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BAB V 

KAJIAN TEORI 

 

5.1 Kajian Teori Penekanan/ Tema desain 

5.1.1. Uraian Interpretasi dan Elaborasi Tema Desain 

Desain museum yang akan ditonjolkan adalah mengacu kepada 

bangunan yang ikonis dan monumental. Dengan citra fisik yang unik 

tersebut, bangunan akan mudah dikenali dan diingat oleh orang. Untuk 

menunjukkan bahwa bangunan ini adalah Museum Dirgantara, maka 

dibuatlah citra fisik yang sesuai dengan isi dan fungsi dari bangunan ini. 

Bangunan ini menggunakan tema postmodern yang dianggap lebih 

fleksibel sesuai dengan bangunan museum. Metafora merupakan salah 

satu cabang dari arsitektur postmodern. 

Pegertian metafora dalam arsitektur adalah kiasan atau ungkapan 

bentuk, diwujudkan dalam bangunan dengan harapan akan menimbulkan 

tanggapan dari orang yang menikmati atau memakai karyanya.  Metafora 

sendiri berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari meta dan phor. Meta 

dalam hal ini adalah sesuatu yang biasa digunakan untuk menggambarkan 

suatu perubahan, sedangkan phor merupakan kata yang berasal dari 

pherein yang berarti membawa. Sehingga metafora sendiri dapat 

digambarkan sebagai sesuatu yang membawa sebuah perubahan makna. 
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Pengertian metafora secara umum menurut Oxford Learner’s 

Dictionary : 

 A figure of speech in which a term is transferred from the object it 

ordinarily designates to on object it may designate only by implicit 

comparison or analogies. 

 A figure of speech denoting by a word or phrase usually one kind of 

object or idea in place of another to suggest a likeness between 

them. 

Dalam sebuah kalimat istilah metafora sering digunakan untuk 

mengumpakan suatu hal sebagai hal yang lain dengan tidak menggunakan 

makna yang sebenarnya. Jadi istilah metafora dapat diartikan suatu kiasan 

untuk menggambarkan sebuah objek yang dianggap memiliki sifat yang 

sama.  

Penggunaan metafora sendiri mulai berkembang seiring dengan 

dimulainya era arsitektur postmodern. Salah satu tokoh tokohnya adalah 

Charles Jenks mengaitkan arsitektur dengan gaya bahasa. Metafora adalah 

kode yang ditangkap oleh pengamat dari sebuah obyek dengan 

mengandalkan obyek lain dengana adanya sebuah kemiripan. Karena sifat 

dan ekspresi arsitek yang subjektif, sehingga tidak menutup kemungkinan 

banyak muncul penafsiran yang berbeda-beda dari karyanya. 

Menurut Anthony C Antoniades dalam Poethic Architecture : Theory 

of Design, metafora dalam arsitektur dapat dibagi menjadi : 
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 Intangibale Metaphors (metafora non fisik) yaitu sebuah metafora 

yang berupa hal –hal non fisik misalnya suatu konsep, ide, kondisi 

manusia atau kualitas khusus suatu individu, komunitas, tradisi atau 

budaya. 

 Tangiable Metaphors (metafora fisik) yakni metafora yang berupa 

hal-hal bersifat fisik secara visualnya. Seperti rumah sebagai istana 

dan atap kuil sebagai langit. 

 Combined Metaphors merupakan kombinasi keduanya. 

Metafora merupakan sebuah karya arsitektur yang bersifat literal 

interpretation, dikarenakan metafora hanya menerapkan sebagian 

karakteristik pada suatu objek yang dipikirkan bukan meniru objek 

tersebut. Semakin karya tersebut sulit dideteksi maka semakin baik 

nilainya. 

 James C. Snyder dan Anthony J. Cattanse dalam Introduction of 

Architecture, metafora mengidentifikasi pola-pola yang mungkin terjadi dari 

hubungan-hubungan paralel dengan melihat keabstrakannya, berbeda 

dengan analogi yang melihat secara literal. 

Salah satu contoh metafora yang dapat memunculkan interpretasi 

yang berbeda-beda adalah bangunan Sydney Opera House di Australia. 

