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Gambar 4.1.  Layout Perum Nirwana Residence 

Sumber : Data Survey Pribadi, 2017 

B A B  I V 

H A S I L  P E N E L I T I A N  D A N  P E M B A H A S A N 

 

IV.1.  Pelaksanaan Penelitian 

 Area penelitian ini mengambil di Perumahan Nirwana Residence, Desa Magelung, Kec. 

Kaliwungu Selatan, Kabupaten Kendal. Perumahan Nirwana Residence ini merupakan 

perumahan yang di bangun oleh Developer atau Pengembang Perumahan PT. Hamparan Cipta 

Griya. Perumahan ini merupakan perumahan bersubsidi pemerintah, bangunan ini adalah type 

27 dengan luas lahan 60 m².  

Data eksisting lokasi PERUMAHAN NIRWANA RESIDENCE, KENDAL: 

• Luas lahan     : 52.562 m2 (5,2 Ha) 

• Bangunan Unit Rumah    : 462 unit  

• Bangunan Unit Ruko    : 26 unit 

• Bangunan Unit Mushola   : 3 unit  
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Gambar 4.2.  Layout Unit dan Sapras Perum Nirwana Residence  

Sumber : Data Survey Pribadi, 2017 
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LAMA BARU

1 Nama : Bp Munir

Usia : 40 tahun kamar mandi ruang keluarga

Jumlah pengguna : 2 orang

Pekerjaan : Buruh 

kamar tidur dapur

kamar tidur gudang 

ruang tamu ruang tamu

ruang tidur

ruang terbuka tempat cuci

(belakang) kamar mandi

ruang terbuka kamar tidur utama

(belakang) kamar mandi

ruang terbuka ruang terbuka

(depan)

taman

tampak depan

DENAH RUANG 

(PENGEMBANGAN)

SAMP

EL
PEMILIK NAMA RUANG

FUNGSI RUANG

DENAH RUANG 

(EKSISTING)

      Tabel 4.1 

Perubahan Rumah Sampel 1 

(Rumah Menghadap Utara) 

Sumber : Hasil Analisa Data, 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



84 

 

1.1. Perubahan Rumah Tipe 27 Sampel 1 

Rumah ini awalnya merupakan rumah standart dengan luasan bangunan type 27 dengan 

luas kavling atau luas tanah 60 m², adapun ruangannya adalah : ruang tamu, ruang keluarga, 

ruang ridur dan KM/WC. Untuk biaya pengembangan pada rumah ini menelan biaya sebesar 

Rp. 38.000.000 (Tiga Puluh Delapan Juta Rupiah) 

• Pengembangan Ruang Keluarga 

Pengembangan meliputi perluasan ruang keluarga dengan membongkar ruang 

KM/WC, perluasan tersebut membongkar dinding yang ada agar ruang keluarga tersebut tidak 

ada sekat dinding yang menghalangi. Untuk luasan ruangan semakin bertambah, tetapi ada 

beberapa kekurangan dalam pengembangan tersebut, antara lain : 

Pencahayaan : Ruangan pengembangan ruang keluarga tidak dapat mendapatkan 

pencahayaan alami secara baik, dikarenakan adanya penambahan ruangan serbaguna/r cuci. 

Dengan tertutupnya ruangan tersebut atau tidak adanya bukaan maka ruangan jika sore hari 

menjadi gelap. Selanjutnya ruangan tersebut menggunakan alat bantu berupa pencahayaan 

buatan berupa penerangan lampu. 

Penghawaan : Dengan tidak adanya bukaan jendela maka secara otomatis sirkulasi udara 

alami juga tidak dapat optimal masuk ke dalam ruang kelurga. Maka dengan masalah ini, 

pemilik rumah memasang alat bantu berupa kipas angin, tetapi sirkulasi udara tidak dapat 

tercapai dengan baik karena hasil putaran angin untuk ruangan terbut tidak dapat keluar atau 

berganti dengan udara luar yang lebih segar. 

• Pengembangan Ruang tidur menjadi Dapur dan Ruang Makan 

 Ruang tidur merupakan ruangan yang ada dibangunan standart, tetapi dikembangkan 

oleh pemilik menjadi dapur dan ruang makan. Perubahan ruang tidur tersebut membongkar 
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dinding samping dan pintu masuk ke kamar. Tetapi ada bebrapa kekurangan dalam perubahan 

ruangan tersebut, antara lain : 

Penghawaan : dari ruangan standart yang ada sebetulnya sudah ada jendela yang difungsikan 

sebagai penghawaan alami, pemanfaatan jendela juga dapat dimaksimalkan sebagai cross 

ventilation. Tetapi ketika aktifitas memasak dilakukan maka uap dari masakan tersebut akan 

mengudara ke semua penjuru ruangan, terutama ruang tamu, ruang keluarga dan ruang tidur.  

Jaringan Air : Jaringan air kotor juga harus membuat jaringan baru, dikarenakan ruangan 

tersebut yang awalnya ruang tidur dan tidak tersedianya jaringan air kotor. Pembuatan jaringan 

air buangan untuk cuci piring semestinya juga disediakan bak kontrol agar buangan limbah 

juga dapat dikontrol sisa ampasnya. Kalaupun ada bak kontrol hal tersebut juga dapat 

mengganggu ruang tamu, ruang keluarga dan ruang makan akibat bau dari bak kontrol tersebut.  

• Pengembangan kamar tidur utama 

 Pembangunan ruang tidur utama menggunakan lahan di sisa lahan belakang bangunan 

utama. Di dalam ruangan tersebut juga terdapat KM/WC untuk penghuni didalam ruang tidur 

utama, tetapi ada beberapa kekurangan dalam pengembangan tersebut, antara lain : 

Penghawaan : Ruang tidur utama memanfaatkan sisa lahan dari total lahan keseluruhan, secara 

desain pemanfaat ruang tersebut menghabiskan tapak pada sisa lahan. Dengan adanya masalah 

tersebut, maka ruang tidur utama tidak ada jendela atau bukaan yang membuat cross ventilation 

masuk ke dalam ruang tidur utama. Terlebih lagi dengan adanya KM/WC didalam ruang tidur 

juga tidak adanya bukaan atau bovenlight yang difungsikan untuk udara dapat benganti agar 

ruang KM/WC tidak pengab dan lembab. 

Pencahayaan : Ruang tidur utama mengabiskan sisa lahan yang ada, maka secara desain juga 

tidak bisa jika ada bukaan untuk masuknya pencahayaan alami. Karena bangunan kavling 7 ini 

berada ditengah kavling yang lain jadi jika dipasang bukaan maka akan bisa tembus ke kavling 
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sebelah rumah kavling 7. Jadi ruangan ini juga mengandalkan pencahayaan buatan berupa 

lampu agar terang ketika beraktifitas pada siang hari. 

Penempatan : Ruang tidur utama terletak di belakang bangunan utama, secara zona 

penempatan tersebut semestinya berdekatan dengan ruang keluarga agar sirkulasi antara ruang 

juga dapar tercipta dengan baik.  Pada bangunan kavling 7 ini ruang berada dibelakang dan 

bedekatan dengan ruang cuci piring/pakaian (ruang service), berarti secara zona juga kurang 

terencana dengan baik. 

Jaringan Air : Jaringan air kotor juga harus membuat jaringan baru, dikarenakan ruangan 

tersebut yang awalnya ruang tidur dan tidak tersedianya jaringan air kotor. Pembuatan jaringan 

air buangan untuk cuci piring semestinya juga disediakan bak kontrol agar buangan limbah 

juga dapat dikontrol sisa ampasnya. Kalaupun ada bak kontrol hal tersebut juga dapat 

mengganggu ruang tamu, ruang keluarga dan ruang makan akibat bau dari bak kontrol tersebut. 

• Penutupan Taman (open space) depan rumah 

 Bukaan depan rumah yang semestinya dijadikan taman atau bukaan yang tujuannya 

adalah membuat resapan air hujan tetapi pada kavling ini bukaan atau taman tersebut ditutup 

dengan rabat beton. Keinginan pemilik agar rumah terkesan bersih dan rapi, tetapi semestinya 

bukaan tersebut digunakan sebagai estetika dan resapan air hujan. 
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LAMA BARU

2 Nama : Bp Pram

Usia : 50 Tahun sisa lahan kamar mandi

Jumlah pengguna : 2 orang

Pekerjaan : pedagang gudeg

kamar tidur

kamar tidur kamar tidur

sisa lahan ruang makan

ruang keluarga ruang keluarga

ruang tamu

ruang terbuka ruang terbuka

(depan) (depan)

taman taman

tampak depan

FUNGSI RUANG

DENAH RUANG 

(EKSISTING)

DENAH RUANG 

(PENGEMBANGAN)

lokasi pindah r 

terbuka 

belakang+km/wc

SAMP

EL
PEMILIK NAMA RUANG

Tabel 4.2 

Perubahan Rumah Sampel 2 

(Rumah Menghadap Utara) 

Sumber : Hasil Analisa Data, 2017 
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1.2. Perubahan Rumah Tipe 27 Sampel 2 

 Rumah ini awalnya merupakan rumah standart dengan luasan bangunan type 27 dengan 

luas kavling atau luas tanah 60 m², adapun ruangannya adalah : ruang tamu, ruang keluarga, 

ruang ridur dan KM/WC. Pada saat ini bangunan kav 11 sudah dikembangkan dengan 

menambahkan ruang keluarga, gudang, ruang makan dan dapur. Untuk biaya pengembangan 

pada rumah ini menelan biaya sebesar Rp. 42.000.000 (Empat Puluh Dua Juta Rupiah) 

• Pengembangan Ruang Keluarga 

 Ruang keluarga yang ada merupakan perluasan dari ruang KM/WC dan menjadi satu 

dengan ruang makan. Perluasan tersebut memaksimalkan seluruh sisa lahan yang ada, maka 

tidak ada bukaan sebagai pencahayaan dan penghawaan alami untuk ruangan tersebut. Maka 

dengan tidak adanya komponen tersebut maka akan berdampak pada : 

Penghawaan : Penempatan ruang kelurga sebetulnya sudah disesuaikan dengan organisasi 

ruang dengan benar, tetapi karena pemanfaatan ruang yang maksimala terhadap lahan yang ada 

maka ruangan tersbut tidak mendapatkan bukaan yang dapat memberikan bukaan untuk 

sirkulasi udara. Kalaupun ada roster juga tidak maksimal untuk sirkulasi udara tersebut. Jadi 

untuk penghawaan didalam ruangan memakai alat bantu kipas angin agar suhu ruangan turun. 

Pencahayaan : Untuk pencahayaan juga demikian, kurangnya bukaan mengakibatkan ruangan 

ini sedikit gelap jika sore hari/mendung. Maka tetap membutuhkan alat bantu berupa 

pencayaan buatan atau lampu. Penggunaan lapu disiang hari jika ruangan gelap semestinya 

juga dapat memboroskan energi listrik maupun biaya untuk operasinal rumah tersebut. 

• Pengembangan ruang tidur untuk gudang  

 Desain bangunan type 27 ini ada 2 kamar tidur, yang terletak didepan dan dibelakang. 

Penggunaan ruang tidur dibelakang memanfaatkan kamar tidur untuk gudang peralatan masak 

jualan gudeg. Tetapi peralihan fungsi ini berdampak pada beberapa hal, antara lain : 
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Penghawaan : Dengan peralihan ruang tidur menjadi gudang bisa berdampak pada 

kelembapan ruang atau gudang tersebut. Dengan dibongkarnya ruang tidur maka pemilik 

rumah mengabaikan jendela yang sebagai fungsi untuk cross ventilation ruang tidur tersebut. 

Maka dengan tidak diperhatikannya penghawaan ruangan itu akan berdampak pada gudang, 

barang yang disimpan menjadi lembab dan tumbuh jamur. Untuk menggunakan barang 

tersebut harus ducuci sampai bersih baru bisa dipakai kembali. 

