggung yang berhadapan, dinding samping 

terutama yang berhadapan, dinding belakang dan 

lantai audiens. 

3. Diffuser 

Fungsi dari diffuser ini sebagai penyebar bunyi 

pantul agar tidak terjadi cacat akustik. Penyebar 

(diffuser) memiliki ciri-ciri, yaitu: 

a. Merupakan reflector atau absorber dengan 

bentuk penyusunan irregular. 

b. Koefisien penyerapan bunyi tergantung 

material. 

c. Permukaan keras dan licin. 

d. Dengan bentuk penyusunan irregular, maka 

bunyi pantul dapat dibuat diffuse (disebar) 

dan mencegah flutter echo. 

Contohnya panel kayu. 
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Alokasi diffuser diterapkan pada dinding 

panggung yang berhadapan, dinding samping 

terutama yang berhadapan dan dinding belakang. 

4. Insulator 

Fungsi dari insulator ini sebagai pencegah 

rambatan bising. Penginsulasi (insulator) 

mempunyai ciri sebagai berikut: 

a. Terdiri atas selapis material (dinding 

tunggal) atau kombinasi beberapa lapis 

material baik reflector maupun absorber 

(dinding ganda). 

b. Dapat menginsulasi bunyi di suatu ruang 

sehingga tidak diteruskan ke ruangan lain. 

c. Alokasinya pada dinding samping dan 

belakang. 

Ada 5 prinsip dasar yang harus diperhatikan 

tentang insulasi suara, yaitu: 

a. Massa 

b. Absorbsi 

c. Resonansi 

d. Dekopling mekanik 

e. Konduksi 
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Prinsip utama yang paling penting dalam 

pengaturan insulasi suara adalah dekopling 

mekanik. Pada prinsipnya dekopling mekanik untuk 

menghalangi suara/getaran yang merambat dari 

permukaan dinding ke permukaan yang lainnya. 

Energi suara maupun getaran akan hilang oleh 

materia lain atau melalui udara yang ada diantara 

2 permukaan. 

C. Auditorium 

Auditorium yang difungsikan sebagai gedung tempat 

konser musik harus memenuhi beberapa persyaratan 

untuk memenuhi kenyamanan audience maupun player. 

Berikut ini akan dijelaskan beberapa persyaratan 

desainnya. 

1. Tata Panggung atau Stage 

Tempat bagi para pemain musik atau pemberi 

pertunjukan untuk menampilkan karyanya disebut 

panggung. Desain panggung untuk musik berbeda-

beda untuk setiap jenis musik yang dipertunjukkan. 

Untuk panggung dengan pertunjukan musik 

orkestra atau klasik memiliki desain panggung satu 

arah, artinya arah pandangan audience hanya satu 

arah saja ke arah panggung. Desain yang 



185 

digunakan untuk stage nya menggunakan model 

kipas seperti pada gambar di bawah ini. 

 
Gambar 114. Tata Panggung Orkestra 

(Sumber: Appleton, 2008) 

2. Tempat Duduk Auditorium atau Auditorium Seating 

Pengaturan tempat duduk bagi penonton juga 

harus diperhatikan untuk memberikan 

kenyamanan saat duduk maupun untuk 

sirkulasinya. Beberapa aspek yang harus 

diperhatikan di antaranya: 

a. Kepadatan jumlah tempat duduk 

Pengaturan jumlah baris tempat duduk 

audience pada umumnya maksimal 22 kursi 

untuk baris yang memiliki 2 gangway di tiap 

ujung baris dan 11 kursi untuk baris yang 

memiliki 1 gangway saja. 

b. Jarak atau spasi antar baris 

Spasi merupakan jarak dari dudukan 

depan kursi belakang dengan sandaran 

kursi terdepan. Untuk continental seating, 
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spasi yang digunakan minimal 40 cm dan 

tidak lebih dari 50 cm. 

 
Gambar 115. Spasi antar Baris 

(Sumber: Appleton, 2008) 

c. Gangway 

Gangway adalah jarak pemisah antar 

baris penonton ataupun pembatas antar 

blok baris penonton. Gangway berfungsi 

sebagai jalur sirkulasi untuk penonton. 

Adapun lebar minimumnya adalah 110 cm 

atau 130 cm untuk sirkulasi orang difabel. 

 
Gambar 116. Gangway 
(Sumber: Appleton, 2008) 
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d. Sightline atau garis pandang 

Garis pandang penonton harus 

diperhatikan agar pandangan penonton 

tidak terhalang oleh kepala penonton yang 

ada di baris depannya. Berikut merupakan 

gambar penjelasan dari persyaratan 

sightline yang ideal. 

