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BAB V 

KAJIAN TEORI 

 

5.1 Kajian Teori Penekanan / Penekanan Desain 

 Tema desain dari “Galeri dan Butik Busana Muslim” 

menggunakan Arsitektur Post Modern Bernuansa Islam. Pemilihan 

tema Arsitektur Post Modern bernuansa islam pada projek ini  melatar 

belakangi bentuk dan fasad bangunannya , baik pada eksterior dan 

interior galeri dan butik busana muslim dengan manampilkan arsitektur 

bernuansa islam dengan menyesuaikan lokasinya di 

Semarang.Tujuan dari pemilihan tema arsitektur post modern 

bernuansa islam yaitu karena bangunan merupakan bangunan 

komersial dan dapat menunjukan bahwa arsitektur islam dapat 

berkembang hingga saat ini dengan mengunakan icon-icon islam yang 

akan diterapkan pada bangunan. 

5.1.1 Interpretasi dan Elaborasi Penekanan Desain 

5.1.1.1 Arsitektur Post Modern 

 Post Modern adalah gerakan akhir ke-20 dalam seni , arsitektur 

dan kritik itu adalah keberangkatan dari modernisme. Postmodernisme 

termasuk interpretasi skeptis terhadap budaya , sastra , seni , filsafat , 

sejarah , ekonomi , arsitektur , fiksi , dan kritik sastra. Hal ini sering 

dikaitkan dengan dekontruksi dan pasca-strukturalisme karena 
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penggunaanya sebagai istilah mendapatkaN popularitas yang 

signifikan pada waktu yang sama sebagai abad ke dua puluh dalam 

pemikiran post-struktural. 

Ciri-ciri Arsitektur Post-Modern : 

 Mengandung unsur-unsur yang bersifat komunikatif 

 Membangkitkan kembali kenangan historik 

 Berkonteks Urban 

 Menerapkan kembali teknis orientasi 

 Bersifat respresentational 

 Berwujud Metaforik (dapat berarti bentuk lain) 

 Dihasilkan dari partisipasi  

 Mencerminkan aspirasi umum 

 Bersifat Plural 

 Bersifat ekletik 

5.1.1.2 Arsitektur Bernuansa Islam 

 Arsitektur bernuansa Islam adalah gagasan yang merupakan 

karya arsitektur yang sesuai dengan pandangan terhadap kaidah islam 

tentang arsitektur dan tidak terbatas pada bangunan masjid saja 

sehingga arsitektur yang memiliki pemdekatan konsep islam dikatakan 

sebagai arsitektur islam. Konsep arsitektur bernuansa islam adalah 
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olahan yang mempunyai sifat tidak merusak alam dan harus sesuai 

dengan apa yang dibutuhkan. 

Arsitektur 

Islam 

Arsitektur  

Bernuansa Islam 

 Ditujukan untuk 

bangunan 

Sakral/bangunan suci 

(masjid , mushola) 

 Lebih cenderung 

menggunakan tulisan 

lafas Al”Quran 

 Dapat digunakan 

pada bangunan 

komersial 

 Menunjukan kepada 

masyarakan ciri khas 

terhadap fungsi 

bangunan 

 Dapat menunjukan 

bahwa arsitektur islam 

dapat berkembang 

hingga saat ini 
 

Table 23. Perbandingan Arsitektur Islam dan Arsitektur Bernuansa Islam 

Sumber : Analisa Pribadi 

 
Ornamentasi Islam : 

Gaya ornamentasi yang digunakan di dunia muslim antara lain : pola 

geometris , gambar yang dimodifikasi dari alam (tumbuh-tumbuhan, 

hewan benda hidup dan benda mati) dan motif arsitektur. Para 

seniman muslim sangat ahli dalam mengkomposisikan garis-garis 

yang dapat menjadi bentuk nilai estetis yang tinggi. Sehingga berbagai 

macam bentuk bangunan geometris seperti segi tiga , segi empat , dan 
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seterusnya dengan diolah menjadi sebuah desain artistik yang menarik 

dalam satu kesatuan karya seni visual islam. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Corak Geometris 

Corak geometris dibentuk oleh garis-garis atau bidang datar yang 

saling berhubungan atau bersilangan sehingga terbentuklah sebuah 

pola yang rumit dan terlihat ramai namun indah. 

