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BAB 5 

KAJIAN TEORITIK 

 

5.1 Elaborasi Teoritik 

Olahraga atau exercise merupakan upaya untuk meningkatkan kebugaran 

tubuh. Terdapat beberapa jenis exercise yang secara holistik dapat memberikan 

dampak kesehatan pada fisik maupun psikologis makhluk hidup. Exercise tersebut 

meliputi yoga & meditasi serta pilates. Selain memiliki dampak tersebut olahraga ini 

memiliki banyak manfaat seperti penyembuhan atau perbaikan fungsi gerak sendi dan 

postur tubuh. Dalam proses perbaikan fungsi gerak dan postur tubuh dapat dibantu 

dengan exercise lain seperti stretch and heal. Program ini memiliki manfaat yang baik 

untuk merenggangkan otot – otot yang sering kaku dan dapat memperbaiki postur 

tubuh secara berkala. Olahraga seperti yoga dan pilates saat ini juga sudah menjadi 

lifestyle atau gaya hidup orang – orang yang tinggal di kota, karena dengan melakukan 

olahraga ini seseorang bisa mendapatkan manfaat yang menyeluruh terhadap fisik 

dan psikologis.  

Kebugaran tubuh juga dapat didukung dengan upaya melatih fungsi jantung. 

Jantung yang baik akan membuat seseorang menjadi tidak mudah lelah ketika 

beraktivitas, pernafasan menjadi lebih teratur dan tidak mudah lelah. Terdapat 

beberapa upaya yang dapat mengoptimalkan fungsi jantung, salah satunya dengan 

exercise. Bentuk exercise untuk jantung biasanya disebut dengan cardio exercise. 

Cardio exercise salah satu contohnya sepeti circuit training. Circuit training yang 

dimaksud merupakan olahraga yang dilakukan secara beruntut dengan variasi yang 
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bermacam – macam. Variasi tersebut seperti latihan kekuatan atau beban dengan 

sistem yang beruntut dalam waktu yang ditentukan. Sehingga selain dapat 

bermanfaat untuk kekuatan otot tubuh juga dapat bermanfaat untuk jantung. 

Perkembangan exercise yoga dan pilates di Indonesia sekarang sudah 

berkembang sangat pesat. Hal ini ditandai dengan banyaknya studio olahraga yang 

menyediakan program latihan ini. Latihan ini juga bisa dilakukan oleh banyak 

kalangan, pria maupun wanita, usia muda maupun dewasa. Banyak remaja dan 

dewasa yang saat ini menggandrungi olahraga ini karena dipercaya dapat 

memberikan banyak manfaat. Tingkat stress atau tekanan dalam diri sering muncul di 

era saat ini karena era teknologi selain dapat menimbulkan dampak positif juga dapat 

menimbulkan efek negatif bagi mental atau psikologis seseorang. Sehingga untuk 

mencapai kesehatan psikologis juga dapat dilakukan upaya terapi melalui exercise 

maupun relaksasi. 

5.1.1 Teori Penyelesaian Terdadap Kenyamanan Akustik 

Kenyamanan akustik dipengaruhi oleh tingkat kebisingan yang muncul. 

Kebisingan merupakan suara atau bunyi yang tidak diinginkan yang berasal dari 

suatu usaha atau kegiatan dalam tingkat dan waktu tertentu yang dapat 

menyebabkan gangguan terkait dengan kesehatan manusia dan kenyamanan 

lingkungan (Kepmen LH No. 48 tahun 1996). Dengan kata lain, kebisingan 

merupakan kemunculan suara yang tidak dikehendaki. Penyebab dari kebisingan 

dapat mempengaruhi banyak aspek dalam kehidupan, termasuk aspek fisik 

maupun psikologi manusia. 
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Kebisingan tingkat tinggi dapat menyebabkan permasalahan fisik berupa 

gangguan pendengaran serta gangguan komunikasi, yang selanjutnya akan 

mempengaruhi performa kerja atau aktivitas manusia. Jika manusia merasa 

performa atau mobilitas kerjanya tidak maksimal, sulit konsentrasi, dan  mudah 

lelah, dalam jangka waktu singkat maupun panjang hal ini dapat  mempengaruhi 

kondisi psikologis dimana akibatnya manusia akan mudah tertekan atau stres. 

Kebisingan dapat dibagi menjadi beberapa jenis. Menurut Buchari (2007), 

kebisingan dibagi menjadi 4 jenis sebagai berikut: 

1. Kebisingan kontinyu spektrum frekuensi luas. Kebisingan ini dapat berasal dari 

bunyi peralatan mesin, dapur pijar, dan lain sebagainya. 

