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BAB V 

KAJIAN TEORITIK 

5.1 Modernitas  

“Man must constantly destroy himself in order to construct himself all over 
again.(Theo van Doesburg, 1918)”  

Yang artinya bahwa”manusia harus selalu menghancurkan dirinya sendiri 

dalam urutan untuk membangun diri lagi.” Di jelaskan bahwa konsep modernity 

merupakan perwujudan dari keterbaruan. Modernitas ini memberikan kualitas 

khusus yang membuatnya berbeda dari masa lalu dan menunjukan jalan menuju 

masa depan. Modernitas juga di gambarkan sebagai wujud tolakan segala 

gambaran dari masa lalu. Di sini istilah modern digunakan untuk menggambarkan 

waktu sekarang yang dialami sebagai periode, dan yang memiliki tertentu fitur 

khusus yang membedakannya dari periode sebelumnya. 

 Modernitas inilah yang memberikan kualitas khusus yang membuatnya berbeda 

dari masa lalu dan menunjukkan jalan menuju masa depan. Modernitas juga 

digambarkan sebagai  pemutus dengan tradisi, dan sebagai gambaran segala 

sesuatu yang menolak warisan dari masa lalu. Menurut Octavio Paz bahwa ciri 

khas alasan kritis adalah bahwa ia tidak memilikinya esensi yang tak teralienasi, 

landasan apa pun yang tidak dapat dipertanyakan. 

“Critical reason, by its very rigor, accentuates temporality. Nothing is permanent; 
reason becomes identified with change and otherness. We are ruled not by 
identity, with its enormous and monotonous tautologies, but by otherness and 
contradiction, the dizzying manifestations of criticism. In the past the goal of 
criticism was truth; in the modern age truth is criticism. Not an eternal truth, but 
the truth of change. Octavio Paz” 
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Yang memiliki arti sebagai berikut: 

“Alasan kritis, dengan sangat kerasnya, menonjolkan temporalitas. Tidak ada yang 

permanen; alasan menjadi teridentifikasi dengan perubahan dan keberbedaan. Kita 

diperintah bukan oleh identitas, dengan tautologi yang sangat besar dan monoton, 

tetapi dengan kebisuan dan kontradiksi, manifestasi yang memusingkan kritik. Di 

masa lalu tujuan kritik adalah kebenaran; di zaman modern kebenaran adalah kritik. 

Bukan kebenaran abadi, tetapi kebenaran perubahan.” 

5.2 Arsitektur Bioklimatik 

a. Arsitektur  

Berdasarkan kamus, kata arsitektur (architecture), berarti seni dan ilmu 

membangun bangunan. Banyak definisi-definisiarsitektur yang dikemukakan oleh 

para ahli, diantaranya:  

“Arsitektur adalah segala macam pembangunan yang secara sengaja dilakukan 

untuk mengubah lingkungan fisik dan menyesuaikannya dengan skema-skema 

tata cara tertentu lebih menekankan pada unsur sosial budaya (Amos 

Rapoport).”3 

Sedangkan menurut Cornelis Van De Ven, “ 

“Arsitektur berarti menciptakan ruang dengan cara yang benar-benar 

direncanakan dan dipikirkan. Pembaharuan arsitektur yang berlangsung terus 

menerus sebenarnya berakar dari pembaharuan konsep-konsep ruang.”4 

b. Bioklimatik  

Bioklimatik berasal dari bahasa asing bioclimatology. Menurut Yeang 

Kenneth, 

                                                             
3
 Amos Rapoport  

4 Sic! 
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“ Bioclimatology is the study of the relationship between climate and life, 

particulary the effect of climate on the health of activity of living things.”5 

 

Bioklimatik adalah Ilmu yang mempelajari hubungan antara iklim dan 

kehidupan, terutama efek dari iklim pada kesehatan dan aktivitas sehari-hari. 

Bangunan Bioklimatik adalah bangunan yang bentuknya disusun oleh desain 

penggunaan teknik hemat energi yang berhubungan dengan iklim setempat dan 

data meteorologi, hasilnya adalah bangunan yang berinteraksi dengan 

lingkungan, dalam penjelmaan dan operasinya serta penampilan berkualitas 

tinggi. (Yeang Kenneth tahun 1996).  

Maka berdasarkan penjelasan di atas, bisa kita simpulkan bahwa 

Arsitektur Bioklimatik adalah suatu pendekatan yang mengarahkan arsitek untuk 

mendapatkan penyelesaian desain dengan memperhatikan hubungan antara 

bentuk arsitektur dengan lingkungannya dalam kaitan iklim daerah tersebut. 

c. Prinsip Desain Arsitektur Bioklimatik  

Penampilan bentuk arsitektur sebagian besar dipengaruhi oleh lingkungan 

setempat. sebagai berikut: 

- Meminimalkan ketergantungan pada sumber energi yang tidak dapat 

diperbarui. 

- Penghematan energi dari segi bentuk bangunan, penempatan bangunan 

dan pemilihan material. 

-  Mengikuti pengaruh dari budaya setempat. 

