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BAB V 

KAJIAN TEOORI 

5.1 Kajian Teori Penekanan/Tema Desain 

Tema desain  pada Balai Penelitian Tanaman Buah dan 

Sayur ini adalah arsitektur biomorfik. Bangunan Balai Penelitian 

Tanaman Buah dan Sayur dengan tema arsitektur biomorfik 

akan dibangun dengan lokasi di Bandungan, Kabupaten 

Semarang yang memiliki kondisi alam baik sehingga 

mendukung dengan tema desain yang dipilih. Latar belakang 

pemilihan penekanan tema desain dan konsep desain Balai 

Penelitian Tanaman Buah dan Sayur didasari oleh : 

5.1.1 Urain Interpretasi dan Elaborasi Teori Tema Desain 

a. Pengertian arsitektur biomorfik 

Arsitektur biomorfik mengarah tentang alam beserta 

lingkungannya. Sehingga memunculkan arsitektur biologi atau 

yang sering disebut aliran biotektur. Seiring dengan 

perkembangnya waktu aliran biotekturberkembang menjadi 

arsitektur dengan sebutan biomorfik. 

Dari perkembangan menurut beberapa ahli yaitu arsitektur 

merupakan bagian dari analogi biologis. 

Analogi biologis dibedakan menjai dua bentuk , yaitu : 

- Organik dikembangkan oleh Frank Lloyd Wright 



241 
 

- Biomorfik, terpusat pada pertumbuhan proses dan kemampuan 

yang berhubungan dengan organisme.  

Sehingga arsitektur biomorfik mempunyai kemampuan untuk 

berkembang dan mengalami pertumbuhan melalui 

perluasan,penggandaan,pemisahan, dan perbanyakan. 

Pengertian biomorfik menurut beberapa tokoh, bahwa: 

• Arsitektur biomorfik merupakan arsitektur organik yang lebih 

menitikberatkan pada suatu bentuk yang menunjuk pada 

bentuk-bentuk alam, dapat berupa peniruan bentuk berupa 

abstrak dari bentuk-bentuk alam (Tezza,2009) 

• Arsitektur biomorfik adalah seni yang mengabstrakkanwujud 

danmassa makhluk hidup,bukan objek geometrik atau benda 

mati.Bentuk-bentuk biomorfik atau organik berhubungan 

dengan proses natural,eksplorasi dunia alam tanpa 

mempresentasikannya secara langsung.Karya-karya 

diwujudkan dalam bentuk melengkung,abstrak yang 

menyiratkan bentuk makhluk hidup (Wunsche,2003) 

• Arsitektur biomorfik adalah desain bangunan yang langsung 

dipengaruhi oleh hewan, tumbuhan, tubuh manusia dan 

struktur anatomi dengan bahan yang dipilih untuk 

menciptakan harmoni estetika. Arsitektur biomorfik 

menggunakan elemen eksisting alam sebagai sumber 

inspirasi untuk menciptakan bentuk. 
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Bentuk-bentuk biomorfik menimbulkan rasa dinamis, tidak stabil 

dan kadang-kadang aneh dalam kondisi tertentu, tetapi bentuk 

biomorfik ini terlihat hidup, terutama dalam keelastisitasannya. 

b. Karakteristik Arsitektur Biomorfik 

- Form Follows Flow, masa atau bentuk yang di desain mengikuti 

adanya aliran energi yang berasal dari alam.  

- Building as nature, dimana bangunan yang memiliki sifat alami 

dimana alam menjadi inspirasi dari penerapan bangunan. 

Bentuk dan struktur suatu organisme dapat menjadi konsep 

dan gagasan utama dalam mendesain. 

- Of the People , merupakan perancangan bentuk dan struktur 

bangunan diciptakan berdasarkan kebutuhan pelaku yang 

memakai bangunan karena kenyamanan pelaku bangunan 

sangat penting. 

