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BAB V  

KAJIAN TEORI 

 

5.1 Kajian Teori Penekanan / Tema Desain 

Tema desain dari projek Museum Zoologi dan Botani Indonesia di 

Salatiga adalah arsitektur biomimetika. Arsitektur Biomimetik atau Arsitektur 

Biomimikri, secara etimologi terdiri dari kata arsitektur dan juga biomimikri 

yang terbagi atas bio dan mimikri. Arsitektur yang berarti sebagai seni dan 

ilmu dalam merencanakan dan mendesain bangunan. Serta bio yang berarti 

hidup, organisme dan mimikri yang berarti meniru, menyesuaikan. 

Berdasarkan etimologi kata di atas, Arsitektur Biomimetik atau Arsitektur 

Biomimkri dapat didefinisikan sebagai ilmu dan seni merancang bangunan 

dengan meniru aspek-aspek organisme atau mahkluk hidup. 

5.1.1 Interpretasi dan Elaborasi Penekanan Desain 

Arsitektur biomimetik menggunakan alam sebagai contoh, model, 

acuan dan pedoman untuk memecahkan permasalahan dalam arsitektur. Hal 

ini berbeda dengan arsitektur biomorfik, yang menggunakan unsur-unsur 

yang ada pada alam sebagai sumber inspirasi bentuk saja. Namun, Arsitektur 

Biomimetik melihat alam sebagai contoh model dan inspirasi dalam 

mendesain dan memecahkan masalah. Contoh sederhananya, biomorfik 

cenderung meniru lansung suatu bentuk dari alam, seperti, meniru bentuk 
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ikan, atau mengadopsi bentuk sisik – sisiknya, dan menghasilkan bentuk yag 

mirip ikan. Namun biomimetik melihat lebih dari itu, dalam merespon bentuk, 

biomimetik melihat bentuk ikan yang aerodinamis, sehingga yang dihasilkan 

dari biomimetik adalah bentuk yang dinamis, bukan lagi bentuk ikan. 

Menggunakan alam sebagai acuan, biomimikri juga mementingkan 

lingkungan alam dalam menilai efisiensi dalam berinovasi. Menggunakan 

alam sebagai pedoman dan inspirasi, berarti bahwa biomimikri tidak mencoba 

untuk mengeksploitasi alam dengan mengekstraksi material alam itu, tetapi 

menghargai alam sebagai sesuatu yang manusia dapat pelajari. 

Inovasi arsitektur yang responsif terhadap arsitektur dan alam tidak 

sepenuhnya harus menyerupai objek animalia atau plantae. Dimana inspirasi 

arsitektur dapat mengambil keistimewaan bentuk intrinsik dari fungsi suatu 

organisme, maka model bangunan yang didesain bisa saja sama ataupun 

berbeda dengan bentuk yang ditiru. 

 Prinsip-prinsip Arsitektur Biomimetika 

• Bentuk 

Konsep Biomimetik pada arsitektur bisa jadi mirip dengan penerapan 

metafora. Karena proses awal pengambilan ide yang diambil dari bentuk-

bentuk dari alam. Konsep biomimetika dengan penerapan metafora lebih 

mementingkan  kesinergian konsepsual dan visual. Arsitektur biomimetik 

dengan proses metafora pada masa kini telah mengaitkan teknologi pada 
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sistem struktur dan material. Selain itu pemodelan bentuk arsitektur dari alam 

mengacu pada konsep biomorfik. 

• Struktur dan Material 

Konsep mimik yang diambil pada objek organisme mengarah pada hal 

fungsional bangunan salah satunya struktur dan material. Tujuan biomimetik 

adalah mencoba berinovasi dalam menciptakan satu hal yang muktahir atau 

suatu yang baru, begitu juga penerapannya pada arsitektur yang condong ke 

permasalahan struktur dan material. Kebanyakan dari studi kasus bangunan 

biomimetik menggunakan konsep struktur yang baru atau modifikasi dari 

konsep sistem struktur yang ada. Konsep struktur yang diambil biasanya 

berdasarkan pemikiran metaforis alam atau lebih dasar mengarah pada 

biomorfik. Sedangkan pada material menyesuaikan dengan strukturnya, tapi 

beberapa konsep material arsitektur biomimetik lebih dikaitkan pada teknologi 

digital dan ilmiah. 

