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BAB V 

KAJIAN TEORITIK  

PUSAT PERBELANJAAN DAN WISATA AIR DI WADUK SAGULING 

 

5.1 Penataan Ruang 

5.1.1 Tata Ruang Luar dan Ruang Dalam 

Secara visual (Ching,Francis D.K. Architecture : From,Space and 

Order.Van Nostrand Reinhold Co. 1979) ruang dimulai dari titk 

kemudian dari titik tersebut membentuk garis dan dari garis 

membentuk bidang.Dari bidang ini kemudian dikembangkan menjadi 

bentuk ruang.Dengan demikian pengertian ruang disini mengandung 

suatu dimensi yaitu panjang,lebar,tinggi. 

a. Ruang Luar 

Yoshinobu Ashihara (1974) dalam buku Dyan Surya Merancang 

Ruang luar (terjemahan) menyatakan ruang luar ialah ruang yang 

terjadi dengan membatasi alam.Ruang luar juga berarti sebagai 

lingkungan luar buatan manusia dengan maksud tertentu. 

      Lansekap / Ruang terbuka hijau → Suatu lahan heterogen 

dengan luasan tertentu yang terdiri dari sekumpulan ekosistem yang 

salung berinteriaksi, kumpulan tersbut dapat ditemukan secara 

berulang dalam suatu wilayah dengan bentuk yang sama.(Forman & 

Godron,1979).  

b. Ruang Dalam 

Ruang dalam merupakan wadah yang digunakan manusia untuk 

beraktivitas .Ruang dalam terbentuk dari pembatas-pembatas yang 
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ada didalam bangunan.Terbentuknya ruang dalam melalui elemen-

elemen pembatasnya,sedangkan ruang-ruang pergerakan atau 

sirkulasi pada ruang dalam terbentuk melalui elemen pengisinya. 

Dalam mencapai kualitas ruang dalam yang baik,perlu 

pertimbangan-pertimbangan yang terbentuk melalui pembatas, 

pengisi,dan pelengkap ruang yang mencakup ukuran ruang,bentuk 

ruang,kualitas lingkungan ruang dan isi ruang. 

5.1.2 Pola Dasar Penataan 

Berikut adalah pola dasar penataan diantaranya : 

a. Linier 

Penataan dasar yang tertata secara horisontal mengikuti garis 

sumbu / alur. 

b. Radial 

Penataan dasar yang memiliki area pusat dan dihunungkan 

dengan garis sebagai kombinasi penataan linier yang 

memanjang keluar dari sebuah bentuk pusat dalam cara radial 

(arah jari-jari). 

c. Terpusat 

Penataan dasar yang memiliki area pusat sebagai area yang 

dipentingkan. 

d. Klaster 

Penataan dasar dengan pola menggabungkan seluruh elemen 

kedalam organisasi secara acak namun menyatu. 
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e. Grid 

Penataan dasar yang dibentuk dengan pembagian lahan bujur 

sangkar sama besar. 

f. Simetris 

Penataan dasar yang memiliki kesamaan antara bagian kiri dan 

Kanan lahan yang direncanakan. 

5.1.3 Tata ruang pada sarana wisata 

Tata ruang pada sarana wisata dapat dinilai apabila memiliki 

kualitas.Menurut Bantley (1985),Pendekatan untuk mencapai 

kualitas tata ruang yaitu : 

a. Permeability : alternative akses menuju ke suatu tempat 

b. Veriety : jenis kegiatan,bentuk dan jenis ruang didalam bangunan 

c. Legibility : Kejelasan tempat dan alternatif pilihan yang 

ditawarkan 

d. Robustness : ruang yang dapat  mewadahi berbagai jenis 

kegiatan 

e. Visual appropriateness : penanda langsung atau tidak langsung 

yang dapat memperjelas fungsi ruang 

f. Richness : pengalaman sensori indera manusia  

g. Personalisation : kemampuan manusia memberikan ciri suatu 

tempat 
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5.2 Bentuk 

5.2.1 Keselarasan (Harmoni) 

Keselarasan adalah hubungan kedekatan unsur-unsur yang 

berbeda baik bentuk,unsur maupun warna untuk menciptakan suatu 

kesatuan untuk mendapatkan kesan cocok atau kesesuaian. 