- Of the hill, merupakan bangunan yang baik jika terlihat tumbuh 

dan unik dalam sebuah lokasi. Pada permasalahan ini untuk 

desain arsitektur dalam lokasi manapun harus dapat 

mengurangi dampak manusia dengan lingkungan sekitar. 

c. Pertimbangan Perancangan Arsitektur Biomorfik  

Tema arsitektur biomorfik menjadikan bentuk-bentuk alam 

dan makhluk hidup menjadi faktor utama dalam desain,  lokasi 

pada projek Balai Penelitian berada pada Bandungan 

Kabupaten Semarang menjadikan salah satu faktor pendukung 
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dari tema desain yaitu arsitektur biomorfik dimana berhubungan 

dengan proses natural,eksplorasi dunia alam tanpa 

mempresentasikannya secara langsung. 

5.1.2 Studi Preseden 

Eden Project 

Eden Project merupakan kompleks percobaan lingkungan 

raksasa yang terletak di antara kota St. Blazey dan St. Austell 

di Inggris. Kompleks tersebut terdiri dari kubah-kubah yang 

dinamakan dome untuk menciptakan kondisi alamiah 

sebuah biome. Dirancang arsitek Nicholas Grimshaw. Komplek 

ini merupakan tempat konservasi menggunakan konsep 

biomorfik.Bentuk dari bangunan eden project ini terinspirasi dari 

banyak bentuk alam termasuk sarang lebah, biji pinus, dan 

cangkang kerang. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5. 1:Eden project  
Sumber: valuesandframes.org 
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Komplek Eden Project terdiri dari tiga masa bangunan yaitu 

dome yang berisi biome, Core difungsikan untuk  dan The 

Stage difungsikan untuk kegiatan acara di Eden Project. 

• Biome eden project  

bentuknya terinspirasi dari bentuk sarang lebah sebagai 

kerangka dalam dome berbentuk heksagonal.Menjadikan fasad 

seperti sarang lebah dimana sarang lebah merupakan bagian 

dari makhluk hidup.  

 

 

 

 

 

Sedangkan untuk dome pada eden project ini terdiri dari 

beberapa masa yang saling berhimpitan antar gelembung 

yang menempel satu sama lain.Dengan penataan masa 

bangunan dinamis seperti bentuk “ S ”. 

 

 

 

 

Gambar 5. 2:Transformasi bentuk  
Sumber: www.edenproject.com 

Gambar 5. 3:Gelembung  
Sumber: alamy.com 
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• Core Eden Project 

Masa bangunan lain pada komplek Eden Project terdapat 

Bangunan bernama Core yang memiliki desain seperti biji 

pohon pinus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bagian pada atap bangunan yang difungsikan untuk 

pencahayaan alami menyeruat-ruat keluar seperti bagian dari 

biji pinus.Terlihat dari jenis arsitektur biomorfik yang diciptakan 

arsitek menciptakan unsur alam pada desainnya. 

 

Gambar 5. 5:Core eden project  
Sumber: www.edenproject.com 

Gambar 5. 4:Biji Pinus 
Sumber: pixabay.com 

Gambar 5. 6:Atap Bangunan Core 
Sumber:alamy.com 
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• The stage Eden Project. 

Masih dalam lingkup komplek Eden Project bangunan ini 

menggunakan makhluk hidup cangkang kerang sebagai 

inspirasinya. Bangunan ini difungsikan sebagai stage acara jika 

di Eden Project terdapat suatu acara yang diselenggarakan. 

 

 

 

 

 

 

Bangunan ini terinspirasi dari cangkang kerang dengan guratan 

garis-garis pada cangkang kerang sedangkan pada atap the 

stage menggunakan membrane juga terlihat guratan garis 

menyerupai permukaan cangkang kerang dan bentuk dari 

bangunan benyerupai cangkang kerang. 

