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BAB V 

KAJIAN TEORI 

5.1 Kajian Teori Penekanan Desain 

“Arsitektur Modern Berbasis Industrial Green Building” 

5.1.1 Uraian Interpretasi dan Elaborasi Teori Tema Desain 

 Pengertian Arsitektur Modern 

Arsitektur modern adalah istilah yang diberikan kepada sejumlah gaya 

arsitektur yang mempunyai karakteristik bangunan yaitu mengutamakan 

kesederhanaan bentuk dan menghilangkan ornament 

Arsitektur modern ini sendiri memiliki prinsip desain yang fungsional dan 

efisiensi. Fungsional memiliki arti bahwa bangunan harus dapat 

mewadahi segala aktvitas dari penghuninya, dan efisien dalam segala 

hal seperti dari segi biaya, waktu pengerjaan, dll. 

Timbulnya arsitektur modern disebabkan adanya kemajuan dalam 

bidang teknologi yang berdampak pada perilaku manusia yang 

cenderung memilih sesuatu yang ekonomis, mudah, namun tetap bagus. 

 Beberapa karakteristik arsitektur modern pada umumnya adalah : 

- Menolak gaya arsitektur lama 

- Menolak adanya ukiran atau ornament bangunan 

- Penyederhanaan sehingga format detail tidak menjadi perlu pada 

bangunan 
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- Memiliki prinsip bahwa hasil bangunan sangat ditentukan oleh 

bahan dan fungsi 

 Beberapa pendapat ahli tentang arsitektur modern yaitu : 

- Louis Sullivan, seorang pemahat mencetuskan prinsip “Forms 

Follow Function” 

- Arsitek Mies Van Der Rohe mencetuskan prinsip “Less Is More” 

- Arsitek Frank Lloyd Wright mencetuskan prinsip “ Less Is More 

When More Is Too Much” 

 Prinsip bentuk dan ruang dalam arsitektur modern : 

- Bentuk 

Pada arsitektur modern, adanya bentuk, fungsi, dan konstruksi 

bangunan harus menjadi satu kesatuan yang pada akhirnya akan 

memunculkan suatu bentuk spesifik gabungan ketiganya yang 

merupakan solusi. Teknik-teknik konstruksi modern yang semakin 

canggih memungkinkan semua bentuk untuk dibangun sehingga 

menghasilkan solusi permasalahan yang unik. Sesuai dengan 

prinsipnya yang menolak gaya lama yang amat kompleks dan 

dipenuhi oleh ornament, bentuk yang ingin ditampilkan pada 

arsitektur modern adalah bentuk-bentuk sederhana seperti bentuk-

bentuk geometri yang ditampilkan apa adanya. 
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- Ruang 

Arsitektur modern memiliki konsep ruang tidak terbatas yaitu ruang 

yang meluas ke segala arah dan ruang yang terlihat strukturnya. 

Ruang yang ingin dibentuk adalah ruang yang tidak terbatas dengan 

partisi dan dapat ditelusuri melalui ruang-ruang yang dilalui. 

Peletakkan ruang cenderung mengalir dan berurutan sesuai dengan 

proses kegiatan dan aktivitas yang diwadahi. 

 Pengertian Green Building / Bangunan Hijau 

Bangunan hijau (Green Building) adalah bangunan yang dalam proses 

pembangunannya  bertanggung jawab terhadap lingkungan dan sumber 

daya yang efisien di seluruh siklus hidup bangunan mulai dari proses 

penentuan tapak hingga desain, konstruksi, operasi gedung, 

pemeliharaan, renovasi, hingga pembongkaran, termasuk dalam hal 

ekonomi, daya tahan utilitas, dan kenyamanan. Green building adalah 

konsep untuk ‘bangunan berkelanjutan’ dan mempunyai syarat tertentu, 

yaitu lokasi, sistim perencanaan dan perancangan, renovasi dan 

pengoperasian, yang menganut prinsip hemat energi serta harus 

berdampak positif bagi lingkungan, ekonomi dan sosial. Tujuan umum 

dari adanya Green Building ini adalah bahwa bangunan dirancang untuk 

mengurangi dampak pembangunan terhadap lingkungan dan terhadap 

kesehatan manusia serta lingkungan alam.Beberapa cara yang dapat 

diterapkan agar bangunan dapat dikategorikan sebagai Green Building  

adalah dengan menerapkan : 