Struktur shell dari bangunan dapat diinterpretasikan sebagai sayap burung 

yang terbang, ada juga yang menginterpretasikan sebagai segmen buah 

jeruk, ada lagi yang mengatakan seperti bentuk kura-kura yang sedang 

kawin, bahkan ada yang mengatakan seperti gambaran ikan-ikan yang 
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saling memakan. Namun, menurut Charles Jenck (The Languange of Post 

Modern Architecture, 1984, hal.43) menyebutkan bahwa bentuk Sydney 

Opera House adalah gambaran bentuk formasi awan. 

 

Gambar 5.1 Sydney Opera House 
 Sumber : www.commons.wikimedia.org 

 

Contoh lain adalah bangunan Notre Dame Du Haut karya arsitek Le 

Corbusier. Notre Dame Du Haut membuktikan bahwa metafora kaya akan 

interpretasi visual. Di dalam metafora, seorang arsitek dapat 

mengekspresikan segala bentuk imajinasinya, karena pada dasarnya 

pemikirannya bersifat subyektif. 
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Gambar 5.2 Notre Dame Du Haut dan interpretasi desainnya 
 Sumber : www.arch2o.com 

 

Dibawah ini adalah tabel yang menunjukkan tolok ukur metafora 

yang diungkapkan oleh Antoniades : 

Tabel 5.1. Tolok Ukur Metafora 
Sumber : Analisa pribadi 

Apparent Literally Present Absent 
Detectable 
by Others 

Not 
Detectable 
by Others 

Dormant Literality 
Presence of literality 
in plan or section 

→ → → → 

Trancendental 
 

State of Combined 
Metaphor 

Presence of literality   

Presence of 
existential virtues 

  

Absence of literality 
→ → → → Presence of 

exixtential virtues 

 

 

 

 

Best 
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5.1.2. Studi Preseden Tema Desain 

Museum of Fruit 

Museum of Fruit berlokasi di kota Yamanashi, Jepang. Bangunan 

yang menggunakan sistem struktur steel and glass ini didesain oleh 

seorang arsitek Jepang bernama Itsuko Hazegawa pada tahun 1996. 

Letaknya berada 30 km dari Gunung Fuji dan terletak pada salah satu 

daerah rawan gempa bumi yang paling aktif di dunia. 

 
Gambar 5.3 Museum of Fruit 

 Sumber : www.ymkp.net 
 

 
Gambar 5.4 Museum of Fruit plan 

 Sumber : www.ymkp.net 
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Pusat pengetahuan ini memiliki tiga struktur shell yang terbuat dari 

baja dengan tinggi sampai 20 m dan bentang sampai 50 m yang 

dihubungkan oleh bangunan bawah tanah. Sebagian dari dome tersebut 

dilapisi oleh kaca dan terbentuk dari baja yang berbentuk pipa. Kompleks 

bangunan ini terdiri dari tiga massa utama, yaitu : fruit plaza, green house, 

dan workshop. Ketiga massa tersebut disebar seolah bibit-bibit di lahan. 

Sifa-sifat buah dan bibitnya dihadirkan dalam pembentukan 

bangunan. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa Itsuko Hazegawa  

mencoba mentransfer perumpamaan sebaran bibit dan buah ke dalam 

desain bangunan. Bukan hanya bentuk buah dan bibit tetapi juga sifat-

sifatnya. Terlebih bentuk dan sifat yang diambil sesuai dengan fungsi 

bangunan yaitu museum buah-buahan. Hal tersebut yang membuat 

bangunan ini dikatakan sebagai bentuk penerapan arsitektur metafora 

bukan analogi ataupun mimesis. Museum of Fruit memiliki tiga massa 

utama, yaitu :  

Fruit Plaza 

Fruit Plaza menjadi bukti bahwa metafora tidak hanya ditampilkan 

pada eksterior bangunan saja, tetapi juga dapat terfokus pada interior. 

Interior Fruit Plaza menggambarkan proses tumbuh bibit menjadi pohon 

yang besar, kokoh, dan rindang. Kolomnya utamanya sendiri berada 

ditengah bangunan yang menggambarkan cabang-cabang pohon. Itsuko 

Hazegawa menyebutnya sebagai “the beginning new cycle”. 
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Gambar 5.5 Fruit Plaza, Museum of Fruit 

 Sumber : www.ymkp.net 
 

Tropical Green House 

Bangunan ini sendiri berfungsi sebagai display dari buah-buahan. 

Disebutkan bahwa bangunan ini menggambarkan kenangan akan matahari 

tropis dimana bibit-bibit mulai berkecambah. Massanya yang lebih 

menjualng ke atas daripada massa yang lain menggambarkan karakter dari 

proses perkecambahan tersebut. 

