
 

 

 

227 

BAB V 

KAJIAN TEORI 

 

5.1 Kajian Teori Penekanan Desain 

 

Tema desain yang dipilih dalam projek Balai Arkeologi Situs 

Liyangan adalah arsitektur bioklimatik. 

 

5.1.1 Uraian Interpretasi Dan Elaborasi Teori  

a. Arsitektur Bioklimatik 

 

Bioklimatik berasal dari bahasa asing, yaitu 

Bioclimatology. Menurut Kenneth Yeang “Bioclimatology is the 

study of the relationship between climate and life, particulary the 

effect of climate on the health of activity of living things”. 

Bioklimatik adalah Ilmu yang mempelajari antara hubungan iklim 

dan kehidupan terutama efek dari iklim pada kesehatan dan 

aktivitas sehari-hari. Bangunan Bioklimatik adalah bangunan yang 

bentuk bangunanya disusun oleh desain penggunaan teknik 

hemat energi yang berkaitan dengan iklim setempat dan data 

meteorologi, hasilnya merupakan sebuah bangunan yang 

berinteraksi dengan lingkungan, dalam perwujutan dan operasinya 

serta penampilan berkualitas tinggi. Maka berdasarkan dari 

penjelasan tersebut bisa kita simpulkan Arsitektur Bioklimatik 

adalah suatu pendekatan yang mengarahkan arsitek untuk 

mendapatkan penyelesaian desain dengan memperhatikan 
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hubungan antara bentuk arsitektur dengan lingkungannya dalam 

kaitan iklim daerah tersebut. Hubungan arsitektur dengan iklim 

lingkungan tersaji pada tabel 41 berikut, 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNSUR 

KLIMATOLOGI 

SATUAN 

M
E
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UNSUR 

KLIMATOLOGI 
SATUAN 

JA
N

U
A
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FE
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A
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A

R
E
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A
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R
IL

 

Suhu Udara oC 25.5 26.0 25.9 26.3 

Kelembaban 

Udara 

% 86.0 83.0 84.0 85.0 

Curah Hujan Milimeter 369 103 286 228 

Hari Hujan Hari 22.0 13.0 16.0 17.0 

Hujan 

Maximum 
Milimeter 80.0 28.0 50.0 47.0 

Tanggal Hujan Tanggal 6 7 17 22 

Penyinaran 

Matahari 

% 40.0 47.0 65.0 78.0 

Kecepatan 

Angin 

Km/Jam 2.4 2.1 1.2 2.9 

Arah Angin 

Terbanyak 

Mt. 

Angin 

270 270 270 135 

Kecepatan 

Angin 

Maximum 

Km/Jam 2/35 2/27 1/20 22/3 

Tekanan 

Udara 

Milibar 978 976 977 978 
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Suhu Udara oC 26.7 25.7 24.8 24.6 

Kelembaban 

Udara 
% 81.0 82.0 81,0 77.0 

Curah Hujan Milimeter 87.0 87.0 35.0 - 

Hari Hujan Hari 5.0 5.0 5.0 - 

Hujan 

Maximum 
Milimeter 38.0 48.0 29.0 - 

Tanggal Hujan Tanggal 15 4 21 - 

Penyinaran 

Matahari 
% 90.0 88.0 73.0 91.0 

Kecepatan 

Angin 
Km/Jam 3.6 2.5 4.9 3.6 

Arah Angin 

Terbanyak 

Mt. 

Angin 
135 90 90 90 

Kecepatan 

Angin 
Km/Jam 5/27 13/90 41/90 16/135 

Maximum 

Tekanan 

Udara 

Milibar 978 977 979 976 

 

 

UNSUR 

KLIMATOLOGI 
SATUAN 

S
E

P
T

E
M

B
E

R
 

O
K

T
O

B
E

R
 

N
O

P
E

M
B

E
R

 

D
E

S
E

M
B

E
R

 

Suhu Udara oC 24.6 26.8 26.8 25.7 

Kelembaban 

Udara 

% 76.0 73.0 80.0 88.0 

Curah Hujan Milimeter - - 227 486 

Hari Hujan Hari - - 17.0 17.0 

Hujan 

Maximum 

Milimeter - - 54.0 94.0 
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Tanggal Hujan Tanggal - - 19 24 

Penyinaran 

Matahari 

% 95.0 91.0 50.0 32.0 

Kecepatan 

Angin 

Km/Jam 3.2 3.5 2.1 0.9 

Arah Angin 

Terbanyak 

Mt. 

