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BAB V  KAJIAN TEORITIK 

5.1 Landasan Teori Sistem Spasial pada Wellness Retreat 

5.1.1 Standar Sirkulasi Bangunan dengan Tuntutan Kenyamanan 

Psikologis 

Berdasarkan Time Saver Standard for Building Type 2nd Edition (De Chiara, 

Joseph; Callender, 1983), perhitungan besaran sirkulasi pada suatu bangunan, 

memiliki standar seperti tabel di bawah ini. 

Tabel V.1: Standar Sirkulasi Bangunan 
Sumber: Time Saver Standard for Building Type 2nd Edition (De Chiara, Joseph; Callender, 1983) 

Presentase Standar 

5-10% Standar ruang gerak minimum 

20% Keleluasaan sirkulasi 

30% Ketentuan kenyamanan fisik 

40% Tuntutan kenyamanan psikologi 

60-100% Keterkaitan dengan banyak kegiatan 

 

5.1.2 Principles of Design for Mental Health 

Beberapa poin penting dari bangunan untuk kesehatan mental yang baik (Hassell, 

2014), antara lain: 

A. Light 

Sudah banyak diketahui bahwa baik cahaya matahari maupun 

pencahayaan buatan, dapat memberikan pengaruh positif yang signifikan 

terhadap kesehatan dari masyarakat secara umum, dan juga kesehatan mental 

dari pasien secara khusus. Penelitian yang menunjukkan bahwa cahaya terang - 

alami atau buatan - dapat meningkatkan keadaan permasalahan kesehatan 

seperti depresi, agitasi, tidur, ritme circadian rest-activity, dan durasi kesadaran 

pada dementia dan pasien Seasonal Affective Disorder (SAD). Lebih jauh lagi, 

penelitian menunjukkan bahwa paparan cahaya pagi lebih efektif daripada 

paparan cahaya malam dalam mengurangi depresi (R. Ulrich, Quan, Joseph, 
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Choudhary, & Zimring, 2004). Menggunakan cahaya untuk mengurangi depresi 

adalah tindakan yang relatif murah yang telah terbukti menghasilkan hasil positif 

secara konsisten. Sementara pencahayaan buatan dapat dimanipulasi sepanjang 

proses desain, tata letak awal kamar menghadap ke timur, memungkinkan cahaya 

alami di kamar pasien di pagi hari, dapat memberikan kontribusi yang signifikan 

bagi kesejahteraan pasien. 

B. Elimination of Environmental Stressors  

Dalam upaya pemulihan, pasien kesehatan mental harus terlebih dahulu 

merasa nyaman. Kebisingan, silau, dan kualitas udara adalah beberapa variabel 

lingkungan yang harus dipertimbangkan dalam desain fasilitas perawatan 

kesehatan. Beberapa studi penelitian telah mengidentifikasi bahwa kebisingan 

adalah penyebab utama gangguan tidur, dan ada bukti yang menunjukkan bahwa 

kebisingan meningkatkan stres pada pasien, menyebabkan tekanan darah tinggi 

dan peningkatan denyut jantung. Hal ini terutama terkait di double atau multiple 

bedrooms di mana kebisingan dihasilkan oleh pasien dan staf lain (R. Ulrich et al., 

2004). Namun, pertimbangan antara multiple bedrooms dan single bedrooms lebih 

kompleks daripada kebisingan, dengan mempertimbangkan manfaat sosial dan 

pengawasan. Dengan demikian, intervensi desain yang meminimalkan atau 

menghilangkan kebisingan di seluruh fasilitas, terlepas dari konfigurasi kamar, 

adalah penting. Sementara cahaya alami telah diidentifikasi sebagai sangat 

penting dalam memaksimalkan potensi pemulihan, ruangan dengan terlalu banyak 

cahaya di lokasi yang tidak tepat cenderung menyebabkan ketidaknyamanan, 

seperti kualitas udara dalam ruangan yang buruk. Penelitian menunjukkan bahwa 

peningkatan kualitas lingkungan dalam ruangan berkontribusi terhadap 

pengurangan asma, alergi pernapasan, depresi dan stress(Singh, Syal, Grady, & 

Korkmaz, 2010). 

