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BAB V

KAJIAN TEORI

5.1. Kajian Teori Penekanan / Tema Desain

5.1.1. Latar Belakang

Pada jaman era modern ini, banyak sekali fasilitas yang

diberikan secara instant. Dengan kebutuhan yang semua serba

instant ini akan membuat orang malas dalam berpikir

berkembang dan apa yang dilakukan tidak mau melakukannya

dengan konvensional.

Banyak sekali dampak yang terjadi dari pemanfaatan alam

yang tidak dimanfaatkan secara sebaik-baiknya. Hal ini telah kita

rasakan dampak yang terjadi akibat pengaruh dari kerusakan

alam ini. Sekarang, ruang hijau menjadi semakin berkurang, dan

resapan air juga semakin berkurang sehingga menyebabkan

terjadinya banjir.

Dengan memberikan adanya konsep dari suatu desain

perancangan arsitektur yang baik dan benar, maka pengaruh

dampak negatif pada lingkungan atau bumi ini masih dapat kita

jaga dan perbaiki. Sehingga untuk kedepan walaupun pasti

banyak bangunan yang akan terbangun, alam kita masih dapat

terjaga sehingga tidak menjadi rusak bagi penerus keturunan

generasi selanjutnya yang dapat menikmati bumi pertiwi.
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5.1.2. Interpretasi dan Elaborasi Penekanan Desain

 Pengertian Green Architecture

Green Architecture atau sering disebut sebagai Arsitektur

Hijau adalah arsitektur yang minim mengonsumsi sumber daya

alam, termasuk energi, air, dan material, serta minim

menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan. (Arsitektur Hijau,

Tri Harso Karyono, 2010)

Penjabaran prinsip-prinsip green architecture berserta

langkah-langkah mendesain green building menurut (Brenda

dan Robert Vale, 1991. Green Architecture Design for

Sustainable Future) :

a. Conserving Energy (Hemat Energi)

Sungguh sangat ideal apabila menjalankan secara

operasional suatu bangunan dengan sedikit mungkin

menggunakan sumber energi yang langka atau

membutuhkan waktu yang lama untuk menghasilkannya

kembali. Solusi yang dapat mengatasinya adalah desain

bangunan harus mampu memodifikasi iklim dan dibuat

beradaptasi dengan lingkungan bukan merubah

lingkungan yang sudah ada. Lebih jelasnya dengan

memanfaatkan potensi matahari sebagai sumber energi.

Cara mendesain bangunan agar hemat energi, antara lain:
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1. Bangunan dibuat memanjang dan tipis untuk

memaksimalkan pencahayaan dan menghemat energi

listrik.

2. Memanfaatkan energi matahari yang terpancar dalam

bentuk energi thermal sebagai sumber listrik dengan

menggunakan alat Photovoltaic yang diletakkan di atas

atap. Sedangkan atap dibuat miring dari atas ke bawah

menuju dinding timur-barat atau sejalur dengan arah

peredaran matahari untuk mendapatkan sinar matahari

yang maksimal.

3. Memasang lampu listrik hanya pada bagian yang

intensitasnya rendah. Selain itu juga menggunakan

alat kontrol pengurangan intensitas lampu otomatis

sehingga lampu hanya memancarkan cahaya

sebanyak yang dibutuhkan sampai tingkat terang

tertentu.

4. Menggunakan Sunscreen pada jendela yang secara

otomatis dapat mengatur intensitas cahaya dan energi

panas yang berlebihan masuk ke dalam ruangan.

5. Mengecat interior bangunan dengan warna cerah tapi

tidak menyilaukan, yang bertujuan untuk meningkatkan

intensitas cahaya.
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6. Bangunan tidak menggunakan pemanas buatan,

semua pemanas dihasilkan oleh penghuni dan cahaya

matahari yang masuk melalui lubang ventilasi.

7. Meminimalkan penggunaan energi untuk alat

pendingin (AC) dan lift.

b. Working with Climate (Memanfaatkan kondisi dan sumber

energi alami)

Melalui pendekatan green architaecture bangunan

beradaptasi dengan lingkungannya. Hal ini dilakukan

dengan memanfaatkan kondisi alam, iklim dan

lingkungannya sekitar ke dalam bentuk serta

pengoperasian bangunan, misalnya dengan cara :

1. Orientasi bangunan terhadap sinar matahari.

2. Menggunakan sistem air pump dan cross ventilation

untuk mendistribusikan udara yang bersih dan sejuk ke

dalam ruangan.

