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BAB 5. KAJIAN TEORI 

5.1 Tinjauan tentang Liturgi Gereja Katolik 

Menurut Martasudjita, Liturgi dalam Gereja Katolik dapat didefinisikan menjadi 3 

kategori sebagai berikut: (Salura et al., 2015) 

1. Pengertian Liturgi merupakan pemahaman mengenai hal terkait doa, ibadat, 

urutan ibadat, nyanyian serta alat liturgi serta tata gerak tubuh dalam prosesi. 

Intinya adalah menunjukkan macam-macam makna upacara dan aturan-

aturan yang dilaksanakan oleh umat pada saat kegiatan ibadah berlangsung. 

(Salura et al., 2015) 

2. Pengertian Liturgi dalam konteks sejarah, secara arti kata, liturgi berasal dari 

bahasa Yunani: leitourgia yang berarti berupa sebuah pelayanan ataupun 

karya yang dibaktikan atau ditujukan secara khusus bagi kepentingan 

bangsa. (Salura et al., 2015) 

3. Pengertian Liturgi menurut Konsili Vatikan ke 2 merupakan perayaan misteri 

akan karya penyelamatan Allah melalui Kristus, Sang Imam Agung bersama 

Gereja-Nya dan dalam ikatan oleh Roh Kudus. Pengertian ini menggaris 

bawahi mengenai peristiwa perjumpaan Allah dengan manusia. (Salura et al., 

2015) 

Perjumpaan dan komunikasi Allah dengan manusia dalam liturgy 

memiliki struktur yang dialogis. Dalam struktur Liturgi, dikenal istilah Katabatis 

dan Anabatis. Katabatis merupakan dimensi dimana Allah menawarkan diri Nya, 

hal ini adalah gerakan yang menurun atau horizontal dari Allah kepada manusia. 

Anabatis merupakan dimensi dimana manusia menanggapi karya dan panggilan 

Allah tersebut. Anabatis memiliki gerakan yang sifatnya vertical atau gerakan 

naik ke atas yaitu dari manusia kepada Allah. (Salura et al., 2015) 

5.1.1 Kegiatan Liturgi dan Simbolisasi Katolik(Salura et al., 2015) 

Pada dasarnya seluruh liturgy merupakan simbolisasi Katabatis dan Anabatis 

yang intinya perayaan perjumpaan Tuhan dan Manusia. Menurut Martasudjita, 

terdapat pembagian hierarki sakral secara horizontal (anabatis) dan hierarki 

sakral secara vertical dan orientasi sakral ke arah Altar (katabatis). Altar 

merupakan suatu proses anamnesis (peristiwa mengingatkan Yesus pada waktu 
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disalib) dan epiklese (peristiwa turunnya Roh Kudus). Berikut merupakan 

susunan atau urutan prosesi Liturgi dalam agama Katolik: (Salura et al., 2015) 

1) Persiapan: Umat secara pribadi mempersiapkan diri untuk menerima 

kesakralan dengan bergerak dari ruang profan menuju ke ruang yang kurang 

sakral kemudian menuju ke ruang sakral. (Salura et al., 2015) 

2) Ritus Pembukaan: Imam dan petugas memasuki Gereja menuju Panti Imam 

(sanctuary). Ritus pembukaan mengkondisikan umat agar layak menerima 

sabda. (Salura et al., 2015) 

3) Liturgi Sabda: Umat mendengarkan sabda untuk menyerap dan memaknai 

ajaran Tuhan dan dapat menyatukan diri dengan tubuh Kristus. (Salura et al., 

2015) 

4) Liturgi Ekaristi: Sebagai puncak terpenting bagi agama Katolik, peristiwa ini 

dianggap sebagai simbol menyatunya dengan tubuh Kristus yang 

dikonsekrasikan pada saat Sibori diangkat oleh Imam di Altar sehingga 

menyimbolkan tanda Salib baru. Setelah konsekrasi ini, umat keluar dari 

tempat duduk untuk menerima komuni kemudian kembali ke tempat duduk. 

(Salura et al., 2015) 

5) Ritus Penutup: Umat yang sudah bersih dan bersatu dengan tubuh Kristus 

(menerima berkat) lalu melaksanakan tugasnya masing-masing di luar Gereja 

dengan baik. (Salura et al., 2015) 

5.1.2 Kegiatan Liturgi dan Sakralitas 

Lima ritus penting dalam liturgi seperti yang telah diuraikan sebelumnya, diyakini 

merupakan simbolisasi dari prosesi liturgi dengan uraian sebagai berikut:  

1) Persiapan: Pada prosesi ini merupakan suatu prosesi dari profan menuju 

sakral, prosesi ini dapat menyimbolkan sebagai simbol profan.(Salura et al., 

2015) 

2) Ritus Pembukaan: Pada ritus pembukaan, Panti Umat merupakan batas 

awal dari perjalanan sakral yang dapat disimbolkan sebagai pembersihan 

diri. (Salura et al., 2015) 

3) Liturgi Sabda: Pada ritus ini umat mendengarkan sabda dan siap bersatu 

dengan tubuh Kristus dalam perayaan Ekaristi. Simbol: kumpulan umat 

secara horizontal. (Salura et al., 2015) 

4) Liturgi Ekaristi: Pada ritus ini , acara liturgi merupakan puncak acara yang 

disebut dengan perayaan Ekaristi. Pada prosesi ini, Tubuh Kristus di 

konsekrasikan di Panti Imam. Simbol: pertemuan Tuhan dan Umat.  
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5) Ritus Penturup: pada ritus ini, hampir sama dengan ritus persiapan, yang 

berbeda adalah perjalanan dari sakral ke profan. (Salura et al., 2015) 

5.2 Tinjauan tentang Teologi dan Simbolisasi Keluarga Kudus 

Yesus Maria Yosef (Olla, 2017) 