 

 

 

 

 

Gambar 5. 7:The Stage 
Sumber:alamy.com 

Gambar 5. 8:Cangkang Kerang 
Sumber: pixabay.com 
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• Yang Didapat dari studi Preseden dari preseden Eden 

Project 

Dari studi preseden Eden Project tersebut yang dapat 

didapatkan dari sebuah penerapan tema arsitektur biomorfik ke 

dalam desain yaitu selain menjadikan unsur alam dan makhluk 

hidup di dalam bangunan juga harus melihat fungsi dari 

bangunan tersebut, kenyamanan penghuni bangunan maupun 

keadaan lingkungan sekitar. Fungsi komplek Eden Project yang 

digunakan untuk kegiatan percobaan lingkungan dalam bentuk 

dome dengan mengoptimalkan kondisi keindahan alam sekitar 

menjadikan salah satu inspirasi dalam penerapan desain 

biomorfik pada bangunan Balai Penelitian Tanaman Buah dan 

Sayur pada projek ini. 

5.1.3 Kemungkinan Penerapan Teori Tema Desain 

Berdasarkan kajian dari arsitektur biomorfik, maka hal-hal 

yang dapat diterapkan atau di implementasikan pada bangunan 

Balai Penelitian Tanaman Buah dan Sayur ini antara lain yaitu : 

• Form Follow Flow 

yaitu bentuk bangunan yang diciptakan mengikuti aliran 

energi alam sekitar. Dalam penerapannya di dalam bangunan 

dapat digunakan untuk perencanaan pengolahan masa pada 

bangunan . Perencanaan ruang-ruang agar sistem 
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pencahayaan dan penghawaan alami yang memanfaatkan 

aliran hembusan angin dan cahaya matahari. 

• Building as nature 

Bangunan memiliki sifat yang alami yang menerangkan 

bahwa alam menjadi pokok dan menjadikan inspirasi. 

Bangunan Balai Penelitian ini berada pada tapak yang memiliki 

potensi alam yang menarik sehingga sangat tepat jika 

diterapkan pada projek ini. Pada desain Balai Penelitian ini 

memungkinan menggunakan pendekatan analogi. Karena 

bangunan ini berfungsi sebagai balai penelitian tanaman buah 

dan sayur sehingga dapat menggunakan analogi yang 

berhubungan dengan tanaman atau pendekatan dengan alam 

sekitar. Sehingga bangunan tersebut dapat mencerminkan 

fungsinya sebagai tempat penelitian tanaman buah dan 

sayuran dan dapat diterima oleh lingkungan sekitar. 

• Of the people 

dapat diartikan didesain berdasarkan kebutuhan pemakai 

bangunan Balai Penelitian dan pertimbangan kenyamanan 

pemakai baik manusia di dalamnya dan tanaman. Konsep ini 

mempengaruhi persyaratan desain setiap ruangan yang ada di 

balai penelitian tanaman ini. Dengan banyaknya pertimbangan 

besaran ruang yang dapat menampung aktifitas dan pelaku 

masing-masing, sirlukasi di dalam ruang maupun di luar ruang. 
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5.2 Kajian Teori Permasalahan Dominan 

Di dalam projek ini yaitu Balai pertanian tanaman buah dan 

sayur terjadi kegiatan yang lebih mendominasi kegiatan antara 

manusia dan berbagai tanaman. Sebagian besar kegiatan 

antara tanaman dan manusia terjadi di area laboratorium 

penelitian, kebun percobaan, greenhouse penelitian tanaman 

yang mengharuskan penghuni baik pengelola maupun peneliti 

berhubungan langsung dengan tanaman sehingga perlu 

diperhitungkan untuk kenyamanannya. 

5.2.1 Uraian Interpretasi dan Elaborasi Teori Permasalahan Dominan 

Permasalahan dominan yang ada di Balai Penelitian 

Tanaman Buah dan Sayur ini adalah bagaimana menciptakan 

bangunan yang menimbulkan kenyamanan bagi pengguna di 

dalamnya, baik untuk manusia maupun tanaman .  

