
1 
 

BAB V  

KAJIAN TEORI 

Melalui Bab Kajian Teori ini akan dibahas mengenai dua hal, yaitu kajian mengenai 

penekanan desain dan kajian mengenai permasalahan dominan pada bangunan. Pada 

projek rumah susun karyawan ini, penekanan desain yang terpilih selain juga berkaitan, 

juga diharapkan mampu memecahkan masalah desain yang ada pada tempat wisata 

permainan air ini. 

5.1. Kajian Teori Penekanan Desain 

 Penekanan Desain : Arsitektur Ekologis 

5.1.1. Interpretasi dan Elaborasi Teori Penekanan Desain 

 Keberadaan suatu industry kebanyakan dianggap membawa 

dampak negative, baik bagi lingkungan alam sekitar maupun masyarakat 

sekitar. Seperti contohnya adalah menimbulkan masalah polusi, 

kebisingan, getaran, dan limbah. Maka perlunya penerapan system 

bangunan yang ramah lingkungan atau yang biasa disebut dengan eko-

arsitektur sehingga tidak menimbulkan dampak negative bagi manusia 

dan lingkungan. 

 Istilah “ekologi” pertama kali diperkenalkan oleh Ernst Haeckel, ahli 

ilmu hewanpada tahun 1869 sebagai ilmu interaksi antar mahkluk hidup 

dengan lingkunganya. Ekologi dapat didefisinikan sebagai ilmu yang 

mempelajari hubungan timbal balik antara mahkluk hidup dan 
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lingkunganya. ( Frick, Heinz/ Suskiyatno, FX Bambang. Dasar-dasar 

arsitektur ekologis. Yogyakarta: Kanisius, 2007) 

Unsur-unsur pokok eko – arsitektur 

 Udara 

Hubungan erat antara udara pernafasan dan kehidupan 

manusia. Makin tercemar udara, makin susah pernafasan dan 

kualitas kehidupan menurun. 

Pencemaran terhadap lingkungan bukanlah hal yang baru. 

Sejak awal masa industrialisasi, pencemaran udara oleh manusia 

meningkat sangat tajam, sehingga pembersihan udara secara 

alami tidak berfungsi lagi dengan baik. 

 Air 

Air dan perairan mengadakan dan membentuk bumi kita. 

Lautan sungai, dan lapisan es pada kutub, serta air dibawah tana 

merupakan sumber yang luar biasa besar (1.284 x 106km3 ). 

Jumlah air di bumi sangat banyak, tapi mengapa air bersih untuk 

minum semakin langkanuntuk didapatkan ? penyebabnya adalah 

97,4% dari air tersebut merupakan air asin dan sisanya 2,6 % 

adalah air tawar ( Frick, Heinz/ Suskiyatno, FX Bambang. Dasar –

Dasar Eko – Arsitektur ). Yogyakarta: Kanisius, 1998 ). Sebagian 

besar air berada di kutub, gletser dan air tanah. Di danau 

terkandung 0.007%, pada embun terkandung 0.005% dan air 

sungai 0.0001% saja dan sebagian lain sebanyak 110.000 km3 
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merupakan air yang berputar atau lebih dikenal dengan hujan. ( 

Whitten, Tony/ Soeriaatmaja, Roehayat Emon/ Afif, Suraya A. The 

Ecology of Java and Bali. Periplus Editions (HK) 

Ltd.:Hongkong.1996) 

 

 

 Perkembangan jaman dan tekhnologi menuntut sebuah 

bangunan rumah susun untuk tetap dapat eksis mengikuti 

perkembangan tersebut. Guna mempersiapkan perkembangan 

jaman dan tekhnologi tersebut, maka perlu dipersiapkan bangunan 

dengan pendekatan yang lebih maju. Selain dari pada itu perlu 

diperhatikan juga karakteristik yang dapat menonjol dari bangunan 

atau gedung itu sendiri tanpa mengesampingkan fungsi utama dan 

kenyamanan dari penghuni dan pengunjung tempat wisata 

tersebut. Oleh sebab itulah maka dalam pemilihan desain “Rumah 

Susun Karyawan” menggunakan konsep Arsitektur ekologis, yang 

merupakan sebuah jawaban untuk perkembangan dan karakteristik 

dengan kesesuaian dengan lingkungan. 

 

 

 

 

 