Hal-hal yang harus diperhatikan dalam mendesain dengan tema arsitektur 

Bioklimatik strategi pengendalian iklim adalah: 

                                                             
5 Sic! 
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- Memperhatikan keuntungan matahari. 

- Meminimalkan perlakuan aliran panas. 

- Meminimalkan pembesaran bukaan/bidang terhadap matahari . 

- Memperhatikan ventilasi. 

- Memperhatikan penguapan pendinginan, sistem atap 

d. Unsur-unsur Perancangan Bioklimatik, Kenneth Yeang. 

1. Sikulasi Vertikal  

a. Terdiri dari tangga, escalator, elevator, dumb waiters, semua komponen 

tersebut berada di core.  

b. Sirkulasi vertikal berfungsi: 

 Kekakuan struktural  

 Pelindung matahari  

 Pelindung angin  

 Emergency refuge zone  

 Hubungan antar setiap lantai. 

Penempatan core pada bangunan bioklimatik harus pada sisi bangunan 

(pheripheri core). Untuk iklim seperti di indonesia mempunyai banyak 

keuntungan:  

 Tidak memerlukan ducting fire-fighting presuration  

 Dapat melihat keluar bangunan dengan lobby lift  

 Dapat memasukan cahaya alami dan pencahayaan alami dalam 

ruang core. 

 Core berfungsi sebagai pelindung matahari. 
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2. Ventilasi 

Penggunaan ventilasi pada bangunan bioklimatik lebih mengutamakan 

ventilasi alami terutama pada lobby, elevator, tangga dan toilet. Keuntungan 

ventilasi alami adalah: - Untuk menambah kenyamanan pada periode 

kelembaban tinggi. - Untuk alasan kesehatan, menyediakan oksigen yang 

cukup. - Untuk kenyamanan penglihatan yang lebih baik pada penghuni 

bangunan. 

5.3 Kenyamanan Thermal 

  Menurut DR.Ir.RM Sugiyatmo, kondisi yang berpengaruh dalam perancangan 

bangunan pada iklim tropis lembab adalah: 

1. Kenyamanan Thermal  

Usaha untuk mendapatkan kenyamanan thermal adalah dengan mengurangi 

perolehan panas, memberikan aliran udara yang cukup dan membawa panas 

keluar bangunan serta mencegah radiasi panas, baik radiasi langsung matahari 

maupun dari permukaan dalam yang panas. Perolehan panas dapat dikurangi 

dengan menggunakan bahan atau material yang mempunyai tahan panas yang 

besar, sehingga laju aliran panas yang menembus bahan tersebut akan 

terhambat.Permukaan yang paling besar menerima panas adalah atap. 

Sedangkan bahan atap umumnya mempunyai tahanan panas dan kapasitas 

panas yang lebih kecil dari dinding. Untuk mempercepat kapasitas panas dari 

bagian atas agak sulit karena akan memperberat atap. Tahan panas dari bagian 

atas bangunan dapat diperbesar dengan beberapa cara, misalnya rongga langit-
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langit, penggunaan pemantul panas reflektif juga akan memperbesar tahan 

panas. Cara lain untuk memperkecil panas yang masuk antara lain yaitu : 

a. Memperkecil luas permukaan yang menghadap timur dan barat. 

b. Melindungi dinding dengan alat peneduh. perolehan panas dapat juga 

dikurangi dengan memperkecil penyerapan panas terutama untuk 

permukaan atap. 

 

 

 

 

 

 

  

2. Aliran Udara Melalui Bangunan 

Brown (1987:123) menyebutkan bahwa prinsip terjadinya aliran udara adalah, 

mengalirnya udara dari daerah bertekanan tinggi kearah daerah yang 

bertekanan rendah.6 Perbedaan tekanan udara terjadi karena adanya perbedaan 

temperatur pada masing-masing daerah tersebut, secara horizontal akan 

menimbulkan perbedaan tekanan dan secara vertikal akan menimbulkan 

perbedaan berat jenis. 

Fungsi dari aliran udara atau ventillasi sebagai berikut: 

a. Berfungsi sebagai memenuhi aspek kebutuhan kesehatan seperti 

penyediaan oksigen. 

                                                             
6 Brown (1987:123) 

Gambar: 5.1 kenyamanan thermal 
Sumber: google 
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b. Sebagai membantu membantu mendinginkan bagian dalam bangunan, 

dengan cara mengurangi hawa panas demi memenuhi kenyamanan 

therrmal. 

 Proses perbedaan temperature antara udara yang berada di dalam dan di luar 

serta perbedaan tinggi rendah lubang ventilasi yang mengakibatkan terjadinya 

aliran udara yang terjadi karena adanya gaya thermal. 

3. Radiasi Panas 

Terjadinya radiasi panas di 

dapat dari proses sinar matahari 

yang secara langsung masuk ke 

dalam bangunan serta dari 

permukaan yang lebih panas. 

Sebagai langkah pencegahan 

dapat dilakukan dengan 

menggunakan alat peneduh seperti sun shading. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar: 5.2 sun shading 
Sumber: google 

 


