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BAB V 

KAJIAN TEORITIK 

5.1 Tinjauan Peruangan / Tata Ruang 

 Beberapa persyaratan dalam penataan pada pasar menurut Keputusan 

Mentri Kesehatan No. 59 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pasar Sehat 

tahun 2008, yaitu sebagai berikut: 

1) Pembagian area sesuai dengan jenis komoditi, sesuai dengan sifat dan 

klasifikasinya seperti basah, kering, penjual unggas hidup, pemotongan 

unggas, dll. 

2) Pembagian zoning yang diberi identitas 

3) Komoditas ayam basah, ikan basah, dan daging diletakkan terpisah dari 

komoditas lainnya dan disediakan air bersih. 

4) Jarak tempat penampungan dan pemotongan unggas dengan 

bangunan utama pasar minimal 100 m atau dibatasi dengan tembok 

pembatas minimal 1,5 m. 

5) Los atau kios yang menghadap keluar sebaiknya diperuntukkan kios 

atau los non sembako seperti tekstil dan alat kebutuhan rumah tangga. 

Los yang berada di tengah antara toko dan kios, diperuntukkan untuk 

sayur, daging , ayam, ikan basah serta sembako lainnya. 

6) Setiap los memiliki papan identitas yaitu nomor, nama pemilik dan 

mudah dilihat. 

7) Setiap los memiliki Lorong yang lebarnya minimal 1,5 meter. 
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8) Letak kios tidak menutupi arah angin. 

9) Peletakan kios sebagai pembatas jalan umum dan area pasar dapat 

dibuat dua muka. 

10) Untuk penjual bahan pangan basah, memiliki persyaratan: 

- Meja berjualan dengan permukaan rata dan kemiringan cukup 

- Setiap sisi memiliki sekat pembatas agar mudah dibersihkan, tinggi 

minimal 60 cm dari lantai, terbuat dari bahan tahan karat 

- Tersedia tempat pencucian bahan dagangan 

- Terdapat tempat sampah kering dan basah yang kedap air 

- Tersedia lubang pembuangan air dan saluran limbah tertutup dan 

tidak melwati area penjualan. 

11) Untuk penjual bahan pangan kering, memiliki persyaratan: 

- Meja berjualan dengan permukaan rata dengan tinggi minimal 60 

cm dari lantai 

- Tersedia tempat cuci tangan yang dilengkapi dengan sabun dan air 

yang mengalir 

- Terdapat tempat sampah kering dan basah yang kedap air 

12) Untuk penjual bahan pangan jadi / siap jadi, memiliki persyaratan: 

- Tempat penyajian makanan tertutup dengan permukaan rata, tinggi 

minimal 60 cm dari lantai terbuat dari bahan tahan karat 

- Tersedia tempat cuci tangan, cuci peralltan terbuat dari bahan anti 

karat dengan kemiringan cukup. 
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- Saluran air limbah dari tempat cuci memiliki kemiringan khusus dan 

tidak melewati area perdagangan. 

- Terdapat tempat sampah kering dan basah yang kedap air 

13) Tersedia bongkar muat khusus yang terpisah dari tempat parkir dan 

pengunjung 

14) Terdapat fasilitas ibadah seperi mushola yang terdapat di lokasi 

strategis dan tidak berdekatan dengan penjual daging, ikan, dan 

unggas. 

 

5.2 Teori Sirkulasi 

a. Pengertian Sirkulasi 

Merupakan pergerakan benda atau orang melalui ruang.10 

Sedangkan untuk sirkulasi penghubung ruang merupakan “tali” 

pergerakan antara ruang di dalam bangunan atau ruang satu dengan 

ruang lainnya baik ruang luar maupun ruang dalam.11 

b. Konfigurasi Alur Gerak 

Konfigurasi alur gerak adalah suatu bentuk rancangan atau alur-alur 

ruang pergerakan dari suatu ruang ke ruang lainnya dengan maksud 

menambah estetika agar dapat memaksimalkan sirkulasi ruang untuk  

dipergunakan. 

