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BAB 5 KAJIAN TEORITIK 

5.1. Gambaran Yoga Yang Berkembang di Indonesia 

Yoga di Indonesia di kenal mulai sejak tahun 1990 an, terutama di 

kota besar yaitu Jakarta, khususnya terjadi pada pertengahan tahun 

90an ketika terjadi krisis ekonomi dimana banyak masyarakat stress. 

Ketika pengobatan medis tidak cukup ampuh, mereka mulai berpaling 

ke yoga sebagai alternatif penyembuhan alami. Selain itu, yoga dibawa 

oleh anak – anak Indonesia yang belajar di luar negeri seperti Amerika 

yang sudah merasakan manfaat yoga dan mengenalkan ke masyarakat 

ke tanah air. 

Perkembangan tempat pelatihan yoga di Indonesia khususnya di 

Jakarta dalam beberapa tahun terakhir meningkat sangat pesat. Animo 

masyarakat Jakarta yang berpenduduk 9 juta jiwa meningkat grafiknya. 

Ditambah publikasi yoga dan pemberitaannya yang tiada henti melalui 

media cetak maupun elektronik membuat yoga semakin popular. 

Bali Spirit Festival yang diadakan tahun 2008 menjadi pionir 

penyelenggarakan festival yoga berskala Internasional di Indonesia dan 

namaste Festival yang diadakan than 2010 di Jakarta. Meskipun 

kemasan berbeda akan tetapi tujuannya sama yakni memperkenalkan 

dan mempopulerkan yoga di Indonesia sebagai gaya hidup sehat 

masyarakat Indonesia.18 

                                                           
18 Roman. 2016. Perkembangan Yoga di Indonesia. Jakarta: Qanita. 
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Beberapa yoga yang diminati untuk gaya hidup sehat seperti Hatta 

yoga, Ashtanga Yoga, Yin Yoga, Kripalu Yoga, Restorasi Yoga, 

Prenatal Yoga, Bikram Yoga, Viyasa Yoga, Anti Gravitasi Yoga, Arco 

Yoga, Meditasi Yoga dan Viniyoga. 

5.2. Teori Kenyamanan Visual dan Warna 

5.2.1. Teori kenyamanan visual 

Kenyamanan visual adalah kenyamanan pelaku aktivitas dalam 

melihat objek dalam ruang. Untuk menciptakan suatu kenyamanan 

visual pada ruang luar, bangunan yoga perlu memiliki sebuah 

pencitraan bangunan yang memang diciptakan untuk pengguna 

yoga. Aspek yang perlu diperhatikan untuk menciptakan citra 

bangunan untuk lingkungan yoga, sebagai berikut:19 

A. Kesesuaian Suasana  

Menurut Olds (2001), untuk menciptakan citra bangunan 

sebaiknya memiliki transisi yang baik dengan lingkungan, dengan 

cara menempatkan vegetasi untuk menyamarkan batas 

bangunan dan tapak. Sirkulasi yang menghubungkan jalan ke 

dalam bangunan, perlu menawarkan sebuah pengalaman ruang 

berupa pengalaman sensorik dan spasial yang dapat 

menenangkan.  

 

 

                                                           
19 Olds, Anita Rui. 2001. Child Care Design Guide. New York: The Mc Graw-Hill 

Companies, Inc.  
Ramsey. 
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B. Kesesuaian Skala  

Skala mengacu pada dimensi elemen arsitektural seperti 

panjang sirkulasi, ketinggian atap, pintu, dan jendela. Skala 

residensial memiliki ukuran yang lebih mendekati ukuran tubuh 

manusia dibandingkan skala institusional yang sering ditemukan 

di gedung bertingkat, sehingga skala residensial memiliki 

karakteristik hangat yang lebih sesuai untuk anak.  

Pada ruang dalam, kenyamanan visual berhubungan dengan 

kuantitas dan kualitas penerangan yang sesuai dengan fungsi ruang, 

sehingga aspek yang mempengaruhi adalah pencahayaan. Menurut 

Mulyati (2010), yang harus diperhatikan pada pencahayaan alami 

adalah:  

A. Jumlah Bukaan  

Menurut data SNI, banyak lubang cahaya ideal untuk 

memasukkan cahaya alami adalah 20% dari luas seluruh dinding. 

Jika terlalu banyak cahaya yang masuk maka ruangan akan 

menjadi tidak nyaman karena silau.  

B. Letak Bukaan  

Pencahayaan alami dapat diatur dengan memperhitungkan 

arah bukaan. Peletakan bukaan juga ditentukan oleh fungsi dari 

ruang dalam. Cahaya matahari dapat dimanfaatkan sesuai 

dengan fungsi ruangnya untuk mendukung aktivitas dalam 

ruang.  
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C. Warna Finishing Material  

Warna finishing material yang digunakan mempengaruhi 

tinggi rendahnya refleksi atau pantulan cahaya matahari. Warna 

terang lebih banyak memantulkan cahaya daripada warna gelap. 

