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BAB V 

KAJIAN TEORI 

 

5.1 Kajian Teori Tema Desain Arsitektur Art Deco 

 5.1.1  Uraian Interpretasi dan Elaborasi Teori Penekanan 

Desain 

a. Pengertian 

 Arsitektur Art Deco adalah sebuah gaya desain arsitektur 

yang bersifat dekoratif modern. Terdapat aliran Kubisme, 

Futurisme, dan Konstruktivisme serta mengambil ide desain 

dari Mesir, Siria dan Persia pada gaya art deco. Karakter atau 

bentuk khas dari art deco tidak hanya pada arsitektur 

bangunan tapi juga pada karya, furniture hingga produk 

elektronik. Karakter yang ditonjolkan pada arsitektur art deco 

yaitu memiliki ciri khas terdapat garis lurus, kaku, visual 

simetris, geometris dan cenderung mengikuti proporsi. 

h. Sejarah Art Deco 

Seniman, arsitek dan desainer Perancis yaitu Hector 

Guimard, Eugene Grasset, Raoul Lachenal, Paul Follot, 

Maurice Dufrene dan Emile Decour membentuk sebuah 

kolektif resmi La Société des artistes décorateurs. Mereka 

membuat prinsip-prinsip art deco yang dapat dikemukakan 
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di dunia Internasional. Langgam Art Deco terbentuk pada 

tahun 1920-1930 dan mulai dikenal pada pada Exposition 

Internationale des Arts Decoratifs Industriale et Modernes ( 

Eksposisi Internasional Seni Industri dan Dekoratif Modern) 

yang berlangsung di Paris pada tahun 1925, namun pada 

saat itu masih dikenal dengan istilah Style Moderne. 

Sedangkan istilah Art Deco muncul pada pada tahun 1968 di 

Amerika  pada buku yang ditulis oleh Bevis Hillier, Bayer 

(1992).  

Sampai pada tahun 1970 art deco mulai diterima cukup 

luas di masyarakat pada dunia arsitektur, desain maupun 

dunia furniture. Tidak hanya di Eropa namun juga di Amerika, 

terdapat produk-produk industri, furniture, peralatan rumah 

tangga yang memiliki desain bertema art deco. Art deco lebih 

memiliki khas ke modernisme namun memiliki ciri yang 

dekoratif. Karakter yang paling utama adalah bentuk 

geometrik, lengkung dan bentuk yang sederhana, 

penggunaan warna-warna cemerlang untuk menampilkan 

hadirnya dunia komersial dan teknologi. Dari sini mulai 

terbentuknya Arsitektur Art Deco dengan bentuk yang 

anggun dan berkembang sesuai jamannya. 
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i. Art Deco di Bandung 

  Perkembangan arsitektur art deco di Bandung tampil 

lebih sederhana, ciri khasnya yaitu memiliki elemen dekoratif 

geometris yang tegas dan keras seperti garis-garis lurus dan 

lengkung dan silinder. Menurut situs abouturban.com 

terdapat tipe bentuk yang ada pada ciri art deco di Bandung 

yaitu : 

1. Floral deco  

Tipe bentuk yang membentuk garis lengkungan dengan 

elemen-elemen bentuk ukiran bunga atau daun. 

 

Gambar 5. 1 Floral deco 
Sumber : newdesignfile.com 

 
 

2. Streamline deco  

Streamline deco memiliki tipe gaya arsitektur yang 

cenderung berbentuk lengkung dan menonjolkan gari-

garis tegas horizontal panjang. 
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Gambar 5. 2 Karakter Streamline Deco 
Sumber : pinterest.com 

  

 

Gambar 5. 3 Streamline Deco 
Sumber : floppydisc.wordpress.com 

 

3. Zig zag deco  

Memiliki pola bentuk garis yang tajam dan tegas 

berbentuk perulangan zig zag yang harmonis. 
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Gambar 5. 4 Zig zag deco building 

Sumber : ny.curbed.com/new-york-art-deco-architecture-map 

 

Bandung mendapat predikat ke Sembilan sebagai City 

Of Art Deco In The World. Didorong pertumbuhan 

pembangunan yang mana tema art deco masih sangat 

kental dan diminati dalam menumbuhkan ciri khas kota dan 

dapat dapat dikembangkan sebagai daya tarik wisata 

dengan dibuktikan banyaknya bangunan lama yang 

difungsikan kembali dan bangunan-bangunan baru bertema 

Art Deco. 

