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BAB V LANDASAN TEORI 

 

 

A. Landasan Teori pertanyaan masalah 1 

Berdasarkan pada pernyataan permasalah pertama ,didapatkan  

beberapa kajian teori yang dapat dipakai dalam dasar landasan 

pembahasan. Acuan toeri ini di bedakan menjadi 2 fungsi Bangunan yang 

berbeda  yaitu sebagai berikut : 

1. Planetarium Meliputi : 

a. Aspek Sirkulasi dan Aspek visual  

Kenyaman visua terhadap ruang teater  

Dalam bukunya, Ham (1987:17) mengklasifikasikan bentuk 

teater berdasarkan pengepungan panggung teater oleh 

teater, antara lain : 

1) 360o Encirclement 

Panggung ini dikelilingi oleh penonton, bentuk seperti ini 

disebut juga dengan island stage, arena atau centre 

stage. 

 

 
  

2) 10o - 220o Encirclement 

Panggun ini banyak digunakan pada era Yunani klasik dan 

Gambar 5. 1 29 360o Encirclement 

Sumber : Ham (1987:17) 
 



90 
 

Helenistik. Teater yunani asli adalah memiliki lokasi yang selalu 

berada di ruang terbuka. 

 

 
  

Tempat Duduk Teater dan Garis Pandang 

Dimensi besaran tempat duduk, jarak antar kursi, dan jarak 

pandang pada sebuah ruang pertunjukan harus diperhatikan. Garis 

pandang vertikal harus diperiksa melalui beberapa tempat di dalam 

ruang pertunjukan. Begitu juga garis pandang horizontal, merupakan 

hal yang kritis bagi gedung pertunjukan. Solusi masalah untuk 

penonton yang duduk tepat dibelakang penonton lain adalah dengan 

cara letak kursi dilakukan secara selang-seling. Namun perlu diingat 

bahwa kepala dari penonton di bari depannya akan mempesempit 

lebar panggung yang akan dilihat pada  penonton  itu sendiri. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Aspek visual pada teater bintang planetarium 

merupakan faktor utama dari kenyaman pengunjung dari 

segi tempat posisi tempat duduk yang digunakan 

pengunjung dimana posisi layar teater bintang ini  yang 

Gambar 5. 310 210o - 220o Encirclement 

Sumber : Ham (1987:19) 

Gambar 5. 4 Garis Pandang Vertikal dan Horizontal Sumber : Time-

Saver Standards For Building 
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berada pada atas atau lebih tepatnya di langit – langit pada 

gedung teater bintang ini , untuk menunjang kenyaman bagi 

pengunjung kursi yang di gunakan untuk pada teater di 

planetarium akan berbeda denggan teater pada umumnya , 

dimana  pada teater bintang ini kursi yang bisa di naik 

turunkan guna untuk mendukung visual pada penonton  

yang dikarenakan tempat dari layar di teater ini berada di 

langit-langit teater.  

 

 

 

 

 

 

Kursi pada teater ini dapat di atur hingga membentuk 

sudut 450 yang menghadap ke langit – langit yang dapat 

memberikan penglihatan pengunjung ke layar yang berada 

di atap , untuk setiap seats baris kursi penonton berjarak 1,5 

meter guna untuk memberikan kenyamanan penonton.  

 

b. Aspek Akustik 

a. Persyaratan akustik ruang ideal  

Untuk menciptakan gedung pertunjukan teater bintang yang ideal 

harus memenuhi persyaratan akustik yang baik , Kekerasan dan 

Kemerataan suara pada gedung sangat tergantung pada 

150 
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penggunaan alat – alat pengeras suara .Agar kekerasan dan 

kemerataan suara dapat terjadi,penempatan dan pemosisian alat 

pengeras suara harus dirancang dengan baik10. 

Dalam perancangan akustik pada teater bintang di 

planetarium, pengendalian dengung/gaung berperan penting 

dalam mencapai performa fungsi teater yang baik.Waktu dengung 

adalah waktu yang di harapkan agar bunyi pada ruang menjadi 

berkurang sebesar 60 dB setelah bunyi tersebut dihentikan. 

Berdasarkan standar, ambang batas waktu dengung (RT) yang 

diperlukan untuk sebuah auditorium, tetater planetarium, mauoun 

cinema adalah 0,7-1,2 sekon dengan frekuensi 500 Hz. Pada 

planetarium penyelesaian masalah dengung ini dengan 

penggunaan material karpet. 

Pola Pengaturan tempat duduk audience terhadap 

keluasan pandangan kenyaman perlu diperhatikan , agar 

auidience dapat menikmati pertunjukan (secara visual dan juga 

secara audial) dengan baik. 

Untuk mengatasi kebisingan di dalam planetarium ini 

menggunakan sistem bahan akustik yang dapat menyerap suara 

untuk mengatasi kebisingan didalam ruangan.  