5.2.2. Teori penggunaan warna 

Warna adalah kekuatan yang berpengaruh terhadap manusia 

dan menyebabkan rasa sehat atau rasa lesu, sikap aktif dan sikap 

pasif. Pengaruh warna terhadap manusia terjadi secara tidak 

langsung melalui pengaruh filosofi mereka sendiri, untuk 

memperluas dan mempersempit ruangan, untuk menekan atau 

membebaskan jalan putar pengaruh ruang. Pengaruh tersebut 

terjadi langsung melalui kekuatan pengaruh impuls, yang berasal 

dari oraye, diikuti kuning, merah, hijau dan merah tembayung. 

Tenaga implus yang terkecil dimiliki oleh biru, biru kehijauan dan 

ungu.20 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 26. Jenis Warna dan Golongan Warna 
Sumber: www.googleimage.com 

                                                           
20 Tjahjadi, Sunarto. 1996. “Data Arsitek/Bauebtwurflehre” Erlangga: Jakarta 
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Warna yang hangat berpengaruh aktif, merangsang, mungkin 

menggelisakan. Warna yang dindin pasif, menenangkan atau 

merohanikan. Hujau menenangkan syaraf. Pengaruh yang berasal 

dari warna tergantung dan kecerahan dari tempat pengaruhnya. 

Warna yang hangat dan terang dari atas kelihatan 

merangsang kejiawaan, dari samping menghangatkan, 

mendekatkan, dari bawah meringankan dan meningkatkan. 

Warna yang hangat dan gelap dari atas tampak 

menyendiri. Anggun, dari samping melingkar, dari bawah 

sentuhan dan injakan yang nyaman, 

Warna yang dingin dan gelap dari atas, mengedorong 

syaraf dari samping menggiring, dari bawah licin, merangsang 

untuk berjalan. 

Warna tang dingin dan gelap dari atas berbahaya, dari 

samping dingin dan sedih, dari bawah membebani, menarik 

kebawah. 

Putih adalah warna kesucian, kebersihan dan keadaan 

teratur yang mutlak. Dalam pembangunan ruang yang di cat warna 

putih memegang peranan yang mendukung, untuk memisahkan 

kelompok warna lainnya, untuk menetralisirkan dan dengan 

demikian mencerahkan, untuk menggalirkan dan untuk 

menggolongkan. Sebagian warna dari keadaan teratur, maka 

warna putih digunakan sebagai cirikhas luas Gudang dan tempat 

kerja, untuk garis utama dan tanda lalu lintas. 
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5.3. Teori Akustik Bangunan 

Menurut Chistina E. Mediastika, Ph.D., prinsip – prinsip teori 

akustika bangunan yang di gunakan untuk mengurangi kebisingan dari 

luar terdiri dari teori penyelesain rancangan secara outdoor dan 

penyelesain kebisingan pada selubung bangunan Berikut teori yang di 

gunakan untuk penyelesaian kebisingan:21 

5.3.1. Teori Penyelesaian Rancangan Sacara Outdoor 

Pada bangunan yang akan dibangun dengan lahan yang cukup 

luas, hal ini dapat diterapkan dengan menempatkan bangunan jauh 

menjorok pada bagian belakang lahan, sehingga terbentuk area 

terbuka pada bagian depan. Namun pada bangunan yang memiliki 

luasan lahan terbatas, prinsip ini tidak dapat diterapkan. Pada 

bangunan dengan luas lahan terbatas, prinsip desain yang dapat 

dilakukan untuk mengatasi kebisingan adalah dengan memilih layout 

bangunan yang tepat serta memisahkan area ruang-ruang yang 

memerlukan ketenangan dari ruang-ruang yang masih mungkin 

terkena kebisingan dari jalan. Untuk bangunan publik, dapat memillh 

layout U, sedangkan untuk bangunan privat dengan luasan tidak 

terlampau besar, kita dapat memilih layout "L". Dengan layout ini, 

posisi terlindung (bagian dalam) dapat digunakan untuk ruang-ruang 

yang membutuhkan ketenangan sehingga tidak secara langsung 

berhubungan dengan kebisingan di jalan raya.  