1) Konservasi Air ( Water Conservation) 

2) Tepat Guna Lahan ( Appropriate Site Development) 
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3) Effisiensi Energi Dan Refigeran ( Energy Efficiency & Refigerant) 

4) Sumber & Siklus Material (Material Resources & Cycle) 

5) Kualitas Udara & Kenyamanan Udara ( Indoor Air Health & Comfort) 

6) Manajemen Lingkungan Bangunan ( Building & Environment 

Management ) 

 Permasalahan 

1. Masih maraknya pembangunan yang tidak berwawasan lingkungan 

dan melakukan pemborosan energy dan sumber daya lainnya 

sehingga menimbulkan dampak negative bagi alam dan juga 

manusia.  

2. Fenomena global warming saat inni yang telah menjadi isu dunia 

dan membutuhkan penanganan segera untuk mencegah rusaknya 

lingkungan alam demi keberlangsungan hidup manusia. Namun 

masih banyak masyarakat yang tidak menyadari pentingnya usaha 

perbaikan lingkungan. 

3. Faktor kenyamanan dan kesehatan menjadi salah satu hal penting 

yang sering diabaikan dalam merancang sebuah bangunan 

sehingga penggunaan bangunan menjadi kurang produktif dan 

maksimal. 

4. Pentingnya pengelolaan limbah untuk mengurangi dampak 

pencemaran dan kerusakan lingkungan sekitar dan mengurangi 

tingkat polusi dari kegiatan atau aktivitas pada bangunan. 
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 Prinsip Desain Green Building 

1. Bentuk dan Orientasi Bangunan 

Bentuk dan orientasi bangunan dapat mempengaruhi sistem 

pencahayaan alami dan penghawaan pada bangunan. Orientasi 

bangunan yang mengarah ke arah utara-selatan cenderung lebih 

sejuk dibandingkan dengan bangunan yang berorientasi terhadap 

arah gerak matahari. Bentuk bangunan yang tipis dapat mengurangi 

panas dikarenakan minimnya permukaan bangunan yang terpapar 

oleh sinar matahari.  

2. Shading dan Reflektor 

Shading dan reflector menjadi suatu hal penting bagi bangunan 

terutama bangunan pada negara beriklim tropis. Intensitas cahaya 

matahari yang besar dapat menjadi suatu potensi bagi pencahayaan 

alami dan juga kendala karena panas radiasi sinar matahari. Oleh 

sebab itu diperlukan shading dan reflector untuk tetap dapat 

memaksimalakan potensi pencahayaan alami namun 

meminimalkan radiasi panas matahari yang masuk ke dalam 

bangunan. 

3. Sistem Penerangan 

Sistem penerangan pada bangunan menggunakan intelegent 

lighting system. System ini dikendalikan oleh main control panel 

yang mengendalikan lampu secara otomatis berdasarkan sesnro 

gerakan ataupun kebutuhan cahaya dalam ruang sehingga dapat 

lebih menghemat energy. 
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4. Water Recycling System 

Pengelolaan kembali air kotor maupun air bekas untuk dapat 

digunakan kembali untuk sistem flushing toilet maupun untuk 

menyiram  tanaman dapat menjadi salah satu upaya penghematan 

energy pada sistem green building sehingga dapat menghemat 

penggunaan air bersih pada bangunan. 

 Konsep Pembangunan Green  Building 

1.      Material 

Material yang digunakan untuk membangun harus diperoleh dari 

alam atau merupakan material lokal, dan merupakan sumber energi 

terbarukan yang dikelola secara berkelanjutan. Daya tahan material 

bangunan yang layak dan teruji, namun tetap mengandung unsur 

bahan daur ulang, mengurangi produksi sampah, dan dapat 

digunakan kembali atau didaur ulang sehingga meminimalkan 

dampak kerusakan lingkungan 

2.      Energi 

Penerapan panel surya diyakini dapat mengurangi biaya listrik 

bangunan. Selain itu, bangunan juga selayaknya dilengkapi jendela 

untuk menghemat penggunaan energi, terutama lampu dan AC. 

