
BAB V 

KAJIAN TEORI 

5.1. Kajian Teori Penekanan Desain 

“Industrial Green Building” 

5.1.1. Uraian Interpretasi dan Elaborasi Teori Tema Desain 

• Pengertian Green Building 

Green building adalah bangunan yang struktur dan 

proses pembuatannya dapat dipertanggung jawabkan 

terhadap lingkungan dan sumber daya yang dipakai selama 

bangunan itu difungsikan memiliki tingkat hemat sumber 

daya. Siklus bangunan yang dimaksud adalah dimulai dari 

memilih tempat sampai ke tahap desain, konstruksi, 

perawatan, renovasi hingga peruntuhan. Bangunan dengan 

konsep green building ini dirancang guna mengurangi 

dampak terhadap lingkungan alam dan kesehatan manusia. 

• Permasalahan 

1. Banyaknya bangunan yang masih melakukan 

pemborosan dalam menggunakan energi, air, dan 

sumber daya lain. Sehingga berdampak pada alam dan 

manusia di sekitarnya. 

2. Pembuangan limbah sembarangan ke lingkungan sekitar 

dapat berdampak mencemari kondisi alam sekitar dan 

menimbulkan sumbe polusi yang merusak lingkungan. 
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3. Faktor kesehatan yang diabaikan dalam melakukan 

kegiatan didalam bangunan dan kurang produktiv dalam 

melakukan kegiatan atau pekerjaan di dalam bangunan. 

• Prinsip Desain Green Building 

Dari segi desain bangunan : 

1. Bentuk dan orientasi bangunan 

Gedung Menteri Kementerian Pekerjaan Umum memiliki 

bentuk bangunan yang tipis, baik secara vertikal maupun 

horisontal. Fungsi sisi tipis di puncak adalah agar 

menjadi shading bagi bangunan di bawahnya sehingga 

membuat lebih sejuk. 

2. Shading dan reflektor 

Shading light shelf memiliki manfaat mengurangi panas 

yang masuk ke dalam gedung namun tetap memasukan 

cahaya dengan efisien.  

3. Sistem penerangan 

Sistem penerangan dalam bangunan menggunakan 

intelegent lighting system yang dikendalikan oleh main 

control panel sehingga nyala lampu dimatikan secara 

otomatis oleh motion sensor dan lux sensor. Dengan 

begitu menjadi hemat energi. 

4. Water recycling system 
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Water Recycling System berfungsi untuk mengolah air 

kotor dan air bekas sehingga dapat digunakan kembali 

untuk keperluan flushing toilet ataupun sistem 

penyiraman tanaman. Dengan sistem ini, penggunaan 

air bersih dapat dihemat dan menjadi salah satu aspek 

penting untuk menunjang konsep green building. 

Aspek utama green building: 

1. Material 

Bahan bangunan perlu diperhatikan jika dapat 

mempengaruhi kesehatan pada pengguna. Dan prioritas 

dalam pemilihan bahan sebaiknya menggunakan 

material lokal, karena berpengaruh pada energi yang 

digunakan pada proses transportasi pengiriman. 

Material yang digunakan sebaiknya berbahan yang 

dapat diperbarui seperti besi, logam, dan plastik yang 

dapat dilebur untuk diolah lagi menjadi bahan bangunan. 

Daya tahan material bangunan yang layak sebaiknya 

teruji, namun tetap mengandung unsur bahan daur 

ulang, mengurangi produksi sampah, dan dapat 

digunakan kembali atau didaur ulang. 

Penggunaan material sehat yang bahan cat yang 

digunakan menggunakan cat campuran dengan air 

sehingga tidak merusak lingkungan pada saat 
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pengaplikasianya. Hal tersebut juga berpengaruh pada 

kesehatan manusia yang memakainya. 

2. Energi 

Penerapan panel surya diyakini dapat mengurangi 

biaya listrik bangunan. Selain itu, bangunan juga 

selayaknya dilengkapi jendela untuk menghemat 

penggunaan energi, terutama lampu dan AC. Untuk 

siang hari, jendela sebaiknya dibuka agar mengurangi 

pemakaian listrik. Jendela tentunya juga dapat 

meningkatkan kesehatan dan produktivitas 

penghuninya. Green building juga harus menggunakan 

lampu hemat energi, peralatan listrik hemat energi, serta 

teknologi energi terbarukan, seperti turbin angin dan 

panel surya. 

Memperhatikan warna dari eksterior karena 

penggunaan warna terang cenderung dapat 

memantulkan panas, sedangkan untuk warna gelap akan 

menyerap panas dari luar.  