 

 
Gambar 117. Sightline 
(Sumber: Pickard, 2002) 

e. Ketentuan dimensi tempat duduk 

Dimensi tempat duduk mempengaruhi 

kenyamanan penonton saat melihat 

pertunjukan. Dimensi yang diperlukan untuk 

gedung tempat pertunjukan atau auditorium 

dapat dilihat pada gambar di bawah ini. 
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Gambar 118. Dimensi Tempat Duduk 

Auditorium 
(Sumber: David, 2003) 

f. Seating geometry 

 Bentuk barisan tempat duduk biasanya 

disusun linear atau melengkung. Baris 

tempat duduk yang linear lebih murah dalam 

segi konstruksi, namun kurang efisien dalam 

hal jumlah kursi penontonnya apabila 

dibandingkan dengan susunan yang 

melengkung. 
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Gambar 119. Macam Bentuk Tempat 
Duduk 

(Sumber: Appleton, 2008) 

3. Perletakan Material Akustik 

Pemberian material akustik berfungsi 

memberikan hasil suara dari sumber bunyi yang 

nyaman didengar oleh audience. Material akustik 

yang digunakan pada bagian langit-langit dan pada 

bagian panggung biasanya adalah reflector untuk 

memantulkan suara dari panggung ke penonton, 

sedangkan pada bagian sisi kanan dan kiri serta 

lantai menggunakan material absorber atau 

diffuser untuk menyerap suara yang dihasilkan 

agar akustik nya terdengar lebih nyaman. Contoh 

perletakan material akustik dapat dilihat pada 

gedung The Performing Arts di Bard College. 
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Gambar 120. Perletakan Material Akustik 

(Sumber: https://fishercenter.bard.edu) 

D. Studio Musik 

Ruang studio musik berbeda dengan ruangan yang 

lain, dimana aspek akustik turut diperhatikan pada ruangan 

ini. Studio musik harus dibuat sedemikian rupa sehingga 

kenyamanan akustik di dalam dapat tercapai dan tidak 

mengganggu ruangan yang lainnya. Peristiwa akustik yang 

sering terjadi pada ruang studio musik umumnya adalah 

refleksi, absorbsi, difusi dan transmisi ke ruangan lain. 

Peristiwa akustik tersebut dihasilkan oleh sumber-sumber 

bunyi yang ada di dalam studio musik. 

Untuk memberikan kualitas akustik yang nyaman, 

studio musik diberi lapisan peredam (absorber) pada lantai 

dan dindingnya. Lapisan peredam pada lantai dapat 

ABSORBER / 

DIFFUSER 

ABSORBER / 

DIFFUSER 
ABSORBER / 

DIFFUSER 

ABSORBER 

REFLECTOR 

REFLECTOR 

REFLECTOR 
REFLECTOR REFLECTOR 

https://fishercenter.bard.edu/
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menggunakan karpet di atas keramik, agar suara yang 

dihasilkan tidak terlalu banyak terpantul di dalam ruangan. 

 
Gambar 121. Lapisan Peredam pada Lantai Studio Musik 

(Sumber: http://glasswoolblanket.blogspot.co.id) 

Lapisan peredam pada dinding berupa kombinasi dari 

material akustik absorber dan insulator. Material mineral 

wool bersifat meredam bunyi yang merambat ke dinding 

sehingga suara tidak banyak tembus ke luar ruangan. 

Resilient bar yang dipasang setelah lapisan mineral wool 

berfungsi sebagai penginsulasi suara dari dalam ruangan. 

Susunan lapisan peredam pada dinding studio musik dapat 

digambarkan seperti pada gambar di bawah ini. 

 
Gambar 122. Lapisan Akustik Dinding Studio Musik 

(Sumber: http://www.peredam-suara.com) 

 

 

http://www.peredam-suara.com/
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5.2.2. Kemungkinan Implementasi Teori Permasalahan Desain 

A. Penerapan desain yang mengacu pada bentuk ruang ideal 

B. Penerapan material bangunan tepat sesuai dengan fungsi 

ruangnya 

C. Penerapan material bangunan dalam memecahkan 

masalah kebisingan yang tercipta dari dalam maupun luar 

bangunan 

D. Penerapan pencahayaan alami pada ruang praktik musik, 

namun kebisingan dari dalam ruang tidak mengganggu 

lingkungan sekitar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