Keselarasan dalam sebuah desain adalah keteraturan 

tatanan diantara bagian-bagian desain.Yaitu susunan yang 

seimbang, menjadi satu kesatuan yang padu dan utuh,masing-

masing bidang saling mengisi sehingga mencapai kualitas yang 

disebut harmonis. 

Harmonis dilakukan dalam rangka menjaga keselarasan 

dengan lingkungan yang sudah ada.Bangunan baru lebih 

menghargai lingkungan dimana bangunan itu berada,kemudian 

Bersama-sama menjaga dan melestarikanya sehingga kehadiran 

satu atau sekelompok bangunan baru lebih menunjang daripada 

menyaingi karakter bangunan yang sudah ada (Alhamdani,2010) 

7 unsur pokok dalam arsitektur adalah : 

(1) Sumbu (Axis) berkaitan dengan orientasi,(2) Place (Posisi) 

berkaitan dengan hirarki,(3) Skala berkaitan dengan proporsi,(4) 

Shape (Wujud) berkaitan dengan geometri,(5) Texture berkaitan 

dengan focal point,(6) Warna berkaitan dengan focal point,(7) 

Keseimbangan berkaitan dengan harmoni dan sinergi. 
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5.3 Unsur Ekologi 

5.3.1 Arsitektur Ekologi 

Eko-arsitektur adalah dimensi ekologis dalam arsitektur yang 

penuh perhatian kepada lingkungan alam dan sumber alam yang 

terbatas.¹ Ekologi biasanya dimengerti sebagai hal-hal yang saling 

mempengaruhi : segala jenis makhluk hidup (tumbuhan,binatang, 

manusia) dan lingkungan (cahaya,suhu,curah hujan,kelembapan, 

topografi,dsb.).Ekologi dapat didefinisikan sebagai ilmu yang 

mempelajari hubungan timbal balik antara makhluk hidup dan 

lingkungannya.² 

Arsitektur ekologis lebih mengarah kepada bahan dan konstruksi 

yang digunakan pada sebuah bangunan.Berikut merupakan 

kalsifikasi bahan bangunan yang ekologis : 

Golongan Bahan bangunan Contoh bahan 

Bahan 
bangunan 
alam 

Anorganik: 
- Batu alam 
- Tanah liat 
- Tras 

- Batu kali,kerikil,pasir 
- Batu merah 
- Batako (tras,kapur,dan pasir) 

Organik: 
- Kayu 
- Bambu 
- Daun-daun,dsb. 

- Jati,meranti,kamper,dll 
- Batu merah 
- Batako (tras,kapur,dan pasir) 

Bahan 
bangunan 
buatan 

Yang dibakar 
- Batu merah,genting,pipa 

tanah liat,dll. 

Yang dilebur - kaca 

Yang tidak dibakar 
- Pipa dan genting beton, 

batako dan conblok 

Teknik kimia 
- Plastic,bitumen,kertas,kayu 

lapis,cat,dll. 

Bahan 
bangunan 
logam 

Logam mulia - Emas,perak,dsb. 

Logam setengah mulia - Air raksa,nikel,kobalt,dll 

Logam biasa dengan 
berat > 3.0 kg/dm³ 

- Besi,plumbum,dll 

Logam biasa dengan 
berat < 3.0 kg/dm³ 

- Aluminium,dsb. 

Logam campuran - Baja,kuningan,perunggu,dll. 

Tabel 5. 1 Klasifikasi Bahan Bangunan yang Ekologis 
Sumber : Buku Dasar -Dasar Arsitektur Ekologis  
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5.4 Sistem Sirkulasi 

Menurut Ching (2007) dalam buku arsitektur bentuk,ruang 

dan tatanan jalur pergerakan kita dapat dianggap sebagai elemen 

penyambung inderawi yang menghubungkan ruang-ruang sebuah 

bangunan,atau serangkaian ruang eksterior atau interior 

manapun,secara Bersama-sama.Karena kita bergerak dalam waktu 

melalui sebuah sekuen ruang-ruang.hal-hal yang menjadi 

komponen-komponen prinsip suatu sistem sirkulasi bangunan 

sebagai elemen-elemen positif yang mempengaruhi pandangan kita 

terhadap bentuk dan ruang bangunan diantaranya :  

(1) Pencapaian (pandangan dari jauh),(2) Pintu masuk (dari luar ke 

dalam),(3) Konfigurasi jalurnya (sekuen ruang),(4) Hubungan-

hubungan jalur-ruang (ujung,titik,dan pengakhiran jalur),(5) Bentuk 

ruang sirkulasi. 

