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BAB V 

KAJIAN TEORITIK 

 

5.1 Pemahaman Mengenai Kupu-Kupu 

Kupu-kupu tergolong dalam bangsa Lepidoptera atau hewan 

yang bersisik dan bersayap. Kupu-kupu merupakan hewan yang 

mengalami metamorphosis sempurna atau melalui masa pupa. 

Menurut Pallister (1986) dalam Syaputra (2011), fase metamorphosis 

kupu-kupu adalah sebagai berikut3 

1. Telur 

Kupu-kupu betina biasa meletakkan telur-telurnya di dekat 

tumbuhan pakan dari serangga muda (ulat/larva).  

2. Larva 

Fase ini merupakan satu-satunya fase metamorphosis yang 

mengalami proses pertumbuhan.  

6. Pupa 

Fase pupa merupakan suatu periode yang tidak bergerak.  

7. Imago (Kupu-Kupu dewasa) 

Fase imago atau kupu-kupu dewasa merupakan fase yang 

terjadi saat kupu-kupu keluar dari selubung pupa yang 

terbelah. Biasanya fase ini terjadi pada malam hari. 

 

                                                           
3
 Sihombing, 1999,  dalam Maiser Syaputra, 2011, Pengelolaan Penangkaran Kupu-kupu di PT. 

Ikas Amboina dan Bali Butterfly Park, Bali 
(http://repository.ipb.ac.id/jspui/bitstream/123456789/47776/1/E11msy.pdf) 
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Tabel 29 Fase Perkembangan Kupu-kupu 
Fase Perkembangan Waktu 

Perkawinan 6-8 jam 

Masa Persiapan Telur 3-5 hari 

Telur 10-16 hari 

Larva 14-21 hari 

Pupa 21-28 hari 

Kupu-kupu 21-28 hari 

Sumber: Sihoming, 1999,  dalam Maiser Syaputra, 2011, Pengelolaan Penangkaran 
Kupu-kupu di PT. Ikas Amboina dan Bali Butterfly Park, Bali 

5.1.1  Pola Aktifitas Kupu-Kupu 

Kupu-kupu juga memiliki kecenderungan kegiatan yang 

bergantung pada keadaan cuaca atau suhu karena merupakan 

hewan berdarah dingin. 

Tabel 30 Pola Kegiatan Kupu-Kupu 

Jenis Kegiatan Waktu Deskripsi Kagiatan 

Mencari makan 

08.00-10.00 

Mengunjungi sumber pakan 
kupu-kupu saat hangat sinar 
matahari dirasa cukup untuk 
mengeringkan sayap. 

15.00-17.00 
Periode makan sebelum 
waktu beristirahat 

Istirahat 

12.00-15.00 

Sengatan sinar matahari di 
siang hari membuat kupu-
kupu beristirahat di daun-
daun maupun tanaman 
peneduh. 

Malam hari 
Kupu-kupu beristirahat di 
puncak pohon atau pada 
naungan. 

Kawin 

Terjadi setelah 
menetas dari 
kepompong dan 
menemukan 
pasangannya. Lama 
waktu perkawinan 
satu sampai dua 
hari. 

Ciri-ciri kupu-kupu yang akan 
kawin ditandai dengan jantan 
dan betina yang terbang 
secara berpasangan.  
Perkawinan kupu-kupu 
terjadi dengan cara 
menggantungkan diri, posisi 
sayap terbuka dan bagian 
ujung kedua hewan ini 
bertemu.  

Bertelur 

Tiga atau empat hari 
setelah perkawinan. 
Dalam satu hari 
dapat bertelur 10-15 
butir. (Sasmita, 2015 
dalam Syaputra, 
2011) 

Kupu-kupu betina 
meletakkan telur di bawah 
permukaan daun pakan 
larva. 
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Sumber: Sihoming, 1999,  dalam Maiser Syaputra, 2011, Pengelolaan 
Penangkaran Kupu-kupu di PT. Ikas Amboina dan Bali Butterfly Park, Bali 

 

5.2 Tinjauan tentang Penangkaran 

5.2.1  Pengertian Penangkaran 

“Menurut Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: 

P.19/Menhut-II/2005 tentang Penangkaran Tumbuhan dan 

Satwa Liar, penangkaran adalah upaya perbanyakan melalui 

pengembangbiakan dan pembesaran tumbuhan dan satwa liar 

dengan tetap mempertahankan kemurnian jenisnya.” (ksda-

bali.go.id). Penangkaran merupakan upaya untuk 

mempertahankan jumlah dan jenis suatu tumbuhan atau satwa 

baik di dalam habitat aslinya (in situ) maupun di luar habitat 

aslinya (ex situ). 

Pemerintah Indonesia sendiri sudah mengklasifikasikan 

empat spesies kupu-kupu yang dilindungi dikarenakan mulai 

sulit ditemui. Spesies tersebut diantaranya Trogonoptera (kupu-

kupu rajah brooke), Troides (Kupu-kupu raja), Ornithoptera 

(kupu-kupu sayap burung), dan Chetosiamyrina (kupu-kupu 

sayap renda Sulawesi).  

   

   

 

a b c d 

Gambar 44 Jenis Kupu-Kupu Langka di Indonesia: (a) Trogonoptera; 
(b) Troide; (c) Ornithoptera; (d) Chetosia myrina 

Sumber: Beberapa sumber di Google Image 
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UKBMS (1995) dalam Wijayamto (2015) menemukan 

dalam area seluas ≥10 km2 , sebanyak 80% jumlah kupu-kupu 

berkurang dari 12 jenis kupu-kupu yang terancam punah. 

Berikut tingkatan kerentanan terhadap ancaman kepunahan 

beserta batasan minimum pembuatan area konservasi kupu-

kupu yang didapat badan International Union for Conservation 

of Nature (IUCN)4 

Tabel 31 Skala Batasan Ruang berdasarkan Tingkat Ancaman 

Threat Category 
AOO (based on tetrads 

occupied) 

CR 
<10 km

2 
+ two of three sub-criteria 

(a-c) 

EN 
<500 km

2
 + two of three sub-

criteria (a-c) 

VU 
<2000 km

2
 + two of three sub-

criteria (a-c) 

NT 
<2000 km

2
 + one of three sub-

criteria (a-c) 

Sumber: Joint Nature Conservation Committee, 2010,  dalam Hadiendra 
Bagus Wijayamto, 2015, Yogyakarta Butterfly Park and Conservation 
Centre, Yogyakarta: Uiversitas  Atma Jaya Yogyakarta. 