Berikut adalah beberapa bentuk Simbolisasi Keluarga Kudus sebagai Ikon Allah 

Trinitas menurut Magisterium Gereja dan Ikonografi: 

1) Keluarga dalam Sejarah Penyelamatan 

Keluarga sebagai institusi memberi kemungkinan agar secara manusiawi 

keselamatan dari Allah dapat terwujud. Keluarga menjadi tempat yang 

mempunyai fungsi khusus sebagaimana tercakup dalam pelaksanaan 

Perjanjian Allah. (Olla, 2017) 

Kelahiran Yesus oleh karya Roh Kudus dalam keluarga di Nazareth 

mengungkapkan rencana penyelamatan Allah. Melalui Maria dan Yusuf, 

Kristus masuk dalam lingkup umat Israel, secara khusus dari suku Daud 

tempat lahirnya Mesias. Allah memanggil Maria dan Yusuf dalam sebuah 

bentuk perkawinan yang sangat khusus, agar keluarga menjadi tempat dan 

titik sambung dengan Kristus, Mesias, Putera Manusia, yang datang untuk 

menggenapi ajaran Hukum dan ajaran para Nabi. Keluarga Nazareth 

menjadi tempat persemaian dan tunas Perjanjian Baru. (Olla, 2017) 

2) Keluarga Kristiani: Gambaran Trinitas 

Katekismus Gereja Katolik, setelah merumuskan definisi tentang keluarga 

menegaskan bahwa “keluarga kristiani adalah sebuah komunio atau 

persekutuan pribadi-pribadi, cermin dan gambaran persekutuan Bapa, Putera 

dan Roh Kudus” (KGK no 2205)(Catholics Online, 2001). Penegasan ini 

memperlihatkan bahwa ciri atau kekhasan keluarga kristiani adalah 

panggilannya menjadi ikon Trinitas. Keluarga mendapat rahmat dan 

tugas memaknai dan mewujudkan kasih yang bersumber pada Allah yang 

adalah kasih. (Olla, 2017) 

Dengan mewahyukan diri sebagai Trinitas, maka perlu dipahami bahwa 

Allah bukanlah suati entitas keabadian yang mati tak tersentuh tetapi 

merupakan pribadi yang hidup, yang saling berkomunikasi dalam kasih dan 

kebahagiaan. (Olla, 2017) 

5.3 Kajian Teori Arsitektur Simbolisme 

Menurut Egon Schirmbeck  dalam buku “Form, Idea and Architecture” , prinsip-

prinsip perancangan simbolisme dalam arsitektur adalah:(Arsitek, 2007) 
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 Penciptaan urut-urutan ruang yang berbeda guna mengingatkan orang pada 

„tempat‟ sambil orang berjalan melalui ruang.     

 Arsitektur sebagai media komunikasi.  

 Pembedaan  dan penentuan dari identitas suatu ruang melalui penerangan 

(alami).     

 Pertalian ruang atau bangunan melalui suatu „rantai kejadian‟, sebagai suatu 

pengingat akan „tempat‟ dan pengenalan akan karakteristik ruang yang khas. 

1. Teori Tanda-Simbol-Makna:(Sobur, 2008) 

Menurut Charles Sanders Pierce, tanda dapat dikategorikan sebagai ikon, 

indeks dan simbol. Ikon adalah tanda yang memiliki kesamaan/persamaan 

dengan hal yang dimaksud dan dapat dilihat secara nyata. Indeks adalah 

tanda yang muncul dikarenakan adanya hubungan sebab akibat, dan 

dapat diperkirakan. Simbol adalah tanda yang sifatnya plural, bisa 

dipahami secara berlainan oleh orang lain dan butuh adanya pemahaman. 

(Sobur, 2008) 

2. Teori Fungsi Ritual-Fungsi Bentuk(Salura et al., 2015) 

Mengacu pada disertasi “Relasi Liturgi dengan Ekspresi Bentuk Sakral 

Arsitektur Gereja Katolik” yang menggunakan beberapa pendekatan untuk 

memperoleh konsep ruang yang sakral. Pendekatan yang digunakan 

adalah sebagai berikut: 

a. Sakralitas Fungsi(Salura et al., 2015) 

Sakralitas fungsi ini merupakan gabungan dari pendekatan Eliade, 

Hoffman dan Jones yang mengedepankan aspek Hirarki, Orientasi dan 

Identifikasi untuk menghasilkan sebuah kesakralan. Teori ini 

menyebutkan dalam Gereja memiliki tatanan ruang: ruang transisi  

Panti Umat  Panti Imam (Area tersuci). Tatanan berpusat menuju 

pada Panti Imam. (Salura et al., 2015) 

 

Gambar 5.1. Konsep Sakralitas Fungsi 
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Sumber: Salura,Purnama,dkk (2015), Relasi Liturgi dengan Ekspresi Bentuk 
Sakral Arsitektur Gereja Katolik, Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada 

Masyarakat, Universitas Katolik Parahyangan, Bandung, hlm 49 

b. Sakralitas Bentuk   

Sakralitas bentuk ini merupakan gabungan dari pendekatan Salura 

mengenai kegiatan liturgy, pendekatan Pierce mengenai simbol dan 

tanda serta pendekatan Ashihara mengenai tata ruang luar. Menurut  

Ashihara,  titik  pandang  yang  ideal,  yaitu  jarak  berbanding  tinggi  

lebih besar   dari   satu   dan   kurang   dari   dua   (1<d/h<2). (Salura et 

al., 2015) 

 

Gambar 5.2. Konsep Sakralitas Bentuk 

Sumber: Salura,Purnama,dkk (2015), Relasi Liturgi dengan Ekspresi Bentuk 
Sakral Arsitektur Gereja Katolik, Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada 