5.4.1 Pencapaian 

Jenis-jenis pencapaian menurut Menurut Ching (2007) dalam 

buku arsitektur bentuk,ruang dan tatanan diantaranya: 

a. Frontal 

Pencapaian frontal secara langsung mengarah ke pintu mesuk 

sebuah bangunan melalui sebuah jalur lurus dan aksial. Ujung 

akhir visual yang menghilangkan pencapaian.Ini jelas:ia bisa 

berupa seluruh fasad depan bangunan atau pintu masuk yang 

mendetail didalam bidang. 
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Gambar 5. 1 Pencapaian Frontal 
Sumber : Buku Arsitektur Bentuk,Ruang,dan Tatanan 

b. Tidak Langsung 

Sebuah pencapaian tidak langsung menekankan efek perspektif 

pada fasad depan dan bentuk sebuah bangunan. Jalurnya dapat 

diarahkan kembali sekali atau beberapa kali untuk menunda dan 

melamakan sekuen pencapaiannya.Jika sebuah bangunan 

dicapai dari sebuah sudut yang ekstrim,pintu masuknya dapat 

dibuat menjorok dari fasadnya agar lebih terlihat. 

 

Gambar 5. 2 Pencapaian Tidak Langsung 
Sumber : Buku Arsitektur Bentuk,Ruang,dan Tatanan 

c. Spiral 

Sebuah jalur spiral melamakan sekuen pencapaian dan 

menekankan bentuk tiga dimensional sebuah bangunan 

sementara kita bergerak disepanjang kelilingnya.Pintu masuk 

bangunan ini bisa terlihat berulang kali pada waktu pencapaianya 

untuk memperjelas posisinya,atau ia bisa disembunyikan hingga 

tiba di titik kedatangan. 



105 
 

 

Gambar 5. 3 Pencapaian Spiral 
Sumber : Buku Arsitektur Bentuk,Ruang,dan Tatanan 

5.4.2 Konfigurasi Jalur 

Menurut Ching (2007) dalam buku arsitektur bentuk,ruang 

dan tatanan sifat konfigurasi sebuah jalur mempengaruhi dan juga 

dipengaruhi oleh pola organisasi ruang-ruang yang 

dihubungkannya.Konfigurasi sebuah jalur dapat memperkuat 

sebuah organisasi spasial dengan cara mensejajarkan polanya,atau 

konfigurasi tersebut dapat dikontraskan dengan bentuk organisasi 

spasialnya dan bertindak sebagai sebuah penekanan visual.Berikut 

merupakan jenis-jenis konfigurasi jalur,diantaranya: 

a. Linear 

Seluruh jalur adalah linear.Namun,jalur yang lurus ,dapat menjadi 

elemen pengatur yang utama bagi serangkaian ruang.Sebagai 

tambahan jalur ini dapat berbentuk kurvalinear atau terpotong-

potong,bersimpangan dengan jalur lain,bercabang,atau dapat  

membentuk sebuah putaran balik. 

b. Radial 

Sebuah konfigurasi radial memiliki jalur-jalur linier yang 

memanjang dari atau berakhir di sebuah titik pusat Bersama. 
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c. Spiral 

Sebuah konfigurasi yang merupakan jalur tunggal yang menerus 

yang berawal dari sebuah titik pusat,bergerak melingkar,dan 

semakin lama semakin jauh darinya. 

d. Grid 

Sebuah konfigurasi  grid terdiri dari dua buah jalur sejajar yang 

berpotongan menciptakan area ruang berbentuk bujursangkar. 

e. Jaringan 

Sebuah konfigurasi jaringan terdiri dari jalur-jalur yang 

menghubungkan titik-titik yang terbentuk didalam ruang. 

f. Komposit 

Pada kenyataannya,sebuah bangunan biasanya menggunakan 

kombinasi pola-pola berurutan.Titik-titik penting pada pola 

manapun akan menjadi pusat aktivitas,akses-akses,masuk ke 

dalam ruangan serta tempat bagi sirkulasi vertikal yang 

disediakan dengan tangga,ram,dan elevator.Untuk mencegah 

terjadinya sebuah jalur cabang yang berbelit dan tidak 

terorientasi,perlu adanya susunan hirarki di antara jalur dan titik-

titik sebuah bangunan dengan cara membedakan skala,bentuk, 

panjang,dan penempatan. 