 

 RE (Regionally Extinct).  Suatu spesies terakhir 

dilihat di wilayah tertentu. Dianggap punah karena 

data terakhir menunjukkan spesies di wilayah terkait 

tidak menunjukkan aktivitas sama sekali selama 

jangka waktu tertentu (punah). 

 CE (Critically Endangered). Spesies terkait berada 

dalam resiko kepunahan yang tinggi di alam liar. 

                                                           
4
 Wijayamto, Hadiendra Bagus. 2015. Yogyakarta Butterfly Park and Conservation Centre. 

Yogyakarta: Uiversitas  Atma Jaya Yogyakarta. (http://e-journal.uajy.ac.id/9101/1/0TA13876.pdf) 
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 EN (Endangered). Suatu spesies berada di ambang 

kepunahan yang tinggi akibat perubahan iklim, 

pengurangan habitat dan penurunan populasi. 

 VU (Vulnerable). Tingkat kerentanan suatu spesies 

berada di kisaran 30% diakibatkan oleh penurunan 

habitat. 

 NT (Near Threatened). Suatu spesies tidak terikat 

dalam batasan-batasan ancaman yang disebutkan di 

atas, tetapi akan mencapai batasan-batasan di atas 

dalam waktu dekat. 

Dalam hal ini keberadaan beberapa spesies kupu-kupu 

di Banyuwindu terutama Troides helena termasuk dalam 

kategori Endangered karena sudah mulai sulit ditemui5. 

5.2.2  Klasifikasi Penangkaran 

 Penangkaran berdasarkan tujuannya 

Tempat penangkaran memiliki tujuan yang berbeda-beda 

sesuai dengan fungsi utama dari penangkaran tersebut 

seperti 

1. Tujuan Konservasi 

Penangkaran yang bertujuan konservasi 

diharuskan menjaga kemurnian jenis satwa. Ciri 

penangkaran ini bersifat selamanya dan 

jumlahnya satwanya banyak.  
                                                           
5
 Hasil wawancara dengan pengurus  Kelompok Studi Konservasi Satwa & Habitat Satwa Liar 

Green Community Biologi Universitas Negeri Semarang pada 4 Juni 2018 
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2. Tujuan Sosial Budaya  

Penangkaran dengan tujuan ini lebih berfokus 

pada komersil sehingga tidak ada kewajiban untuk 

menjaga kemurnian jenis satwa yang 

ditangkarkan. 

 Penangkaran berdasarkan sistemnya 

1. Sistem Intensif 

Diterapkan pada luas lahan yang relatif kecil, 

Peran pengelola pada sistem ini sangat penting 

karena semua fase hidup kupu-kupu mulai dari 

perkawinan, penetasan telur, pemeliharaan larva 

hingga kepompong diawasi dan dipelihara dengan 

baik oleh pengelola.  

2. Semi Intensif 

Beberapa tahap kehidupan kupu-kupu dilakukan 

di alam tanpa campur tangan pengelola. Larva 

dipelihara di luar ruangan dan dibiarkan mencari 

makan sendiri. Oleh sebab itu sistem ini lebih 

ideal diterapkan pada lahan yang luas sebagai 

sumber pakan kupu-kupu.  

3. Sistem Ekstensif 

Penangkaran dengan sistem ini menerapkan 

kebijakan pembiakkan dan pemebesaran yang 
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100% dibiarkan di alam sehingga tidak ada 

campur tangan manusia sama sekali. 

5.2.3  Habitat Ideal Penangkaran Kupu-Kupu 

Departemen Kehutanan (2003) menjelaskan beberapa 

hal yang perlu diperhatikan dalam penangkaran kupu-kupu 

yakni6 

1. Spesies kupu-kupu yang ditangkarkan memiliki 

potensi ekonomi yang tinggi  

2. Spesies kupu-kupu yang populasinya cenderung 

menurun  

3. Restocking kupu-kupu dengan melepas kembali 

sebagian hasil penangkaran ke alam.  

4. Spesies kupu-kupu hasil penangkaran kupu-kupu 

yang diperdagangkan adalah spesies generasi kedua 

(F2) dan generasi berikutnya, bukan turunan/ 

generasi pertama. 

Menurut data dari Natural Resources Conservation 

Service dalam Wijayamto (2015) ada beberapa kebutuhan 

yang wajib dipenuhi agar tercipta habitat buatan yang ideal 

bagi kupu-kupu 

Tabel 32 Kebutuhan Habitat Buatan yang Ideal Bagi Kupu-Kupu 

Habitat 

Component 
Habitat Requirements 

                                                           
6
 Syaputra, Maiser.  2011.  Pengelolaan Penangkaran Kupu-kupu di PT. Ikas Amboina dan Bali 

Butterfly Park, Bali (http://repository.ipb.ac.id/jspui/bitstream/123456789/47776/1/E11msy.pdf) 
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Food - Caterpillar Leaves and foliage of native plants including quaking 

aspen, elm, ash, hawthorn, poplar, cottonwood, 

blackberry, willow, winter cress, false nettle, viburnum, 

mallows, cinque foil, asters, rock cress, carrots, 

clovers, vetch, nettle, grasses, and others. Non-native 

plants consumed include fruit trees, alfalfa, cabbage, 

lilacs, parsley, dill, sweet pea, and others. 

 

Food – Adult Nectar-producing flowers of butterfly bush, butterfly 

weed, purple coneflower, asters, Joe-Pye weed, 

coreopsis, black-eyed Susan, liatris, pentas, and many 

others. 

 

Cover – Plants  Leaves and branches of trees, shrubs, wildflowers 

and other plants. 

 Grasses. 

 Tree bark, tangled thickets, bedgerows, vines. 

 

Cover – Other Rock piles, log piles, cracks in buildings, virtually any 

dry structure or area that provides protection from wind 

and predators and a warm or sunny environment. 

 

Cover – Winter  Similar to others cover requirements. 

 Diversity of plant types as thick vegetation located 

in valleys, lowland, or on southeast facing slopes. 

 

Water/Nutrients  Water requirements are met primarily through 

nectar and other foods consumed. 

 Small mud ouddles, birdbaths, and damp sandy 

spots are used as puddling areas. 

 

Interspersion Prefer a closely-spaced complex of diverse vegetation, 

open water and puddling areas, rock and log piles, and 

other and structures that provide food and cover. 