 

 

 

 

 

                                                
10

 Prinsip akustik dalam arsitektur ,Handoko susanto 

Gambar 5. 5 Penyerap bunyi dan insulator bunyi 
Sumber : Doelle 1993 : 33 
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Pada Gambar A : 

Material penyerap bunyi yang baik (dengan koefisien penyerapan 

α = 0,70 ) diletakkan pada bahan insulator bunyi yang buruk. 

Sususnan kontruksi ini tidak akan mampu unutk mencegah 

transmisi bunyi secara efektif. Tampak pada gambar bahwa 

sejumlah 85 %bunyi, masih bisa di transmisikan. 

Pada Gambar B : 

Dengan merekatkan material penyerap bunyi pada bahan insulasi 

bunyi yang baik (dinding batu , efek transmisi bising dapt 

direduksi semaksimal mungkin (karena suara yang ditransmisikan 

hanya 20 % saja ) 

b. Material Penyerap Suara Untuk Frekuensi Rendah : Bass 

Trap 

Bass trap adalah material akustik yang difungsikan untuk 

menyerap suara berfrekuensi rendah yang berlebihan 

sehingga cenderung membuat getaran yang mengganggu 

kenyamanan audial . Bass trap juga dapat dimanfaatkan 

sebagai material penyerap suara yang digunkan untuk 

mereduksi bunyi nada basyang potensial menggagu kualitas 

akustik. Material ini terbuat dari bahan  polyyurethane foam11 

atau melamine foam12 . Biasanya material ini dipasang 

bagian-bagian sudut ruangan13  

                                                
11

 Melamine foam  : bahan busa ringan yang khusus digunakan sebagai bahan finishing 
interior dan dipakai sebagai bahan peredam bunyi karena memiliki sifat absorbsi suara 
yang tinggi juga baik sebagai bahan insulasi termal 
12

 Polyurethane foum : bahan yang terbuat dari busa lentur keras , bahan ini ringan dan 
rigid sehingga dapat digunkan sebagai bahan kontruksi 
13

 Prinsip akustik dalam arsitektur ,Handoko susanto 
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2. Galeri meliputi : 

a. Aspek Sirkulasi 

Pola sirkulasi pada Ruang Galeri  

Sirkulasi pergerakan jalur dalam suatu kegiatan di ruang pameran 

perlu dilakukan agar memberikan kenyaman anatara objek dengan 

pengunjung. Menurut De Chaira dan Calladar (Time Saver Standards 

for Building Types, 1973), tipe sirkulasi dalam suatu ruang yang 

dapat digunakan adalah sebagai berikut : 

1. Sequential Circulation 

Sirkulasi yang terbentuk berdasarkan ruang yang telah dilalui dan 

benda seni yang dipamerkan satu persatu menurut ruang pamer 

yang berbentuk ulir maupun memutar sampai akhirnya kembali 

menuju pusat entrance area galeri. 

 

 

 

 

 

 

 

2. Random Circulation 

Sirkulasi yang memberikan kebebasan bagi para pengunjungnya 

untuk dapat memilih jalur jalannya sendiri dan tidak terikat pada 

suatu keadaan dan bentuk ruang tertentu tanpa adanya batasan 

ruang atau dinding pemisah ruang. 

 

Gambar 5. 6 Pola Jalur Sequential 
Circulation  
Sumber : De Chiara and Calladar, 1973 
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3. Ring Circulation 

Sirkulasi yang memiliki dua alternatif, penggunaannya lebih aman 

karena memiliki dua rute yang berbeda untuk menuju keluar suatu 

ruangan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Linear Bercabang  

Sirkulasi pengunjung jelas dan tidak terganggu, pembagian 

koleksi teratur dan jelas sehingga pengunjung bebas melihat 

koleksi yang dipamerkan. 

 

 

Gambar 5. 7 Pola Jalur Random Circulation  
Sumber : De Chiara and Calladar, 1973 

Gambar 5. 8 Pola Jalur Ring Circulation  
Sumber : De Chiara and Calladar, 1973 
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b. Aspek Visual 

Kenyaman Visual terhadap Galeri  

  Menurut Manurung (2012), Kenyamanan Visual adalah 

kenyamanandalam mengakses semua informasi visual dan sangat 

terkait denganindera penglihatan 

1. Pencahayaan  

  Menurut Cayless (1991), pencahayaan pada museum 

hendaknya membuat benda pameran secara bentuk, warna dan 

ukuran mudah dikenali. Oleh kerena itu, pencahayaan dapat 

membuat tekstur, bentuk dan warna suatu benda menjadi lebih 

jelas maupun lebih kabur dan suasana pencahayaan dalam 

museum yang menenangkan sangat dibutuhkan dengan tujuan 

agar benda pameran dapat dipelajari dengan baik dan tenang. 

