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BAB V 

Kajian Teoritik 

 

5.1 Kajian Teori 

- Tatanan Masa 

 Menurut D.K. Ching, Francis (1996), sirkulasi merupakan tali yang 

menghubungkan ruang dalam suatu bangunan, atau tali yang 

menghubungkan deret ruang dalam dan luar secara bersama. Sirkulasi 

ruang dibagi menjadi 3: 

a) Linear 

Jalan atau akses ke bangunan atau ruang lain melewati jalan yang lurus 

b) Radial 

Jalur linear memanjang yang berakhir pada sebuah pusat. Seolah 

menyebar dari satu titik / memusat ke satu titik  

c) Spiral  

Merupakan jalan yang tunggal dan menerus, yan gberawal dari titik dan 

bergelak melingkar mengelilingi titik tersebut dan semakin menjauh 

d) Grid 

Merupakan jalur yang terdiri dari akses yang sejajar lalu berpotongan 

pada interval – interval yang menci[takan bujur sangkar 

e) Jarring 
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Terdiri dari jalur yang menghubungkan titik yang terbentuk di dalam ruang 

Pada penataan rumah retret akan menggunakan sistem radial dimana 

terdapat taman di tengah sebagai pusat untuk aktivitas. Dan pada taman 

diberikan pohon untuk memberikan rasa tenang dalam diri. 

 Bentuk radial sendiri dikhususkan karena melihat dari bentuk dusun 

bamboo di Lembang, Bandung dimana terdapat pusat atau titik di tengah 

danau yang mendapatkan ketenangan meskipun di sekelilingnya terdapat 

bangunan – bangunan tempat tinggal 

- Struktur dan Material bangunan 

Pada struktur menggunakan struktur masif yang dijadikan dinding 

penahan tanah. Dinding penahan tanah merupakan struktur dinding yang 

dapat menampung dan menyalurkan tekanan ataupun beban yang 

diakibatkan tanah. (sumber: Frick, Heinz. 2003. Membangun Dan 

Menghuni Rumah Di Lerengan. Yogyakarta. Kanisius.) 

 

 

 

 

Gambar 4. 11Gambar Dinding Penahan Tanah 

Sumber: Frick, Heinz. 2003. Membangun Dan Menghuni Rumah Di Lerengan. 
Yogyakarta. Kanisius. 
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Dinding penahan tanah dapat menggunakan beberapa material  antara 

lain, Batu Kali, Beton, Berojong (Gabion) yaitu kawat baja yang dibuat 

seperti keranjang dan diisi batu kali. 

Menurut Chistopher Alexander,” Building must always be build on 

those parts of the land which are in the worst condition, not the best …”. 

Dengan membangun di lahan berkontur kita mendapatkan visual yang 

baik untuk menambah view di bangunan. Tetapi yang menjadi masalah 

bagimana kita akan menanggulangi tanah yang tidak rata tersebut.  

Sedangkan permasalahan kedua yaitu mengatasi suhu di 

pegunungan, bentuk adaptasi dari maunisa dan lingkungan dapat 

dilakukan di lingkungan binaannya (sumber: Samodra, FX Teddy Badai. 

2009. Spesifikasi Kinerja Termal Sistim Konstruksi Kulit Rumah Tinggal 

Tropis dalam Variasi Altitude). Dimana sebenarnya manusia masih dapat 

beradaptasi dengan lingkungannya tanpa harus membuat kenyamanan di 

rumah. Tetapi membutuhkan waktu tertentu. Maka dari itu pada projek ini 

menggunakan bahan di sekitar tapak untuk pembangunan. 

Pada projek juga akan diberikan sentuhan arsitektur Lokalitas dari 

Wonosobo Dimana menggunakan dinding batu untuk menghalang angina 

masuk yang berlebihan. Dan menggunakan atap seng  atau aluminiun 

dengan ketinggian atap yang tidak begitu tinggi. Diharapkan pada 

bangunan ini dapat menyimpan panas untuk penghuni yang 

menggunakan bangunan ini.  


