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BAB VI 

PENDEKATAN DESAIN 

6.1. Arsitektur Tropis 

Arsitektur tropis (lembab) pada umumnya dipahami sebagai arsitektur 

yang didominasi oleh bentuk atap lebar sebagai penahan curahan air hujan 

dan penahan sengatan sinar matahari, dimana keduanya merupakan faktor 

dominan di iklim tropis basah (lembab) yang perlu ditanggulangi. 

Arsitektur tropis harus diartikan sebagai rancangan spesifik suatu karya 

arsitektur yang mengarah pada pemecahan masalah yang ditimbulkan oleh 

iklim tropis, sehingga akan berhubungan dengan kenyamanan penghun 

dari bangunan.  

Sementara iklim tropis lembab sendiri dicirikan oleh berbagai 

karakteristik, yakni kelembaban udara relatif yang tinggi (18-35 derajat 

celcius), intensitas radiasi matahari yang tinggi, serta intensitas curah hujan 

yang tinggi juga. 

Arsitektur tropis diharapkan mampu menjawab seluruh persoalan iklim 

tersebut melalui bentuk rancangan yang sangat variatif dengan berbagai 

macam kemungkinan. (Sumber : Arsitektur Tropis, 2016 : 67) 

6.2. Rancangan Arsitektur 

Secara umum, prinsip dasar dalam merancang arsitektur tropis lembab 

adalah upaya menurunkan temperatur udara dan temperatur radiasi di 

dalam ruang yang memberikan efek ‘panas’ terhadap pengguna bangunan. 

Untuk wilayah dataran rendah dan dataran tinggi, penurunan temperatur 

dilakukan dengan mengurangi ‘perolehan kalor’ (beat gain) radiasi matahari 

yang jatuh ke bangunan dengan cara memberi shading pada bangunan. 
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selain itu dapat dilakuka dengan penanaman pohon yang dapat tumbuh 

tinggi serta bertju lebar disekitar bangunan. Berikutnya membuang kalor 

dengan membuang kalor yang diperoleh dari bangunan semaksimal 

mungkin dengan cara memberikan bukaan agar terjadi ventilasi silang. 

(Sumber : Arsitektur Tropis, 2016 : 68) 

6.3. Organisasi Ruang dan Orientasi Bangunan 

Orientasi atau hadapan bangunan bangunan mempengaruhi tinggi-

rendahnya temperatur udara didalam ruang. Pada siang hari umumnya 

temperatur udara di dalam bangunan lebih rendah dibandingkan 

temperatur luar, sementara pada malam hari temperatur udara didalam 

bangunan lebih tingga dibanding temperatur luar. 

Untuk wilayah tropis di Wilayah dataran rendah hingga tinggi, ruang-

ruang utama seperti ruang tidur, ruang keluarga, dll, sebaiknya tidak 

diletakkan di sisi barat, kecuali jika ada pembayangan dari bangunan lain 

atau pohon besar pada sisi tersebut. (Sumber : Arsitektur Tropis, 2016 : 70) 

 

 

 

 

 

Gambar 6.1. Orientasi bangunan 
Sumber : Sumber : Buku Arsitektur Tropis, 2016 : 70 

 

6.4. Rancangan Atap 

Dalam rancangan arsitektur di wilayah iklim tropis lembab, dengan 

temperatur udara luar relatif tinggi, peran atap untuk mengatasi persoalan 

kalor matahari yang masuk dari sisi atas bangunan, menjadi dominan. 
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Penutup atap dari material yang relatif tipis seperti genteng, asbes, sirap, 

akan menerima kalor matahari dan dalam waktu singkat menyalurkan 

(meradiasikan) kalor tersebut ke ruang di bawahnya dan menjadi panas. 

Untuk memastikan agar temperatur udara di dalam ruangan tidak tinggi, 

maka perlu dilakukan usaha untuk mengurangi radiasi matahari yang jatuh 

ke permukaan atap dengan cara memberikan bukaan untuk ventilasi silang 

di ruang atap “ruang atap”. 

Namun dalam membuat bukaan untuk ventilasi ruang atap perlu 

dilakukan langkah untuk mencegah masuknya hewan seperti burung atau 

kelelawar ke dalam ‘ruang apa’. untuk itu, lubang-lubang ventilasi perlu 

diberi kawat.(Sumber : Arsitektur Tropis, 2016 : 71-73)  

 

 

 

 

 

Gambar 6.2. Ventilasi atap 
Sumber : Buku Arsitektur Tropis, 2016 : 71 

 

6.5. Bukaan dan Ventilasi 

Rancangan arsitektur tropis harus memungkinkan terjadinya aliran 

udara silang secara maksimum di dalam bangunan, sehingga untuk 

mengoptimalkan ventilasi silang pada bangunan, perlu dipertimbangkan 

untuk menyediakan ruang-ruang terbuka disekitar bangunan. Dengan kata 

lain, sedapat mungkin jangan menutup s8eluruh tapak dengan bangunan. 