3. Menggunakan tumbuhan dan air sebagai pengatur

iklim. Misalnya dengan membuat kolam air di sekitar

bangunan atau menanam tumbuhan perdu.

4. Menggunakan jendela dan atap yang sebagian bisa

dibuka dan ditutup untuk mendapatkan cahaya dan

penghawaan yang sesuai kebutuhan.
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c. Respect for Site (Menanggai keadaan tapak pada

bangunan)

Perencanaan mengacu pada interaksi antara

bangunan dan tapaknya. Hal ini dimaksudkan keberadaan

bangunan baik dari segi konstruksi, bentuk dan

pengoperasiannya tidak merusak lingkungan sekitar,

dengan cara sebagai berikut :

1. Mempertahankan kondisi tapak dengan membuat

desain yang mengikuti bentuk tapak yang ada.

2. Luas permukaan dasar bangunan yang kecil, yaitu

pertimbangan mendesain bangunan secara vertikal.

3. Menggunakan material lokal dan material yang tidak

merusak lingkungan.

d. Respect for User (Memperhatikan pengguna bangunan)

Antara pemakai dan green architecture mempunyai

keterkaitan yang sangat erat. Kebutuhan akan green

architecture harus memperhatikan kondisi pemakai yang

didirikan di dalam perencanaan dan pengoperasiannya.

e. Limmiting New Resources (Meminimalkan Sumber Daya

Baru)

Suatu bangunan seharusnya dirancang

mengoptimalkan material yang ada dengan meminimalkan

penggunaan material baru, dimana pada akhir umur
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bangunan dapat digunakan kembali untuk membentuk

tatanan arsitektur lainnya.

f. Holisme

Memiliki pengertian mendesain bangunan dengan

menerapkan 5 poin di atas menjadi satu dalam proses

perancangan. Prinsip-prinsip green architecture pada

dasarnya tidak dapat dipisahkan, karena saling

berhubungan satu sama lain. Tentu secara parsial akan

lebih mudah menerapkan prinsip-prinsip tersebut. Oleh

karena itu, sebanyak mungkin dapat mengaplikasikan

green architecture yang ada secara keseluruhan.

 Kesimpulan

Jadi ide gagasan konsep yang akan diberikan adalah

konsep desain “green architecture”, dimana memang green

architecture sudah melekat pada konsep tiap pembangunan tapi

disini akan ditegaskan konsep green architecture dapat dilihat dari

penataan landscaping ruang terbuka hijau supaya iklim mikro

dalam kawasan menjadi lebih sejuk dan penerapan interpretasi

penekanan desain pada bangunan dari bentuk bangunan sendiri

yaitu bangunan yang menggunakan material yang hemat energi

dan lain sebagainya agar dari pengunjung/ pengelola rest area

nantinya akan lebih betah dan menikmati dari fasilitas yang telah

diberikan.
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5.1.3. Studi Preseden

 Area 247 Ketapang, Rest Area Bintang 5 (Sumber :

wikibanyuwangi.com/area-ketapang-247-ketapang-rest-area-

bintang-5/)

Area 247 Ketapang Banyuwangi merupakan rest area

dengan konsep yang unik dan mewah karena di klaim akan

berkelas bintang 5 di Provinsi Jawa Timur. Keunikan rest area

tersebut ada pada lokasi seluas 3,2 hektar yang berada di kontur

topografi yang sangat bagus, dan di lokasi terdapat air terjun

setinggi 40 meter yang akan menjadi daya tarik tersendiri.

Area 247 Ketapang Banyuwangi ini dimiliki oleh PT Bukit

Tirta Wangi yang merupakan perusahaan dari penanaman

modal asing bergerak dalam bidang hospitality seperti hotel dan

resort di Banyuwangi . Pembangunan rest area sudah dikerjakan

sejak tahun 2014 lalu, dimana dilakukan ground breaking pada

15 September 2014.

Fasilitas yang akan dibangun disini adalah toilet bintang 5,

shoping arcade sebanyak 50 toko, lounge, tempat ibadah mesjid,

kondohotel 150 kamar, pompa bensin, dan lain-lain. Lokasi rest

area ini juga sangat strategis karena bisa dijangkau sekitar

20menit dari Bali dan hanya berjarak 1 km dari Pelabuhan

Penyebrangan Ketapang. Ini dibangun agar bisa dimanfaatkan
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para pengguna jalan yang menggunakan kendaraan seperti bis,

truk, mobil pribadi,dan sebagainya.