Pencahayaan : Dengan dikembangkannya ruang sisa lahan dibelakang ruangan maka akan 

dibuat penutupan atap secara keseluruhan yang mengakibatkan sinar matahari atau 

pencahayaan alami tidak dapat masuk kedalam ruangan. Untuk pencahayaan terkadang 

menggunakan lampu pada siang hari. Dengan tidak adanya cahaya alami yang masuk maka 

ruangan juga akan lebih lembab, ketika lembab maka dapat berdampak pada barang yang 

disimpan digudang bisa muncul jamur. 
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LAMA BARU

3 Nama : Bp Lilik

Usia : 32 Tahun sisa lahan kamar mandi

Jumlah pengguna : 5 orang

Pekerjaan : teknisi listrik

ruang tamu ruang keluarga

ruang tamu

sisa lahan dapur

ruang tidur ruang tidur

ruang tidur ruang tidur

kamar mandi ruang makan

teras

carport usaha laundry

tampak depan

(EKSISTING)

DENAH RUANG 

(PENGEMBANGAN)

ruang 

penyimpanan 

laundry

SAMP

EL
PEMILIK NAMA RUANG

FUNGSI RUANG

DENAH RUANG 

Tabel 4.3 

Perubahan Rumah  Sampel 3 

(Rumah Menghadap Selatan) 

Sumber : Hasil Analisa Data, 2017 
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1.3. Perubahan Rumah Tipe 27 Sampel 3 

 Rumah ini awalnya merupakan rumah standart dengan luasan bangunan type 27 dengan 

luas kavling atau luas tanah 60 m², adapun ruangannya adalah : ruang tamu, ruang keluarga, 

ruang tidur dan KM/WC. Pada saat ini bangunan kav 19 sudah dikembangkan dengan 

menambahkan ruang keluarga, ruang setrik (untuk laundry), ruang makan, penempatan mesin 

cuci laundry dan dapur. Untuk biaya pengembangan pada rumah ini menelan biaya sebesar Rp. 

45.000.000 (Empat Puluh Lima Juta Rupiah) 

• Pengembangan Ruang Keluarga 

 Ruang keluarga pada rumah ini juga memanfaatkan luasan ruang tamu, pengguanaanya 

juga beragam aktivitas yaitu untuk bercengkarama dengan keluarga atau bisa digunakan 

sebagai ruang tamu. Secara sirkulasi ruang sudah cukup baik antara ruang keluarga dengan 

ruang tidur dan ruang makan. Tetapi ruangan ini tertutup dengan adanya penambahan ruangan 

didepan ruang keluarga, yaitu ruang untuk setrika laundry, tetapi ada beberapa kekurangan 

dalam pengembangan tersebut, antara lain : 

• Penempatan : penempatan ruang keluarga berada di belakang ruang setrika dan jemur 

laundry, secara orgaisasi ruang mestinya tidak berdekatan dengan ruang yang dipaia untuk 

usaha. Mengingat sirkulasi yang ada akan bertabrakan antara aktivitas kegiatan keluarga 

dengan kegiatan usaha.  

• Pencahayaan : Pencahayaan ruang keluarga juga tidak dapat berjalan dengan baik, 

dengan ditutupnya jendela sebagai jalan masuknya sinar matahari atau pencahayaan alami. 

Penutupan bukaan tersebut dikarenakan adanya ruang tepat didepan ruang keluarga, yaitu 

ruangan laudry. Demikian halnya ruangan laundry juga kurang dari sisi pencahayaannya. Maka 

pada siang hari pun, aktifitas ruang keluarga juga menggunakan pencahayaan buatan atau 

lampu untuk menunjang kenyamanan maupun kegiatan didalam ruang keluarga ini. 



92 

 

• Penghawaan : Penghawaan alami untuk ruang kelurga ini juga tidak bisa mendapatkan 

porsinya secara maksimal. Karena tertutupnya ruang keluarga oleh ruang usaha laundry, jadi 

jendela standart rumah type 27 kavling 11 juga akhirnya tertutup oleh ruangan yang ada. 

Penghawaan dalam ruangan ini akhirnya menggunakan alat bantu berupa kipas angin agar suhu 

panas ruangan dapat turun. 

• Ruang Laundry 

 Penambahan ruang laundry ini memfungsikan carport sebagai tempatnya, ruangan 

laundry dibuat karena pemilik rumah meiliki usaha laundry rumahan yang melayani area 

perumahan dan sekitarnya.  

Fungsi : Carport digunakan sebagai tempat parkir kendaraan bermotor bagi tamu atau pemilik 

rumah, alhasil dengan adanya perubahan fungsi tersebut juga akan berdampak pada ruangan 

yang lain. Perkir kendaraan yang mestinya dicarport akhirnya pindah ke teras rumah, dan 

bangunan tambahan ini juga menghabiskan luasan carport. Dengan habisnya luasan tersebut 

juga berdampak pada resapan air hujan dan GSB pada bangunan tambahannya. 

Pencahayaan : Penambahan ruangan ini berdampak pada pencahayaan alami, pencahayaan 

juga tidak bisa masuk secara maksimal karena ada jendela yang menghadap utara 

menggunakan jendela kaca mati. Penggunakan kaca gelap juga berpengaruh pada sinar yang 

masuk ke dalam ruangan. 

Penghawaan : Penghawaan alami untuk ruang kelurga ini juga tidak bisa mendapatkan 

porsinya secara maksimal. Karena ruang usaha laundry ini  hanya ada jendela dengan kaca mati 

maka penhawaan alami juga tidak dapat masuk untuk cross ventilation terhadap ruang laundry 

ini. Penghawaan dalam ruangan ini akhirnya menggunakan alat bantu berupa kipas angin agar 

suhu panas ruangan dapat turun tidak pengap. 

Kebisingan : Ruang laundry menghabiskan sisa lahan yang ada atau dimampatkan pada garis 

telapak lahan, maka dengan bersinggungannya ruang tersebut dengan tepi jalan jika ada 
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kendaraan yang lewat maka ruangan laundry tersebut akan kena dampak dari suara berisik 

kenalpot motor. Dengan dimampatkan ruangan tersebut juga sebenarnya melanggar Ijin 

Mnedirikan Bangunan (IMB) untuk Garis Sepadan Bangunan (GSB). 

• Dapur 

 Dapur memanfaatkan sisa lahan dibelakang, meskipun kecil tapi masih masih dapat 

digunakan sesuai dengan fungsinya. Tetapi dari sisi sirkulasi udara ketika masak juga sangat 

berpengaruh pada kenyamanan ruang dapur, bahkan terhadap kenyaman ruangan yang lain. 

Selain itu, ada beberapa kekurangan dalam pengembangan tersebut, antara lain : 

Penghawaan : Ruang dapur memanfaatkan sisa lahan dari total lahan keseluruhan, secara 

desain pemanfaatan ruang tersebut menghabiskan tapak pada sisa lahan. Dengan adanya 

masalah tersebut, maka dapur  tidak ada jendela atau bukaan yang membuat cross ventilation 

masuk ke dalam dapur. Terlebih lagi jika aktivitas memasak sedang berlangsung didapur udara 

tidak dapat benganti maka ruangan dapur pengab oleh uap masakan dan lembab. 

Pencahayaan : Ruangan dapur tidak  mendapatkan pencahayaan alami, dikarenakan posisi 

ruangan tersebut menghabiskan sisa lahan dibelakang tapak. Dengan tertutupnya ruangan 

tersebut atau tidak adanya bukaan maka ruangan menjadi gelap. Selanjutnya ruangan tersebut 

menggunakan alat bantu berupa pencahayaan buatan. 

• Ruang Tidur 2 (Kamar belakang) 

 Kamar belakang atau ruang tidur 2 ini merupakan ruang standart dari pengembang, tetapi 

karena sebelah ruang tidur ada ruang KM?WC dan tertutpnya atap bagian belakang maka 

berdampak pada beberapa hal, yaitu : 

Pencahayaan : Dengan tertutupnya ruang tidur oleh KM/WC dan penutup atap secara penuh, 

akan berdampak pada sistem pencahayaan alami pada ruang tersebut. Jika pencahayaan alami 

tidak dapat masuk maka ruang tidur tersebut dapat menjadi lembab, pengap dan gelap. Untuk 
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pencahayaan tetap membutuhkan pencahayaan buatan atau lampu pada siang hari untuk 

kondisi ruangan tersebut dipakai beraktifitas. 

Penghawaan : Demikian halnya dengan penghawaan alami, dengan tidak adanya bukaan atau 

jendela maka ruang tidur ini juga tidak dapat sirkulasi udara atau cross ventilation. Jika 

Penghawaan alami tidak dapat masuk kedalam ruangan maka ruangan tersebut dapat menjadi 

lembab dan pengab. Untuk membantu agar ruangan tersebut sejuk atau tidak pengap maka 

pemilik rumah menggunakan kipas angin sebagai alat bantu menurunkan suhu dalam ruang 

tidur tersebut. 

• Penutupan Taman (open space) depan rumah 

 Bukaan depan rumah yang semestinya dijadikan taman atau bukaan yang tujuannya 

adalah membuat resapan air hujan tetapi pada kavling ini bukaan atau taman tersebut ditutup 

dengan lantai keramik dan dipasang canopy, ruang terbuka tersebut digunakan untuk usaha 

laundry. Jadi ruang terbuka tersebut juga pada akhirnya tidak dapat menyerap air hujan atau 

berfungsi sebagai resapan air. 
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LAMA BARU

4 Nama : Bp Masduki

Usia : 55 Tahun ruang tamu ruang tidur

Jumlah pengguna : 2 orang

Pekerjaan : pedagang telur

ruang terbuka gudang

(belakang) jemuran

kamar mandi kamar mandi

kamar tidur ruang tamu

kamar tidur ruang keluarga

ruang terbuka tempat cuci

(belakang)

carport teras

tampak depan 

DENAH RUANG 

(EKSISTING)

DENAH RUANG 

(PENGEMBANGAN)

SAMP

EL
PEMILIK NAMA RUANG

FUNGSI RUANG

Tabel 4.4 

Perubahan Rumah Sampel 4 

(Rumah Menghadap Selatan) 

Sumber : Hasil Analisa Data, 2017 
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1.4. Perubahan Rumah Tipe 27 Sampel 4 

 Rumah ini awalnya merupakan rumah standart dengan luasan bangunan type 27 dengan 

luas kavling atau luas tanah 60 m², adapun ruangannya adalah : ruang tamu, ruang keluarga, 

ruang tidur dan KM/WC. Pada saat ini bangunan kav 22 sudah dikembangkan dengan 

menambahkan ruang keluarga, gudang dan dapur. Untuk biaya pengembangan pada rumah ini 

menelan biaya sebesar Rp. 30.000.000 (Tiga Puluh Juta Rupiah) 

• Pengembangan Ruang Tidur 

 Pada bangunan kavling 22 perubahan yang awalnya ruang tamu menjadi ruang tidur dan 

ruang tidur menjadi ruang tamu. Perubahan ini dilakukan oleh pemilik untuk mendapatkan 

kenyamanan untuk ditempati sebagai tempat tinggal dan sebagai tempat usaha telur asin. 

Perubahan pada ruang tidur juga merubah tatanan jendela dan pintu utama. Ruang tidur ini juga 

dijadikan tempat istirahat juga kadang digunakan sebagai untuk penyimpanan barang. Dari 

analisa tersebut ada beberapa kekurangan dalam pengembangan tersebut, antara lain : 

Penghawaan : Untuk ruang tidur ini penghawaan yang dihasilkan dari bukaan jendela yang 

ada masih sangat kurang, karena depan ruang tidur ini digunakan sebagai terasan atau tempat 

duduk-duduk ketika pemilik rumah menerima tamu. Dengan adanya ruang duduk-duduk 

tersebut secara otomatis maka pemilik akan memasang atap tambahan untuk menutupi ruang 

terasan tersebut. Bahkan ruang tidur ini juga tidak menggunakan plafon sebagai penghalang 

tempias ketika hujan ataupun sebagai dimensi ruang cukup cahaya. Ruang tidur ini 

menggunakan alat bantu berupa kipas angir agar dapat menurunkan suhu panas dalam ruangan. 

