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BAB V LANDASAN TEORI 

5.1 Pengertian redesain 

Dalam arsitektur, merancang ulang identik dengan membangun kembali 

karya arsitektur yang dirasakan kurang tepat guna(Heinz;, 2007) . mengartikan 

kata-kata membangun kembali dengan membongkar secara seksama dan atau 

memperbaiki kesalahan yang telah dibangun. Membangun kembali juga berarti 

menggunakan kembali Gedung yang sudah ada tetapi tidak dimanfaatkan lagi 

seperti fungsi semula. 

Redesain dalam arsitektur dapat dilakukan dengan mengubah, 

mengurangi ataupun menambah unsur pada suatu bangunan. Redesain perlu 

direncanakan secara matang, sehingga didappat hasil yang efisien,efektif dan 

dapat menjawab masalah yang ada dalam bangunan tersebut. 

Alasan mengapa bangunan di redesain karena bangunan ini memiliki 

banyak permasalahan yang berada pada aspek pencapaian,tata ruang bangunan  

utilitas bangunan, kondisi struktur bangunan yang sudah semakin memburuk. 

Redesain juga harus memperhatikan lingkungan yang berada dikawasan tersebut, 

agar bangunan yang setelah dilaukan redesain dapat berdampak positif bagi 

masyarakat. 

5.2 Pengertian Bentuk Arsitektural 

Menurut(Bacon, 1974), bentuk arsitektural adalah titik temu antara ruang 

dan massa. Bentuk arsitektur ditunjang oleh beberapa unsur lain yaitu dari segi 

ukuran (dimensi panjang, lebar, kedalaman suatu bentuk), warna, tekstur. Bentuk 

juga memiliki sifat yang saling terkait yang menentukan pola dan komposisi 

elemen, yaitu posisi, orientasi, dan inersia visual. Di dalam arsitektur, bentuk dasar 



66 
 

berupa bidang lantai, dinding, langit-langit yang menutup ruang, bukaan pinta dan 

jendela serta kontur tapak.  

Bentuk arsitektural dapat dibagi menjadi 2 macam menurut jenis 

pembentukannya, terdapat bentuk subtraktif (perubahan dengan pengurangan 

sebagian dari volume semula) dan aditif (perubahan dengan penambahan unsur 

tertentu kepada volumenya) (Ching, 1991). Dalam bentuk ini akan dikaji secara 

khusus bentuk yang bersifat aditif, berdasarkan sifat hubungan yang timbul 

diantara bentuk komponen maupun konfigurasi keseluruhan. Bentuk dapat dibagi 

menjadi 5 bagian yaitu bentuk terpusat yang memiliki bentuk sekunder yang 

mengelilingi suatu inti, bentuk linier terdiri atas bentuk yang diatur berangkaian 

pada sebuah baris, bentuk radial merupakan komposisi bentuk linier yang 

berkembang ke arah luar dari bentuk terpusat dalam arah radial, bentuk cluster 

merupakan kumpulan bentuk yang tergabung karena saling berdekatan, dan 

bentuk grid yang membentuk modular yang dihubungkan dan diatur oleh grid tiga 

dimensi. 

Bentuk dan ruang mempunyai keterkaitan, bentuk arsitektural terjadi pada 

titik pertemuan antara massa dan ruang. Ruang secara konstan melingkupi 

keberadaan tiap mahluk hidup yang berada didalamnya. Adanya keterkaitan 

antara massa dan ruang dalam arsitektur dapat dinilai dan didapatkan skala yang 

berbeda (Ching, 1991). Tidak hanya memperhatikan bentuk melainkan juga 

memikirkan kondisi sekitar, sehingga terdapat hubungan yang serasi antara 

bentuk dan ruang disekitarnya dan dapat mendefinisikan ruang luar yang positif.  

