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BAB V 

KAJIAN TEORI 

5.1 Kajian Teori Penekanan Tema / Tema Desain 

Tena desain yang akan digunakan untuk projek Pusat pengrajin 

dan pengembangan batik di Kota Semarang ini adalah gaya arsitektur 

Neo-Vernacular. Latar belakang dipilihnya tema desain adalah untuk 

menonjolkan citra bangunan sebagai bangunan yang mempromosikan 

budaya, dalam hal ini budaya batik semarangan. 

5.1.1 Uraian Interpretasi dan Elaborasi Teori Penekanan Desain 

a. Pengertian Arsitektur Neo-Vernakular 

Arsitektur Neo – Vernakular merupakan suatu penerapan elemen 

arsitektur yang sudah ada, baik fisik maupun non fisik dan 

mempertimbangkan kaidah – kaidah normative, krosmologis, peran serta 

udaya lokal dalam kehidupan dan keselarasan antara bangunan, alam 

dan lingkungan. 

Kriteria yang mempengaruhi arsitektur dengan gaya Neo – 

Vernakular adalah : 

 Bentuk menerapkan unsur dari budaya, lingkungan setempat 

dalam bentuk fisik ( letak denah, detail, struktur dan 

ornamern ) 

 Elemen non fisik berupa pola pikir, kepercayaan, tata letak 

juga menjadi konsep dan kriteria perancangan bangunan. 
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 Bangunan ini tidak murni menerapkan semua prinsip – 

prinsip neo – vernakular melainkan karya baru. 

 

 

 

b. Karakteristik Arsitektur Neo – Vernakular 

Menurut Jencks, Charles (1977), ciri-ciri Arsitektur Neo 

Vernakular yaitu: 

 

 Menggunakan elemen konstruksi lokal 

 

 Mengembalikan bentuk-bentuk tradisional yang ramah 

lingkungan dengan proporsi yang lebih ke vertikal 

 

 Warna-warna yang kuat dan kontras. 

 

 Bentuk-bentuk menerapkan unsur budaya, lingkungan, 

termasuk iklim setempat yang diterapkan dalam bentuk 

arsitektural (denah, struktur, ornamen). 

 

 Menerapkan elemen non-fisik yaitu budaya, pola pikir, 

kepercayaan, tata letak yang mengacu pada makro 

kosmos atau religi menjadi konsep perancangan. 

 

 Produk pada bangunan ini tidak murni menerapkan prinsip-

prinsip bangunan vernakular melainkan karya yang baru. 
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Prinsip-prinsip desain Arsitektur Neo-Vernakular yaitu: 

 

 Hubungan Langsung, yaitu pembangunan kreatif dan adaptif 

terhadap arsitektur setempat yang disesuaikan dengan nilai-

nilai atau fungsi dari bangunan sekarang. 

 

 Hubungan Abstrak, yaitu interpretasi ke dalam bentuk 

bangunan yang dapat dipakai melalui analisa tradisi 

budaya dan peninggalan arsitektur. 

 

 Hubungan Lansekap, yaitu mencerminkan dan 

menginterpretasikan lingkungan seperti kondisi fisik 

termasuk topografi dan iklim. 

 

 Hubungan Kontemporer, yaitu pemilihan penggunaan 

teknologi, bentuk ide, yang relevan dengan program 

konsep arsitektur. 

 

 Hubungan Masa Depan, yaitu pertimbangan 

mengantisipasi kondisi yang akan datang. 

c. Arsitektur Tradisional Semarangan  

 Bentuk arsitektur Semarangan pada masa ke masa memiliki 

perubahan. Gaya desain yang ada hingga saat ini adalah gaya arsitektur 

yang berkembang dari gaya arsitektur Hindia Belanda, atau Indis. 

Arsitektur Indis sendiri adalah hasil dari penggabungan budaya yang 

panjang antara bangunan tradisional Indonesia dengan Belanda. 
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 Arsitektur Indis adalah penggabungan arsitektur Eropa yang 

bergabung dengan gaya arsitektur tradisional Indonesia. hal ini 

dikarenakan iklim Indonesia yang sangat berbeda dengan iklim di Belanda. 