Kenyamanan menurut beberapa ahli dapat didefinisikan 

sebagai berikut : 

• Kenyamanan adalahsuatu keadaan telah terpenuhinya 

kebutuhan dasar manusia yang bersifat individual akibat 

beberapa faktor kondisi lingkungan (Nugroho,2011) 

• Kenyamanan adalah suatu perasaan nyaman adalah penilaian 

komprehensif seseorang terhadap lingkungannya. 

(Satwiko,2009) 
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Kenyamanan sendiri terdiri atas dua penggolongan yaitu 

sebagai berikut : 

- Kenyamanan psikis yaitu kenyamanan kejiwaan (rasa aman, 

tenang, gembira, dll) yang terukur secara subyektif (kualitatif).  

- Kenyamanan fisik dapat terukur secara obyektif (kuantitatif); 

yang meliputi kenyamanan spasial, visual, auditorial dan termal. 

Pada fokus kajian pada projek ini lebih kearah kenyamanan 

fisik yang bersifat obyektif. Dikaitkan dengan projek Balai 

Penelitian serta fokus kajian yang dipilih yaitu mengolah ruang 

dalam untuk kenyamanan manusia dan tanaman. Mengolah 

ruang untuk kenyamanan dalam fokus kajian ini yaitu 

suhu/temperatur, visual/cahaya matahari,kelembaban.Dan 

ruang dalam yang akan dijadikan fokus kajian adalah 

laboratorium dan greenhouse penelitian yang akan diuraikan 

sebagai berikut : 

a. Kenyamanan ruang 

Suatu keadaan dimana dapat memberikan perasaan nyaman 

dan menyenangkan bagi penghuninya. 

Kenyamanan ruang dikelompokan menjadi 3 yaitu : 

• Kenyaman Thermal 

Kenyamanan thermal merupakan suatu keadaan yang 

berhubungan dengan alam yang dapat mempengaruhi 
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manusia dan dapat dikendalikan oleh arsitektur(Snyder, 

1989). 

Kenyamanan Thermal dipengaruhi oleh suhu udara dan 

kelembaban. 

- Suhuatau Temperatur pada ruangan memiliki tingkat 

kenyamanan tersendiri tergantung dengan aktivitas dan 

jumlah penghuni didalam ruangan.Batas kenyamanan untuk 

kondisi khatulistiwa berkisar antara 19°C -26°C dengan 

pembagian berikut:  

Tabel 5. 1 Batas Kenyamanan 
Sumber : Lippsmeier (1997) 

Temperatur Keterangan 

Suhu 26°C penghuni sudah mulai 

berkeringat 

Suhu 26°C–30°C Daya tahan dan kemampuan 

kerja penghuni mulai menurun.  

Suhu 33,5°C–35,5 °C Kondisi lingkungan mulai sukar 

Suhu 35°C–36°C Kondisi lingkungan tidak 

memungkinkan lagi 

 

Temperatur dalam ruangan yang sehat berdasarkan MENKES 

NO.261/MENKES/SK/II/1998 adalah temperatur ruangan yang 

berkisar antara 18°C-26°C. Selain itu, ada tingkatan 

temperatur yang nyaman untuk orang Indonesia atas tiga : 
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Tabel 5. 2 :Batas Kenyamanan Termal 

Sumber : SNI 03-6572-2001 

 Temperatur Efektif 

Sejuk Nyaman 
 
Ambang Atas 

20,5°C  – 22,8°C 

 
24°C 

Nyaman Optimal 
 
Ambang Atas 

22,8°C – 25,8°C 

 
28°C 

Hangat Nyaman 
 
Ambang Atas 

25,8°C – 27,1°C 

 
31°C 

 

Untuk ruang Laboratorium memiliki standar suhu atau 

temperatur ruangan menurut Peraturan Pemerintah        

Nomer 2 Tahun 1989 tentang Standar Nasional laboratorium 

yaitu 18 ̊ C – 25 ̊ C. 

- Kelembaban 

Kelembaban udara merupakan kandungan uap air yang ada 

di dalam udara, sedangkan kelembaban relatif adalah rasio 

antara jumlah uap air di udara dengan jumlah maksimum uap 

air dapat ditampung di udara pada temperatur tertentu. 