5.3 Kajian teori tata ruang luar  

Ruang Luar merupakan ruang yang terjadi dengan membatasi alam pada 

bidang alas dan dindingnya sedangkan atapnya dapat dikatakan tidak terbatas, 

sebagai lingkungan luar buatan manusia yang memiliki arti dan maksud tertentu 
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dan sebagian merupakan dari alam, arsitektur tanpa atap tetapi dibatasi oleh dua 

bidang yaitu lantai dan dinding atau ruang yang terjadi dengan menggunakan dua 

elemen pembatas. Sehingga lantai dan dinding merupakan elemen penting dalam 

merencanakan ruang luar. Terjadinya ruang luar disebabkan karena adanya ruang 

mati, yaitu ruang yang terbentuk tanpa direncanakan, tidak terlingkupi dan tidak 

dapat digunakan dengan baik, ruang mati dapat diubah menjadi ruang hidup 

apabila dalam perencanaan lokasi tapak, bangunan ditentukan letaknya dengan 

sebaik-baiknya dengan memperhatikan fungsi dan keseimbangan serta segi 

estetis. 

5.3.1 Teori skala ruang menurut Yoshinobu Ashihara 

Sudut pandangan mata manusia secara normal pada bidang vertikal 

adalah 600, tetapi bila melihat secara intensif maka sudut pandangan berkurang 

menjadi 10. Menurut pengamatan Yoshinobu, D/H<1 merupakan batas perubahan 

nilai kualitas ruang. Jadi 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.(Onggodiputro, 

1986) 

5.3.2 Teori enclose dan tingkatan ruang luar  

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 hirarki untuk ruangan tersebut. Sebuah batas dari ruang luar dapat 

diciptakan melalui tingkatan ruang luar. Dalam membuat rencana tingkatan ruang 

luar, ada suatu metode untuk menetapkan batas penggunaan dan fungsi ruang. 

Metode tersebut melalui perbedaan peruntukan ruang dan sifat ruang. Zoning 

dapat berupa eksterior – semi eksterior – interior – public dan sebagainya 
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disesuaikan dengan peruntukan ruang luar. Untuk memberikan penekanan 

terhadap tingkatan ruang, dapat diberikan penambahan titik atau bagian penting 

dari nodes.(Onggodiputro, 1986) 

5.3.3 Fasilitas parkir dan sirkulasi 

Fasilitas Parkir dan Sirkulasi 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).  Ruang G digunakan untuk menuju ke tempat penting, berjalan 

dengan bebas, aktivitas pergerakan manusia. Ruang T digunakan untuk duduk, 

istirahat, berinteraksi amatar individu dan menggunakan fasilitas umum lainnya.  

Sirkulasi manusia tentu dipengaruhi oleh jarak pencapaian. Jarak yang terlalu jauh 

menyebabkan fasilitas parkir pada bangunan pasar pada kawasan permukiman 

dan pertokoan merupakan kebutuhan yang harus disediakan agar tidak menjadi 

beban terhadap lingkungan disekitarnya.(Onggodiputro, 1986) 

5.4 Kajian Tata Ruang Dalam 

Ruang dalam adalah ruang yang terbentuk oleh bidang-bidang pembatas 

fisik berupa lantai, dinding dan langit-langit. Bukaan, skala dan pelengkap visual 

ruang seperti tekstur, warna dan bahan pada bidang pembentuk ruang dalam 

merupakan penentu kualitas ruang. Elemen-elemen yang membentuk ruang 

dalam adalah: 

5.4.1 Lantai 

Lantai merupakan bidang horizontal yang membatasi dan membentuk 

ruang. Lantai berperan sebagai bidang tempat terjadinya aktivitas. Lantai juga 

dapat diberi bukaan (void) untuk melihat aktivitas yang berada di bawahnya. 

5.4.2 Dinding 
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Dinding merupakan bidang vertikal yang membatasi dan membentuk 

ruang. Tinggi dinding biasanya setara dengan sudut pandang maksimal manusia. 

Dinding dapat diberi bukaan berupa pintu yang digunakan sebagai sirkulasi 

manusia, maupun jendela sebagai elemen pencahayaan, penghawaan dan view 

ke luar maupun ke dalam. Dinding juga dapat berupa partisi sehingga ruang yang 

terbentuk adalah ruang fleksibel.   