 Menurut Neufert (2002 : 59) Sistem pencahayaan yang 

mendukung sebuah ruang pamer berdasarkan fungsinya di 

bedakan menjadi tiga, yaitu : 

- Pencahayaan alami 

Pencahayaan alami berasal dari sinar matahari. Sebagai sumber 

Gambar 5. 9 Pola Jalur Linear Bercabang  
Sumber : De Chiara and Calladar, 1973 
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pencahayaan, sinar matahari mempunyai kualitas pencahayaan 

langsung yang baik. Pencahayaan alami di peroleh dengan 

memberii bukaan-bukaan pada ruang. 

- Pencahayaan merata buatan  

 Pencahayaan yang berasal dari tenaga listrik. Pencahayaan 

merata buatan ini disesuaikan dengan kebutuhan aktivitas akan 

cahaya. 

- Pencahyaan terfokus buatan 

  Cahaya yang bersumber dari tenaga listrik. Yang dimaksud untuk 

memberi penerangan pada satu obyek. 

 

 

 

 

 

 

 

 

B. Landasan Teori pertanyaan masalah 2 

1. Wujud Dasar Ruang 

Wujud dasar ruang menurut D.K. Ching (1996) terdiri dari 3 buah, yaitu : 

 

a.Lingkaran 

Merupakan susunan sederetan titik yang memiliki jarak yang sama 

dan seimbang terhadap sebuah titik tertentu di dalam lengkungan. 

Pertimbangan dalam memilih wujud dasar lingkaran : 

Gambar 5. 10 Pencahayaan alami dan buatan  

Sumber : Neufert, data arsitek jilid 1 
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1. ). Kendala dalam penataan pada bentuk lengkung.  

2). Pengembangan bentuk relatif banyak. 

3).Orientasi aktifitas cenderung memusat. 

4).Flexibilitas ruang tepat untuk penataan organisasi ruang dengan pola 

memusat. 

5).Karakter dinamis dengan orientasi yang banyak. 

 

b.Bujur sangkar 

Merupakan sebuah bidang datar yang mempunyai empat buah 

sisi yang sama panjang dan empat buah sudit siku-siku. Pertimbangan 

dalam memilih wujud dasar bujur sangkar : 

1). Penataan dan pengembangan bentuk relatif mudah. 

 2). Kegiatan dengan berbagai orientasi dapat diwadahi. 

 3). Karakter bentuk formal dan netral 

4). Flexibilitas tinggi dengan penataan perabot cenderung mudah. 

 

c. Segitiga 

Sebuah bidang datar yang dibatasi oleh tiga sisi dan mempunyai 

tiga buah sudut. Pertimbangan dalam memilih wujud dasar segitiga: 

1). Sering mempunyai ruang sisa dan pengembangan bentuk relatif 

terbatas. 

2.). Aktifitas kegiatan lebih mengutamakan pada satu orientasi. 

3 ). Karakter kaku dan cenderung kurang formal. 

4). Flexibilitas kurang serta perlu penataan yang lebih terencana untuk 

mengatasi ruang sisa. 

2.  Organisasi Ruang 

D.K. Ching (1996) menyebutkan bahwa organisasi ruang 
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dapat dibagi menjadi 5 bagian, yaitu : 

a. Organisasi terpusat 

Sebuah ruang dominan yang terpusat dengan pengelompokan 

sejumlah ruang sekunder. 

Organisasi terpusat dengan bentuk yang relatif padat dan secara 

geometri teratur dapat digunakan untuk : 

1). Menetapkan titik-titik yang menjadi point of interest dari suatu ruang. 

2). Menghentikan kondisi-kondisi aksial 

3). Berfungsi sebagai suatu bentuk obyek di dalam daerah atau volume 

ruang yang tetap. 

 

 

 

 

 

 

 

b. Organisasi linear 

 
Suatu urutan dalam satu garis dari ruang-ruang yang berulang. 

Bentuk organisasi linear bersifatflexsibel dan dapat menanggapi 

terhadap bermacam-macam kondisi tapak. Bentuk ini dapat 

disesuaikan dengan adanya perubahan-perubahan topografi, 

mengitari suatu badan air atau sebatang pohon, atau 

mengarahkan ruang-ruangnya untuk memperoleh sinar matahari 

dan pemandangan. Dapat berbentuk lurus, bersegmen, atau 

melengkung. Konfigurasinya dapat  berbentuk horizontal 

Gambar 5. 11 Organisasi Terpusat 

Sumber : Francis D.K. Ching. Arsitektur Bentuk, Ruang dan Tatanan 
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sepanjang tapaknya, diagonal menaiki suatu kemiringan atau 

berdiri tegak seperti sebuah menara. Bentuk organisasi linear 

dapat digunakan untuk : 

1).Menghubungkan ruang-ruang yang memiliki ukuran, bentuk dan 

fungsi yang sama atau berbeda-beda. 

