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BAB V. LANDASAN TEORI 

5.1. Pemahaman Tentang Tumbuhan dan Faktor Lingkungan 

Salah satu aspek yang penting dalam hubungan tanaman dengan 

lingkungannya dari sudut analisis pertumbuhan tanaman adalah keragaman 

tanaman. Perbedaan lingkungan merupakan keadaan yang sering menjadi 

penyebab keragaman penampilan tanaman di lapangan. Perbedaan unsur 

penyusun lingkungan tidak perlu hanya terjadi dalam kawasan lingkungan yang 

luas, dalam suatu rmah kaca, distribusi cahaya dalam ruangan – khususnya antara 

tengah ruangan dengan ruang sepanjang dinding kaca juga cukup berbeda, 

terutama antara pagi dengan siang hari.  

Keadaan lingkungan yang bervariasi dari satu tempat ke tempat yang lain, 

dan kebutuhan tanaman akan keadaan lingkungan yang khusus mengakibatkan 

keragaman jenis tanaman yang berkembang dapat terjadi menurut perbedaan 

tempat. Sebagai contoh, tanaman yang berkembang di daerah tropis berbeda 

dengan yang berkembang di daerah subtropics. Bahkan secara mikro keragaman 

tumbuhan juga berpengaruh terhadap perbedaan waktu pada tiap musimnya, 

contohnya tanaman yang diusahakan pada musim kemarau berbeda dengan jenis 

tanaman pada musim penghujan. 

Namun demikian, tanaman akan melakukan adaptasi terhadap perubahan 

lingkungan diluar dari tingkat optimum dan dapat menyelesaikan hidupnya secara 

lengkap asalkan keadaan lingkungan tidak melebihi batas fisiologi proses 

kehidupan (Livington & Shreve, 1921), berdasarkan buku karangan S. M. 

Sitompul. Akan tetapi program genetik akan tidak dapat diekspresikan secara 

penuh apabila keadaan lingkungan berada diluar keadaan optimum. Tanaman 

akan memberikan reaksi terhadap perubahan lingkungan tersebut dengan tingkat 

tanggapan yang tergantung pada jenis tanaman dan tingkat perubahan lingkungan 

tersebut. Pada keadaan lingkungan yang tidak optimum, manipulasi lingkungan, 

yaitu modifikasi lingkungan untuk pengekspresian kapasitas genetic (Matheson, 

1975, dalam Sitompul, 1995) sering dilakukan untuk menciptakan keadaan 

lingkungan mendekati keadaan optimum agar kapasitas genetic yang setinggi 
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mungkin dapat diekspresikan dan keberhasilannya akan terlihat pada 

pertumbuhan tanaman itu sendiri. 

Pada umumnya, faktor iklim mempunyai pengaruh yang dominan, ada 

4lima faktor iklim utama yang perlu diperhatikan karena faktor itulah yang 

menentukan tipe-tipe vegetasi. Salah satunya adalah cahaya, iklim cahaya pada 

suatu tempat bergantung pada lamanya penyinaran, agihan waktu, intensitas, dan 

kualitas cahaya yang diterima. Pengaruh cahaya terhadap fotosintesis sebagian 

besar sangat bergantung pada intensitas yang juga mempengaruhi pertumbuhan.  

Terdapat 4 faktor utama dimana radiasi adalah hal yang penting bagi 

kehidupan tanaman, yaitu efek thermal, fotosintesis, fotomorfogenesis, dan 

mutagenesis. Efek thermal; radiasi merupakan hal utama bagi pertukaran energi 

diantara tumbuhan dan lingkungan udara. Radiasi matahari merupakan sumber 

energi utama untuk tumbuhan dimana energi ini di ubah menjadi panas dan 

mengemudikan pertukaran radiasi lainnya dan proses transportasi tumbuhan. 

Oleh sebab itu, dengan adanya radiasi yang didapatkan dari cahaya matahari, 

dapat mempengaruhi thermal atau suhu pada lingkungan. 