Angin 

90.0 90.0 90.0 90.0 

Kecepatan 

Angin 

Maximum 

Km/Jam 22/135 13/135 11/90 11/90 

Tekanan 

Udara 

Milibar 979 978 977 977 

 

Tabel 41. Tabel data klimatologi Kabupaten Temanggung 2013 
 

Sumber: http://portal.temanggungkab.go.id/info/files/rpjmd2013-
2018/bab2/klimatologi.pdf 

 

 

b. Prinsip Desain Arsitektur Bioklimatik
 

Pada bioklimatik, penampilan bentuk arsitektur sebagian besar 

dipengaruhi oleh lingkungan setempat. 

 Meminimalkan ketergantungan pada sumber energi yang tidak 

dapat diperbarui.

 Penghematan energi dari segi bentuk bangunan, penempatan 

bangunan dan pemilihan material.

 Mengikuti pengaruh dari budaya setempat.

 

Hal-hal  yang  harus  diperhatikan  dalam  mendesain dengan 

tema arsitektur Bioklimatik strategi pengendalian iklim. 

 Memperhatikan keuntungan matahari
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 Meminimalkan perlakuan aliran panas

 Meminimalkan pembesaran bukaan/bidang terhadap matahari

 Memperhatikan ventilasi



c.  Unsur Unsur Perancangan Bioklimatik 

1. Sirkulasi Vertical 

a. Terdiri dari tangga, escalator, elevator, dumb waiters, semua 

komponen tersebut berada di dalam core. Sirkulasi vertikal 

berfungsi : 

- Kekakuan struktural 

- Pelindung matahari 

- Pelindung Angin 

- Emergency refuge zone 

- Hubungan antara setiap lantai 

 

2. Vertical Landscaping Keuntungannya : 

 

- Mempunyai nilai estetika untuk pengguna bangunan dan 

menghasilkan produktifitas kerja yang tinggi. 

- Memperlunak fasade bangunan. 

- Melindungi ruang dalam dan dinding luar bangunan 

- Meminimalkan radiasi panas pantulan sinar matahari dan 

kaca ke dalam bangunan. 
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- Menyerap CO2 dan CO dari polusi udara dan memberikan 

O2 melalui fotosintesis. 

- Menghalangi pandangan dan menyerap suara terutama 

pada skycourt. 

 

3. Ventilasi 

Penggunaan ventilasi pada bangunan bioklimatik lebih 

mengutamakan ventilasi alami terutama pada lobby, elevator, 

tangga dan toilet area. Keuntungan ventilasi alami adalah: 

 

- Untuk menambah kenyamanan pada periode kelembaban 

tinggi. 

- Untuk alasan kesehatan, menyediakan oksigen yang 

cukup. 

- Untuk kenyamanan penglihatan yang lebih baik pada 

penghuni bangunan. 

- Untuk konservasi energi melalui pengurangan dan 

meniadakan mekanikal ventilasi. 

 

4. Dinding Luar Bangunan 

- Efesiensi energi maksudnya adalah kulit bangunan harus 

dapat mengurangi pemakaian energi. 

- Penyediaan of sentral daylight untuk mengurangi radiasi 

matahari langsung. 
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- Meminimalkan penembusan udara dan kondensasi. 

- Penyediaan pemilihan warna,tekstur dan finising. 

- Dilengkapi dengan peralatan pembersih jendela otomatis. 

- Dapat mengakomodasikan pergerakan bangunan. 

- Meminimalkan beban pada rangka struktur. 

- Meminimalkan perlengkapan maintenancen 

 

5. Sistem Struktur 

Penggunaan struktur pada bangunan bioklimatik tergantung 

pada penggunaan system tinggi tiap lantai dan ukuran elemen 

layout struktur vertical terdiri dari elemen service core dan 

kolom dan juga dipengaruhi oleh syarat struktur untuk menahan 

beban mati, angin dan gempa serta sitem kekakuan bangunan. 

Struktur juga dapat dikombinasikan dengan sistem low energi. 

