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BAB 1 PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Kota Surabaya sebagai kota metropolitan kedua dengan jumlah 

intensitas aktifitas tinggi yang menjadikannya kota yang cukup ramai 

dan padat dengan jumlah kepadatan penduduk 762 jiwa/km2, kategori 

kepadatan nomor V yaitu 750 – 1000 jiwa/km2. Tingginya jumlah 

penduduk, masyarakat mencari tempat alternatif seperti rekreasi atau 

ke taman sebagai tempat menenangkan diri serta tempat 

menghilangkan rasa jenuh dalam aktivitas kerja sehari – hari.  Namun, 

tempat rekreasi dan taman merupakan salah satu media bersifat 

sementara sehingga di butuhkan cara alternatif yang lebit tepat dan 

bermanfaat untuk mengurangi rasa jenuh dan stres. Tingkat frekuensi 

stres pekerja pada pagi hari 41,7% - 58,3%, pada sore hari 33,3% - 

66,7% dan pada malam hari 35% - 75%.1 

Salah satu yang aktivitas mulai berkembang di kota – kota 

metropolitan sebagai sarana untuk relaksasi yaitu yoga. Yoga adalah 

sebuah ilmu yang menjelaskan kaitan antara fisik, dan mental spiritual 

manusia untuk mencapai sistem kesehatan menyeluruh (holistik) yang 

terbentuk dari kebudayaan India kuno. (Sindhu, 2014:30).  

Menurut Anderzen-Carlsson (2014) dalam penelitian fenomenologi-

nya menemukan pengaruh positif dari yoga yang bersifat medis dan 

                                                           
1 Tingkat stres pada pekerja. Diakses melalui” https://media.neliti.com/media/publications/128523-

ID-penurunan-tingkat-stres-kerja-pada-pener.pdf diakses pada 21 Mei 2018 
 

https://media.neliti.com/media/publications/128523-ID-penurunan-tingkat-stres-kerja-pada-pener.pdf
https://media.neliti.com/media/publications/128523-ID-penurunan-tingkat-stres-kerja-pada-pener.pdf
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psikis.2 Tingkat stress dapat turun dari 41,2% - 64,7% menjadi 17% - 

25%.3 Hal ini fenomena baru di tengah kota, akan tetapi pada bagian 

pinggiran Kota Surabaya karena pemahaman dan kebutuhan yoga 

yang belum sampai pada tingkatnya, warga di pinggiran kota juga tidak 

sekuat warga tengah kota dalam tekanan pekerjaan sehingga tingkat 

stres mereka juga tidak besar.  

Terdapat kurang lebih 18 tempat yoga yang berada di kota 

Surabaya dengan tampilan ruang yoga sangat kurang nyaman untuk 

aktivitas yoga dalam ruangan karena kualitas ruang yang masih kurang 

untuk tingkat Kenyamanan ditambah lagi kebisingan dari luar ruang. 

Kebutuhan bangunan yoga untuk kegiatan relaksasi dan terapi 

kesehatan dengan suasana yang tenang dan nyaman sangat sulit di 

dapatkan dengan kondisi yang cukup bising di keramaian Kota 

Surabaya.  

Sehingga dengan adanya latar belakang tersebut, secara arsitektur 

kebutuhan bangunan yoga yang tenang sangat diperlukan di kota 

padat. Secara arsitektur yang memperhatikan dari segi dapat 

menampilkan kualitas ruang yang mrngekspresikan bentuk bangunan 

yoga bangunan heningan dengan suasana lingkungan alami walau di 

kota. Dan dari segi tampilan pola tata ruang yang menggunakan garis, 

bidang dan bentuk sebagai respon untuk mengurangi gangguan 

kebisingan dari luar. 

                                                           
2Anderzen-Carlsson, A. (2014). Medical yoga: Another way of being in the world-a phenomenological study of 
the perspective of persons suffering from stress-related symptomps. Journal Qualitative Study Health Well-
being. 
3 Penurunan Tingkat Stress Dengan Terapi Yoga. Diakses melalui :https://e-

journal.unair.ac.id/IJOSH/article/download/3804/2577” diakses pada 20 Mei 2018 
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1.2. Masalah Desain 

Bangunan Pusat Meditasi Yoga di Surabaya mempunyai 

pernyataan permasalahan yang ada pada projek sehingga dapat di 

jabarkan sebagai berikut: 

A. Bagaimana tata ruang Pusat Meditasi Yoga sebagai antisipasi 

terhadap kebisingan yang terjadi pada ruang luar? 