Tabel 5. 3:Batas Kenyamanan Kelembaban 
Sumber : SNI 03-6572-2001 

 Kelembaban 

Sejuk Nyaman 50% 

Nyaman Optimal 70% 

Hangat Nyaman 60% 
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Kenyaman termal untuk kelembaban pada bangunan yang 

dikondisikan untuk orang Indonesia yaitu 40 % - 70 %. (SNI, 

1993). 

Untuk ruang Laboratorium memiliki standar kelembaban 

ruangan menurut Peraturan Pemerintah  Nomer 2 Tahun 1989 

tentang Standar Nasional laboratorium yaitu 40%-60% 

- Kenyamanan Visual 

Kenyamanan visual pada ruangan adalah kuat pencahayaan 

baik cahaya matahari langsung maupun kuat pencahayaan 

buatan berupa lampu yang ada pada bangunan. 

Pada siang hari alam telah menyediakan matahari sebagai 

sumber penerangan dengan kapasitas 100.000 Lux, apabila 

langit 100% cerah (Szokolay, 2004). 

Pada sebuah bangunan terdapat berbagai ruang dengan 

fungsi ruang yang berbeda sehingga tingkat pencahayaannya 

disesuaikan berdasarkan kegiatan penghuni di dalamnya. 

Sesuai dengan fokus kajian pada projek ini mengambil ruang 

yang berhubungan antara manusia dan tanaman yang 

dijadikan kajian dengan kriteria kenyamanan visual sebagai 

berikut: 
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Tabel 5. 4:Standar Tingkat Pencahayaan 
Sumber: SNI 03-2000 

 

Fungsi Ruangan Tingkat Pencahayaan (Lux) 

Laboratorium 500 

Greenhouse 1000 

Kantor 350 

Ruang penyimpanan 150 

 

b. Kenyamanan Manusia 

Tingkat kenyamanan termal manusia berbeda, tergantung 

dengan aktivitas yang dilakukan manusia (Levin,1995) 

Makin tinggi aktivitas seseorang makin besar kecepatan 

metabolisme di dalam tubuhnya sehingga besar energi yang 

dihasilkan. 

 

 

 

Tabel 5. 5:Pengaruh Temperatur Pada Manusia 

Sumber : Tjitro, 2004 

Temperatur Keterangan 

30 C̊ Berkeringat, sangat tidak 
nyaman, sedikit lapar. 

 
26-30̊ C 

Aktifitas mental dan daya 
tangkap mulai menurun dan 
cenderung untuk membuat 
kesalahan dalam bekerja dan 
menimbulkan kelelahan fisik 

24-260C Kondisi optimum 

100C Kelelahan fisik yang ekstrem 
mulai muncul 
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Untuk kenyamanan manusia berdasarkan kegiatan yang 

dilakukan ditinjau dari aspek kenyamanan visual dijelaskan 

sebagai berikut :  

Tabel 5. 6:Tingkat Pencahayaan Kegiatan Manusia 

Sumber : KEPMENKES RI. No. 1405/MENKES/SK/XI/02 

 

Tingkat Pencahayaan Kegiatan 

100 lux Kegiatan istirahat 

200 lux Pekerjaan dengan mesin dan 
perakitan kasar 

300 lux Pekerjaan dengan perakitan 
secara rutin 

500 lux Bekerja dengan mesin kantor, 
bekerja dengan 
ketelitian/pemeriksaan 

1500 lux (Tidak menimbulkan 
bayangan) 

Mengukir dengan tangan, 
penelitian 

 

c. Kenyamanan Tanaman pada 

Kenyaman bagi tanaman pada projek ini dipengaruhi oleh 

aspek kenyamanan termal (suhu dan kelembaban), dan 

kenyamanan visual (Intensitas Cahaya). Dari setiap tanaman 

memiliki kenyamanan tumbuh masing-masing tetapi masih 

dapat dikelompokan dengan kondisi kenyamanan yang hampir 

sama. Sehingga pada greenhouse dipengaruhi oleh 

kenyamanan termal dan visual agar tanaman dapat tumbuh 

dengan baik. 