 

6. Mekanikal Dan Energi 

M&E meliputi system AC, ventilasi, penyediaan air, listrik dan 

penerangan, telekomunikasi, system sanitasi, system komputer, 

system keamanan dan intelligent building system. Tujuan 

utama dari bangunan bioklimatik ialah untuk mengurangi 

ketergantungan pemakaian bangunan pada system M&E dan 

untuk mengurangi penggunaan energi bangunan melalui 

system passive low energy. 
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5.1.2 Studi Preseden 

 

a. Biesbosch Museum Island  Studio Marco Vermeulen 

Museum yang terletak di Werkendam Belanda ini mengaplikasikan 

Bioklimatik. Menyelaraskan bangunan dengan alam sekitar, 

memanfaatkan penyinaran alami, sirkulasi udara yang alami dan 

tetap berkontribusi terhadap penghujauan. Berikut tampak 

Museum Biesboch, tersaji pada gambar 59.  
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Gambar 59. Biesbosch Museum Island  Studio Marco Vermeulen 

Sumber : http://www.archdaily.com/777852/biesbosch-museum-island-studio-marco-
vermeulen 
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b. Haima Archeological Museum Punta Umbria 

Merupakan Situs Arkeologi yang dinaungi oleh suatu atap pilotis. 

Terletak di Spanyol dan didesain oleh ETB Architect. Tampak 

Haima Museum tersaji pada gambar 60 berikut 

 

 

 

Gambar 60 . Haima Archeological Museum Punta Umbria 

Sumber : http://www.archdaily.com/141660/haima-archaeological-museum-of-
punta-umbria-etb-architects 

 

 

 

 

 

 

http://www.archdaily.com/141660/haima-archaeological-museum-of-punta-umbria-etb-architects
http://www.archdaily.com/141660/haima-archaeological-museum-of-punta-umbria-etb-architects


 

 

 

237 

c. Musealization of the Archaeological Site of Praça Nova of São 

Jorge Castle 

Sebuah Situs permukiman masa lalu peradaban Spanyol 

yang terletak di Kota Lisbon. Arsitek ingin menyelaraskan antara 

tinggalan masa lalu dengan arsitektur modern masa kini. Tampak 

bangunan tersaji pada gambar 61 berikut 
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Gambar 61. Musealization of the Archaeological Site 
Sumber : http://www.archdaily.com/89460/musealization-of-the-archaeological-

site-of-praca-nova-of-sao-jorge-castle-jlcg-arquitectos 
 

 

5.1.3 Kemungkinan Penerapan Teori ke Projek 

 

Setiap wilayah bumi mempunyai kondisi cuaca dan iklim 

yang berbeda-beda, sehingga respon terhadap lingkungan dari 

sebuah bangunan di masing-masing tempat tersebut juga 

berbeda. Setiap perbedaan kordinat mengakibatkan perbedaan 

musim dan cuaca. Sehingga masing-masing tempat juga 

mempunyai karakteristik data iklim yang berbeda. 

 

Dalam penerapanya pada projek Balai Penelitian Arkeologi 

Situs Liyangan, konsep bioclimatik mungkin saja tidak dapat 

diterapkan sempurna seratus persen ke dalam rancangan karena 

bangunan pusat penelitian memiliki ruangan ruangan yang 

memang menggunakan pencahayaan, penghawaan buatan 
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mutlak, seperti ruang laboratorium. Dewasa ini tidak dapat 

dipungkiri lagi bahwa penggunaan penghawaan buatan (AC) pada 

bangunan untuk mencapai kenyamanan thermal yang diinginkan 

makin sering digunakan sebagai penyelesaian. Bioclimatic yang 

memiliki tujuan menghemat penggunaan energi, disini akan di 

terapkan sebagi sebuah konsep yang dapat mengurangi beban 

penggunaan energi didalam bangunan yang menggunakan 

penghawaan dan pencahayaan buatan pada ruang ruang tertentu. 

Kemungkinan penerapan 

 

 Pencahayaan alami melalui kaca-kaca maupun void 

menerus dari atap

 Pondasi Diamond Pier dapat diterapkan mengingat banyak 

kelebihan pondasi jenis ini yang mampu mengatasi kesulitan 

lapangan.

 Konsep arsitektur modern yang selaras dengan lingkungan

 Vertical landscaping dapat diterapkan pada bangunan 

karena dapat meminimalkan radiasi panas sinar matahari. 

Selain memiliki nilai estetis tanaman juga dapat menyerap 

CO2 dan CO darii polusi udara dan menghasilikan O2.



