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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 diangkat untuk proyek Gelanggang 

Olahraga Air ini adalah high - tech, High – tech pada penerapannya 

biasanya menggunakan struktur yang ekstrim untuk “memaksakan” 

bentuk yang sesuai dengan konsep/ide. Namun dalam hal ini juga 

dipertimbangkan fungsi secara sains yang menunjang kenyamanan 

manusia penggunanya. 

18Didalam arsitektur hi-tech Banyak sekali unsur – unsur yang 

digunakan dalam perancangannya. Unsur – unsur yang sering 

digunakan diantaranya unsur warna, baja / besi, plastik, serta unsur 

kaca. Unsur – unsur tersebut dalam bangunan hi – tech biasanya 

digunakan baik pada interior ruangan, fasilitas bangunan seperti lift, 

eskalator dan teknologi lainnya yang dipakai pada bangunan 

tersebut, maupun pada eksterior (fasade) bangunan. 

Hight tech merupakan buah pemikiran modern abad ke-20 yang 

mempopulerkan pengunaan material industri. Wujudnya dipaparkan 

dalam buku yang berjudul High Tech: The Industrial Style and 
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Source Book for The Home oleh Joan Kron pada tahun 1978. Buku 

ini menunjukkan bagaimana memadukan produk industri seperti 

sistem rak gudang dan penutup lantai pabrik untuk sebuah rumah. 

Dalam arsitektur sangat banyak digunakan istilah high-tech untuk 

menginterpretasikan sebuah sistem teknologi yang digunakan pada 

suatu bnagunan dan semakin populer digunakan pada awal 1970 

untuk mengGambarkan keberhasilan teknologi canggih yang dicapai 

pada saat itu seperti yang terlihat pada arsitektur Pusat Georges 

Pompidou, Paris (1972-7) karya Renzo piano dan Richard rogers 

yang memperlihatkan penggunaan material-material kaca dan logam 

dengan mengekspose secara transparan bentuk bentuk jaringan 

dalam bangunan serta berbagai fungsi-fungsi layanan seperti 

eskalator,walkways dan ornament-ornamen diluar gedung. 

Karakteristik Arsitektur Hight Tech 

 Inside Out. 

Bagian Interior yang diperlihatkan keluar dengan penggunaan 

material penutup yang transparan, seperti kaca. Fungsi-fungsi 

yang umumnya tertutup/ditutupi namun ditonjolkan keluar, 

seperti fungsi servis dan utilitas. 

 Celebration Of Process 

Penekanan terhadap pemahaman mengenai konstruksinya 

sehingga muncul suatu pemahaman dari seorang awam 

ataupun seorang ilmuwan.  
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 Transparan, Pelapisan dan Pergerakan 

Ketiga kualitas keindahan ini hampir selalu ditonjolkan secara 

jelas tanpa terkecuali. 

 Pewarnaan yang cerah dan merata 

Hal ini ditujukan untuk memberikan perbedaan yang jelas 

mengenai jenis struktur dan utilitas. 

 A light weight filigree if tensile members. 

Baja-baja tipis penopang merupakan kolom Doric dari 

bangunan Hi-tech.  

 Optimistic Confidence in a scientific cultural 

Bangunan Hitech dapat mewakili kebudayaan/peradaban masa 

depan yang serba scientific, sehingga pada saat itu tetap bisa 

dipakai dan tidak ketinggalan zaman.  

 

5.1.2. STUDI PRESEDEN 

 Church of San José Obrero 

Church of San José Obrero Gambar 5.1 merupakan sebuah 

contoh konstruksi luar biasa, dua shell berbentuk hyperbolic 

paraboloid dengan pusat gaya berat terletak di bagian tengah 

bangunan dimana dua shell tersebut melayang ke atas. 

Pembangunan Church of San José Obrero diselesaikan pada tahun 

1959. Dirancang oleh Félix Candela, Enrique de la Mora y Palomar, 
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Fernando Lopéz Carmona, sebagai sebuah sarana ibadah yaitu 

gereja di Monterrey, Neuvo León, Mexico. 

 

 

 

 

 

 

 Kresge Auditorium 

Bangunan diberi nama dari funder pokoknya, Sebastian S. 