 

                                                           
10 todd, kim W, Ruang dan Struktur, Terjemahan Intermatra, Bandung, 1987, hal 83 
11 Ching, Francis D. K, Bentuk, Ruang, dan Sususnannya, Terjemahan Airlangga, Jakarta, 1985, hal 246 
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Tabel 57. Pola Sirkulasi 

Jenis Sirkulasi Keterangan 

1. Radial Radial : Konfigurasi Radial 
memiliki jalan-jalan lurus yang 
berkembang dari sebuah pusat bersama. 

2. Jaringan/ Network 

 

Network (Jaringan) : Konfigurasi  
yang terdiri dari jalan-jalan yang 
menghubungkan titik-titik tertentu dalam 
ruang. 

3. Linier 

 

Linier : Jalan yg lurus dapat menjadi unsur 
pengorganisir utama deretan ruang. 

4. Grid 

 

Grid : Konfigurasi Grid terdiri dari dua 
pasang  jalan sejajar yang saling 
berpotongan pada jarak yang sama dan 
menciptakan bujur sangkar atau kawasan 
ruang segi empat. 

5. Spiral 
 

 
 

Spiral (Berputar) : Konfigurasi Spiral 
memiliki suatu jalan tunggal menerus yang 
berasal dari titik pusat, mengelilingi 
pusatnya dengan jarak yang berubah. 

 Sumber : Ching, Francis D. K, Bentuk, Ruang, dan Tatanan, 1996 

 
Prinsip pusat perbelanjaan tidak hanya memiliki fungsi sebagai 

area komersial, melainkan juga sebagai penghubung, pengontrol dan 

pengorganisasian unit-unit komoditi serta mengidentifikasi area 

(memiliki kejelasan orientasi).  
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c. Sirkulasi Penghubung Ruang12 

Tabel 58. Jenis Sirkulasi Penghubung Ruang 

Sirkulasi melalui ruang -ruang 
 

Pergerakan yang berfungsi 
sebagai penghubung ruang 
satu dengan lainnya. 

Sirkulasi menembus ruang-ruang 
 

Pergerakan yang berfungsi 
sebagai penghubung ruang 
satu dengan lainnya melalui 
atau 
menembus ruang lainnya. 

Sirkulasi berakhir dalam ruang  

 

Pergerakan yang berfungsi 
sebagai pemfokus akes 
penghubung ruang yang 
dianggap penting dan berakhir 
pada satu ruang 

 Sumber : Ching, Francis D. K, Bentuk, Ruang, dan Tatanan, 1996 

d. Bentuk Ruang Sirkulasi13 

Tabel 59. Bentuk Ruang Sirkulasi 

Tertutup 
Membentuk koridor dalam 
ruang dan ditemui pintu-pintu 
sebagai penghuung ruang. 
 

 

Terbuka pada salah satu 
sisi 
Sifatnya memberikan 
kontinuitas visual antar ruang 
dengan ruang yang 
dihubungkan. 
  

                                                           
12 Ching, Francis D. K, Bentuk, Ruang, dan Tatanan, 1996 
13 Ching, Francis D. K, Bentuk, Ruang, dan Tatanan, 1996 



 

 

101 

 

Terbuka pada kedua sisi 
Menjadi perluasan fisik dari 
ruang yang telah dilewati. 
 

 

 Sumber : Ching, Francis D. K, Bentuk, Ruang, dan Tatanan, 1996 & Analisa Pribadi 

 

5.3 Tinjauan Visibilitas  

 Konsep keterlihatan (visibilitas) memiliki hubungan erat terkait 

pergerakan dalam sebuah konfigurasi ruang dan dalam sebuah sistem (Bafna, 

2003). Sebuah ruang yang “terlihat” akan menarik orang untuk mendatangi 

sehingga sebuah space akan berubah menjadi place karena terciptanya 

aktivitas di dalamnya. Kuat dan lemahnya ”keterlihatan” sebuah ruang dari luar 

akan memudahkan orang dalam mengenali ruang dalam sebuah layout 

lingkungan terbangun. Setiap titik memiliki nilai “ruang aksesibilitas”. Nilai ini 

mencerminkan kompleksitas rute dari titik kepada titik lain dalam sebuah 

sistem. Kompleksitas visual ini mempengaruhi gerak dalam 2 (dua) cara, yaitu: 

[1] Lokasi yang terintegrasi akan lebih mudah diakses pada umumnya, 

sehingga dapat dicapai dengan rute sederhana dari lokasi lain; [2] Lokasi yang 

“terpisah” dalam sistem akan sulit dicapai dari lokasi lain. Akibat dari itu lokasi 

yang terintegrasi akan lebih potensial untuk dipilih sebagai bagian rute untuk 

menarik lebih banyak pergerakan. 
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5.4 Tinjauan Keruangan  

Beberapa persyaratan dalam kualitas ruang pada pasar menurut 

Keputusan Mentri Kesehatan No. 59 Tentang Pedoman Penyelenggaraan 

Pasar Sehat tahun 2008, yaitu sebagai berikut: 

a. Persyaratan Penghawaan 

1) Ventilasi harus memenuhi syarat minimal 20% dari luas lantai dan 

saling berhadapan (cross ventilation). 