• Prinsip Keberlanjutan 

Konsep Biomimetik menjadikan alam sebagai sumber inpirasi, berarti 

arsitektur juga harus mengacu dengan pendekatan ekologi (The Evolution of 

Design Biological Analogy in Architecture and Applied Arts, Philip Steadman, 

2008). Prinsip keberlanjutan menurut Brian Edwards (2001) seperti belajar 

dari alam, pendekatan desainnya adalah dengan basis ekologi, yaitu 

bagaimana membuat bangunan agar tidak merusak lingkungan sekitarnya 

dan membuat alam secara eksplisit, caranya adalah dengan membawa alam 
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langsung ke dalam desain bangunan misalnya dengan membuat taman di 

dalam bangunan juga menggunakan alam sebagai perhitungan ekologis. 

 Proses Mimikri; “Tiga Tingkat Mimikri” 

Biomimikri dapat  dikategorikan dalam tiga tingkatan yaitu tingkat 

organisme, tingkat interaksi / perilaku dan tingkat ekosistem. Pada tingkat 

organisme, bangunan meniru hanya pada konteks organimse tersebut. Pada 

tingkat prilaku, bangunan meniru organisme juga proses prilaku dari 

organimse. Pada tingkat ekosistem, bangunan meniru proses alami dan 

siklus lingkungan yang lebih besar. Prinsip dari ekosistem mengikuti 

ekosistem itu sendiri yakni bergantung pada sinar matahari, mengoptimalkan 

sistem daripada aspek bentuknya, selaras dengan dan bergantung pada 

kondisi sekitar, beragam dalam komponen, hubungan dan informasi, 

menciptakan kondisi yang menguntungkan untuk hidup berkelanjutan, 

beradaptasi dan berkembang pada tingkat yang berbeda dan pada laju yang 

berbeda. 

5.1.2 Studi Preseden 

Nama bangunan : Eden Project, terletak di Cornwall, Inggris Raya. 

Arsitek : Michael Pawlyn 

Bangunan ini mulai dibangun pada than 1998 dan dibuka mulai 17 

maret 2001. Eden Project adalah sebuah rumah kaca raksasa yang juga 

sebagai taman botani. Kubah ini digunakan sebagai tempat bioma yang 
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dikelompokkan dalam beberapa kategori, yaitu berdasarkan curah hujan dan 

intensitas cahaya matahari, sehingga terdapat pengelompokan tumbuhan 

yang hidup di hutan hujan tropis, hutan gugur, padang rumput, padang gurun, 

taiga, dan tundra. Dalam bio dome ini dilengkapi dengan utilitas yang dapat 

mengatur suhu dan kelembaban sedemikian rupa sehingga dapat 

menciptakan iklim tersendiri di dalamnya. 

Bangunan ini memiliki proses mimikri tingkat organimse, yaitu konsep  

kubah Eden Project menggunakan mimikri tingat organisme, yang menjadi 

ide dasar  yaitu bentuk gelembung sabun yang menyatu. Selain ide bentuk, 

fasad dan selubung yang diaplikasikan, makna proses mimesis yang coba 

diterapkan pada objek yakni aspek keringanan dari gelembung pada struktur 

dan selubung. 

