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BAB V 

KAJIAN TEORI 

5.1 Kajian Teori Penekanan atau Tema Desain 

Pada projek “Perancangan Asrama Mahasiswa di Kabupaten Sleman, 

Yogyakarta” mengambil tema desain Arsitektur Tropis. 

Latar belakang pemilihan penekanan desain didasari oleh kerangka 

pemikiran, sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagram 5. 1 Diagram Kerangka Pemikiran Penekanan Desain 

Sumber: Analisa Pribadi 
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5.1.1 Elaborasi Interpretasi dan Penekanan desain 

 Pengertian Arsitektur Tropis 

Menurut Satwiko (2009:2), Iklim tropis berdasarkan 

letak geografis terbagi menjadi 2, yaitu tropis kering dan tropis 

lembab. Berdasarkan letak geografis, Indonesia memiliki iklim 

tropis lembab karena secara letak geografis berdekatan 

dengan perairan (hutan tropis, daerah dengan angin musim, 

savanan lembab). 

  Menurut Lippsmeier (1994:1), Arsitektur tropis 

merupakan suatu rancangan bangunan yang dirancang untuk 

memecahkan permasalahan-permasalahan yang terdapat di 

daerah tropis. Suhu udara dan kelembapan udara 

menentukan kenyamanan. Iklim tropis merupakan iklim yang 

terjadi pada daerah yang berada pada 23,5° lintang utara 

hingga 23,5° lintang selatan. Ciri utama iklim tropis adalah 

temperatur yang tinggi dengan angka rata- rata tahunan tidak 

dibawah 20°C. 

  Menurut Lippsmeier (1994:18), masalah umum dan 

masalah bangunan pada daerah tropis lembab adalah 

paparan sinar matahari yang panasnya kurang mengenakan, 

pergerakan udara lambat, perlunya perlindungan terhadap 

radiasi matahari, dan curah hujan yang tinggi. 



209 | P A A  7 2  
 

  Hal yang perlu diperhatikan pada bangunan sebaiknya 

terbuka dengan jarak yang cukup antara masing bangunan 

utuk menjamin terjadinya sirkulasi udara yang baik. Orientasi 

bangunan menghadap ke selatan-utara untuk mencegah 

terjadinya panas di dalam ruang, terjadinya ventilasi silang di 

dalam bangunan, ruang sekitar bangunan diberi peneduh 

yang tidak menganggu pergerakan arus udara dan adanya 

peyaluran air hujan dari atap dan halaman. 

  Menurut Karyono, T.H dalam Kemapanan, 

Kenyamanan, dan Penghematan Energi, melemen-elemen 

tropis lembab, yaitu: 

 Matahari, 

 Angin. 

 Hujan, 

 Kelembaban. 

Elemen iklim tersebut sangat berpengaruh terhadap aspek 

kenyamanan fisik manusia. Arsitektur tropis diharapkan dapat 

memecahkan persoalan iklim tersebut. Bukan sebatas aspek 

atap yang lebar namun terdapat aspek penting lainya, yaitu: 

1. Hemat energi, 

2. Kenyamanan, di bagi menjadi 2 kategori: 

a. Kenyamanan psikis: bersifat personal dan kualitatif. 
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b. Kenyamanan fisik: kenyamanan spatial (ruang), 

kenyamanan visual (pengelihatan), kenyamanan Audial 

(pendengaran), kenyamanan thermal (suhu). 

 Pada arsitektur tropis, paling di tekankan kenyamanan 

fisik karena berkaitan dengan persoalan iklim. Aspek yang 

paling penting adalah kenyamanan visual (pencahayaan) 

dan kenyamanan thermal (suhu), dua aspek tersebut 

dominan perlu dipecahkan untuk mencapai kebutuhan 

kenyamanan secara fisik dengan menggunakan energi 

serendah mungkin. 