Partisi adalah elemen konstruksi yang berfungsi sebagai sekat, pemisah 

ruang, pintu geser dan sebagai jendela. Dinding partisi dalam sistem konstruksi 

vertikal diciptakan untuk memberikan tiga hal yaitu: Batas fisik ruang, batas visual, 

pemisah tata suara (secara permanen atau temporer). Pemisah ruang untuk 

kepentingan emergency seperti fire control dan keamanan publik (secara 

permanen atau temporer). Akomodasi beberapa aktivitas yang berbeda dengan 

pengguna dan suasana yang berbeda juga. (SANTOSO, 2017) 

5.4.3 Plafon 

Plafon adalah bidang horizontal yang membatasi dan membentuk ruang 

serta melindungi pengguna dari hujan dan sinar matahari. Plafon disangga oleh 

dinding sebagai tumpuannya. Bukaan pada plafon berupa skylight berfungsi 

sebagai elemen pencahayaan dan penghawaan. 

5.4.4 Tutupan dan bukaan 

Bukaan dan tutupan berpengaruh pada kontinuitas visual dan fisik ruangan 

tersebut, mempengaruhi orientasi, kualitas pencahayaan, view, alur ruang, dan 

sirkulsi di dalam ruang. 

5.5 Tinjauan Tata Ruang Pasar 

5.5.1 Kriteria Tata Ruang Pasar (M. K. R. INDONESIA, 2008) 

A. Penataan Ruang Dagangan 
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1. Pembagian area sesua dengan jenis komoditi,sesuai dengan sifat dan 

klasifikasinya seperti basah, kering ,penjual ungags hidup,pemotongan 

unggas 

2. Pembagian zoning yang diberi identitas 

3. Tempat penjual daging, unggas dan ikan ditempatkan di tempat khusus 

4. Setiap los memiliki Lorong yang lebarnya minimal 1,5 meter  

5. Setiap los memiliki papan identitas yaitu nomor, nama pemilik agar 

mudah terlihat 

6. Jarak tempat penampungan dan pemotongan ungags dengan bangunan 

pasar utama minimal 10 m atau dibatasi dengan tembok pembatas 

minimal ketinggian 1,5m 

B. Ruang Kantor Pengelola 

1. Ruang kantor memiliki ventilasi minimal 20% dari luas lantai 

2. Tingkat pencahayaan ruangan minimal 100 lux 

3. Tersedia ruangan bagi pengelola dengan tinggi langit-langit sesuai 

ketentuan yang berlaku 

4. Tersedia toilet dan tempat cuci tangan 

C. Tempat Penjual Bahan Pangan dan Makanan 

1. Tempat penjual bahan pangan basah 

Memiliki meja tempat jualan dengan permukaan rata dengan kemiringan 

yang cukup sehingga tidak menimbulkan genangan air dan tersedia tempat 

pembuangan air, setiap sisi memiliki sekat pembatas dan mudah dibersihkan, 

dengan tinggi minimal 60 cm dari lantai dan terbuat dari bahan tahan karat dan 

bukan dari kayu, penyajian harus digantung,tersedia tempat untuk mencuci bahan 

pangan dan peralatan, saluran pembuangan limbah tertutup dengan kemiringan 
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sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan tidak melewati area penjualan, tersedia 

tempat sampah kering dan basah, kedap air, tertutup dan mudah diangkat 

2. Tempat penjual bahan pangan kering 

Mempunyai meja tempat penjualan dengan permukaan yang rata dan 

mudah dibersihkan, dengan tinggi minimal 60 cm dari lantai, meja tempat 

penjualan terbuat dari bahan yang tahan karat dan bukan dari kayu, Ttersedia 

tempah sampah kering dan basah, kedap air, tertutup dan mudah diangkat, 

tersedia tempat cuci tangan yang dilengkapi dengan sabun dan air yang mengalir 

3. Tempat penjual makanan siap saji 

Tempat penyajian makanan tertutup dengan permukaan yang rata dan 

mudah dibersihkan dengan tinggi minimal 60 cm dari lantai, tersedia tempat cuci 

tangan yang dilengkapi dengan sabun dan air yang mengalir, tersedia tempat cuci 

peralatan dari bahan yang kuat, aman, tidak mudah berkarat, dan mudah 

dibersihkan, saluran pembuangan air limbah dari tempat pencucian harus tertutup 

dengan kemiringan yang cukup, Tersedia tempah sampah kering dan basah, 

kedap air, tertutup dan mudah diangkat. 