Untuk siang hari, jendela sebaiknya dibuka agar mengurangi 

pemakaian listrik. Jendela tentunya juga dapat meningkatkan 

kesehatan dan produktivitas penghuninya. Green building juga 

harus menggunakan lampu hemat energi, peralatan listrik hemat 

energi, serta teknologi energi terbarukan, seperti turbin angin dan 

panel surya. Hal ini dimaksudkan untuk meminimalkan penggunaan 
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energi dari fossil dan menggantinya dengan energi yang berasal dari 

alam. 

3.      Air 

Penggunaan air dapat dihemat dengan menerapkan sistem 

penampungan air hujan. Cara ini akan mendaur ulang air yang dapat 

digunakan untuk menyiram tanaman atau menyiram toilet. Dapat 

pula menggunakan peralatan hemat air, seperti pancuran air 

beraliran rendah, tidak menggunakan bathtub di kamar mandi, 

menggunakan toilet hemat air, dan memasang sistem pemanas air 

tanpa listrik. 

4.      Kesehatan 

Penggunaan bahan-bahan bagunan dan furnitur harus tidak 

beracun, bebas emisi, rendah atau non-VOC (senyawa organik yang 

mudah menguap), dan tahan air untuk mencegah datangnya kuman 

dan mikroba lainnya. Kualitas udara dalam ruangan juga dapat 

ditingkatkan melalui sistim ventilasi dan alat-alat pengatur 

kelembaban udara agar kualitas udara dalam ruang tetap sehat dan 

nyaman bagi penghuni. 
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Gambar 5. 1 Contoh Penerapan Green Building 

Sumber : https://pii.or.id/inovasi-korporasi-green-building-dan-
green-construction diakses pada 13 februari 2018 pukul 23.30 

 
5.1.2 Studi Preseden 

Gedung Kementrian Pekerjaan Umum, Jakarta 

Gedung ini merupakan gedung kementrian pertama yang menerapkan 

konsep Green Building. Dalam setahun, gedung ini dapat menghemat 

penggunaan energi mencapai 50,4% dari rata-rata penggunaan energi 

pada stamdard office hingga pada tahap selesai pembangunannya. 

 

Gambar 5. 2 Gedung Kementrian PUPR 

Sumber : https://pii.or.id/inovasi-korporasi-green-building-dan-green-
construction diakses pada 13 februari 2018 pukul 23.44 

 
 

https://pii.or.id/inovasi-korporasi-green-building-dan-green-construction
https://pii.or.id/inovasi-korporasi-green-building-dan-green-construction
https://pii.or.id/inovasi-korporasi-green-building-dan-green-construction
https://pii.or.id/inovasi-korporasi-green-building-dan-green-construction
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Gedung ini telah mendapat sertifikasi Greenship Gold sesuai dengan tolok 

ukur bangunan hijau di Indonesia yang disusun oleh Green Building 

Council Indonesia (GBCI). Gedung utama kementrian PUPR ini dibangun 

dengan konsep green building dengan estimasi penghematan energi listrik 

mencapai 40%. 

Beberapa upaya penghematan energi yang diterapkan yaitu : 

- Desain keseluruhan gedung yang lebih mengandalkan penerangan alami 

sinar matahari pada siang hari dan menerapkan motion sensor untuk 

sistem penerangan sehingga menghemat energi yang digunakan. 

- Selain itu gedung ini juga menerapkan sistem daur ulang penggunaan air 

untuk menghemat konsumsi air dengan tekbologi STP ( sewage treatment 

plan). Air daur ulang ini akan digunakan untuk menyiram tanaman. 

- Selain itu, gedung ini juga menerapkan sistem pengolahan sampah 

mandiri yang dapat mengolah sampah dengan kapasitas 2 meter kubik per 

jam dengan jangka waktu proses 1 jam. 

- Bentuk bangunan yang banyak menggunakan kaca menjadikan 

hubungan antar ruang dalam dan ruang luar bangunan terlihat seperti 

mengalir dan lebih luas. 