 

Mininum Habitat 

Size 

No reasonable estimate of minimum habitat size exist 

for butterflies. Territoriality varies by species.  

 

Sumber: NRCS  dalam Hadiendra Bagus Wijayamto, 2015, Yogyakarta Butterfly 
Park and Conservation Centre, Yogyakarta: Uiversitas  Atma Jaya Yogyakarta.

7
 

 

                                                           
7
 Wijayamto, Hadiendra Bagus. 2015. Yogyakarta Butterfly Park and Conservation Centre. 

Yogyakarta: Uiversitas  Atma Jaya Yogyakarta. (http://e-journal.uajy.ac.id/9101/1/0TA13876.pdf) 
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Menurut data di atas, lingkungan buatan harus 

menyesuaikan kebutuhan dari si kupu-kupu sendiri. 

Sedangkan menurut Marinelli (1998) dalam Wijayamto 

(2015) selain kebutuhan elemen-elemen habitat, kupu-kupu 

juga bergantung pada ketinggian tanaman dan semak yang 

disediakan untuk makanan dan habitat mereka. Semua 

tanaman wajib mengandung nektar yang merupakan 

makanan bagi kupu-kupu. Sebagian besar tanaman yang 

disediakan berukuran paling kecil berukuran 15 cm dan 

paling  tinggi 180 cm. Penyediaan area ini sendiri 

bergantung pada jenis kupu-kupu dengan ukuran yang 

berbeda-beda juga. 

a. Persyaratan Lingkungan berdasarkan Fase Hidup 

Kupu-Kupu 

Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa ada 

beberapa persyaratan penutup permukaan/tumbuhan yang 

harus ada di dalam habitat kupu-kupu. Namun di bawah ini 

merupakan persyaratan lingkungan buatan yang ideal bagi  

kupu-kupu terutama terkait kenyamanan termal 

Tabel 33 Kebutuhan Habitat Buatan yang Ideal Bagi Kupu-Kupu 

Aspek 

Fase Hidup 

Perkawinan Telur Larva Pupa 
Kupu-kupu 

Dewasa 

Suhu Suhu 

kandang 18-

23°C. 

Suhu 

kandang 25-

36°C 

Idealnya 

30°C 

Idealnya 

30°C 
Idealnya 30°C 
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Idealnya 

30°C 

Kelembaban 

Udara 
60% 60% 60% 60% 

60% idealnya 

80% 

Iluminasi 230 Klx 230 Klx 230 Klx 230 Klx 230 Klx 

Akustik/audial Maksimum 

60dB untuk 

area 

konservasi 

Maksimum 

60dB untuk 

area 

konservasi 

Maksimum 

60dB untuk 

area 

konservasi 

Maksimum 

60dB 

untuk area 

konservasi 

Maksimum 

60dB untuk 

area 

konservasi 

Peralatan 

pendukung 
Jaring 

serangga, 

pinset, kuas, 

dan 

peralatan 

berkebun 

Toples 

dilengkapi 

penutup kain 

kasa halus, 

jepitan kain, 

kawat, dan 

lem tikus 

- 

Penjepit, 

kawat 

halus, 

Sprayer 

(penyemprot 

air/embun) 

Vegetasi Mengandung 

nektar 

dengan 

ukuran 

paling kecil 

15cm dan 

paling tinggi 

180cm 

- 

Tanaman 

perdu 

berdaun 

hijau 

terutama 

tumbuhan 

daun 

dadapan 

- 

Mengandung 

nektar dengan 

ukuran paling 

kecil 15cm 

dan paling 

tinggi 180cm 

Sumber: dari beberapa buku dan jurnal 

5.3 Tinjauan Bangunan Fungsi Wisata 

Menurut Peraturan Daerah Kota Semarang tahun 2010 tentang 

Kepariwisataan, Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan 

oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat 

tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau 

mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka 

waktu sementara. Ciri-ciri rekreasi adalah 

 Bersifat fisik, mental dan emosional. 



  

97 
 

 Tidak memiliki bentuk atau macam tertentu. 

 Dapat membangkitkan rasa gembira, senang dan puas 

bagi pelaku. 

 Dilaksanakan dalam waktu senggang. 

 Bebas dari paksaan. 

 Dibutuhkan secara universal, tidak dibatasi oleh lapisan 

tertentu. 

 Bersifat fleksibel. Tidak dibatasi oleh tempat, dapat 

dilakukan oleh perseorangan, ataupun sekelompok orang. 

 Didorong oleh kegiatan sehingga menentukan bentuk 

rekreasi. 

 Menurut Recreation Development Hand Book, terdapat 

beberapa tipe tempat dan bangunan rekreasi yaitu8 

 Resort 

 Theme Park 

 Commercial Recreational 

 Supplemental Recreational 

 Umumnya perencanaan area rekreasi melihat potensi suatu 

daerah. Namun saat ini perencanaan area rekreasi juga dapat dibuat 

dengan lingkungan yang sedemikian rupa agar dapat memenuhi 

kebutuhan penggunanya. Berikut tipologi bangunan rekreasi aktif 

                                                           
8
 Dikutip dari http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/19556/2/Chapter%20II.pdf 
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komersil di Jakarta menurut Linda Y dalam jurnal skripsi Universitas 

Sumatera Utara. 

Tabel 34 Tipologi Bangunan Rekreatif Komersil di Jakarta 

Kriteria Bagian Utama Keterangan 

1. Pengolahan 
Tapak 

A. Pemilihan Tema 

Umumnya dengan pemanfaatan 
potensi tapak dan disesuaikan 
pada perkembangan wadah 
rekreasi tiap kurun waktu. 

B. Pola Sirkulasi 

Menuntut dinamis dengan 
mengkombinasikan pola-pola 
yang ada dan menunut adanya 
suatu aliran, sehingga 
memberikan pengarahan yang 
jelas bagi pengunjung. 

2. Pengolahan 
Bangunan 

A. Pemilihan Tema 

Wadah rekreasi menjadi wadah 
imajinasi bentuk arsitektur yang 
sesuai dengan kondisi 
lingkungan di sekitar tapak. 

B. Pengolahan Ruang 
Menciptakan ruang-ruang intim, 
santai dan sesuai dengan sifat 
rekreasi. 

C. Kegiatan 
Penerapan pada pengolahan 
ruang yang sesuai hirarkinya 
(utama, pendukung) 

D. Bentuk Ruang 

Dinamis, pengunjung merasa 
nyaman dan menghilangkan 
rasa tegang serta formil dalam 
kegiatan rutin. 