   
Gambar 5.6 Tropical Green House, Museum of Fruit 

 Sumber : www.ymkp.net 
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Workshop 

Bangunan tiga lantai yang dilingkupi oleh struktur baja ini merupakan 

area pertokoan dan restoran. Hasegawa menggambarkan kekuatan bibit 

pada bangunan ini. 

 
Gambar 5.7 Workshop, Museum of Fruit 

 Sumber : www.ymkp.net 
 

Jika dihubungkan dengan macam pembagian jenis metafora 

menurut Anthony C Antoniades, Museum of Fruit dapat dikatakan 

menerapkan tiga macam jenis metafora tersebut. 

- Combine metaphor 

Dikatakan menerapkan combine metaphor karena bangunan 

menggunakan konsep penyebaran bibit dan juga menerapkan 

bentuk fisik dari tumbuhan dan buah-buahan. Pada Museum of Fruit 

perancang mencoba mentransfer sifat-sifat dan bentuk dari bibit dan 

buah-buahan serta tumbuhan yang lain. Itsuko Hazegawa berusaha 
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untuk menampilkan metafora dari kekuatan dan perbedaan pada 

buah-buahan. 

- Tangiable metaphor 

Itsuko Hazegawa menggunakan bentuk bibit-bibit yang berbeda 

yang disebar ke tanah dalam penampilan keseluruhan kompleks 

bangunannya. Termasuk didalamnya ketika dia menemukan bentuk 

denah dari tiga massa utama. 

- Intangiable metaphor 

Jenis intangiable metaphor pada gambaran sebuah bibit yang 

kemudian tumbuh menjadi pohon yang besar yang ditampilkan pada 

massa fruit plaza. Kemudian menggambarkan gen buah-buahan ke 

dalam desain interior exhibiton hall. Intangiable metaphor juga dapat 

diinterpretasikan dengan hubungan kebudayaan dan sejarah antara 

manusia dan buah-buahan yang sejak jaman sejarah menekuni 

kegiatan bercocok tanam dengan menyebarkan bibit dan menjadi 

makmur dalam lingkungan. Serta dapat persebaran dalam satu 

lahan tersebut dapat diinterpretasikan sebagai hidup yang saling 

berdampingan dengan damai dalam kemajemukan. 

 

5.1.3. Kemungkinan Implementasi Teori Penekanan Desain  

Dari kajian pustaka dan studi preseden dari arsitektur metafora 

ditemukan bahwa metafora akan memberikan ciri khusus jika diterapkan 

pada sebuah bangunan. Sehingga metafora dapat memiliki makna : 
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- Menjadi media berkomunikasi dalam arsitektur. Perancang dapat 

mengkomunikasikan arti atau cerita dibalik desain yang ditampilkan. 

- Metafora arsitektur tidak hanya diterapkan pada eksterior bangunan 

tetapi juga interiornya, sehingga setiap ruang pun memiliki makna 

tersendiri. 

- Metafora menunjukkan imajinasi orang itu tidak terbatas. Sehingga 

metafora  disebut sebagai literal interpretation, dikarenakan metafora 

hanya menerapkan sebagian karakteristik pada suatu objek yang 

dipikirkan bukan meniru objek tersebut. 

- Metafora mengutamakan form terlebih dahulu dibandingkan 

function. Dimana bangunan tersebut akan menjadi ekspresi seni 

yang memiliki simbol serta makna yang menambah nilai dari 

bangunan. Bangunan sendiri akan dapat menjadi landmark bagi 

daerahnya. 

Dalam merancang bangunan Museum Dirgantara ini, inspirasi dapat 

datang darimana saja. Namun dibatasi dalam lingkupan dunia 

kedirgantaraan. Objek metafora dalam bangunan ini adalah pesawat. 

Karena pada dasarnya pameran pesawat merupakan roh dari bangunan 

museum ini. Beberapa hal yang dapat dijadikan pemikiran awal desain 

adalah :  

- Komponen utama pesawat yang terdiri dari fuselage (badan 

pesawat), wing (sayap), empenage (bagian belakang), roda 

pendaarat, dan mesin. 
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- Pesawat memiliki aktivitas, aktivitas landing, take off, terbang, dan 

manuever dapat dimasukkan ke dalam pemikiran desain. Dengan 

begitu tidak hanya bentuk tetapi juga sifat-sifat dari peswat yang 

dapat diterapkan. 

