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BAB V  
LANDASAN TEORI 

 

A. Landasan Teori  Arsitektur Vernakular kontemporer 

Arsitektur vernakuar .merupakan ungkapan budaya dan jalan hidup 

masyarakat, serta merupakan cerminan langsung dari masyarakat dalam 

mencoba mengekspresikan sesuatu.(Junianto, 2017)  

Sedangkan gaya Kontemporer adalah istilah yang bebas dipakai untuk 

sejumlah gaya yang berkembang antara tahun 1940-1980an. Gaya 

kontemporer juga sering diterjemahkan sebagai istilah arsitektur modern 

(Illustrated Dictionary of Architecture, Ernest Burden). Kontemporer dapat 

diartikan sebagai masa kini atau saat ini, jadi arsitektur kontemporer adalah 

arsitek yang berkembang pada saat ini. (D. Enjelina, k. gunawan, 2011) 

Dengan menggabungkan elemen lama yaitu arsitektur rakyat, dengan 

elemen baru yaitu arsitektur yang sedang berkembang zaman modern ini, 

sehingga menghasilkan arsitektur baru, modern, dapat diterima oleh 

masyarakat yang hidup di masa kini, namun tetap memperhatikan ciri, nilai 

dan kehidupan arsitektur rakyat yang sudah dikenal oleh masyarakat.(Nico 

Alexander Sidharta & Lilianny S Ariffin, 2014)  

B. Landasan Teori Akustik dan Kenyamanan Visual 

Akustik ( dari bahasa Yunani akouein = mendengar) adalah ilmu 

terapan yang dimaksudkan untuk memanjakan indra pendengaran Anda di 

suatu ruang tertutup terutama yang relatif besar.Arsitek Romawi dari abad ke 

1 Marcus Pollio sudah mulai melakukan pengamatan cermat tentang gema 

dan interferensi (getaran-getaran suara asli dan getaran pantulan yang saling 

menghilangkan) dari suatu ruangan. Namun baru pada tahun 1856 akustik ini 
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mulai dibangun sebagai suatu ilmu oleh Joseph Henry dan akhirnya 

dikembangkan penuh oleh Wallace Sabine di tahun 1900. Keduanya adalah 

fisikawan Amerika. Namun sayangnya kecenderungan sampai saat ini 

dinegara kita nampaknya menunjukan bahwa kecuali pada ruangan ruangan 

khusus seperti untuk ruang konsert, studio rekaman atau panggung teater, 

rancangan akustik umumnya diabaikan. Padahal di ruang manapun , bagi 

orang-orang yang indra pendengarannya sensitif, berada diruang yang 

berakustik buruk merupakan siksaan.(Siagian, 2011)  

 visual ditentukan oleh kelayakan terhadap “kuat penerangan” di 

dalam ruangan dengan satuan Lux. Pada siang hari alam telah menyediakan 

matahari sebagai sumber penerangan dengan kapasitas 100.000 Lux, apabila 

langit 100% cerah (Szokolay, 2004)( Aufizaha,2015,) 

Karena di Indonesia sebagai daerah tropis lembab, langit sering diliputi 

awan sehingga terang langit pada bidang datar di lapangan terbuka 

berdasarkan SNI ditentukan sebesar 10.000 Lux. Namun, pada malam hari 

untuk kondisi bulan purnama hanya didapat penerangan kurang dari 0,1 Lux. 

Untuk kondisi di dalam ruangan berkat adanya pantulan cahaya dalam 

ruangan pada kondisi tertentu masih dapat terpenuhi. ( Aufizaha,2015) 

 

 

 

 

 

 

 

 