 

 

 



256 
 

Tabel 5. 7:Kenyamanan Pada Tanaman 

Sumber:Proyek sejenis,Balitsa 

 

Temperatur/suhu Tanaman mulai benih/bibit 20  ̊C 

 Tanaman mulai tumbuh 24-26   ̊C 

 

Intensitas Cahaya 

Tanaman mulai benih/bibit 1000lux 

Tanaman mulai tumbuh 1000-1200lux 

 

Kelembaban 

Tanaman mulai benih/bibit 50-60% 

Tanaman mulai tumbuh 60-80% 

aspek fisika bangunan harus diperhatikan antara manusia dan 

tanaman karena termasuk permasalahan dalam desain 

bangunan karena adanya perbedaan kenyamanan antara 

manusia dan tanaman. Sehingga pada fokus kajian ini 

menetapkan ruang laboratorium dan greenhouse dijadikan 

sebagai tinjauan khusus tentang kenyamanan termal dan 

visual.  

5.2.2 Studi Preseden 

Balai Penelitian Sayur (BALITSA) 

BALITSA merupakan tempat penelitian pertanian yang fokus 

pada pertanian tanaman sayur, berlokasi di Lembang, 

Kabupaten Bandung Barat.  

 

 

Gambar 5. 9:Bangunan Laboratorium 
 Sumber:Data Pribadi 
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Pada studi preseden ini berfokus pada kenyamanan ruang 

dalam bagi tanaman dan manusia dengan faktor termal dan 

visual pada ruangan laboratorium dan greenhouse tanaman 

yang berhubungan langsung antara manusia dan tanaman di 

dalamnya. 

• Laboratorium Kultur Jaringan 

 

 

 

 

Pada Laboratorium Kultur Jaringan dengan kondisi pengukuran 

pada siang hari keadaan cuaca cerah tanggal 16 Januari 2018 

ruangan ini memiliki : 

Tabel 5. 8: Kenyamanan Termal dan Visual 

Sumber : Data pribadi 

Data Pada 
ruangan 

Kenyamanan 
Manusia 

Kenyamanan 
Tanaman 

Keterangan 

Suhu 24  ̊C. Kegiatan bekerja 
dengan ketelitian 
keadaan optimum  
24-26  ̊C 

Tanaman 
mulai 
benih/bibit  
20  ̊C 

Ruang 
laboratorium 
nyaman untuk 
manusia 
sedangkan 
untuk tanaman 
penambahan 
alat untuk 

Gambar 5. 10: Laboratorium Kultur Jaringan 
 Sumber:Data Pribadi 
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menurunkan 
suhu ruang. 

Kuat Cahaya  
621 lux 

Kegiatan bekerja 
dengan ketelitian 
keadaan optimum  
500 lux 

Tanaman 
mulai 
benih/bibit 
1000lux 

laboratorium 
nyaman untuk 
manusia 
sedangkan 
untuk tanaman 
perlu diberikan l 
LED grow lamp 
untuk 
pengondisian 
kuat cahaya. 

Kelembaban 
56 % 

Kelemababan 
nyaman manusia 
pada ruangan 
60% 

Tanaman 
mulai 
benih/bibit  
50-60% 

kenyamanan 
manusia dan 
tanaman 
kelembaban 
ruang sudah 
dalam keadaan 
nyaman. 

 

• Greenhouse Tanaman 

Greenhouse tanaman cabe pada Balitsa menggunakan pot dan 

polibeg untuk media penanamannya. 