- Bangunan ini juga menerapkan arsitektur modern terlihat dari bentuk 

bangunan yang menerapkan bentuk geomteri dan desain bangunanyang 

bersih serta minim ornamen. 
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Gambar 5. 3 Gedung Kementrian PUPR 

Sumber : https://www.pu.go.id/berita/view/10707/gedung-utama-
kementerian-pu-juara-hemat-energi diakses pada 13 februari 2018 pukul 

23.47 
 

Portland State University, Portland 

Merupakan sebuah kawasan kampus dengan luas mencapai 20 Ha yang 

terintegrasi dengan pusat bisnis, gedung apartemen, taman umum, jalur 

sepeda, serta pusat makanan. Kampus ini terus berinovasi untuk 

menciptakan kawasan yang berkelanjutan tidak hanya bagi lingungan 

kampus namun juga bagi lingkungan sekitar. Kawasan kampus ini telah 

mendapat sertifikasi green building level Gold yang dikeluarkan oleh LEED.  

https://www.pu.go.id/berita/view/10707/gedung-utama-kementerian-pu-juara-hemat-energi
https://www.pu.go.id/berita/view/10707/gedung-utama-kementerian-pu-juara-hemat-energi
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Gambar 5. 4 Portland University 

Sumber : 
http://www.oregonlive.com/education/index.ssf/2012/08/portland_state_un

iversity_rank.html diakses pada 14 februari 2018 pukul 4.03 
 

Beberapa prinsip green building yang diterapkan oleh kawasan kampus ini 

adalah: 

1. Energi 

- Alat pemanas dan pendingin kawasan yang terhubung pada 15 

gedung pada kawasan yang lebih efisien dan hemat biaya 

 

Gambar 5. 5 Penerapan Efisiensi Energi 

Sumber : https://www.pdx.edu/sustainability/energy diakses pada 14 
februari 2018 pukul 4.07 

- Upgrade boiler yang diperkirakan dapat mengurangi penggunaan 

gas alam sebesar 10% per tahun 

- Peringatan mematikan lampu yang ditempel pada semua saklar 

lampu di asrama kampus. 

http://www.oregonlive.com/education/index.ssf/2012/08/portland_state_university_rank.html
http://www.oregonlive.com/education/index.ssf/2012/08/portland_state_university_rank.html
https://www.pdx.edu/sustainability/energy
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- Sistem penerangan pada garasi dan area parkir yang telah 

menggunakan teknologi LED 

- Pengaturan penggunaan energi pada semua komputer dan monitor 

di area kampus 

- Penggunaan Solar Photo Voltaic (PV) di area kampus  

 

Gambar 5. 6 Penggunaan Panel Surya 

Sumber : https://www.pdx.edu/sustainability/energy diakses pada 14 
februari 2018 pukul 4.06 

 
2. Air 

- Penggunaan Rainwater Harvesting untuk menampung dan 

mengolah air hujan untuk digunakan kembali 

- Penerapan Storm Water Planters untuk mengurangi laju,kuantitas, 

dan polutan pada air sebelum dialirkan kembali ke sungai 

- Penggunaan pervious pavers yang memungkinkan air hujan untuk 

menyerap ke dalam tanah, mengurangi tingkat erosi, membantu 

menyaring polutan, dan memperbaiki air tanah. 

- Penerapan green roof pada bangunan untuk meningkatkan umur 

penggunaan atap, mengurangi aliran air hujan pada atap bangunan, 

dan mengurangi tingkat panas pada atap bangunan dan 

mempertahankan suhu yang lebih dingin ke dalam bangunan 

https://www.pdx.edu/sustainability/energy


314 
 

- Pengefisienan penggunaan air dengan pengaturan penggunaan 

jumlah air bagi wastafel, toilet, dan urinoir. 

3. Pengaturan Iklim 

- Menambahkan panel-panel surya yang dapat menghasilkan hingga 

38.000 kWh energi terbarukan setiap tahunnya 

- Mengembangkan rencana manajemen energi dengan mengadakan 

kerjasama dengan Enery trust of Oregon 

- Melakukan audit limbah di lingkungan kampus dan mengumpulkan 

pengumpulan dan analisis data limbah 

- Membentuk Satuan Tugas Air Minum Berkelanjutan untuk 

mengurangi konsumsi air minum dalam kemasan dan limbah terkait 

- Mengurangi penggunaan kendaraan bermotor di lingkungan 

kampus dengan menyediakan penyewaan sepeda dan penyediaan 

fasilitas sepeda yang memadai 

4. Penghematan Energi dan Daur Ulang 

- Minyak goreng bekas pakai akan diolah menjadi bio diesel. 