Bangunan dengan gaya indis dibangun dengan menonjolkan kemewahan 

dan kemegahan bangunan untuk menunjukan kekuasaan mereka pada 

jaman penjajahan. Hal ini diperlihatkan dengan kolom – kolom besar dan 

ornamen – ornamen pada dinding bangunanya.( Lihat gambar 5.1 dan 

5.2 ) Beberapa ciri khas dari arsitektur Semarangan adalah : 

 Menggunakan atap tradisional jawa ( Joglo, Limasan, dan lain 

lainya ) 

 Fasad bangunan simetris. 

 Terdapat kolom – kolom di depan bangunan. 

 Terdapat ornamen – ornamen pada fasad bangunan. 

 Elemen – elemen arsitektural berukuran besar ( kolom, pintu, 

jendela ). 

 Bentuk fasad bangunan menyerupai arsitektur kolonial Belanda. 

            

Gambar 5. 1 : Arsitektur Semarangan di Kauman 

Sumber : Dokumentasi Pribadi, 2018 
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Gambar 5. 2 : Lawang Sewu Semarang 

Sumber : Dokumentasi Pribadi, 2018 

5.1.2 Sutdi Preseden 

Kantor Gubernur Sumatera Barat 

Terletak pada jalan Sudirman, Kota Padang Sumatera Barat, bangunan ini 

berhadapan dengan rumah resmi dari gubernur Sumatera Barat. 

Diresmikan pada tahun 1971 oleh Gubernur pada saat itu Harun Zain, 

perancangan bangunan ini dipimpin oleh arsitek lulusan ITB yaitu Ir. 

Mathias. Status kepemilikan dari bangunan ini adalah pemerintah 

Sumatera Barat. Lihat gambar 5.3 

 

Gambar 5. 3 : Bangunan Gubernur Sumatera Barat 

Sumber http://kebebasaninformasi.org/wp-content/ diakses 5 Februari 2018 
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 Memiliki 4 lantai, bangunan ini mengaplikasikan desain arsitektur Neo – 

Vernakular dengan mendesain atap gedung yang menyerupai bentuk 

gonjong pada rumah adat Sumatera Barat ( Lihat gambar 5.4 ). Teknologi 

dan material yang digunakan pada bangunan ini sudah menggunakan 

teknologi yang lebih modern untuk  mendukung kinerja bangunan. 

 

Gambar 5. 4 : Rumah Bagonjong 

Sumber : http://mygriya.com/wp-content/uploads/  Diakses Pada 5 Februari 2018 

 Studi preseden dilakukan pada bangunan ini dilakukan sebagai 

contoh bagaimana penerapan arsitektur neo – vernakular yaitu 

penggabungan arsitektur tradisional dengan teknologi yang lebih modern. 

Gedung Pusat UGM 

Disebut juga sebagai balairung atau gedung rektorat. Bangunan ini 

dibangun dikawasan Bulaksumur ditengah – tengah komplek Universitas 

Gajah Mada di jalan Persatuan yang juga merupakan ruas jalan Kaliurang 

menuju Kota Yogyakarta. Dibangun pada tanggal 19 Desember 1951 dan 

diresmikan oleh Ir, Soekarno pada tanggal 19 Desember 1959. Gedung 

Pusat UGM ini adalah bangunan modern pertama yang dibangun oleh 
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Indonesia, dengan menggunakan beberapa elemen bangunan tradisional 

jawa dan arsitektural indis. Dapat dilihat pada gambar 5.5. 

 

 

Gambar 5. 5 Gedung Pusat UGM. 