  Menurut Purwanto (2006:5), faktor-faktor klimatologis 

yang mempengaruhi kenyamanan pada iklim tropis lembab, 

yaitu: 

 Panas matahari 

Sinar matahari membawa panas, radiasi matahari 

serta kesilauan. Arah hadapdari bangunan perlu di 

perhatikan, sehingga dapat mengantisipasi pengaruh 

buruk dari panas matahari. Panas matahari pagi sangat 

baik untuk tubuh sehingga pada sisi bangunan yang 

cenderung ke timur dapat dibuka supaya sinar matahari 

dapat masuk ke dalam bangunan. Namun, jika panas 

matahari tersebut memiliki dampak tidak baik bagi tubuh, 
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maka sisi tersebut di beri penghalang berupa sun 

shading atau parapet. 

 Temperatur  

Temperatur udara yang cukup tinggi kususnya di 

daerah tropis ini dikarenakan oleh panas matahari yang 

terus menerus sepanjang tahun. Temperatur ini dapat 

diminimalisir dengan adanya pergerakan udara 

sehingga dicapai temperatur yang ideal. 

 Kelembaban udara yang tinggi 

Tidak nyamanya berada di daerah tropis lembab 

ini adalah tingginya tingkat air dan komposisi udara yang 

cukup tinggi, sehingga penguapan tubuh manusia tidak 

berjalan yang normal sangat didengan cepat.untuk 

mencapai standar kelembaban yang nyaman, maka 

dibutuhkannya pergerakan udara. 

 Pergerakan udara 

Pergerakan udara yang normal sangat di 

butuhkan untuk menurunkan temperatur kulit.  

Pergerakan udara ini sangat dibutuhkan sebagai 

penghawaan alami, dengan membuka lubang ventilasi 

yang besra dapat diharapkan terjadinya ventilasi silang 

(cross ventilation). 
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Masih menurut Purwanto (2006:32) Parameter 

perancangan bangunan selain faktor kenyamanan, yaitu: 

 Orientasi (orientation) 

Orientasi bangunan terhadap arah mata angin 

mempengaruhi perletakan lubang pembukaan, karena 

sinar dan panas matahari dapat masuk ke dalam 

bangunan melalui lubang tersebut.selain itu dengan 

orientasi juga digunakan sebagai penentu besarnya 

aliran udara yang masuk sehingga dapat menetralisir 

kelembaban yang terjadi. Oleh karena itu, orientasi 

bangunan sangat di penting bagi perencanaan 

bangunan dan pola tata massa di daerah iklim tropis 

lembab. 

 Isolasi/Penyekatan (insulation), 

Isolasi terhadap panas, hujan sangat diperlukan. 

Atap bangunan harus dapat direncanakan untuk 

menahan hujan dan menahan masuknya panas 

matahari ke bangunan. Sedangkan jendela harus dapat 

menahan hujan dan debu yang dibawa oleh terpaan 

angin. Namun tidak di benarkan jika merencanakan 

dengan menutup jendela dari bahan yang masif. 
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 Pembayangan (shading) 

Pembayangan merupakan upaya untuk 

meminimkan paparan sinar matahari yang masuk ke 

dalam bangunan, karena sinar matahari inisifatnya 

membawa panas matahari. 

 Aliran udara (high cross ventilation) 

Aliran udara yang terjadi di dalam bangunan 

dapat menetralisir kelembaban udara yang ada di dalam 

bangunan. 

 Pemanfaatan tanaman (using plants) 

Pemanfaatan tanaman ini digunakan sebagai 

filter debu, barrier dari derasnya aliran angin, kebisingan 

suara. Penataan vegetasi yang tepat akan memberikan 

banyak dampak positif serta memberikan keuntungan 

untuk bangunan. 

 Sistem ventilasi atap  (roof ventilation) 

Atap direncanakan memiliki ventilasi yang baik, 

karena disebabkan oleh masuknya panas matahari ke 

bangunan melalui atap. Namun hal ini dapat di kurangi 

dengan adanya pengaliran udara dari luar ke dalam 

atap. Pemilihan nahan penutup dan bentuk atap untuk 

menciptakan sistem ventilasi. Manfaatnya dari sistem ini 

adalah sebagai penetralisir panas matahari yg masuk 
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sehingga panas yang masuk ke bangunan tidak terlalu 

besar. 