2).Mengarahkan orang untuk menuju ke ruang-ruang tertentu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c. Organisasi radial  

Organisasi radial adalah sebuah bentuk yang ekstrovert yang 

mengembangkan keluar lingkupnya serta memadukan unsur- 

unsur baik organisasi terpusat maupun linear. Variasi tertentu dari 

organisai radial adalah pola baling-baling di mana lengan- lengan 

linearnya berkembang dari sisi sebuah ruang pusat berbentuk 

segi empat atau bujur sangkar. Susunan ini menghasilkan suatu 

pola dinamis yang secara visual mengarah kepada gerak berputar 

mengelilingi pusatnya. 

Bentuk organisasi radial dapat digunakan untuk : 

1. Membagi ruang yang dapat dipilih melalui entrance. 

2. Memberi pilihan bagi orang untuk menuju ke ruang-

ruang yang diinginkannya. 

 

Gambar 5. 12 Organisasin Linier 

Sumber Francis D.K. Ching. Arsitektur Bentuk, Ruang dan Tatanan, 1996 
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d. Organisasi cluster 

 
Kelompok ruang berdasarkan kedekatan hubungan atau bersama-

sama memanfaatkan satu ciri hubungan visual. Tidak adanya 

tempat utama di dalam pola organisasi berbentuk kelompok, 

maka tingkat kepentingan sebuah ruang harus ditegaskan lagi 

melalui ukuran, bentuk atau orientasi di dalam polanya. 

Bentuk organisasi cluster dapat digunakan untuk : 

1).Membentuk ruang dengan kontur yang berbeda-beda 

2).Mendapatkan view dari tapak dengan kualitas yang sama bagi 

masing-masing ruang. 

3).Membentuk tatanan ruang yang memiliki bentuk, fungsi dan 

ukuran yang berbeda-beda. 

 

 
 
 
 
 
 

e. Organisasi grid  

Kekuatan yang mengorganisir suatu grid dihasilkan dari 

keteraturan dan kontinuitas pola-polanya yang meliputi unsur- 

unsur yang diorganisir. Sebuah grid dapat mengalami 

perubahan-perubahan bentuk yang lain. Pola grid dapat diputus 

Gambar 5. 13 Organisasi Radial 

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

Gambar 5. 14 Organisasi cluster 
Sumber : Francis D.K. Ching. Arsitektur Bentuk, Ruang dan Tatanan, 1996 
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untuk membentuk ruang utama atau menampung bentuk-bentuk 

alami tapaknya. Sebagian grid dapat dipisahkan dan diputar 

terhadap sebuah titik dalam pola dasarnya. Lewat dari 

daerahnya, grid dapat mengubah kesannya dari suatu pola titik 

ke garis, ke bidang dan akhirnya ke ruang. 

Bentuk organisasi grid dapat digunakan untuk :  

1).Mendapatkan kejelasan orientasi dalam sirkulasi. 

2).Memberi kemudahan dalam penyusunan struktur dan 

konstruksi bangunan. 

 

 

 

 

 

C. Landasan Teori pertanyaan masalah 3 

1. Tinjauan Ikonis Dalam Arsitektur  

Khusus untuk pendekatan bentuk, pendekatan terbagi dalam empat 

kategori14, yaitu: 

1) Pendekatan Pragmatik (Pragmatic Approach): yaitu pendekatan 

perancangan bentuk melalui tahap coba-coba (trial and error). 

2) Pendekatan Ikonik (Iconic Approach): yaitu pendekatan merancang 

bentuk melalui tradisi, empirik dan kebiasaan yang dilakukan 

berdasarkan kesepakatan sosial. Pendekatan Ikonik ini kemudian 

dikembangkan sebagai pendekatan Tipologis. 

3) Pendekatan Analogik (Analogic Approach): yaitu pendekatan 

                                                
14

 Disebutkan oleh Broadbent dalam bukunya Design In Architecture tahun 2009. 

Gambar 5. 15 Organisasi Clusster 

Sumber : Francis D.K. Ching. Arsitektur Bentuk, Ruang dan Tatanan, 1996 
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perancangan bentuk dengan melihat analogi alam atau 

gejala/fenomena alamiah. 

4) Pendekatan Kanonik/Geometrik (Canonic Approach): yaitu 

pendekatan perancangan bentuk melalui kaidah-kaidah: geometric, 

matematis, keteraturan (orders), modul, dsb. Pendekatan Kanonik 

pada saat sekarang ini berkembang menjadi pendekatan Sintaksis 

yaitu bahasa bentuk. 