Sumber : https://ugm.ac.id/  

Pada bangunan ini, terdapat banyak elemen – elemen arsitektur indis 

yang diterapkan. Yang paling terlihat adalah penggunaan kolom – kolom 

berukuran besar yang diekspos di bagian depan bangunan. Kemudian 

juga denah bangunan yang berbentuk simetris juga menjadi salah satu ciri 

dari arsitektur Indis. Ciri – ciri lainya adalah penggunaan elemen 

bangunan yang berukuran masif seperti pintu dan jendela,  tangga menuju 

entrance bangunan dan ornamen – ornamen pada fasad bangunan. Lihat 

gambar 5.6. 
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Gambar 5. 6: Entrance Gedung Pusat UGM. 

Sumber : Https://ugm.ac.id 

 Selain itu, bangunan ini juga mencampurkan arsitektur tradisional 

jawa pada bagian atapnya dengan menggunakan atap limasan. Bangunan 

ini juga bisa disebut bangunan Neo – Vernakular karena perpaduan gaya 

klasik arsitektur indis dan jawa, dengan konstruksi yang lebih modern. 

Lihat gambar 5.7. 

 

Gambar 5. 7: Maket Gedung Pusat UGM 

Sumber : https://luk.staff.ugm.ac.id/UGM/gedung/01.html 

Studi preseden pada bangunan ini dilakukan sebagai contoh 

bangunan modern yang menggunakan arsitektur indis sebagai acuan 

bagaimana bangunan ini bisa menggabungkan arsitektur tradisional indis 
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dengan memadukan dengan teknologi yang lebih modern dan penerapan 

filosofi – filosofi jawa dengan elemen – elemen dari arsitektur indis. 

5.1.3 Kemungkinan Penerapan Teori Tema Desain 

 Menggunakan filosofi dari arsitektur Indis yang menonjolkan 

kemewahan dan penggunaan elemen – elemen bangunan yang 

berukuran masif. 

 Penerapan konsep bangunan tradisional untuk menciptakan bentuk 

dan simbol budaya lokal dengan penerapan teknologi yang modern, 

 Menggunakan material setempat yang ada untuk bangunan. 

 Penataan lansekap bangunan memperhatikan lingkungan 

sekitarnya. 

 

5.2 Kajian Teori Penekanan Dominan 

Permasalahan dominan yang akan diangkat dalam projek ini 

adalah “kenyamanan ruangan bagi pengguna bangunan pada Area 

Produksi” 

5.2.1 Uraian Interpretasi dan Elaborasi Teori Permasalahan Dominan 

Kenyamanan penghuni tidak dapat di ukur secara sederhana 

dengan lebar dan panjang ruang dengan meter saja, tetapi faktor 

kenyamanan dalam suatu ruangan tergantung secara immaterial dan 

kebudayaan dan kebiasaan manusia masing – masing, secara material 

seperti dari iklim, kelembapan, bau dan pencemaran udara. 
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Keharmonisan dalam menata ruangan akan mempengaruhi hidup 

dan kehidupan manusia. Suatu saat, seseorang dapat merasa nyaman 

duduk di suatu ruangan baik ruang keluarga, kamar atau ruangan apapun. 

Namun seseorang dapat pula merasa gerah, lelah dan tidak nyaman ingin 

segera meninggalkan suatu ruangan yang tidak nyaman. Karena bedanya 

fungsi ruangan, penanganan pada setiap ruangan pun berbeda – beda. 

Contohnya dalam membuat ruangan untuk membatik pasti berbeda 

dengan membuat ruangan mencuci. Ruang membatik memerlukan kondisi 

ruangan yang tenang, sepi dengan pencahayaan yang maksimal 

sedangkan ruangan cuci pengrajin tidak memerlukan kesunyian dalam 

melakukan pekerjaanya. 

Ukuran, bentuk dan proporsi ruangan yang akan diisi juga harus 

dipertimbangkan, termasuk analisa letak jendela, pintu dan jarak antara 

plafon dengan lantai. Semuanya akan berpengaruh pada bentuk ruangan 

dan penataanya. 

