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KAJIAN TEORI 

5.1 Kajian Teori Penekanan Desain 

5.1.1 Uraian interpretasi dan elaborasi teori penekanan desain 

Analogi dalam ilmu bahasa adalah persamaan antar bentuk yang menjadi dasar 

terjadinya bentuk-bentuk yang lain. Analogi merupakan salah satu proses morfologi 

dimana dalam analogi, pembentukan kata baru dari kata yang telah ada 1. Analogi 

ini dapat merupakan sebuah curahan desain yang mengambil sebuah contoh yang 

akan dijadikan suatu bag ian dalam proyek tertentu. Seperti halnya Pet Centre, yang 

mengambil analogi dari sebuah anjing yaitu ada bagian tertentu dari bangunan ini 

yang nantinya akan berbentuk anjing, ataupun mungkin pada tiap-tiap kamar di pet 

hotel akan menggunakan analgi bentuk anjing. Analogi ini sekaligus dapat 

menjadikan daya tarik tersendiri dan menambah nilai estetika serta menjadikan ikon 

pad a lingkungan sekitar. 

5.1 .2 Studi preseden 

• Museum Komodo 

Museum Komodo adalah bangunan yang berbentuk Komodo Raksasa yang 

terletak di Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta. Panjangnya 72 meter, 

dengan lebar 25 meter dan tinggi 23 meter. Bangunan ini merupakan 

1 www.wikipedia.org 
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Museum Fauna Indonesia "Komodo" dan Taman Reptilia menampilkan 

pesona satwa langka dalam bentuk awetan dan reptilia hidup. Arsitektur 

bangunannya mengambil bentuk komodo, satwa yang hanya hidup di Pulau 

Komodo, Nusa Tenggara Timur, berdiri di atas lahan seluas 10.120 m2 

dengan luas bangunan 1.500 m2
• 

Tema pameran adalah keanekaragaman satwa di Indonesia, dari barat 

sampai timur, dan dari pantai sampai pegunungan, ditata dalam dua lantai. 

Koleksi lantai I berupa berjenis-jenis binatang mamalia dan reptilia lengkap 

dengan kondisi lingkungan alamnya. Jenis-jenis yang hampir mengalami 

kepunahan ditampilkan, antara lain harimau, gajah dan beruang. Oi dalam 

vitrin-vitrin disajikan berbagai macam kupu-kupu yang terdapat di seluruh 

Indonesia; berjenis keong, kerang, kepiting, dan udang; serta binatang 

beruas, meliputi kaki seribu, laba-Iaba, dan kala jengking. 

Koleksi lantai II berupa berjenis-jenis burung yang diopset dan ditata sesuai 

dengan habitatnya, meliputi yang hidup di laut, pantai, rawa, persawahan, 

lapangan, perkebunan, dasar rimba, hutan, dan pegunungan dengan daerah 

asal Sumatera, Kalimantan, Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku, 

dan Papua. 

Taman Reptilia yang menghadirkan koleksi reptilia hidup dibangun di sekitar 

gedung museum pada tanggal 20 April 2001. Pengunjung dapat mengenali 

satu persatu satwa unik tersebut mulai dari komodo, biawak, kadal, ular 

berkaki, ular sanca, king kobra, penyu, kura-kura Ie her ular, kura-kura buaya, 

kodok, buaya, iguana dan binatang reptillainnya. Anak-anak yang memiliki 

rasa keingintahuan lebih dan selalu ingin memegang dapat bebas memegang 

dan bercengkerama dengan ular sanca di Taman Sentuh. 
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Gambar 5.1 tampak atas museum komodo 

Sumber: www.google.co.id 

Gambar 5.2 museum komodo 

Sumber: www.google.co.id 

• Teater Imax Keong Mas 

Teater ini berbentuk seperti keong emas yang terletak di Taman Mini 

Indonesia Indah, Jakarta. Theater Imax Keong Emas TMII adalah theater 

Imax sebagai tempat untuk menonton film-film I MAX. Gedung teater ini 

memiliki daya tampung tempat duduk 926 orang. 
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Teater Imax Keong Emas berada di areal TMII arah sebelah selatan. Plaza 

Tugu Api Pancasila, dengan batas-batas : 