Sehingga dalam pendekatan ikonik bentuk bangunan dalam suatu 

tempat biasanya hadir secara terus-menerus dalam rentang waktu yang 

sangat lama, dan tidak jarang hadir pula diberbagai daerah dan bahkan 

sangat berjauhan. Peniruan yang berulang pada akhirnya akan 

mengakibatkan terbentuknya image dalam masyarakat yang 

bersangkutan bahwa bentukan tersebut adalah bentukan yang ideal 

bagi mereka yang perlu dipertahankan, sehingga terbentuklah tipologi-

tipologi bangunan. Dari latar belakang tersebut dapat didefinisikan 

bahwa pendekatan ikonik dalam mendesain adalah mendesain dengan 

cara mengacu (meniru) bentukan yang telah ada sebelumnya yang 

dianggap ideal dan perlu di pertahankan 

Dengan kata lain, disini kita berhadapan dengan suatu metode „baru‟ 

dalam penciptaan bentuk. Dalam hal ini bentuk tidak lagi diciptakan 

secara pragmatis, tetapi dengan cara mengacu bentukan yang telah ada 

sebelumnya. Peniruan yang berulang ahkirnya menciptakan image 

dalam masyarakat yang bersangkutan bahwa bentukan tersebut adalah 

bentukan yang ideal bagi mereka yang perlu dipertahankan. Cara inilah 

yang disebut desain secara ikonis.  
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Berikut adalah perbedaan antara pendekatan ikonik dan arsitektur 

ikonik: 

1) Pendekatan ikonik biasanya akan lebih memiliki keterkaitan dengan 

masyarakat, karena masyarakat sudah “kenal” dan merasa “dekat” 

dengan tampilan dari bangunan tersebut. 

2) Arsitektur ikonik biasanya akan menjadi penanda atau ciri khas dari 

suatu tempat atau daerah karena tampilannya. Namun sering kali 

bangunan ikonik malah kehilangan relasi dengan lingkungan 

sekitarnya atau masyarakat yang menggunakannya, jadi bangunan 

tersebut hanya “bagus” dilihat sendiri (terkesan egois). 

Sehingga pendekatan ikonik berawal dari Identitas yang akan 

diangkat. Identitas sendiri merupakan hal-hal yang terus menerus ada di 

masyarakat, yang kemudian menjadi sebuah tipologi dan memiliki 

keterkaitan dengan pendekatan desain ikonik. Sedangkan Identitas 

terbagi menjadi 3 tipe, diantaranya : 

1) Identitas etnik-langgam ; berkaitan dengan karakter desain 

arsitektur yang telah menjadi ciri khas suatu etnik/suku bangsa 

tertentu. Misanya joglo pada bangunan Jawa, tatanan spasial 

pada arsitektur bali. 

2) Identitas keagamaan ; berkaitan dengan karakter desain arsitektur 

yang telah menjadi ciri khas suatu kelompok agama tertentu. 

Misalnya kubah pada masjd, salib pada gereja, dan stupa pada 

vihara. 

3) Identitas fungsi ; berkaitan dengan fungsi kegiatan utama 

bangunan. Misalnya bentuk donat pada perusahaan donat, 

perulangan bentuk kamar pada bangunan hotel. Bentuk-bentuk 

etalase pada pusat perbelanjaan. 
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Sehingga perwujudan bangunan yang dimbil dari 3 identitas yang 

sudah di sebutkan akan mengambil dari identitas fungsi dimana identitas 

fungsi ini berkaitan dengan fungsi kegiatan utama bangunan.  Pada 

penerapan wujud bangunan akan menerapkan bentuk bangunan yang 

menyerupai bentuk planet. Sehingga untuk merepresentasikan bentuk 

bangunan yang ikonik dapat diterapkan advance struktur yang dapat 

memperkuat ataupun mendukung konsep bangunan yang ikonik. 

2. Tinjaun Advance structure  

Pengertian Sistem Struktur Advance ( Sistem Struktur Bentang Lebar )  

a. Struktur  

Struktur merupakan bagian bangunan yang menyalurkan beban – 

beban (Macdonals, 2001:1) dimana struktur dianggap sebagai alat 

untuk mewujudkan gaya eksternal menjadi mekanisme pemikulan 

beban intern unutk menopang dan memperkuat konsep arsitektural. 

Berdasarkan buku sistem Bentuk Struktur Bangunan 

(Frick,1998:28), struktur jika ditinjau dari segi fungsinya merupakan 

penentu aturan yang mendaya gunakan hubungan antara kontruksi 

dan bentuk. Struktur berpengaruh pada teknik dan estetika. Pada 

teknik ,struktur berpengaruh pada kekukuhan gedung terhadap 

pengaruh luar maupun bebanya sendiri yang dapat mengakibatkan 

bentuk atau robohnya bangunan. Sedangkan estetika diihat dari segi 

keindahan gedung secara intergral dan kualitas arsitektural. 

b. Bentang Lebar  

Bentang lebar merupakan penggunaan ruang bebes kolom yang 

selebar dan sepanjang mungkin pada bangunan. Bentang lebar 

dibagi menjadi dua klasifikasi yaitu : 
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- Bangunan lebar sederhana 

Merpukan struktur yang digunkan langsung pada bangunan 

berdasarkan teori dasar dan tidak melakukan proses modifikasi 

dari bentuk yang suda ada 

- Bangunan lebar kompleks  

Merupakan struktur yang melakukan modifikasi dari bentuk dasar 

dan juga penggabungan terhadap beberapa sistem struktu 

bentang lebar. 

