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BAB V 

KAJIAN TEORITIK 

5.1 Elaborasi Teoritik 

Permasalahan dominan pada proyek “ Ice Skating Center di 

Bandung” ini merupakan Penggunaan struktur bentang lebar untuk 

mereduksi panas matahari dan dapat menjadi desain yang inovatif dan 

atraktif. 

5.1.1 Penerapan Struktur Bentang Lebar 

Pengertian Sistem Struktur Bentang Lebar 

Struktur 

Berdasarkan buku Sistem Bentuk Struktur Bangunan (Frick, 1998 

: 28), pengertian struktur bila dilihat dari fungsinya merupakan aturan 

yang mendayagunakan hubungan antara konstruksi dan bentuk 

Struktur berpengaruh pada teknik dan estetika. Struktur bila dilihat 

dari segi teknik berpengaruh pada kekuatan gedung terhadap 

pengaruh luar dan pengaruh dari beban bangunannya sendiri yang 

dapat mengakibatkan perubahan bentuk atau robohnya bangunan. 

Sedangkan estetika dilihat dari segi keindahan gedung secara 

integral dan kualitas arsitektural 

Bentang Lebar 

Bangunan ice rink membutuhkan struktur bentang lebar. Struktur 

bentang lebar merupakan bangunan yang menggunakan ruang bebas 

kolom yang selebar dan sepanjang mungkin. Bangunan bentang 
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lebar secara umum terdiri dari 2 yaitu bentang lebar sederhana dan 

bentang lebar kompleks.  

Berikut penjelasan 2 jenis bentang lebar yaitu : 

- Bangunan bentang lebar sederhana 

Struktur bentang lebar yang ada dipergunakan langsung pada 

bangunan berdasarkan teori dasar dan tidak dilakukan modifikasi 

pada bentuk yang ada.  

- Bangunan bentang lebar kompleks 

Struktur bentang lebar yang melakukan modifikasi dari bentuk 

dasar, bahkan kadang dilakukan penggabungan terhadap 

beberapa sistem struktur bentang lebar. 

Berikut beberapa sistem Struktur Bentang Lebar 
Tabel 5. 1 Sistem Struktur Bentang Lebar 

Sistem 
Struktur 

Keterangan 

Space 
truss 

Tersusun dari modul-modul yang telah diatur 
berbalik antara modul satu dengan lainnya dan 
gaya tersalurkan melalui modul-modul ini. 
Merupakan struktur rangka tiga dimensi yang 
membentang mengalami gaya tekan atau tarik 
saja ke dua arah. 

Pneumatic 
Structure 

Merupakan struktur yang ditumpu udara 
(air-supported structure) dan struktur   
yang   digembungkan dengan udara (air-infalated 
structure). 

Shell 
Merupakan struktur plat dengan material utama 
beton bertulang yang melengkung ke satua rah 
atau lebih. 

Folded 
Plate 

Merupakan struktur yang membentuk lipatan-
lipatan pelat kaku pada suatu sistem struktur. 
Pelat terbuat dari material padat homogeny yang 
memiliki sifat sama di segala arah. 

Membrane 
Merupakan struktur permukaan fleksibel tipis 
yang memikul beban dengan mengalami 
tegangan tarik dalam semua arah. 

Cable Merupakan struktur yang bekerja berdasarkan 
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prinsip gaya Tarik, terdiri dari kabel baja, sendi, 
bentang, dsb. 

Frame 
Structure 

Merupakan sistem struktur yang terdiri dari u 
nsur vertical dan horisiontal. Unsur vertikal 
difungsikan sebagai penyalur beban ke tanah 
sedangkan unsur horisontal berfungsi sebagai 
pembagian lentur. 

Sumber : Analisa pribadi 

5.1.2 Struktur Pneumatik 

Dilihat dari beberapa keterangan struktur bentang lebar yang 

telah di bahas sebelumnya struktur yang akan digunakan yaitu 

menggunakan struktur pneumatic pada projek ice skating center 

tersebut karena struktur tersebut menarik dan menggunakan 

udara sebagai struktur utamanya. 

Pneumatik 

Struktur Pneumatik merupakan salah satu sistem struktur 

bentang lebar yang menggunakan Soft Shell Strcture yang 

memiliki ciri khas semua gaya yang terjadi pada membrannya 

berupa gaya tarik namun berusaha menentang „hukum alam‟ dari 

bentuk struktur yang memanfaatkan gaya tarik ini. Semua struktur 

yang memanfaatkan gaya tarik akan membentuk bentuk dasar 

berupa garis lengkung atau parabola yang membuka ke atas. 

Beban beban yang dipikul mengakibatkan lendutan, karena 

membrane adalah bidang dua dimensi dank arena merupakan jala 

jala yang saling membantu, maka bertambahlah kapasitasnya. 

Gaya pada sruktur membran : 
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- Cenderung dapat menyesuaikan diri dengan cara struktur 

tersebut dibebani. 

- Sangat peka terhadap efek aerodinamika dari angina. Efek 

tersebut menyebabkan terjadinya fluttering (getaran). 

Struktur Pneumatik dibagai menjadi 2 macam yaitu Air Inflated 

Strcture dan Air Supported Structure. Struktur tersebut dapat 

dibentuk bermacam-macam dengan mengikuti fungsi 

bangunannya, hingga saat ini telah dikembangkan secara vertikal. 