 

j. Karakteristik Art Deco 

Menurut situs arsitag.com, art deco memiliki karakteristik 

yang menunjukan ciri yang khas pada bangunan 

diantaranya adalah : 

1. Pola asimetris pada fasad art deco sebagai ciri yang baru 

sesuai trend dan tidak terkesan membosankan. 
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2. Puncak bangunan pada fasad biasanya berbentuk bidang 

atau menara sebagai tonjolan bangunan dalam point of view 

dari lingkungan. 

3. Sisi bangunan yang berbentuk lengkung, diterapkan pada 

beberapa sudut bangunan saja. Sisi lengkung ini merupakan 

salah satu ciri yang menonjol pada arsitektur art deco 

4. Terdapat bentuk struktur yang bertingkat seperti tangga 

dan berundak seperti pada gaya piramida Mesir yang 

dinamakan dengan ziggurat.  

5. Desain bangunan terdapat beberapa unsur abstrak dan 

terdapat beberapa hiasan untuk memperindah bangunan 

namun tetap serasi. 

6. Material yang beragam, hal ini ditujukan untuk 

menciptakan kesan serasi dalam dekorasi. Penggunaan 

beton sebagai material utamanya terutama untuk dinding. 

5.1.2  Studi Preseden 

a. Villa Isola 
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Gambar 5. 5 Villa Isola 

Sumber : tempatwisatadibandung.info 

 

 

  Villa isola merupakan rumah tinggal yang di desain oleh 

CP Wolff Schoemaker pada tahun 1933. Bangunan ini terletak 

di Jl. Dr. Setiabudi Km 8 dengan bentuk bangunan menyerupai 

kapal. Memiliki arsitektur bangunan dan tata letak yang menarik 

ini dapat menjadi contoh perpaduan serasi antara seni 

bangunan barat dan timur. Bangunan ini mampu menunjukkan 

semangat aliran modernisme dengan sentuhan Art Deco. 

Dipadukan dengan lingkungan berkontur, yaitu terletak pada 

punggung bukit, sehingga kita bisa menikmati pemandangan ke 

utara yakni Gunung Tangkuban Perahu dan ke selatan ke arah 

Kota Bandung, Katam (1955). 

Villa isola lebih mengutamakan pola garis-garis 

lengkung dan bentuk silinder pada fasad bangunan. 

Kesederhanaan bentuk belumlah mewakili semua konsep 
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arsitektur Art Deco ini karena kedinamisan ruang interior dapat 

dilihat dalam desain arsitektur bangunannya. 

 

b. Hotel Savoy Homan 

 
Gambar 5. 6 Hotel Savoy Homan 

Sumber :  skyscrapercity.com 

 

 
Gambar 5. 7 Hotel Savoy Homan 

Sumber :  edupaint.com 

 

Hotel Savoy Homann Bidakara Bandung ini, Merupakan 

Bangunan Hotel berbintang 4 berdiri diatas area seluas 

10.074 m2 dengan luas gedung 11.185 m2 (bangunan 

bertingkat).  
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 Tema yang ada pada bangunan hotel ini adalah 

Arsitektur Art Deco. Unsur –unsur dekoratif berupa garis-garis 

dan Bidang geometris, seperti penggunaan lampu dari kaca 

patri berwarnawarni, dan kusen dari besi. Art Deco pada 

bangunan Hotel Savoy Homann ini berupa garis – garis 

Horizontal, vertikal dengan irama komposisi tersusun 

sehingga terlihat adanya keselarasan, keseimbangan dan 

keharmonisan serta dilengkapi dengan menara tunggal yang 

menjulang tinggi, berperan sebagai penata perhatian. 

Penggunaan material baja untuk struktur bangunan dan 

pengolahan bentuk massa yang plastis dengan unsur 

horizontal pada fasad memperlihatkani internasionalisme 

yang dominan pada perancangan bangunan tersebut 

 

 

5.1.3  Kemungkinan Penerapan 

Bentuk bangunan yang akan diterapkan sesuai dengan tema 

arsitektur art deco pada proyek Makerspace dan Galeri ini 

mengambil unsur-unsur diantaranya : 

- Kesederhanaan dalam dekorasi. 