Dari konsep desain rest area ini pada suasana dan

pemakaian material bangunan menerapkan sebuah tema green

architecture dengan eco design, hal ini dapat dirasakan dari

suasana tersebut yang banyak terdapat penghijauan pada area

sekitar. Dari atap dak beton juga memilki struktur yang juga

memanfaatkan nilai penghijauan.

Gambar 5.1 Rest Area Ketapang 247
Sumber : fotowangi.net, diakses 2017

Gambar 5.2 Rest Area Cipularang 72A
Sumber : google.com/image-rest-area-cipularang,

diakses 2017
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5.1.4. Kemungkinan Implementasi Teori Penekanan Desain

Berdasarkan kajian tema desain green architecture, maka

hal-hal yang dapat diterapkan pada kawasan bangunan rest area

antara lain :

a. Material ekologis (Material yang dapat meminimalkan sumber

daya baru)

Material yang digunakan adalah material yang

memiliki teknologi terbaik yang dapat memberikan sumber

energi alami yang ramah lingkungan serta material yang

digunakan tidak mengandung zat kimia yang berbahaya bagi

lingkungan sekitar supaya material ini dapat menyelaraskan

keberlanjutan umur bangunan.

b. Struktur Non Konvensional

Banyak sekali arsitek yang merancang bangunan

dengan menggunakan struktur konvensional seperti

penggunaan struktur konstruksi beton konvensional yang

dapat merusak lingkungan sekitar. Hal ini dapat di minimalisir

dengan penggunaan struktur non konvensional seperti

struktur plat baja, membrane, laminated steel, dan

sebagainya. Dan penutup dindingnya juga dapat

menggunakan ACP (Aluminium Composite) tanpa

menggunakan plester beton.
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c. Suasana Natural dan Bentuk Ekspose dengan Menanggapi

keadaan tapak pada bangunan.

Suasa natural yaitu suasan yang didapat dari alam

yang berarti alami. Suasana ini dapat di wujudkan dengan

cara mengatur desain bangunan dengan bentuk tereskpose.

Ekspos pada hakikatnya terbuka, sehingga dengan adanya

bangunan terekspos ini elemen dari kepedulian arsitek akan

dapat menyatukan bangunan dengan alam sekitarnya.

5.2. Kajian Teori Permasalahan Dominan / Fokus Kajian

Permasalahan dominan pada proyek “Rest Area Tol

Semarang – Solo” ini adalah bagaimana mengintegrasikan

aspek spasial, aspek visual dan aspek akustik pada tiap-tiap

fasilitas rest area.

Gambar 5.3 Struktur Non Konvesional
Sumber :google.com/image-struktur-non-konven,

diakses 2017
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5.2.1. Interpretasi dan Elaborasi Teori Permasalahan Desain

a. Aspek Spasial

Aspek spasial adalah aspek yang memberikan

penjelasan dengan penataan pola ruang (makro/ mikro).

Pada contohnya penataan sirkulasi parkir, penataan kursi/

meja makan di restoran, dan lain-lain. Contoh penataan

parkir/ penataan meja sebagai berikut :

Gambar 5.4 Parkir Arah Lalu Lintas
Sumber : Ernst Neufert Data Arsitek Jilid 2, 2002

Gambar 5.5 Pengaturan Meja Secara Diagonal
Sumber : Ernst Neufert Data Arsitek Jilid 2, 2002

Gambar 5.6 Ukuran Tempat Besar
Sumber : Ernst Neufert Data Arsitek Jilid 2, 2002
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Dan untuk penggunaan ramp masuk dan ramp keluar

pada rest area menggunakan ramp dengan 1 radius tikungan

dengan jarak 100 meter jarak perlambatan dan percepatan

untuk sebelum memasuk kawasan rest area tersebut, terlihat

pada gambar dibawah :

b. Aspek Visual

Aspek visual adalah aspek yang memberikan

penjelasan terhadap bahaya gangguan penglihatan yang

kurang menarik (dari luar/ dalam ruang). Tetapi aspek visual

yang ditekankan adalah gangguan penglihatan yang akan

timbul dari suasana/ kegiatan di luar ruang/ bangunan seperti

dari jalan tol yang dimana kendaraan selalu melintasi jalan

tersebut atau bentuk desain interior dari ruangan.