 

Gambar 131. Ornamen Islam 

Sumber :  
http://harian.analisadaily.com/seni/news/kekayaan-

ornamen-islam/146857/2015/06/27 
Diakses pada tanggal 3 september , pukul 13.50 

Gambar 132. Corak Geometris 

Sumber :  
http://grchexacon.indonetwork.co.id 

Diskasus pada tanggal 3 september 2017 , pukul 13.50 

 

 



 196 

5.1.2 Studi Preseden 

 Toko Lawang Agung 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

Toko Lawang Agung adalah toko kurma grosir terlengkap 

terbesar yang berada di kawasan religi Masjid Ampel Surabaya, 

tepatnya di Jalan Nyamplungan 75 Surabaya. Konsep dasar 

perencanaan adalah lantai satu dipergunakan untuk toko kurma , 

peralatan haji , oleh-oleh haji , dan baju muslim , dan lantai 2 

sebagai area sewa. Pola penataan toko lantai 1 juga diatur 

sedemikian rupa menjadi area kurma , area peralatan haji , oleh-

oleh haji , baju muslim , souvenir serta beberapa peralatan muslim 

lainnnya. Unsur lengkung seperti separuh kubah dibagian pilar 

menambah nilai bahwa bnagunan ini adalah bangunan yang 

mencerminkan nafas islam dan tidak sepenuhnya seperti sebuah 

tempat ibadah. 

Gambar 133. Toko Lawang Agung 

Sumber :  
http://sembilanstudio.com/2012/10/interior-toko-lawang-agung-

pusat-kurma/ 
Diskasus pada tanggal 3 september 2017 , pukul 13.50 
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5.1.3 Kemungkinan Implementasi Teori Penekanan Desain 

Berdasarkan kajian arsitektur islam , maka hal-hal yang dapat 

diterapkan pada bangunan pusat galeri dan butik busana muslim ini 

antara lain : 

 Suasana Islami  

Suasana Islami ditujukan oleh arsitek dalam memberikan kesan 

arsitektur islami. Suasana dapat diwujudkan dengan mengatur 

warna ataupun ornamen-ornamen islam melalui interior bangunan 

Gambar 134. Interior Toko Lawang Agung 

Sumber : 
http://sembilanstudio.com/2012/10/interior-toko-lawang-agung-

pusat-kurma/ 
Diskasus pada tanggal 3 september 2017 , pukul 13.50 
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agar pada bangunan pusat galeri dan butik busana islam ini terdapat 

ciri khas sesuai fungsinya. 

5.2 Kajian Teori Permasalahan Dominan / Fokus Kajian 

 Permasalahan dominan pada proyek “Galeri dan Butik Busana Muslim 

di Semarang “ adalah bagaimana cara menampilkan sebuah tampilan 

visual pada galeri busana muslim. 

5.2.1 Interpretasi dan Elaborasi Permasalahan Dominan 

 Galeri dan Butik Busana Muslim merupakan sebuah Galeri dan tempat 

perbelanjaan. Kenyamanan visual memiliki hubungan sangat kuat 

dengan pencahayaan dalam sebuah bangunan. Pencahayaan adalah 

salah satu pertimbangan arsitek dalam mendesain. Cahaya 

merupakan obyek pendukung antara manusia dengan obyek 

disekitarnya. Dalam bidang arsitektur , pencahayaan dibagi menjadi 

dua jenis yaitu cahaya alami dan cahaya buatan. Pencahayaan alami 

berasal dari sinar matahari dan merupakan energi yang tak terbatas 

dan tidak dapat habis. Selain pencahayaan alami juga didukung oleh 

pencahayaan buatan untuk mendukung aktivitas manusia , terutama 

pada saat pencahayaan alam sudah tidak dapat mendukung aktivitas 

manusia. Faktor pencahayaan buatan pada umumnya digunakan 

untuk menarik perhatian (efek-efek tertentu pada sebuah benda) , 

keindahan , membangun harmoni dari berbagai obyek visual dengan 

obyek yang lain atau lingkungan sekitarnya. 
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Tekhnik Pencahayaan Buatan : 