- Utara : Parkir selatan TMII 

- Barat : Museum Olahraga TMII 

- Selatan : R. Raya Hankam 

- Timur: Taman Bunga Keong Emas TMII 

r ,~ 

, 

Gambar 5.3 teater keong mas 

Sumber: www.google.co.id 

• Objek wisata Dunia Hayati 

Bangunan ini berlokasi di kawasan wisata Pantai Kartini Jepara, Jawa 

Tengah. Pantai Kartini berada sekitar 2 km dari pusat kota, sehingga cukup 

mudah untuk dijangkau. Tepatnya terletak di Oesa Bulu, Kecamatan Jepara, 

Kabupaten Jepara, Propinsi Jawa Tengah, Indonesia. Area wisata pantai ini 

dilengkapi dengan bangunan dunia hayati (sea world) yang memiliki arsitektur 

unik dan menarik. Keunikan itu terlihat pada bentuk bangunannya yang 

menyerupai kura-kura raksasa. Oi dalam bangunan ini pengunjung dapat 
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melihat aneka jenis ikan laut (cumi-cumi, cakalang, layur, dan lain-lain), 

kerang laut, dan berbagai macam jenis terumbu karang. 

Gambar 5.4 bangunan berbentuk kura-kura raksasa 

Sumber: www.google.co.id 

5.1.3 Kemungkinan Penerapan Teori Penekanan Desain 

Pada bangunan Pet Centre ini menggunakan teori analogi yang diambil dari 

seekor anjing yang memiliki sifat setia. Untuk suatu ruangan tertentu ataupun 

bangunan kecil yang ada disekitar bangunan utama akan mengambil analogi dari 

sebuah bentuk anjing, hal ini dikarenakan bangunan proyek memang bangunan 

yang melayani kebutuhan hewan piaraan yang sebagian besar didominasi oleh 

anjing. Mungkin pad a bangunan pos satpam i security akan mengambil analogi 

anjing tersebut, yang memang anjing juga merupakan sebuah anjing penjaga, yang 

diharapkan pos security ini nantinya akan menjaga dengan baik bangunan Pet 

Centre tersebut. 

Gambar 5.5 dong bark park inn hotel 

Sumber: www.google.co .id 
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Untuk swimming pool pada pet hotel dapat menggunakan analogi dari sebuah tulang 

yang merupakan makanan kesukaan dari anjing. 

Gambar 5.6 kolam renang berbentuk tulang 

Sumber: vvwwgoog le.co.id 

Lalu untuk bag ian kamar pada pet hotel, dapat didesain sedemikian rupa dengan 

mengambil analogi dari bentuk anjing tersebut dan memberi interior-interior yang 

menunjukkan kekhasan dari bangunan tersebut. 

Gambar 5.7 contoh kamar pada pet hotel 

Sumber: www.google.co.id 

Untuk kucing, dapat mengambil analogi dari bentuk kucing, dan dapat juga memberi 

interior yang menunjukkan kekhasan dari kucing. 
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5.2 Kajian Teori Permasalahan Dominan 

5.2.1 Uraian interpretasi dan elaborasi teori penekanan desain 

Kenyamanan thermal bagi hewan yang akan menggunakan bangunan Pet 

Centre ini sangat penting untuk diperhatikan, mulai dari suhu ruangan; ruang 

gerak hewan; dimensi ruangan tertentu; orientasi bangunan; pencahayaan; 

kenyamanan pasien (hewan); dan kebersihan ruangan. 

• Suhu ruangan 

Pada umumnya, ruangan yang digunakan seperti ruangan periksa, 

ruangan rawat inap, ruang grooming dan sebagainya yang 

merupakan ruang pada fasilitas utama di sebuah Pet Centre ini 

tidak diharuskan memiliki suhu-suhu ruangan tertentu. Menurut 

survey langsung dan wawancara dengan dokter hewan, hewan 

(terutama anjing dan kucing) tahan terhadap suhu ruangan yang 

cenderung dingin. Oleh karena itu dalam pembuatan setiap ruang 

teisebut dapat memanfaatkan penggunaan AC. Karena anjing dan 

kucing merupakan hewan yang memiliki bulu-bulu yang berfungsi 

menahan suhu dan melindungi permukaan kulitnya. Hewan 

tersebut dapat hidup sarna dengan kondisi umum manusia, yaitu 

dengan suhu normal 27-29°C. Tetapi bila terkena suhu yang 

terlalu dingin ataupun terlalu panas, maka bulu-bulu hewan 

tersebut akan rentan terhadap kerontokan. Dan diusahakan 

ruangan yang akan digunakan untuk hewan tersebut tidak terlalu 

lembab. 
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• Dimensi ruangan 

Setiap ruangan telah memiliki dimensi besaran yang ditentukan 

berdasarkan asumsi iuasan yang dibutuhkan. Hewan piaraan 

membutuhkan ruang gerak yang luas, apalagi bila hewan tersebut 

tergolong hewan ras besar. Mereka membutuhkan ruangan yang 

pas sesuai dengan aktifitas yang sedang mereka lakukan, 

misalnya apabila sedang bermain, membutuhkan tempat yang luas 

sehingga hewan-hewan tersebut dapat berlarian dengan tanpa 

mengganggu sekitar. 