E. Penyediaan 
Fasilitas dan 
Kegiatan 

Selalu mengalami pembaharuan 
dengan memperhatikan 
keunikan dan imajinasi yang 
berkaitan dengan tema wadah 
rekreasinya. 

3. Penggunaan 
Teknologi 

A. Peralatan 
B. Bahan Bangunan 
C. Struktur dan 

Konstruksi 

 

Sumber: http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/19556/2/Chapter%20II.pdf 

 

5.4 Tinjauan Kenyamanan Termal 

5.4.1  Karakteristik Iklim di Indonesia 

Iklim berasal dari kata klima yang merupakan bahasa 

Yunani. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia iklim berarti 

keadaan hawa (suhu, kelembaban, awan, hujan, dan sinar 

http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/19556/2/Chapter%20II.pdf
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matahari) pada suatu daerah dalam jangka waktu yang agak 

lama (30 tahun) di suatu daerah dan sangat mempengaruhi 

kesuburan suatu daerah.9  . 

Indonesia terletak di garis khatulistiwa memiliki 

karakteristik iklim tropis panas lembab. Karakteristik iklim ini 

yaitu intensitas hujan, kelembaban, serta suhu yang hampir 

selalu tinggi. 10  

“Iklim tropis adalah iklim dimana panas merupakan 

masalah yang dominan pada hampir keseluruhan waktu dalam 

satu tahun bangunan “bertugas” mendinginkan pemakai, dari 

pada menghangatkan dan suhu rata-rata pertahun tidak kurang 

dari 20°C.”11 

Terdapat beberapa kriteria iklim tropis lembab di 

Indonesia yang dijabarkan dalam tabel berikut 

Tabel 35 Kriteria Iklim Tropis Lembab di Indonesia 

Kriteria Deskripsi 

Suhu 

Maksimum 32°C. Semakin tinggi letak suatu 
tempat dari muka laut makan semakin 
berkurang suhu udaranya. Berkurang rata-rata 
0,6°C tiap kenaikan 100m. 

Kelembaban 
Rata-rata 80%. Mencapai maksimum pukul 
06.00 dan minimum pukul  14.00 

Curah hujan 1500-2500mm/tahun (tinggi) 

                                                           
9
 KBBI.web.id 

10
 Frick, Heinz dan Tri Hesti Mulyani. 1998. Dasar-Dasar Eko-Arsitektur Seri Eko-Arsitektur 2. 

Yogyakarta:  Penerbit Kanisius 
11

 Koenigsberg (1975) dalam Yuuwono (2007) 
(http://eprints.undip.ac.id/16018/1/A.BAMBAN_YUUWONO.pdf) 
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Radiasi panas matahari 
400 watt/m

2
 (keadaan awan tipis menutupi 

langit) 

Luminasi langit 
 

15.00 kandela/m
2
 

Kecepatan angin rata-
rata 

1,0 m/det (siang hari) 
2,0 m/det (musim hujan) 

Sumber: Yuwono, A. Bamban. 2007. Tesis Pengaruh Orientasi Bangunan 
terhadap Kemampuan Menahan Panas pada Rumah Tinggal di Perumahan 
Wonorejo Surakarta.  

5.4.2  Pengaruh Iklim terhadap Arsitektur 

“Sejak dahulu kala, permukiman yang memberi 

perlindungan terhadap cuaca dan terhadap musuh bagi 

penghuninya, melambangkan kehidupan mikrokosmos tertentu 

dan segala sesuatu yang ada di luar dianggap teratur mirip 

sebagai makrokosmos”12 

Musuh yang dimaksud pada kutipan tersebut ditujukan 

pada kondisi iklim,  lingkungan, dan hewan-hewan buas. 

Sehingga manusia primitif pada zaman dahulu dipaksa untuk 

membuat perlindungan (shelter) melalui serangkaian proses 

sampai terbentuknya bangunan baku seperti sekarang ini. 

Amos Rapoport menjelaskan tahap awal terbentuknya pola 

kebudayaan dan arsitektur menjadi tiga masa yaitu13 

1. Primitive 

                                                           
12

 Frick, Heinz dan FX. Bambang Suskiyatno. 1998. Dasar-Dasar Eko-Arsitektur Seri Eko-Arsitektur 
1. Yogyakarta:  Penerbit Kanisius 
13

 Yuwono, A. Bamban. 2007. Tesis Pengaruh Orientasi Bangunan terhadap Kemampuan 
Menahan Panas pada Rumah Tinggal di Perumahan Wonorejo Surakarta. Semarang: Universitas 
Diponegoro. (http://eprints.undip.ac.id/16018/1/A.BAMBAN_YUUWONO.pdf) 
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Pengetahuan tentang membangun rumah sudah ada 

dengan kesepakatan-kesepakatan umum tentang 

bentuk bangunan yang mengadaptasi iklim. 

2. Peasant dan Tradesman  

Keinginan untuk menjadi berbeda dari individu lain 

sudah muncul sehingga pola kebudayaan mulai rumit 

seiring dengan perkembangan teknologi dan 

kebutuhan yang semakin beragam. Hal ini membuat 

individu-individu tidak memiliki kemampuan untuk 

membangun perlindungan yang mengadaptasi 

lingkungan dan iklim.  

5.4.3  Faktor Penentu Kenyamanan Termal  

Seringkali kenyamanan 

penghuni dikesampingkan demi 

desain yang bagus. Sayangnya 

kenyamanan tidak dapat diukur 

secara objektif  melainkan harus 

memperhatikan  beberapa faktor 

seperti iklim (matahari/radiasinya, 

kelembaban, suhu udara, dan 

kecepatan angin) dan beberapa 

faktor individual seperti pakaian, 

aklimatisasi, tingkat kesehatan, 

Gambar 45 Pertukaran Panas 
(Lippsmeier 1997) 

Sumber: Amelia, Kiki Putri. 2013. 