Masyarakat, Universitas Katolik Parahyangan, Bandung, hlm 57 
 
 

3. Teori Lapis Makna dalam Arsitektur Gereja Katolik(Laurens, 2014) 

Perencanaan bangunan gereja Katolik terdapat penekanan dasar teologi 

sebagai pedoman utama dalam penataan ruang dan bentuk arsitektur 

Gereja Katolik. Gereja ditujukan untuk mengantarkan kebenaran, 

keyakinan dan membawa para penganutnya kepada tindakan yang 

diharapkan sesuai hakekat agama Katolik sehingga arsitektur gereja selalu 

menjadi simbol kesakralan, membawa makna atau berperan langsung 

dalam pembentukan sebuah makna bagi komunitas Kristen. Makna ini 

tertuang dalam wujud arsitektur Gereja maupun dalam elemen simbolik 

pada obyek arsitekturnya. (Laurens, 2014) 

Dalam arsitektur, makna seakan mengandung pesan yang ada 

dalam tatanannya yang diekspresikan melalui media spasial, temporal dan 

fisikal. Makna berhubungan dengan interpretasi terhadap fungsi dan 

bentuk. Berikut adalah lapis makna dalam gereja Katolik:(Laurens, 2014) 
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a. Makna eksistensial, yaitu makna alami dari arsitektur gereja sebagai 

sebuah artefak; mudah dikenali/ditangkap seseorang secara universal 

melalui atribut formal dari geometri arsitektur gereja Katolik tanpa 

dipengaruhi oleh nilai-nilai agama yang dianutnya. (Laurens, 2014) 

b. Makna pragmatik/fungsional, terkait dengan keberhasilan arsitektur 

mewadahi aktivitas liturgi sesuai aturan Gereja Katolik, yang bisa 

dirasakan umat apabila tatanan ruang memungkinkan dirinya menjalani 

upacara liturgi, menjalani kehidupan sosial dengan sesamanya dengan 

baik. (Laurens, 2014) 

c. Makna simbolik, merupakan makna yang terkait dengan simbol 

kekristenan yang mengandung nilai-nilai sesuai ajaran Katolik, 

keagungan ruang persembahan. (Laurens, 2014) 

d. Makna poetik, sebagai makna yang menandai arsitektur bukan hanya 

dari kehadirannya saja, tetapi merupakan media sekaligus akhir dimana 

orang mengalami arsitektur. (Laurens, 2014) 

 

Diagram 5.1. Pemaknaan dalam Arsitektur 

Sumber: Laurens, Joyce.M, (2014), Makna Trasedental “Dibalik” Bentuk 
Arsitektur Tradisional Jawa pada Gereja Katolik Ganjuran Yogyakarta, Seminar 
Rumah Tradisional-Transformasi Nilai-Nilai Tradisional dalam Arsitektur Masa 

Kini, hlm 4 

5.4 Kajian Teori Arsitektur Green Building(Frick, 2008) 

Green Architecture merupakan konsep yang berusaha meminimalkan pengaruh 

buruk terhadap lingkungan dan manusia dan merupakan sebuah gerakan yang 
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muncul karena isu global warming. Green Architecture dapat diwujudkan dalam 

Konsep „Green Building‟ melalui  penentuan tapak sampai desain, konstruksi, 

operasi, pemeliharaan, renovasi pembongkaran, dan kenyamanan serta 

kesehatan ruang.  

5.4.1 Prinsip passive  cooling(Frick, 2008) 

Sistem penyegaran udara passive cooling memiliki prinsip utama yaitu adalah 

pada proses pengolahan desain ruang, bangunan dan lingkungannya dengan 

tujuan mengurangi transfer panas ke dalam sebuah ruang dan bangunan. Dalam 

penerapan prinsipnya, dibagi menjadi dua aspek yaitu dalam hal desain dan 

pembentukan iklim mikro.  

1. Faktor desain arsitektur 

 Faktor desain arsitektur dalam prinsip passive cooling ini harus 

memperhatikan kondisi site terkait dengan cuaca dan iklim. Berikut adalah 

beberapa faktor tersebut(Latifah, 2015) 

- Orientasi bangunan dan bukaan 

Dalam mendesain sebuah bangunan perlu memperhatikan orientasi 

bangunan kemudian orientasi bukaan pada fasad. Menurut fungsinya, 

bukaan pada fasad dapat dibedakan menjadi 2, yaitu bukaan untuk 

cahaya dan bukaan untuk udara atau aliran angin. Suatu bukaan cahaya 

belum tentu dapat berfungsi sebagai bukaan udara. Namun untuk bukaan 

udara bisa berfungsi juga sebagai bukaan cahaya. (Latifah, 2015) 

- Bentuk, volume dan luas fasad bangunan 

Bentuk, volume dan luas fasad bangunan dapat menentukan seberapa 

besar perolehan dan pelepasan radiasi panas yang diterima oleh suatu 

bangunan. (Latifah, 2015) 

 Contoh pengaruh bentuk, proporsi dan volume bangunan pada 

kenyamanan thermal dapat dilihat pada 2 kondisi sebagai berikut: 

 Bentuk beda, volume sama, luas fasad beda (gambar 5.3) 

 Bila radiasi panas matahari datang dari arah kiri, maka massa A yang 

berbentuk memanjang akan terpapar sinar matahari sebanyak 8 satuan. 