3. Air 

Penggunaan air dapat dihemat dengan menginstal 

sistem tangkapan air hujan. Cara ini akan mendaur ulang 

air yang dapat digunakan untuk menyiram tanaman atau 

menyiram toilet. Gunakan pula peralatan hemat air, 
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seperti pancuran air beraliran rendah, tidak 

menggunakan bathtub di kamar mandi, menggunakan 

toilet hemat air, dan memasang sistem pemanas air 

tanpa listrik. 

4. Kesehatan 

Penggunaan bahan-bahan bagunan dan furnitur 

harus tidak beracun, bebas emisi, rendah atau non-VOC 

(senyawa organik yang mudah menguap), dan tahan air 

untuk mencegah datangnya kuman dan mikroba lainnya. 

Kualitas udara dalam ruangan juga dapat ditingkatkan 

melalui sistim ventilasi dan alat-alat pengatur 

kelembaban udara. 

5. Meminimalkan Pemanasan Kawasan 

Sebagian besar kawasan terbangun memiliki suhu 

udara yang relatif lebih tinggi, karena banyaknya material 

keras seperti bata, jalan, atap. Maka dari itu perlunya 

melakukan penghijauan kawasan dengan cara 

memberikan tempat untuk penghijauan di area sekitar 

bangunan. Vegetasi – vegetasi yang di tanam dapat 

menjadi peneduh dan menurunkan suhu yang ada 

disekitarnya. Penggunaan perkerasan muka tanah 

diperhatikan tidak selalu menggunakan beton aspal, 
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tetapi dapat menggunakan seperti grassblock yang pada 

celahnya dapat diberi tanaman rumput. 

5.1.2. Studi Preseden 

COR, Miami 

COR merupakan bangunan tingkat tinggi yang berada di 

Miami. Bangunan ini menerapkan tema Green building pada 

bangunanya. Bangunan ini di desain oleh “Oppenheim 

Architecture + Design” yang berlokasi di Miami, Florida. Luas 

dari bangunan ini 480.000 sqf. 

 

Gambar 5. 1 3d Bangunan COR 

Sumber : http://www.archdaily.com/87063/cor-oppenheim-architecture-design 
Diakses Tanggal 19 Februari 2017 
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Bangunan ini mendapatkan sertifikasi LEED Platinum 

Certification. Berikut merupakan teknologi green building yang 

diterapkan di bangunan ini: 

• Menggunakan wind turbine dan photovoltaic panels 

sebagai pembaruan energi listrik dan untuk air panas. 

• Gray Water System 

• Adanya roofgarden pada bagian tempat tinggal. 

• Lantai menggunakan bahan bambu. 

• Lantai kaca yang terbuat dari bahan daur ulang. 

• Urinal tanpa menggunakan air. 

• Kaca jenis e-glass 

• Cat yang memiliki tingkat VOC yang rendah. 

 

Gambar 5. 2 Roof Garden COR 

Sumber : http://www.archdaily.com/87063/cor-oppenheim-architecture-design 
Diakses Tanggal 19 Februari 2017 
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5.1.3. Kemungkinan Penerapan Teori Tema Desain 

Penerapan teori tema desain Industrial Green Building 

pada bangunan pabrik custom furniture, dapat disimpulkan 

sebagai berikut: 

a. Penerapan teknologi photovoltaic panels yang berfungsi 

merubah cahaya matahari menjadi sumber listrik. Ini dapat 

dimanfaatkan pada lampu – lampu dan alat – alat elektronik 

yang ada di area pabrik. 

b. Menerapkan sistem pencahayaan alami yang maksimal 

agar mengurangi penggunaan lampu. 

c. Rain water harvesting memanfaatkan air hujan untuk 

dijadikan sebagai air bersih. 

d. Pemilihan material yang ramah lingkungan dan tidak 

beracun. 

e. Limbah – limbah yang dihasilkan pabrik furniture tidak 

dibuang secara sembarangan agar tidak mencemari 

lingkungan. 

5.2. Kajian Teori Permasalahan Dominan 

“Menata layout alur dan sirkulasi produksi untuk memaksimalkan 

proses produksi” 
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5.2.1. Uraian Interpretasi dan Elaborasi Teori Permasalahan 

Desain 

Untuk meningkatkan efisiensi dalam produksi, perlu 

memperhatikan alur dan sirkulasi proses produksi apakah 

sudah sesuai. Sehingga dalam sebuah pabrik custom furniture 

ini pada saat memproduksi furniture dapat menghasilkan 

produk yang maksimal selama jam kerja. 

Dengan menata alur produksi diharapkan dapat 

meningkatkan kapasitas produksi yang ada di pabrik custom 

furniture. Perlunya perencanaan dalam menata layout ruang 

produksi agar sesuai dengan alur produksi. Dan juga perlunya 

memperhatikan sirkulasi dan penataan mesin agar sesuai 

dengan arahnya. 