Pengaruh Orientasi Bangunan 

Terhadap Kenyamanan Termal pada 

Perumahan di Bandung.  
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jenis makanan dan minuman yang dikonsumsi serta warna 

kulit.14 

1. Radiasi Panas Matahari 

Kekuatan efektif radiasi ditentukan oleh energi 

radiasi matahari, pemantulan pada permukaan bumi, 

berkurangnya radiasi oleh penguapan, dan arus radiasi di 

atmosfer. (Lippsmeir, 1997 dalam Amelia 2013). Faktor yang 

mempengaruhi radiasi pada perancangan sebuah bangunan 

yaitu durasi, intensitas, dan sudut jatuh radiasi tersebut di 

muka bumi. Terjadi efek penundaan dimana saat energi 

panas jatuh pada permukaan dinding, partikel pada lapisan 

pertama akan menyerap sejumlah panas untuk kemudian 

diteruskan pada lapisan berikutnya. Sehingga temperatur 

puncak baru akan dirasakan di dalam ruang beberapa waktu 

kemudian.15 

2. Angin dan Pergerakan Udara 

Pegerakkan udara secara terus menerus dapat 

mempersejuk iklim ruangan. Kegunaan dari pergerakan 

udara ini yaitu 

                                                           
14

 Szokolay: Manual of Tropical Housing and Building dibahas oleh Staf Pengajar Program Studi 
Arsitektur USU Volume 6. No 3 Juli 2015 
(https://www.researchgate.net/publication/42362832_Menciptakan_Kenyamanan_Thermal_Dal
am_Bangunan) 
15

 Amelia, Kiki Putri. 2013. Pengaruh Orientasi Bangunan Terhadap Kenyamanan Termal pada 
Perumahan di Bandung. Bandung: Universitas Katolik Parahyangan. 
(https://www.academia.edu/11301683/PENGARUH_ORIENTASI_BANGUNAN_TERHADAP_KENYA
MANAN_TERMAL_PADA_PERUMAHAN_DI_BANDUNG_OBJEK_STUDI_RUMAH_SUDUT_TIPE_CA
MRY_BLOK_E_DAN_BLOK_D_GRAND_SHARON_RESIDENCE) 
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Gambar 46 Tabel Pergerakkan 
Angin Beaufort 

Sumber: Frick, Heinz dan FX. 

Bambang Suskiyatno. 1998. Dasar-

Dasar Eko-Arsitektur Seri Eko-

Arsitektur 1.  

a. Menyediakan udara bersih dengan kaya kandungan 

oksigen, menghilangkan bau, mengurangi 

konsentrasi gas-gas, membawa uap air dan asap 

keluar dari ruangan 

b. Menurunkan suhu ruangan yang terlalu tinggi/panas 

Tiupan angin diukur dengan nilai m/s (meter per 

detik) atau menurut tabel Beaufort yang diukur dari beberapa 

tempat di Indonesia. Beaufort membagi tiupan angin atas 12 

golongan diantaranya16 

 Beaufort 1: Gerakan udara silir-semilir 

 Beaufort 2: Angin sepoi-sepoi 

 Beaufort 3: Angin lemah lembut  

 Sampai seterusnya hingga Beaufort 12: Badai 

 

 

 

 

 

 

                                                           
16

 Frick, Heinz dan FX. Bambang Suskiyatno. 1998. Dasar-Dasar Eko-Arsitektur Seri Eko-Arsitektur 
1. Yogyakarta:  Penerbit Kanisius 
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Angin yang diinginkan adalah angin sepoi-sepoi yang dapat 

memberikan  kenyamanan bagi penghuni.  

Angin beerbeda-beda menurut ketinggiannya dari 

atas permukaan bumi dan menurut keadaan rata tidaknya 

suatu permukaan bumi. Makin kasar permukaan bumi, makin 

tebal lapisan udara yang kurang melekat dan kurang 

bergerak. Sehingga vegetasi, topografi yang tidak rata, dan 

gedung-gedung dapat menghambat pergerakan angin. 

3. Temperatur 

Sebanyak 43% radiasi matahari dipantulkan kembali, 

dan 57% diserap (14% atmosfer dan 43% oleh permukaan 

bumi).17 Sebagian besar panas ini dipantulkan lagi ke udara 

sehingga menimbulkan suhu yang beragam di belahan bumi. 

Klasifikasi suhu nyaman di Indonesia sendiri yaitu18 

a. 20.5°C- 22.8°C (Sejuk Nyaman/Suhu Efektif) 

b. 22.8°C-25.8°C (Suhu Nyaman optimalSuhu 

optimal) 

c. 25.8°C-27.1°1C (Hangat Nyaman) 

Jika perencanaan bangunan dapat dengan tepat 

dilakukan, maka dapat mencegah kehilangan panas yang 

                                                           
17

 Yuwono, A. Bamban. 2007. Tesis Pengaruh Orientasi Bangunan terhadap Kemampuan 
Menahan Panas pada Rumah Tinggal di Perumahan Wonorejo Surakarta. Semarang: Universitas 
Diponegoro. (http://eprints.undip.ac.id/16018/1/A.BAMBAN_YUUWONO.pdf) 
18

 Buku Standar Tata Cara Perencanaan Teknis Konservasi Energi pada Bangunan Gedung yang 
diterbitkan oleh Yayasan LPMB – PU dalam (researchgate.net) 
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drastis di malam hari maupun suhu panas yang terjebak di 

siang hari. 

4. Kelembaban Udara 

 “Kadar kelembaban udara tergantung pada curah 

hujan dan suhu udara. Semakin tinggi suhu, semakin tinggi 

pula kemampuan udara menyerap air.”19 

Kelembaban udara cukup berperan banyak dalam 

kenyamanan termal dalam suatu ruangan. Rentang 

kelembaban udara di dalam ruangan yang paling ideal 

berkisar 40-60%20. Kelembaban tinggi akan terjadi dalam 

ruangan yang minim bukaan. Sedangkan kelembaban 

rendah akan terjadi jika penghawaan buatan (AC) lebih 

banyak dari penghawaan alami. Kedua kondisi ini dapat 

berdampak pada kesehatan penghuni di dalamnya. 

 

 

 

 

 

                                                           
19

 Frick, Heinz dan FX. Bambang Suskiyatno. 1998. Dasar-Dasar Eko-Arsitektur Seri Eko-Arsitektur 
1. Yogyakarta:  Penerbit Kanisius 
20

 Medicalogy.com 

Gambar 47 Hubungan suhu, kelembaban udara, dan 
gerakan angina pada kenyamanan termal 

Sumber: Frick, Heinz dan FX. Bambang Suskiyatno. 1998. Dasar-

Dasar Eko-Arsitektur Seri Eko-Arsitektur 1.  
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5.4.4  Kriteria Kenyamanan Termal terhadap Desain Bangunan 

Untuk menciptakan kenyamanan penghuni dalam 

bangunan dengan iklim tropis lembab, maka perencana harus 

memerhatikan teori-teori arsitektur, komposisi, bentuk, fungsi 

bangunan dan nilai estetika bangunan yang ingin 

dimunculkan21. Tentunya beberapa hal tersebut akan berbeda 

dengan kondisi iklim di negara lain. 