 

 

 

 

Pada greenhouse tanaman cabedengan kondisi pengukuran 

pada siang hari keadaan cuaca cerah tanggal 16 Januari 2018 

ruangan ini memiliki :  

 

Gambar 5. 11: Laboratorium Kultur Jaringan 
 Sumber:Data Pribadi 
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Tabel 5. 9:Kenyamanan pada Greenhouse 

Sumber : Data pribadi  

Data Pada 
ruangan 

Kenyamanan 
Manusia 

Kenyamanan 
Tanaman 

Keterangan 

Suhu 28  ̊C. -Kegiatan bekerja 
dengan ketelitian 
keadaan optimum  
24-26  ̊C 
 
- Berkeringan  
28  ̊C. 

Tanaman 
mulai tumbuh 
24-30   ̊C 

Greenhouse 
tidak nyaman 
untuk manusia 
karena 
berkegiatan 
untuk waktu 
tertentu  saja 
sedangkan 
untuk tanaman 
suhu nyaman 
dan optimal 
untuk tumbuh. 

Kuat Cahaya 
1500  lux 

Kegiatan bekerja 
dengan ketelitian 
keadaan optimum  
500 lux 

Tanaman 
mulai tumbuh 
1000-1200lux  

Greenhouse 
tidak nyaman 
untuk manusia 
karena manusia 
berkegiatan 
hanya sebentar 
di greenhouse 
sedangkan 
untuk tanaman 
perlu nyaman 
tetapi diberikan 
kasa di setelah 
penutup kaca 
sebagai 
pengendali 
cahaya. 

Kelembaban 
72 % 

Kelemababan 
nyaman manusia 
pada ruangan 
60% 

Tanaman 
mulai tumbuh 
60-80% 

kenyamanan 
manusia dan 
tanaman 
kelembaban 
ruang sudah 
dalam keadaan 
nyaman. 

 

Studi preseden ini berada pada Lembang, Kabupaten Bandung 

Barat di kaki gunung tangkuban perahu yang memiliki kondisi 

cuaca yang sejuk dan memang difungsikan sebagai lahan 

pertanian ditinjau dari lokasi projek Balai Penelitian Tanaman 
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Buah dan Sayur di Bandungan,Kabupaten Semarang ini memiliki 

kondisi cuaca dekat dengan gunung ungaran sehingga memiliki 

cuaca yang sejuk dan mempengaruhi kenyamanan termal dan 

visual pada tanaman dan manusia. 

5.2.3 Kemungkinan Penerapan Teori Permasalahan Dominan 

Berdasarkan studi preseden dengan permasalahan sejenis, 

maka berikut adalah kemungkinan penerapan permasalahan 

dominan sebagai berikut : 

Berdasarkan lokasi ini yaitu Balai Penelitian Tanaman Buah 

dan Sayur di Bandungan memiliki suhu lingkungan 20-24  ̊ C, 

Intensitas Cahaya pada siang hari 5000 lux dan kelembaban 

70% diukur pada tanggal 4 Febuari 2018. 

Tabel 5. 10:Penerapan Permasalahan Dominan 

Sumber : Analisis Pribadi 

 Suhu Intensitas 

Cahaya 

Kelembaban  

 

 

Penyelesaian 

Masalah 

dominan 

 
 

Ruang 

Laboratorium 

 

 

 

 

Peraturan 
Pemerintah        
Nomer 2 Tahun 
1989 tentang 
Standar 
Nasional 
laboratorium 
yaitu 18  ̊C – 
25  ̊C. 
 

Standar 
kuat 
cahaya 
berdasar 
SNI 03-
2000 yaitu 
500 lux 
 

Peraturan 
Pemerintah  
Nomer 2 
Tahun 1989 
tentang 
Standar 
Nasional 
laboratorium 
yaitu 40%-
60% 
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a. Kenyamanan 

Manusia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. Kenyamanan 

Tanaman 

Berkeringat, 

sangat tidak 

nyaman=30 ̊C 

 

 

 

Bekerja 
dengan 
mesin 
kantor, 
bekerja 
dengan 
ketelitian/ 
pemeriksa 
500 lux 

Sejuk Nyaman 
=50% 

 