2. Kebisingan kontinyu spectrum frekuensi sempit. Kebisingan ini dapat berasal 

dari suara gergaji sekuler, katup gas, dan lain – lain. 

3. Kebisingan terputus – putus (intermitten/interuted noise), merupakan 

kebisingan yang sifatnya dari tinggi ke lemah. Dimana suara yang muncul berupa 

suara yang cukup keras, namun perlahan akan melemah dan menghilang. 

Kebisingan ini biasanya berasal dari kendaraan lalu lintas, transportasi udara dan 

transportasi darat seperti kereta api. 

4. Kebisingan Impulsif, merupakan perubahan tekanan suara melebihi 40 dB 

dalam waktu sangat cepat dan biasanya mengejutkan pendengarnya. 

5. Kebisingan Impulsif Berulang, sama dengan kebingan impulsif namun secara 

berulang. 
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Dalam menyelesaikan permasalahan mengenai kebisingan pada projek 

Kebugaran dan Relaksasi ini maka setelah melakukan analisis tapak dan 

kebisingan tahap utama yang dilakukan merupakan penataan bangunan dan 

ruang berdasarkan orientasi yang sesuai. Menurut Christina E. Mediastika, Ph.D 

dalam buku Akustika Bangunan (2005), terdapat prinsip – prinsip akustika 

bangunan yang dapat digunakan untuk mengurangi kebisingan. Jika bangunan 

berada di luasan lahan yang berlebih maka bangunan diletakkan menjorok jauh 

dari sumber kebisingan. Sehingga pada bagian depan akan terbentuk area 

terbuka yang dapat meminimalisir aliran kebisingan yang masuk ke dalam 

bangunan. Dengan prinsip ini maka bangunan tidak secara langsung 

berhubungan dengan sumber kebisingan yang muncul langsung dari jalan raya. 

Namun jika lahan terbatas, prinsip yang digunakan merupakan prinsip desain 

terhadap bentuk bangunan. Pemilihan layout bangunan dapat menggunakan 

layout U untuk bangunan publik dan layout L untuk bangunan privat. Selain itu 

penataan ruang ruang perlu diperhatikan untuk memisahkan area ruang tenang 

dengan area ruang dengan sumber kebisingan dengan tingkat diatasnya. Untuk 

ruang – ruang yang membutuhkan ketenangan maka dijauhkan dari area yang 

menimbulkan sumber kebisingan.  

Bangunan tentu membutuhkan bukaan atau lubang ventilasi tertentu 

supaya terjadi sirkulasi atau pengahwaan yang dapat menunjang kenyamanan 

pengguna. Untuk meminimalisir masuknya kebisingan dalam ruangan, selain 

mengatur orientasi dan layout bangunan, untuk bukaan – bukaan tertentu 

diusahakan untuk tidak menghadap secara langsung pada sumber kebisingan.  
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5.1.2 Teori Penyelesaian Terhadap Penciptaan Suasana Pada Projek 

Dalam mendukung terbentuknya suasana dalam ruangan kenyamanan 

terhadap visual maupun non visual sangat penting. Pengaruh arsitektur dan 

lingkungan dapat mendukung peningkatan performa manusia dalam melakukan 

kegiatan dalam area tersebut. Fasilitas kesehatan maupun kebugaran dibutuhkan 

kontribusi secara aktif dengan merelaksasi dan mengembalikan semangat pada 

pelaku agar dapat sehat kembali. Aspek tersebut dapat dirasakan oleh seseorang 

melalui kenyamanan bangunan, lingkungan, dan fasilitas yang dimiliki oleh 

bangunan tersebut. Lingkungan harus dapat menstimulasi kesadaran positif 

dalam diri seseorang dengan memperbanyak hubungan dengan alam, budaya, 

maupun orang – orang disekitarnya. Selain itu adanya perijinan privasi, 

memperbanyak waktu relaksasi, serta keindahan juga dapat mendukung suasana 

dan kenyamanan di suatu tempat. 

Menurut Nabilla dan Murni (2017), penggunaan konsep therapeutic 

spaces dapat dikatakan sebagai lingkungan yang terbangun dan terpusat pada 

manusia yang bertujuan untuk mengidentifikasi dan mendukung elemen spasial 

yang berinteraksi dengan fisiologi maupun psikologi manusia. Dalam menentukan 

konsep perancangan dapat digunakan Metode Pemrograman Arsitektur oleh 

Donna P. Duerk. Proses perancangan berangkat dari permasalahan – 

permasalah untuk mencari informasi terkait hal – hal yang sudah ada untuk 

mencapai tujuan yang akan dicapai, kriteria rancang (performance requirements), 

dan konsep yang dikembangkan untuk mencapai wujud yang diinginkan (future 

state). Kriteria perancangan desain yang diterapkan pada rancangan meliputi: 
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1. Care in the community; Rancangan perlu ditentukan sedemikian rupa untuk 

mendorong dan mengakomodasi terjadinya interaksi atau sosialisasi terhadap 

pengguna. 