- Menyediakan pengisian ulang air minum untuk mengurangi limbah 

botol plastik sekali pakai 

- Pengumpulan bungkus makanan untuk diolah sebagai pupuk 

kompos 

- Limbah elektronik didaur ulang oleh perusahaan lokal yang 

menjamin limbah tidak ditimbun dan mempekerjakan orang-orang 

penyandang cacat. 

- Penyediaan makanan tanpa bungkusan dapat mengurangi limbah 

bungkus makanan sebesar 35-30% 
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- Menerapkan sistem online untuk katalog,jadwal, direktori sehingga 

mengurangi penggunaan kertas 

5. Penggunaan Lahan 

- Memiliki rencana perawatan pohon untuk kampus 

- Rencana pengelolaan hama terpadu serta melakukan pemeliharaan 

lansekap 

- Penurunan penggunaan pestisida mencapai 98% 

- Adanya koridor udara bersih di sepanjang taman dengan larangan 

merokok dan mencegah terciptanya polutan udara seperti knalpot 

kendaraan bermotor. 

- Tersedianya banyak open space serta taman juga tersedianya ruang 

hijau pada bagian rooftop gedung diimbangi dengan penataan 

lansekap yang terencana 

 

Gambar 5. 7 Ruang Terbuka Hijau Pada Tapak 

Sumber : https://www.pdx.edu/sustainability/land-use diakses pada 
14 februari 2018 pukul 4.09 

 
6. Sistem Transportasi 

- Meminimalkan penggunaan kendaraan bermotor dengan 

pengkampanyean penggunaan sepeda pada area kampus 

- Tersedianya fasilitas sepeda yang memadai dan aman bagi seluruh 

penghuni kampus 

https://www.pdx.edu/sustainability/land-use
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5.1.3 Kemungkinan Penerapan Teori Tema Desain 

Berdasarkan hasil studi preseden terdapat beberapa kemungkinan 

penerapan tema desain pada bangunan pabrik furniture kayu ini yaitu : 

1. Penggunaan Panel Surya 

Pada area pabrik ini akan diterapkan penggunaan sel surya yang 

berguna untuk mengolah cahaya alami matahari menjadi energi listrik 

untuk mengurangi penggunaan lsitrik yang berasal dari PLN sehingga 

dapat menghemat energi. 

2. Penggunaan Material dan Teknologi Ramah Lingkungan 

Pada area pabrik ini akan direncanakan pemilihan material bangunan 

yang ramah lingkungan serta penerapan teknologi yang dapat 

menghemat energi seperti penggunaan motion sensor untuk sistem 

pencahayaan buatan 

3. Penerapan Rainwater Harvesting 

Penerapan rainwater harvesting untuk menampung dan mengolah air 

hujan sehingga dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan air bersih 

sehari-hari 

4. Pemaksimalan Pencahayaan Alami 

Area pabrik furniture kayu ini juga akan memaksimalkan penerapan 

pencahayaan alami pada bangunan terutama pada siang hari sehingga 

menghemat penggunaan sistem pencahayaan buatan dan listrik. 

5. Pengelolaan Limbah  

Kawasan pabrik ini juga akan menerapkan pengelolaan limbah secara 

maksimal berkaitan dengan limbah yang dihasilkan pada kegiatan 

produksi. Limbah akan diolah untuk dimanfaatkan kembali untuk 



317 
 

kegiatan operasional pabrik ataupun melakukan kerjasama dengan 

pihak ketiga untuk pemanfaatan dan penanganan limbah pabrik. 

6. Perencanaan Ruang-ruang Hijau Pada Area Tapak 

Ruang-ruang terbuka hijau pada area tapak juga memiliki banyak 

manfaat. Selain menjadi area peneduh, adanya ruang terbuka hijau ini 

juga dapat menjadi penyejuk iklim mikro kawasan dan mengurangi 

polusi udara. Selain itu ruang terbuka hijau dapat menjadi daerah 

resapan air hujan sehingga dapat menjaga kadar air tanah pada 

kawasan. 

7. Penerapan Desain Bangunan Minim Ornamen 

Desain bangunan yang akan diterapkan pada bangunan industri pabrik 

furniture kayu ini adalah bangunan yang minim ornamen. Dengan 

penerapan ornamen yang minim, maka akan dihasilkan desain 

bangunan yang bersih dan futuristik dengan menampilkan bentuk yang 

apa adanya dan mengutamakan fungsional bangunan. 