Sementara untuk massa B dengan bentuk menebal, hanya akan terpapar 

sinar matahari sebanyak 4 satuan.  
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Gambar 5.3. Bentuk beda, volume sama, luas fasad beda 

Sumber: Latifah, Nur Laela. Fisika Bangunan 1, hlm.20 

 

 Bentuk sama, volume beda, luas fasad beda (gambar 5.4) 

 Bila radiasi panas matahari datang dari arah kiri, maka massa A akan 

terpapar sinar matahari sebanyak 1 satuan, untuk massa B terpapar 8 

satuan, dan massa C terpapar 16 satuan (Latifah, 2015) 

 

 

Gambar 5.4. Bentuk sama, volume dan luas fasad beda 

Sumber: Latifah, Nur Laela. Fisika Bangunan 1, hlm.20 

  

  Agar diperoleh kenyamanan thermal dalam bangunan yang 

optimal, maka berdasarkan iklim, sebaiknya dimensi bangunan dapat 

dikontrol dengan proporsi tertentu. Bentuk dan proporsi bangunan 

berdasar zona iklim dapat dilihat pada gambar 5.5. (Latifah, 2015) 

A B 

A 

B 

C 
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Gambar 5.5. Bentuk dan proporsi massa bangunan sesuai zona iklim 
Sumber: Latifah, Nur Laela. Fisika Bangunan 1, hlm.21 

- Bentuk dan lokasi bukaan udara 

Bentuk bukaan udara pada fasad bangunan pada dasarnya terdiri dari 11 

tipe bukaan, dapat berupa lubang, celah, jendela, lubang udara, bidang 

dinding yang dapat dibuka, kisi-kisi, jalusi atau sisi bangunan tanpa 

dinding (gambar 4). Terdapat beberapa persyaratan dalam pemilihan 

bentuk bukaan udara pada fasad yang dapat menunjang kenyamanan 

thermal diantaranya adalah desain bukaan yang fleksibel agar arah, 

volume, dan kecepatan sirkulasi udara dalam ruang dapat diatur. Syarat 

lainnya yaitu luas bukaan minimal sebesar 60%-80% luas fasad dan 

minimal 20% luas fasad. Batas kecepatan udara yang nyaman untuk 

kenyamanan thermal dalam gedung sebesar 1,5m/det. 
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  Gambar 5.6. Tipe bukaan udara  
Sumber: Latifah, Nur Laela. Fisika Bangunan 1, hlm.22 

 

  Lokasi bukaan harus tepat sesuai dengan potensi dan kendala 

angin. Apabila kecepatan angin cenderung lemah, secara denah, inlet  

dialokasikan pada fasad dimana angin datang (daerah muka angin). 

Sebaliknya jika kecepatan angin cenderung kuat, secara denah, inlet  

tersebut dapat dialokasikan pada fasad di balik bangunan (daerah 

bayangan angin). Selain itu, syarat lain penempatan lokasi bukaan adalah 

untuk menunjang terjadinya (cross ventilation). Dengan sirkulasi silang 

(cross ventilation), maka arah gerak udara dalam ruang dapat dikondisikan 

lebih merata. Secara potongan inlet dan outlet harus diposisikan tidak 

sama tinggi atau secara denah tidak frontal berhadapan (gambar 5). 
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Karena udara panas bergerak ke atas ruang maka sebaiknya posisi outlet 

lebih tinggi dari inlet. (Latifah, 2015) 

 

Gambar 5.7. Posisi inlet dan outlet secara potongan yang mendukung 

cross ventilation 

Sumber: Latifah, Nur Laela. Fisika Bangunan 1, hlm.23 

- Konstruksi bangunan 

Konstruksi bangunan yang dimaksud adalah pada struktur lantai dan atap 

yang digunakan. Lantai dapat berupa konstruksi lantai panggung dengan 

tujuan menghindari udara lembab yang terakumulasi pada permukaan 

tanah. Selain itu juga pada konstruksi atap yang lebar (untuk membayangi 

pada bukaan fasad) dan miring (agar air hujan dapat teralirkan dengan 

baik). (Latifah, 2015) 

- Site plan 

Ada beberapa faktor yang harus diperhatikan mengenai penataan site 

terkait pembentukan iklim mikro yaitu penempatan massa bangunan 

dengan mempertimbangkan sudut jatuh matahari /pembayangan  (gambar 

6 dan 7) ,  pergerakan udara (penataan massa yang memperhitungkan 

aliran udara yang merata) dapat dilihat pada gambar 8, pemilihan vegetasi 

dimana makin besar dan lebat vegetasi, makin besar pembayangan terjadi 

(gambar 9) , air (dapat berupa kolam). (Latifah, 2015) 
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Gambar 5.8. Pembayangan oleh massa bangunan (site plan) 
Sumber: Latifah, Nur Laela. Fisika Bangunan 1, hlm.28 

 

 

Gambar 5.9. Pembayangan oleh massa bangunan (potongan site) 
Sumber: Latifah, Nur Laela. Fisika Bangunan 1, hlm.28 

 

Gambar 5.10. Penataan massa pada site, pola grid (atas) dan pola 
tersebar (bawah) 

Sumber: Latifah, Nur Laela. Fisika Bangunan 1, hlm.28 
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Gambar 5.11.Pembayangan oleh vegetasi 
Sumber: Latifah, Nur Laela. Fisika Bangunan 1, hlm.28 

2. Faktor elemen pembentuk iklim mikro 

Iklim mikro adalah kondisi cuaca spesifik pada bangunan/ site  yang 

berbeda dengan iklim pada zonanya. Iklim dapat dimodifikasi melalui 

elemen site  agar terbentuk kondisi suhu, kelembaban udara, juga 

kecepatan angin yang dapat menghasilkan kenyamanan thermal. Berikut 

adalah elemen site  pembentuk iklim mikro: (Latifah, 2015) 

- Topografi 

Makin tinggi elevasi dataran dari permukaan laut (0 mdpl), suhu udaranya 

makin rendah. Suatu permukaan tanah dengan kemiringan tertentu atau 

tidak frontal terhadap arah datangnya sinar akan lebih sedikit menerima 

radiasi panas matahari. (Latifah, 2015) 

 Menurut standar SNI 03-6390-2011 tentang Konservasi Energi 

Sistem Tata Udara(Nasional(SNI), 2001) pada Bangunan, untuk wilayah 

dataran tinggi atau pegunnungan dengan suhu udara maksimum rata-rata 

28°C DB dan 24°C WB, umumnya tidak diperlukan pengkondisian udara 

buatan, pencapaian kenyamanan thermal seluruhnya dibebankan kepada 

perancangan arsitektur secara pasif.  