5.2. Persyaratan Hidup pada lingkungan Tumbuhan Subtropis  

Energi radian yang terlihat dengan panjang gelombang 400-850 nm 

(cahaya langit/ buatan) diubah tanaman untuk menjadi sebuah makanan. Radiasi 

pada rentang ini disebut aktif secara radiasi fotosintesis, dapat di ukur dalam 

satuan energi (watts m-2). Hanya 50% radiasi insiden yang digunakan oleh 

tanaman untuk melakukan fotosintesis menurut Varlet-Gancher et al, 1993, dalam 

Navvab, 2011. Dalam buku Time Saver Standards for Landscape Architecture, 

ditunjukan bahwa saat terjadi sintesa klorofil terjadi pada gelombang 400-500nm, 

sedangkan untuk sensitivitas mata manusia jatuh pada gelombang 500-600nm. 

Menurut Navvab dalam jurnalnya, pencahayaan harus berada antara 2500 dan 

7500 lux, hal ini tergantung pada spesies tanaman yang digunakan IESNA 

(IESNA, 1994). 

Persyaratan cahaya yang dibutuhkan untuk tanaman dalam periode foto 

terbaik adalah 12-16 jam pencahayaan alami dan cahaya listrik. Lebih disukai 8-

12 jam dalam kegelapan setiap 24 jam menyediakan pengembangan klorofil yang 

                                                             

4 Lima faktor iklim bagi tumbuhan: (1) Cahaya, (2) Suhu, (3) Presipitasi/ Curah Hujan, (4) Daya 
Penguapan, dan (5) Angin. 
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tepat dan berfungsi, dan menghasilkan respon tanaman normal. Hal tersebut 

berdasarkan hasil studi Tazawa (1996), Hirota (1984), dan Rogers (1996). 

(Navvab, 2011) pada jurnal Navvab, 2011. Tingkat cahaya untuk mempertahankan 

tanaman interior diklasifikasikan dalam tiga kelompok:  

1. Rendah (100 hingga 150 dalux): Philodendron, Golden Aglaonema, Tanaman 

Jagung, 

2. Sedang (150 hingga 250 dalux) Asparagus Fern, Green Dracaena, Tumbuhan 

Karet, 

3. Tinggi (250 hingga 350 dalux atau fc.) Norfolk Island Pine, Fan Palm, 

Podocarous. 

Parameter lingkungan dan pertimbangan untuk pertumbuhan tanaman 

berikut sehubungan dengan Photo Period Density (PPD), Fotosintesis Radiasi 

Aktif (PAR), dan Fotosintesis Foton Flux Density (PPFD) yang direkomendasikan 

oleh Rogers, 1996 dan Bickford, 1973:  

1. Diperlukan minimum PPD enam jam; Namun PPD 8-12 jam lebih ideal.  

2. Minimal PPD enam jam membutuhkan minimal 694 mmol / m2s (152-W / m2) 

untuk mendapatkan 15mol PAR / hari atau tingkat minimum 1000 mmol / m2.s 

(219-W / m2).  

3. Tanaman dengan faktor naungan rendah memiliki PPFD minimum 

persyaratan 230 mmol / m2s (50-W / m2) selama 12 jam untuk mendapatkan 

10 mol PAR / hari.  

4. Tanaman dengan tinggi faktor naungan memiliki persyaratan minimum PPFD 

350 mmol / m2s (77-W / m2) selama 12 jam untuk mendapatkan 15 mol PAR 

/ hari. Tanaman dengan faktor naungan rendah membutuhkan sinar matahari 

lebih sedikit. Catatan: 100 lux dari cool white lampu fluorescent kira-kira sama 

dengan 1,3 mmol / m2s. 

Temperatur ideal adalah diantara 16˚C hingga 22˚C dengan kelembaban 

relatif kurang lebih 50%. Temperatur yang lebih tinggi dari pada 29˚C dengan 

keadaan cahaya yang rendah akan menyebabkan menurunnya kondisi vital pada 

tumbuhan serta memicu adanya serangga serta penyakit. Temperatur sebaiknya 

juga tidak lebih rendah dari 12˚C, karena dapat menyebabkan efek beku. Tingkat 

ketahanan tanaman juga berbeda-beda tergantung dari spesies dan jenis tanaman 

tersebut masing-masing. Contohnya ada beberapa pohon yang dapat bertahan 
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pada suhu hingga -40˚C Minimum Winter Temperature (MWT) yaitu maple tree. 

