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BAB V 

KAJIAN TEORI 

5.1. Kajian Teori Penekanan /  Tema Desain 

5.1.1. Uraian Intepretasi dan Elaborasi Teori Tema Desain 

Tema desain yang dipilih untuk proyek Ecopark 

Sebagai Pusat Perbelanjaan Teknologi Ramah 

Lingkungan ini adalah arsitektur hijau atau dikenal 

dengan Green Architecture. Latar belakang mengapa 

memilih tema desain ini karena sesuai dengan fungsi 

proyek ini yakni pusat perbelanjaan yang menyediakan 

berbagai macam kebutuhan peralatan teknologi ramah 

lingkungan. Berikut ini merupakan tabel penyesuaian 

antara fungsi bangunan dengan karakteristik arsitektur 

hijau: 

Ecopark Sebagai Pusat 

Perbelanjaan Teknologi Ramah 

Lingkungan 

Arsitektur Hijau / Green 

Architecture 

(Brenda & Robert Vale ,1991) 

 Bangunan memanfaatkan 

peralatan teknologi ramah 

lingkungan untuk mengolah 

potensi alam sekitar. 

 Menghemat energi dengan 

memanfaatkan potensi sekitar 

 memperhatikan kenyamanan 

pengguna bangunan. 

 Working with Climate 

(memanfaatkan potensi 

iklim sekitar) 

 Conserving Energy (hemat 

energi) 

 Respect User 

(Memperhatikan pengguna 

bangunan) 

Tabel 5 1 Pengertian Tema Desain 

Sumber : Analisa Pribadi 
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Di Indonesia sendiri, mengikuti pedoman yang berdasar 

pada satu institusi yakni GBCI (Green Building Council 

Indonesia). Institusi ini merupakan tolak ukur untuk green 

building di Indonesia. Terdapat 6 aspek atau kriteria 

yang menjadi pedoman dalam penilaian green building 

oleh GBCI, yaitu: 

1. Tepat Guna Lahan (Appropriate Site Development-

ASD) 

Pada aspek Tepat Guna Lahan ini memiliki kriteria 

penilaian sebagai berikut: 

a. Area dasar hijau 

b. Pemilihan tapak 

c. Aksesibilitas komunitas 

d. Transportasi umum 

e. Fasilitas untuk pengguna sepeda 

f. Iklim mikro 

g. Manajemen air hujan 

2. Efisiensi dan Konservasi Energi (Energy Efficiency & 

Conservation-EEC) 

Pada aspek Efisiensi dan Konservasi Energi memiliki 

kriteria penilaian sebagai berikut: 

a. Pemasangan sub meteran 

b. Perhitungan OTTV 
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c. Penghematan energi 

d. Ventilasi 

e. Pengaruh iklim yang berubah 

f. Energi terbarukan yang digunakan dalam tapak 

3. Konservasi Air (Water Conservation-WAC) 

Pada aspek konservasi air ini memiliki kriteria 

penilaian sebagai berikut: 

a. Meteran untuk air 

b. Perhitungan pemakaian air 

c. Pengurangan pemakaian air 

d. Fitur yang diterapkan untuk air 

e. Pemanfaatan kembali atau mendaur ulang air 

f. Sumber air yang menjadi alternatif 

g. Penampung untuk air hujan 

h. Efisiensi pemakaian air pada landscape 

4. Sumber dan Siklus Material (Material Resouces & 

Cycle-MRC) 

Pada aspek Sumber dan Siklus Material ini memiliki 

kriteria penilaian sebagai berikut: 

a. Refirgeran fundamental 

b. Pemanfaatan gedung serta material bekas 

c. Material yang ramah lingkungan 

d. Pemanfaatan refirgeran tanpa menggunakan ODP 
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e. Penggunaan kayu yang bersertifikat 

f. Penggunaan material prafabrikasi 

g. Penggunaan material lokal 

5. Kesehatan dan Kenyamanan dalam Ruang (Indoor 

Health & Comfort-IHC) 

Pada aspek kesehatan dan kenyamanan dalam 

ruang ini memiliki kriteria penilaian sebagai berikut: 

a. Introduksi mengernai udara luar 

b. Pemantauan untuk kadar CO2 

c. Pengendalian asap rokok pada lingkungan 

d. Polusi kimia 

e. View ke luar gedung 

f. Kenyamanan visual 

g. Kenyamanan thermal 

h. Kebisingan 

6. Manajemen Lingkungan Bangunan (building 

Environment Management-BEM) 