5.4.3 Sirkulasi Ruang Dalam 

Pola sirkulasi Pusat perbelanjaan ,meurut Maithland dalam 

yempormase (2012:21) menyebutkan bahwa pada dasarnya pola 

sirkulasi pusat perbelanjaan berprinsip pola linier.Tatanan pusat 
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perbelanjaan berkoridor tunggal dengan lebar 8-16 m.untuk 

memudahkan akses pengunjung,pintu masuk sebaiknya dapat 

dicapai dari segala arah bangunan.Jarak antar magnet antara 

100-200 m atau sepanjang masih memungkinkan kenyamanan 

pejalan kaki (pengunjung). 

Penataan letak retail,dengan penataan sirkulasi pusat 

perbelanjaan yang memiliki satu koridor,diharapkan semua retail 

mempunyai nilai komersial yang sama.Penataan retail tenant dan 

anchor tenant yang baik dapat saling mendukung terjadinya 

aliran pengunjung yang merata.Komposisi yang paling baik : 50% 

anchor tenant dan 50% retail tenant.Menurut Pickard (2002:335) 

dijelaskan kompleksitas kegiatan yang terjadi pada suatu retail 

sebagai berikut : 

 

Gambar 5. 4 Pola Aktivitas Dalam Sebuah Retail 
Sumber : Pickard (2002:335) 

Berdasarkan gambar diatas dapat disimpulkan bahwa display 

area atau ruang panjang merupakan fokal poin yang menjadi 

daya tarik terhadap konsumen dan dituntut juga akses untuk 

barang dan pengelolaan yang tidak mengganggu aktivitas 
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utama.Semantara untuk detail shop front atau fasad depan toko 

retail menurut Beddington (1982:82),sebagai berikut : 

 

Gambar 5. 5 Tipe Shop Front Pada Retaill 
Sumber : Beddington (1982:82) 

5.4.4 Sirkulasi Ruang Luar 

Sirkulasi ruang luar lebih terfokus terhadap jalur pedestrian. 

Pedestrian yang akan direncanakan pada ruang luar proyek desain 

memacu berdasarkan standart standartnya.Menurut Ir. Rustam 

Hakim,M (1993) pedestrian memiliki arti pergerakan atau 

perpindahan orang atau manusia dari satu tempat sebagai titik tolak 

ke tempat lain sebagai tujuan dengan jalan kaki.Fitur penting pada 

pedestrian adalah pedestrian yang teduh.Bentuk penutup pedestrian 

dapat dibedakan menjadi 2 cara: 

a. Dengan menambahkan kanopi 

b. Dengan Vegetasi 

Zona dalam pedestrian pada pusat perbelanjaan: 

a. Curb Zone,zona curb mencegah air masuk ke area pedestrian. 

Lebar zona curb minimal 150mm,tinggi 175 mm untuk area 

komersial. 
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b. Furnishing Zone,menurut Portland Pedestrian Design Guide 

(1998) zona furnishing sebagai buffer area pedestrian serta 

sebagai area perletakan elemen elemen seperti vegetasi, 

signage,street furniture. 

c. Though Pedestrian Zone,lebar zona pedestrian area kota lebar 

minimal 1,9m.Pada area lokal lebar zona pedestrian minimal 1,5 

m (menggunakan paving untuk area komersial). 

d. Menurut Portland Pedestrian Design Guide (1998) permukaan 

pedestrian harus dirancang kuat,stabil,anti slip,dan aksesibel 

untuk fasilitas difabel. 

  

Gambar 5. 6 Tipikal Zona Pedestrian Pada Sidewalk Corridor 
Sumber : Portland Pedestrian Design Guide,1998 

Kemiringan ramp pedestrian yang nyaman adalah perbandingan 

1: 12 untuk zona furnishing,1:50 zona pedestrian,1:12 zona 

fontage.(Portland Pedestrian Design Guide 1998). 

 

 

 

 

 

¹Heinz Frick,FX. Suskiyatno,Dasar-Dasar Arsitektur Ekologi ,Kanisius, Semarang, 
2007,hlm.39 
²Heinz Frick,FX. Suskiyatno,Dasar-Dasar Arsitektur Ekologi ,Kanisius, Semarang, 
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