 

Gambar 72 bio dome Eden Project 

(sumber : mediastorehouse.com) 
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Gambar 73 eden project form 

(sumber : grimshaw.global) 

 

Gambar 74 gelembung sebagai inspirasi bentuk Eden Project 

(sumber : shutterstock.com) 

  

5.1.3 Kemungkinan Implementasi Teori Penekanan Desain 

Cara mengimplementasikan teori penekanan desain adalah dengan 

mempelajari bagaimana  pola pikir untuk memimikri alam, berikut ini 

merupakan pola pikir yang dapat membantu untuk menghasilkan desain 

biomimikri : 
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1. Mulai berfikir dari pertanyaan “apa yang ingin dicapai dari desain 

tersebut” 

2. Menerjemahkan dalam fungsi biologi 

3. Melihat alam sebagai sumber inspirasi, dan temukan model dari 

alam 

4. Melihat bagaimana alam menyelesaikan permasalahan 

5. Berusaha memahami dan meniru, dengan konsultasi multi disiplin 

ilmu dengan ahli biologi. 

6. Semakin mendalam pemahaman tentanng bagaimana alam 

menyelesaikan masalah, semaik berfungsi baik nantinya mimikri 

tersebut. 

7. Menjadikan solusi dari alam menjadi solusi dalam desain. 

8. Mengevaluasi hasil, apakah sesuai dengan  tujuan pertama 
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Gambar 75  pola pikir untuk menghasilkan biomimikri design 

(sumber : researchgate.net) 

5.2 Kajian Teori Permasalahan Dominan / Fokus Kajian 

5.2.1 Interpretasi dan Elaborasi Permasalahan Dominan 

Masalah dominan yang muncul pada museum zoology dan botani ini 

adalah mengenai sirkulasi dan cara menampilkan koleksi. 

Berdasarkan teori mengenai kemampuan melihat berdasarkan sudut 

pandang mata, terhadap suatu benda, yang diambil dari Human Dimention & 

Interior Space, kemampuan mata manusia untuk melihat secara vertical, 

meliliki sudut tertentu dengan kemampuan tertentu (gambar), batasan sudut 

yang dirasa nyaman untuk dijadikan standart kenyamanan pandangan adalah 

pada sudut 30 derajat ke atas dari garis lurus mata, dan 40 derajat ke bawah 

dari garis lurus mata, dengan asumsi bola mata melihat lurus ke depan. 
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Pada sudut tersebut, merupakan kemampuan mata yang baik, dalam 

menganalisa perbedaan warna, sehingga dipastikan apabila objek benda 

dilihat dalam jangkauan sudut tersebut, objek akan terlihat jelas. 

 

Gambar 76 derajat sudut pandang vertikal mata 

(sumber : Human Dimension & Interior Space) 

Kemampuan melihat berdasarkan sudut mata horizontal juga 

dijelaskan pada buku Human Dimention & Interior Space (gambar). 

Penglihatan horizontal dengan sudut 10 – 20 derajat ke kanan dan ke kiri dari 

garis lurus mata  merupakan sudut yang nyaman untuk membaca tulisan. 

Penglihatan horizontal dengan sudut 30 derajat ke kiri dan ke kanan dari 

garis lurus mata, merupakan sudut yang nyaman untuk melihat suatu symbol 

atau tanda. Sedangkan untuk penglihatan horizontal dengan sudut 60 derajat 
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ke kanan dan ke kiri dari garis lurus mata merupakan batas sudut 

kemampuan mata yang baik dalam melihat perbedaan warna. 

 

Gambar 77 derajat sudut pandang horizontal mata 

(sumber : Human Dimension & Interior Space) 