• Pengembangan Ruang Tidur, Gudang dan Jemuran 

 Ruang ini terletak dibelakang bangunan, memanfaatkan sisa lahan yang ada. Tetapi 

penggunaan ruangan tersebut yang kurang terorganisasi dengan baik, dengan adanya 3 aktifitas 

(jemuran, ruang tidur, gudang) ini membuat ruangan menjadi lembab dan kurang layak untuk 
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dipakai beristirahat. Dari analisa tersebut ada beberapa kekurangan dalam pengembangan 

tersebut, antara lain : 

Kebutuhan Ruang : Dengan adanya 3 kebutuhan ruang yang menjadi 1 maka berakibat 

ruangan tersebut menjadi kurang baik untuk ditempati, mengingat kebutuhan akan ketiga 

aktivitas ruangan tersebut juga jauh berbeda. Ketika ada jemuran ruang semakin lembab, dan 

penyimpanan barang juga tidak menggunakan rak sebagai tatanan barang untuk disimpan. 

Kelembaban : Kelembaban yang ada pada ruangan ini juga dapat mengakibatkan ruangan 

menjadi tidak layak huni. Meskipun ada bukaan jendela tetapi bukaan tersebut juga mengarah 

ke arah timur yang sebagaimana dalam gambar pengembangan ruangan sisa lahan tersebut 

digunakan sebagai tempat masak dan cuci. Maka yang terjadi cross ventilation tidak akan 

tercapai, meskipun ada udara yang masuk ke dalam ruangan. Bahkan ruang tidur, gudang dan 

jemuran  ini juga tidak menggunakan plafon sebagai penghalang tempias ketika hujan ataupun 

sebagai dimensi ruang cukup cahaya.  

• KM/WC 

Pencahayaan : Ruangan ini masih tetap pada posisinya, sesuai dengan bangunan standart type 

27 yang sdh ada. Tetapi dengan berubahnya ruang tamu dan ruang lain dibelakang KM/WC 

maka ruangan ini tidak mendapatkan pencahayaan alami maupun penghawaan alami. Maka 

jika akan menggunakan ruangan tersebut harus menggunakan pencahayaan buatan atau lampu 

dan karena tidak ada penghawaan yang baik maka ruangan tersebut sangat lembab sekali.    

• Dapur  

Ruangan dapur memanfatkan sisa lahan yang ada dibelakang, tetapi ruangan tersebut juga 

belum layak untuk dibuat berkatifitas. 
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LAMA BARU

5 Nama : Bp Hendro

Usia : 33 Tahun ruang terbuka dapur

Jumlah pengguna : 3 orang (belakang)

Pekerjaan : PNS

lavatory lavatory

ruang tidur ruang tidur

ruang tidur ruang tidur

ruang terbuka ruang tamu

(depan)

ruang tamu ruang keluarga

tampak depan

DENAH RUANG 

(EKSISTING)

DENAH RUANG 

(PENGEMBANGAN)

SAMP

EL
PEMILIK NAMA RUANG

FUNGSI RUANG

Tabel 4.5 

Perubahan Rumah Sampel 5 

(Rumah Menghadap Utara) 

Sumber : Hasil Analisa Data, 2017 
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1.5.   Perubahan Rumah Tipe 27 Sampel 5 

 Rumah ini awalnya merupakan rumah standart dengan luasan bangunan type 27 dengan 

luas kavling atau luas tanah 60 m², adapun ruangannya adalah : ruang tamu, ruang keluarga, 

ruang tidur dan KM/WC. Pada saat ini bangunan kav 23 sudah dikembangkan dengan 

menambahkan ruang keluarga, gudan, dapur dan ruang tamu. Untuk biaya pengembangan pada 

rumah ini menelan biaya sebesar Rp. 40.000.000 (Empat Puluh Juta Rupiah) 

• Ruang Tidur 

 Kamar belakang atau ruang tidur 2 ini merupakan ruang standart dari pengembang, tetapi 

karena sebelah ruang tidur ada ruang gudang/tempat jemur pakaian dan tertutupnya atap bagian 

belakang maka berdampak pada beberapa hal, yaitu : 

Pencahayaan : Dengan tertutupnya ruang tidur oleh gudang/jemuran dan penutup atap secara 

penuh, akan berdampak pada sistem pencahayaan alami pada ruang tersebut. Jika pencahayaan 

alami tidak dapat masuk maka ruang tidur tersebut dapat menjadi lembab, pengap dan gelap. 

Untuk pencahayaan tetap membutuhkan pencahayaan buatan atau lampu pada siang hari untuk 

kondisi ruangan tersebut dipakai beraktifitas. 

Penghawaan : Demikian halnya dengan penghawaan alami, dengan tidak adanya bukaan atau 

jendela maka ruang tidur ini juga tidak dapat sirkulasi udara atau cross ventilation. Jika 

Penghawaan alami tidak dapat masuk kedalam ruangan maka ruangan tersebut dapat menjadi 

lembab dan pengab. Untuk membantu agar ruangan tersebut sejuk atau tidak pengap maka 

pemilik rumah menggunakan kipas angin sebagai alat bantu menurunkan suhu dalam ruang 

tidur tersebut. 
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• Penutupan Taman (open space) depan rumah 

 Bukaan depan rumah yang semestinya dijadikan taman atau bukaan yang tujuannya 

adalah membuat resapan air hujan tetapi pada kavling ini bukaan atau taman tersebut ditutup 

dengan lantai keramik dan dipasang penutup atap dan digunakan sebagai teras. Jadi ruang 

terbuka tersebut juga pada akhirnya tidak dapat menyerap air hujan atau berfungsi sebagai 

resapan air. 

• Ruang Tamu 

Tata Letak : Pengembangan ruangan ini memanfaatkan sisa lahan didepan rumah, artinya 

rumah ini sudah melanggar Garis Sepadan Bangunann atau yang disebut dengan GSB. 

Kemudian untuk ruangan penutup atapnya menggunakan asbest yang mestinya ketika panas 

terik matahari, ruangan ini juga akhirnya menjadi semakin panas karena tidak dilapisi oleh 

penutup plafon. Dengan suhu disiang hari jika terik matahari menyengat maka ruangan ini 

menggunakan alat bantu berupa kipas angin agar dapat menurunkan suhu didalam ruangan 

tersebut. 

Kebisingan : Ruang tamu menghabiskan sisa lahan yang ada atau dimampatkan pada garis 

telapak lahan, maka dengan bersinggungannya ruang tersebut dengan tepi jalan jika ada 

kendaraan yang lewat maka ruang tamu tersebut akan kena dampak dari suara berisik kenalpot 

motor. 
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LAMA BARU

6 Nama : Bp Hani Yunanto

Usia : 36 Tahun ruang terbuka ruang cuci

Jumlah pengguna : 4 orang (belakang)

Pekerjaan : buruh pabrik

ruang terbuka dapur

(belakang)

ruang tidur ruang tidur

ruang tidur ruang tidur

lavatory lavatory

ruang tamu ruang keluarga

tampak depan

(PENGEMBANGAN)

NAMA RUANG
FUNGSI RUANG

DENAH RUANG 

(EKSISTING)

DENAH RUANG 

SAMP

EL
PEMILIK

Tabel 4.6 

Perubahan Rumah  Sampel 6 

(Rumah Menghadap Barat) 

Sumber : Hasil Analisa Data, 2017 
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1.6.   Perubahan Rumah Tipe 27 Sampel 6 

 Rumah ini awalnya merupakan rumah standart dengan luasan bangunan type 27 dengan 

luas kavling atau luas tanah 60 m², adapun ruangannya adalah : ruang tamu, ruang keluarga, 

ruang tidur dan KM/WC. Pada saat ini bangunan kav 32 sudah dikembangkan dengan 

menambahkan dapur, ruang cuci, ruang tamu dan ruang keluarga. Untuk biaya pengembangan 

pada rumah ini menelan biaya sebesar Rp. 25.000.000 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) 

• Ruang Tidur 

 Kamar belakang atau ruang tidur 2 ini merupakan ruang standart dari pengembang, tetapi 

karena sebelah ruang tidur ada ruang cuci dan dapur dan tertutupnya atap bagian belakang 

maka berdampak pada beberapa hal, yaitu : 

Pencahayaan : Dengan tertutupnya ruang tidur oleh ruang cuci dan dapur berikut dengan  

penutup atap secara penuh, akan berdampak pada sistem pencahayaan alami pada ruang 

tersebut. Jika pencahayaan alami tidak dapat masuk maka ruang tidur tersebut dapat menjadi 

lembab, pengap dan gelap. Untuk pencahayaan tetap membutuhkan pencahayaan buatan atau 

lampu pada siang hari untuk kondisi ruangan tersebut dipakai beraktifitas. 

Penghawaan : Demikian halnya dengan penghawaan alami, dengan tidak adanya bukaan atau 

jendela maka ruang tidur ini juga tidak dapat sirkulasi udara atau cross ventilation. Jika 

Penghawaan alami tidak dapat masuk kedalam ruangan maka ruangan tersebut dapat menjadi 

lembab dan pengab. Untuk membantu agar ruangan tersebut sejuk atau tidak pengap maka 

pemilik rumah menggunakan kipas angin sebagai alat bantu menurunkan suhu dalam ruang 

tidur tersebut. 
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• KM/WC 

 Ruangan ini masih tetap pada posisinya, sesuai dengan bangunan standart type 27 yang 

sdh ada. Tetapi dengan berubahnya ruang tamu dan ruang lain dibelakang KM/WC maka 

ruangan ini tidak mendapatkan pencahayaan alami maupun penghawaan alami. Maka jika akan 

menggunakan ruangan tersebut harus menggunakan pencahayaan buatan atau lampu dan 

karena tidak ada penghawaan yang baik maka ruangan tersebut sangat lembab sekali.    

• Dapur dan Ruang Cuci 

Dapur memanfaatkan sisa lahan dibelakang, meskipun kecil tapi masih masih dapat digunakan 

sesuai dengan fungsinya. Tetapi dari sisi sirkulasi udara ketika memasak juga sangat 

berpengaruh pada kenyamanan ruang dapur, bahkan terhadap kenyaman ruangan yang lain. 

Selain itu, ada beberapa kekurangan dalam pengembangan tersebut, antara lain : 

Penghawaan : Ruang dapur memanfaatkan sisa lahan dari total lahan keseluruhan, secara 

desain pemanfaatan ruang tersebut menghabiskan tapak pada sisa lahan. Dengan adanya 

masalah tersebut, maka dapur  tidak ada jendela atau bukaan yang membuat cross ventilation 

masuk ke dalam dapur. Terlebih lagi jika aktivitas memasak sedang berlangsung didapur udara 

tidak dapat benganti maka ruangan dapur pengab oleh uap masakan dan lembab. 

Pencahayaan : Ruangan dapur tidak  mendapatkan pencahayaan alami, dikarenakan posisi 

ruangan tersebut menghabiskan sisa lahan dibelakang tapak. Dengan tertutupnya ruangan 

tersebut atau tidak adanya bukaan maka ruangan menjadi gelap. Selanjutnya ruangan tersebut 

menggunakan alat bantu berupa pencahayaan buatan. 
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LAMA BARU

7 Nama : Bp Waris

Usia : 50 Tahun ruang terbuka dapur

Jumlah pengguna : 4 orang (belakang)

Pekerjaan : Driver

dapur kamarmandi

lavatory lavatory

ruang tidur ruang tidur

ruang tidur ruang tidur

ruang tamu ruang keluarga

carport jemuran

parkir motor

teras ruang tamu

ruang terbuka

(depan)

tampak depan

DENAH RUANG 

(PENGEMBANGAN)

DENAH RUANG 

(EKSISTING)

SAMP

EL
PEMILIK NAMA RUANG

FUNGSI RUANG

Tabel 4.7 

Perubahan Rumah Sampel 7 

(Rumah Menghadap Timur) 

Sumber : Hasil Anlisa Data, 2017 
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1.7. Perubahan Rumah Type 27 Sampel 7 

 Rumah ini awalnya merupakan rumah standart dengan luasan bangunan type 27 dengan 

luas kavling atau luas tanah 60 m², adapun ruangannya adalah : ruang tamu, ruang keluarga, 

ruang tidur dan KM/WC. Pada saat ini bangunan kav 77 sudah dikembangkan dengan 

menambahkan dapur, ruang mandi, ruang tamu dan ruang keluarga. Untuk biaya 

pengembangan pada rumah ini menelan biaya sebesar Rp. 45.000.000 (Empat Puluh Lima 

Juta Rupiah) 

• Dapur 

 Dapur memanfaatkan sisa lahan dibelakang, tetapi dari sisi sirkulasi udara ketika 

memasak juga sangat berpengaruh pada kenyamanan ruang dapur, bahkan terhadap kenyaman 

ruangan yang lain. Selain itu, ada beberapa kekurangan dalam pengembangan tersebut, antara 

lain : 

Penghawaan : Ruang dapur memanfaatkan sisa lahan dari total lahan keseluruhan, secara 

desain pemanfaatan ruang tersebut menghabiskan tapak pada sisa lahan. Dengan adanya 

masalah tersebut, maka dapur  tidak ada jendela atau bukaan yang membuat cross ventilation 

masuk ke dalam dapur. Terlebih lagi jika aktivitas memasak sedang berlangsung didapur udara 

tidak dapat benganti maka ruangan dapur pengab oleh uap masakan dan lembab. 