1. Berdasarkan Orientasi Bangunan 

“Tiga faktor utama yang menentukan bagi peletakan 

bangunan yang tepat22  

a. Radiasi matahari dan tindakan perlindungan 

b. Arah dan kekuatan angin 

c. Topografi” 

Selain mengadaptasi garis peredaran matahari, 

orientasi bangunan juga dapat mengadaptasi faktor lain. 

Menurut Setyo Soetiadji jenis orientasi tersebut yaitu23 

                                                           
21

 Yuwono, A. Bamban. 2007. Tesis Pengaruh Orientasi Bangunan terhadap Kemampuan 
Menahan Panas pada Rumah Tinggal di Perumahan Wonorejo Surakarta. Semarang: Universitas 
Diponegoro. (http://eprints.undip.ac.id/16018/1/A.BAMBAN_YUUWONO.pdf) 
22

 Lippsmeier. 1994. Bangunan Tropis Alih bahasa Syamsir Nasution dalam tesis A. Bamban 
Yuuwono (http://eprints.undip.ac.id/16018/1/A.BAMBAN_YUUWONO.pdf) 
23

 Dalam buku Anatomi Tapak oleh Setyo Soetiadji tahun 1986 
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a. Orientasi pada arah pandang tertentu. Hal ini biasanya 

berkaitan dengan potensi-potensi yang relatif jauh 

seperti pemandangan alam maupun laut. 

b. Orientasi pada potensi-potensi terdekat. Bangunan 

dapat mengarah pada suatu tempat atau bangunan 

tertentu dan saling berkaitan. 

a. Orientasi Berdasarkan Radiasi Panas Matahari 

“Orientasi bangunan akan menentukan 

besarnya radiasi yang diterima bangunan. Semakin luas 

bidang yang menerima radiasi matahari secara 

langsung, semakin besar juga panas yang diterima 

bangunan.”24 

Sebaiknya 

orientasi bangunan 

diletakkan sepanjang 

garis edar matahari 

yang berarah dari timur 

ke barat. Sehingga 

bagian paling panjang 

dari bangunan 

menghadap ke Utara-

                                                           
24

 Szokolay: Manual of Tropical Housing and Building dibahas oleh Staf Pengajar Program Studi 
Arsitektur USU Volume 6. No 3 Juli 2015 
(https://www.researchgate.net/publication/42362832_Menciptakan_Kenyamanan_Thermal_Dal
am_Bangunan) 

Gambar 48 Orientasi Bangunan 
terhadap Garis Edar Matahari 

Sumber: Frick, Heinz dan FX. Bambang 

Suskiyatno. 1998. Dasar-Dasar Eko-

Arsitektur Seri Eko-Arsitektur 1.  
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Selatan yang memiliki radiasi panas lebih rendah.  

 “Orientasi banguan yang paling optimum di 

semua daerah iklim adalah memanjang dari arah timur 

ke barat dan untuk daerah tropis lembab proporsi yang  

optimum antara lebar dan panjang adalah 1 :1,7 dan 

proporsi yang bagus adalah 1:3.”25  

b. Orientasi Berdasarkan Pergerakan Udara 

Dalam 

penataan orientasi 

bangunan, hal yang 

diperhatikan bukan 

hanya panas sinar 

matahari saja 

melainkan juga arah 

angin yang 

menyejukkan. Letak 

gedung yang 

merespon 

pergerakan angin 

paling baik yaitu bila 

bangunan tegak 

lurus terhadap arah angin itu.   

                                                           
25

 Egan, M. David. Konsep-Konsep dalam Kenyamanan Termal dalam tesis A. Bamban Yuuwono 
(http://eprints.undip.ac.id/16018/1/A.BAMBAN_YUUWONO.pdf) 

Gambar 50 Orientasi Bangunan 
Berdasarkan Pergerakkan udara 

Sumber: Frick, Heinz dan FX. Bambang 

Suskiyatno. 1998. Dasar-Dasar Eko-

Arsitektur Seri Eko-Arsitektur 1.  

Gambar 49 Orientasi Bangunan 
yang Menyesuaikan Arah Angin 

Sumber: Boutet, Terry S, 1987, 
Controlling Air Movement 
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2. Berdasarkan Bentuk dan Dimensi Bangunan 

Bentuk bangunan yang lebih menguntungkan terhadap 

radiasi panas matahari yaitu persegi panjang daripada bujur 

sangkar yang terletak di sepanjang garis edar timur ke barat. 

Sehingga bagian sisi terluas dari bangunan akan mengarah ke 

Utara atau Selatan yang tidak terlalu tinggi radiasi panasnya.  

Sedangkan dalam 

mengadaptasi pergerakan 

udara, bentuk bangunan 

tanpa sudut memungkinkan 

pergerakan angin melalui 

selubung tanpa terjadi 

tabrakan yang menyebabkan 

bayangan angin. Terjadinya pergerakan angin yang secara 

terus menerus tanpa terjadi perputaran membuat aliran angin 

akan sulit masuk ke dalam bangunan dan mengoptimalkan 

kenyamanan termal.  

“Semakin luas area bayangan angin, maka kecepatan 

angin di sekitar bangunan semakin pelan sehingga akan 

mengurangi kenyamanan termal bangunan.“26 

                                                           
26

 Latifah, Nur Laela, Harry Perdana, Agung Prasetya, Oswald P. M Siahaan. Jurnal Kajian 
Kenyamanan Termal pada Bangunan Student Center Itenas Bandung. Institut Teknologi 
Nasional (https://jurnalonline.itenas.ac.id/index.php/rekakarsa/article/download/43/5) 

Gambar 51 Pengaruh Bentuk 
Bangunan pada Pergerakan Angin 

Sumber:http://www.archinomy.c5o
m/casestudies/669/30.  



  

110 
 

Gambar 52 Pengaruh Dimensi pada Pergerakan Angin 

Sumber: Frick, Heinz dan Tri Hesti Mulyani. 1998. Dasar-Dasar Eko-

Arsitektur Seri Eko-Arsitektur 2. 