- Menggunakan bentuk-bentuk geometri dengan garis lurus 

yang kuat pada bidang horisontal dan vertikal yang dominan. 

- Penggunaan warna-warna lembut tapi kontras. 
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- Penggunaan bahan metal sebagai alternatif pengolahan 

desain. 

 

5.2 Kajian Teori Permasalahan Dominan 

5.2.1  Uraian Interpretasi dan Elaborasi Teori Penekanan 

Desain 

Dalam merancang sebuah Makerspace dan Galeri dimana 

permasalahan yang akan muncul adalah masalah sirkulasi maka 

perlunya optimalisasi sirkulasi ruang. Dengan adanya beberapa 

jenis ruang-ruang untuk berkerja membuat produk kreatif 

berbahan kayu dan tekstil maka sifat kegiatan dapat berubah 

sewaktu – waktu sesuai dengan kebutuhan, maka optimalisasi 

sirkulasi ruang adalah suatu solusi yang memungkinkan untuk 

menciptakan sebuah susunan ruang pada bangunan. Penataan 

sirkulasi baik didalam maupun luar bangunan merupakan salah 

satu cara untuk mendapatkan kenyamanan. 

 Optimalisasi 

Menurut KBBI “Optimalisasi adalah proses, cara dan perbuatan 

untuk mengoptimalkan (menjadikan paling baik, paling tinggi, 

dsb)”. Sedangkan dalam Kamus Oxford (2008, p. 358), 

“Optimization is the process of finding the best solution to some 

problem where “best” accords to prestated criteria”. Jadi, 

Optimalisasi adalah sebuah proses, cara dan perbuatan 

(aktivitas/kegiatan) untuk mencari solusi terbaik dalam beberapa 
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masalah, dimana yang terbaik sesuai dengan kriteria tertentu. 

Dalam proyek ini, topik yang diangkat adalah optimalisasi sirkulasi 

ruang sehingga dapat meningkatkan produktivitas, kualitas dari 

fungsi bangunan Makerspace dan Galeri. 

 

 Sirkulasi Ruang 

Sirkulasi ruang ialah “Pergerakkan / ruang lingkup gerak  suatu 

ruang yang saling berhubungan baik dengan fungsi, bentuk dan 

lain – lain. Sirkulasi ruang memiliki prinsip-prinsip diantaranya : 

 
Jalur hubungan ruang 

1. Melewati Ruang 

 

Gambar 5. 8 Melewati ruang 
Sumber : Arsitektur, bentuk, tatanan (1991) 

 

 

Hubungan melewati ruang-ruang yang terbentuk dengan 

memperhatikan integritas tiap ruang. Ruang-ruang yang ada 

menjadi perantara bagi terciptanya sirkulasi dan jalur tiap ruang 

yang berbeda, dapat terciptanya ruang perantara sebagai 

penghubung. 
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2. Menembus Ruang : 

 

Gambar 5. 9 Menembus ruang 
Sumber : Arsitektur, bentuk, tatanan (1991) 

 
 

Jalur hubungan ruang yang pergerakannya dapat menembus 

tiap-tiap ruang yang saling berkaitan fungsinya, sehingga tercipta 

pola peristirahatan dan gerak di dalamnya. Jalur tersebut dapat 

berbentuk aksial, miring atau di sepanjang tepi ruang.   

3. Berakhir Dalam Ruang : 

 

Gambar 5. 10 Berakhir dalam ruang 
Sumber : Arsitektur, bentuk, tatanan (1991) 

 

 

Hubungan ruang dengan sirkulasi pergerakan dan ruang gerak 

yang berakhir dalam ruang. Hubungan ini banyak digunakan untuk 

ruang-ruang yang penting secara fungsional maupun simbolis. 

 

 Konfigrurasi Jalur menurut DK Ching dalam buku Architecture: 

Form, Space and Order (1991) 
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a. Linear 

Jalur lurus berbentuk garis linear dengan sederetan ruang 

yang berulang dengan organisasi yang terpotong, saling 

bersimpangan, memiliki cabang  atau membrntuk arah putar 

balik. 