8. Pembentukan Ruang Yang Mengalir Sesuai Alur Kegiatan 

Pembentukan ruang-ruang pada bangunan akan memilih tanpa sekat 

sehingga ruangan dan kegiatan terasa mengalir dan tanpa batas. Selain 

itu penataan ruang –ruang pada bangunan akan mengikuti proses  dan 

alur kegiatan yang diwadahi oleh bangunan tersebut. 

5.2 Kajian Teori Permasalahan Desain 

“Penataan Ruang Fisnising/Painting Berkaitan Dengan Pengelolaan Limbah” 

5.2.1 Uraian Interpretasi dan Elaborasi Teori Permasalahan Desain 

Salah satu tahap dalam pembuatan furniture kayu adalah tahap finishing / 

painting. Tahapan ini menjadi salah satu tahapan penting karena tahap ini 
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akan menentukan hasil dari pewarnaan dan finsihing yang sesuai dengan 

pesanan yang diinginkan oleh klien. 

Saat ini dalam bangunan industri, perlu diperhatikan penggunaan bahan-

bahan yang minim oleh bahan kimia sehingga memiliki dampak minimal 

terhadap kemungkinan pencemaran lingkungan akibat kegiatan finishing 

dan painting furniture ini. Langkah ini dapat diterapkan dengan 

menggunakan bahan-bahan finsihing yang berbahan dasar air sehingga 

ramah lingkungan dan mengandung bahan kimia yang minim. Contohnya 

adalah penggunaan cat untuk finishing furniture jens Nitro Cellulosa atau 

Poly Urethane serta teknologi terbaru dengan menggunakan Cat UV. 

Cat jenis Nitro Cellulose (NC) dan Poly Urethane (PU) ini merupakan 

beberapa contoh cat yang berbahan dasar air dan mengandung senyawa 

yang tidak berbahaya bagi lingkungan karena berasal dari bahan alami. 

Cat NC merupakan jenis cat yang dibuat dengan bahan utama resin 

nitrocellulose yaitu resin yang dibuat dari serat tanaman yang dimasak dan 

diasamkan dengan asam nitrat dan sulfat. Sedangkan cat PU merupakan 

jenis cat yang dibuat dari pencampuran senyawa kimia yang berguna 

sebagai bahan finishing. Polyurethane sendiri termasuk sebagai salah satu 

jenis plastik dan memiliki tingkat ketahanan yang baik. Untuk Cat UV, jenis 

dan teknologi pengecatan jenis ini masih terbilang baru dalam dunia industri 

furniture. Cat UV merupakan cat yang proses pengeringannya 

menggunakan lampu UV sehingga akan langsung kering dan menghindari 

pemborosan cat dan juga tersedia dalam jenis yang berbahan dasar air. 

Dalam proses finishing / painting sendiri ada beberapa mesin yang 

digunakan yaitu : 
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1. Carozel Line 

2. Auto Spraying Machine 

3. Spray Booth 

4. Auto Roller Coater 

Dalam penggunaan mesin cat diperlukan beberapa perlakuan khusus 

selama proses pengecatan berlangsung. Seperti contohnya adalah dalam 

penggunaan carozel line dan auto spraying machine, maka diperlukan 

adanya spray booth berupa cerobong-cerobong yang digunakan untuk 

mengeluarkan sisa uap thinner, dalam penataan spray booth diperlukan air 

yang selalu mengalir dalam booth untuk langsung membersihkan dan 

menetralisir cat yang berjatuhan akibat proses spraying. Perlunya exhaust 

fan yang digunakan untuk sirkulasi udara dalam ruang sehingga menetralisir 

bau cat yang menyebar dalam udara. 

 

Gambar 5. 8 Water Paint Spray Booth System 

Sumber : http://spraypaintbooth.co.in/water-wash-spray-booth.html diakses 
pada 14 februari 2018 pukul 4.12 

 

Oleh karena itu diharapkan dengan adanya penataan ruang finishing dan 

painting pada pabrik ini dapat menghasilkan desain ruang yang sehat dan 

http://spraypaintbooth.co.in/water-wash-spray-booth.html
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minim akan penyebaran limbah akibat proses pengecatan. Selain itu 

diharapkan dengan penataan dan pengaturan ruang finshing dan painting 

ini juga akan dihasilkan desain yang yang efektif dan sesuai untuk 

mengakomodasi kegiatan finishing/painting furniture kayu. 