C. Safety and Security 
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Kepedulian terhadap keselamatan dan keamanan pasien adalah faktor 

konstan dalam semua desain untuk kesehatan mental. Prinsip-prinsip ini penting 

dan saling terkait satu sama lain. Keselamatan secara khusus menjawab 

kebutuhan untuk menjaga pengguna fasilitas dari bahaya, melalui elemen fisik 

dalam desain, sementara keamanan memungkinkan kebebasan bergerak bagi 

pasien dalam fasilitas tanpa mengorbankan perawatan dan keselamatan dari 

pengguna fasilitas. Keselamatan mendasar ditangani melalui desain dengan 

komponen anti-ligature, permukaan anti-slip, universal akses, dan penerapan 

standar konstruksi bangunan yang relevan. 

Desain keamanan yang baik memungkinkan kebebasan bergerak bagi 

pasien dalam batasan-batasan kondisi mereka. Pemahaman yang komprehensif 

dari setiap profil pasien akan mencakup pertimbangan resiko melukai diri, 

kemungkinan melarikan diri atau kekerasan, serta peluang peningkatan kondisi 

mental pasien. Desain arsitektural yang baik dapat membantu dokter ketika 

mempertimbangkan apa yang terbaik bagi seorang pasien. 

D. Observation 

Terkait erat dengan keamanan adalah masalah pengamatan, yang 

idealnya dicapai melalui pengawasan pasif. Cara-cara inovatif untuk meningkatkan 

potensi staf untuk memeriksa pasien dapat dilihat di sejumlah fasilitas baru. 

Memberikan halaman yang aman menjadi pendekatan standar, tetapi ada cara 

lain untuk memaksimalkan pengamatan tanpa mengganggu pasien. Koridor luas 

dengan ruang pertemuan reguler memungkinkan pendekatan kunci rendah untuk 

observasi dan koridor bermuatan tunggal dengan pandangan tanpa gangguan ke 

ruang eksternal juga, memungkinkan staf untuk melanjutkan pekerjaan mereka 

sambil mengawasi kegiatan di seluruh fasilitas. 

E. Avoidance of Visual Disturbance 



76 
 

Visual disturbance dapat terjadi dalam berbagai bentuk, tetapi perencana 

fasilitas kesehatan mental umumnya berupaya menyediakan lingkungan yang 

tenang dengan ruang yang luas dan dengan kekacauan minimal - melalui warna, 

cahaya, furnitur, dan seni. Beberapa bukti yang dikumpulkan melalui wawancara 

kelompok pengguna menunjukkan bahwa lingkungan yang tenang bebas dari 

gangguan teknologi memungkinkan waktu dan ruang pasien untuk berefleksi. 

Sesuatu yang sederhana seperti pemilihan seni dapat berkontribusi pada suasana 

yang tenang: studi tentang seni di rumah sakit menunjukkan bahwa, selain 

manfaat dari akses ke alam, pasien merespons positif seni yang menggambarkan 

alam dan negatif terhadap seni abstrak yang kacau. Ada juga bukti bahwa gaya 

seni yang tidak tepat dapat meningkatkan stres dan memperburuk kondisi lainnya 

(R. Ulrich et al., 2004). 

F. Color 

Warna yang paling bermanfaat dalam membuat orang merasa tenang 

adalah biru. Penelitian telah menunjukkan bahwa warna yang lebih cerah: (putih, 

abu-abu terang, dan warna lebih terang) ditemukan kurang membangkitkan 

gairah, dan kurang dominan daripada warna yang lebih gelap, abu-abu dan hitam 

(Conran, 2011). Namun, efek menenangkan bukan satu-satunya manfaat dari 

pemilihan warna yang baik - pengkodean warna pada lingkungan dapat sangat 

membantu dalam orientasi dan dapat digunakan sebagai bagian dari strategi 

penunjuk jalan. 

G. Group Interaction 

Nilai interaksi sosial untuk pasien dengan permasalahan kesehatan mental 

diteliti dengan baik dan bervariasi sesuai dengan jenis penyakit dan demografi 

pasien. Ada dua aspek sosialisasi - dengan pasien lain, dan dengan pengunjung. 