Faktor-faktor tersebut digunakan sebagai parameter 

untuk menemukan perencanaan bangunan di daerah 

yang beriklim lembab. Dengan memperhatikan serta 

menerapkan parameter tersebut diharapkan 

kenyamanan termal dapat dicapai tanpa harus 

memanfaatkan sistem artificial. 

5.1.2 Studi Preseden 

 Asrama Universitas Indonesia, Depok. 

Asrama UI depok memiliki gaya arsitektur tropis 

dengan desain atap yang miring, pada bagian bawah dinding 

memakai batu alam serta memiliki bukaan/jendela yang 

cukup banyak. 

 
Gambar 5. 1 Penggunaan atap miring pada Universitas Indonesia, 

Depok 

Sumber: google.com 

 



215 | P A A  7 2  
 

 

Gambar 5. 2 Penggunaan tritisan pada Asrama Universitas Indonesia, 

Depok 

Sumber: google.com 

 

Penggunaan teritisan pada atap ini berfungsi sebagai 

pembayangan. Sehingga paparan sinar matahari dapat 

terhalang dengan adanya tritisan tersebut. Selain itu 

penggunaan teritisan juga dapat mencegah masuknya air 

hujan ke dalam bangunan. 

 Wisma Dharmala Sakti (Jakarta) 

 
Gambar 5. 3 WIsma Dharmala Sakti 

Sumber: Pinteres 

 

https://www.pinterest.com/roniacat/paul-rudolph/
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Wisma Dharmala Sakti dirancang oleh Arsitek keenam 

asal AS, Paul Rudolph, bangunan ini memiliki semboyan 

“Health of Future”. Gedung ini memiliki fasad yang unik dan 

artistik serta memiliki kelebihan dalam kaitanya dengan iklim 

tropis. Bentuk atap yang di rancang Paul Rudolph terinspirasi 

dari bentuk atap Indonesia yang memiliki overstek sebagai 

merespon iklim tropis. 

Desain Wisma Dharma Sakti ini menerapkan konsep 

Tropis vernakular. Arsitek mencombine berbagai potensi 

alami yang tersedia di lingkungan site berada, dan 

memanfaatkan untuk membantu life cycle bangunan. 

  
Gambar 5. 4 Tretment panas matahari ke dalam wisma Dharma Sakti 

Sumber: google.com 

 

Dengan pemanfaatan bidang-bidang miring pada 

fasade yang berfungsi sebagai canopi dan sunlouver (perisai 

matahari) membuat udara di dalam ruangan tidak panas serta 

adanya void di tengah-tengah gedung membuat sirkulasi 

udara berjalan dengan baik. Dengan adanya tanaman rambat 

yang hijau membuat atmosfer udara yang sejuk di sekitar 
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bangunan. Dengan terjadinya pergerakan udara, maka di 

sebut sebagai penghawaan alami. 

5.1.3 Kemungkinan Implementasi Teori Penekanan Desain 

 Orientasi bangunan yang tepat dengan memaksimalkan 

datangnya angin dan meminimalkan permukaan yang 

mendapat paparan sinar matahari 

 Memaksimalkan penghawaan alami dan pencahayaan alami 

pada bangunan bertingkat 

 Menggunakan sistem cross ventilation supaya terjadi 

pertukaran udara di dalam ruangan 

 Memaksimalkan penggunaan teritisan pada atap 

 Menghindari penggunaan atap datar / atap dak beton 

 Penggunakaan sun shading dan wind shading untuk 

menghindari silau dan pergerakan angin yang kencang. 

 Memaksimalkan penataan vegetasi dan ruang terbuka hijau 

supaya dapat mengalirkan udara ke dalam bangunan dan 

menjadikan lingkungan menjadi sejuk   
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5.2 Kajian Teori Permasalahan Dominan atau Fokus Kajian 

5.2.1 Interpretasi dan Elaborasi Permasalahan Dominan 

Fokus kajian dalam perancangan asrama mahasiswa di 

Kabupaten Sleman, Yogyakarta ini adalah penataan unit ruang 

asrama untuk optimalisasi penghawaan alami. Yang nantinya 

ingin dicapai adalah supaya penataan unit asrama dapat 

mengoptimalkan penghawaan dan penghuni di dalam dapat 

merasa sejuk. 