- Material permukaan 

Setiap material memiliki kemampuan pantul sinar matahari yang spesifik, 

disebut albedo (tabel 1). Albedo adalah perbandingan antara radiasi 

matahari yang dipantulkan terhadap yang diterima oleh suatu material. 

Albedo ditulis dalam satuan persen (maks 100) atau angka 0-1. Makin 

tinggi albedo, makin besar kemampuan pantul sehingga dapat 

meningkatkan suhu pada site. Pemantulan dipengaruhi juga oleh warna 
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dan tekstur permukaan. Makin cerah warna dan makin licin permukaan, 

nilai albedo menjadi tinggi. (Latifah, 2015) 

Tabel 5.1. Albedo 
Sumber: Latifah, Nur Laela. Fisika Bangunan 1, hlm.29 

No Material Permukaan Albedo 

1 Salju 0.80-0.95 

2 Pasir kering 0.35-0.45 

3 Pasir basah 0.20-0.30 

4 Tanah kering 0.15-0.60 

5 Tanah basah 0.07-0.28 

6 Rumput pendek 2 cm 0.26 

7 Rumput panjang 1m 0.16 

8 Aspal 0.05-0.20 

9 Beton 0.10-0.35 

10 Bata 0.20-0.40 

 

- Vegetasi  

Vegetasi dapat memodifikasi iklim menjadi iklim mikro. Efektivitasnya 

berubah sesuai pertumbuhan. Vegetasi memodifikasi iklim dengan cara 

pembayangan sinar matahari (berfungsi untuk menurunkan suhu), 

berfungsi sebagai material permukaan dengan begitu albedo akan 

rendah, pengarah atau barrier angin, serta sebagai filter debu. (Latifah, 

2015) 

5.4.2 Teori Mechanic Cooling 

Sistem penyegaran mekanis cooling ini berbeda dengan sistem penyegaran 

active dan passive cooling. Sistem penyegaran ini sudah mengenal 

penggunaan alat bantu dalam menggerakan udara. Seperti dikutip dari buku 

Ilmu Fisika bangunan, jika penyegaran udara secara pasif tidak dapat 

mencapai kenyamanan, maka penyegaran udara harus dibantu dengan 

peralatan penyegaran udara secara mekanis (kipas, pengudaraan paksa dan 

sebagainya). Dengan bantuan peralatan tersebut arus udara dapat diarahkan 

dan pembukaan masuk dan keluarnya udara dapat dibuat jauh lebih 

kecil.(Frick, 2008) 

 Berikut adalah beberapa jenis ventilasi dan sistem penyegaran secara 

mekanis(Frick, 2008) 

A. Penyegaran sisitem exhauster dan intake ventilator 

Penyegaran ini merupakan penyegaran udara secara mekanis dengan 

dua sistem paksaan yaitu exhauster dan intake ventilator. Exhauster 

merupakan sistem penyegaran yang prinsipnya adalah mengisap udara 
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bekas didalam ruang, kemudian di buang keluar (gambar 5.12). Intake 

ventilator merupakan sistem ventilasi yang mengisap udara dari luar 

kemudian dihembuskan ke dalam gedung (gambar 5.13). (Frick, 2008) 

 

Gambar 5.12. Sistem ventilasi exhauster 
Sumber: Frick, Heinz. Seri Konstruksi Arsitektur 8: Ilmu Fisika 

Bangunan. Hlm  92 
 

Keterangan gambar: a) exhauster; b) pengisap udara; c) intake ventilator; 

d) kotak pembagi (meredam kebisingan); e) pemipaan udara Ø 3”; f) 

penghembus udara 

 

 

Gambar 5.13. Sistem intake ventilator 
Sumber: Frick, Heinz. Seri Konstruksi Arsitektur 8: Ilmu Fisika 

Bangunan. Hlm 92 
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Gambar 5.14.Kombinasi exhauster-intake ventilator 
Sumber: Frick, Heinz. Seri Konstruksi Arsitektur 8: Ilmu Fisika 

Bangunan. Hlm 93 
Keterangan gambar: a) exhauster; b) pengisap udara; c) intake ventilator; 

d) kotak pembagi (meredam kebisingan); e) pemipaan udara Ø 3”; f) 

penghembus udara 

 

B. Penyegaran udara dengan mesin pendingin 

Penyegaran udara ini meliputi aspek pendinginan dan pengudaraan 

secara mekanis, yaitu dengan mesin pendingin dan peralatan distribusi 

udara yang lazim dikenal sebagai AC. (Frick, 2008) 

1) Mesin Pendingin 

Mesin pendingin dibagi menjadi 2, yaitu kompresor dan absorber. 

(Frick, 2008) 

- Kompresor: menggunakan energi listrik, cairan pendingin berupa 

Freon (gambar 5.15) 

- Absorber: menggunakan energi surya atau gas, cairan pendingin 

berupa Amonia (gambar 5.16) 
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Gambar 5.15.Mesin pendingin kompresor 
Sumber: Frick, Heinz. Seri Konstruksi Arsitektur 8: Ilmu Fisika 

Bangunan. Hlm  93 
 

Keterangan gambar: Freon dipadatkan  Berakibat panas  

Pertukaran kalor (kondensator) dibuang oleh kipas angin  Freon 

mencair dan melepas dingin 

 

Gambar 5.16.Mesin pendingin absorbsi 
Sumber: Frick, Heinz. Seri Konstruksi Arsitektur 8: Ilmu Fisika Bangunan. 