Pencahayaan : Ruangan dapur tidak  mendapatkan pencahayaan alami, dikarenakan posisi 

ruangan tersebut menghabiskan sisa lahan dibelakang tapak. Dengan tertutupnya ruangan 

tersebut atau tidak adanya bukaan maka ruangan menjadi gelap. Selanjutnya ruangan tersebut 

menggunakan alat bantu berupa pencahayaan buatan. 
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• Ruang Mandi 

 Ruangan ini memanfaatkan gudang, sesuai dengan bangunan standart type 27 yang sdh 

ada. Tetapi dengan kebutuhan pemilik maka ditambah ruang disamping  KM/WC maka 

ruangan ini tidak mendapatkan pencahayaan alami maupun penghawaan alami. Jika akan 

menggunakan ruangan tersebut harus menggunakan pencahayaan buatan atau lampu dan 

karena tidak ada penghawaan yang baik maka ruangan tersebut sangat lembab sekali.    

• Penutupan Taman (open space) depan rumah 

 Bukaan depan rumah yang semestinya dijadikan taman atau bukaan yang tujuannya 

adalah membuat resapan air hujan tetapi pada kavling ini bukaan atau taman tersebut ditutup 

dengan lantai keramik dan dipasang penutup atap dan digunakan sebagai teras. Jadi ruang 

terbuka tersebut juga pada akhirnya tidak dapat menyerap air hujan atau berfungsi sebagai 

resapan air. 

• Ruang Tamu 

 Tata Letak : Pengembangan ruangan ini memanfaatkan sisa lahan didepan rumah, artinya 

rumah ini sudah melanggar Garis Sepadan Bangunan atau yang disebut dengan GSB. 

Kemudian untuk ruangan penutup atapnya menggunakan asbest yang mestinya ketika panas 

terik matahari, ruangan ini juga akhirnya menjadi semakin panas karena tidak dilapisi oleh 

penutup plafon. Dengan suhu disiang hari jika terik matahari menyengat maka ruangan ini 

menggunakan alat bantu berupa kipas angin agar dapat menurunkan suhu didalam ruangan 

tersebut. 
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LAMA BARU

8 Nama : Bp Ari bowo

Usia : 37 Tahun ruang terbuka dapur

Jumlah pengguna : 4 orang (belakang)

Pekerjaan : bos borong & warung

ruang terbuka ruang keluarga

(belakang)

ruang tidur ruang tidur

ruang tidur ruang tidur

ruang tamu ruang keluarga

carport jualan nasi

tampak depan

FUNGSI RUANG
NAMA RUANGSAMP

EL
PEMILIK

DENAH RUANG 

(EKSISTING)

DENAH RUANG 

(PENGEMBANGAN)

Tabel 4.8 

Perubahan Rumah Sampel 8 

(Rumah Menghadap Timur) 

Sumber : Hasil Analisa Data, 2017 
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1.8. Perubahan Rumah Tipe 27 Sampel 8 

 Rumah ini awalnya merupakan rumah standart dengan luasan bangunan type 27 dengan 

luas kavling atau luas tanah 60 m², adapun ruangannya adalah : ruang tamu, ruang keluarga, 

ruang tidur dan KM/WC. Pada saat ini bangunan kav 105 sudah dikembangkan dengan 

menambahkan dapur, ruang keluarga, ruang tamu dan warung makan. Untuk biaya 

pengembangan pada rumah ini menelan biaya sebesar Rp. 45.000.000 (Empat Puluh Lima 

Juta Rupiah) 

• Dapur  

 Dapur memanfaatkan sisa lahan dibelakang, ruangannya cukup luas sehingga dapat 

digunakan sesuai dengan fungsinya. Tetapi dari sisi sirkulasi udara ketika masak juga sangat 

berpengaruh pada kenyamanan ruang dapur, bahkan terhadap kenyaman ruang keluarga yang 

menjadi satu dengan ruang dapur. Selain itu, ada beberapa kekurangan dalam pengembangan 

tersebut, antara lain : 

Penghawaan : Ruang dapur memanfaatkan sisa lahan dari total lahan keseluruhan, secara 

desain pemanfaatan ruang tersebut menghabiskan tapak pada sisa lahan. Dengan adanya 

masalah tersebut, maka dapur  tidak ada jendela atau bukaan yang membuat cross ventilation 

masuk ke dalam dapur. Terlebih lagi jika aktivitas memasak sedang berlangsung didapur udara 

tidak dapat benganti maka ruangan dapur pengab oleh uap masakan dan lembab yang berimbas 

pada ruang keluarga yang menjadi satu dengan ruang dapur. 

Pencahayaan : Ruangan dapur tidak  mendapatkan pencahayaan alami, dikarenakan posisi 

ruangan tersebut menghabiskan sisa lahan dibelakang tapak. Dengan tertutupnya ruangan 

tersebut atau tidak adanya bukaan maka ruangan menjadi gelap. Selanjutnya ruangan tersebut 

menggunakan alat bantu berupa pencahayaan buatan. 
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• Ruang Keluarga 

 Ruang keluarga pada rumah ini juga memanfaatkan sisa lahan dibelakang rumah, 

pengguanaanya juga beragam aktivitas yaitu untuk bercengkarama dengan keluarga dan 

menjadi satu dengan ruang dapur. Pengaruh secara organisasi ruang juga kurang tersencana 

dengan baik anatar ruang dapur dan ruang kelurga maka dari itu ada beberapa kekurangan 

dalam pengembangan tersebut, antara lain : 

Penempatan : penempatan ruang keluarga menjadi satu dengan dapur dan menggunakan sisa 

lahan dibelakang ruamh, secara orgaisasi ruang mestinya tidak berdekatan dengan ruang semi 

privat dan ruang servis. Mengingat sirkulasi yang ada akan bertabrakan antara aktivitas 

kegiatan keluarga dengan kegiatan memasak.  

Pencahayaan : Pencahayaan ruang keluarga juga tidak dapat berjalan dengan baik, dengan 

tidak adanya jendela atau bukaan sebagai jalan masuknya sinar matahari atau pencahayaan 

alami.. Maka pada siang hari pun, aktifitas ruang keluarga juga menggunakan pencahayaan 

buatan atau lampu untuk menunjang kenyamanan maupun kegiatan didalam ruang keluarga 

ini. 

Penghawaan : Penghawaan alami untuk ruang keluarga ini juga tidak bisa mendapatkan cross 

ventilation dengan baik. Karena ruang keluarga ini menjadi satu dengan dapur, maka yang 

terjadi ketika dapur digunakan untuk beraktifitas uap atau bau masakan tidak akan keljura 

ruangan. Dengan tidak adanya bukaan maka ruangan ini terasa panas ketika siang hari 

.Penghawaan dalam ruangan ini akhirnya menggunakan alat bantu berupa kipas angin agar 

suhu panas ruangan dapat turun. 

 

 



110 

 

• Warung Makan 

  Penambahan ruang warung makan ini memfungsikan carport sebagai tempatnya, warung 

makan dibuat karena pemilik rumah memiliki usaha rumahan yang melayani area perumahan 

dan sekitarnya. Selain itu, ada beberapa kekurangan dalam pengembangan tersebut, antara lain 

:  

Fungsi : Carport digunakan sebagai tempat parkir kendaraan bermotor bagi tamu atau pemilik 

rumah, alhasil dengan adanya perubahan fungsi tersebut juga akan berdampak pada ruangan 

yang lain. Perkir kendaraan yang mestinya dicarport akhirnya pindah ke area warung makan, 

dan bangunan tambahan ini juga menghabiskan luasan carport.  

Pencahayaan : Penambahan ruangan ini berdampak pada pencahayaan alami, pencahayaan 

juga tidak bisa masuk secara maksimal karena bukaan jendela tertutup kegiatan warung makan 

tadi.  

• Penutupan Taman (open space) depan rumah 

 Bukaan depan rumah yang semestinya dijadikan taman atau bukaan yang tujuannya 

adalah membuat resapan air hujan tetapi pada kavling ini bukaan atau taman tersebut ditutup 

dengan lantai keramik dan dipasang atap sebagai peneduh, ruang terbuka tersebut digunakan 

untuk usaha warung makan. Jadi ruang terbuka tersebut juga pada akhirnya tidak dapat 

menyerap air hujan atau berfungsi sebagai resapan air. 
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LAMA BARU

9 Nama : Bp Yudi

Usia : 24 Tahun ruang tidur ruang tidur

Jumlah pengguna : 4 orang

Pekerjaan : Harian Lepas

ruang tamu ruang tamu

ruang terbuka area masak 

(belakang) area cuci

ruang terbuka area masak

(belakang) area cuci

kamar mandi kamar mandi

ruang tidur ruang tidur

tampak depan

(PENGEMBANGAN)

DENAH RUANG 

(EKSISTING)

DENAH RUANG 

SAMP

EL
PEMILIK NAMA RUANG

FUNGSI RUANG

Tabel 4.9 

Perubahan Rumah  Sampel 9 

(Rumah Menghadap Barat) 

Sumber : Hasil Analisa Data, 2017 
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1.9. Perubahan Rumah Tipe 27 Sampel 9 

 Rumah ini awalnya merupakan rumah standart dengan luasan bangunan type 27 dengan 

luas kavling atau luas tanah 60 m², adapun ruangannya adalah : ruang tamu, ruang keluarga, 

ruang tidur dan KM/WC. Pada saat ini bangunan kav 137 sudah dikembangkan dengan 

menambahkan dapur dan area cuci. Untuk biaya pengembangan pada rumah ini menelan biaya 

sebesar Rp. 15.000.000 (Lima Belas Juta Rupiah) 

• Dapur dan Ruang Cuci 

 Dapur memanfaatkan sisa lahan dibelakang, meskipun kecil tapi masih masih dapat 

digunakan sesuai dengan fungsinya. Tetapi dari sisi sirkulasi udara ketika memasak juga sangat 

berpengaruh pada kenyamanan ruang dapur, bahkan terhadap kenyaman ruangan yang lain. 

Selain itu, ada beberapa kekurangan dalam pengembangan tersebut, antara lain : 

Penghawaan : Ruang dapur memanfaatkan sisa lahan dari total lahan keseluruhan, secara 

desain pemanfaatan ruang tersebut menghabiskan tapak pada sisa lahan. Dengan adanya 

masalah tersebut, maka dapur  tidak ada jendela atau bukaan yang membuat cross ventilation 

masuk ke dalam dapur. Terlebih lagi jika aktivitas memasak sedang berlangsung didapur udara 

tidak dapat benganti maka ruangan dapur pengab oleh uap masakan dan lembab. 