2. Design for domesticity; Rancangan harus dapat menciptakan suasana yang 

nyaman seperti saat berada di rumah. 

3. Social valorization; Rancangan perlu menyediakan serta menjaga privasi dan 

kemananan penggunanya.  

4. Integrated with nature; Rancangan wajib memanfaatkan serta memaksimalkan 

elemen – elemen alami pada tapak dan sekitarnya.  

Menurut Nicola Davies (2018), dalam menerapkan therapeutic space 

pada desain perancang harus memastikan bahwa pengguna dapat memperoleh 

kenyamanan dalam melakukukan aktivitas dengan lingkungan yang ramah, 

nyaman, hangat, dan lingkungan yang aman untuk kenyamanan emosional tiap 

individual. Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam mendesain sebagai 

berikut: 

1. Warna 

Penggunaan warna yang dapat memberikan rasa hangat dan menenangkan 

kondisi emosional pengguna dengan warna yang lebut, seperti biru, hijau, atau 

cokelat. 

2. Alam 

Elemen alam dapat dipercaya sebagai komponen yang dapat meningkatkan 

kesehatan emosional pada seseorang. Hal ini dapat dilakukan dengan cara 
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meletakan beberapa jenis tanaman pada ruangan, adanya lansekap atau 

instalasi yang berhubungan dengan alam seperti filosofi alam atau air mancur, 

selain itu penting adanya akses untuk taman hijau yang dapat memberikan 

dampak positif terhadap mood seseorang. 

3. Material 

Menurut suatu penelitian, seseorang lebih memilih warna kayu yang natural 

dengan serat atau teksturnya dripada kayu tanpa tekstur. Seseorang juga merasa 

lebih nyaman dengan penggunaan kayu – kayuan pada bangunan dibandingkan 

penggunaan kaca. Namun, jika penggunaan material kayu natural  pada 

permukaan seperti lantai dan dinding sekitar 45% dari ruangan maka ruangan 

tersebut akan kehilangan efek stress relief. Seseorang juga tidak nyaman jika 

melihat ada bekas – bekas fingerpint atau semacamnya yang terdapat pada 

material tertentu. 

4. Jendela  

Sebisa mungkin selalu ada bukaan untuk membiarkan cahaya alami masuk ke 

dalam ruangan untuk menimbulkan kesan ruang yang cerah terbuka dan hangat. 

5. Pengaturan cahaya 

Dalam merancang suatu ruangan diperlukan pengaturan intensitas cahaya yang 

sesuai dengan fungsi dan kebutuhan dari ruang tersebut. 

6. Privasi 

Perancangan akustik perlu dipastikan dengan baik sesuai dengan fungsi dan 

kebutuhan yang terdapat pada suatu ruang. Ruang harus mampu menjaga 
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keprivasian komunikasi orang – orang yang ada di dalamnya. Gerbang atau pintu 

masuk dan pintu keluar harus bisa memberi kesan privat sehingga pengguna 

merasa aman ketika sudah masuk ke dalam bangunan. 

7. Furnitur yang Lembut 

Penggunaan soft furnishing atau hiasan yang lembut pada furniture sangat 

penting dalam pembentukan suasana ruang. Contohnya penggunaan karpet 

pada lantai dapat memberikan rasa nyaman. 

Selain beberapa hal yang wajib dilakukan untuk menciptakan ruang 

therapeutic spaces, terdapat larangan – larangan yang perlu diperhatikan dalam 

merancang sebagai berikut: 

1. Ruang tertutup 

Ruangan yang tertutup akan memberi kesan terpenjara bagi seseorang. Tanpa 

adanya bukaan atau jendela memberikan kesan tekanan dan tidak ada 

kebebasan pada seseorang. 

2. Berantakan 

Ruangan perlu ditata dengan rapid dan bersih dengan mengorganisir peralatan – 

peralatan yang digunakan sesuai dengan jenisnya. Hal ini dapat mendukung rasa 

senang dan nyaman pada seseorang. 

3. Ruang Tunggu yang Terbengkalai 

Ruang tunggu perlu diperhatikan penataan dan interior spaces nya dengan 

memberikan suasana melalui elemen – elemen alam, visual warna dan 
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pencahayaan sehingga seseorang dapat merasa nyaman ketika menghabiskan 

waktu untuk menunggu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


