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BAB V 

KAJIAN TEORITIK 

 

5.1. Elaborasi Teoritik 

5.1.1. Tata Ruang Luar dan Ruang Dalam 

Tata merupakan seperangkat unsur yang berinteraksi, atau 

berhubungan, atau membentuk satu kesatuan bersama; sistem. 

Sedangkan ruang (trimatra) merupakan rongga yang dibatasi 

permukaan bangunan. Tata/ menata/ mengatur ruang meliputi 

tiga suku pokok yaitu unsur (kegiatan), kualitas (kekhasan/ ciri 

sesuatu/ sifat), penolok (standar yang dipakai sebagai dasar 

untuk menentukan penilaian; kriteria). Unsur kualitas, dan 

penolok dalam merancang bangunan dapat dikelompokan dalam 

lima tata atur yaitu fungsi, ruang, geometri, tautan, dan pelingkup. 

(White, 1986) 

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

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

kemudian dari titik tersebut membentuk garis dan dari garis 

membentuk bidang. Dari bidang ini kemudian dikembangkan 

menjadi bentuk ruang. Dengan demikian pengertian ruang di sini 

mengandung suatu dimensi yaitu panjang, lebar, dan 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 

b) Ruang Dalam 

Ruang dalam merupakan wadah yang digunakan manusia 

untuk beraktivitas. Ruang dalam terbentuk dari pembatas-

pembatas yang ada di dalam bangunan. Terbentuknya ruang 
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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, diperlukan pertimbangan-

pertimbangan yang terbentuk melalui pembatas, pengisi, dan 

pelengkap ruang yang mencakup ukuran ruang, bentuk 

ruang, kualitas lingkungan ruang da isi ruang. 

- Elemen Pengisi Ruang Dalam 

Elemen pengisi ruang dalam dapat berupa perabot, 

peralatan atau mesin, dan tanaman. Elemen pengisi ruang 

dalam menunjang aktivitas yang diwadahi dalam ruang. 

Untuk menentukan jenis elemen pengisi ruang dalam 

dipengaruhi oleh beberapa karakter. Karakter penentu 

elemen pengisi ruang dalam antara lain. 

• Karakter pengguna 

• Karakter aktivitas 

• Karakter elemen pelingkup ruang 

5.1.2. Prinsip Penataan Elemen Arsitektur Fasade 

a) Menentukan Proporsi Elemen Arsitektur Fasade 

Pada dasarnya setiap bangunan mempunyai elemen-elemen 

fasade yang akan menciptakan kesan tertentu yang sifatnya 

pengarahan. Sebagai contoh misal jika melihat bangunan 

yang terkesan megah dan elegan, maka sebetulnya pada 

elemen fasade didominasi oleh elemen-elemen yang 

penataannya memanjang secara vertikal. Dengan demikian 

akan menghasilkan kesan bangunan yang tinggi, megah, dan 

elegan. 

b) Artikulasi Fasade sebagai Point of Interst 

Untuk menciptakan kesan dan pesan tertentu serta dapat 

menambah nilai estetis pada suatu fasade bangunan perlu 

menambahkan sebuah artikulasi yang berguna untuk 
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membuat fasade bangunan terlihat lebih menarik.artikulasi di 

buat dengan cara memberikan perbedaan dalam komposisi 

fasade baik dari segi bentuk maupun dengan perbedaan 

material. Artikulasi fasad dapat ditonjolkan baik secara 

horizontal maupun vertikal dari sisi bentuk, warna, dan ukuran 

dengan memberikan elemen fasade pada suatu bangunan. 

c) Menciptakan Paduan Warna Fasade Bangunan 

Warna yang harmonis pada fasade bisa diciptakan dengan 

cara menonjolkan padu padan warna-warna yang saling 

bersebelahan atau berdekatan. Padu padan warna yang 

harmonis secara visual pada fasade bisa terlihat dengan baik 

karena perpaduan warna saling berdekatan memiliki unsur 

warna yang terdapat pada warna disekitarnya.  

 

5.1.3. Makna Warna  

Terdapat beberapa makna warna yang dapat dijabarkan dan 

diterapkan dalam bangunan. Dalam Majalah ASRI edisi no. 2 

Februari 2011 mengatakan bahwa warna merupakan salah satu 

elemen penting dalam arsitektur. Sebuah objek yang serupa tapi 

diberi sentuhan warna yang berbeda akan menimbulkan kesan 

yang berbeda pula. Tiap-tiap warna dan karakternya mampu 

memberi efek secara psikologis tersendiri bagi orang yang 

melihat. Karakter-karakter tersebut antara lain: 

a) Warna putih memberi arti keaslian, ringan, polos, dan murni.  

b) Warna merah Mudah melambangkan kasih saying dan 

romantic, kesan lembut serta sosok orang muda bahkan 

anak-anak. 

c) Warna merah memberi kesan dinamis, enerjik, komunikatif, 

aktif, bersemangat, sensual, mewah.  

d) Warna oranye menggambarkan sosialisasi yang bersahabat, 

percaya diri, ramah, kreatif.  
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e) Warna kuning memancarkan kengangatan, cahaya dan 

cerah, memberi inspirasi, mendorong ekspresi diri, maupun 

kemampuan intelektual. 

f) Warna ungu dekat dengan aura spiritualitas, magis, misterius, 

menarik perhatian, memancarkan kekuatan, menambah 

imajinasi, sensitivitas dan obsesif. 

g) Warna biru menghadirkan kesan teduh, dingin, hening, 

damai, harmonis, merangsang kemampuan intuitif. 

h) Warna hijau menyiratkan kesan alamiah, segar, tenang, 

sejuk, mendorong perasaan empati, meredakan stres. 

i) Warna Coklat berkesan natural, stabil, menghadirkan 

kenyamanan, keyakinan, keamanan, elegan dan akrab. 

j) Warna hitam mengandung kekuatan, percaya diri, dramatis, 

klasik dan megah. 

k) Warna abu-abu menggambarkan kesan serius, damai, 

independen, dan luas. 

Agar tidak monoton warna-warna tersebut dapat dikombinasikan 

satu sama lain dalam beberapa cara: 

a) Kombinasi kontrasi atau komplementer, contohnya warna 

merah-hijau. Kombinasi seperti ini mampu menimbulkan 

kesan dinamis, dominan, atau kuat. 

b) Kombinasi analog, antara warna-warna yang memiliki 

karakter serupa, misal kuning-oranye. Kesan karmonis yang 

dimunculkan. 

c) Kombinasi monokromatis, memadukan warna-warna dengan 

intensitas yang sama seperti gradiasi ungu tua, ungu muda, 

dan warna pastel. 

d) Kombinasi kompleks, memadukan warna apa saja. Kunci 

kombinasi ini adalah kuantitas warna yang dipakai. Untuk 

menghindari kesan monoton, gunakan satu warna yang 

dominan dan yang lain hanya sebagai aksen. 