Pencahayaan : Ruangan dapur tidak  mendapatkan pencahayaan alami, dikarenakan posisi 

ruangan tersebut menghabiskan sisa lahan dibelakang tapak. Dengan tertutupnya ruangan 

tersebut atau tidak adanya bukaan maka ruangan menjadi gelap. Selanjutnya ruangan tersebut 

menggunakan alat bantu berupa pencahayaan buatan. 
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LAMA BARU

10 Nama : Bp Agus Mulyadi

Usia : 35 Tahun ruang terbuka ruang serbaguna

Jumlah pengguna : 4 orang (belakang)

Pekerjaan : pegawai bank UOB

ruang terbuka dapur

(belakang)

ruang tidur ruang tidur

ruang tamu ruang tamu

lavatory lavatory

ruang tidur ruang tidur

tampak depan

DENAH RUANG 

(EKSISTING)

(PENGEMBANGAN)

DENAH RUANG 

SAMP

EL
PEMILIK NAMA RUANG

FUNGSI RUANG

Tabel 4.10 

Perubahan Rumah  Sampel 10 

(Rumah Menghadap Selatan) 

Sumber : Hasil Anlisa Data, 2017 
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1.10. Perubahan Rumah Tipe 27 Sampel 10 

 Rumah ini awalnya merupakan rumah standart dengan luasan bangunan type 27 dengan 

luas kavling atau luas tanah 60 m², adapun ruangannya adalah : ruang tamu, ruang keluarga, 

ruang tidur dan KM/WC. Pada saat ini bangunan kav 144 sudah dikembangkan dengan 

menambahkan ruang keluarga dan dapur. Untuk biaya pengembangan pada rumah ini menelan 

biaya sebesar Rp. 30.000.000 (Tiga Puluh Juta Rupiah) 

• Dapur  

 Dapur memanfaatkan sisa lahan dibelakang, ruangannya cukup luas sehingga dapat 

digunakan sesuai dengan fungsinya. Tetapi dari sisi sirkulasi udara ketika masak juga sangat 

berpengaruh pada kenyamanan ruang dapur, bahkan terhadap kenyaman ruang keluarga yang 

menjadi satu dengan ruang dapur. Selain itu, ada beberapa kekurangan dalam pengembangan 

tersebut, antara lain : 

Penghawaan : Ruang dapur memanfaatkan sisa lahan dari total lahan keseluruhan, secara 

desain pemanfaatan ruang tersebut menghabiskan tapak pada sisa lahan. Dengan adanya 

masalah tersebut, maka dapur  tidak ada jendela atau bukaan yang membuat cross ventilation 

masuk ke dalam dapur. Terlebih lagi jika aktivitas memasak sedang berlangsung didapur udara 

tidak dapat benganti maka ruangan dapur pengab oleh uap masakan dan lembab yang berimbas 

pada ruang keluarga yang menjadi satu dengan ruang dapur. 

Pencahayaan : Ruangan dapur mendapatkan pencahayaan alami yang kurang, dikarenakan 

posisi ruangan tersebut menghabiskan sisa lahan dibelakang tapak. Dengan tertutupnya 

ruangan tersebut pemilik memasang roster-roster untuk penerangan alami.  

• Ruang Keluarga 

 Ruang keluarga pada rumah ini juga memanfaatkan sisa lahan dibelakang rumah, 

pengguanaanya juga beragam aktivitas yaitu untuk bercengkarama dengan keluarga dan 

menjadi satu dengan ruang dapur. Pengaruh secara organisasi ruang juga kurang tersencana 
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dengan baik antar ruang dapur dan ruang keluarga maka dari itu ada beberapa kekurangan 

dalam pengembangan tersebut, antara lain : 

Penempatan : penempatan ruang keluarga menjadi satu dengan dapur dan menggunakan sisa 

lahan dibelakang rumah, secara orgaisasi ruang mestinya tidak berdekatan dengan ruang semi 

privat dan ruang servis. Mengingat sirkulasi yang ada akan bertabrakan antara aktivitas 

kegiatan keluarga dengan kegiatan memasak.  

Pencahayaan : Pencahayaan ruang keluarga juga tidak dapat berjalan dengan baik, dengan 

tidak adanya jendela atau bukaan sebagai jalan masuknya sinar matahari atau pencahayaan 

alami.. Maka pada siang hari pun, aktifitas ruang keluarga juga menggunakan pencahayaan 

buatan atau lampu untuk menunjang kenyamanan maupun kegiatan didalam ruang keluarga 

ini. 

Penghawaan : Penghawaan alami untuk ruang keluarga ini juga tidak bisa mendapatkan cross 

ventilation dengan baik. Karena ruang keluarga ini menjadi satu dengan dapur, maka yang 

terjadi ketika dapur digunakan untuk beraktifitas uap atau bau masakan tidak akan keljura 

ruangan. Dengan tidak adanya bukaan maka ruangan ini terasa panas ketika siang hari 

.Penghawaan dalam ruangan ini akhirnya menggunakan alat bantu berupa kipas angin agar 

suhu panas ruangan dapat turun. 
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LAMA BARU

11 Nama : Bp Miswan

Usia : 40 Tahun ruang terbuka dapur

Jumlah pengguna : 4 orang (belakang)

Pekerjaan : laundry

ruang terbuka tempat cuci piring

(belakang)

lavatory lavatory

ruang tidur ruang tidur

ruang tidur ruang tidur 

ruang tamu ruang tamu

ruang keluarga

ruang terbuka tempat laundry

(depan)

tampak depan

FUNGSI RUANG
PEMILIKSAMP

EL
NAMA RUANG

DENAH RUANG 

(EKSISTING)

DENAH RUANG 

(PENGEMBANGAN)

Tabel 4.11 

Perubahan Rumah Sampel 11 

(Rumah Menghadap Timur) 

Sumber : Hasil Analisa Data, 2017 
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1.11. Perubahan Rumah Tipe 27 Sampel 11 

 Rumah ini awalnya merupakan rumah standart dengan luasan bangunan type 27 dengan 

luas kavling atau luas tanah 60 m², adapun ruangannya adalah : ruang tamu, ruang keluarga, 

ruang tidur dan KM/WC. Pada saat ini bangunan kav 167 sudah dikembangkan dengan 

menambahkan ruang dapur dan ruang laundry. Untuk biaya pengembangan pada rumah ini 

menelan biaya sebesar Rp. 38.000.000 (Tiga Puluh Delapan Juta Rupiah) 

• Dapur dan Ruang Cuci 

 Dapur memanfaatkan sisa lahan dibelakang, meskipun kecil tapi masih masih dapat 

digunakan sesuai dengan fungsinya. Tetapi dari sisi sirkulasi udara ketika memasak juga sangat 

berpengaruh pada kenyamanan ruang dapur, bahkan terhadap kenyaman ruangan yang lain. 

Selain itu, ada beberapa kekurangan dalam pengembangan tersebut, antara lain: 

Penghawaan : Ruang dapur memanfaatkan sisa lahan dari total lahan keseluruhan, secara 

desain pemanfaatan ruang tersebut menghabiskan tapak pada sisa lahan. Dengan adanya 

masalah tersebut, maka dapur  tidak ada jendela atau bukaan yang membuat cross ventilation 

masuk ke dalam dapur. Terlebih lagi jika aktivitas memasak sedang berlangsung didapur udara 

tidak dapat benganti maka ruangan dapur pengab oleh uap masakan dan lembab. 

Pencahayaan : Ruangan dapur tidak mendapatkan pencahayaan alami, dikarenakan posisi 

ruangan tersebut menghabiskan sisa lahan dibelakang tapak. Dengan tertutupnya ruangan 

tersebut atau tidak adanya bukaan maka ruangan menjadi gelap. Selanjutnya ruangan tersebut 

menggunakan alat bantu berupa pencahayaan buatan. 

• Ruang Laundry 

 Penambahan ruang laundry ini memfungsikan carport sebagai tempatnya, ruangan 

laundry dibuat karena pemilik rumah memiliki usaha laundry rumahan yang melayani area 

perumahan dan sekitarnya.  
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Fungsi : Carport digunakan sebagai tempat parkir kendaraan bermotor bagi tamu atau pemilik 

rumah, alhasil dengan adanya perubahan fungsi tersebut juga akan berdampak pada ruangan 

yang lain. Perkir kendaraan yang mestinya dicarport akhirnya pindah ke teras rumah, dan 

bangunan tambahan ini juga menghabiskan luasan carport. Dengan habisnya luasan tersebut 

juga berdampak pada resapan air hujan dan GSB pada bangunan tambahannya. 

Pencahayaan : Penambahan ruangan ini berdampak pada pencahayaan alami, pencahayaan 

juga tidak bisa masuk secara maksimal karena ada jendela yang menghadap utara 

menggunakan jendela kaca mati. Penggunakan kaca gelap juga berpengaruh pada sinar yang 

masuk ke dalam ruangan. 

Penghawaan : Penghawaan alami untuk ruang kelurga ini juga tidak bisa mendapatkan 

porsinya secara maksimal. Karena ruang usaha laundry ini  hanya ada jendela dengan kaca mati 

maka penhawaan alami juga tidak dapat masuk untuk cross ventilation terhadap ruang laundry 

ini. Penghawaan dalam ruangan ini akhirnya menggunakan alat bantu berupa kipas angin agar 

suhu panas ruangan dapat turun tidak pengap. 

Kebisingan : Ruang laundry menghabiskan sisa lahan yang ada atau dimampatkan pada garis 

telapak lahan, maka dengan bersinggungannya ruang tersebut dengan tepi jalan jika ada 

kendaraan yang lewat maka ruangan laundry tersebut akan kena dampak dari suara berisik 

kenalpot motor. Dengan dimampatkan ruangan tersebut juga sebenarnya melanggar Ijin 

Mnedirikan Bangunan (IMB) untuk Garis Sepadan Bangunan (GSB). 

• Penutupan Taman (open space) depan rumah 

 Bukaan depan rumah yang semestinya dijadikan taman atau bukaan yang tujuannya 

adalah membuat resapan air hujan tetapi pada kavling ini bukaan atau taman tersebut ditutup 

dengan lantai keramik dan dipasang atap sebagai peneduh, ruang terbuka tersebut digunakan 

untuk usaha laundry dan untuk garasi mobil. Jadi ruang terbuka tersebut juga pada akhirnya 

tidak dapat menyerap air hujan atau berfungsi sebagai resapan air hujan. 
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LAMA BARU

12 Nama : Bp. Ponimarto

Usia : 43  tahun ruang terbuka ruang makan

Jumlah pengguna : 3 orang (belakang)

Pekerjaan : Guru Sekolah

Lavatory lavatory

ruang terbuka dapur

(belakang)

ruang tamu ruang tamu

ruang tidur ruang tidur

ruang tidur ruang tidur

ruang tamu ruang keluarga

ruang terbuka ruang terbuka

(depan) (depan)

tampak depan

FUNGSI RUANG
NAMA RUANGPEMILIK

(EKSISTING)

DENAH RUANG 

(PENGEMBANGAN)

SAMP

EL

DENAH RUANG 

Tabel 4.12 

Perubahan Rumah Sampel 12 

(Rumah Menghadap Barat) 

Sumber : Hasil Analisa Data, 2017 
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1.12. Perubahan Rumah Tipe 27 Sampel 12 

 Rumah ini awalnya merupakan rumah standart dengan luasan bangunan type 27 dengan 

luas kavling atau luas tanah 60 m², adapun ruangannya adalah : ruang tamu, ruang keluarga, 

ruang tidur dan KM/WC. Pada saat ini bangunan kav 268 sudah dikembangkan dengan 

menambahkan ruang dapur dan ruang makan. Untuk biaya pengembangan pada rumah ini 

menelan biaya sebesar Rp. 25.000.000 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) 

• Dapur  

 Dapur memanfaatkan sisa lahan dibelakang, meskipun kecil tapi masih masih dapat 

digunakan sesuai dengan fungsinya. Tetapi dari sisi sirkulasi udara ketika memasak juga sangat 

berpengaruh pada kenyamanan ruang dapur, bahkan terhadap kenyaman ruangan yang lain. 

Selain itu ada beberapa kekurangan dalam pengembangan tersebut, antara lain:  

Penghawaan : Ruang dapur memanfaatkan sisa lahan dari total lahan keseluruhan, secara 

desain pemanfaatan ruang tersebut menghabiskan tapak pada sisa lahan. Dengan adanya 

masalah tersebut, maka dapur  tidak ada jendela atau bukaan yang membuat cross ventilation 

masuk ke dalam dapur. Terlebih lagi jika aktivitas memasak sedang berlangsung didapur udara 

tidak dapat benganti maka ruangan dapur pengab oleh uap masakan dan lembab. 

Pencahayaan : Ruangan dapur kurang mendapatkan pencahayaan alami, dikarenakan posisi 

ruangan tersebut menghabiskan sisa lahan dibelakang tapak. Dengan tertutupnya ruangan 

tersebut pemilik memasang roster-roster untuk penerangan alami. 