Bentuk dan metode bangunan yang modern pada bangunan 

umumnya menggunakan AC. Akan tetapi dengan adanya instalasi 

penyejuk udara maka anggaran biaya menjadi banyak. Untuk itu 

sangat penting untuk memikirkan bagaimana cara memperbaiki 

kondisi ruang tetap sejuk namun dengan cara yang alami. Ada 

beberapa cara/metode yang dapat mempengaruhi kesejukan 

antara lain: orientasi, ventilasi silang, suhu dan kelembaban 

udara, vegetasi. (Lippsmeier, Bangunan Tropis,1994) 

Menurut lippsmeier (1997:103) bangunan tropis yang 

mengoptimalkan kenyamanan termal harus keterbukaan 

(openness) untuk mengalirkan udara. Serta pada ruangan 

menggunakan open plan untuk menjaga agar angin tidak 

terhambar dengan adanya partisi. 

Dalam hal ini, konsep penataan unit ruang asrama terhadap 

pengudaraan untuk optimalisasi penghawaan alami. Di dalam 
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asrama mahasiswa ini ruang yang membutuhkan penghawaan 

alami di letakan di area yang terkena aliran udara secara 

langsung. Sehingga unit ruang tersebut akan menerima aliran 

udara yang lebih banyak. Ruang yang membutuhkan 

penghawaan alami lebih banyak adalah unit hunian asrama 

(kamar tidur). Dimana tingkat aktivitas penghuni lebih banyak di 

dalam ruang tersebut.  

Beberapa macam tata ruang dan sirkulasi hunian unit asrama, 

diantaranya: (De Chiara, 1983:253) 

1. Single Loaded Coridor/ Gallery Acces 

 
Gambar 5. 5 Single loaded coridor 

Sumber: Time-Saver Standars for Building Types 

Menurut De Chiara (1983:253) tata ruang dengan sistem 

Open Corridor/ Single Loaded Coridor/ Gallery Acces adalah 

Hunian mahasiswa yang memiliki sirkulasi memanjang yang 

meletakkan unit - unit hunian hanya pada salah satu sisi 

selasar, sedangkan sisi satunya merupakan open view. 
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2. Double Loaded 

Masih menurut De Chiara (1983:253) Tata ruang dengan 

sistem Interior Coridor/ Double Loaded Corridor adalah 

sirkulasi memanjang yang berada di antara ruang-ruang 

hunian yang saling berhadapan. Pada tipe ini unit – unit 

hunian di susun berderet dan berhadap-hadapan. 

 
Gambar 5. 6 Double Loaded 

Sumber: Time-Saver Standars for Building Types 

Menurut Ching, Francis D.K (2008:62) Bentuk linier 

seperti gambar diatas dihasilkan dari suatu perubahan 

proporsional di dalam sebuah dimensi bentuk ataupun 

penataan serangkaian bentuk yang terpisah di sepanjang 

sebuah garis. Rangkaian bentuk ini bersifat mengulang. 

3. Centered corridor 

Menurut De Chiara (1983:253) Centered Corridor adalah 

Sirkulasi utama terpusat di seputar sirkulasi vertikal. Pada tipe 

ini, unit – unit hunian berada di sekeliling elemen pusat. 
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Gambar 5. 7 Centered corridor 

Sumber: Time-Saver Standars for Building Types 

4. Vertical House 

Menurut De Chiara (1983:253) rumah vertical (Vertical 

House) adalah Rangkaian dari 4-8 unit – unit hunian dan tiap 

kelompok tersebut memiliki tangga dan kamar mandinya 

sendiri, sehingga dapat menciptakan perasaan seperti 

rumah sendiri. 

 

Gambar 5. 8 Vertical house 

Sumber: Time-Saver Standars for Building Types 
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Kesimpulan yang diambil dari tata ruang bangunan asrama 

adalah dengan menggunakan double loaded. 