2) Posisi bangunan kios atau los dalam pasar disesuaikan dengan arah 

mata angin yang bertiup. 

3) Ventilasi udara dengan Batasan-batasan plafond yang cukup tinggi, 

sehingga dapat memperlancar sirkulsi udara. 

b. Persyaratan Pencahayaan14 

Pencahayaan cukup terang dengan dapat dilihatnya barang dagangan 

dengan jelas minimal 100 lux. 

 

5.5 Teori Kualitas Ruang 

5.5.1 Penghawaan 

a. Ventilasi silang 

Ventilasi silang dapat berfungsi sebagai 

upaya menyejukkan yang tidak 

                                                           
14 KMK No.59 Tentang Pedoman Penyelenggaran Pasar Sehat th.2008 

Gambar 30. Ventilasi Silang dan 
Cerbong 

Sumber: G.Z. Brown, Matahari, 
Angin dan Cahaya 
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hanya membuang panas tetapi juga dapat meningkatkan jumlah 

penguapan dari manusia. 

b. Jenis dan tipe bukaan 

Gambar 31. Jenis dan Tipe Bukaan 
Sumber: G.Z. Brown, Matahari, Angin dan Cahaya 

5.5.2 Pencahayaan 

a. Side Lighting 

Side lighting yang terletak pada sisi Timur, Barat dan Selatan 

memungkinkan panas dan silau matahari yang masuk ke dalam 

bangunan, diperlukan pelindung jendela dalam menahan panas dan 

silau berlebih yaitu sebagai berikut: 

Tabel 60. Jenis Side Lighting 

Jenis Keterangan 

Overhang soffits 
 

Bukaan jendela dengan dak beton 
memberikan perlindungan terbatas dan baik 
digunakan paa fasad Selatan bangunan. 

Awning 
 

Pelindung tambahan lain dapat memberikan 
perlindungan tambahan yang baik digunakan 
pada sisi Timur dan Barat bangunan. 

Light 
shelft 
 

Light shelft memberikan perlindungan dan 
pencahayaan secara tidak langsung pada 
ruang dalam. 

 Sumber : Mark Karlen & James R. Benya, Dasar-dasar Design Pencahayaan 

Bukaan 

Tunggal 

Dua Bukaan – 

Dinding sama  

Dua Bukaan 

– Bersayap  

Dua Bukaan 

– Dinding 

berbatasan  

Dua Bukaan 

– Dinding 

berhadapan  
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b. Pencahayaan Atap 

Tabel 61. Jenis Pencahayaan pada Atap 

Jenis Keterangan 

Skylight 

 

Skylight bertujuan membawa masuk cahaya 
matahari dari atas dengan menggunakan prisma 
atau penyebar cahaya untuk menahan pancaran 
cahaya matahari langsung yang menyebabkan 
silau. Luas maksimal <5-6% luas atap. 

Clerestory 

 

Clerestory : Penggunaan jendela tinggi diatas 
dengan jendela yang menghadap ke utara untuk 
menghindari radiasi matahari. 

Sawtooth Clerestory 

 

Penggunaan plafond miring lebih baik menghadap 
Utara untuk dapat menghasilkan : 
- lebih banyak cahaya tidak langsung 
- meningkatkan efisiensi dengan skylight 
- memungkinkan sedikit pengguaan kaca 
 

Double Clerestory 

 

Dapat dilakukan jika orientasi sumbunya kearah 
Timur dan Barat, serta pengunaan pelindung 
cahaya pasif pada sisi Selatan untuk menahan 
radiasi matahari langsung ke dalam bangunan. 