Hal ini dikarenakan keistimewaan jaringan dan respon tumbuhan tersebut 

berdasarkan klasifikasinya. (Navvab, M., 2011)  

Kelembaban mayoritas tumbuhan subtropic berkisar dengan kelembaban 

35%-50%, namun ada pula yang membutuhkan tambahan kelembaban hingga 

60% tergantung dari jenis tumbuhan tersebut. Terlebih kelembaban yang 

cenderung rendah ini lebih baik untuk pencegahan penyakit seperti jamur/ 

pembusukan daun, meski demikian tanaman akan membutuhkan penyiraman 

yang sering. Namun fase pada saat untuk memasuki musim dingin atau pada 

pertengahan musim panas, perlu adanya pengurangan kebutuhan air/ irigasi, hal 

ini dilakukan untuk menghindari pertumbuhan tanaman atau bunga pada saat akhir 

musim terutama yang sensitive terhadap embun beku. 

Ph tanah sebagai standar ideal untuk tanaman pada umumnya adalah 5.5-

7.5. rentang ini dimiliki oleh kebanyakan tumbuhan. Ph tanah tidak dapat turun 

hingga menyentuh angka 4 maupun 8. Setiap tumbuhan memiliki pilihan masing-

masing, bukan sebuah persyaratan, contohnya banyak tumbuhan berbuah yang 

menghasilkan panen tinggi pada tanah yang cenderung sedikit asam  

Kualitas Udara, Tanaman membutuhkan CO2 untuk melakukan 

fotosintesis, dengan memasukan udara kedalam bangunan melalui sistem 

ventilasi udara dapat membantu menyediakan pasokan CO2 bagi tanaman dan 

membantu menyamankan suhu di dalam bangunan.  

Jumlah Air yang dibutuhkan tergantung oleh berbagai faktor diantaranya 

adalah fluktuasi musiman yang mengatur durasi siang hari, sudut matahari, ukuran 

bukaan dan orientasi, ukuran dan banyaknya dedaunan, komposisi, porositas dari 

media tanam, temperatur dan kelembaban dalam ruang, dan kesehatan tanaman. 

Media tanam yang mengandung atau tidak mengantung tanah harus 

mecapai tiga fungsi yaitu: (1) memungkinkan air dan nutrisi untuk masuk hinga ke 

akar, (2) memungkinkan oksigen untuk masuk hingga ke akar, (3) memberikan 

kestabilan pada tanaman. 

Jarak dan dimensi tanam, Mengetahui potensial tinggi, luas, dan karakter 

masing-masing jenis tanaman untuk meminimalkan gangguan tidak hanya antara 

tanaman tetapi juga dengan fitur arsitektur seperti kolom, balok, tangga, dan langit-

langit yang rendah. 
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Berat tanaman dan media tanam merupakan suatu pertimbangan penting 

untuk memperkirakan dimensi plat beton dan struktur lantai. Berat tanaman akan 

tergantung pada usia tanaman (kaliper), tinggi, ukuran mahkota, jenis dan 

kepadatan dedaunan, dan kepadatan media tanam 

Aklimatisasi, Tanaman yang dipindahkan dari kondisi pencahayaan ideal 

ke dalam rumah kaca harus dipindahkan secara perlahan-lahan agar dapat 

menyesuaikan diri dengan kondisi pencahayaan yang rendah. Tanpa proses 

aklimitasi, tanaman akan mengalami shok, pertumbuhannya berhenti, atau bahkan 

mengalami kematian. Waktu yang dibutuhkan untuk proses aklkmitasi tergantung 

jenis, sudut perubahan itensitas cahaya, dan dimensi dari tanaman. Tumbuhan 

besar (3000mm atau lebih) harus mengalami proses aklimitasi antara 3-6 bulan 

selama masa penyesuaian diri, sedangkan tumbuhan kecil (600mm atau kurang) 

harus mengalami proses aklimitasi antara 6-10 minggu. 

Perawatan, Tujuan utama pemeliharaan tanaman adalah untuk memenuhi 

semua persyaratan fisik tanaman secara terus menerus. Hal yang perlu 

diperhatikan dalam perawatan tanaman diantaranya adalh penyediaan air dan 

pupuk, pengendalian serangga pada saat yang dibutuhkan, dan pemangkasan.  