Pengaturan lebar jalur sirkulasi antar pergantian divisi 

produksi agar dapat dilalui oleh alat bantu pemindah barang 

furniture dari divisi satu ke divisi selanjutnya. Dengan ukuran 

yang pas diharapkan dapat menggunakan trolley untuk 

pemindahan bahan furniture, forklift jika barang yang dipindah 

banyak atau dalam dimensi cukup besar. Adapun sirkulasi 

yang dilewati para pekerja juga tidak terganggu dengan 

aktifitas jalur untuk bahan furniture. 
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Teknologi Penunjang 

Berikut merupakan alat – alat penunjang yang digunakan 

untuk membantu mempercepat proses pemindahan barang 

antar divisi melalui jalur sirkulasi produksi: 

1. Hand Pallet 

 

Gambar 5. 3 Hand Pallet 

Sumber : https://indonesian.alibaba.com/product-detail/workshop-hand-pallet-
truck-for-sale-forklift-truck-3-tons-60310066388.html Diakses Tanggal 19 

Februari 2017 

Hand pallet merupakan alat transportasi yang membantu 

dalam pemindahan barang. Biasa digunakan pada pabrik – 

pabrik produksi, memudahkan dalam pemindahan barang 

dan juga ringan dalam pengoperasiannya. Hal ini dibantu 
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dengan adanya hidrolis pada hand pallet. Kapasitas hand 

pallet tergolong besar yaitu 2 – 3 ton dalam sekali 

mengangkut barang. 

 

2. Trolley 

 

Gambar 5. 4 Trolley 

Sumber : http://www.jdfabrication.in/trolleys.aspx Diakses Tanggal 19 Februari 
2017 

Trolley merupakan alat bantu untuk membawa barang, hal 

ini berfungsi di pabrik custom untuk membawa komponen – 

komponen kayu kecil yang akan dijadikan untuk bahan 

furniture. Dengan daya tampung kecil hanya cocok untuk 

mengangkut bahan yang tidak terlalu banyak dalam sekali 

perpindahan. 
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3. Fork Lift 

 

Gambar 5. 5 Fork Lift 

Sumber : https://en.wikipedia.org/wiki/Forklift Diakses Tanggal 19 Februari 2017 

Merupakan alat transportasi pemindahan barang yang 

dalam kapasitas besar dan berat. Forklift ini menggunakan 

tenaga mesin yang dioperasikan oleh manusia. Dalam 

lingkup pabrik furniture, alat ini cocok untuk digunakan 

pemindahan log kayu dan papan kayu yang setelah keluar 

dari kiln dry. 

5.2.2. Studi Preseden 

PT.Integra Indocabinet, Sidoarjo, Jawa Timur 

PT. Integra Indocabinet merupakan pabrik furniture yang 

berdiri sejak tahun 1989 di Sidoarjo, Jawa Timur. Pabrik ini 
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menggunakan forklift sebagai alat transportasi pemindahan 

bahan kayu yang ingin di proses lebih lanjut. 

 

Gambar 5. 6 Proses Pemindahan Papan Kayu Menggunakan Fork Lift 

Sumber : http://www.integragroup-indonesia.com diakses tanggal 18 Februari 
2017 

Hal ini memudahkan proses produksi furniture yang 

dijalankan, karena membutuhkan alat bantu untuk proses 

pemindahan bahan kayu agar lebih efisien waktu.  
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Gambar 5. 7 Penggunaan Fork Lift Pada Pengangkutan Log Kayu 

Sumber : http://www.integragroup-indonesia.com diakses tanggal 18 Februari 
2017 

Di dalam lingkup finishing, pabrik ini menggunakan jalur 

conveyor agar proses finishing berjalan terus dari finishing 

awal hingga pengeringan akhir tanpa ada operator yang 

memindahkannya. Sehingga proses finishing dapat terus 

berjalan dengan lancar tanpa ada yang berhenti selama jam 

kerja. 

5.2.3. Kemungkinan Penerapan Teori Permasalahan Dominan 

Penerapan pada proyek pabrik custom furniture dari 

studi preseden ini adalah akan dibagi menjadi tiga bagian alat 

bantu yang dikelompokan: 

1. Seluruh Area Pembahanan dan kiln dry menggunakan 

sistem transportasi forklift dalam memindahkan bahan – 

bahan yang akan diproses. 

2. Pada area mesin konstruksi, area perakitan, area 

veneering, area perakitan, dan area sample menggunakan 
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transportasi pemindahan barang dengan alat Hand pallet 

dan trolley. 

3. Dan pada proses finishing dapat menggunakan metode 

conviyer agar efisien dalam proses finishing.  
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