Suhu 
=AC,Exhaust 
fan,kipas dan 
untuk  
 
kenyamanan 
visual 
dengan 
pencahayaan 
alami dari 
bukaan 
jendela pada 
laboratorium 
dan lampu 
LED 
 
kelembaban 
dengan 
memberikan 
banyak 
pencahayaan 
alami 
maupun 
buatan 
sehingga 
ruangan tidak 
lembab. 

daya tangkap 

mulai menurun 

dan cenderung 

melakukan 

kesalahan 

bekerja26-30̊ C 

 

Penelitian 
dengan 
ketelitian 
tajam = 
1500 lux 
(Tidak ada 
bayangan) 

Nyaman 
Optimal=70% 
 

Kondisi 

optimum untuk 

kegiatan 

penelitian 

24-260C 

Pekerjaan 
dengan 
perakitan 
secara 
rutin =  
300 lux 

Hangat 
Nyaman 

=60% 

Tanaman mulai 
benih/bibit 
= 20  ̊C 
 

 

 

 

 

 

 

 

Tanaman 
mulai 
benih/bibit
=1000lux 

Tanaman 
mulai 
benih/bibit 
=50-60% 

untuk 
tanaman 
dalam 
laboratorium: 
 
Suhu 
Suhu dapat 
diturunkan 
dengan 
pendingin 
ruangan/AC 
agar 
mendekati 
tingkat suhu 
kenyamanan 
tanaman. 
kenyamanan 
visual 
tanaman 
diberikan 
LED Grow 
Lamp 
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sehingga 
pertumbuhan 
tanaman 
optimum 
 
kelembaban 
fogging 
sprayer 
disemprotkan 
pada waktu 
tertentu. 
 

Greenhouse     

a. Kenyamanan 

Manusia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. Kenyamanan 

Tanaman 

 

 

 

 

 

Kegiatan 
bekerja dengan 
ketelitian 
keadaan 
optimum  
24-26  ̊C 
 

Bekerja 
dengan 
mesin 
kantor, 
bekerja 
dengan 
ketelitian/ 
pemeriksa 
500 lux 

Sejuk Nyaman 
=50% 

 

Untuk 
kenyamanan 
manusia 
pada 
greenhouse 
karena 
kegiatan di 
greenhouse 
dalam waktu 
tertentu dan 
jangka 
waktunya 
cepat maka 
diberikan 
exhaust fan 
agar tidak 
terlalu panas. 
 
 
 
 

Berkeringan  
28  ̊C. 
 

Pekerjaan 
dengan 
perakitan 
secara 
rutin =  
300 lux 

Nyaman 
Optimal=70% 
 

Daya tangkap 
mulai menurun 
26-30̊ C 

 

- 

Hangat 
Nyaman 

=60% 

 

Tanaman mulai 

tumbuh =24-26 

  ̊C 

 

 

Suhu atau 

temperatur 

tumbuh 

kembang 

 

Tanaman 

mulai 

tumbuh= 

1000-

1200lux 

 

Tanaman 

mulai 

tumbuh= 

60-80% 

Suhu 
Dapat 
dikontrol 
dengancoolin
g pad , 
blower,exhau
st fan 
 
kenyamanan 
visual 
Pada 
tanaman 
agar 
pertumbuhan 
stomata 
tanaman baik 
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tanaman pada 

greenhouse 

memiliki suhu 

yang berbeda 

antara jenis 

tanaman satu 

dengan 

lainnya, suhu 

diatas 

diperoleh dari 

rata-rata 

optimum suhu 

pada tanaman. 

maka 
diberikan 
shadding dan 
lapisan kasa 
sebagai 
lapisan 
penutup atap 
kaca 
 
kelembaban 
fogging 
sprayer 
disemprotkan 
pada waktu 
tertentu. 

 

Dari permasalahan desain yang ada maka kenyamanan manusia 

dan tanaman dipengaruhi beberapa faktor yaitu lingkungan,jenis 

tanaman dan aktivitas manusia itu sendiri sehingga dapat 

dikendalikan dengan visual dan termal baik alami maupun buatan.  

 

 

 

 

 

 