- Udara, angin, awan, langit dan antariksa menjadi bagian tak 

terpisahkan dari kedirgantaraan. Hal-hal tersebut juga dapat 

dijadikan pemikiran atau makna yang disampaikan dalam desain 

bangunan museum. 

 

5.2 Kajian Teori Permasalahan Dominan 

5.2.1. Uraian Interpretasi dan Elaborasi Teori Dominan 

Penerapan Struktur Advance Bentang Lebar 

 Permasalahan dominan yang ada pada bangunan Museum 

Dirgantara ini adalah penerapan struktur advance bentang lebar pada 

bangunan museum. Permasalahan ini muncul dilatarbelakangi oleh : 

- Objek pamer utama dari museum adalah pesawat. Oleh karena 

tuntutan tersebut maka dibutuhkan ruang yang luas yang bebas tiang 

untuk memudahkan kegiatan di dalamnya. 

- Kebutuhan akan fleksibilitas gerakan dan kenyamanan pandang 

yang luas bagi pengguna khususnya pengunjung. 

- Dapat memberikan citra arsitektural yang monumental dan 

merupakan salah satu upaya dari penerapan arsitektur metafora. 
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Pengertian Sistem Struktur Advance Bentang Lebar 

Struktur 

Berdasarkan buku Sistem Bentuk Struktur Bangunan (Frick, 1998 

: 28), struktur jika ditinjau dari segi fungsinya merupakan penentu aturan 

yang mendayagunakan hubungan antara konstruksi dan bentuk. Struktur 

berpengaruh pada teknik dan estetika. Pada teknik, struktur berpengaruh 

pada kekukuhan gedung terhadap pengaruh luar maupun bebannya  

sendiri yang dapat mengakibatkan perubahan bentuk atau robohnya 

bangunan. Sedangkan estetika dilihat dari segi keindahan gedung 

secara integral dan kualitas arsitektural. 

Advance 

Pengertian advance sendiri merujuk pada sesuatu yang dianggap 

canggih dan tidak biasa lagi. Sehingga struktur advance dapat diartikan 

sebuah struktur yang tidak biasa. Hal ini sejalan dengan perkembangan 

teknologi saat ini, dengan banyaknya bangunan monumentak dan unik 

yang tentu saja menerapkan struktur advance di dalamnya. 

Bentang Lebar 

Salah atu ciri khas bentang lebar adalah ruang bebas kolom dengan 

bentang selebar dan sepanjang mungkin. Oleh karena itu struktur ini 

banyak digunakan pada bangunan dengan kondisi mobilitas antar ruang 

yang tinggi. 
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Dalam pengaplikasiannya. Terdapat dua jenis bentang lebar yaitu : 

- Bangunan bentang lebar sederhana 

Struktur yang langsung diterapkan pada bangunan sederhana 

dengan langsung menerapkan teori yang telah ada. 

- Bangunan bentang lebar kompleks 

Struktur yang telah mengalami modifikasi dari bentuk dasar namun 

masih mengikuti teori yang ada. Banyak menerapkan penggabungan 

jenis struktur bentang lebar yang berbeda. 

 

Tabel 5.2. Sistem Struktur Bentang Lebar 
Sumber : Analisa pribadi 

Sistem Struktur Keterangan 

Space truss 

Tersusun dari modul-modul yang telah diatur 
berbalik antara modul satu dengan lainnya dan 
gaya tersalurkan melalui modul-modul ini. 
Merupakan struktur rangka tiga dimensi yang 
membentang mengalami gaya tekan atau tarik 
saja ke dua arah. 

Pneumatic Structure 

Merupakan struktur yang ditumpu udara 
(air-supported structure) dan struktur   
yang   digembungkan dengan udara (air-infalated 
structure). 

Shell 
Merupakan struktur plat dengan material utama 
beton bertulang yang melengkung ke satua rah 
atau lebih. 

Folded Plate 

Merupakan struktur yang membentuk lipatan-
lipatan pelat kaku pada suatu sistem struktur. 
Pelat terbuat dari material padat homogeny yang 
memiliki sifat sama di segala arah. 

Membrane 
Merupakan struktur permukaan fleksibel tipis yang 
memikul beban dengan mengalami tegangan tarik 
dalam semua arah. 

