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BAB 6 

PENDEKATAN PERANCANGAN 
 

6.1 Pendekatan Akustik (Kebisingan) 

Untuk penyelesaian masalah kebisingan pada bangunan maka digunakan 

pendekatan akustik yang dapat meminimalisir timbulnya kebisingan yang berasal dari 

luar maupun dalam tapak. Bangunan projek Kebugaran dan Relaksasi membutuhkan 

lingkungan yang tenang supaya ketika melakukan kegiatan exercise secara holistik, 

terapi, dan relaksasi, pengguna memiliki konsentrasi yang baik sehingga dapat 

melakukan berbagai macam gerakan dengan optimal. Kebisingan yang muncul di 

projek ini merupakan jenis kebisingan terputus – putus (intermitten/interuted noise). 

Dimana suara yang muncul berupa suara yang cukup keras, namun perlahan akan 

melemah dan menghilang. Kebisingan ini berasal dari kendaraan lalu lintas atau jalan 

utama yang terletak di utara tapak. Selain kebisingan yang bersumber dari lalu lintas, 

kebisingan di dalam bangunan itu sendiri juga dapat menjadi suatu permasalahan. 

Maka, penentuan letak bangunan pada tapak perlu diperhatikan berdasarkan 

pendekatan tersebut. Bangunan akan terletak menjorok kearah selatan dalam untuk 

meminimalisir aliran bising yang muncul dari jalan utama arah utara, hal ini dilakukan 

karena lahan yang dimiliki cukup luas. Lalu, untuk penataan ruang, ruang – ruang 

yang membutuhkan keheningan maksimal perlu dipisahkan dari ruang – ruang publik 

yang dapat menimbulkan kebisingan terputus – putus. Selain itu, bukaan yang akan 

digunakan pada bangunan ini tidak dihadapkan secara langsung kearah sumber 

bising supaya suara tidak dapat mengganggu aktivitas di ruangan – ruangan tersebut. 
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Disamping itu bukaan yang juga berfungsi sebagai penghawaan ruang perlu secara 

langsung mendahap kearah angin supaya ruangan memperoleh sirkulasi udara yang 

baik untuk meningkatkan kenyamanan pengguna. 

6.2 Pendekatan Therapeutic Spaces 

Dalam projek Pusat Kebugaran dan Relaksasi ini digunakan konsep 

perancangan berupa therapeutic spaces. Pendekatan ini nantinya akan membantu 

pengguna untuk memperoleh suasana tenang, nyaman, dan relaks melalui arsitektur 

dan lingkungannya. Pendekatan ini sangat tepat untuk digunakan pada projek ini 

karena pada fasilitas kebugaran dan relaksasi dibutuhkan suasana lingkungan yang 

relaks dan mendekat dengan alam supaya dapat menimbulkan suasana stress relief. 

Terdapat beberapa hal yang harus diterapkan pada desain untuk menciptakan 

suasana ini.  

Berdasarkan kriteria desain yang digunakan dalam menentukan konsep, 

digunakan konsep care in the community atau memperhatikan kenyamanan dan 

interaksi pengunjung untuk mendorong terbentuknya interaksi sosial antar pengguna, 

teacher, dan terapis. Hal ini dapat diwujudkan dalam penciptaan sirkulasi yang 

terpusat, mengadakan ruang untuk kegiatan bersama yang disatukan berdasarkan 

fungsi dan aktivitas serupa. Selain itu untuk konsep design for domesticity dapat 

diterapkan dengan memberi kesan pengunjung supaya dapat merasa suasana seperti 

dirumah. Hal ini dapat diterapkan dan diwujudkan dalam melakukan penentuan 

besaran ruang berdasarkan skala manusia untuk memberikan kenyamanan 

psikologis. Selain itu adanya ruang – ruang seperti lounge dan café memiliki konsep 

seperti dirumah, pengunjung dapat melayani diri sendiri atau dibantu dengan pelayan. 
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Pemilihan warna dan aturan intensitas cahaya perlu diperhatikan. Pada bangunan ini 

akan menggunakan warna – warna alam yang lembut. Selain itu pencahayaan pada 

tiap ruang perlu diatur intensitasnya sesuai dengan jenis dan persyaratan ruang. Yang 

ketiga yaitu social valorization dimana diwujudkan dengan memisahkan ruang privasi 

dan ruang yang membutuhkan ketenangan jauh dari sumber kebisingan. Selain itu, 

konsep yang tak kalah penting yaitu integrated with nature dengan memaksimalkan 

elemen alam pada tapak dan sekitar. Hal ini dapat diwujudkan dengan memanfaatkan 

view di selatan lahan, dimana view tersebut merupakan hamparan taman hijau dan 

aliran sungai yang tidak begitu lebar. Selain itu bangunan juga dapat menggunakan 

bentuk alam dan dinamis supaya dapat mendukung konsep integrasi dengan alam 

dan mengurangi kesan kaku pada bangunan. Lalu, perlu digunakan material alam 

serta memperbanyak taman atau ruang terbuka hijau untuk memperkuat kesan alami 

pada bangunan. Konsep – konsep ini yang akan memberi dampak positif pada 

seseorang untuk melakukan kegiatan exercise secara optimal dan melakukan 

kegiatan terapi maupun relaksasi dengan nyaman dan relaks. 

 

 

 

 

 

 

 