Pada buku Data Arsitek jilid 1, dijelaskan bahwa kegiatan mata 

dibedakan menjadi melihat dan mengamati. Mengamati merupakan kegiatan 

yang lebih mendetail dari sekedar melihat, sehingga membutuhkan 

kefokusan mata yang lebih. Untuk mendapatkan kefokusan, semakin kecil 

sudut penglihatan mata baik vertical maupun horizontal, maka akan semakin 

fokus. Dan semakin untuk mengecilkan sudut, maka jarak antara objek 

dengan mata harus didekatkan. 
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Dalam menentukan jarak pandang penyajian koleksi museum, 

diperlukan spesifikasi untuk melihat objek benda secara menyeluruh. Dengan 

spesifikasi melihat secara menyeluruh, maka akan didapatkan jarak pandang 

yang pas untuk melihat objek secara utuh. Apabila jarak diperjauh, maka 

objek akan tetap terlihat, namun pandangan menjadi melebar, mengikuti 

sudut yang melebar. Apabila jarak diperdekat, maka objek tidak bisa dilihat 

secara menyeluruh, namun dapat mengamati objek lebih baik pada suatu 

segmen objek tersebut. 

Dari teori dan analisa tersebut, dapat disimpukan bahwa, dalam 

menentukan jarak untuk melihat penyajian materi pamer, harus memenuhi 

kenyamanan untuk melihat objek secara keseluruhan. Jarak ini dapat 

dikatakan sebagai jarak ideal dan juga jarak terjauh untuk melihat penyajian 

materi. Jarak ini mempengaruhi kebutuhan ruang untuk melihat (gambar). 

Apabila ingin mengamati materi pamer, maka jarak objek dengan pengamat 

dapat lebih dekat. 

Sedangkan untuk sudut kenyamanan untuk melihat, dapat 

menggunakan sudut maksimal kemampuan mata dalam membedakan warna 

sebagai patokannya, yaitu pada : 

Penglihatan vertical : dengan sudut 30 derajat ke atas dari garis lurus mata, 

dan 40 derajat ke bawah dari garis lurus mata, 

Penglihatan horizontal : dengan sudut 30 derajat ke kiri dan ke kanan 

dari garis lurus mata. 
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Dari standart sudut pandang diatas, dapat menghasilkan 2 pendekatan 

dalam menentukan jarak pandang ideal dan kebutuhan ruang, pertama 

pendekatan melalui sudut penglihatan vertical (gambar) dan pendekatan 

melalui sudut penglihatan horizontal (gambar). 

 

Gambar 78 penentuan jarak pandang berdasarkan sudut kenyamanan 
vertical 

(sumber : analisis pribadi) 
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Gambar 79 penentuan jarak pandang berdasarkan sudut kenyamanan 
horizontal 

(sumber : analisis pribadi) 

Pendekatan pertama, dengan sudut pandang vertical dapat digunakan 

apabila benda relatif berbentuk tinggi (lebar < tinggi). Sedangkan pendekatan 

kedua, dengan sudut pandang horizontal, digunakan untuk benda yang 

berbentuk memanjang / lebar (lebar > tinggi). 

Sedangkan untuk pendekatan teknik menyajikan, terdapat beberapa 

metode. Berikut ini merupakan metode pendekatan dalam teknik menyajikan 

koleksi: 

 Metode Pendekatan Intelektual, adalah cara penyajian benda-benda 

koleksi museum yang mengungkapkan informasi tentang guna, arti, dan 

fungsi benda koleksi museum 
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 Metode Pendekatan Romantik (evokatif), adalah cara penyajian 

benda-benda koleksi museum yang mengungkapkan suasana tertentu yang 

berhubungan dengan benda-benda yang dipamerkan. 

 Metode Pendekatan Estetik, adalah cara penyajian benda-benda 

koleksi museum yang  mengungkapkan nilai artistik yang ada pada benda 

koleksi museum. 

 Metode Pendekatan Simbolik, adalah cara penyajian benda-benda 

koleksi museum dengan menggunakan simbol-simbol tertentu sebagai media 

interpretasi pengunjung. 

 Metode Pendekatan Kontemplatif, adalah cara penyajian koleksi di 

museum untuk membangun imajinasi pengunjung terhadap koleksi yang 

dipamerkan. 

 Metode Pendekatan Interaktif, adalah cara penyajian koleksi di 

museum dimana pengunjung dapat berinteraksi langsung dengan koleksi 

yang dipamerkan. penyajian interaktif dapat menggunakan teknologi 

informasi. 