Dalam perencanaan dimensi bangunan, sisi gedung 

yang tidak terkena angin tergantung pada lebar dan tingginya 

gedung yang direncanakan. Semakin lebar sebuah bangunan, 

maka semakin kecil area bayangan angin yang diharapkan. 

 

 

 

 

3. Berdasarkan Konfigurasi Massa Bangunan 

Massa bangunan dengan posisi berjajar/linear/grid 

akan menghasilkan kantung-kantung turbulensi yang berisi 

pergerakan udara sehingga pergerakan angin tidak merata. 

Sedangkan peletakkan massa dengan pola papan catur akan 

menghasilkan aliran udara yang lebih merata dan bangunan 

tidak berada di daerah bayangan angin.27 

 

                                                           
27

 Boutet, Tery S. Controlling Air Movement dalam Latifah, Nur Laela, Harry Perdana, Agung 
Prasetya, Oswald P. M Siahaan. Jurnal Kajian Kenyamanan Termal pada Bangunan Student 
Center Itenas Bandung. Institut Teknologi Nasional 
(https://jurnalonline.itenas.ac.id/index.php/rekakarsa/article/download/43/5) 

Gambar 54 Peletakkan Massa Pola 
Grid 

Sumber: Boutet, Terry S, 1987, 
Controlling Air Movement 

Gambar 53 Peletakkan Massa 
Pola Catur 

Sumber: Boutet, Terry S, 1987, 
Controlling Air Movement 
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4. Berdasarkan Jenis Material yang Digunakan 

Selain melalui bentuk dan dimensi, kenyamanan termal 

dalam ruangan juga dapat dilakukan melalui penggunaan 

material. Hal ini dikarenakan terjadi proses konduksi radiasi 

panas matahari melalui lapisan dinding, atap, maupun jendela 

yang dapat memasukkan panas ke dalam bangunan.  

Penukaran panas pada lapisan bidang permukaan 

dinding juga dapat dipengaruhi faktor pantulan dan penyerapan 

panas di bawah ini 

Tabel 36 Faktor Pantulan dan Penyerapan Beberapa Jenis 
Material  

Bahan dan Keadaan Permukaan Penyerapan Pemantulan 

Lingkungan 
alam 

Rumput 
Tanah, lading 
Pasir perak 

80% 
70-85% 
70-90% 

20% 
30-15% 
30-10% 

Dinding kayu Warna muda 
Warna tua 

40-60% 
85% 

60-40% 
15% 

Dinding batu Marmer 
Batu bata 
merah 
Beton exposed 

40-50% 
60-75% 

 
60-70% 

60-40% 
40-25% 

 
40-30% 

Lapisan atap Semen-berserat 
Ganting flam 
Genting beton 
Seng 
gelombang 
Seng aluminium 

60-80% 
60-75% 
50-70% 
65-90% 

 
10-60% 

40-20% 
40-25% 
50-30% 
35-10% 

 
90-40% 

Lapisan cat Kapur putih 
Kuning 
Merah muda 
Hijau muda 
Aspal hitam 

10-20% 
50% 

65-75% 
50-60% 
85-95% 

90-80% 
50% 

35-25% 
50-40% 
15-5% 

Sumber: Frick, Heinz dan FX. Bambang Suskiyatno. 1998. Dasar-
Dasar Eko-Arsitektur Seri Eko-Arsitektur 1. Yogyakarta:  Penerbit 
Kanisius 

5. Berdasarkan Desain Bukaan 

Dalam mendesain bukaan, terdapat beberapa hal yang 

harus diperhaikan yaitu 
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a. Dimensi Bukaan 

Penyegaran udara dipengaruhi oleh kecepatan 

aliran udara. Sehingga jika lubang masuk udara (inlet) 

lebih besar daripada lubang keluarnya (outlet), maka 

kecepatan aliran udara akan berkurang dan sebaliknya. 

Berikut merupakan rasio peningkatan aliran udara dengan 

dimensi bukaan.28 

Tabel 37 Rasio Peningkatan Dimensi Bukaan   

Rasio Peningkatan (%) 

1 : 1 0 

1,1 : 1 17,5 

2 : 1 26 

Sumber: Latifah, Nur Laela, Harry Perdana, Agung Prasetya, 
Oswald P. M Siahaan. Jurnal Kajian Kenyamanan Termal 
pada Bangunan Student Center Itenas Bandung. Institut 
Teknologi Nasional 

 

 

 

Selain dimensi, bukaan yang menggunakan 

kanopi juga dapat mempengaruhi pergerakan angin ke 

dalam bangunan. Jika menggunakan kanopi maka aliran 

udara akan terpusat ke area langit-langit atap. 

 

                                                           
28

 Latifah, Nur Laela, Harry Perdana, Agung Prasetya, Oswald P. M Siahaan. Jurnal Kajian 
Kenyamanan Termal pada Bangunan Student Center Itenas Bandung. Institut Teknologi 
Nasional (https://jurnalonline.itenas.ac.id/index.php/rekakarsa/article/download/43/5) 

Gambar 55 Pengaruh Dimensi Bukaan pada Pergerakan 
Angin 

Sumber: Frick, Heinz dan FX. Bambang Suskiyatno. 1998. Dasar-
Dasar Eko-Arsitektur Seri Eko-Arsitektur 1. 
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Gambar 56 Perbedaan Bukaan dengan dan tanpa Kanopi 

Sumber: Melaragno, Michele. 1982. Wind in Architectural 

and Environment Design. 

 

 

b. Letak dan Orientasi Bukaan 

Angin akan membentuk daerah bertekanan tinggi 

pada sisi hulu angin. Angin akan berhembus mengelilingi 

bangunan dan membentuk daerah bertekanan rendah 

pada sisi samping dan sisi hilir angin.  

Pada bangunan sederhana (rumah), aliran udara 

bergerak pada ketinggian tubuh. Namun pada bangunan 

bertingkat banyak, aliran udara bergerak di langit-langit. 

Selain itu, untuk semakin memaksimalkan pergerakan 

angin, maka dapat diterapkan sistem cross ventilation 

dimana terdapat bukaan pada kedua sisi bangunan agar 

angina dapat lebih mudah masuk dan keluar. 

 

 

 

 

Letak lubang masuk udara slelau mempengaruhi 

aliran udara, sedangkan letak lubang keluar hanya 

memiliki pengaruh kecil. 