5.2.2 Studi Preseden 

PT.Gaviansi, Demak, Semarang 

PT. Gaviansi merupakan salah satu jenis pabrik furniture yang 

berlokasi di kawasan industri Demak. Pabrik ini sudah berdiri sejak 

tahun1987 dan berfokus dalam pembuatan furniture untuk bayi dan anak-

anak yang berorientasi pada pasar ekspor.  

Pada Pabrik PT. Gaviansi, area ruang finishing dan painting terletak 

pada area ujung yang jauh dari area produksi lain dan dibatasi oleh 

dinding ruangan. Hal ini dimaksudnkan untuk meminimalkan penyebaran 

bau dari bahan kimia selama proses painting dan finishing funriture. 

Meskipun menggunakan bahan-bahan finishing yang ramah 

lingkungan, penggunaan cat yang merupaka bahan kimia dalam jumlah 

banyak secara terus menerus cukup berbahaya bagi kesehatan para 

pekerja. Oleh karena itu dalam area finishing, para pekerja diwajibkan 

untuk menggunakan masker untuk menjaga kesehatan pernapasan. 

Pada area finishing ini, sistem penghawaan area juga 

dimaksimalkan. Hal ini dimaksudkan untuk semakin mempercepat 

pertukaran udara . Beberapa cara yang diterapkan yaitu dengan 

pemasangan exhaust fan pada dinding-dinding pabrik juga pemasangan 
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turbine ventilator pada atap. Selain itu, pada area carozel line, area ini 

langsung terhubung dengan spray booth yang berbentuk cerobong dan 

berguna untuk mengeluarkan sisa uap thinner cat langsung ke luar 

bangunan sehingga udara dalam bangunan tetap terjaga.  

 

Gambar 5. 9 Area Carozel Line 

Sumber : Dokumentasi Pribadi 

 

Gambar 5. 10 Area Automatic Spray 

Sumber : Dokumentasi Pribadi 

 

Gambar 5. 11 Area Finishing/ Painting 

Sumber : Dokumentasi Pribadi 

Pada area spray booth, diterapkan sistem water paint spray booth. 

Area ini merupakan area spray manual dengan menggunakan air sebagai 

penetralnya. Pada area ini perlu dirancang adanya air terjun yang 
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mengalir secara terus menerus pada dinding dan lantai yang digunakan 

untuk langsung membersihkan dan menetralisir sisa-sisa cat yang 

digunakan dalam pengecatan furniture.  

 

Gambar 5. 12 Water Paint Spray Booth 

Sumber : Dokumentasi Pribadi 

Untuk area pengecatan dengan menggunakan cat UV diletakkan 

secara terpisah dari ruang finishing. Hal ini dikarenakan dalam 

penggunaan cat UV, limbah yang dihasilkan cukup minim karena hasil cat 

yang langsung mengering sehingga meminimalkan limbah cat yang 

dihasilkan.  

 

Gambar 5. 13 Area Pengecatan Cat UV 

Sumber : Dokumentasi Pribadi 

5.2.3 Kemungkinan Penerapan Teori Permasalahan Desain 

Penerapan pada proyek pabrik custom furniture dari studi preseden ini 

adalah  
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1. Dalam penggunaan carozel line proses pengecatan akan menggunakan 

spray booth dalam area sehingga dapat langsung mengeluarkan uap 

thinner sisa pengecata ke luar ruangan dan meminimalkan sisa thinner 

mencemari udara dalam area finishing. 

2. Penerapan water paint spray booth pada booth spary manual. Hal ini 

dimaksdukan untuk dapat langsung menetralisir sisa limbah cat 

sehingga tidak mencemari area finishing dan kualitas udara tetap terjaga 

bersih dan sehat. 

3. Pemaksimalan sistem pertukaran udara pada area finishing dan painting 

dengan adanya exhaust fan dan pemasangan turbine ventilator pada 

atap 

4. Desain ruang finishing dan painting yang terpisah atau terbatas 

sehingga udara dalama rea finishing dan painting tidak menyebar dan 

mencemari udara area produksi lainnya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