Kenyamanan ruangan ditata guna memberikan suasana ruangan 

yang baik dalam melakukan aktivitas, dalam hal ini ruangan yang menjadi 

fokus kajian adalah area produksi. Berbagai macam kegiatan pada area  

produksi memerlukan tingkat kenyamanan yang berbeda – beda pada tiap 

ruanganya, seperti ruang mencanting yang membutuhkan ketelitian tinggi 

berbeda dengan ruang pewarnaan yang tidak memerlukanya, hal ini akan 

berpengaruh pada penempatan ruang, orientasi ruang, dan bentuk ruang 

pada area produksi untuk memberikan kenyamanan yang maksimal. 
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a. Visual Ruangan 

Kenyamanan visual dari bangunan dapat dipengaruhi oleh 

pencahayaan dalam bangunan tersebut, namun pencahayaan juga tidak 

boleh berlebih agar tidak mengganggu kenyamanan pengguna ruangan. 

Pencahayaan di dalam ruangan sendiri terbagi menjadi 2 yaitu dengan 

pencahayaan alami dan buatan. Pencahayaan alami berasal dari 

intensitas cahaya matahari dan pencahayaan buatan berasal dari 

pemanfaatan lampu lampu. Pembayangan dalam ruangan akan 

berpengaruh terhadap orientasi perabot didalam ruangan. 

a.1 Pencahayaan alami 

 cahaya yang masuk ke dalam suatu ruangan akan dipengaruhi oleh 

2 faktor yaitu desain bukaan ( ukuran dan jumlah ) serta mekanismenya 

pada bangunan dan permukaan ruangan dari warna dan tektur. ( Lihat 

gambar 5.8. ) 

 Menurut Heins Frick, faktor yang mempengaruhi kualitas 

penerapan pada suatu ruangan adalah : 

 Fungsi ruang 

 Lamanya waktu aktivitas dan sifat aktivitas. 

Sedangkan pencahayaan alami sendiri terbagi menjadi 2 berdasarkan 

sifatnya yaitu : 
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 Pencahayaan langsung 

Jendela, genteng kaca dan sebagainya. 

 Pencahayaan tidak langsung. 

Melalui permainan bidang kaca dan sebagainya. 

 

Gambar 5. 8 Lubang Pencahayaan Alami 

Sumber : Ilmu Fisika Bangunan. 

Bagian ruangan yang tersinari dan yang tidak akan menentukan 

nilai psikis yang berhubungan erat dengan ruangan. Pencahayaan 

matahari di daerah tropis mengandung sinar panas, maka di daerah tropis 

manusia sering menganggap ruang yang agak gelap adalah ruangan yang 

sejuk dan nyaman. Namun untuk ruangan bekerja ketentuan tersebut 

tentunya melawan kebutuhan cahaya untuk manusia dapat beraktivitas 

dengan nyaman. Dikarenakan pencahayaan buatan dengan 

menggunakan lampu dan sebagainya dapat mempengaruhi kesehatan 

manusia, maka dibutuhkan pencahayaan alam yang terang tanpa 

memberikan efek silau dan tanpa sinar panas matahari. Untuk itu 

sebaiknya sinar matahari tidak diterima secara langsung namun 

dipantulkan masuk kedalam, salah satunya dapat menggunakan teknologi 

light shelve. 
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a.2 Pencahayaan Buatan 

pencahayaan buatan adalah cahaya yang berasal dari lampu. Jenis -  

jenis lampu sendiri dibagi menjadi 4 macam yaitu : 

 Lampu pijar 

Lampu pijar memiliki pengorperasian dan efisiensi yang tinggi 

dalam mengubah energy listrik menjadi cahaya lihat gambar 5.9. 

 

Gambar 5. 9 : Lampu Pijar 

Sumber : Ilmu Fisika Bangunan 

 Lampu Fluroresensi 

Dikenal juga sebagai lampu TL atau Turbular Lamp, lampu ini 

tahan lama dan lebih hemat energi dibangingkan dengan lampu 

pijar, dapat digunakan untuk ruang perkantoran, rumah sakit, 

pabrik dan perumahan. Lihat gambar 5.10. 
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Gambar 5. 10 : Lampu Florensi. 

Sumber : Ilmu Fisika Bangunan. 