Dalam ilmu arsitektur, hal yang dapat dilakukan untuk membantu 

tumbuhan agar tetap dalam kondisi yang optimal adalah, dengan memberikan 

perlakuan khusus berupa penyediaan ruang yang optimal untuk tumbuhan 

tersebut. Hal ini dilakukan dengan memberikan kondisi iklim mikro yang sesuai 

dengan habitatnya yang berdasarkan dari kelima faktor iklim untuk tumbuhan. 

Ruang ini berupa sebuah dome kaca atau rumah kaca (conservatory) dimana 

terdapat teknologi yang dapat membantu mengoptimalkan iklim subtropics buatan 

untuk tumbuhan. Teknologi terdiri jadi penggunaan Air Conditioner sebagai 

pengaturan untuk kondisi yang kering dan sejuk, Fans yang diberikan untuk 

membentuk sebuah pergerakan udara, sistem irigasi, serta shading untuk 

meminimalkan pemasukan radiasi matahari. 

5.3. Mengenali Karakter Tumbuhan Subtropis Secara Khusus 

Berikut ini adalah data-data mengenai tumbuhan subtropis, mengenai jenis 

tumbuhan, nama, kemudian ciri-ciri hingga ketentuan hidupnya serta dimensi 



97 

 

tanam dan gambarnya akan ditunjukan pada tabel dibawah ini.5 Hal ini bertujuan 

agar penulis dapat memahami lebih dalam karakter tumbuhan subtropis yang 

nantinya akan berkaitan dengan zonasi dan ukuran dimensi ruang pada 

conservatory dan nantinya yang akan berpengaruh terhadap bentung bangunan. 

5.4. Tinjauan Teknologi Pengaturan Conservatory 

Acuan teknologi yang digunakan untuk menjawab permasalahan 

penciptaan iklim didalam bangunan adalah dengan menggunakan studi preseden 

pada proyek yang sejenis yaitu Garden by The Bay, Singapura.  

Inisiatif utama yang dilakukan termasuk desain pencahayaan alami tingkat 

tinggi, membangun shading untuk mencapai kebutuhan cahaya alami yang 

dituntut di dalam ruang conservatory, sementara pada saat yang sama shading 

tersebut dapat membatasi beban termal.  

Sistem dehumidifikasi dengan menggunakan cairan pengering (Lithium 

Klorida) diterapkan untuk meminimalkan kelembaban yang ada di dalam 

conservatory menuju kelembaban yang optimal serta meminimalkan beban pada 

sistem pendinginan konvensional.  

Energi yang digunakan untuk menggerakan mesin adalah dengan 

menggunakan energil listrik yang dihasilkan melalui biomasa gabungan panas dan 

daya (Combine Heat and Power/ CHP). Aliran limbah yang terdiri dari biomassa 

hortikultura digunakan untuk menyediakan bahan bakar utama untuk sistem CHP 

biomassa dan memanfaatkan limbah panas untuk digunakan pada dehumidifier 

untuk meregenerasi cairan pengering. Selain itu, struktur eksternal diintegrasikan 

untuk memberikan ventilasi aliran udara panas keluar dan pemanenan energi 

terbarukan seperti photovoltaics panel. Untuk menghemat kebutuhan air, dapat 

menggunakan pula teknologi pemanenan air hujan yang dapat dimanfaatkan untuk 

menyiram tanaman. 

Berikut ini adalah diagram penciptaaan iklim yang dilakukan oleh Garden 

by The Bay pada Flower Dome yang memiliki suhu subtropis yang memiliki udara 

sejuk dan kering.  

                                                             

5 Data mengenai tumbuhan subtropis yaitu jenis tanaman, nama tumbuhan mulai dari penutup 
tanah, bunga, hingga pohon yang cukup populer di dunia dilampirkan beserta ciri-ciri, ketentuan 
hidup, dimensi dan gambar. 
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Diagram 12. Dessicant Technology Garden by The Bay 
(Sumber: Ingenia Issue, 2014) 

5.5. Tinjauan Teknologi Smart Farming (Industri 4.0) 

Karena dampak globalisasi, langsung pada kehidupan manusia, pertanian 

dan industri terus melangkah menuju modernisasi hingga menginjak pada revolusi 

4.0 terutama pada industry pertanian. Teknologi komunikasi dan informasi 

memberikan peran yang efektif dalam pertanian modern era ini.  

