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BAB V 

KAJIAN TEORI 
	

5.1. Kajian Teori Penekanan/Tema Desain 

  Pada proyek "Sport Club di Semarang" ini sudah ditetapkan 

sebuah tema desain yang sesuai yaitu arsitektur minimalis. Latar 

belakang dalam pemilihan tema desain ini dilakukan melalui beberapa 

analisis, yaitu: 

• Faktor lokasi dan budaya dari penghuni sekitar yang memiliki lifestyle 

yang maju dan terkesan "mewah", selain itu lokasi graha candi golf ini 

merupakan hunian elite 

• Sebagai bentuk pemikiran akan masa depan yang akan datang 

sehingga ke depan bangunan tidak perlu memerlukan renovasi yang 

banyak agar bangunan bisa selalu menyesuaikan dengan kehidupan di 

masa depan. 

• Sport Club yang diharapkan bisa menjadi ikon di kota Semarang dengan 

pemilihan fasad yang menarik. 

5.1.1. Interpretasi dan Elaborasi Penekanan Desain 

•  Pengertian Arsitektur Minimalis 

 Pergerakan desain minimalis adalah pergerakan desain 

yang paling signifikan pada abad ke 20 dan awal abad 21 ini. 

Desain minimalis sangat dikenal dengan salah satu slogannya 

yaitu "less is more" atau beberapa orang mengatakan dengan 

"doing more with less". Arsitektur minimalis sendiri 
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menggunakan ruang sebagai tampilan dari ekspresinya dalam 

menghilangkan elemen-elemen yang dianggap tidak perlu. 

Kesan bangunan menjadi bersih dan tegas pada permainan 

bidang-bidang horizontal dan vertikal serta memainkan tata 

cahaya yang berbeda dengan tujuan mempertegas tiap-tiap 

elemen ruang yang akan dikreasikan. 

 Dalam arsitektur salah satu pencetusnya adalah Ludwig 

Mies Van Der Rohe yang merupakan arsitek kebangsaan 

german yang sudah sukses memperkenalkan minimalis dalam 

bentuk yang lebih real. 

 

Gambar 66.  Mies Van Der Rohe dan bangunan yang dia bikin. 

Sumber: https://virtualarsitek.wordpress.com/ 

 Dalam desainnya dia menggunakan material industri 

berupa baja, kaca, beton dan elemen industri lainnya. Ia sendiri 

menerapkan sistem struktur yang lebih sederhana dari 

zamannya dengan bentang-bentang lebar. Ia sendiri juga 

banyak membuat ruang terbuka pada rancangannya. Sebagai 
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pionir dari arsitek minimalis, karya-karyanya banyak menjadi 

rujukan para arsitek di berbagai belahan dunia.  

 Jepang sendiri dalam sejarah desainnya memiliki 

pemikiran hanya memasukkan elemen atau bagian yang 

dibutuhkan saja dan selebihnya di hilangkan. Bila dilihat pada 

desain tradisional jepang mereka menggunakan desain yang 

clean, warna yang sederhana dan corak-corak yang berulang. 

 

Gambar 67.  Rumah tradisional jepang 

Sumber: https://virtualarsitek.wordpress.com/ 

 Desain bangunan jepang sendiri terpengaruh oleh zen dan 

kesederhanaan. Secara perkembangannya budaya jepang lebih 

banyak mempengaruhi arsitektur minimalis yang hingga kita 

kenal saat ini. Salah satu arsitektur terkenal asal Jepang Tadao 

Ando, membuka mata dunia akan sudut pandang orang asia 

melihat minimalis. Karyanya memiliki bahasa bentuk yang lebih 

sederhana dan metodenya lebih mendekatkan pada 

penyatuannya dengan alam. Ando sendiri sangat dikenal 

sebagai arsitek yang banyak memanfaatkan unsur cahaya alami 
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dan tekstur pada karya-karyanya serta permainan berbagai 

elemen alam menjadi komposisi hasil akhir karyanya. 