 Lampu Halogen 

Lampu ini digunakan untuk pencahayaan interior dan display 

atau bisa juga digunakan untuk lampu sorot karena efek 

dramatis yang diberikan. Lihat gambar 5.11. 

 

Gambar 5. 11: Lampu Halogen 

Sumber : Ilmu Fisika Bangunan. 

 Lampu Tekanan Tinggi 

Mempunyai tekanan kualitas cahaya yang tinggi, tahan lama 

dan sangat efisien. Terdiri dari dua macam yaitu lampu  metal 

halide dan sodium. Lihat gambar 5.12. 
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Gambar 5. 12: Lampu Tekanan Tinggi 

Sumber : Ilmu Fisika Bangunan. 

b. Alam dan Iklim 

Dalam persyaratan kenyamanaan, salah satu masalah yang perlu 

diperhatikan berhubungan dengan ruang dalam. Masalah tersebut timbul 

dari pengaruh alam dan iklim tropis di lingkungan sekitarnya yakni, 

orientasi bangunan terhadap sinar matahari, penghawaan terhadap angin, 

kelembapan ruangan terhadap curah hujan. 

c. Sirkulasi Ruangan 

Karen fungsi pada ruangan yang berbeda – beda, makan 

penangananya pun bisa berbeda – beda juga. Sebagai contoh, ruangan 

membatik tentunya memiliki tingkat kenyamanan yang berbeda dengan 

ruang pewarnaan kain. Begitu pula dengan ruang satu dengan yang lainya. 

Beberapa hal yang harus diperhatikan untuk perancangan sirkulasi 

adalah : 

 Jalur sirkulasi atau alur gerak yang menghubungkan ruang dalam 

bangunan atau pergerakan yang ada dalam sebuah ruangan. 
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 Hubungan Ruang, pola dari hubungan antar ruang dalam projek 

perlu diorganisasi menjadi pola ruang yang saling terkait di dalam 

sebuang bangunan. 

d. Penghawaan 

angin dan penghawaan ruangan secara terus menerus 

mempersejuk ruangan tersebut. Udara yang terus bergerak mengasilkan 

penyegaran pada ruangan karena dengan penyegaran tersebut terjadi 

proses penguapan yang menurunkan sugu pada kulit manusia. Dengan 

demikian dapat digunakan angin untuk mengatur udara didalam ruangan. 

Lihat gambar 5.13. 

  

Gambar 5. 13 : Pergerakan Angin di Dalam Ruangan 

Sumber : https://blog.rumahdewi.com/sirkulasi-dan-sistem-pengudaraan-dalam-
rumah-tinggal/ 

 Penghawaan udara dibedakan menjadi 2 aspek yaitu penghawaan 

secara pasif ( pengolahan desain ruang/ bangunan/ lingkungan ) dan 

Penghawaan secara aktif ( perencanaan yang memanfaatkan angin dan 

pergunaan udara lainya ).  
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d.1 Penghawaan udara secara pasif 

pada daerah tropis, penghawaan udara meliputi dua hal yakni : 

 Pencegahan peningkatan panas udara didalam ruang. 

 Tersedianya lubang ventilasi untuik pergerakan udara didalam 

bangunan/ ruang. 

d.2 Penghawaan udara secara aktif 

penghawaan udara secara aktif dikategorikan menjadi 2 menurut gerag 

udara didalam ruang yaitu ventilasi silang dan ventilasi udara keatas. 

 Ventilasi silang 

Adalah jenis ventilasi terbaik karena terjadi pertukaran udara dalam 

ruang dan proses penguapan yang menurunkan suhu pada kulit 

manusia. Lihat gambar 5.14. 

 

   Gambar 5. 14 : Ventilasi Silang 

    Sumber : Ilmu Fisika Bangunan. 
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 Ventilasi vertikal 

Jenis ventilasi ini terjadi karena daya alammi akibat perbedaan 

suhu udara. Sistem ini membutuhkan lubang udara keluar dibagian 

atas ruangan dan lubang udara masuk dibagian bawah. Lihat 

gambar 5.15. 