 

Gambar 5. 11 Linear 

Sumber : Arsitektur, bentuk, tatanan (1991) 
 

 

b. Radial 

Konfigurasi radial membentuk system jalur-jalur linear yang 

memanjang dan bisa berlawanan serta akhir konfigurasi di  

sebuah titik pusat. 
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Gambar 5. 12 Radial 

Sumber : Arsitektur, bentuk, tatanan (1991) 

 

c. Spiral 

Konfigurasi spiral memiliki sebuah jalur tunggal yang searah 

secara bersama dan menerus, jalur ini memiliki awalan dan 

akhiran di titik pusat dengan melingkar menjauh atau 

mendekati titik pusat. 

 

Gambar 5. 13 Spiral 

Sumber : Arsitektur, bentuk, tatanan (1991) 

 

d. Grid 

Terbentuk dari 2 jalur vertical dan horizontal yang saling 

berpotongan sehingga menciptakan sebuah area berbentuk 
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bujur sangkar sehingga jalur-jalur ruang tersebut terkesan 

rapi an teratur. 

 

Gambar 5. 14 Grid 
Sumber : Arsitektur, bentuk, tatanan (1991) 

 
 

 

e. Jaringan 

Jaringan merupakan konfigurasi yang terbentuk dari titik-

titik yang saling terhubung oleh adanya jalur ruang. 

 

Gambar 5. 15 Jaringan 
Sumber : Arsitektur, bentuk, tatanan (1991) 
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f. Komposit 

Terdiri dari kombinasi beberapa macam konfigurasi pola-

pola jalur ruang yang saling terhubung dan membentuk 

ruang sesuai kebutuhan. 

 

 

5.2.2  Studi Preseden 

 Indoestri Makerspace 

Lokasi : Jakarta Barat 

Luas : 2000 m² 

 
Gambar 5. 16 Indoestri koridor 
Sumber : Dokumentasi pribadi 

 

 

 
Gambar 5. 17 Indoestri workshop 

Sumber : Dokumentasi pribadi 

 
 

 Indoestri merupakan sebuah tempat untuk membuat suatu 

karya dengan buatan tangan sendiri dan dibimbing oleh praktisi 
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yang ahli dibidangnya. Terdapat berbagai kelas yang disediakan 

hal mulai dari woodworking, metalworking, textile & leather hingga 

surface.  

 
 

Gambar 5. 18 Denah Lt. 1 Indoestri 

Sumber : Manual.co.id 
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Gambar 5. 19 Denah Lt. 2 Indoestri 

Sumber : Manual.co.id 

 

  

 Lantai 1 Indoestri cenderung memiliki hubungan ruang yang 

bersifat linear dan melewati ruang. Terdiri dari ruang kelas yang 

sejajar dan berurutan, di depan ruang kelas terdapat ruang 

penjualan alat serta area kantor pengelola. 

 Sirkulasi pada area workshop di lantai 2 bergabung menjadi 

satu pekerjaan produksi kayu, metal, tekstil namun terdapat 

pemisahan ruang-ruang alat berupa sekat. Pola konfigurasi 

cenderung radial yang mana ruang area tengah merupakan tempat 
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kerja meja dan area alat-alat produksi berada disekelilingnya 

sehingga area utama berada di tengah-tengah yaitu are meja kerja 

sedangkan area pendukung berada di sekitar yaitu berupa sekat-

sekat ruang berisi mesin dan peralatan untuk membuat produk 

kayu, metal, tekstil, kulit, keramik dll. 

 

5.2.3  Kemungkinan Penerapan 

 

 Penggunaan konfigurasi jalur berupa konfigurasi komposit 

dengan menggabungkan jalur linear dan radial sehingga 

tercipta sirkulasi yang fleksible. 

 Hubungan jalur dan ruang adalah dengan melewati ruang dan 

menembus ruang. Menembus ruangan digunakan bagi ruang-

ruang tertentu yang memiliki hubungan dari proses beraktifitas 

pada satu area yang berdekatan. 

 Bentuk sirkulasi pada beberapa ruang dibuat terbuka pada 

salah satu sisi terutama pada jalur penghubung makerspace 

dan galeri agar memiliki sifat yang terkoneksi. 

 Penataan layout alat maupun mesin dengan memperhatikan 

unsur kenyamanan dan keselamatan kerja dalam 

memudahkan alur penyiapan bahan dan alur proses produksi 

sampai dengan finishing produk. 

 

 