Gambar 5.7 Ramp dengan 1 radius tikungan
Sumber : Geometrik jalan tol, 2017
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Salah satu contoh yang dimaksud adalah efek

visualisasi dari sebuah interior restoran yang memiliki citra

visual penghijauan di luar ruangan tersebut. Sehingga efek

visual yang diciptakan dapat membuat nyaman seseorang

dalam melakukan aktivitas di ruang tersebut.

Dan contoh yang dilihat pada gambar 5.6 adalah citra

visual dari interior ruangan yaitu ruang restoran yang memiliki

desain langit – langit yang bagus untuk kenyamanan interior.

Gambar 5.8 Nuansa Interior Resto 1
Sumber : google.com/image-interior-resto, diakses 2017

Gambar 5.9 Nuansa Interior Resto 2
Sumber : google.com/image-interior-resto, diakses 2017
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Dengan hal ini dapat di minimalisir dengan

menggunakan material-material bangunan yang sesuai

dengan tema konsep bangunan yang nantinya harus

digunakan. Material tersebut mampu menghindarkan atau

meredam suara dari luar ruang/ bangunan sehingga view

yang didapat menjadi menarik dari dalam ruang/ bangunan.

c. Aspek Akustik

Aspek akustik adalah aspek suara yang akan

ditimbulkan dari luar/ dalam suatu ruangan ini sangat

menganggu dari kenyamanan fisik seseorang. Oleh karena

itu aspek akustik ini dapat diterapkan di dalam ruang dengan

menggunakan material yang mendasari dari aspek akustik itu

sendiri. Seperti pemilihan material pada dinding/ langit-langit

(plafond).

Gambar 5.10 Interior Restoran
Sumber : google.com/image-interior-resto, diakses 2017
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5.2.2. Studi Preseden

 Interior Ruang Starbucks (Kafetaria)

 Interior Ruang Tongji Tea House

Dari kedua studi preseden tersebut dapat dilihat dari aspek

spasial yaitu penataan pola kursi cukup baik dengan pengaturan

meja secara diagonal. Kemudian aspek visual dapat dilihat dari

material yang digunakan dari dalam ruangan/ interior ruangan

yaitu menggunakan material pelapis dinding seperti ukiran kayu,

Gambar 5.11 Interior Starbucks
Sumber : google.com/ interior starbucks, diakses 2017

Gambar 5.12 Interior Tongtji Tea House
Sumber : google.com/ interior tongji tea house, diakses 2017
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dan lain-lain pada kedua gambar diatas. Sedangkan aspek

akustik dari interior ruang tersebut menggunakan plafond

gypsum/ kalsiboard dengan permainan estetika bentuk plafond

yang menarik pengunjung sehingga kesan dari dalam ruang

terlihat mewah, rapi dan bersih.

5.2.3. Kemungkinan Penerapan Teori Permasalahan Dominan

Untuk mengintegrasikan aspek spasial, aspek visual, dan

aspek akustik pada tiap bangunan kawasan rest area yaitu dari

penataan sebuah pola ruang dalam seperti pengaturan meja

tiap-tiap retail usaha (Restoran/ Foodcourt/ Kafetaria/ Lounge/

Mini market/ Pusat Oleh-oleh). Setelah itu melakukan penerapan

pada segi visual dari dalam ruang seperti pemakaian material

yang bagus, nyaman, dan menarik pengunjung supaya

pengunjung betah dalam ruangan (Lobby/ Ruang tamu/

Kafetaria/ Restoran/ Kantor,dsb). Dan yang terakhir dari aspek

akustik dimana akustik ini juga sangat diperlukan apabila misal

ruang kerja tidak di desain secara baik, maka ruang kerja yang

harusnya memerlukan suara ketenangan menjadi ruang kerja

yang sangat berisik akibat suara yang timbul dari luar/ dalam

bangunan, maka ruang kerja tersebut tidak efektif untuk bekerja

melainkan orang yang kerja menjadi tidak nyaman bekerja

karena bekerja itu butuh ketenangan atau konsentrasi dalam

mengerjakan sesuatu.
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