Sumber : Mark Karlen & James R. Benya, Dasar-dasar Design Pencahayaan 

5.6 Tinjauan Pelingkup 

Beberapa persyaratan dalam konstruksi bangunan pada pasar menurut 

Keputusan Mentri Kesehatan No. 59 Tentang Pedoman Penyelenggaraan 

Pasar Sehat tahun 2008, yaitu sebagai berikut: 

1) Konstruksi atap harus kuat, tidak bocor dan tidak menjadi tempat 

berkembangnya binatang penular penyakit. Kemiringan atap tidak 

memungkinkan terjadinya genangan air baik pada atap maupun pada 
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langit-langit. atap dengan ketinggian 10 meter dilengkapi penangkal 

petir. Atap bagian atas dipasang bahan material tembus cahaya. 

2) Permukaan dinding harus bersih, tidak lembab dan berwarna terang. 

Dinding yang sering terkena percikan air harus erbuat dari bahan yang 

kuat dan kedap air. 

3) Lantai terbuat dari bahan yang kedap air, permukaan rata, tidak licin, 

tidak retak dan mudah dibersihkan. Lantai yang selalu terkena air harus 

memiliki kemiringan kea rah saluran pembuangan air. 

5.7 Tinjauan Lokalitas 

Lokalitas berasal dari kata dasar lokal dan serapan dari kata locus yang 

berarti setempat. Kelokalan dapat diartikan sebagai sesuatu yang khas pada 

suatu daerah yangpatut di tonjolkan. Lokalitas merupakan bagian dari tradisi 

manusia yang mereka ikuti dan sudah berlangsung secara turun temurun dari 

generasi ke generasi. Tradisi dapat berupa budaya dan hasil kaya arsitektur 

yang dibentuk berdasarkan lingkungan geografi binaannya.  

Lokalitas merupakan sesuatu kesetempata yang berkaitan dengan 

budaya etnis tertentu (budaya lokal/setempat), dan dicerminkan pada 

kehidupan masyarakat setempat15. Karakter lokalitas menurut Dower (1993) 

menafsirkan lokalitas sebagai suatu distinctiveness dan uniqueness, yaitu 

sebagai berikut:  

(1) Folk - orang, bahasa, adat dan budaya, cara hidup mereka.  

                                                           
15 Antariksa. 2017. Memaknai Lokalitas dalam Arsitektur di Lingkungan Binaan 
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(2) Work - cara unik orang bekerja - dengan bahan baku lokal, makanan khas, 

pakaian dan tempat tinggal, dan untuk pemenuhan kebutuhan lain, yang, 

selama beberapa generasi telah membentuk manusia, komunitas dan 

lingkungan hidupnya,  

(3) Place – cara pandang dan perasaan seseorang terhadap tempat, yang 

membentuk dan mewarnai karakter lokal dari wilayah dengan kombinasi antara 

alam dan manusia" (Dower, 1993).  

 Lokalitas dalam Arsitektur menurut Alexanander Tzonis 

mengungkapkan bahwa lokalitas bukanlah sebuat tema tetapi lebih kepada 

conceptual device untuk melakukan analisis dan sintesis. Berikut merupakan 

pandangan nilai ke-lokalitas-an menurut Lewis Momford, yaitu: 

1. Lokalitas bukan hanya terpaku dari kebesaran sejarah 

2. Lokalitas mencerminkan sebuah tempat memiliki sentuhan personal 

3. Lokalitas dalam perkembangannya memanfaatkan teknologi 

berkelanjutan 

4. Lokalitas harus memberikan kegunaan terhadap penggunanya 

5. Global dan lokalitas bukan sesuatu yang dipertentangkan tetapi saling 

melengkapi 

Berdasarkan uraian diatas, maka lokalitas menurut Mumford adalah 

sesuatu yang berkembang sesuai dengan perubahan zaman. Lokalitas 

diwujudkan bukan hanya dari fisik saja, tetapi mempertimbangkan tentang diri 

kita dan lingkungan dengan beradaptasi mengikuti zaman. 
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5.8 Tinjauan Arsitektur Kabupaten Sleman 

Berdasarkan tinjauan arsitektur, Kabupaten Sleman memiliki beberapa 

bentuk bangunan yang dominan dan sering ditemui baik pada bangunan 

publik, bangunan pemerintahan maupun bangunan privat, yaitu didominasi 

dengan bentuk bangunan arsitektur jawa dan arsitektur modern. Berikut 

merupakan beberapa contoh bentuk bangunan dominan di Kabupaten Sleman 

 