Hlm  93 

 
Keterangan gambar: Cairan air Litiumhibromid dipanaskan dengan 

energy surya  Menguap  Pencairan dan pertukaran kalor 
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(kondensator) dibuang oleh kipas angin  Litiumhibromid mencair 

dan melepas dingin 

2) Peralatan Distribusi Udara 

Peralatan ini disebut juga sebagai ventilator dan cerobong/duct yang 

berfungsi utuk mengatur aliran udara dengan suhu dan kelembaban 

yang sesuai dengan kebutuhan/pengaturan. (Frick, 2008) 

- Pengaturan suhu udara terpusat(Frick, 2008) 

Penerapan: Gedung dengan pengaturan suhu udara cukup luas 

Kelebihan: Ekonomis dibanding alat pengatur suhu udara ruangan 

Kerugian: Filter udara harus dirawat teratur, penggunaan  Freon 

sebagai cairan pendingin, dan pada cerobong udara dingin. Ketiga hal 

ini memicu sick building syndrome.  

- Pengaturan suhu udara tekanan rendah terpusat (gambar 5.17) 

(Frick, 2008) 

Penerapan: Gedung yang tidak terlalu besar, udara bergerak dari 

bawah ke atas 

Sistem bekerja pada udara dengan tekanan rendah, kecepatan udara 

yang digunakan adalah 2-8m/s. 

 

Gambar 5.17.Pengaturan suhu udara tekanan rendah terpusat 
Sumber: Frick, Heinz. Seri Konstruksi Arsitektur 8: Ilmu Fisika Bangunan. 

Hlm  95 

 

Keterangan gambar: a) ventilator udara bekas; b) ruang pembagi 

udara; c) ruang campur udara bekas-udara segar; d) filter udara; e) 

mesin pendingin; f) ruang penghilang kelembaban; g) ventilator udara 

dingin; h) pengembusan udara bekas; i) pengisapan udara segar; j) 

udara dingin ditiup ke ruangan; k) udara bekas diisap ke luar 
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- Pengaturan suhu udara tekanan tinggi terpusat (gambar 5.18) 

Penerapan: Gedung luas dan tinggi (pencakar langit).  

Kecepatan udara yang digunakan 8-15m/s. Kecepatan udara 

sebesar ini menimbulkan adanya kebisingan akibat gerak udara, 

maka dapat digunakan cerobong udara dingin berbentuk pipa 

bulat dan udara tidak boleh langsung ditiup  ke dalam ruangan.  

 

Gambar 5.18.Pengaturan suhu udara tekanan tinggi terpusat 
Sumber: Frick, Heinz. Seri Konstruksi Arsitektur 8: Ilmu Fisika Bangunan. 

Halaman  96 

Keterangan gambar: a) ruang masuk udara segar; b) filter udara; 

c) mesin pendingin; d) ruang penghilang kelembaban; e) ventilator 

udara dingin; f) diffusor udara dingin; g) pengembusan udara bekas; 

h) pengisapan udara bekas;  

Alat penyegaran udara secara mekanis berupa kipas angin 

(sistem mekanis paling sederhana), exhauster, dan AC (dengan bantuan 

mesin pendingin).  Penerapan sistem penyegaran udara secara mekanis 

dapat menimbulkan beberapa kerugian diantaranya adalah sistem 

perawatan yang harus teratur dan teliti, serta menghasilkan zat-zat yang 

berpotensi untuk mencemari lingkungan (dalam hal ini adalah Freon yang 

dibutuhkan oleh compressor). (Frick, 2008) 

5.4.3 Teori Kenyamanan Thermal 

1. Definisi Kenyamanan Thermal 

Menurut standard 55-1992 ASHRAE (American society of heating, 

refrigerating and air-conditioning engineers), kenyamanan thermal adalah 

keadaan pikiran manusia yang mengekspresikan kepuasan terhadap 
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lingkungan sekitar. Kenyamanan Thermal bersifat individual. Keadaan 

lingkungan tertentu bisa dirasakan oleh individu yang berbeda. 

(Purwanto, 2007) 

2. Faktor-faktor Kenyamanan Thermal 

Faktor-faktor alam yang dominan mempengaruhi kenyamanan termal 

bagi manusia adalah suhu udara, kelembaban udara dan pergerakan 

udara.(Purwanto, 2007) 

A. Suhu Udara 

Suhu udara, dalam kategori ini terdapat dua macam suhu udara: suhu 

udara biasa (air temperature) dan suhu radiasi rata-rata (mean radiant 

temperature=MRT). MRT adalah radiasi rata-rata dari permukaan bidang-

bidang yang mengelilingi seseorang. MRT dapat menimbulkan rasa 

panas bagi seseorang hingga 66%. (Purwanto, 2007) Untuk pengukuran 

kelembapan dapat menggunakan bantuan alat termometer. (Purwanto, 

2007) 

Umumnya, untuk daerah beriklim tropis lembab, kenyamanan termal 

berkisar min 22°C TE (Temperatur Efektif), max 24,5°C TE, optimal 

20,5°C TE. Temperatur udara efektif adalah temperature udara yang 

dirasakan oleh tubuh manusia. Dikarenakan bangunan yang berada di 

Indonesia cenderung terbuka, maka temperature udara luar=temperature 

udara dalam ruang. Perbedaan antara temperature udara luar dan dalam 

sangat kecil.(Purwanto, 2007) 

B. Kelembaban Udara 

Kelembaban Udara merupakan kandungan uap air di dalam udara.  

Biasanya kelembaban udara menjadi penting saat suhu udara mendekati 

atau melampaui ambang batas atas daerah kenyamanan termal dan 

kelembaban udara mencapai lebih dari 70% atau kurang dari 30%. 