Air Supported Strcture 

Air Supported Structure atau disebut juga Single Membrane 

Structure karena struktur tersebut hanya menggunakan satu lapis 

membran dan membutuhkan tekanan udara yang rendah 

sehinggaperlu adanya segel anti bocor agar udara tidak keluar. 

Struktur yang menggunakan udara terus menerus ini perlu diberi 

pasokan udara yang konstan. Hal ini perlu memerhatikan 

pembatasan jumlah bukaan yang disediakan 

Bangunan yang biasa menggunakan struktur air inflated 

structure 

 

Gambar 5. 1 Strukur Pneumatic Air Inflated Structure 

Sumber : http://lonaslorenzo.com.mx/birmingham-swimming-pool/ 
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Air Inflated Structure membutuhkan tekanan udara yang 

lebih besar sehingga sering disebut juga High Pressure 

System. Tekanan udara pada sistem ini hanya diberikan pada 

space bangunannya. Sehingga pemakai bangunan tidak 

berada dalam tekanan udara. Oleh sebab itu sistem ini lebih 

bebas dipakai sebagai penutup space, karena tidak 

membutuhkan air lock dan peralatan lain agar struktur ini tetap 

berdiri. Elemen dari sistem ini lebih berkaku sebagai 

elemen rigid (kaku), sehingga lebih tahan terhadap tekuk 

maupupn lendutan (momen).  

Sistem Struktur ini membutuhkan tekanan udara sebesar 2-

100 Psi (0,2-7 Atm) besarnya sekitar 100 sampai 1000 kali 

dibandingkan sistem Air Supported Structure. Karena 

membutuhkan tekanan udara yang besar, maka dibutuhkan 

material membran yang kuat dan kedap udara. Secara prinsip 

dapat digunakan untuk elemen batang (Turbular System) dan 

elemen bidang (Dual Wall System),  

Berikut merupakan kelebihan menggunakan Air Inflated 

Structure : 

- Memiliki potensi untuk mendukung struktur 

- Tidak ada batasan pada jumlah dan ukuran bukaan dan 

desain 
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Air Inflated Structure 

Air Inflated Structure merupakan struktur pneumatic yang 

dibuat dengan 2 lapisan bahan dengan pembentuk kain 

Supported Structure bentuknya mengembang seperti tirai yang 

melingkupi udara bertekanan. Struktur ini disebut juga Anti Gravity 

Structures. Tekanan udara dalam struktur harus kontinyu 

dan konstan.Untuk memompa udara dipergunakan blower 

(biasanya automatic blower yang otomatis bekerja jika tekanan 

udara kurang dari yang disyaratkan). Pebuatan lubang bukaan 

harus diperhitungkan agar tekanan udara tidak turun secara 

mendadak. Untuk menjaga bentuk struktur ini hal – hal yang perlu 

diperhatikan adalah : 

- Kontinuitas tekanan udara 

- Joint dengan struktur yang lain (busur/rangka) 

- Memperkuat struktur dengan jaringan/net/kabel. 

Berikut beberapa keuntungan menggunakan struktur ini 

adalah : 

- Biaya yang relative murah 

- Desain yang sederhana 

- Bahan yang fleksibel dapat digunakan pada bangunan tidak 

tetap  

 Pada umumnya Air Supported Structure ini dirancang untuk 

dapat mengantisipasi pengaruh angin, mengingat beban angin 

paling besar pengaruhnya, maka sedapat mungkin gaya kritis 
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angin harus diketahui untuk menentukan besaran tegangan 

membran dan gaya pada angkutnya. 

Sistem struktur ini membutuhkan angkur pengikat ke tanah dan 

membutuhkan sistem pencegah kebocoran. Air Supposed 

Structure mampu mencapai bentang lebih besar dibandingkan 

dengan Air Inflated Structure. 

 

Gambar 5. 2Struktur Pneumatik Air Supported Structure 
Sumber : https://www.casopiseurostav.sk/ce-aktuality/prierez-vyvojom 

 

Gambar 5. 3 Struktur Pneumatik Air Supported Structure dan Air Inftaled 
Structure 
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Tekanan udara pada sistem ini mempunyai penaruh erhadap 

geometri membrane. Memperbesar radius kurvatur (lengkung) 

akan menambah kekuaan membrane, pengurangan kekuatan 

membrane ( membrane force dapat dilakukan dengan mereduksi 

kurvatur melalui penggunaan kabel atau kolom tarik. Pada 

umumnya air supported Structure ini dirancang untuk dapat 

mengantisipasi pengaruh angina, mengingat beban angin paling 

besar pengaruhnya, maka sedapat mungkin gaya kritis angina 

harus dikeahui untuk menentukan besaran tegangan membrane 

dan gaya pada angkutnya 

Dari penjelasan diatas struktur pneumatic yang akan 

digunakan yaitu menggunakan air supported structure hal ini 

dilihat dari kebutuhan bangunan yang dapat didesain lebih bebas 

dan dapat memiliki kesan inovatif dan atraktif.  

Penerapan struktur pneumatic air supported structure dapat 

menjadi potensi dalam kondisi arena ice rink. Hal itu dikarenakan 

suhu dari luar yang panas dapat dikurangi melalui membran 2 

lapis yang berisi udara. Hal itu dapat dilihat melalui bangunan 

water cube yang menerapkan struktur pneumatic 2 lapis. 

  

Gambar 7. 1 Penerapan Struktur Pneumatic untuk Mengurangi Radiasi Panas 

Sumber : https://www.youtube.com/watch?v=CTUZe57ONvk&t=702s 