Cable 
Merupakan struktur yang bekerja berdasarkan 
prinsip gaya Tarik, terdiri dari kabel baja, sendi, 
bentang, dsb. 
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Frame Structure 

Merupakan sistem struktur yang terdiri dari u nsur 
vertical dan horisiontal. Unsur vertikal difungsikan 
sebagai penyalur beban ke tanah sedangkan 
unsur horisontal berfungsi sebagai pembagian 
lentur. 

 

 Space Frame  

Sistem konstruksi berupa komposisi dari batang-batang yang 

masing-masing berdiri sendiri, memikul gaya tekan dan gaya tarik yang 

sentris dan dikaitkan satu sama lain dengan sistem keruangan atau tiga 

dimensi. 

Bentuk space frame dikembangkan dari pola grid dua lapis (double-

layer grids), dengan batang-batang yang menghubungkan titik-titik grid 

secara tiga dimensional (Frick, 1998). 

 

a. Prinsip – prinsip umum space frame  

- Masing-masing elemen disusun menjadi himpunan segitiga yang 

membentuk komposisi lengkap dan stabil yang mengasilkan struktur 

yang kaku (rigid) 

 
Gambar 5.8. Himpunan Elemen Segitiga 

Sumber : www.slideshare.com 
 

- Bentuk segitiga dapat menahan gaya-gaya eksternal dari berbagai 

vektor arah sehingga efisien dalam menahan tegangan tekuk 
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(buckling), sangat efisien dan teratur apabila sistem sambungan 

memiliki kemiringan vektor 45o – 60o.  

- Elemen segitiga tersebut akan menjadi lebih efektif dan efisien jika 

dirangaki meruang atau 3 dimensi 

- Struktur space frame tidak membedakan batang utama (mayor) dan 

batang pendukung (minor).  

 
Gambar 5.9. Penanganan Tegangan Tekuk 

Sumber : www.slideshare.com 
 
 

 

b. Prinsip mekanik  

- Bentuk dasar rangka ruang adalah tetrahedron yang susunannya 

dapat berulang apabila bentangan struktur rangka diperlebar.  

 
Gambar 5.10. Rangka Ruang 
Sumber : ww.alcox.webs.com 
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- Kumpulan segitiga dengan sistem meruang menerima gaya-gaya 

berbagai sumbu koordinat melalui titik-titik kumpul yang terdiri atas 

gaya batang dan beban eksternal.  

- Cara kerja mekanik space frame dengan mereaksikan setiap gaya 

(yang sama maupun beda arahnya) hingga saling meniadakan 

(Sigma F=0; Sigma M=0), termasuk jika ada segmen yang lebih 

panjang.  

- Resultan gaya tiap-tiap sumbu (sigma Fx; sigma Fy; sigma Fz) harus 

bernilai 0 untuk menjaga keseimbangan rotasional dan translasional.  

- Didapatkan kemungkinan lebar bentang 6x sampai 36x unit modul 

jika diukur berdasarkan kemiringan 45o – 60o terhadap rusuk 

bentang.  

 
Gambar 5.11. Mekanik Space frame 

Sumber : www.alcox.webs.com 
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c. Double layer grids  

Merupakan sistem grid space frame yang dalam bentukannya 

menghasilkan dua permukaan bidang yaitu pada bagian atas dan bagian 

bawah dari struktur space frame. Double layer grids terbentuk melalui 3 

macam bentuk dasar antara lain: 

 
Gambar 5.12. Bentuk Dasar Double Layer Grids 

Sumber : www.alcox.webs.com 
 

Dukungan struktural double layer grids yaitu:  

- Dukungan sepanjang tepi (perimeter); metoda ini banyak digunakan 

pada berbagai lokasi. Dukungan terhadap double layer grids 

langsung dialirkan ke kolom atau pada cincin balok yang 

menghubungan kolom dengan dinding luar. Ukuran modul dari grid 

harus dicocokan dengan pemberian spasi kolom.  

- Metoda multi column support; memberi kolom-kolom pokok sebagai 

penyangga struktur space frame di sepanjang bagian tepi bangunan 

(parimeter bangunan), pada pojok-pojok bangunan, atau berpatokan 

pada modul-modul tertentu.  
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Gambar 5.13. Multi Coloumn Support 

Sumber : www.alcox.webs.com 
 

 
- Memadatkan sistem space frame dengan mempertebal komposisi 

framing lebih kompleks pada bagian yang bebas (kurang mendapat 

sokongan dari kolom penyangga) atau membuat sistem penyangga 

memiliki jangkauan sokongan yang lebih luas (dengan membuat 

sistem framing lebih kompleks pada bagian penyangga atau 

membuat balok penyangga pada puncak kolom yang bersambungan 

langsung dengan sistem space frame).  