 Penggunaan ventilasi alami pada ruang-ruang seperti lobby, 

tangga, selasar, toilet, lavatory, dll. Ruangan yang dapat 

secara mutlak diberi penghawaan dan pencahayaan alami 

akan di maksimalkan penerapanya.
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 Pengolahan dinding luar bangunan untuk dapat mengurangi 

pemakaian energi. Seperti pengunaan sun shading untuk 

memfilter sinar matahari agar tidak langsung memapar 

dinding dan memanaskannya, sehingga mempengaruhi suhu 

didalam ruangan.

 Penggunaan rangka atap space frame, space truss, atau 

struktur pelat beton untuk bangunan yang berbentang lebar.



5.2 Kajian Teori Struktur  

 

Pada perencanaan projek Balai Penelitian Arkeologi Situs 

Liyangan ini adalah kajian Struktur dalam menanggapi Situs 

Cagar Budaya. 

5.2.1 Uraian Interpretasi Dan Elaborasi Teori 

 

Kajian Struktur pada Situs Liyangan sangat wajib dilakukan 

mengingat area Situs Liyangan sebagai lahan konservasi yang 

tanahnya masih memiliki kemungkinan ditemukannya benda-

benda cagar budaya. Kajian struktur diperlukan untuk menentukan 

alternatif struktur yang paling sesuai  pada lahan Situs Liyangan.  

 

Secara bahasa, Struktur atau Structure berarti cara sesuatu 

disusun atau dibangun (Kamus Besar Bahasa Indonesia). Struktur 

bangunan pada umumnya terdiri dari struktur bawah dan struktur 

atas. Struktur bawah yang dimaksud adalah pondasi dan struktur 
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bangunan yang berada di bawah permukaan tanah, sedangkan 

yang dimaksud dengan struktur atas adalah struktur bangunan 

yang berada di atas permukaan tanah seperti kolom, balok, plat, 

tangga. Setiap komponen tersebut memiliki fungsi yang berbeda-

beda di dalam sebuah struktur.  

Suatu bangunan gedung beton bertulang sangat rawan 

terhadap keruntuhan jika tidak direncanakan dengan baik. Oleh 

karena itu, diperlukan suatu perencanaan struktur yang tepat dan 

teliti agar dapat memenuhi kriteria kekuatan (strenght), 

kenyamanan (serviceability), keselamatan (safety), dan umur 

rencana bangunan (durability) (Hartono, 1999).  

Beban-beban yang bekerja pada struktur seperti beban 

mati (dead load), beban hidup (live load), beban gempa 

(earthquake), dan beban angin (wind load) menjadi bahan 

perhitungan awal dalam perencanaan struktur untuk mendapatkan 

besar dan arah gaya-gaya yang bekerja pada setiap komponen 

struktur, kemudian dapat dilakukan analisis struktur untuk 

mengetahui besarnya kapasitas penampang dan tulangan yang 

dibutuhkan oleh masing-masing struktur (Gideon dan Takim, 

1993). 

Sistem Struktural sebuah bangunan dirancang dan 

dikonstruksi untuk dapat menyokong dan menyalurkan gaya 

gravitasi dan beban lateral ke tanah dengan aman tanpa 
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melampaui beban yang diizinkan atau yang dapat ditanggung oleh 

bagian-bagian sistem struktur itu sendiri. 

 Superstruktur atau struktur atas adalah perpanjangan vertikal 

bangunan diatas pondasi. 

 Kolom, balok dan dinding penopang menyokong struktur lantai 

dan atap. 

 Substruktur atau struktur bawah adalah struktur dasar yang 

membentuk pondasi sebuah bangunan. 

(Sumber : Francis D.K Ching “ Ilustrasi Konstruksi Bangunan Edisi Ketiga”) 

 

Dalam bangunan, sistem struktur harus dapat menopang 

dua tipe beban, yaitu beban statis dan beban dinamis. 

1. Beban Statis 

Beban statis diaplikasikan pada struktur secara perlahan 

hingga mencapai nilai klimaks tanpa fluktuasi berarti atas 

besaran maupun posisinya. Respon sistem struktur terhadap 

pembebanan statis berjalan lambat dan deformasi mencapai 

klimaks ketika gaya statis bernilai maksimum. 

- Beban hidup termasuk beban segala sesuatu yang 

bergerak atau beban yang dapat berpindah pada struktur 

bangunan. Beban hidup umumnya mengarah vertikal 

kebawah, tetapi bisa juga horisontal untuk merefleksikan 

sifat dinamis dari beban bergerak. 
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- Beban mati adalah beban statis yang bekerja vertikal 

kebawah pada struktur. Meliputi berat struktur itu sendiri, 

berat elemen-elemen bangunan, fixtur, dan peralatan lain 

yang terpasang permanen.  