Struktur bentang lebar dibagi ke dalam beberapa sistem struktur. 

Sistem Struktur Keterangan 

Space Truss Merupakan struktur rangka tiga dimensi 

yang membentang mengalami gaya 

tekan atau tarik saja ke dua arah. 

Tersusun dari modul-modul yang telah 

diatur berbalik antara modul satu 

dengan lainnya dan gaya tersalurkan 

melalui modul-modul ini. 

Pneumatic Structure Merupakan struktur yang ditumpu 

udara (air-supported structure) dan 

struktur   yang   digembungkan dengan 
udara (air-infalated structure). 
 

Frame Structure Merupakan sistem struktur dari batang- 

batang dengan ukuran panjang lebih 

besar dari ukuran penampangnya. 

Unsur vertikal difungsikan sebagai 

penyalur beban ke tanah sedangkan 

unsur horisontal berfungsi sebagai 

pembagian lentur. 

Arch Structure 
 

Merupakan struktur lengkung yang 

dalam memperoleh kekuatan  yang 

baik daat digunakan pengikat sebagai 

dasar strukturnya dan bahan tersebut 

adalah kabel, baja, besi, beton, 

maupun kayu. 

(www.adampriyadi.wordpress.com) 
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1. Space frame  

Merupakan aplikasi dari sistem struktur rangka batang yang 

merupakan struktur rigid dalam menerima gaya eksternal. Sistem 

tiga dimensi yang mencakup sistem diikat dalam dua arah dimana 

anggota berada dalam ketegangan atau kompresi saja. Istilah 

space frame meliputi koneksi terjepit dan kaku (Hardi, 2003). 

Sistem konstruksi rangka dengan suatu sistem sambungan antara 

batang / member satu sama lain yang menggunakan bola / ball 

joint sebagai sendi penyambungan dalam bentuk modul-modul 

segitiga agar mudah dipasang, dibentuk, dan dibongkar kembali. 

Sistem konstruksi berupa komposisi dari batang-batang yang 

masing-masing berdiri sendiri, memikul gaya tekan dan gaya tarik 

yang sentris dan dikaitkan satu sama lain dengan sistem 

keruangan atau tiga dimensi. (Siswoyo, 2008) 

Bentuk space frame dikembangkan dari pola grid dua lapis 

(double-layer grids), dengan batang-batang yang menghubungkan 

titik-titik grid secara tiga dimensional (Frick,1998). 

a. Prinsip – prinsip umum space frame  

- Penyusun elemen – elemen menjadi himpunan segitiga 

yang akan menghasilkan struktur yang stabil dan kaku 

(rigid).membentuk komposisi lengkap 

- Struktur rangka batang dari elemen segetiga akan semakin 

efektif dan efisieen jika struktur tersebut menjadi rangkaian 

yang meruang (3 dimensi) 

- Penahan gaya tarik dan gaya tekan diharapkan tidak 
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melentur. 

- Bentuk segitiga dapat menahan gaya – gaya eksternal dari 

berbagai vektor arah sehingga efisien dalam menahan 

tegangan tekuk (buckling), sangat efisien dan teratur apabila 

sistem sambungan memiliki kemiringan vektor 450 – 600 . 

- Struktur space frame tidak membedakan batang utama 

(mayor ) dan batang pendukung (minor) 

- Penanganan terhadap tegangan tekuk dapat diterpkan 

dengan metode yang mudah dan efisien. 

 

 

 

2. Struktur Cangkang 

Cangkang  adalah bentuk struktural tiga dimensional yang kaku 

dan tipit yang mempunyai permukaan lengkung. Permukaan 

cangkang dapat mempunyai sembarang bentuk. Bentuk yang 

umum adalah permukaan yang berasal dai kurva yang diputar 

terhadap satu sumbu (misalnya permukaan bola, elips, kerucut dan 

parabola ), permukaan translasional yang dibentuk dengan 

menggesarkan dua ujung segmen garis pada dua kurva bidang di 

atas kurva bidang lainya (misalnya permukaan parabola eliptik dan 

silindris , permukaan yang dibentuk degnan menggersarkan dua 

ujung segmen garis pada dua kurva bidang (misalnya permukaan 

hiperbolik paraboloid dan konoid) dan berbagai bentuk yang 

Gambar 5. 16 penanganan tegangan tekuk 
Sumber : www.slideshare.com 
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merupakan kombinasi dari yang telah disebutan diatas. 