B. Bagaimana bidang dan bentuk bangunan Pusat Meditasi Yoga 

dapat mengekspresikan semedi yoga? 

1.3. Tujuan dan Manfaat  

1.3.1. Tujuan  

A. Mendesain Pusat Meditasi Yoga berdasarkan kebutuhan 

masyarakat untuk aktivitas relaksasi dengan tampilan bangunan 

yang mengekspresikan yoga di pusat kota Surabaya. 

B. Menghadirkan bangunan Pusat Meditasi Yoga yang 

menyesuaikan kondisi lingkungan Kota Surabaya yang ramai 

dan padat dengan penerapan Arsitektur Zen yang memiliki 

cirikhas selaras dengan alam, hening dan tenang. 

1.3.2. Manfaat 

A. Manfaat Secara Praktis 

1. Mendesain bangunan yoga di pusat kota untuk mendapatkan 

kenyamanan aktivitas dan ketenangan dari gangguan 

kebisingan ruang luar. 

2. Mendesain bangunan yoga dengan standar spasial, 

kenyamanan visual dan kenyamanan akustik. 
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B. Manfaat Bagi Masyarakat 

1. Menciptakan pusat meditasi yoga sebagai wadah kegiatan 

masyarakat dalam aktivitas relaksasi dan terapi kesehatan 

dengan fasilitas lengkap di pusat kota Surabaya. 

2. Menciptakan desain yang mengekspreskan tampilan bentuk 

bangunan yoga dengan suasana nyaman dan tenang di pusat 

kota Surabaya. 

1.4. Sistematika Permasalahan  

Bab 1 pendahuluan 

Bab 1 berisi tentang pendahuluan berdasarkan data dan 

permasalahan yang timbul dari data.  Isi penelitian yang terdiri dari: latar 

belakang masalah dan gagasan projek, tujuan dan manfaat dari projek, 

permasalahan desain dan sistematika pembahasan. 

Bab 2 Gambaran Umum 

Bab 2 berisi tentang tinjauan umum yang menjelaskan tentang 

gambaran umum projek fungsi dan aktivitas, gambaran lokasi tapak, 

lingkungan tapak dan sosial budaya yang berada di sekitar lokasi 

tersebut. 

Bab 3 Pemrograman Arsitektur 

Bab 3 berisi tentang pemrograman arsitektur yang terdiri dari Analisa 

funsional yaitu persyaratan ruang dan kebutuhan ruang, preseden 

sebagai gambaran projek sejenis dan tema desain, dan struktur tata 

ruang. 
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Bab 4 Penyelusuran Masalah 

Bab 4 berisi tentang kajian Komprehensif yaitu gambaran 

pernyataan isu, permasalah, Fokus kajian, analisa keruangan tapak 

dan peryantaan permasalahan masalah. 

Bab 5 Kajian Teoritik 

Bab 5 berisi tentang kajian teoritik yang digunakan sebagai teori 

pendukung pemecahan masalah desain berdasarkan pernyataan 

masalah. 

Bab 6 Pendekatan Desain 

Bab 6 berisi tentang pendekatan desain yang digunakan sebagai 

pemecahan permasalahan desain yang sudah ditetapkan. 

Bab 7 Konsep Desain 

Bab 7 berisi tentang gambaran konsep perancangan dan konsep 

perencanaan sebagai landasan dalam proses perancangan arsitektur 

yant terdiri dari konsep tata ruang dan keruangan, konsep bentuk, 

konsep pelingkup, konsep struktur dan konsep teknologi. 

Bab 8 Strategi Desain 

Bab 8 berisi tentang strategi pola pikir dan tahapan dalam proses 

peracangan arsitektur sebagai tahapan dalam memecahkan masalah 

desain. 

Daftar Pustaka 

Daftar Pustaka berisi tentang sumber referensi dari jurnal dan 

literatur sebagai acuan dalam penyusunan Landasan Teori dan 

Pemrograman. 