5.1.2. Studi Preseden 

• G Club Fitness & Spa (Minalo, Italy) 

Yang cukup menarik adalah pada bagian ruang loker, 

ruang ganti pada interior Sport Club ini adalah kesan minimalis 

dan permainan warna monochrome. Kesan ini akan digunakan 

nantinya pada proyek Sport Club di Semarang. 

 

Gambar 68.  Interior pada ruang loker & ganti. 

Sumber: https://gruppopeg.com/ 
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• Park Avenue Gym. 

Ruangan yang tidak terlalu luas, tapi memiliki permainan 

pada plafon dan kaca yang lebar memberikan kesan yang cukup 

luas dan nyaman. Selain itu permainan warna yang netral juga 

memberikan kesan minimalis dan sangat menarik. Teknik pada 

permainan lampu juga memberikan kesan tersendiri pada 

ruangan fitness ini. 

 

Gambar 69.  Konseo ruang fitness. 

Sumber: https://432parkavenue.com/ 

 Selain pada area fitness sendiri, pada studio aerobik 

sendiri akan menggunakan bukaan yang cukup besar, namun 

pada sekeliling ruangan tersendiri akan menggunakan kaca-

kaca yang cukup besar. Fungsi dari kaca ini sendiri sebagai 

pengarah gerakan kita agar kita bisa melihat apakah tubuh kita 

sudah melakukan gerakan dengan benar. Namun pemberian 
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kaca ini sendiri akan memberikan kesan ruangan yang cukup 

luas melalui pantulan dari kaca itu tersebut. Pemberian alat 

pada studio ini juga akan diberikan pada bagian atas sehingga 

akan menghemat space yang terbuang nantinya. 

 

Gambar 70.  Konsep ruang aerobik. 

Sumber: https://pinterest.com/ 

 Pada area kolam renang sendiri nantinya akan 

menggunakan design yang simpel, pemilihan jenis material 

sangatlah diperlukan pada bagian ini. Seperti penggunaan 

material pada area kolam renang dengan menggunakan batu 

alam. 
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Gambar 71.  Konsep kolam renang. 

Sumber: https://pinterest.com/ 

5.1.3. Kemungkinan Implementasi Teori Penekanan Desain 

 Untuk memberikan kesan minimalis pada bangunan, 

maka adanya penerapan penting dalam berbagai hal sehingga 

konsep dari tema desain ini bisa sejalan. Beberapa poin tersebut 

adalah: 

• Pemilihan warna. 

 Pemilihan warna merupakan hal yang cukup dominan 

dalam bangunan minimalis. Warna yang biasanya akan 

digunakan adalah warna yang netral, seperti putih, coklat, abu-

abu, hitam. 

• Pemilihan material. 

 Material yang dimaksud adalah bisa pada material pelapis 

dinding maupun pelapis lantai. Pada saat ini banyak sekali 
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penggunaan material penutup lantai seperti parket kayu maupun 

keramik yang memiliki warna netral. Terkadang pemberian 

penutup lantai yang tidak diselesaikan sendiri akan memberi 

kesan yang berbeda dan cukup baik pada saat ini. 

• Pemberian material kaca. 

 Bukaan-bukaan yang cukup besar juga menjadi nilai 

utama pada ruangan utama. Dengan adanya bukaan yang besar 

sendiri akan memberikan kesan seperti ruangan yang lebar 

serta akan mendukung fokus kajian pada proyek ini sendiri. 

• Design yang simpel dan bisa bersifat kompleks. 

 Design yang simpel tersendiri adalah desain yang tidak 

memiliki banyak ornamen, sehingga kesan dari minimalis sendiri 

akan semakin terbangun. Selain itu pemilihan furnitur yang 

bersifat kompleks sendiri akan semakin menghemat space 

ruang tapi tetap memiliki banyak sore. 

