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BAB V 

KAJIAN TEORI 

 

5.1 Kajian Teori Arsitektur Modern 

  Penekanan desain pada proyek bangunan perpustakaan UNIKA adalah 

ekologis modern. Penekanan desain ini diharapkan dapat menciptakan suasana 

yang sejuk, nyaman, dan menyegarkan. 

Uraian Interpretasi dan Elaborasi Teori Tema Desain 

Tema desain yang diangkat untuk diterapkan dalam proyek bangunan adalah 

arsitektur modern yang tetap melihat lingkungan sekitar, supaya dapat 

menciptakan suasana yang nyaman dan segar. Lokasi yang dipilih adalah 

kecamatan Mijen Semarang. 

Modern 

  Arsitektur modern merupakan kebalikan dari arsitektur klasik. Dalam 

arsitektur modern lebih fokus pada pengolahan ruang sebagai objek utama dan 

terlihat lebih sederhana. Arsitektur modern menekankan pada prinsip fungsional 

dan efisien. Fungsional berari bangunan harus mampu menampung semua 

aktivitas didalam bangunan dan efisien lebih diterapkan pada efisien waktu, biaya, 

dan maintenance. 

  Kata modern dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang memiliki kaitan 

dengan setiap hal yang berkembang pada masa kini atau yang menunjukkan 

karakter kekinian. Untuk suatu hunian, hunian yang modern berarti hunian yang 

memiliki dan menunjukkan adanya ciri Arsitektur Modern. Hunian yang memiliki 

gaya Arsitektur Modern harus mampu menghadirkan gaya hidup masa kini di 

dalam bangunan. 
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  Arsitektur Modern memiliki prinsip yaitu fungsional dan efisiensi. 

Fungsional berarti bangunan tersebut benar-benar mampu mewadahi aktifitas 

penghuninya, dan efisiensi harus mampu diterapkan ke berbagai hal, efisiensi 

biaya, efisiensi waktu pengerjaan dan aspek free maintenance pada bangunan. 

Arsitektur Modern itu timbul karena adanya kemajuan dalam bidang teknologi 

yang membuat manusia cenderung memilih sesuatu yang ekonomis, mudah dan 

bagus. 

  Arsitektur Modern dimulai dengan adanya pengaruh Art Nouveau yang 

banyak menampilkan keindahan plastisitas alam, dilanjutkan dengan pengaruh Art 

Deco yang lebih mengekspresikan kekaguman manusia terhadap kemajuan 

teknologi. Konsep tersebut kemudian dimanifestasikan ke dalam media Arsitektur 

dan seni, serta gaya hidup. 

Karakteristik Arsitektur modern pada umumnya adalah: 

• Menolak gaya lama. 

• Menolak bordiran atau ukiran dalam bangunan. 

• Menyederhanakan bangunan sehingga format detail menjadi tidak perlu. 

• Mengadopsi prinsip bahwa bahan dan fungsi sangatlah menentukan hasil 

bangunan. 

• Memandang bagunan sebagai mesin. 

a. Bentuk dan Ruang dalam Arsitektur Modern 

  Perkembangan Arsitektur Modern meliputi perkembangan pemikiran 

mengenai konsep bentuk, ruang, fungsi, dan konstruksi. Penekanan disini lebih 

pada pembahasan bentuk dan ruang. Ciri pokok dari bentuk adalah ”ada dan 

nyata atau terlihat atau teraba”, sedangkan ruang memiliki ciri khas “ada dan tak 

terlihat atau tidak nyata”. Ditinjau dari segi bentuk, bangunan Arsitektur Modern 

memungkinkan untuk menghasilkan bentuk-bentuk yang tidak biasa karena 

perkembangan teknologi struktur dan konstruksi serta perkembangan teknologi 
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bahan. Sedangkan dilihat dari segi ruang bangunan Arsitektur Modern bersifat 

lebih mengalir berdasarkan proses sirkulasi dan berkegiatan. 

  Dari segi konstruksi, perkembangan Arsitektur Modern ditandai oleh 

penggunaan konstruksi beton bertulang, baja dan bahan-bahan bangunan yang 

ringan. Dilihat dari segi fungsi, bentuk bangunan Arsitektur Modern menggunakan 

modul manusia ( Le Corbusier ), karena bangunan ditekankan pada fungsinya. 

Berdasarkan Slogan Le Corbusier “rumah sebagai mesin untuk tempat tinggal”, 

yang menginginkan dua hal. Yang pertama adalah sebuah rumah yang 

menyerupai mesin yang murah, standard, mudah digunakan dan mudah dalam 

perawatan. Tapi ia juga mengartikan sebuah rumah yang didisain dengan 

kejujuran. Oleh karena itu slogan tersebut menjadi terkenal pada masa 

perkembangan Arsitektur Modern dan menjadi konsep dasar suatu rancangan 

bangunan yang modern. 

b. Bentuk 

  Bentuk dalam Arsitektur Modern tidak ditentukan dan dibentuk dari fungsi 

maupun bahan bangunan yang dipakai. Dalam Arsitektur Modern bentuk, fungsi 

dan konstruksi harus tampak satu kesatuan dan muncul menjadi bentuk yang 

khusus dan spesifik antara gabungan ketiganya. Solusi unik umumnya karena 

teknik-teknik konstruksi modern menjadikan semua bentuk mungkin untuk 

dibangun. Bentuk yang diinginkan adalah bentuk-bentuk sederhana, karena 

semua gaya lama amat kompleks dan dipenuhi oleh ornamen. Bentuk dasar pada 

Arsitektur Modern adalah bentuk–bentuk geometri yang ditampilkan apa adanya. 