 

Gambar 57 Pengaruh Letak Bukaan dan Pergerakan Angin 

Sumber: Frick, Heinz dan FX. Bambang Suskiyatno. 1998. Dasar-

Dasar Eko-Arsitektur Seri Eko-Arsitektur 1. 
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Gambar 58 Perbedaan Perletakkan dan Orientasi Bukaan 
Mengakibatkan Pola dan Kecepatan Udara yang Berbeda 

Sumber: Melaragno, Michele. 1982. Wind in Architectural and 

Environment Design. 

 

 

 

 

c. Tipe Bukaan 

Tipe bukaan dapat mempengaruhi arah aliran 

udara ke dalam bangunan.  

 

 

 

 

Selain itu, tipe bukaan juga mempengaruhi 

pencahayaan alami yang masuk ke dalam ruangan 

dengan memunculkan kesan psikologis tertentu. 

 

 

 

 

5.4.5  Faktor Eksternal yang Mempengaruhi Kenyamanan Termal 

1. Pengaruh Vegetasi 

Fungsi perlindungan dari radiasi panas matahari yaitu 

dengan menyaring panas matahari melalui dedaunan 

Gambar 59 Tipe Bukaan 

Sumber: Beckett, HE. 1974. Godfrey, JA. 

Gambar 60 Gambar(1): Menimbulkan kesan tertutup; 
Gambar(2): Menimbulkan kesan ketegangan antara 

cahaya dan kegelapan; Gambar(3): Menimbulkan kesan 
picik tetapi tentram 

Sumber: Frick, Heinz dan FX. Bambang Suskiyatno. 1998. 

Dasar-Dasar Eko-Arsitektur Seri Eko-Arsitektur 1. 
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Gambar 61 Proses Penyaringan Radiasi Panas Matahari oleh 
Pohon Peneduh 

Sumber: Frick, Heinz dan Tri Hesti Mulyani. 1998. Dasar-Dasar Eko-

Arsitektur Seri Eko-Arsitektur 2. 

Gambar 62 Respon Pohon Peneduh pada Pergerakkan Angin 

Sumber: Frick, Heinz dan Tri Hesti Mulyani. 1998. Dasar-Dasar Eko-
Arsitektur Seri Eko-Arsitektur 2. 

sehingga pohon peneduh dapat mengontrol suhu permukaan 

tanah di bawahnya.   

 

 

 

 

 

Pohon peneduh juga dapat memperkuat efek 

penyegaran udara dalam bangunan atau menghindari angin 

masuk ke bangunan. 

 

 

 

 

Dibawah ini terdapat beberapa jenis vegetasi dengan 

kegunaan yang berbeda 

Tabel 38 Jenis Vegetasi dan Kegunaannya   

Jenis Vegetasi dan Ukuran 
Lebarnya 

Kegunaan/Manfaat 
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Gambar 63 Respon Topografi Terhadap Radiasi Panas 
dan Gerakan Angin 

Sumber: Frick, Heinz dan Tri Hesti Mulyani. 1998. Dasar-

Dasar Eko-Arsitektur Seri Eko-Arsitektur 2. 

yang dapat merangkap panas dan tidak dilewati angin 

dengan maksimal. 

 

 

 

5.5 Tinjauan Bangunan di Lerengan 

Merencanakan bangunan di lerengan akan sangat 

menguntungkan karena hubungan langsung antara bangunan dan 

tanah terjamin. Namun ada beberapa hal yang perlu diperhatikan 

dalam membangun di lahan lerengan yaitu 

a.  Jenis Struktur dan Pondasi 

Terdapat dua istilah bangunan di lahan lerengan 

1. Split level : Bangunan yang terdapat di lerengan landai 

sehingga memiliki dua lantai bangunan yang 

menyesuaikan kontur dengan ketinggian tiap lantai 

setengah tingkat bangunan. (kemirngan <10%) 

2. Bangunan Sengkedan : Bangunan yang terletak di 

lerengan terjal sehingga ketinggian antar lantai satu 

tingkat rumah. (kemiringan >10%) 

Dalam perencanaan pondasi atau struktur penopang pun 

menyesuaikan kondisi lahan yang ada.  
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Tabel 39 Penyelesaian Struktur pada Lahan Lerengan   

Tapak Bangunan di Lerengan Keterangan 

R
a
ta

 d
e
n

g
a
n
 t

a
n

a
h

 

 
 
 
 
 
 
 
Gudang bawah tanah sebagai struktur 
penahan tanah yang menghindari 
kelembaban mengenai ruangan penghuni 

Pada lerengan struktur 
gedung berfungsi sebagai 
dinding penahan tanah 

D
e
n
g

a
n
 

p
e
n

in
g
g

ia
n

 

ta
n
a

h
 

 
 
 
 
 
 
 
Timbunan tanah pada lereng gunung 
meningkatkan longsoran dan menciptakan 
landasan yang berbeda pada pondasi rumah. 

Sistem cut and fill 
mengakibatkan timbunan 
pada lerengan yang 
merupakan tindakan 
bunuh diri. 

P
a
n

g
g
u

n
g
 d

i 
a
ta

s
 t

ia
n

g
 

 
 
 
 
 
 
 

1. Rumah panggung dengan struktur 
penahan tanah terhadap lerengan 

2. Rumah dengan plat dinding sejajar dan 
pondasi berbentuk tangga 

Sistem plat dinding sejajar 
yang melawan arah garis 
kontur pada lerengan 
merupakan solusi terbaik. 

Sumber: Frick, Heinz dan Tri Hesti Mulyani. 1998. Dasar-Dasar Eko-
Arsitektur Seri Eko-Arsitektur 2. 

 Sebaiknya perencana menghindari penyelesaian dengan 

sistem cut and fill karena rawan akan 

bencana longsor. 

b.  Perencanaan Pencapaian di 

Lerengan 

Perencanaan ini terkait dengan 

kemudahan aksesibilitas 

pengunjung menuju suatu 

Gambar 64 Penentuan Sumbu Jalan 

Sumber: Frick, Heinz dan Tri Hesti 

Mulyani. 1998. Dasar-Dasar Eko-

Arsitektur Seri Eko-Arsitektur 2. 
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bangunan di lerengan. Pehrhitungan jalan dapat dilakukan dengan 

penentuan sumbu jalan untuk menghasilkan dugaan garis sumbu 

jalan yang baik mengikuti garis kontur.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