5.2. Kajian Teori Permasalahan Dominan/Fokus Kajian 

  Pada analisis proyek "Sport Club di Semarang" ini memiliki 

permasalahan dominan yaitu bagaimana mensinergikan hubungan antar 

ruang khususnya pada fasilitas utama sehingga bisa membikin suatu 

hubungan yang nyaman dan bisa memberikan nilai efektif tersendiri bagi 

pengunjungnya. Fasilitas utama yang dimaksud ini adalah fitness centre, 

studio aerobik, kolam renang, maupun fasilitas seperti kafe. 

5.2.1. Interpretasi dan Elaborasi Permasalahan desain 
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• Pengertian Sinergi 

Permasalahan dominan yang juga menjadi fokus kajian 

dari proyek ini adalah bagaimana kita bisa memberikan 

kenyamanan dari letak dan visual pada fasilitas utama khususnya 

adalah pada bagian indoor dengan outdoor. Maka dari itu fokus 

kajian yang akan digunakan adalah “Mensinergikan hubungan 

antar ruang pada fasilitas utama”. 

Sinergi merupakan upaya untuk menggabungkan kegiatan 

yang saling berhubungan antara satu dengan kegiatan yang lain 

sehingga bisa berjalan sesuai dan memberikan efek satu sama 

lain. Bentuk hubungan antara kegiatan satu dengan yang lain bisa 

melalui interaksi antar hubungan pada setiap ruang. (Wikipedia) 

  Area utama merupakan area yang akan menjadi pusat dari 

segala kegiatan. Oleh karena itu diperlukan pemerhatian khusus 

terhadap bagian tersebut. Salah satu yang menjadi 

permasalahan adalah bagaimana seseorang yang sedang 

berolahraga tidak mudah merasakan bosan. Olahraga bila 

dilakukan dengan hal yang monoton dan terlalu fokus maka akan 

cepat melelahkan. Namun bila ada visual yang menarik, tentunya 

kegiatan berolahraga akan semakin menarik dan membikin 

menjadi beda. 

5.2.2. Studi Preseden 

Pada fitness centre yang berada di Mandarin Oriental, 

Guangzhou ini berada di dalam hotel. Namun pada area 

berolahraga mereka memberikan view yang terbuka. View ini 



	
152	

sendiri akan memberikan rasa yang lebih terbuka bagi 

pengunjung sehingga mereka tidak mudah bosan dan bisa 

mendapatkan pemandangan yang lebih menarik. 

 

Gambar 72.  Fitness centre di Mandarin Oriental, Guangzhou. 

Sumber: https://flickr.com 

5.2.3. Kemungkinan Implementasi Teori Permasalahan Desain 

  Pada beberapa sport club selalu memberikan tawaran 

view yang menarik. Maka dari itu sendiri pada Sport Club ini 

sendiri akan memberikan hal yang sama sehingga bisa menjadi 

Sport Club yang nyaman dan menyenangkan bagi 

pengunjungnya. Salah satu cara adalah dengan menggunakan 

partisi antar ruang dengan material kaca. 
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Gambar 73.  Area fitness yang memiliki sekat kaca 

Sumber: https://2pirdesign.com 

  Pemberian material kaca ini sendiri akan memberikan view 

dan estetika tersendiri bagi pengunjung sehingga bisa menikmati 

view secara lebih luas. Selain itu pengunjung akan merasakan 

tanpa adanya pembatas sekat yang tertutup antara ruang outdoor 

dan indoor. Penerapannya sendiri adalah ketika sedang 

bersepeda menggunakan sepeda statis, mereka akan merasakan 

seperti berlari di luar ruangan dan bersepeda di area hijau. Hal 

yang sama akan dirasakan terhadap pengunjung yang sedang 

berlari maupun berenang di outdoor, mereka juga tetap bisa 

melakukan interaksi terhadap pengunjung yang sedang 

berolahraga di dalam ruangan. 
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Gambar 74.  Area indoor yang bisa merasakan outdoor 

Sumber: https://flickr.com 

 

Gambar 75.  Penggunaan kaca yang besar pada seluruh area berolahraga. 

Sumber: https://flickr.com 

 

 

 

 