Jaringan sensor nirkabel dan tag RFID adalah teknologi paling standar 

yang berperan aktif dalam pertanian cerdas. Banyak negara seperti Cina, India, 

Korea, Brasil, Australia, beberapa negara Eropa dan perkebunan Amerika yang 

berbeda, memperkenalkan teknologi pertanian untuk memperkuat ekonomi 

mereka dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi untuk 

peningkatan pembangunan pertanian dan pedesaan. Indonesia akan 

mengembangkan pertanian dengan menggunakan sistem teknologi komunikasi 

dan informasi. Menurut tren terbaru dan perkembangan teknologi dalam Jaringan 

Sensor Nirkabel, telah dimungkinkan untuk menggunakan WSN dalam 

pemantauan dan pengendalian parameter rumah kaca, dalam pertanian presisi. 

Jaringan sensor yang digerakkan sedang digunakan untuk pengelolaan rumah 

kaca. Menggunakan jaringan sensor nirkabel akan mengurangi kemungkinan 

kesalahan manusia yang dapat terjadi saat menyelidiki fakta, tentang metode 

irigasi ideal yang cocok untuk semua kondisi cuaca, jenis tanah dan berbagai kultur 

tanaman. 
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Pertanian pintar terdiri dari banyak implementasi teknologi yang berbeda. 

Aplikasi ini menggantikan teknik pertanian tradisional yang tangguh, tidak dapat 

diandalkan dan memakan waktu dengan pertanian cerdas yang efisien, andal, dan 

berkelanjutan. Irigasi pintar, pengendalian pestisida, pemantauan jarak jauh, 

kontrol keamanan, monitoring lingkungan, kontrol mesin dan proses, dan lainnya 

adalah beberapa contoh-contoh dari teknologi yang telah diterapkan. 

Konsumen cerdas cenderung ke akses online, bagi setiap pengguna akhir 

untuk mendapatkan informasi terkait dengan produktivitas, khususnya elektronik 

konsumen di mana seseorang dapat membeli dan menjual produksi langsung dari 

peternakan dengan melibatkan aplikasi internet, aplikasi web, basis data dan toko 

online. Kemudian dihubungkan dengan smart farm, yang menyiratkan sensor 

untuk kelembaban, cuaca, sistem irigasi, manajemen gudang, deteksi dan 

pemantauan pestisida. Berikut ini adalah gambar yang menunjukan diagram kerja 

teknologi pertanian pintar.  

 

Gambar 30. Sistem Teknologi Pertanian Pintar 
 (Sumber: Aqeel Rehman, 2015) 

Sensor dirancang khusus untuk mengumpulkan banyak informasi dari 

entitas terkait. Sensor komposit utama tersedia untuk iklim, tanah dan tanaman. 

Berikut adalah tabel dari sensor yang ada. Untuk jaringan komunikasi dapat 

menggunakan jaringan internet, maupun Bluetooth sehingga para pengelola dapat 

mengkontrol kehidupan tumbuhan dari suatu tempat yang berbeda. 

Tabel 19. Sistem Sensor Smart Farming  
(Sumber: Aqeel Rehman, 2015) 

No Sensor Sensitivitas 

1 Cuaca 

5. Temperatur 
6. Kelembaban 
7. Tekanan Atmosfir 
8. Arah dan kecepatan angin 

2 Tanah 

9. Suhu 
10. Kelembaban 
11. Konduktivitas 
12. Kadar garam 

3 Tumbuhan 13. Temperatur 
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14. Kelembaban 
15. CO2 
16. Hidrogen 
17. Fotosintesis 

 

 
Gambar 31. Diagram Smart Irrigation System  

(Sumber: warstek.com) 

5.6. Bangunan di Lerengan 

Bangunan di lerengan sebenarnya akan sangat menguntungkan karena 

hubungan langsung antara bangunan dan tanah terjamin. Namun beberapa hal 

perlu diperhatikan dalam merancang bangunan di lahan lerangan. 

Jenis Struktur dan Pondasi atau struktur penopang perlu disesuaikan 

dengan kondisi lahan eksisting yang telah tersedia dengan menggunakan talud 

sebagai dinding penahan tanah namun ada pula hal lain dalam mengatasi 

permasalahan bangunan di lerengan. 