 

 

 

Gambar 32. Tinjauan Arsitektur Kabupaten Sleman 
Sumber: Analisa Pribadi, 2018 

 

a. Arsitektur Tradisional Jawa 

  Arsitektur tradisional adalah suatu bangunan yang memiliki 

bentuk, struktur, fungsi, ragam hias dan cara pembuatannya yang 

diwariskan secara turun temurun dan dapat dipakai untuk melakukan 

aktivitas. Terdapat 5 bentuk dasar rumah jawa yang bersumber dari 

Mintobudoyo yang diklompokkan berdasarkan karakter atap dan 

pembagian ruang berdasarkan kedudukan sosial, yaitu Panggang Pe 

Joglo Mlati Restaurant 
Sumber: indonesia-feature.com 

Kantor Bappeda Sleman 
Sumber: diLokasi.com 

RSUD Kab. Sleman 
Sumber: www.flickr.com 

Hartono Mall 
Sumber: gudeg.net 

Dinas Pendidikan Kab. 
Sleman 

Sumber: wikimapia.org 
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(rakyat biasa), Kampung (rakyat biasa), Limasan (golongan tengah), 

Joglo (golongan ningrat)  dan Tanjung (masjid).  

Elemen-elemen arsitektur tradisional berkembang dengan 

dinamis seiring dengan perubahan zaman, seperti halnya perubahan 

bentuk arsitektur yang mengikuti perubahan bentuk lokalitas setempat. 

Berikut ini merupakan perubahan /  evolusi salah satu rumah tradisional 

Jawa yang berevolusi sesuai kebutuhan, yaitu sebagai berikut: 

 
Gambar 34. Evolusi bangunan Jawa dari panggung menjadi menapak tanah 

Sumber: www.putumahendra.com 

 
Gambar 35. Evolusi bangunan Jawa berdasarkan kebutuhan luas ruang 

Sumber: www.putumahendra.com 

 
Gambar 36. Gambar Evolusi bangunan Jawa hasil tradisi 

Sumber: www.putumahendra.com 

Gambar 33. Rumah Tinggal Tradisional Jawa 

Sumber: Kartono, J. Lukito., 2005. Konsep Ruang Tradisional Jawa 
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Gambar 37. Gambar Evolusi bangunan Jawa dengan pertimbangan teknologi 

Sumber: www.putumahendra.com 

 

b. Arsitektur Modern  

Arsitektur modern berasal dari kata “arsitektur” yang berarti seni 

dan ilmu merancang bagunan, serta “modern” yang berarti terbaru atau 

mutakhir. Arsiektur modern secara harafiah dapat diartikan sebagai seni 

dan ilmu merancang bangunan yang terbaru dan mutakhir. 

Menurut Rayner Banham pada bukunya yang berjudul “Age of 

The Master: A Personal View of Modern Architecture”, 1978, 

perkembangan arsitektur modern menekankan pada kesederhanaan 

suatu desain. Arsitektur modern merupakan International Style yang 

menganut Form Folow Function. Bentuk platonic solid yang serba kotak 

tdak berdekoras dan perulangan yang monoton merupakan salah satu 

ciri arsitektur modern. 

Di Indonesia, gaya arsitektur modern masuk sebagai pengaruh 

era globalisasi yang mengcu pada fungsi ruang sebagai titik awal 

sebuah desain. Gaya arsitektur modern adalah gaya yang sederhana, 

bersih dan fungsional. Berikut ini merupakan ciri-ciri dan karakteristik 

dari arsitektur modern menurut Tanudjaja (1997), yaitu: 
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1. Keseragaman dalam penggunaan skala manusia. 

2. Bangunan bersifat fungsional. 

3. Bentuk bangunan sederhana dan bersih dengan bentuk dasar segi 

empat. 

4. Memperlihatkan konstruksi. 

5. Pemakaian bahan pabrik / industrial yang diperlihatkan secara jujur 

dan tidak diberi ornament. 

6. Interior dan eksterior bangunan terdiri dari garis vertikal dan 

horizontal. 

7. Konsep open plan, yaitu konsep membagi bentuk elemen struktur 

primer dan sekunder yang bertujuan untuk mendapatkan fleksibilitas 

dan variasi di dalam bangunan. 

  