Pada aspek lingkungan bangunan memiliki kriteria 

penilaian sebagai berikut: 

a. Pengelolaan sampah 

b. GP sebagai anggota tim proyek 

c. Polusi yang berasal dari aktivitas konstruksi 

d. Pengelolaan sampah berkelanjutan 
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e. Sistem untuk komisioning yang baik 

f. Penyerahan data-data green building 

g. Kesepakatan dalam menjalankan aktivitas FitOut 

h. Melakukan survey kepada pengguna gedung 

(Ringkasan GREENSHIP NB V1.2 – id.pdf) 

 

5.1.2. Studi Preseden 

a. Pixel Building 

 

Gambar 5 1 Pixel Building 
Sumber : doc. google 

 

Lokasi: : Melbourne, Australia 

Arsitek : Studio505 

Nilai arsitektur hijau pada bangunan: 

 Pemanfaatan Teknologi 

Bangunan menggunakan peralatan teknologi 

ramah lingkungan terbarukan berupa rainwater 

harvesting system dimana bangunan ini mampu 

memenuhi kebutuhan air bersihnya sendiri. 
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Gambar 5 2 Potongan Bangunan 

Sumber : doc. google 

 

b. Kasai Green Energy Park 

 

Gambar 5 3 Kasai Green Energy Park 

Sumber : doc. google 

 

Lokasi : Kasai, Jepang 

Arsitek : -  

Nilai arsitektur hijau pada bangunan: 

 Pemanfaatan teknologi 

Bangunan ini menggunakan solar photovolaic 

sebagai sumber energi utamanya. Sebanyak 90% 

energi yang dibutuhkan oleh bangunan di suplai 

oleh photovoltaic ini. Bangunan ini mampu 
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mereduksi gas karbon CO2 sebanyak 2.480 ton 

setiap tahunnya. 

 

Gambar 5 4 Kasai Green Energy Park 

Sumber : doc. google 

 

5.1.3. Kemungkinan Penerapan Teori Tema Desain 

Berdasarkan studi dari pengertian, karakteristik serta 

menjabarkan studi preseden dengan tema terkait, maka 

hal-hal yang dapat diterapkan pada proyek Ecopark 

Sebagai Pusat Perbelanjaan Teknologi Ramah 

Lingkungan ini adalah sebagai berikut: 

a. Pemilihan Material 

Pemilihan material berpengaruh penting baik pada 

bangunan maupun lingkungan sekitar. Pada konsep 

green building ini, material juga harus bisa membawa 

dampak yang baik bagi lingkungan. Salah satunya 

adalah dengan mengaplikasikan material gravel pave 

pada perkerasan agar air dapat langsung diserap 

tanah, lalu pemanfaatan material kaca untuk 
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pencahayaan alami yang tidak membutuhkan energi 

berupa pencahayaan buatan juga membantu 

mengurangi emisi gas karbon. 

b. Penerapan Teknologi 

Penerapan teknologi ramah lingkungan juga memiliki 

korelasi yang cukup berkaitan dengan dampaknya 

terhadap bangunan dan lingkungan. Penerapan 

teknologi yang ada ditujukan untuk menunjang 

bangunan dan mereduksi kerusakan lingkungan 

akibat dari aktivitas pengolahan energi. Penerapan 

photovoltaic akan dilakukan untuk mengasilkan 

energi pada bangunan namun tidak merusak 

lingkungan, lalu menerapkan pengolahan air secara 

efisien untuk penghematan energi, lalu menerapkan 

sistem pngolahan limbah yang tidak akan merusak 

lingkungan ketika melakukan pembuangan. 

5.2. Kajian Teori Permasalahan Dominan 

5.2.1. Uraian Intepretasi dan Elaborasi Teori Permasalahan 

Dominan 

Proyek ini merupakan sebuah pusat perbelanjaan yang 

menjual berbagai macam peralatan teknologi ramah 

lingkungan. Maka, pada bangunanpun akan diterapkan 

peralatan teknologi ramah lingkungan berupa 
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photovoltaic. Permasalahan dominan yang ada 

mengambil integrasi photovoltaic pada bangunan karena 

pengaplikasian photovoltaic ini dapat berpengaruh pada 

desain bangunan. 

Berikut ini merupakan teori alternatif instalasi 

photovoltaic pada desain. 