Kelembaban udara yang tinggi menyebabkan sulit terjadinya penguapan 

di permukaan kulit sehingga mekanisme pelepasan panas bisa 

terganggu. Bila kelembaban udara rendah, orang menderita efek 

keringnya udara dan untuk mengatasinya diperlukan tambahan uap air 

dalam udara. (Frick, 2008)Kelembaban udara yang mendukung 

kenyamanan termal untuk iklim tropis lembab adalah 40%-

70%.(Purwanto, 2007) 
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Pengukuran kelembapan udara dengan RH adala cara paling umum 

yang digunakan. RH 100% berarti udara telah mencapai titik jenuh 

dimana sudah tidak dapat menampung uap  air lagi (tidak terjadi 

penguapan). Makin lembap udara, maka makin sukar keringat menguap, 

sehingga pelepasan panas tubuh pun terhambat.(Purwanto, 2007) Untuk 

pengukuran kelembapan dapat menggunakan bantuan alat hygrometer.  

Perasaan atas suhu dalam ruang dipengaruhi juga oleh kelembapan. 

Makin tinggi kelembapan, makin rendah suhu maksimal yang masih 

dirasakan nyaman. Pengaruh kelemaban atas suhu dan kenyamanan 

ruang dapat dilihat pada tabel berikut:(Purwanto, 2007) 

Tabel 5.2.Pengaruh kelembapan atas suhu dan kenyamanan ruang 
Sumber: Frick, Heinz. Seri Konstruksi Arsitektur 8: Ilmu Fisika Bangunan. 

Yogyakarta : P.T. Kanisius, 2008. Hlm75 

Kelembapan Suhu nyaman siang 
hari 

Suhu nyaman waktu 
malam 

0-30% 22-30°C 20-27°C 

30-50% 22-29°C 20-26°C 

50-70% 22-28°C 20-26°C 

70-100% 22-27°C 20-25°C 

C. Suhu Median Rata-rata/Mean Radiant Temperature 

Temperatur radian atau suhu median rata-rata merupakan panas yang 

asalnya dari  radiasi objek yang menghasilkan panas. Salah satu contoh 

objek tersebut adalah radiasi matahari. Menurut SNI 03-6572-2001 

tentang Tata Cara Ventilasi dan Pengkondisian Udara pada Bangunan 

Gedung, bila di dalam suatu ruang, mengalami panas pada dinding 

sekitar, maka hal ini akan berpengaruh terhadap kenyamanan manusia di 

dalam ruang tersebut. Pada penerapannya, diusahakan suhu median 

rata-rata sama dengan temperature udara dalam ruang.(Nasional(SNI), 

2001) 

D. Pergerakan Udara 

Pergerakan udara atau angin yang normal dibutuhkan untuk menurunkan 

temperature permukaan kulit. Untuk mendukung kenyamanan termal 

pada iklim tropis-lembab, pergerakan udara optimal berkisar 0,1-1,5 

m/det. Pada suhu udara 25°C, kecepatan angin 0.5 m/detik cukup 

membuat tubuh merasa 2°C lebih dingin. Kecepatan 1m/det cukup 

membuat tubuh merasa 3°C lebih dingin, meskipun pada kenyataaannya 

hanya sebesar 1.5°C.(Nasional(SNI), 2001) 
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5.5 Kajian Teori Pola Perumahan(Werdiningsih et al., 2015) 

Menurut teori De Chiara J (1989), jalan dilingkungan perumahan adalah elemen 

yang menentukan pola pergerakan penghuni. Pola tersebut terjadi dan 

membentuk pola-pola jaringan jalann sebagai berikut: (Werdiningsih et al., 2015) 

1) Pola Grid, merupakan pola jalan dengan menghindari monotonitas dan 

mengurangi beban lalu lintas menerus dengan cara membentuk 

persimpangan-persimpangan yang memberikan hambatan terhadap lalu 

lintas menerus di dalam lingkungan perumahan.  

 

Gambar 5.19.Pola Grid 
Sumber: https://docplayer.info 

2) Pola Simpangan, merupakan pola jalan yang menyerupai pola Grid, namun 

lebih menghindari perpotongan jalan dan mempunyai persyaratan titik 

simpang jalan berjarak 40m.  

 
Gambar 5.20.Pola Simpangan 
Sumber: https://docplayer.info 

3) Pola Radial, pola jalan yang digunakan pada topografi berkontur. Hal ini 

dengan tujuan untuk menciptakan adanya lalu lintas menerus dengan ciri 

geometri jalan dengan berbelok. 
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Gambar 5.21.Pola Radial 

Sumber: https://docplayer.info 

4) Pola Culdesac, merupakan pola jalan masuk ke persil unit rumah yang 

diakhiri dengan putaran membentuk radial memanjang hingga 150m. 

 
Gambar 5.22.Pola Culdesac 
Sumber: https://docplayer.info 

5) Pola Taman, yaitu pola jalan dengan mengembangkan Grid dan Culdesac 

dengan taman sebagai medianya. 

 
Gambar 5.23.Pola Taman 

Sumber: https://docplayer.info 

6) Pola Loop, yaitu pola jalan dengan mengembangkan Culdesac dan Taman. 

 
Gambar 5.24.Pola Loop 

Sumber: https://docplayer.info 
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5.6 Kajian Teori Tata Ruang Luar (Ashihara, 1974) 

Ruang Luar merupakan ruang yang terjadi dengan membatasi alam. Ruang luar 

dipisahkan dari alam dengan memberi “frame”, jadi bukan alam itau sendiri yang 

dapat meluas tak terhingga. Ruang Luar juga berarti sebagai lingkungan luar 

buatan manusia dengan maksud tertentu, suatu ruang sebagai bagian dari alam.  