Hal ini akan menyulitkan terjadinya aliran udara secara menerus dari luar 
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ke dalam bangunan dan sebalikanya. Aliran udara sangat diperlukan untuk 

menciptakan efek dingin bagi tubuh manusia. untuk itu harus diciptakan 

ruang-ruang terbuka disekitar bangunan untuk mengoptimalkan terjadinya 

ventilasi silang di dalam bangunan. (Sumber : Arsitektur Tropis, 2016 : 73) 

 

 

 

 

 

 

Gambar 6.3. Ventilasi silang 
Sumber : Arsitektur Tropis, 2016 : 74 

 
 

6.6. Dinding Transparan dan Pembayangan 

Sinar matahari merupakan gelombang pendek yang dapat menembus 

dinding transparan bangunan seperti halnya kaca. ketika sinar ini melewati 

dinding transparan dan masuk ke dalam ruang, sinar ini akan memanaskan 

benda-benda yang ada di dalam ruang tersebut, seperti lantai, furnitur dan 

sebagainya, akibatnya kalor terperangkap didalam ruang di dalam 

bangunan tersebut dan mengakibatkan kenaikan temperatur udara diruang 

tersebut. Peristiwa ini disebut dengan ‘efek rumah kaca’. 

Untuk mencegah hal itu terjadi maka terdapat beberapa cara untuk 

mencegahnya seperti mencegah masuknya radiasi matahari secara 

langsung ke bidang kaca, atau dengan memberi pembayang berupa atap 

teras atau kanopi, agar radiasi panas matahari tidak langsung masuk ke 

dalam ruangan. (Sumber : Arsitektur Tropis, 2016 : 74). 
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6.7. Material Bangunan 

Material yang digunakan oleh bangunan seringkali dapat mencerminkan 

kondisi iklim setempat dimana bangunan tersebut dibangun. Temperatur 

luar rata-rata diwilayah iklim yang tidak ekstrim ini berkisar antara 24-30 

derajat selsius. Material bangunan yang digunakan untuk kondisi iklim 

semacam ini cenderung tidak menyimpan kalor jumlah besar. Dengan 

menggunakan material dinding luar semacam ini temperatur di dalam 

bangunan akan mendekati temperatur diluar bangunan. 

Warna materiall bangunan (atap dan dinding luar) dipengaruhi oleh iklim 

setempat seperti warna atap dan dinding luar yang terang atau mengarah 

ke putih akan membantu memantulkan sinar matahari kembali ke angkasa, 

sehingga mengurangi terjadinya peningkatan temperatur di dalam 

bangunan serta mengurangi efek pemanasan kawasan. (Sumber : 

Arsitektur Tropis, 2016 : 77-79). 

6.8. Penataan Ruang Luar dan Penghijauan 

Dalam rancangan aritektur tropis, rancangan ruang luar bangunan 

memgang peran penting untuk memodifikasi temperatur udara luar. Agar 

temperatur di luar bangunan tidak panas, maka penggunaan material keras 

(beton, aspal) pada permukaan halaman, taman, atau parkir yang tidak 

mendapat peneduhan perlu diminimalkan. Permukaan tanah yang tertutup 

material keras dn langsung terkena radiasi matahari akan membuat 

temperatur udara disekitar bangunan menjadi panas. Jika hal ini terjadi, 

maka ruang dalam bangunan akan sulit untuk menjadi sejuk atau nyaman. 
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Penghijauan diperlukan di kawasan beriklim tropis sebagai upaya 

menurunkan temperatur udara kawasan. Selain berfungsi sebagai 

penghasil oksigen, pohon juga berperan sebagai ‘pembersih’ (penyerap) 

CO2 dan SO2 dalam udara serta oksida logam berat dalam air. Pada sisi 

lain keberadaan pohon secara langsung atau tidak akan menurunkan 

temperatur udara di sekitarnya, karena radiasi kalor matahari akan diserap 

oleh dau untuk proses fotosintesis dan penguapan. (Sumber : Arsitektur 

Tropis, 2016 : 80). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