Kresge, pendiri Kresge Toko dan Yayasan Kresge. Auditorium ini 

merupakan suatu tempat dimana mahasiswa MIT dan fakultas dapat 

berkumpul untuk acara resmi, yang dimaksudkan untuk kapel 

pernikahan dan peringatan; hijau yang membentang antara dua 

bangunan, dalam tradisi-Amerika awal perencanaan perkotaan, 

adalah untuk melayani sebagai pengaturan untuk acara publik. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5.1 Church of San Jose Obreo 

Sumber : Google Image 

Gambar 5.2 Kresge Auditorium 

Sumber : Google Image 
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5.1.3. KEMUNGKINAN PENERAPAN TEOIRI TEMA DESAIN 

Penerapan tema desain arsitektur high tech dalam proyek 

Gelanggang Olahraga Air dapat di terapkan dari segi : 

 Menciptakan ruang yang mengoptimalkan pencahayaan alami 

dari luar 

 Struktur bangunan menggunakan konstruksi spaceframe dan 

pelingkup bangunan adalah kaca tempered glass 

  Penggunaan material modern seperti spider fitting, curtain 

wall, wall clading dll 

 Pemanfaatan pencahayaan alami dan penghawaan alami 

yang bisa dioptimalkan secara maksimal. 

5.2. KAJIAN TEORI PERMASALAHAN DESAIN 

5.2.1. Uraian Interpretasi dan Elaborasi Teori Permasalahan 

Permasalahan dominan yang diangkat dalam proyek 

Gelanggang Olahraga Air adalah tentang penanganan sub structure 

pada lahan bekas sawah. Bangunan Gelanggang Olahraga Air di 

Kota Semarang yang mendesain bangunan Hi-Tech yang sering di 

kenal dengan penggunan sistem struktruk yang ekstrem. Diharuskan 

memiliki struktur yang kokoh dimana lahat juga dapat mempengaruhi 

struktur karena lahan bekas sawah rawan sekali dengan terjadinya 

konsolidasi. 

Dan untuk menanggulangi konsolidasi, lahan bekas sawah 

haruslah di keringkan dan di padatkan terlebih dahulu. Pada 
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permasalah ini untuk pengepresan dan pengeringan lahan bekas 

sawah menggunakan sistem PVD dan PHD. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Secara teknis PVD adalah pita-pita vertikal berbahan sintetis 

yang ditanamkan menggunakan crawler crane (alat pemasang PVD) 

ke dalam tanah lunak yang  kemudian pita tersebut berfungsi 

menyerap air dan udara didalam tanah sampai keluar ke permukaan 

tanah, lalu PHD berfungsi menyerap dan mengalirkan air dan udara 

Diagram 5.1 Diagram Aplikasi PVD dan PHD 

Sumber : Google Image 
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yang sudah diserap oleh PVD menuju tempat saluran air yang sudah 

disediakan. Agar maksimal dalam mengeluarkan air dan udara, 

tanah tersebut dibebani berupa urugan tanah (surcharge). 

Proses ini mengkondisikan tanah agar mengalami pemadatan 

jauh lebih cepat dibandingkan proses pemadatan tanah secara alami 

yang membutuhkan waktu bertahun-tahun. Dengan demikian daya 

dukung tanah yang sudah dipadatkan menjadi jauh lebih baik dari 

sebelumnya dan siap untuk konstruksi.  

 

5.2.2. KEMUNGKINAN PENERAPAN TEORI PERMASALAH 

DOMINAN 

 Penggunaan sistem PVD untuk mengeluarkan air dan udara 

pada tanah untuk memaksimalkan pemadatan tanah 

 Penggunaan sistem PHD untuk membuang air dari PVD ke 

drainase kota 

 Pada kolam renang di berikan penguatan dengan ketentuan – 

ketentuan berdasarkan perhitungan sipil. 

 

 

Gambar 5.3 Potongan Kolam 

Sumber : Analisa Pribadi 
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Pada Gambar 5.3 diperlihatkan potongan pada kolam renang 

dimana pada bangunan kolam renang di berikan sloof guna 

memperkuat pondasi dasar dikarenakan kolam renang dibangun 

diatas bangunan yang berlumpur dimana lahan tersebut merupakan 

lahan bekas sawah. Proses pengecorannya pun tidak dilakukan 

bertahap melainkan secara langsung untuk pengecoran lantai kolam 

dengan dinding samping kolam dimaksudkan agar cor beton yang 

ddijadikan sebagai tumpuan kolam memiliki tingkat kematangan yang 

sama dimana dengan rumusan tersebut bertujuan untuk mengurangi 

terjadinya perlemahan pada sistem struktur kolam renang itu sendiri. 

Sistem struktur pada lantai kolam renang seperti pada Gambar 5.4 

menggunakan sistem struktur two way slab. 

 

 

 

Gambar 5.4 Tulangan Pada Dasar Kolam 

Sumber : Analisa Pribadi 