 

Gambar 5. 15 : Ventilasi Vertikal 

Sumber : Ilmu Fisika Bangunan. 

 

Kelebihan sistem penghawaan alami adalah : 

 Tidak bergantung pada listrik. 

 Hemat energi. 

 Biaya murah. 

 Instalasi mudah. 

Kelemahan sistem penghawaan alami adalah : 

 Lingkup ruang hanya pada ruangan yang ditempati saja, 

 Hewan liar dapat memasuki ruangan, 

 Bergantung pada angin yang berhembus, 
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d.3 Penghawaan Buatan 

Sistem penghawaan buatan adalah sistem pengaliran udara dari 

tempat atau ruang kesuatu tempat yang lainya dengan bantuan alat 

elektronik. Penggunaan sistem penghawaan buatan menyesuaikan 

dengan fungsi masing – masing ruang. Beberapa alternatif sistem 

penghawaan buatan yaitu : 

d.3.1 AC ( Air Conditioning ) 

Sistem penghawaan dengan menggunakan AC bisa menggunakan 

beberapa tipe AC, diantaranya adalah : 

 Ac Split 

 AC Central 

 AC Portable 

d.3.2 Dehumidifier  dan Humudufier 

 Dehumidifier berfungsi untuk menerap kelembaban udara yang 

berlebihan. Sedangkan Humidifier berfungsi meningkatkan kelembaban 

udara pada ruangan apabila ruangan terlalu kering. Biasanya digunakan 

pada dapur caffetaria. 
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d.3.3 Exhaust Fan dan Intake Fan 

 Exhaust Fan dan Intake Fan berfungsi untuk mengeluarkan udara 

panas keluar bangunan dan digantikan dengan udara segara dari luar 

bangunan. 

d.3.4 Airlock 

 Airlock berfungsi untuk menyaring debu, gas yang dihasilkan oleh 

zat – zat kimia dan sebagainya. 

5.2.2 Studi Preseden 

Batik 16 Semarang 

Pusat kerajinan batik semarangan Batik 16 berlokasi di daerah 

Kecamatan Tembalang Kota Semarang, Jawa Tengah. Dibangun 

Padatahun 2010, Batik 16 adalah salah satu pengrajin yang membuat 

produk batik dengan corak khas Semarangan. Fasilitas ini dibangun untuk 

melestarikan budaya batik semarangan dan memberdaya masyarakat 

sekitar untuk menjadi pengrajin batik semarangan. lihat gambar 5.16. 

 

Gambar 5. 16 : Batik 16 Semarang 

Sumber : Dokumentasi Pribadi, 2018 



202 
 

 Terletak di pinggiran Kota Semarang, tepatnya pada desa 

Sumberejo, Kelurahan Meteseh RT 02 RW 05 Kecamatan Tembalang 

Semarang, Jawa Tengah, bangunan ini digunakan sebagai tempat 

pemroduksian, jual beli dan edukasi batik semarangan dengan pembeli 

dari seluruh indonesia. Bangunan Batik 16 ini memiliki fasilitas produksi 

yang cukup lengkap, seperti ruang memola, membatik, menjemur dan lain 

– lain. 

a. Ruang Memola 

kegiatan memola pada area produksi dari Batik 16 ini berada pada bagian 

paling pinggir dari fasilitas ini, dengan sekat berupa dinding pendek untuk 

memisah ruang memola dengan ruang membatik dengan metode tulis. 

Ruangan ini memiliki pencahayaan dan penghawaan yang sangat baik 

dengan memanfaatkan pencahayaan dan penghawaan alami 

menggunakan bukaan yang sangat besar karena area ini tidak di lingkupi 

oleh dinding – dinding di sekitarnya. Lihat gambar 5.17. 