- Beban penghuni/pengguna adalah beban berat manusia, 

furnitur, material yang disimpan atau benda-benda serupa 

lain dalam bangunan. 

- Beban Peletakan adalah beban pada struktur karena 

adanya penurunan sebagian dari tanah penopang sehingga 

menghasilkan perbedaan letak pondasi 

- Tekanan tanah adalah gaya horisontal massa tanah yang 

mendorong struktur penopang vertikal 

- Beban air adalah gaya hidrolik air tanah yang mendorong 

pondasi 

- Tegangan termal adalah tegangan tekan dan tarik yang 

terjadi didalam material karena ekspansi dan konstraksi 

termal 

- Beban benturan adalah beban kinetik sesaat yang 

disebabkan oleh kendaraan atau mesin yang bergerak. 

Berikut ilustrasi penggambaran arah gaya pembebanan 

pada bangunan, tersaji pada gambar 61. 
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Gambar 61 . Ilustrasi Pembebanan pada bangunan 

Sumber : Francis D.K Ching “ Ilustrasi Konstruksi Bangunan Edisi 
Ketiga” 

 

2. Beban Dinamis 

Beban dinamis diaplikasikan secara seketika pada sistem 

struktur, seringkali dengan perubahan beruntun baik besaran 

maupun titik aplikasi. Ketika beban dinamis bekerja, struktur 

menghasilkan gaya inersia sesuai dengan massanya, dan 

deformasi maksimumnya tidak dipengaruhi oleh besaran 

maksimum dari gaya yang dihasilkan. Dua macam beban 

dinamis adalah beban angin dan beban gempa. 

Beban Pengguna Beban Mati 



 

 

 

245 

- Beban Angin adalah gaya yang dihasilkan dari energi 

kinetik massa udara yang bergerak, diasumsikan dari ara 

horisontal. 

 Struktur, komponen, dan pengikat/ baut-baut bangunan 

harus dirancang untuk dapat melawan pergeseran, 

pengangkatan, atau pembelokan akibat angin. Ilustrasi 

gaya horisontal angin terhadap bangunan tersaji pada 

gambar 62. 

 

Gambar 62. Gaya horisontal angin terhadap bangunan 

Sumber : Francis D.K Ching “ Ilustrasi Konstruksi Bangunan Edisi 
Ketiga” 

 

 Angin menghasilkan tekanan positif horisontal pada sisi 

depan bangunan (arah angin datang) dan tekanan 

normal pada permukaan atap yang memiliki kemiringan 

lebih dari 30º 

 Angin menghasilkan tekanan negatif/hisap pada sisi 

belakang bangunan (arah angin pergi) dan tekanan 

normal pada permukaan atap yang memiliki kemiringan 
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kurang dari 30º. Ilustrasi tekanan angin terhadap 

bangunan tersaji pada gambar 63 dibawah ini, 

 

Gambar 63. Tekanan positif dan negatif angin terhadap bangunan 

Sumber : Francis D.K Ching “ Ilustrasi Konstruksi Bangunan Edisi 
Ketiga” 

 

 Desain tekanan angin adalah nilai desain minimum untuk 

tekanan statis yang ekivalen pada permukaan eksterior 

struktur, yang dihasilkan oleh kecepatan kritis angin yang 

setara dengan referensi tekanan angin yang diukur pada 

ketinggian 10 m dipengaruhi oleh koefisien dari efek 

ekspos lahan, tinggi bangunan, terpaan angin dan 

geometri serta orientasi struktur terhadap arah aliran 

angin 
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 Faktor penting dapat meningkatkan nilai desain dalam 

mengantisipasi gaya seismikatau tekanan angin pada 

bangunan karena fungsi penggunaan yang besar, isi 

yang berbahaya, atau bencana alam yang sering terjadi, 

misal angin ribut atau gempa. Ilustrasi desain tekanan 

angin disajikan pada gambar 64 berikut, 

Gambar 64. Desain tekanan angin terhadap bangunan 

Sumber : Francis D.K Ching “ Ilustrasi Konstruksi Bangunan Edisi 
Ketiga” 

3. Beban Gempa 

Gempa terdiri dari serangkaian getaran longitudinal dan 

transversal yang diinduksi dalam kerak bumi akibat 

pergerakan lempeng-lempeng bumi secara tiba-tiba. 