4. Area Parkir 

Adanya pemisah yang jelas pada batas wilayah pasar, adanya parkir yang 

terpisah berdasarkan alat angkut seperti mobil, motor, sepeda, dan becak, tersedia 

area parkir khusus pengangkut hewan hidup dan hewan mati, tersedia bongkar 

muat khusus yang terpisah dari tempat parkir dan pengunjung, tidak ada genangan 

air, tersedia tempat sampah dengan minimal jarak radius 10 meter, adanya tanda 

masuk dan keluar yang jelas, adanya tanaman penghijauan, adanya resapan air 

dipelataran parkir. 

5.5.2 Penataan Komoditi Barang Dagangan 
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Dalam penataan sebuah pasar terutama kaitannya dengan komoditi 

barang dagangan menurut (David Dewar and Vanessa Watson, 1990)dibedakan 

penempatannya sesuai sifat barang tersebut. Barang yang memiliki karakter 

hampir sama seperti buah dan sayur ditempatkan berdekatan dengan daging dan 

ikan. Penempatan barang sesuai dengan komoditi yang sejenis memiliki manfaat 

yaitu memudahkan para pembeli untuk memilih dan membandingkan harga, 

mengelompokan setiap komoditi barang yang memiliki karakter penyelesaian yang 

berbeda seperti bau dan pandangan, tempat bongkar muat, dan sistem utilitas, 

setiap barang membutuhkan lingkungan yang spesifik untuk mengoptimalkan 

penjualan seperti butuh pencahayaan dan penataan khusus seperti pakaian dsb. 

5.5.3 Ruang Terpinggirkan 

Permasalahan yang sering dijumpai dengan layout fisik ruang pasar adalah 

permasalahan ruang terpinggirkan / spatial marginalitazion (David Dewar and 

Vanessa Watson, 1990). Layout ini berhubungan dengan pergerakan pengunjung 

dalam sebuah pasar yang terkait dengan tata ruang los dan kios. Penyebaran dari 

pergerakan pedestrian dipengaruhi oleh tiga faktor utama yaitu lingkungan, 

orientasi dari pasar pada pola sirkulasi pedestrian yang dominan, dan kontak 

visual. Sirkulasi dalam pasar akan berpengaruh pada sering atau jarangnya suatu 

tempat kios da los dikunjungi oleh pembeli, sehingga dalam sebuah pasar tidak 

menutup kemungkinan dijumpai tempat yang mati / jarang dikunjungi oleh pembeli 

(dead spots). 

5.6 Kajian Sirkulasi Ruang Dalam 

5.6.1 I Pattern 

Pola I adalah pola yang paling efisien untuk diterapkan di bangunan 

komersial. Pola ini akan bekerja maksimal bagaimanapun betuk tapak dari 

bangunan karena pola ini sangat fleksibel dalam penataannya. Pola ini juga 
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memudahkan dalam pengawasan jika deretan toko di dalamnya tidak terlalu 

panjang. 

 

Gambar 31. I pattern  
Sumber (Callender, 1973) 

5.6.2 L Pattern 

Pola L adalah susunan kedua yang paling efisien. Pola ini memiliki 

beberapa jalur kecil sebagai alternatif jalur sirkulasinya. Pola ini biasanya 

diterapkan di bangunan komersial yang memiliki bentuk tapak kurang beraturan. 

 

Gambar 32.L pattern 
Sumber (Callender, 1973) 

5.6.3 U Pattern 

Pola ini digunakan pada bangunan yang membutuhkan area servis yang 

lebar karena membutuhkan kontrol yang tinggi. Pola ini biasanya diterapkan di 

showroom mobil. Namun pola seperti ini kurang efisien untuk diterapkan pada 

bangunan yang mewadahi pengunjung dalam jumlah banyak sekaligus. 

 

Gambar 33.U pattern 
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Sumber(Callender, 1973) 

5.6.4 T Pattern 

Pola T sebenarnya hampir sama dengan pola L, perbedaan dari kedua pola 

tersebut adalah pola T memiliki tingkat pengawasan yang lebih baik dibandingkan 

pola L baik dari pihak keamanan atau penjual dan pembeli yang da di dalam 

bangunan. 

 

Gambar 34.T pattern 
Sumber(Callender, 1973)  

  