 

Gambar 5. 17 : Ruang Memola 

Sumber : Dokumentasi Pribadi, 2018 
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b. Ruang membatik  

ruang membatik dengan metode tulis dan cap juga memiliki pencahayaan 

dan penghawaan yang sangat baik seperti ruang memola dengan bukaan 

yang lebar pada sisi depan ruangan yang tidak diberi dinding. Lihat 

gambar 5.18 dan 5.19. 

 

Gambar 5. 18 : Area Membatik 

Sumber : Dokumentasi Pribadi, 2018 

 

Gambar 5. 19 : Area Membatik Cap 

Sumber : Dokumentasi Pribadi, 2018 
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Museum Ronggowarsito 

 Berada di Semarang Jawa Tengah selain bentuknya yang unik 

dengan menggunakan desain bangunan tradisional jawa, didalam 

bangunan ini juga menerapkan berbagai sistem pencahayaan dan 

penghawaan yang akan ditunjukan pada gambar – gambar 5.21, 5.22 dan 

5.23. 

 

Gambar 5. 20 : Pencahayaan dan Penghawaan Alami 

Sumber : Dokumentasi Pribadi, 2018 

   

Gambar 5. 21 : Penghawaan Alami Pada Museum Ronggowarsito 

Sumber : Dokumentasi Pribadi, 2018 
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Gambar 5. 22 : Pencahayaan Buatan Museum Ronggowarsito 

Sumber : Dokumentasi Pribadi,2018 

 

5.2.3 Kemungkinan Penerapan Teori Permasalahan Desain Dominan 

Dari permasalahan dominan yang diangkat pada pembahasan 

diatas yaitu kenyamanan ruangan bagi pengguna bangunan pada Area 

Produksi maka penerapanya adalah 

a. Ruang Memola 

Karakter ruang untuk ruang memola adalah membutuhkan ketenangan, 

sirkulasi, dan pencahayaan yang memadai. 

Tabel 5.1 : Syarat kenyamanan Ruang Memola 

Sumber : Analisis Pribadi, 2018 

No Faktor Respon 

1 Ketenangan Dijauhkan dari suber kebisingan 

2 Pencahayaan Menggunakan pencahayaan alami dan dibantu 
menggunakan pencahayaan buatan. Pencahayaan 
buatan menggunakan bantuan lampu LED . 

3 Penghawaan Menggunakan penghawaan alami yang berasal 
dari bukaan – bukaan jendela. 
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b. Ruang Mencanting 

karakter untuk ruang ini sama dengan ruang memola, memerlukan 

ketenangan yang baik agar dapat membuat pola batik yang baik dan 

presisi. 

Tabel 5.2 : Syarat Kenyamanan Ruang Mencanting 

Sumber : Analisis Pribadi, 2018 

No Faktor Respon 

1 Ketenangan Dijauhkan dari suber kebisingan 

2 Pencahayaan Menggunakan pencahaan alami karena proses 
mencanting memerlukan ketelitian dan keakuratan 
yang cukup tinggi. 

Pencahayaan buatan digunakan ketika 
pencahayaan alami terasa kurang terang dan 
mengganggu proses mencanting. 

3 Penghawaan Menggunakan penghawaan alami yang berasal 
dari bukaan – bukaan jendela. 

Penghawaan buatan juga disediakan apabila 
penghawaan alami terasa kurang. 

 

c. Ruang Batik Cap 

Berbeda dengan ruang mencanting, membatik dengan proses cap tidak 

memerlukan ketenangan yang tinggi karena pekerjaaan tidak memerlukan 

ketelitian yang tinggi. 

Tabel 5.3 : Syarat Kenyamanan Ruang Mengecap 

Sumber : Analisis Pribadi, 2018 

No Faktor Respon 

1 Ketenangan Dijauhkan dari keramaian dengan ketenangan 
cukupan. 

2 Pencahayaan Menggunakan pencahaan alami karena proses 
mencanting memerlukan ketelitian dan keakuratan 
yang cukup tinggi. 

Pencahayaan buatan digunakan ketika 
pencahayaan alami terasa kurang terang dan 
mengganggu proses mengecap. 

3 Penghawaan Menggunakan penghawaan alami yang berasal 
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dari bukaan – bukaan jendela. 