• Orientasi bangunan 

Untuk orientasi bangunan, menyesuaikan dengan arah angin dan 

arah pergerakan matahari, karena hewan juga membutuhkan 

perlakuan khusus dimana mereka harus berjemur dan sebagainya. 

• Pencahayaan 

Pencahayaan dapat berasal dari pencahayaan alami yaitu dengan 

memanfaatkan terang lang it, dan pencahayaan buatan seperti 

penambahan lampu-Iampu. Pencahayaan juga diperlukan untuk 

ruangan yang memang akan digunakan sebagai ruangan bermain. 

Untuk ruangan-ruangan fasilitas lain dapat menyesuaikan sengan 

kebutuhannya. 
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5.2.2 Studi preseden 

• Rumah sakit hewan Bogor 

Gambar 5.8 RSH IPB 

Sumber; doc.pribadi 

Rumah sa kit hewan ini selain mengutamakan fungsinya yaitu sebagai pusat 

yang melayani kesehatan binatang piaraan, tetapi juga tetap mengedepankan 

sistem sirkulasi yang baik dan nyaman bagi para pengunjung yaitu pemilik 

hewan tersebut. Rumah sakit ini juga berada pad a daerah yang rindang, 

banyak memiliki vegetas i, sehingga suhu ruangan didalam bangunan sejuk 

dan tidak panas. 

Agar tidak hanya hewan saja yang dilayani dan mendapatkan fasilitas, namun 

para pemilik hewan tersebut juga diberi fasilitas sirkulasi senyaman mung kin 

dalam waktunya menunggu sang hewan diperiksa, maupun pada waktu 

pertama masuk kedalam bangunan. Kenyamanan thermal ini juga dapat 

dirasakan oleh pemilik hewan yang menunggu hewannya diperiksa. 
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Pencahayaan pad a bangunan ini juga cukup dengan adanya lampu-Iampu 

sebagai pencahayaan buatan. Dimensi pada ruangan-ruangan yang 

membutuhkan pola gerak hewan piaraan besar juga memenuhi standar dan 

kegunaan I fungsi dari ruang tersebut. 

5.2.3 Kemungkinan Penerapan teori penekanan desain 

:;I;. Kenyamanan thermal hewan 

Pada rancangan bangunan Pet Centre ini, akan memberikan 

kenyamanan yang semaksimal mungkin untuk hewan-hewan, yaitu : 

• Suhu ruangan yang dirancang cenderung dingin, dengan adanya 

penggunaan AC 

• Dimensi ruangan yang ada sesuai dengan kebutuhan dan fungsi 

ruangan tersebut 

• Kemudahan dalam pencapaian tempat parkir serta pencapaian dari 

tempat parkir menuju ke bangunan. 

• Jalur pejalan kaki dari area parkir menuju ke dalam bangunan akan 

dibuat yang nyaman dan mudah ( terlindung dari matahari, hujan, 

angin berlebih, serta panas) serta dihitung kemiringannya. 

• Kemudahan serta kenyamanan dalam menikmati fasilitas yang ada 
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-J.. Kesatuan, Kerapian, dan Keindahan 

Konsep dari kesatuan, kerapian dan keindahan adalah sebuah prinsip 

dasar dalam merancang. Penampilan dari semua unsur harus 

dialamatkan pada ketiga prinsip dasar tersebut. Prinsip dasar tersebut 

harus dapat diterapkan baik pad a skala kecil maupun skala besar dari 

perancangan serta harus dapat diserap pada berbagai ekspresi 

arsitektural. 

Penataan lansekap, tanda-tanda, struktur, penataan ruang arsitektural, 

penataan komposisi ruang, serta warna dan bahan yang dipergunakan 

harus berdasar pad a tiga prinsip dasar tersebut. 

Semua prinsip perancangan yang dibahas akan diperhatikan secara 

mendalam pada proyek Pet Centre ini. Karena perencanaan yang baik 

akan menimbulkan banyak kemungkinan-kemungkinan desain serta 

dapat membawa kepada pemanfaatan ruang yang optimal. 
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