  

                                                           
21Mediastika, Christina E. 2005. Akustika Bangunan. Jakarta: Erlanga. 
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Gambar 27. Perletakan lubang Inlet dan Outlet Yang Dihadapkan Ke Sumber Kebisingan 
Sumber: Mediastika, Christina E. 2005. Akustika Bangunan. Jakarta: Erlanga 
 

Perletakan lubang Inlet dan Outlet yang sengaja tidak 

diharapkan langsung pada sumber kebisingan. Bila tingkat 

kebisingan di jalan telah sedemikian tingginya, sehingga pemilihan 

layout tertentu dan penempatan area tenang di area terlindung 

dirasa belum mencukupi, maka strategi selanjutnya adalah 

perletakan objek yang dapat menghalangi perambatan gelombang 

bunyi dari jalan menuju lahan bangunan. 

Prinsip selanjutnya yang dapat diterapkan untuk menahan 

masuknya kebisingan namun tetap memungkinkan terjadinya aliran 

udara, adalah meletakkan lubang ventilasi pada sisi bangunan agar 

tidak langsung menghadap ke arah jalan. Pada sisi yang langsung 

menghadap jalan dapat diletakkan elemen transparan untuk 

kepentingan pandangan, tetapi tidak untuk lubang ventilasi. Namun 

demikian, kita tetap harus memperhatikan arah angin datang, agar 

posisi lubang ventilasi yang akan berfungsi sebagai Inlet (lubang 

yang memasukkan udara) menghadap ke arah angin datang, 

sedangkan yang berfungsi sebagai Outlet (mengeluarkan udara) 
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diletakkan pada sisi yang berseberangan. Bila hal ini tidak dapat 

diterapkan, outlet dapat diletakkan pada atap (melalui plafon). 

 

 

 

 

 

 

Gambar 28. Perletakan Outlet Dengan Bukaan Pada Atap 
Sumber: Mediastika, Christina E. 2005. Akustika Bangunan. Jakarta: Erlanga 
 

Ketika perletakan outlet tidak mungkin berada pada sisi dinding 

yang berhadapan, kota dapat menggantikannya dengan model 

bukaan pada atap. 

5.3.2. Teori Penyelesaian Kebisingan Pada Selubung Bangunan 

Pada keadaan tertentu di mana solusi akustik secara outdoor 

tidak dapat diterapkan secara maksimal, langkah selanjutnya yang 

dapat kita tempuh adalah mengolah selubung bangunan itu sendiri. 

Hal ini dilakukan dengan meletakkan lubang ventilasi pada posisi 

yang tidak menghadap langsung pada sumber kebisingan, serta 

memilih model jendela yang mampu meminimalkan masuknya 

kebisingan ke dalam bangunan. Adapun model jendela yang 

meminimalkan masuknya kebisingan adalah jendela yang mampu 

memantulkan gelombang bunyi yang jatuh padanya, misalnya 

model gantung atas (tophung), juga model jendela yang sengaja 

dibuat dari bahan yang mampu menyerap bunyi yang jatuh pada 
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permukaannya, misalnya model jalusi (jalousie atau louvre) yang 

dilapisi bahan lunak pada sirip bagian dalam. Secara persentase 

aliran udara, jendela jalusi ternyata cukup baik dalam mengalirkan 

udara, yaitu berkemamptan 75%. Namun demikian, selain 

persentase aliran udara, peletakan jendela Inlet dan Outlet juga 

merupakan faktor yang penting dalam menciptakan sistem ventilasi 

silang (cross-ventilation).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 29. Beberapa Model Jendela dengan Presentase Udara Yang Dialirkan  

Sumber: Mediastika, Christina E. 2005. Akustika Bangunan. Jakarta: Erlanga 
 

Ventilasi silang adalah system ventilasi yang menggunakan 

Inlet dan Outlet saling berhadapan. Perletakan Inlet yang tidak 

menghadap langsung pada sumber kebisingan juga akan 

menyebabkan Outlet terletak pada arah yang tidak langsung 

menghadap pada sumber kebisingan, sehingga persyaratan secara 

ventilasi maupun akustik dapat dipenuhi. Adapun kekurangan 

perletakan Inlet yang tidak langsung menghadap ke jalan, adalah 
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terjadinya penurunan kecepatan udara saat memasuki bangunan. 

Untuk menyiasati ini, dapat memakai system ventilasi yang 

menggunakan Inlet yang lebih kecil dari pada Outlet untuk 

meningkatkan kecepatan udara yang memasuki kebangunan 

(Lechner,1991). 

5.4. Arsitektur Zen 

Zen diajarkan pertama kali oleh Bodhidharma yang berasal dari 

India (Purser, 2013: 36)22. Bodhidharma membawa Ch’an atau Zen ke 

Cina dan berkembang untuk beberapa abad, kemudian 

perkembangan Zen berlanjut di Jepang, yang dikenal dengan Buddha 

Zen. Zen (禅) berasal dari kata Cina yakni ‘Ch’an’ yang diambil dari 

kata Sansekerta disebut dhyana. Ch’an atau Zen dalam arti 

kekosongan yang merasakan, bentuk pikiran yang tenang, meditasi, 

dan keheningan, merefleksikan desain harmonik dengan ritme alam, 

dengan cara menghubungkan ruang yang tidak hanya dengan 

dimensi estetika tetapi juga dapat dihuni. 