Menurut buku Dasar-dasar Eko Arsitektur karangan Heinz Frick dan Tri 

Hesti M, dijelaskan beberapa metode dalam menyelesaikan struktur pada lahan 

lerengan yaitu:  

Tabel 20. Struktur Bangunan di Lahan Lerengan  
(Sumber: Frick, Heinz dan Tri Hesti, 1998) 

Bangunan di Lerangan Penjelasan 

Perataan tanah 

 

Gambar tersebut merupakan gambar 
dinding penahan tanah dimana dinding 
bangunan berfungsi sebagai penahan 
tanah. 

Dengan peninggian tanah 

 

Terlihat pada gambar bahwa perancang 
menggunakan sistem cut and fill. 
Timbuhan tanah yang ditambahkan 
menciptakan landasan yang berbeda dan 
dapat membahayakan penghuni 

Panggung di atas tiang 

 

Sistem plat dinding sejajar melawan arah 
garis kontur pada lerengan hal ini 
merupakan solusi terbaik. 
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5.7. Pengolahan Landscape pada Ruang Luar 

Dalam menjawab permasalahan ketersediaan ruang luar yang sangat 

besar dalam ilmu arsitektur diperlukan perancangan landscape untuk memberikan 

keharmonisan ruang luar terutama dalam segi desainnya. Hal ini sangat penting 

untuk tempat wisata yang berbasis alam dan taman.  

Berikut ini terdapat 6 prinsip dalam mendesain landscape yang 

diperkenalkan oleh Ingles tahun 2004, yaitu: 

1. Balance (Keseimbangan):  

Hal ini mempengaruhi kenyamanan visual karena sesuatu bila tidak seimbang 

maka secara fisik akan terlihat tidak nyaman. 

2. Focal point (Pusat Perhatian):  

Penciptaan focal point dapat menggunakan elemen lunak, keras, warna, 

tekstur, dan kombinasi dari beberapa objek. Elemen-elemen tersebut memiliki 

karakter komposisi yang kuat, sehingga dapat menjadi sesuatu yang menarik 

perhatian pengunjung. 

3. Simplicity (Kesederhanaan):  

Prinsip ini adalah kenyamanan untuk pengunjung dengan meminimalis kan 

desain dengan menggunakan elemen-elemen yang sangat banyak. 

4. Rhythm & Line (ritme dan garis): 

Prinsip ini merupakan pergerakan suatu objek pada suatu interval dan jarak 

diantara repetisi dari obek tersebut. Sedangkan Garis tercipta saat pertemuan 

dari kedua atau lebih material yang bertemu. Kesatuan dari dua batas material 

juga membentuk garis. 

5. Proportion (Proporsi) 

Memperhatikan proporsi ukuran objek antara elemen-elemen landscape 

lainnya termasuk pula hubungan vertikal dan horizontal. 

6. Unity (Kesatuan) 

Kesatuan memiliki pengaruh dalam mendesain landscape secara 

keseluruhan. Kesatuan ini diukur ketika kelima prinsip lainnya telah 

dimasukan kedalam perancangan desain landscape. 
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5.8. Monitoring Jumlah Kapasitas Manusia dalam Ruang 

Monitoring jumlah kapasitas orang dalam rauangan bertujuan untuk 

mempermudah bagi seorang operator untuk memonitor jumlah orang yang masuk 

ke dalam rungan sehingga tidak terjadi kepadatandalam ruangan. Kebutuhan alat 

ini berupa perangkat keras yang terdiri dari sensor infra merah, photodioda, 

buzzer, dan seven segment. Semua perangkat keras akan dihubungkan ke mikro 

kontroler AT89S52 (Dody Hidayat, 2014). 

Berdasarkan jurnal yang telah didapatkan oleh penulis, bahwa sensor yang 

digunakan adalah infra merah. Sensor ini dapat menampilkan jumlah kapasitas 

orang dengan menghitung jumlah orang yang masuk dan keluar pada ruangan 

yang ditampilkan pada monitor. Kemudian sistem automasi ini dapat diganti 

dengan menggunakan sensor PIR yaitu Passive Infra Red atau dengan Face 

Recognition (Dody Hidayat, 2014).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