1. Teori Skala Ruang menurut Yoshinobu Ashihara(Ashihara, 1974) 

Bangunan Gereja Paroki  merupakan sebuah bangunan yang sifatnya 

monumental dan identik dengan ketinggian bangunannya. Terkait dengan 

hal tersebut, dalam menampilkan sisi monumental Gereja tersebut 

terutama dalam kawasan perumahan, skala ruang perlu menjadi 

perhatian khusus. (Ashihara, 1974) 

Sudut pandangan mata manusia secara normal pada bidang 

vertikal adalah 60°, tetapi bila melihat secara intensif maka sudut 

pandangan berkurang menjadi 1°.(Ashihara, 1974) 

Menurut pengamatan Ashihara, D/H<1 merupakan batas 

perubahan nilai dan kualitas ruang. Jadi bila D/H<1, kita akan merasa  

bahwa jarak bangunan menjadi agak kekecilan. Bila D/H=1, maka kita 

dapat merasakan keseimbangan antara tinggi bangunan dan ruang 

diantaranya. Bila D/H=1,2,3 kita masih bisa merasakan pengaruh ruang 

tersebut. Bila D/H=4, pengaruh nilai ruang menjadi hilang dan pengaruh 

timbal balik antara bangunan sukar dirasakan. (Ashihara, 1974) 

2. Teori Enclose dan Tingkatan Ruang Luar(Hakim, 2003) 

Ruang luar, dapat terdiri dari satu ruang, dua ruang atau sejumlah ruang-

ruang yang lebih kompleks, sehingga dalam hal ini mungkin dapat 

digambarkan suatu tingkatan hirarkis untuk ruang-ruang tersebut.  

Sebuah „pemagaran‟ atau batas dari ruang luar, dapat diciptakan melalui 

tingkatan-tingkatan ruang luar. Dalam membuat rencana tingkatan ruang 

luar, ada suatu metode untuk menetapkan batas-batas penggunaan dan 

fungsi ruang. Metode tersebut melalui perbedaan peruntukan ruang dan 

sifat ruang (zoning). Zoning dapat berupa: exterior-semi exterior-interior-

public dan sebagainya disesuaikan dengan peruntukan ruang luar. 

(Hakim, 2003) 

Untuk memberikan penekanan terhadao tingkatan-tingkatan 

ruang, dapat diberikan penambahan titik-titik atau bagian penting sebagai 

nodes. (Hakim, 2003) 
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3. Teori Penekanan dan Aksentuasi (Emphasis) (Hakim, 2003) 

Dominan dapat diartikan sebagai upaya untuk menonjolkan salah satu 

unsut agar lebih tampak terlihat dalam komposisi susunan elemen 

lansekap. Unsur-unsur lansekap lainnya yang tidak menonjol berfungsi 

sebagai penghubung atau pengikat kesatuan. (Hakim, 2003) 

Penekanan ditimbulkan oleh dominannya salah satu komponen 

unsur sehingga menimbulkan kontras terhadap elemen lainnya. 

Penekanan dalam suatu bentuk akan menarik perhatian kita. (Hakim, 

2003) 

Penekanan dapat diciptakan melalui ukuran, bentuk tata letak, 

juga unsur-unsur lain seperti garis, warna, bentuk tekstur, dan ruang.  

Dalam suatu susunan/komposisi, penekanan dapat dipergunakan 

sebagai titik pusat perhatian dan sebagai titik tolak tuntunan mata kita 

dalam melihat wujud dari elemen tersebut. (Hakim, 2003) 

4. Fasilitas Parkir dan Sirkulasi(Hakim, 2003) 

Umumnya, ruang luar dibagi menjadi dua jenis ruang yaitu untuk 

keperluan manusia dan untuk keperluan kendaraan. Ruang untuk 

keperluan manusia dibagi lagi menjadi dua macam yaitu ruang G (gerak) 

dan T (tinggal). (Hakim, 2003) 

Ruang G digunakan untuk menuju ke tempat penting, berjalan 

dengan bebas, aktivitas pergerakan manusia. 

Ruang T digunakan untuk duduk, istirahat, menikmati 

pemandangan, kolam air mancur dan fasilitas umum lainnya.  

Sirkulasi manusia tentu dipengaruhi oleh jarak pencapaian. Jarak 

yang terlalu jauh menyebabkan pola sirkulasi yang direncanakan tidak 

sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Berikut adalah penentuan jarak 

yang ideal dalam sirkulasi manusia: (Hakim, 2003) 

a. Jarak ±300 m merupakan jarak yang mudah dicapai dan 

menyenangkan 

b. Jarak ± 450 m orang masih dapat mencapai namun akan lebih suka 

menggunakan kendaraan, diperkirakan orang masih merasa dapat 

mencapai seluruh bagian-bagian dari daerah berupa lingkaran 

dengan garis tengah 

c. Jarak >450 m orang pada cuaca dan suasana yang umum, sudah 

diluar skala pengertian Arsitektur 
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d. Didalam suatu keadaan jarak maskimum dimana orang masih dapat 

melihat orang lain adalah 1200m 

Fasilitas parkir pada bangunan Gereja Katolik pada kawasan 

perumahan merupakan kebutuhan yang harus disediakan agar tidak 

menjadi beban terhadap lingkungan disekitarnya. (Hakim, 2003) 

Dalam penentuan tata letak parkir, mempunyai beberapa kriteria 

antara lain sebagai berikut: 

a. Parkir terletak pada muka tapak yang datar, lokasi permukaan yang 

datar pada area parkir dimaksudkan untuk menjaga keamanan 

kendaraan agar parkir dengan aman dan tidak menggelinding. 

b. Penempatan parkir tidak terlalu jauh dari pusat kegiatan, bila jarak 

antara tempat parkir  dengan pusat kegiatan cukup jauh, maka 

diperlukan sirkulasi yang jelas dan terarah menuju area parkir.  

 

  


