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BAB VI 

PENDEKATAN DESAIN 
 

6.1 Penetapan Pendekatan Perancangan sebagai tema 

Penetapan pendekatan perancangan sebagai tema yang digunakan 

yaitu tema pada bangunan yang akan dibahas yaitu tema arsitektur tropis 

yang sesuai dengan bangunan ini nantinya. 

A. Teori arsitektur tropis 

Iklim tropis adalah iklim dimana panas merupakan masalah yang 

dominan yang pada hampir keseluruhan waktu dalam satu tahun dan 

bangunan “bertugas” mendinginkan pemakai dari pada menghangatkannya 

dan suhu rata-rata pertahun tidak kurang dari 20°C (Koenigsberger. 

1975:3).  

Menurut Lippsmiere pada buku Bangunan Tropis, iklim tropis 

Indonesia mempunyai kelembaban relatif (RH) yang sangat tinggi (kadang-

kadang mencapai 90%), curah hujan yang cukup banyak, dan rata-rata 

suhu tahunan umumnya berkisar 23°C dan dapat naik sampai 38°C pada 

musim “panas”. 

Arsitektur tropis menurut Tri Harso Karyo adalah suatu konsep 

bangunan yang mengacu pada keadaan iklim dimana sepanjang 

rancangan bangunan tersebut mengarah pada pemecahan persoalan yang 

ditimbulkan oleh iklim tropis seperti terik matahari, suhu tinggi, hujan dan 

kelembapan tinggi. 
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Dalam hal ini arsitektur tropis merupakan arsitektur yang 

memperhatikan keadaan iklim sekitar yang akan disesuaikan dengan 

kondisi lingkungan dan bentuk bangunan nantinya. 

Terdapat beberapa poin yang harus ada dalam syarat pembuatan 

bangunan dengan konsep arsitektur tropis. Poin-poin tersebut yaitu : 

 Ventilasi silang 

 Memperhatikan orientasi bangunan terhadap matahari dan tapak 

 Mendinginkan ruang dengan bukaan-bukaan 

 Pelingkup (penggunaan material) 

 Penggunaan bahan kimia yang sedikit 

 Pertukaran udara  

 Penahan panas matahari (fasad) 

Fasad yang bisa digunakan pada konsep arsitektur tropis meliputi 

vegetasi, elemen bangunan horisontal yang tidak tembus pandang, elemen 

bangunan vertikal yang tidak tembus pandang, dan kaca pelindung 

matahari. 

 Kelembapan udara 

Menurut Maxwell Fry dan Jane Drew pada buku yang berjudul 

Tropical Architecture in the Humid Zone, bahwa arsitektur tropis pada area 

lembab memiliki beberapa poin penting seperti penggunaan atap yang 

memiliki dobel layer agar sirkulasi udara dan penyerapan panas bisa terbias 

tidak secara langsung, penggunaan dinding yang terbuka, penggunaan 

kaca dengan memperhatikan pelindungnya seperti kanopi atau pergola, 



 

 

90 

 

 

perawatan tanah memiliki maksut penggunaan bahan material yang keras 

seperti aspal dapat meningkatkan temperatur panas yang semual 90°F 

menjadi 110°F sehingga semakin banyak tanah yang tertanam rumput dan 

tanaman hijau semakin teduh suatu bangunan, ventilasi silang dengan 

memperhatikan bukaannya, dan penerangan alami yang masuk kedalam 

bangunan. 

Untuk tema arsitektur tropis sendiri menggambil beberapa studi 

preseden, sebagai berikut : 

 The Unique Tropical Box House d Kuala Lumpur 

Dibangun oleh WHBC Architectures yang menerapkan konsep tropis 

pada seluruh bangunan ini. 

 

 

 

 

 

 

 

Pada gambar diatas terlihat bangunan menyatu dengan alam dan 

komposisi yang pas untuk sebuah rumah dengan tema arsitektur tropis. 

Penerapan cros ventilation sangat penting dalam suatu bangunan dengan 

tema ini. 

Gambar 6. 1 Rumah Tropis di Kuala Lumpur 
sumber : https://inhabitat.com/tropical-box-house-stays-

naturally-cool-with-geometric-perforated-concrete-skin/whbc-
architects-tropical-box-house-lead/ 
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Pada gambar diatas terlihat tidak adanya penggunaan AC pada 

bangunan ini, bangunan ini hanya memanfatkan pertukaran udara yang ada 

pada semua lubang yang tersedia. Meminimalisir pemakaian AC sangat 

penting dengan tema arsitektur tropis ini. 

Penggunaan dinding bernafas yang dapat dijadikan alasan tersendiri 

dalam pembangunan bangunnan ini. 

 

 

 

 

 

 

Mengurangi adanya dinding beton yang lebih banyak, si arsitek 

mengubahnya menjadi sebuah bukaan yang menjadi dinding bernafas 

Gambar 6. 2 Bukaan pada salah satu ruang 
sumber : https://inhabitat.com/tropical-box-house-stays-

naturally-cool-with-geometric-perforated-concrete-skin/whbc-
architects-tropical-box-house-lead/ 

Gambar 6. 3 Pemberian kolam pada dalam rumah 
sumber : https://inhabitat.com/tropical-box-house-stays-

naturally-cool-with-geometric-perforated-concrete-skin/whbc-

architects-tropical-box-house-lead/ 
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pada bangunan itu, serta itu juga bisa dapat menjadi ciri khas keindahan 

bangunan.   

 

 

 

 

 

 

 

Penggunan dan pemilihan material pada bangunan juga akan 

memperlihatkan arsitektur tropis nantinya. Penggunaan bambu atau bahan 

kayu menjadi ciri khasnya. 

Selain tema arsitektur tropis diatas penggunaan langgam modern 

untuk menunjang bentuk dari arsitektur tropis dirasa cocok karena style 

modern memiliki ciri-ciri : 

- Kesederhanaan dalam bentuk 

- Elemen garis yang simetris dan bersih 

- Prinsip Less is More 

- Penggunaan material yang jelas 

- Rancangan yang terbuka 

- Hubungan dengan lingkungan sekitar 

Gambar 6. 4 Penggunaan dinding terbuka 
sumber : https://inhabitat.com/tropical-box-house-stays-

naturally-cool-with-geometric-perforated-concrete-skin/whbc-
architects-tropical-box-house-lead/ 
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B. Teori arsitektur hijau (Green Building) 

Green building merupakan bangunan yang dari awal perencanaan, 

pembangunan dalam masa konstruksi dan dalam masa pengoperasian 

serta pemeliharaan selama masa pemanfaatannya menggunakan 

sumberdaya alam seminimal mungkin, pemanfaatan lahan dengan bijak, 

untuk mengurangi dampak lingkungan serta menciptakan kualitas udara di 

dalam ruangan yang sehat dan nyaman 

Green building tidak hanya untuk menghemat energi tapi juga hemat 

dalam air, melestarikan sumber daya alam, serta meningkatkan kualitas 

udara serta pengelolaan sampah yang baik. Dalam mengantisipasi krisis air 

bersih, dikembangkan konsep pengurangan pemakaian 

air (reduce) dengan menggunakana alat saniter yang dapat menghemat air, 

penggunaan kembali air untuk berbagai keperluan (reuse), mendaur ulang 

buangan air bersih (recycle), dan pemanfaatan air hujan yang jatuh di atap 

bangunan (rain water harvesting). 

 

 

 

 