• Penutupan Taman (open space) depan rumah 

 Bukaan depan rumah yang semestinya dijadikan taman atau bukaan yang tujuannya 

adalah membuat resapan air hujan tetapi pada kavling ini bukaan atau taman tersebut ditutup 

dengan lantai keramik dan dipasang atap sebagai peneduh, ruang terbuka tersebut digunakan 

untuk usaha warung makan. Jadi ruang terbuka tersebut juga pada akhirnya tidak dapat 

menyerap air hujan atau berfungsi sebagai resapan air hujan. 
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IV.2. Perubahan Rumah Subsidi Tipe 27 

2.1. Identifikasi Perubahan Rumah Tipe 27 

 Luas bangunan rumah subsidi di Nirwana Residence sebesar 27 m2 dan berdiri di atas 

lahan kapling seluas 60 m2. Material yang digunakan untuk bangunan rumah atau rumah 

subsidi dengan tipe 27 ini adalah :  

• Pasangan dinding menggunakan batu bata merah.  

• Penutup lantai semua ruangan menggunakan keramik dengan ukuran 40x40 untuk ruang 

tamu, r tidur dan teras, kemudian untuk lantai KM/WC menggunakan keramik 20x20 dan 

20x25 untuk finising dinding.  

• Konstruksi penutup atap menggunakan baja ringan dan penutup atap menggunakan 

genteng tanah liat bakar (plentong). 

• Kusen pada tampak depan menggunakan material aluminium dan sisi dalam, tampak 

belakang menggunakan kusen kayu.  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Gambar 4.3.  Gambar Rencana Tipe 27 Perum Nirwana Residence 

Sumber : Data Survey Pribadi, 2017 
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KETERANGAN RUMAH STANDART TYPE 27 : 

Jumlah Ruang  : 4 Ruang 

Nama Ruang   : 

• Ruang Tamu  

• Ruang Tidur ( 2 ruang) 

• Ruang KM/WC 

• Dapur 

Luas Ruangan  : 27 m2 

Luas Lahan   : 60 m2 

Gambar 4.4.  Denah dan Tampak Tipe 27 Perum Nirwana Residence  

Sumber : Data Survey Pribadi, 2017 
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r. tamu r. kel r. tidur r. makan dapur gudang km/wc

1 -                          ya ya -             ya -             ya

2 -                          ya -             ya ya -             -         

3 ya ya -             ya ya ya -         

4 -                          ya -             -             ya ya -         

5 ya ya -             ya ya ya -         

6 -                          -             -             ya ya -             -         

7 ya ya -             ya ya -             ya

8 ya ya -             -             ya -             ya

9 -                          -             -             -             ya -             -         

10 -                          -             -             ya ya ya -         

11 -                          ya -             ya ya ya -         

12 -                          ya -             ya ya ya -         

12

JUMLAH 4,00                   9,00      1,00      8,00      12,00    6,00      3,00      

PROSENTASE 33,33                 75,00    8,33      66,67    100,00  50,00    25,00    

PERUBAHAN RUANG

UNIT RUMAH

SAM

PLE

Tabel 4.13 

 Perubahan Rumah dari Sisi Fungsi Ruang 

Sumber : Hasil Analisis Data, 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2. Perubahan Elemen Rumah   

 Untuk memenuhi kebutuhan rumah bersubsidi untuk masyarakat tersebut, perubahan 

yang dilakukan oleh pemilik bangunan memiliki keinginan rumah yang layak huni dan nyaman 

untuk ditinggali, maka dari itu ada beberpa perubahan elemen-elemen didalam rumah pemilik 

atau melakukan penggantian material fabrikasi yaitu : 

• Perangkat fabrikasi pintu (kunci, engsel, slot) 

• Perangkat fabrikasi jendela (slot jendela) 

• Penggantian warna rumah 

• Pemasangan material interior (korden jendela) 

Penggantian material fabrikasi tersebut agar pemilik memiliki keyakinan bahwa material yang 

sudah diganti akan memiliki kualitas yang cukup baik, berikut dengan penggantian material 

yang lebih baik akan menaikkan derajat penghuni diarea lingkungan perumahan tersebut. 
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r. tamu r. kel r. tidur r. makan dapur gudang km/wc

1 -                          ya ya -             ya -             ya

2 -                          ya -             ya ya -             -         

3 ya ya -             ya ya ya -         

4 -                          ya -             -             ya ya -         

5 ya ya -             ya ya ya -         

6 -                          -             -             ya ya -             -         

7 ya ya -             ya ya -             ya

8 ya ya -             -             ya -             ya

9 -                          -             -             -             ya -             -         

10 -                          -             -             ya ya ya -         

11 -                          ya -             ya ya ya -         

12 -                          ya -             ya ya ya -         

12

JUMLAH 4,00                   9,00      1,00      8,00      12,00    6,00      3,00      

PROSENTASE 33,33                 75,00    8,33      66,67    100,00  50,00    25,00    

PERUBAHAN RUANG

UNIT RUMAH

SAM

PLE

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 luas 27-30 -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -            

2 luas 31-34 -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -            

3 luas 35-38 -        -        -        -        -        -        -        1,00   -        -        1,00   2,00   16,67     

4 luas 39-42 1,00   -        -        -        -        -        -        -        -        1,00   -        -        2,00   16,67     

5 luas 43-46 -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -            

6 luas 47-50 -        -        -        1,00   1,00   1,00   -        -        -        -        1,00   -        4,00   33,33     

7 luas 51-54 -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -            

8 luas 55-58 -        1,00   -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        1,00   8,33       

9 luas >58 -        -        1,00   -        -        -        1,00   1,00   -        -        -        -        3,00   25,00     

12,00 100,00   

LUASAN
PROSE

NTASE

JUMLAH

JUML

AH
NO

sampel

Identifikasi perubahan terhadap   bangunan pada perumhan Nirwana Residence dapat dilihat 

dari kebutuahan ditiap-tiap rumah tersebut. Identifikasi akan dijadikan dasar untuk 

menganalisis perubahan yang dilakukan untuk mengetahui dan dapat menjelaskan bagaimana 

perubahan pada unit rumah di Perumahan Nirwana Residence. Adapun perubahan tersebut 

dapat berpengaruh pada empat hal berikut ini : 

1. Luasan Bangunan 

Tabel 4.14 : Perubahan Luasan Bangunan 

Sumber : Hasil Analisis Data, 2018 

 

 

 

 

 

 

 

2. Perubahan Ruang 

Tabel 4.15 : Perubahan Ruang 

Sumber : Hasil Analisis Data, 2018 
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LAMA BARU LAMA BARU LAMA BARU

1 27 40,75 4 6 4 6

2 27 56,38 4 7 4 6

3 27 60 4 8 4 7

4 27 50,75 4 7 4 6

5 27 47,15 4 8 4 7

6 27 49,5 4 7 4 6

7 27 49,65 4 8 4 7

8 27 60 4 7 4 6

9 27 37,8 4 5 4 5

10 27 42 4 6 4 5

11 27 47,4 4 7 4 6

12 27 37,8 4 6 4 5

SAMPL

E

LUAS RUANG JUMLAH RUANG FUNGSI RUANG

3. Fungsi Ruang 

Tabel 4.16 : Perubahan Fungsi  dan Jumlah Ruang 

Sumber : Hasil Analisis Data, 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.   Perubahan Rumah Type 27 

   perubahan yang dilakukan adalah menyesuaikan dengan kebutuhan ruang, kelayakan 

rumah perubahan rumah bersubsidi tipe 27 layak huni berdasarkan kebutuhan udara segar, luas 

kavling yang akan dijadikan bangunan, luas ruang, studi ruang, macam ruang, perilaku 

manusia, dan kebutuhan pengguna dari rumah tersebut. Untuk rumah standart dengan tipe 27 

ini biasanya digunakan awalnya adalah keluarga baru dengan kapasitas 4 orang (ayah, ibu dan 

2 anak).   perubahan pada rumah ini dipengaruhi oleh lama tinggal diperumahan Nirwana 

Recidence, semakin lama maka rumah tersebut akan cepat menjadi rumah tumbuh, sehingga 

akan muncul perubahan   ruang maupun penambahan ruang yang digunakan aktifitas 

pendukung lainnya. 
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r. tamu r. kel r. tidur r. makan dapur gudang km/wc r usaha

1 1 - 2 tahun

1 -                       ya ya -            ya -            ya -            

5 ya ya -            ya ya ya -            -            

9 -                       -            -            -            ya -            -            -            

10 -                       -            -            ya ya -            -            -            

11 -                       -            -            ya ya ya -            ya

12 -                       -            -            ya ya -            -            -            

16,67               33,33    16,67    66,67    100,00  33,33    16,67    16,67    

2 3 - 4 tahun

2 -                       ya -            ya ya -            -            ya

3 ya ya -            ya ya ya -            ya

4 ya ya -            -            ya ya -            ya

6 -                       -            -            ya ya -            -            ya

7 ya ya -            ya ya -            ya -            

8 -                       -            -            ya ya -            -            ya

50,00               66,67    -            83,33    100,00  33,33    16,67    83,33    

12 4,00                 6,00      1,00      9,00      12,00    4,00      2,00      6,00      

33,33               50,00    8,33      75,00    100,00  33,33    16,67    50,00    % KESELURUHAN

PROSENTASE

LAMA 

TINGGAL
NO 

PROSENTASE

PENAMBAHAN RUANG

Tabel 4.17 : Penambahan Ruang Berdasarkan Lama Tinggal 

Sumber : Hasil Analisis Data, 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4. Analisa  Perubahan rumah Type 27/60 berdasarkan Faktor Fungsi dan Jumlah 

Ruang. 

 Berikut ini analisa dan hasil penelitian dari 12 unit rumah type 27/60 yang sudah 

dikembangkan menjadi type bangunan yang lebih luas, tetapi pengembangan ini belum 

mengacu pada kaida-kaidah perencanaan yang baik. Maka dari itu banyak sekali dampak 

negatif bangunan ini jika tidak diperhitungkan perubahan selanjutnya. Adapun beberapa 

dampak negatif tersebut antara lain adalah : 

• Penempatan Ruang 

• Sirkulasi Ruang 

• Kebisingan 

 Dari perubahan ditiap-tiap unit rumah juga berbeda-beda biaya dari perubahan rumah 

tersebut, karena tidak terencana dengan baik maka yang terjadi adalah biaya yang dipakai 

cukup besar dan ruangan atau rumah yang dikembangkan belum tentu layak dan nyaman untuk 
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ditinggali. Biaya perubahan ditiap unit rumah yang diteliti berbeda- beda nilainya karena 

memang perubahan rumahnya juga bervariasi sesuai dengan keinginan pemiliknya.  

   perubahan rumah tipe 27 dilakukan oleh pemilik rumah dengan menambahkan ruang 

yang disesuaikan dengan kebutuhan aktifitasnya.  nya adanya ke arah belakang rumah inti 

dengan menambahan ruang makan, ruang keluarga maupun menambahkan ruang dapur agar 

semakin luas. Dalam setiap perubahan   ruang ditiap unit rumah yang terjadi adalah perubahan 

fungsi  ruang-ruang, seperti ruang keluarga, ruang tamu, gudang, dapur dan usaha rumahan. 

Maka dari hasil penelitian adalah   perubahan pada ruang standart type 27 dengan prosentase 

sebagai berikut :  

•   perubahan dengan memanfaatkan sisa lahan dibelakang rumah inti adalah 41,67 %,  

terdiri dari sample 1, 2, 9, 10, 12. 

•   perubahan dengan memanfaatkan sisa lahan didepan rumah inti adalah 0,00 % 

•   perubahan dengan memanfaatkan sisa lahan depan dan belakang rumah inti adalah 

58,33%, terdiri dari sample 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11. 