 
Gambar 5. 9 Double Loaded 

Sumber: Time-Saver Standars for Building Types 

 

Sistem double loaded seperti gambar diatas memiliki 

kelebihan dan kekurangan, yaitu:  

 Kelebihan: Pemanfaatan ruang sirkulasi dan ruang bersama 

lebih efisien, ruang hunian dapat dicapai dari berbagai arah 

dan legibilitynya cukup baik. 

 Kekurangan: Privasi ruang hunian sangat tidak terjaga kaena 

melebur jadi satu dengan aktivitas yang terjadi di sepanjang 

selasar, pencahayaan alami dan ventilasi silang hanya dapat 

dirasakan oleh ruang hunian yang berada pada tepi selasar. 

 

Dengan demikian, maka penggunaan sistem double loaded 

perlu di kembangkan untuk mendapatkan tatanan hunian yang 

dapat memaksimalkan penghawaan alami serta pencahayaan 

buatan. Berikut adalah pengembangan dari sistem tatanan double 

loaded. 
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Gambar 5. 10 Ilustrasi pengembangan double loaded 

Sumber: Analisa Pribadi 

Pengembangan bentuk gambar diatas menggabungkan 

single loaded dan double loaded. Dengan memiliki sirkulasi tiap 

deret hunian, sehingga aktivitas para penghuni tidak melebur jadi 

satu. Dan tetap memiliki privasi masing-masing. 

Dari pengembangan tata ruang sistem double loaded seperti 

gambar diatas, yaitu diantara unit ruang berhadapan memiliki void 

sehingga penghawaan alami dapat terjadi di tiap unit hunian. 

Udara dapat masuk dan keluar, sehingga cross ventilasi akan 

optima terjadi di dalam tiap unit hunian asrama. 

  

 
Gambar 5. 11 Ilustrasi udara masuk ke unit asrama 

Sumber: Analisa Pribadi 
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Pemanfaatan ruang sirkulasi dan ruang bersama lebih efisien, 

ruang hunian dapat dicapai dari berbagai arah dan legibilitynya 

cukup baik, Maksimalisasi pencahayaan dan penghawaan alami 

pada ruang sirkulasi maupun ruang hunian, Privasi ruang hunian 

cukup terjaga kaena tidak melebur jadi satu. 

5.2.2 Studi Kasus 

 Asrama Mahasiswa UNDIP 

Tatanan unit hunian pada asrama mahasiswa UNDIP 

ini dengan menerapkan double loaded yang di kembangkan. 

Sirkulasi memanjang yang berada di tiap ruang-ruang hunian 

yang berhadapan.  

 
Gambar 5. 12 Tata Hunian Asrama UNDIP 

Sumber: Dokumentasi Pribadi 

 
Gambar 5. 13 Sisten Double Loaded pada Asrama UNDIP 

Sumber: Dokumentasi Pribadi 
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 Asrama Mahasiswa UNY Wates 

Pada Asrama Mahasiswa UNY Wates juga 

menerapkan tatanan unit hunian double loaded. Dengan 

sistem ini, Privasi ruang hunian cukup terjaga kaena tidak 

melebur jadi satu. 

  

 

Gambar 5. 14 Asrama UNY Wates Menggunakan Double Loaded 

Sumber: DOkumentasi Pribadi 

Dengan tatanan unit hunian tersebut, cross ventilation 

akan terjadi sehingga tiap unit hunian dapat merasakan 

penghawaan alami, Udara dapat masuk dan keluar. Sehingga 

pada unit hunian terjadi pergerakan udara. Serta dengan 

model tatanan yang demikian, pencahayaan alami juga akan 

tercapai. 
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5.2.3 Penerapam Teori Permasalahan Dominan 

 Dengan menerapkan sistem penataan double loaded yang di 

kembangkan. 

 
Gambar 5. 15 Arah angin masuk ke dalam unit hunian 

Sumber: Analisa Pribadi 

 Memaksimalkan penghawaan alami dan pencahayaan alami 

dengan menerapkan tatanan unit hunian double loaded yang 

sudah di kembangkan 

 Orientasi bangunan serta bukaan menghadap ke arah dimana 

datangnya angin 

 Bukaan yang saling berhadapan, supaya angin yang masuk 

dapat bergerak keluar 

 Dalam ruang meminimalkan sekat 