 

Gambar 5.14. Supporting Coloumn 
Sumber : www.alcox.webs.com 



231 
 

d. Ragam sambungan struktur space frame  

- Sistem Mero  

Sistem sambungan ini terdiri dari sebuah benda yang berfungsi 

sebagai titik sambung dari baja press (hot pressed steel) ditempa 

dengan permukaan-permukaan gosok dan lubang-lubang tepuk. 

Batang-batang (member) merupakan potongan baja hollow dengan 

baja tempaan berbentuk kerucut yang dilas pada pinggirannya yang 

dibuat sambungan (bolt) pasang yang dapat dilepas. Sambungan 

(bolt) dirapatkan menggunakan pin pengunci (dowel pin) yang sudah 

ditata secara rapi.  

o Hingga 18 batang member yang dapat disambungkan melalui sistem 

sambungan ini secara seragam.  

o Pabrik dapat menghasilkan sambungan ini dengan kisaran diameter 

dari 46,5 – 350 mm, kemungkinan bentangan berkisar antara M12 – 

M64 dengan batas penanganan gaya maksimum 1413 kN.  

 
 

Gambar 5.15. Sambungan mero 
Sumber : www.alcox.webs.com 
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- Sistem Unistrud  

o Sistem sambungan ini terdiri dari plat penghubung yang merupakan 

plat baja press.  

o Hanya terdiri atas 4 komponen yaitu plat konektor, strud, sambungan 

(bolt), dan nut.  

o Batang-batang member merupakan potongan batang yang dibuat 

untuk fungsi lubang saluran dan diikat oleh plat konektor dengan 

menggunakan sambungan tunggal pada masing-masing ujungnya.  

o Bentangan maksimal untuk sistem ini sekitar 40 m dengan standart 

modul 1,2 sampai 1,5 m.  

 

Gambar 5.16. Sambungan unistrud 
Sumber : www.alcox.webs.com 

 
- Sistem Oktaplat  

o Memanfaatkan material bola baja hollow dan batang member silinder 

yang disambungan dengan sistem las. Titik sambung dari hasil 

penyambungan las dua cangkang setengah bola secara bersamaan 

yang terbuat dari plat baja baik melalui sistem press panas maupun 

dingin.  

o Bola baja hollow dapat diperkuat dengan semacam diafragma 

tahunan.  
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o Bola hollow sudah pernah digunakan dengan diameter hingga 500 

mm.  

 

Gambar 5.17. Sambungan oktaplat 
Sumber : www.alcox.webs.com 

 
 

- Sistem Space Deck  

o Empat diagonalnya dibuat dari tiang tangkai atau batang yang 

dihubungkan dengan sistem las pada pojok-pojok dari sudut 

rangkanya dan dihubungkan pada suatu bagian yang menempati 

puncak struktur.  

o Sistem space deck umunya digunakan untuk bentangan yang lebih 

kurang dari 40 m dengan suatu standar modul dan kedalaman 1,2 

m.  

 

Gambar 5.18. Sambungan space deck 
Sumber : www.alcox.webs.com 
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- Sistem Triodetik  

o Terdiri dari sebuah pusat konektor alumunium yang dibentangkan 

dengan kunci penyambung (hub) yang tajam. Tiap-tiap ujung 

member dipress dengan tujuan untuk membentuk suatu pinggiran 

berbentuk koin yang cocok untuk dihubungkan dengan kunci 

penyambungnya.  

o Sambungan selesai ketika seluruh batang member sudah 

dimasukkan pada pusat konektor (hub), washer diletakkan pada tiap-

tiap ujung dari pusat konektor hub), dan sebuah baut ditancapkan 

pada pusat konektor (hub).  

o Murni menggunakan material alumunium dan diluruskan 

menggunakan tabung baja yang digalvanisasikan dan penghubung 

alumunium (alumunium hub).  

o Sistem double layer yang menggunakan sambungan triodetik sudah 

pernah digunakan pada bangunan dengan bentangan hingga 33 

meter. Modul dasarnya hampir dapat diterapkan hingga 2,7 meter. 

Kedalaman permukaan umumnya 70% dari ukuran modul.  