IV.3. Faktor Kenyamana Rumah Subsidi Tipe 27 

3.1. Pencahayaan Alami 

  Bukaan jendela yang ada dibangunan tipe 27 difungsikan sebagai masuknya terang 

langit pada pagi dan siang hari, secara umum fungsi tersebut agar ruangan tidak gelap atau 

membutuhkan pencahayaan buatan. Maka dengan perubahan ini mengikuti fungsi atau 

kegunaan dari ruang yang dirubah. Perubahan tersebut terdiri dari : perubahan dan penambahan 

posisi jendela, penambahan lubang roster, atau menambahankan bukan atap dengan 

menggunakan genteng kaca agar sinar matahari dapat masuk. Pada kasus perumahan Nirwana 

Residence ini ada 2 (dua) cara yang dapat digunakan untuk pencayahaan alami, yaitu : 
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1. Menempatkan posisi bukaan/jendela sesuai dengan kebutuhan ruang.  

Fungsi dari bukaan yang ada yaitu cahaya dan panas sinar alami dapat masuk kedalam 

ruangan, maka dengan metode tersebut pada siang hari tidak perlu menggunakan alat 

bantu pencahayaan termasuk dengan ruangan menjadi tidak lembab dan pengab. Dari 12 

sampel rumah melakukan penambahan ke arah belakang, ruang tambahan tersebut 

memerlukan bukaan dari atap agar sinar terang dan panas matahari dapat masuk kedalam 

ruangan.  

2. Finishing pada ruangan.  

Finishing bukaan yang terdiri dari tekstur dinding dan warna dalam rumah juga 

berpengaruh dari 12 sample yang ada. Ketika pencahayaan alami masuk kedalam 

ruangan jika finishing dinding menggunakan warna gelap maka yang terjadi adalah 

ruangan menjadi gelap dan tidak nyaman ketika dihuni. Maka pewarnaan dan tekstur 

pada finishing ruangan juga dilihat dari kebutuhan ruangnya.  

3.2. Penghawaaan Alami 

 Pengaruh bukaan pada ruang-ruang sangat penting untuk dilakukan, penambahan 

ruang yang terletak dibelakang rumah inti juga dipasang bukaan agar penambahan ruang 

tersebut tidak lembab. Dengan bukaan tersebut ruangan juga dapat menerima sirkulasi udara 

dengan baik, udara yang masuk pada rumah atau bangunan tersebut dapat menjadikan ruangan 

menjadi nyaman agar sirkulasi udara dari luar bangunan juga dapat masuk kedalam bangunan. 

Kenyamanan terjadi akibat suhu raungan dapat turun jika ada alur angin yang melewati jendela, 

roster maupun bukan atap yang berfungsi untuk ruang yang secara langsung mendapatkan 

penghawaan alami.  
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pencahaya

an alami

penghawaa

n alami

zoning 

ruang

1 ya ya -                

2 ya ya ya

3 -                -                ya

4 -                -                ya

5 ya ya ya

6 -                -                -                

7 -                -                -                

8 -                -                -                

9 ya ya ya

10 ya ya ya

11 -                -                ya

12 ya -                -                

12 6,00      5,00      7,00      

prosentase 50,00    41,67    58,33    

PERENCANAAN PERUBAHAN

SAMPLE

Tabel 4.18 : Perubahan Rumah dari Perencanaan Ruang 

Sumber : Hasil Analisis Data, 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Aspek penelitian   perubahan pada rumah tipe 27 adalah kebutuhan ruang, 

perubahannya dan berkaitan dengan pencahayaan, penghawaan dan kenyamanan. 

Pengembangan rumah tipe 27 berpengaruh terhadap beberpa hal, antara lain : aspek fisik 

bangunan dan aspek psikologis bagi pengguna dari bangunan tersebut. Aspek fisik tersebut 

disesuaikan terhadap kebutuhan dari pemilik atau pengguna dari rumah tipe 27 yang sudah 

dikembangkan tersebut. Aspek psikologis sendiri merupakan dampak yang didapat oleh 

penghuni setelah rumahnya dikembangkan, sesuai kebutuhan, pencahayaan dan penghawaan 

alami dapat masuk didalam rumah dan dapat bersirkulasi dengan baik agar rumah tipe 27 yang 

telah dikembangkan menjadi rumah yang layak huni. 

IV.4. Faktor Layak Huni Rumah Subsidi Tipe 27 

4.1. Aspek  Layak Huni   

Pembahasan yang mejadikan rumah layak huni adalah tentang perubahan dan atau 

penambahan ruang untuk mendapatkan penghawaan alami dan pencahayaan terhadap 

pengembangan ruang dari rumah tipe 27 standart dirubah atau ditambahkan   ruangnya menjadi 



130 

 

laki-laki perempuan jumlah prosentase

1 0-15 5 6 11 25,58        

2 16-30 4 5 9 20,93        

3 31-45 6 6 12 27,91        

4 46-60 7 4 11 25,58        

43 100,00      JUMLAH

JENIS KELAMIN

NO  
KELO MPO K 

UMUR

1 Bp. Munir 40 thn 2 thn Buruh

2 Bp. Pramono 50 thn 2,5 thn Jual Gudeg

3 Bp. Lilik 32 thn 3 thn Teknisi Listrik

4 Bp. Masduki 55 thn 3 thn Jual Telur

5 Bp. Hendro 33 thn 2 thn PNS

6 Bp. Hani Yunanto 36 thn 3,5 thn Buruh pabrik

7 Bp. Waris 50 thn 3,5 thn Driver

8 Bp. Ari Bowo 37 thn 3,5 thn Mandor Borong

9 Bp. Yudi 24 thn 2 thn Harian Lepas

10 Bp. Agus Mulyadi 35 thn 1,5 thn Pagawai Bank

11 Bp. Miswan 40 thn 2 thn Usaha Laundry

12 Bp. Ponimarto 43 thn 1 thn Guru 

PEKERJAANUMUR
LAMA 

TINGGAL

SAM

PLE

DATA 

PENGHUNI
jumlah prosentase

1 Pegawai Negeri Sipil 2,00           16,67         

sample 5

sample 12

2 karyawan swasta 7,00           58,33         

sample 1

sample 3

sample 6

sample 7

sample 8

sample 9

sample 10

3 pedagang 2,00           16,67         

sample 2

sample 4

4 jasa 1,00           8,33           

sample 11

12 100,00       JUMLAH

NO JENIS PEKERJAAN

penghuni

rumah yang luas sesuai dengan kebutuhan penghuni.  Untuk mengetahui sebuah kelayakan 

rumah ada 2 indikator, yaitu : 

• Cukupnya sinar matahari yang masuk kedalam ruang yang dilakukan perubahan 

maupun ruang yang ditambahkan, kemudian sirkulasi udara juga cukup dapat masuk 

kedalam ruangan sehingga udara dalam ruang dapat tersirkulasi dengan baik.  

• Dengan adanya pencahayaan dan penghawaan alami yang cukup maka ruangan akan 

tetap dalam kondisi nyaman, meskipun perubahan atau penambahan ruang dilakukan. 

Kebutuhan pencahayaan alami dan penghawaan alami selain dipengaruhi oleh kegiatan yang 

dilakukan di dalam ruangan juga dipengaruhi oleh usia pengguna. Maka dapat disimpulkan 

dengan 2 kriteria, yaitu :  

a. Usia pengguna dalam rumah tipe 27 

Tabel 4.19 : Pengguna Rumah Berdasarkan Usia 

Sumber : Hasil Analisis Data, 2018 

 

 

 

 

b. Kegiatan/rutinitas dan lama tinggal dalam rumah tipe 27 

Tabel 4.20 : Pengguna Berdasarkan pekerjaan dan lama tinggal 

Sumber : Hasil Analisis Data, 2017 
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4.2. Perubahan   Tata Ruang Rumah type 27 Menjadi Rumah Layak 

Rumah sehat dan nyaman merupakan sumber inspirasi penghuninya dan berfungsi 

sebagai tempat tinggal yang digunakan untuk berlindung dari gangguan iklim makhluk hidup 

lainnya. Unsur rumah sehat, bahan bangunan, ventilasi, cahaya, luas bangunan rumah, dan 

penyediaan air bersih.  

Perubahan   bisa dilakukan tetapi tetap menggunakan kaidah-kaidah perencanaan yang 

baik. Misalnya sistem drainase atau pembuangan limbah rumah tangga, pencahayaan alami 

yang masuk kedalam rumah, sirkulasi pengguna rumah tersebut. Beberapa pemilik rumah 

sederhana antara lain menggunakan halaman atau pekarangan rumah tinggal sudah tidak 

memiliki bukaan yang digunakan sebagai taman. Teras sebagai salah satu ruang 

yangmerupakan ruang publik dan ruang transisi. Kebutuhan ruang dan besarannya belum 

sesuai dengan kebutuhan penghuni, dan beberapa ruang merupakan bangunan tambahan dari 

bangunan rumah induk. Adapun bangunan induk terdiri atas ruang tidur, ruang tamu, ruang 

keluarga, ruang makan, dan dapur.  Maka dari hal tersebut hasil dari penelitian ini adalah : 

• Aspek Perubahan Ruang, 

 yaitu variasi perubahan ruang oleh penghuni pada struktur tata ruang rumah tinggal 

sederhana yang sudah terbentuk. Perubahan tersebut didasarkan pada kebutuhan pemilik rumah 

agar rumah pengguna dapat terpenuhi kebutuhan ruang dan nyaman ketika tinggal didalamnya. 

• Aspek Fisik Bangunan 

 Aspek fisik maupun komponen seting terdiri atas elemen asli bangunan rumah tinggal 

yang dibangun oleh developer atau pengembang yang telah dikembangkan atau dirubah oleh 

pemilik sebagaimana disesuaikan dengan kebutuhannya. Perubahan fisik juga berdampak pada 

penghawaan alami dan pencahayaan alami, perubahan fisik tersebut menghabiskan lahan di 

area belakang dan depan lahan. 
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2.1 Saran Perubahan Rumah Tipe 1 (Hadap Barat) 

Pada   pengembangan Tipe 1 ini, bahwa rumah inti ada beberapa perubahan yang 

awalnya area lavatory atau kamar mandi dirubah menjadi area ruang keluarga. Perubahan ini 

didasari pada organisasi ruang antara ruang tamu dan ruang keluarga. Tetapi 2 ruang tidur 

sebagai tempat istirahat tetap pada posisi rumah tipe 27 standart. Untuk pengembangannya 

sendiri ada zona open space yang dapat digunakan untuk sirkulasi udara lavatory. Kondisi 

lavatory juga tetap ada bukaan berupa bovenlight. Luasan ruang tetap disesuaikan dengan 

kebutuhan pengguna rumah tersebut.  

Pada   pengembangan ini pula orientasi bangunan juga berpengaruh terhadap posisi 

ruang yang dikembangkan, pada   pengembangan ini rumah menghadap barat. Pencahayaan 

yang didapat pada bagian depan terjadi pada sore hari dan pencahayaan belakang didapat pada 

pagi hari, maka ruangan area servise bisa mendapatkan pencahayaan alami lewat open space 

yang ada dikanan kiri zona tersebut. Bukaan-bukaan pada open space dapat dimanfaatkan 

untuk sirkulasi udara alami agar ruangan area servise tidak lembab dan pengab. Pada open 

space sendiri dapat ditanami tanaman yang dapat membantu untuk membuat ruangan semakin 

nyaman. Untuk pencahayaan area ruang keluarga dapat terjadi bersamaan dengan pencahayaan 

ruang tamu di area depan pada rumah type 27. Permasalahan utama rumah yang menghadap 

barat adalah masuknya sinar matahari langsung ke dalam rumah, yaitu pada siang hari, sekitar 

pukul 14.00 hingga sore hari 16.30 WIB. Keadaan ini akan menyebabkan meningkatnya panas 

di dalam rumah, bahkan taman rumput di depan rumah pun akan terasa sangat panas. Tentu 

saja hal seperti ini sangat mengganggu dan dapat berdampak bagi kenyamanan para 

penghuninya. Maka dapat diberikan beberap alternatif yang dapat membuat ruangan semakin 

sehat dan nyaman antara lain : 

• Kisi-kisi dapat dijadikan sebagai solusi untuk mengurangi intensitas panas matahari 

yang masuk ke dalam rumah. Fungsinya adalah sebagai secondary skin. Ia akan 
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menghalangi panas matahari menerobos masuk ke ruang yang tentu saja lebih 

diharapkan menjadi lebih teduh. Selain dari segi fungsinya, peletakan kisi-kisi yang 

tepat dapat menambah estetika rumah dan awet.  