Jadi, struktu cangkang adalah bentuk struktural tiga dimensi 

dengan permukaan yang lengkung dan memiliki sifat kaku dan tipis 

serta sangat kuat. Sebuah sistem struktur dapat dikatakan 

cangkang apabila :  

- Harus memiliki bentuk lengkng tunggal maupun ganda 

- Harus tipis terhadap bukaan atau bentangnya  

- Harus dibuat dari bahan yang keras, kuat ulet dan tahan 

terhadap tarikan dan tekanan  

Prinsip – prinsip Umum  

Prilaku permukaan cangkang yang di bebani  dapat dipandang 

sebagai sebuah membran yang tipis sehingga hanya gaya tarik 

yang muncul . Menurut Schodek  (1991), gelembung sabun atau 

lembaran tipis dari karet adalah contoh – contoh membran. 

Membran yang memikul beban tegak lurusdari permukaanya akan 

berdeformasi secara tiga dimensional disertai terjadinya gaya tarik 

pada permukaan membran. 

Berikut adalah jenis jenis permukaan cangkang. 

a. Berdasarkan bentuk terjadinya  
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b. Berdasarkan bentuk geomtris  

 
 
 
 

 

 

c. Berdasarkan penggolongan kedudukan kurva 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5. 17 contoh-contoh permukaan cangkang 
berdasarkan bentuk terjadinya 

Sumber : Schodek, structure , 1991 hal 451) 

Gambar 5. 18 struktur cangkang berdasarkan bentuk 
geomtris 
Sumber : 

pramudyawardhani.files.wordpress.com/2010/07/pengg

elongan-shell.jpg 

Gambar 5. 19 kurva-kurva membuka 
kearah yang sama dan saling 

berlawanan 
Sumber : 3.bp.blogspot.com 
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d. Berdasarkan kelengkungan permukaan  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.  Struktur Kabel  

Struktur Kabel adalah sebuah sistem struktur yang bekerja 

berdasarkan prinsip gaya tarik, terdiri atas kabel baja sendi, 

batang, yang menyanggaj sebuah penutup yang menjamin 

tertutupnya sebuah bangunan. Struktur kabel dan jaringan dapt 

juga dinamakan struktur tarik dan tekan, karena pada kabel-kabel 

hanya dilimpahkan gaya – gaya tarik , sednagkan kepada tiang – 

tiang pendukungya hanya dilimpahkan gaya tekan.  

Prinsip – prinsip umum  

Hal penting yang mendasar dalam mempelajari pelengkung dan 

Gambar 5. 20 cangkang dengan permukan kurva ganda 
Sumber : image.slidesharedn.com 
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kabel ialah pengetahuan mengenai kurva atau kumpulan segmen 

elemen – gairs lurus yang membentuk furnicular untuk 

pembebanan yang diberkan. Secara alami bentuk furnicular akan 

diperoleh apabila kebel yang bebas berubah bentuk kita bebani . 

Kabel yang berpenampang melintang konstan dan hanya memikul 

berat senidrinya dan mempunyai bentuk catenary.  

a. Beban terdistribusi merata di sepanjang kabel  

 

 

 

b. Beban terdistribusi merata pada proyeksi horizontal  

 

c. Perbedaan kurva parabola dan catenary 

 

 

 

Gambar 5. 21 beban merata di sepanjang kabel 
Sumber : docsplayer.info.com 

Gambar 5. 22 beban terdistribusi merata 
pada proyeksi horizontal 

Sumber : docsplayer.info.com 

 

Gambar 5. 23 perbedaan kurva 
parabola dan catenary 

Sumber : docsplayer.info.com 
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4. Struktur Membran  

Membran adalah struktur permukaan fleksibel tipis yang 

memikul beban dengan mengalami terutam tegangan tarik 

dalam semua arah. Struktur membran cenderung dapat 

menyesuaikan diri dengan cara struktur tersebut di bebani 

sehingga struktur tidak akan mampu mendukung beban tanpa 

berubah bentuk . 

Prinsip – prinsip umum struktur membran  

Struktur membran pada dasarnya memikul dengan dua cara, 

yaitu : 

a. Tegangan tarik. 

Tegangan tarik pada membran ini bekerja pada lengkung 

utama (lengkung pada 2 arah utama yang saling tegak lurus 

dan tegangan tarik pada dua arah ini berdasarkan atau 

serupa dengan sistem pada kabel menyilang.Tegangan tarik 

ini berhubungan dengan membran itu sendiri sebagai bidang 

tipis yang dalam mendukung atau menerima beban akan 

mengalami perubahan bentuk. 

b. Tegangan geser tangensial 

Tegangan ini dihubngkan dengan terjadinya puntuiran atau 

torsi pada membaran antara tegangan tarik dan geser terjadi 

kerjasama dalam memikul beban. Beban yang dipukul 

mengakibatkan tegangan akan sehingga menjadi lendutan 

yang menyababkan bentuk membran menjdai lengkung. Hal 
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ini berpengaruh pada kestabilan membran. Membran 

menjadi tidak tahan terhadap tekan dan jika terjadi tekanan 

yang berlebihan akan roboh. Karena itu diperlukan tegangan 

tarik pada permukaan membran untuk mendukung beban 

yang ada. 