 Photovoltaic sebagai curtainwall. Photovoltaic ini 

diaplikasikan kedalam kulit fasad bangunan. Bisa 

diterapkan sebagai sun shading. 

 Independent photovoltaics rooftop array. merupakan 

sistem konvensional pada penutup atap, sistem 

photovoltaic bebas pada kulit bangunan dengan 

efisiensi yang maksimal. Pemanfaatan energi 

matahari secara pasif yang dapat mengurangi beban 

panas dalam bangunan. 

 Photovoltaics Skylights. Photovoltaic pada jenis ini 

merupakan photovoltaic yang menjadi penutup atap 

yang disusun dengan kemiringan tertentu, yang pada 

hasil akhirnya akan dapat memasukkan sebagian 

cahaya alami kedalam bangunan. 

 Photovoltaics Sawtooth Roof monitor. Pada jenis ini 

mirip dengan Photovoltaics Skylight, yakni disusun 
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dengan kemiringan tertentu agar dapat memasukkan 

sebagian pencahayaan alami kedalam bangunan. 

 Photovoltaics Roof Panels. Merupakan jenis 

photovoltaic yang menutup keseluruhan atap dimana 

photovoltaic sendiri yang akan dijadikan penutup atap, 

namun harus memperhatikan beban struktur dan 

cuaca yang ada. 

 Flexible / Metal Photovoltaics Substrates. Flexible/ 

MPS ini memiliki karakteristik flex atau lentur, 

Photovoltaic ini  menggunakan panel thin film, 

pengaplikasian pada atap ini baik digunakan pada 

desain yang terkesan dekonstruktif atau lengkung. 

5.2.2. Studi Preseden 

a. Kasai Green Energy park 

 

Gambar 5 5 Kasai Green Energy Park 

Sumber : doc. google 

Lokasi : Kasai, Jepang 

Arsitek : -  

Integrasi Photovoltaic pada Bangunan: 
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 Pemanfaatan teknologi 

Bangunan ini menggunakan solar photovolaic 

sebagai sumber energi utamanya. Sebanyak 90% 

energi yang dibutuhkan oleh bangunan di suplai 

oleh photovoltaic ini. Bangunan ini mampu 

mereduksi gas karbon CO2 sebanyak 2.480 ton 

setiap tahunnya. 

 

 

Gambar 5 6 Kasai Green Energy Park 

Sumber : doc. google 

 Integrasi Photovoltaic Pada Bangunan 

Integrasi photovoltaic pada bangunan ini ada pada 

fasad bangunan serta penutup atap. Pada bagian 

fasad sendiri menggunakan photovoltaic sebagai 

curtain wall, namun juga terdapat kaca untuk 

memasukkan cahaya alami kedalam bangunan. 

Selain itu juga photovoltaic juga digunakan 

sebagai penutup atap pada bangunan untuk 

memenuhi kebutuhan energi. 
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Gambar 5.7 Kasai Green Energy Park 

Sumber : doc. google 

5.2.3. Kemungkinan Penerapan Teori Permasalahan Dominan 

Berdasarkan pada studi mengenai pengertian, kajian 

teori, serta studi preseden yang sudah dijabarkan, maka 

kemungkinan penerapan pada desain adalah sebagai 

berikut: 

 Menerapkan panel photovoltaic dengan metode 

curtain wall. Pemasangan curtain wall ini diterapkan 

pada kulit bangunan sebagai bentuk estetika serta 

menampilkan citra teknologi pada bangunan. 

Penerapan curtain wall ini digunakan sebagai 

secondary skin yang tidak menahan beban bangunan. 

 

Gambar 5.8 Photovoltaic Curtain Wall 

Sumber: doc. google 
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 Menerapkan Photovoltaic Skylights pada penutup 

atap. Penerapan model Photovoltaics Skylights ini 

ditujukan agar pencahayaan alami tetap dapat masuk 

kedalam bangunan untuk menghemat penggunaan 

energi listrik. 

 

Gambar 5.9 Photovoltaic Skylights 

Sumber: doc. google 

 Menerapkan Flexible / Metal Photovoltaics 

Substrates. Flexible/ MPS ini memiliki karakteristik 

flex atau lentur, Photovoltaic ini  menggunakan 

panel thin film. Penerapan model ini dapat 

digunakan pada curtain wall sehingga pada 

desain bentuk bangunan bisa menjadi lebih 

dinamis. 

 

Gambar 5.10 Photovoltaic Thin Film 

Sumber: doc. goolgle 