 

Menurut (Dean, 1996) terdapat tiga alternatif pendekatan dalam 

mengatur sirkulasi alur pengunjung dalam penataan ruang pamer sebuah 

museum : 
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a. Alur yang disarankan (suggested) 

Keberhasilan pendekatan ini bergantung pada kemampuan elemen 

ruang dalam mengarahkan pengunjung untuk melalui jalur yang sudah 

disiapkan karena pengunjung masih diberi kesempatan untuk memilih jalur 

sesuai keinginannya. 

 

Gambar 80 alur yang disarankan 

(sumber : e-book Museum Exhibition: Theory and Practice) 

b. Alur yang tidak berstruktur (unstructured) 

Dalam pendekatan ini, pengunjung tidak diberikan batasan gerak 

dalam ruang, mereka bebas bergerak tanpa adanya alur yang harus diikuti. 

Biasanya pendekatan ini digunakan dalam sebuah galeri seni. 

 

Gambar 81 alur yang tidak berstruktur 

(sumber : e-book Museum Exhibition: Theory and Practice) 
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c. Alur yang diarahkan (directed) 

Pendekatan seperti ini bersifat kaku karena mengarahkan pengunjung 

untuk bergerak dalam satu arah sesuai alur yang sudah direncanakan. 

 

Gambar 82 alur yang diarahkan 

(sumber : e-book Museum Exhibition: Theory and Practice) 

Menurut Ernest dan Peter (2012), faktor yang mempengaruhi 

keputusan tata letak ruang display di museum berhubungan dengan koleksi 

yang ingin ditampilkan dengan cara menampilkan koleksi tersebut. Berikut 

beberapa tipe dasar tata letak ruang : 

1. Open Plan (Tata letak terbuka) 

Terlihat besar dan luas, sirkulasi pengunjung bebas. 

 

Gambar 83 tipe open plan 

(sumber : Ernst dan Peter 2012) 
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2. Core and Satellite Rooms (Kamar inti dan satelit) 

Ruang utama untuk orientasi di museum atau pameran , sisi ruangan 

untuk display ( tema / koleksi ) 

 

Gambar 84 tipe kamar inti dan satelit 

(sumber : Ernst dan Peter 2012) 

3. Linear Chaining (Urutan Linear) 

Urutan linear dari ruangan , sirkulasi terkontrol , orientasi yang jelas , 

pintu masuk dan keluar yang terpisah 

 

Gambar 85 tipe linear 

(sumber : Ernst dan Peter 2012) 

4. Labyrinth (Labirin) 

Sirkulasi bebas , dipandu oleh rute dan arah yang bervariasi , pintu 

masuk dan keluar dapat terpisah 
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Gambar 86 tipe labirin 

(sumber : Ernst dan Peter 2012) 

5. Complex (Kompleks) 

Kelompok gabungan ruangan dari tata letak 1- 4, pengorganisasian 

koleksi museum yang kompleks dan konsep display 

 

Gambar 87 tipe kompleks 

(sumber : Ernst dan Peter 2012) 

6. Round tour (Loop) atau Tur putaran 

Mirip dengan urutan linear, tetapi sirkulasi dikontrol mengarah kembali 

ke pintu masuk. 
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Gambar 88 tipe loop 

(sumber : Ernst dan Peter 2012) 

 

 

5.2.2 Studi Preseden 

Nama Bangunan : Shanghai Natural History Museum 

Arsitek : Perkins+Will  

Lokasi : 510 Bei Jing Xi Lu, Jingan Qu, Shanghai Shi, China, 200000  

Luas Area : 44517.0 m2  

Tahun : 2015 
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Gambar 89 Shanghai natural history museum 

(sumber : archdaily.com) 

Bangunan ini merupakan salah satu bangunan natural history museum 

terbesar yang ada di China, yang memiliki koleksi 240.000 sampel, termasuk 

62.000 spesimen hewan, 135.000 spesimen tumbuhan, 700 spesimen dari 

zaman batu, dan 1.700 spesimen mineral alam. 