5. Struktur Flodedplate 

Menurut Sutrisno (1984) jenis struktur plat lipat dibagi menjadi 3 

jenis dikembangkan dari bentuk dasar. Pertama adalah bentuk 

prismatis yaitu bentuk yang terdiri dari bidang – bidang datar yang 

tersudut siku-siku dan bidang –bidang yang melintang tegak lurus 

pada kedua sisi ujung bidang datar bersudut siku – siku tersebut. 

Bentuk piramidal yaitu bentuk yang terdiri dari bidang – bidang 

dasar bentuk segitiga.bentuk semiprismatis gabungan dari bentuk 

–bentuk diatas. 

 

 

 

 

Menurut Benjamin (1984) jenis struktur lipat berdasarkan 

konstruksinya dibagi menjadi, antara lain:  

1) Plat lipat dua segmen. Komponen dasar dari struktur plat lipat 

terdiri dari: plat miring, plat tepi yang digunakan untuk menguatkan 

plat yang lebar, pengaku untuk membawa beban ke penyangga dan 

menyatukan plat, serta kolom untuk menyangga struktur. 

Gambar 5. 24 jenis Struktur lipat berdasarkan bentuk dasar 
Sumber : Sutrisno,1984 
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 2) Plat lipat tiga segmen. Pengaku terakhirnya berupa rangka yang 

lebih kaku daripada balok penopang bagian dalam. Kekuatan dari 

reaksi plat di atas rangka kaku tersebut akan cukup besar dan di 

kolom luar tidak akan diseimbangkan oleh daya tolak dari plat yang 

berdekatan. Ukuran rangka dapat dikurangi dengan menggunakan 

tali baja antara ujung kolom.  

3) Plat lipat kubah. Plat yang memiliki bentuk kubah.  

4) Folded plate arch. Folded plate arch merupakan folded plate 

dengan bentuk melengkung seperti busur.  

5) Bentuk Z. Masing-masing unit di atas mempunyai satu plat miring 

yang lebar dan dua plat tepi yang diatur dengan jarak antar unit 

dengan jendela. Bentuk ini disebut R shell dan sama dengan louver 

yang digunakan untuk ventilasi jendela. 

6) Dinding yang menerus dengan plat. Pada struktur ini, dinding 

merupakan konstruksi beton yang miring. Dinding didesain menerus 

dengan plat atap. Kolom tidak dibutuhkan di pertemuan tiap-tiap 

panel dinding karena dinding ditahan di ujung atas.  

7) Kanopi. Bentuk ini digunakan untuk kanopi kecil di main entrance 

bangunan. Struktur ini mempunyai empat segmen. Pengaku struktur 

diletakkan tersembunyi di permukaan atas sehingga tidak terlihat dan 

plat (shell) akan muncul untuk menutup kolom vertikal. 

 8) Plat lipat meruncing ke ujung (tapered folded plate). Struktur ini 

dibentuk oleh elemen-elemen runcing. Berat plat di tengah bentang 

merupakan dimensi kritis untuk kekuatan tekukan.  

9) Plat lipat penyangga tepi (edge support folded plate). Plat tepi 

dapat dikurangi dan struktur atap dapat dibuat terlihat sangat tipis jika 

plat tepi ditopang oleh rangkaian kolom. Struktur ini cocok digunakan 
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untuk bangunan dengan estetika tinggi dengan desain atap yang 

tipis. 

 10) Plat lipat kuda-kuda (folded plate truss). Terdapat ikatan 

horisontal melintang di sisi lebar, di tepi bangunan. Hal ini 

memungkinkan folded plate digunakan pada bentang lebar dengan 

pertimbangan struktural yang matang.  

11) Rangka kaku folded plate. Sebuah lengkung dengan segmen 

lurus biasanya disebut rangka kaku. Struktur ini tidak efisien untuk 

bentuk kurva lengkung karena momen tekuk lebih besar. 

Penerapan sistem struktur advance pada bangunan  

 Sistem struktur advance yang akan digunakan pada proyek ini 

adalah penerapan space frame dan shell sebagai sistem struktur 

advance dikarenakan struktur ini lebih fleksibel dalam berbagai 

bentuk dan untuk lebih mendukung dari fungsi bangunan yang 

mengtuamakan leluasaan dalam pengunjung .dan dari bentuk 

shell atau cangkan tersebut mengambil berdasarkan bentuk 

terjadinya terhadap fungsi dari kegitan bangunan,  juga untuk 

mendukung bentuk wujud bangunan yang akan di 

representasikan.  