Guncangan gempa menyebar sepanjang permukaan bumi 

dalam bentuk gelombang dan akan melemah secara 

logaritmis pada arah menjauh dari pusat gempa. 
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- Pada saat bagian dasar dari sebuah sistem struktur 

dipengaruhi oleh gerakan tanah akibat gempa, massa 

bagian atas struktur mengembangkan gaya-gaya inersia 

sehingga cenderung diam. Berdasarkan hukum II Newton, 

besarnya gaya ini sama dengan hasil kali massa dan 

percepatan. 

- Base Shear adalah nilai desain minimum untuk keseluruhan 

gaya gempa lateral yang diasumsikan bergerak secara 

horisontal. Nilai ini dihitung dengan mengalikan beban mati 

total struktur dengan sejumlah koefisien untuk 

merefleksikan karakter dan intensitas gerakan tanah pada 

zona seismik, profil tanah dibawah pondasi, tipe hunian, 

distribusi massa dan kekakuan struktur serta periode waktu 

alami – waktu yang dibutuhkan untuk satu osilasi komplit – 

atas struktur. Pengaruh pergerakan lateral tersaji pada 

gambar 65 berikut, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gaya Inersia 

Base Shear 
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Gambar 65. Pengaruh pergerakan lateral pusat gempa terhadap bangunan 

Sumber : Francis D.K Ching “ Ilustrasi Konstruksi Bangunan Edisi Ketiga” 

 

- Beban lateral apapun yang diaplikasikan pada bagian atas 

struktur mengakibatkan momen guling pada bagian bawah 

struktur. Untuk mencapai kesetimbangan, momen guling ini 

perlu diimbangi dengan momen balikeksternal dan momen 

penahan internal yang disediakan oleh gaya pada kolom 

dan dinding. 

- Momen balik eksternal (restoring moment) berasal dari 

beban mati struktur dengan titik yang sama dengan rotasi 

momen guling. Peraturan kode bangunan biasanya 

mengharuskan momen balik paling tidak 50% lebih besar 

dari momen guling. Pengaruh beban lateral dan momen 

balik eksternal disajikan pada gambar 66. 
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Beban Lateral 
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Gambar 66 . Pengaruh beban lateral dan momen balik eksternal terhadap 
bangunan 

Sumber : Francis D.K Ching “ Ilustrasi Konstruksi Bangunan Edisi Ketiga” 

 

4. Kesetimbangan Struktural 

Kesetimbangan adalah keadaan stabil hasil dari gaya yang 

sama besar dan saling berlawanan. Agar sebuah benda tegar 

dapat berada dalam kesetimbangan, ada dua kondisi yang 

perlu dipenuhi, 

- Jumlah vektor semua gaya yang bekerja pada struktur 

harus bernilai nol. Untuk memastikan kesetimbangan 

translasi, berikut rumusnya, 

∑Fx = 0 ; ∑Fy = 0 ; ∑Fz = 0  

- Jumlah penghitungan semua momen gaya disetiap titik 

atau garis manapun harus bernilai nol. Berikut rumus untuk 

memastikan kesetimbangan rotasi, 

∑M = 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 67. Arah pergerakan gaya 

Sumber : Francis D.K Ching “ Ilustrasi Konstruksi Bangunan Edisi Ketiga” 
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- Hukum III Newton tentang gerak, aksi dan reaksi 

menyatakan bahwa untuk setiap gaya yang bekerja pada 

suatu benda, benda menghasilkan gaya dengan besar yang 

sama dan arah berlawanan sepanjang garis aksi yang 

sama sebagaimana gaya awal. 

5. Struktur atap 

- Struktur Pelat Beton 

Strutur pelat adalah struktur planar dan kaku, biasanya 

monolit, yang menyebarkan beban ke berbagai arah. Beban 

umumnya merambat ke arah rute terdekat. Arah penyaluran 

beban didistribusikan ke seluruh bidang pelat dengan 

tarikan vertikal yang disalurkan dari kepingan yang 

terdefleksi ke kepingan terdekatnya. Ketika tekukan dan 

tarikan menyalurkan beban sesuai arah kepingan balok 

yang terbebani, tarikan dan puntiran menyalurkan beban 

pada arah sudut yang tepat terhadap arah kepingan balok 

yang terbebani. Ilustrasi arah gaya struktur pelat tersaji 

pada gambar 68 berikut, 
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Gambar 68. Arah gaya Struktur Pelat 