Fasad bangunan ini didominasi oleh green wall dan roof garden, serta 

ornament berbentuk geometri yang menyerupai sel hewan dan sel tumbuhan. 

Terdapat pula taman pada tengah bangunan, yang terinspirasi dari bentuk 

tebing di China (gambar 90), Ralph Johnson selaku direktur desain 

mengatakan bahwa penggunaan referensi budaya yang ditemukan pada 

taman tradisional Cina adalah kunci untuk membuat desain.  
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Gambar 90 taman tengah Shanghai natural history museum 

(sumber : archdaily.com) 

Berikut ini merupakan denah dari Shanghai natural history museum: 

 

Gambar 91 denah basement 2 

(sumber : snhm.org.cn) 
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Gambar 92 Denah basement 2 mezanin 

(sumber : snhm.org.cn) 

 

Gambar 93 denah basement 1 

(sumber : snhm.org.cn) 
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Gambar 94 denah lantai 1 

(sumber : snhm.org.cn) 

 

Gambar 95 denah lantai 2 

(sumber : snhm.org.cn) 
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Dari denah tersebut, dapat dilihat bahwa alur sirkulasi yang terdapat 

pada museum tersebut merupakan alur sirkulasi yang disarankan, dimana 

elemen ruang dalam dapat mengarahkan pengunjung untuk melalui jalur 

yang sudah disiapkan namun pengunjung masih diberi kesempatan untuk 

memilih jalur sesuai keinginannya.  

Penyajian materi pamer pada shanghai natural history museum ini 

menggunakan metode teknik penyajian yang beragam, membuat museum 

menjadi lebih menarik. Berikut ini merupakan foto dan metode penyajian dari 

display spesimen pada shanghai natural history museum : 

Metode Pendekatan Estetik, yaitu cara penyajian benda-benda koleksi 

museum yang  mengungkapkan nilai artistik yang ada pada benda koleksi 

museum (gambar 96). 

 

Gambar 96 display specimen pada shanghai natural history museum 

(sumber : timeoutshanghai.com) 
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Metode Pendekatan Romantik (evokatif), yaitu penyajian benda-benda 

koleksi museum yang mengungkapkan suasana tertentu yang berhubungan 

dengan benda-benda yang dipamerkan (gambar 97). 

 

Gambar 97 display berupa diorama ruang 

(sumber : timeoutshanghai.com) 

Metode Pendekatan Kontemplatif, adalah cara penyajian koleksi di 

museum untuk membangun imajinasi pengunjung terhadap koleksi yang 

dipamerkan (gambar 98 dan 99). 



211 
 

 

Gambar 98 suasana ruang pamer museum 

(sumber : tripadvisor.co.za) 

 

Gambar 99 suasana ruang pamer museum 

(sumber : shine.cn) 

Metode Pendekatan Intelektual, adalah cara penyajian benda-benda 

koleksi museum yang mengungkapkan informasi tentang guna, arti, dan 

fungsi benda koleksi museum (gambar 100). 



212 
 

 

Gambar 100 display kupu-kupu pada museum 

(sumber : commons.wikimedia.org) 

 

Selain itu juga terdapat metode pendekatan interaktif, dimana cara 

penyajian koleksi di museum dimana pengunjung dapat berinteraksi langsung 

dengan koleksi yang dipamerkan. Penyajian interaktif dapat menggunakan 

teknologi informasi. 

5.2.3 Kemungkinan Implementasi Teori Permasalahan Dominan 

Teori dari perencanaan kinerja spasial, diterapkan dalam 

merencanakan kebutuhan luas ruang. Sehingga sangat mungkin untuk 

diimplementasikan dalam desain. 

 

 