Arsitektur Zen merupakan penerapan gagasan zen yaitu 

kekosongan (sunyata), kehampaan (nasti), ketenangan (santi), tanpa 

beban (acinta).23 dan praktik sejarah yang digunakan dalam 

perkembangan kuil Zen yang sederhana, minimal, memiliki gaya seni. 

Bentuk sederhana menununjukkan bahwa keindahan tidak perlu 

                                                           
22 Pengertian Zen. diakses Melalui http://thesis.binus.ac.id/Asli/Bab2/2009-2-00311-
JP%20Bab%202.pdf. Pada tanggal 6 Juli 2018 
23 Suzuki, Daisetz Teitaro. (1964). An Introduction To Zen Buddhism. New York: Grove 
Press, Inc 

http://thesis.binus.ac.id/Asli/Bab2/2009-2-00311-JP%20Bab%202.pdf
http://thesis.binus.ac.id/Asli/Bab2/2009-2-00311-JP%20Bab%202.pdf
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dieskprsikan dengan berlebihan. Arsitektur Zen berfokus pada bentuk 

sederhana bukan sebagai rasa yang hambar, namun sebagai cara 

untuk menciptakan kehausan pada ruang yang futuristik, 

kesederhanaan dan ketenangan.   

Ruang Zen tidak berfokus pada kemewahan yang tidak berguna 

di dalam suatu ruangan, melainkan dirancang untuk mencegah 

gangguan agar meningkatkan fokus pada pikiran dan ketenangan 

(Gorel, 2015: 75-76).24 

Arsitektur Zen memiliki cirikhas tentang kesederhaan yang 

menyalurkan kebebasan untuk ketenang, sebagai berikut: 

A. Kanso / Kesederhanaan (簡 素) 

Kesederhanaan kegunaan tidak boleh diekspresikan 

secara berlebihan, tidak perlu untuk menertawakan atau 

menghias dengan berlebihan. Mengeksporasi garis lurus pada 

bidang yang tidak mencolok. 

B. Fukinsei / Asimetri (不均 整)  

Asimetri atau ketidakteraturan merupakan ide 

mengendalikan keseimbangan dalam komposisi melalui 

ketidakteraturan dan asimetri adalah prinsip utama Arsitektur 

Zen. Alam desain grafis juga keseimbangan asimetris adalah hal 

yang dinamis dan indah. Alam itu sendiri penuh dengan 

                                                           
24 Suzuki, Daitsetz Teitaro, D.Litt. 1949. An Introduction To Zen Buddhism. New York: 
The Philosophical Library. 
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keindahan dan hubungan harmonis yang asimetris namun 

seimbang.  

C. Shizen Alami (自然)  

Dinyatakan oleh Shizen, kealamian dalam desain mencari 

keseimbangan antara menjadi bagian dari alam dan pada saat 

yang sama, arsitektur yang berbeda yang menyesuaikan dengan 

lingkungannya sebagai bentuk cerminan harmonis antara 

bangunan dengan alam sebagai bentuk keseimbangan dan 

keheningan yang indah. Mengunakan material yang senada 

dengan ritme alam seperti beton yang menyesuaikan, batu, 

kayu, bambu, kertas dan bukaan yang luas dengan 

menggunakan kaca. 

D. Shibui / Keindahan (渋 味)  

Keindahan merupakan kesederhanaan itu sendiri dengan 

menggunakan elemen alam yang di masukan ke dalam desain. 

Bukaan besar pada dinding memperlihatkan keindahan 

bangunan yang harmonis dengan lingkungan alam. 

E. Datsuzoku / Kebebasan (脱俗) 

Kebebasan merupakan bentuk keterbukaan ruang yang 

sedikit mungkin menggunakan skat pada ruang serta 

menggunakan bukaan besar untuk memasukan pencahayaan 

alami, penghawaan, menyatukan antara ruang dalam dan luar 

mendapat pandangan yang luas. 
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F. Seijaku / Keheningan (静寂) 

Konsep keheningan merupakan cara mendapatkan 

ketenangan dari gangguan kebisingan di sekitar dengan cara 

pola tata ruang yang memisahkan ruang membutuhkan 

ketenangan dengan ruang tingkat aktivitas tinggi yang kurang 

membutuhkan ketenangan. Selain tata ruang, tampilan 

sederhana pada ruang dengan memasukan elemen alam serta 

bukaan besar pada dinding yang menghadap vegetasi dan 

kolam yang tenang memberikan rayuan secara psikologi dapat 

menenangkan pikiran.  