 Downlight (Penerangan ke bawah) 

Merupakan tekhnik pencahayaan yang umum digunakan, yaitu 

lampu diarahkan untuk menyinari benda di bawahnya. Cahaya yang 

dihasilkan cenderung rata dan menyebar dengan baik. 

 Uplight  (Penerangan ke atas) 

Merupakan tekhnik pencahayaan yang menyorotkan sinar lampu ke 

atas ruang atau benda. Lampu yang digunakan biasanya diletakan 

dilantai dengan arah cahaya ke atas. Cahaya yang dihasilkan kerap 

digunakan untuk menghasilkan kesan megah dan dramatis. 

Kebutuhan Pencahayaan : 

Tingkat pencahayaan umum yang rendah dengan kesan warna yang 

hangat seperti putih netral dikombinasikan dengan rendernasi warna 

yang baik harus digunakan. Pencahayaan yang memberikan kesan 

santai pada sebuah toko. Pencahayaan ini harus menciptakan efek-

efek pencahayaan haris memberikan kesan nyaman pada barang 

dagangan agar dapat menarik perhatian pengunjung. Penetuan 

cahaya yang hangat atau dingin akan sangat tergantung pada warna-

warna display.  
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5.2.2 Studi Kasus 

 Maison de la Photographie 

 Museum Fotografi telah dibuka dijantung Marrakesh sejak koleksi 

pribadi Mei 2009.  Dari 3500 foto dikumpulkan , koleksi ini hanya 

sekitar maroko dan mencakup periode 1870 hingga 1950. Berisi 

ratusan foto-foto lama yang menunjukan film pertama yang tercatat di 

high-Atlas dalam warna , pada tahun 1957 oleh daniel Chicault. 

    

 

 

 

 

 
 

 

 

Maison de la Photographie menggunakan penchayaan berupa 

downlight berwarna putih netral yang meberi kesan bersih dan indah 

pada obyek. 

 

Gambar 135. Maison de la Potographie 

http://www.lilletourism.com/autres-lieux-culturels-lille/maison-

de-la-photographie.html 

Diskasus pada tanggal 3 september 2017 , pukul 13.50 

 



 201 

5.2.3 Penerapan Teori Permasalahan Dominan 

 Untuk menerapkan tampilan visual pada galeri busana muslim , 

disekeliling box kaca diberi pembatas besi t 10 cm , agar 

pengunjung dapat memberi jarak penglihatan minimal 1 m dari 

obyek yang dilihat agar terlihat simetris. 

 Memberiakan icon-icon geometrik islam pada interior maupun 

eksterior bangunan. 

 Menggunakan jenis lampu yang sesuai disetiap ruangannya. Untuk 

Lampu Frontligh digunakan untuk ruang tutorial hijab , untuk lampu 

uplight digunakan pada lantai tangga untuk menambah kesan 

mewah , dan lampu downlight digunakan pada plafond tiap ruang. 

 Dalam pemilihan warna ruang dibedakan warna tiap ruang agar 

tidak terkesan monoton dan membosankan. Contoh : Warna hijau 

memberikan kesan keagungan , kesejahteraan , 

kebijaksanaan.(Bisanya digunakan di mushola , ruang galeri dan 

butik) , Warna putih memberikan kesan mewah dan bersih cocok 

digunakan pada ruang tutorial hijab dan ruang mode show. 

 

 

 

 