Penghawaan buatan juga disediakan apabila 
penghawaan alami terasa kurang. 

 

d. Ruang Pewarnaan 

berbeda dengan ruang lainya, hal yang diutamakan dari ruang pewarnaan 

karakter kegiatan ruangan, pada ruangan ini sifatnya adalah basah dan 

licin sehingga yang perlu diperhatikan pada ruangan ini adalah 

penggunaan material yang kasar atau bertektur agar tidak licin. 

Tabel 5.4 : Syarat Kenyamanan Ruang Pewarnaan 

Sumber : Analisis Pribadi, 2018 

No Faktor Respon 

1 Pencahayaan Menggunakan pencahayaan alami sebagai sumber 
cahaya utama, agar tidak merubah warna.  

Pencahayaan buatan digunakan ketika 
pencahayaan alami terasa kurang terang  

2 Penghawaan Menggunakan penghawaan alami yang berasal 
dari bukaan – bukaan jendela. 

Penghawaan buatan juga disediakan apabila 
penghawaan alami terasa kurang. 

3 lantai Menggunakan lantai yang bertekstur kasar seperti 
lantai glazed pada toilet untuk mengurangi licin 
pada ruangan. 

4 dinding Menggunakan dinding keramik agar mudah di 
bersihkan jika terkena air. 

 

e. Ruang Pencucian 

karakter ruang pencucian mirip dengan ruang pewarnaan yang bersifat 

basah dan licin. 

Tabel 5.5 : Syarat Kenyamanan Ruang Pencucian 

Sumber : Analisis Pribadi, 2018 

No Faktor Respon 

1 Pencahayaan Menggunakan pencahayaan alami sebagai sumber 
cahaya utama, agar tidak merubah warna.  

Pencahayaan buatan digunakan ketika 
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pencahayaan alami terasa kurang terang  

2 Penghawaan Menggunakan penghawaan alami yang berasal 
dari bukaan – bukaan jendela. 

Penghawaan buatan juga disediakan apabila 
penghawaan alami terasa kurang. 

3 lantai Menggunakan lantai yang bertekstur kasar seperti 
lantai glazed pada toilet untuk mengurangi licin 
pada ruangan. 

4 dinding Menggunakan dinding keramik agar mudah di 
bersihkan jika terkena air. 

 

f. Ruang Ngelorod 

karakter pada ruangan ini memiliki karakter ruangan yang panas, hal ini 

karena terdapat proses perebusan kain batik yang sudah di beri warna 

untuk melepaskan malam dari kain. Sehingga ruangan ini membutuhkan 

bukaan yang cukup agar panas bisa keluar dan memiliki sirkulasi udara 

yang baik. 

Tabel 5.6 : Syarat Kenyamanan Ruang Ngelorod 

Sumber : Analisis Pribadi, 2018 

No Faktor Respon 

1 Pencahayaan Menggunakan pencahayaan alami sebagai sumber 
cahaya utama.  

Pencahayaan buatan digunakan ketika 
pencahayaan alami terasa kurang terang  

2 Penghawaan Menggunakan penghawaan alami yang berasal 
dari bukaan – bukaan jendela untuk keluarnya 
hawa panas. 

Penghawaan buatan juga disediakan apabila 
penghawaan alami terasa kurang. 

3 Limbah ( Malam ) Disaring dari air untuk dibekukan dan dapat 
digunakan kembali untuk batik dengan kualitas 
rendah. 
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g. Ruang Penjemuran 

karakter untuk ruang penjemuran adalah ruang terbuka cukup luas untuk 

mengangin – anginkan kain batik agar lebih cepat kering. 

Tabel 5.7 : Syarat Kenyamanan Ruang Penjemuran 

Sumber : Analisis Pribadi, 2018 

No Faktor Respon 

1 Pencahayaan Menggunakan pencahayaan alami.  

2 Penghawaan Penggunaan penghawaan alami yang maksimal 
untuk mengeringkan kain batik. 

 

  