 
 

Gambar 5.19. Sambungan triodietik 
Sumber : www.alcox.webs.co
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5.2.2. Studi Preseden Permasalahan Dominan 

Khan Satyr Project 

Bangunan “Khan Shatyr Entertainment Center” merupakan 

bangunan bentuk tenda transparan terbesar yang ada di Astana, Ibukota 

Kazakhtan. Bangunan ini dibangun diatas lahan ±100.000 m2. Bangunan 

ini diresmikan pada tanggal 9 Desember 2006. 

 

Gambar 5.20 Khan Satyr Project 
 Sumber : www.meganstarr.com 

 

Bangunan ini difungsikan sebagai tempat wisata indoor dan 

dilengkapi dengan fasilitas hiburan, toko-toko, dan area untuk acara dan 

pameran. Bangunan ini di desain oleh seorang arsitek profesional dan 

terkenal yaitu Norman Foster dan Mike Cook. Astana, Ibukota Kazakhtan 

terletak pada sisi timur kota Kazakhtan dan memiliki suhu -350C di musim 

dingin dan 350C di musim panas. Oleh karena itu, Foster merancang 
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bangunan yang ada di pusat kota yang dapat memberikan berbagai fasilitas 

umum, budaya, dan sosial yang terlindurng dalam suatu ruangan dan 

menawarkan iklim mikro yang nyaman sepanjang tahun, apapun cuacanya. 

  

Gambar 5.21 Interior Khan Satyr Project 
 Sumber : www.meganstarr.com 

 

Struktur bangunan ini memiliki tinggi 150 meter dengan dasar 200 x 

195 meter berbentuk elips dan merupakan salah satu puncak tertinggi di 

langit Astana dan fokus dari bangunan Khan Shatyr ini adalah hiburan. 

Konstruksi pertama dilakukan pada tahun 2006 dan dibuka pada tanggal 5 

Juli 2010. Tinggi bangunan ini sekitar 150 meter. 

Tripod sebagai struktur ini terbuat dari material baja dengan space 

frame structure sebagai strukturnya. Jenis pola space frame ini 245 adalah 

triangular space frame. Setiap kaki tripod 70 meter berat 211,5 ton. 
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Gambar 5.22 Konstruksi Tripod Khan Satyr Project 
Sumber : www.designingbuildings.co.uk 

 
 

 

Gambar 5.23 Konstruksi Tripod Khan Satyr Project 
Sumber : www.designingbuildings.co.uk 

 

Bangunan ini menggunakan cable structure system sebagai struktur 

utamanya dan dikombinasikan dengan membrane structure system. Kabel 

yang digunakan menggunakan kabel baja yang tipis dan ringan. Penutup 

bangunan ini menggunakan ETFE. 
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Gambar 5.24 Struktur Khan Satyr Project 
 Sumber : www.designingbuildings.co.uk 

 

Karena sifat cable structure sebagai struktur yang tegang, maka 

seluruh atap dirancang untuk bergerak mengikuti angin dan salju. Beban 

akan dikenakan pada seluruh struktur sehingga akan bergerak tetapi dalam 

jumlah yang cukup kecil. Struktur tripod didukung oleh tabung baja. Kabel 

melingkar yang membentuk jaring dibentangkan antara cincin atas 

bangunan dan balok beton yang menjadi dasar bangunan, ini bertujuan 

untuk melingungi atap dari beban atap sendiri dan beban salju ketika turun 

di daerah ini. 

 

 Gambar 5.25 Struktur Khan Satyr Section 
 Sumber : www.designingbuildings.co.uk 
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5.2.3. Kemungkinan Implementasi Teori Permasalahan Dominan 

Salah satu sistem struktur advance yang akan dietarapkan pada 

proyek ini adalah struktur space frame. Struktur ini dipilih karena memiliki 

fleksibilitas dalam bentuk yang varian dan mendukung kegiatan pameran 

khususnya benda pameran yang akan digantung. Penerapan sistem 

struktur ini diterapkan dengan beberapa kriteria yaitu : 

- Masing-masing elemen disusun menjadi himpunan segitiga yang 

membentuk komposisi lengkap dan stabil yang mengasilkan struktur 

meruang yang rigid). 

- Penerapan bentuk segitiga dengan sistem sambungan yang memiliki 

kemiringan 45o – 60o sehingga akan efisien menahan tegangan 

tekuk. 

 

 

 

 

 

 

 

 