Sumber : Francis D.K Ching “ Ilustrasi Konstruksi Bangunan Edisi Ketiga” 

 

- Space Frame 

Struktur Space Frame terdiri dari elemen-elemen linear kaku 

berbentuk segitiga dan hanya dimaksudkan untuk menahan 

tekanan dan tarikan aksial. Unit spasial yang paling sederhana 

dari Space Frame berbentuk Tetrahedron dengan 4 

sambungan dan 6 bagian struktural. Karena sifat struktural 

Space Frame adalah analog dengan struktur pelat, bagian 

penopangnya sebaiknya berupa bujur sangkar agar dapat 

bertindak sebagai sistem 2 arah. Memperluas area 
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penampang penopang beban akan meningkatkan jumlah 

bagian struktur yang menyalurkan tarikan pergeseran 

sehingga mengurangi gaya pada bagian-bagian itu. Beberapa 

alternatif modul bentukan space frame tersaji pada gambar 69 

, join ball pada gambar 70, dan hubungan konsrtuksi space 

rame dengan dinding pada gambar 71.  

 

 

 

 

Gambar 69. Alternatif Modul Space Frame 

Sumber : Francis D.K Ching “ Ilustrasi Konstruksi Bangunan Edisi Ketiga” 
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Gambar 70. Alternatif Konektor Space Frame 

Sumber : Francis D.K Ching “ Ilustrasi Konstruksi Bangunan Edisi Ketiga” 
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Gambar 71 . Alternatif Hubungan Space Frame dengan dinding atau kolom 

Sumber : Francis D.K Ching “ Ilustrasi Konstruksi Bangunan Edisi Ketiga” 

 

5.2.2 Studi Preseden 

 

Sainsbury Laboratory 

Sainsbury Laboratory Cambridge University terletak di 

Cambridge University Botanic Garden . Studi ini ingin menunjukan 

bagaimana pengaruh pencahayaan alami pada suatu fungsi ruang 

laboratorium. Contoh interior laboratorium tersaji pada gambar 72. 
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Gambar 72. Interior laboratorium  
Sumber: http://www.archdaily.com 

 

Bangunan ini menerapkan system pencahayaan alami 

pada ruang laboratorium yang berfungsi sebagi ruang kerja 

penelitian. System ini di anggap bias mengurangi penggunaan 

energy dan menghemat oprasional bangunan. Tampak eksterior 

laboratorium sansburry tersaji pada gambar 73. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 73. Eksterior Sainsbury Laboratory 

Sumber: http://www.archdaily.com 
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Pada eksterior bangunan ini menerapkan penggunaan 

cladding kaca yang di selang seling dengan kisi kisi untuk 

mengurang intensitas cahaya yang berlebihan. Sehingga suhu di 

dalam ruangan tidak terlalu mendapatkan panas yang berlebihan. 

 

Bukaan besar pada lantai dasar juga dapat memberikan 

kenyamanan pada pengguna bangunan, terutama di Indonesia 

yang memiliki iklim tropis. 

 

5.2.3 Kemungkinan Penerapan Teori Desain 

 

 Memaksimalkan pencahayaan dan penghawaan alami pada 

bangunan denagn memberi bukaan yang tepat dan tidak 

berlebihan. Sehingga kenyamanan thermal dan visual dapat 

diatur dengan baik.

 Ruangan yang membutuhkan pencahayaan lebih karena 

tuntutan kegiatan yang membutuhkan intensitas cahaya lebih 

tinggi akan menggunakan pencahayaan buatan.

 Penghawaan alami akan di maksimalkan pada ruang-ruang 

seperti lobby, hall, selasar, tangga, toilet, dll.

 Menggunakan  daylight  sensor  atau  ocupancy  sensoryang 

dapat diatur sehingga dapat menciptakanknyamanan bagi 

pelaku didalam bangunan baik scaravisual dan thermal, 

efisiansi dapat dilakukan karean tidak membutuhkan kontrol 

secara manual untuk mengoprasikanya.
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 Menggunakan sun shading dengan teknologi tepat guna, 

seperti menerapkan metal cutting pada material sun shading 

sehingga dapat menghasilkan fungsi yang optimal dan juga 

memiliki nilai estetis jika diterapkan pada bangunan

 Pemilihan material yang ramah lingkungan, serta di sesuaikan 

dengan kondisi lingkungan sekitar.
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