• Selain kisi-kisi, ketinggian plafon juga dapat berpengaruh pada sirkulasi udara dalam 

ruang dan menjadikan suhu ruangan tidak begitu panas.  

Letak rumah yang menghadap ke arah barat dinilai yang paling kurang baik untuk sebuah 

rumah. Tetapi terdapat solusi untuk mengatasi kekurangannya. Memang rumah yang 

menghadap ke barat akan sulit mendapatkan cahaya matahari pada pagi hari, sehingga akan 

membuat interior terasa kurang menyehatkan. Tetapi adaalternatif dengan adanya banyak 

bukaan atau open space yang mendukung agar pencahayaan alami dapat masuk kedalam 

ruangan. 
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Gambar 4.5. Saran Perubahan Rumah Tipe 1 (Hadap Barat) 

Sumber : Analisa , 2018 
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NO BANGUNAN
TOTAL 

LUAS 
SAT

ESTIMATED 

COST ( RP )

TOTAL BIAYA                    

( RP )

A

1 Kamar Mandi 2,25        m2 1.600.000          3.600.000          

2 Dapur 7,80        m2 1.600.000          12.480.000        

3 Taman Belakang 5,10        m2 1.400.000          7.140.000          

4 Pasang keramik ruang keluarga 2,10        m2 200.000             420.000             

23.640.000        

23.640.000        

B

1
Landscaping taman dan halaman depan ( 

tanam rumput gajah dan pohon perdu )
7,50        m2 50.000               375.000             

2
Landscaping taman halaman belakang ( 

tanam rumput dan pohon perdu )
5,10        m2 50.000               255.000             

630.000             

C

1 Bongkar dinding 14,00      m2 45.000               630.000             

2 Bongkar pintu kamar 1,00        unit 100.000             100.000             

3 Bongkar keramik lantai 2,10        m2 50.000               105.000             

4 Bongkar keramik dinding 9,00        m2 50.000               450.000             

5 Bongkar pasang pintu kamar mandi 1,00        unit 150.000             150.000             

6 Bongkar pasang boven kamar mandi 1,00        unit 100.000             100.000             

7 Bongkar pasang bak kamar mandi 1,00        unit 200.000             200.000             

8 Bongkar pasang closet kamar mandi 1,00        unit 150.000             150.000             

1.885.000          

26.155.000        

Jumlah Total B

BONGKARAN

Jumlah Total C

Jumlah Total  ( A+B+C )

COST ESTIMATION PENGEMBANGAN RUMAH TIPE 27

PERUMAHAN NIRWANA RESIDENCE - KENDAL - RUMAH HADAP BARAT

PENGEMBANGAN BARU ( PENAMBAHAN RUANGAN )

Jumlah ( A. I )

Jumlah Total A  ( A. I )

LANDSCAPE 

Tabel  4.21. Estimasi Biaya Perubahan Rumah Tipe 1 (Hadap Barat) 

Sumber : Analisa , 2018 
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2.2 Saran Perubahan Rumah Type 2 (Hadap Timur) 

Pada   pengembangan Tipe 2 ini, bahwa rumah inti ada perubahan yaitu pada kamar 

tidur belakang digunakan sebagi ruang keluarga. Kmaar tidur itu sendiri diposisikan pada sisa 

lahan yang ada dibelakang. Untuk sirkulasi pencahayaan alami dan sirkulasi udara maka 

dibuatkan area terbuka dibelakang ruang tidur. Dengan adanya bukaan jendela yang cukup 

maka ruangan tersebut juga dapat teraliri sirkulasi udara dari belakang rumah dan pencahayaan 

alami yang bisa masuk ke dalam kamar tersebut. Area servise juga demikian, agar ruangan 

tersebut dapat berfungsi dengan baik dan nyaman maka harus berdekatan dengan ruang terbuka 

yang ada dibelakang.  

Pada   pengembangan ini orientasi bangunan juga berpengaruh terhadap posisi ruang 

yang dikembangkan, pada   pengembangan ini rumah menghadap timur. Pencahayaan yang 

didapat pada pagi hari dapat memaksimalkan untuk ruang tidur utama, ruang keluarga dan 

kamar mandi. Untuk kamar mandi sendiri dapat disiasati dengan memodifikasi model atap 

yang ada bukaannya sehingga sirkulasi udara dapat tergantkan dengan baik. Untuk pencahaan 

juga demikian, memodifikasi atapnya dengan menambahkan sebagian atap genteng 

tanah/beton diiganti dengan atap kaca, agar cahaya alami juga dapat masuk kedalam kamar 

mandi. Saat pagi sebelum jam sembilan, rumah akan mendapatkan sinar matahari yang 

menyehatkan. Ini tentu salah satu kelebihan rumah mengadap ketimur.  
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Gambar 4.6. Saran Perubahan Rumah Tipe 2 (Hadap Timur) 

Sumber : Analisa , 2018 
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NO BANGUNAN
TOTAL 

LUAS 
SAT

ESTIMATED 

COST ( RP )

TOTAL BIAYA                    

( RP )

A

1 Ruang Tidur 2 5,50        m2 1.500.000          8.250.000          

2 Dapur 5,50        m2 1.600.000          8.800.000          

3 Taman Belakang 4,00        m2 1.400.000          5.600.000          

22.650.000        

22.650.000        

B

1
Landscaping taman dan halaman depan ( 

tanam rumput gajah dan pohon perdu )
7,50        m2 50.000               375.000             

2
Landscaping taman halaman belakang ( 

tanam rumput dan pohon perdu )
4,00        m2 50.000               200.000             

575.000             

C

1 Bongkar dinding 12,25      m2 45.000               551.250             

2 Bongkar pasang pintu kamar 1,00        unit 150.000             150.000             

701.250             

23.926.250        

BONGKARAN

Jumlah Total C

Jumlah Total  ( A+B+C )

LANDSCAPE 

Jumlah Total B

COST ESTIMATION PENGEMBANGAN RUMAH TIPE 27

PERUMAHAN NIRWANA RESIDENCE - KENDAL - RUMAH HADAP TIMUR

PENGEMBANGAN BARU ( PENAMBAHAN RUANGAN )

Jumlah ( A. I )

Jumlah Total A  ( A. I )

Tabel  4.22. Estimasi Biaya Perubahan Rumah Tipe 2 (Hadap Timur) 

Sumber : Analisa , 2018 
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1.3 Saran Perubahan Rumah Type 3 (Hadap Utara) 

Pada   pengembangan tipe 3 ini, bahwa rumah inti ada perubahan yaitu ruang tidur 

depan menjadi ruang keluarga. Kamar depan dipindah ke zona belakang, pemindahan tersebut 

agar ruangan dapat mendapatkan sinara matahari pada bagi hari yang dapat masuk dari sisi 

barat bangunan dan dapat menyinari ruang tidur. Agar pencahayaan alami dan penghawaan 

alami dapat masuk maka didepan kamar tidur diberikan bukaan.  

Arah utara ini dapat dibilang juga sangat menyehatkan. Lantaran area rumah induk akan 

banyak menerima sinar matahari pagi. Sementara di bagian belakang rumah akan terasa teduh. 

Sehingga tepat untuk dijadikan tempat untuk masuknnya sirkulasi udara dan pencahayaan 

alami.  
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Gambar 4.7. Saran Perubahan Rumah Type 3 (Hadap Utara) 

Sumber : Analisa, 2018 
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NO BANGUNAN
TOTAL 

LUAS 
SAT

ESTIMATED 

COST ( RP )

TOTAL BIAYA                    

( RP )

A

1 Dapur 9,00        m2 1.600.000          14.400.000        

2 Taman Belakang 6,00        m2 1.400.000          8.400.000          

22.800.000        

22.800.000        

B

1
Landscaping taman dan halaman depan ( 

tanam rumput gajah dan pohon perdu )
7,50        m2 50.000               375.000             

2
Landscaping taman halaman belakang ( 

tanam rumput dan pohon perdu )
6,00        m2 50.000               300.000             

675.000             

C

1 Bongkar dinding 12,25      m2 60.000               735.000             

2 Bongkar pasang pintu kamar 1,00        unit 250.000             250.000             

985.000             

24.460.000        

Jumlah Total B

BONGKARAN

Jumlah Total C

Jumlah Total  ( A+B+C )

COST ESTIMATION PENGEMBANGAN RUMAH TIPE 27

PERUMAHAN NIRWANA RESIDENCE - KENDAL - RUMAH HADAP UTARA

PENGEMBANGAN BARU ( PENAMBAHAN RUANGAN )

Jumlah ( A. I )

Jumlah Total A  ( A. I )

LANDSCAPE 

Tabel  4.23. Estimasi Biaya Perubahan Rumah Tipe 3 (Hadap Utara) 

Sumber : Analisa , 2018 
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1.4 Saran Perubahan Rumah Type 4 (Hadap Selatan) 

 Pada   pengembangan tipe 4 ini, bahwa rumah inti ada tidak perubahan. Hanya 

menambahkan ruang keluarga diarea belakang. Tetapi 2 ruang tidur sebagai tempat istirahat 

tetap pada posisi rumah tipe 27 standart. Untuk open space yang ada dapat digunakan sebagai 

area sirkulasi penghawaan alami antara ruang tidur belakang dan ruang keluarga di depan ruang 

terbuka tersebut. Untuk kamar mandi sendiri dapat disiasati dengan memodifikasi model atap 

yang ada bukaannya sehingga sirkulasi udara dapat tergantkan dengan baik. Untuk pencahaan 

juga demikian, memodifikasi atapnya dengan menambahkan sebagian atap genteng 

tanah/beton diiganti dengan atap kaca, agar cahaya alami juga dapat masuk kedalam kamar 

mandi. 

 Rumah tipe 27 yang menghadap ke selatan dinilai paling baik dan nyaman. Rumah pun 

tak akan lembap dan menyehatkan, karena bagian samping mendapatkan cahaya yang 

maksimal. Di bagian barat terkena sinar matahari sore dan di timur mendapatkan matahari pagi. 
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Gambar 4.8. Saran Perubahan Rumah Type 4 (Hadap Selatan) 

Sumber : Analisa, 2018 
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NO BANGUNAN
TOTAL 

LUAS 
SAT

ESTIMATED 

COST ( RP )

TOTAL BIAYA                    

( RP )

A

1 Kamar Mandi 2,25        m2 1.600.000          3.600.000          

2 Dapur 9,70        m2 1.600.000          15.520.000        

3 Taman Belakang 3,05        m2 1.400.000          4.270.000          

4 Pasang keramik ruang keluarga 2,10        m2 200.000             420.000             

23.810.000        

23.810.000        

B

1
Landscaping taman dan halaman depan ( 

tanam rumput gajah dan pohon perdu )
7,50        m2 50.000               375.000             

2
Landscaping taman halaman belakang ( 

tanam rumput dan pohon perdu )
5,10        m2 50.000               255.000             

630.000             

C

1 Bongkar dinding 14,00      m2 45.000               630.000             

2 Bongkar pintu kamar 1,00        unit 100.000             100.000             

3 Bongkar keramik lantai 2,10        m2 50.000               105.000             

4 Bongkar keramik dinding 9,00        m2 50.000               450.000             

5 Bongkar pasang pintu kamar mandi 1,00        unit 150.000             150.000             

6 Bongkar pasang boven kamar mandi 1,00        unit 100.000             100.000             

7 Bongkar pasang bak kamar mandi 1,00        unit 200.000             200.000             

8 Bongkar pasang closet kamar mandi 1,00        unit 150.000             150.000             

1.885.000          

26.325.000        

Jumlah Total B

BONGKARAN

Jumlah Total C

Jumlah Total  ( A+B+C )

COST ESTIMATION PENGEMBANGAN RUMAH TIPE 27

PERUMAHAN NIRWANA RESIDENCE - KENDAL - RUMAH HADAP SELATAN

PENGEMBANGAN BARU ( PENAMBAHAN RUANGAN )

Jumlah ( A. I )

Jumlah Total A  ( A. I )

LANDSCAPE 

Tabel  4.24. Estimasi Biaya Perubahan Rumah Tipe 4 (Hadap Selatan) 

Sumber : Analisa , 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