  Arsitektur Modern pada dasarnya masih melakukan pengulangan bentuk-

bentuk rasional pada awal abad 20, dimana fungsi masih menjadi inspirasi utama, 

dan pada masa kini bebas dalam mengembangkannya. Selanjutnya mereka 

memanfaatkan material dan teknik konstruksi yang baru, Muncul pemikiran baru 

tentang struktur yang tergantung pada tempat dimana bangunan itu dibangun. 
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c. Ruang 

  Satu hal yang tak dapat disangkal tentang Arsitektur Modern adalah 

kesadaran dalam mendesain ruang. Dalam sejarah, ruang telah ada hanya 

didalam struktur (diluar hanyalah alam, ketidakaturan dan tidak dapat diukur). 

Konsep ruang pada Arsitektur Modern yaitu ruang tidak terbatas meluas kesegala 

arah, ruang terukur/terbatasi/terlihat bayangan strukturnya (segi empat). Arsitektur 

Modern dipahami dalam tiga dimensi. Ruang yang di dalam merupakan 

eksperimen ruang tak terbatas dengan partisi yang dapat ditelusuri melalui ruang-

ruang yang dilalui. Pola perletakan ruang lebih mengalir dan berurutan 

berdasarkan proses kegiatan. 

  Pada perkembangannya Arsitektur Modern memiliki bentuk dan struktur 

yang tetap. Bagian fisik dari Arsitektur Modern sebagai pemecahan yang radikal 

dari sebuah masalah yang fungsional; yang tidak dapat hilang sebagai bagian dari 

estetika yang merupakan manipulasi dari ruang yang tidak terbatas dan tidak 

terukur. 

Studi Preseden 

Studi preseden yang dapat dijadikan refrensi dalam proyek bangunan 

perpustakaan antara lain : 
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Kemungkinan Penerapan Teori Desain 

Penerapan desain pada proyek perpustakaan UNIKA adalah : 

• Menciptakan bangunan yang fungsional, yang mampu menampung semua 

aktivitas dari pelaku. 

• Simetris dan seimbang tampak pada fasad luar bangunan. 

• Penerapan fleksibilitas ruang. Ruang yang dapat digunakan adalah ruang 

serbaguna dan aktivitas. Penataan zona disesuaikan dengan kebutuhan 

pelaku. 

• Material yang digunakan harus dapat memenuhi kenyamanan dan 

keamanan untuk mahasiswa.  

• Warna disesuaikan dengan kebutuhan aktivitas dan psikologis pelaku.  

• Konstruksi baja ringan sebagai struktur atap dan penggunaan bata sebagai 

pengisi kolom. 
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• Perencanaan bentuk massa bangunan disesuaikan dengan kondisi 

lingkungan sekitar.  

5.2 Kajian Teori Permasalahan Dominan Pada Proyek 

Uraian Interpretasi dan Elaborasi Permasalahan Dominan 

Latar belakang dari permasalahan dominan adalah kegaitan dan pelaku yang 

menempati proyek bangunan. Pada kasus proyek ini, pelaku yang paling 

membutuhkan perhatian khusus adalah mahasiswa. Beberapa permasalahan 

yang mendapat perhatian khusus antara lain adalah : 

• Kenyamanan  

Kenyamanan penataan ruang dan interior merupakan salah satu hal utama 

supaya mahasiswa merasa kerasan, nyaman untuk beraktivitas dalam bangunan.  

• Keamanan  

Sistem teknologi yang digunakan untuk mendukung keamanan pada 

perpustakaan, karena perpustakaan sebagian besar berisi material yang mudah 

terbakar seperpti buku, kemudian keamanan agar buku yang dipinjam dapat 

terdeteksi jika terbawa atau sengaja dibawa mahasiswa. Beberapa teknologi dan 

fasilitas pendukung dalam kegiatan perpustakaan adalah sensor kebakaran, 

penggunaan CCTV pada bangunan untuk memantau kegiatan dalam 

perpustakaan, tersedianya fire extinguisher sebagai alat untuk memadamkan api 

kecil jika ada tanda - tanda kebakaran. Alat detektor agar mengetahui jika 

mahasiswa membawa buku dari perpustakaan keluar tanpa izin. 

• Kemudahan  

Era sekarang membutuhkan segala sesuatu yang mudah dan praktis, sehingga 

dibutuhkan teknologi yang memudahkan mahasiswa dalam mencari judul buku di 

dalam perpustakaan atau teknologi untuk membaca bahan pustaka secara digital. 

 

 