Budaya memiliki pengaruh besar pada bagaimana orang berperilaku dalam 

pengaturan kesehatan mental - privasi dengan dan untuk keluarga sangat penting. 
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Interaksi sosial dengan keluarga dan teman adalah elemen penting dalam banyak 

program perawatan, dan penelitian menunjukkan bahwa kamar dengan single-bed 

secara signifikan lebih baik daripada kamar dengan multi-bed untuk menampung 

pengunjung. Multiple bedroom bahkan dapat menghalangi kehadiran keluarga 

karena mereka sangat mengurangi privasi dan membatasi jam kunjungan. 

Sementara beberapa pasien yang berbagi kamar yang sama dapat saling 

memberikan dukungan sosial, penelitian menunjukkan bahwa kehadiran teman 

sekamar lebih cenderung menjadi sumber stres daripada dukungan. Ada juga 

bukti kuat bahwa di mana kamar tidur tunggal disediakan, interaksi pasien ke 

pasien dapat ditingkatkan, dan tingkat stres diturunkan, dengan menyediakan 

lounge dengan furnitur nyaman yang diatur dalam pengelompokan kecil yang 

fleksibel (R. Ulrich et al., 2004). Akses ke ruang luar yang cukup besar untuk 

berbagai kegiatan sosial dan kebudayaan untuk diikuti juga penting. 

H. Access to Nature 

Banyak fasilitas kesehatan mental yang dirancang baru-baru ini sangat 

berfokus pada hubungan dengan alam, baik melalui pandangan maupun interaksi 

fisik. Sebuah badan penelitian yang meneliti mengenai bidang desain kesehatan 

ini, secara konsisten menemukan bahwa melihat alam mendorong perubahan 

emosi dan fisiologis positif dan mengurangi emosi negatif melalui perubahan 

tekanan darah dan aktivitas jantung (R. Ulrich et al., 2004). Evaluasi pasca hunian 

dari Rumah Sakit Universitas Gold Coast, di mana fasilitas kesehatan mental 

didasarkan pada model halaman, menunjukkan bahwa durasi perawatan pasien 

dan insiden kekerasan telah berkurang secara signifikan. Studi lain menunjukkan 

bahwa pasien dan keluarga yang menggunakan kebun rumah sakit melaporkan 

perubahan suasana hati yang positif dan mengurangi stress (R. Ulrich et al., 2004). 

Sebagai bonus tambahan, staf di fasilitas dengan taman dapat memanfaatkan 

alam. Taman di tempat kerja dapat mengurangi stres dan meningkatkan hasil 
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melalui membina hubungan sosial dan memberikan pengaruh positif bagi suasana 

pengaturan klinis yang penuh tekanan. 

5.2 Landasan Teori Pembentukan Suasana Ruang pada Wellness 

Retreat 

5.2.1 Kenyamanan Termal 

Menurut Talarosha (2005), penelitian yang dilakukan oleh Lippsmeier 

mengatakan bahwa pada temperatur 26 oC, pada umumnya manusia sudah mulai 

berkeringan dan daya tahan serta kemampuan kerjanya mulai menurun. 

Sementara, Standar Tata Cara Perencanaan Teknis Konservasi Energi pada 

Bangunan Gedung yang diterbitkan oleh Yayasan LPMB-PU membagi suhu 

nyaman untuk orang Indonesia atas tiga bagian sebagai berikut: 

Tabel V.2: Suhu Nyaman 
Sumber: (Talarosha, 2005) 

 Temperatur Efektif (TE) Kelembaban (RH) 

Sejuk Nyaman 
Ambang Atas 

20.5 oC – 22.8 oC 
24 oC 

50% 
80% 

Nyaman Optimal  
Ambang Atas 

22.8 oC – 25.8 oC 
28 oC 

70% 

Hangat Nyaman 
Ambang Atas 

25.8 oC – 27.1 oC 
31 oC 

60% 

Dengan mengkaitkan keduanya, dapat ditarik kesimpulan bahwa suhu 

yang dibutuhkan untuk dapat beraktivitas dengan baik adalah suhu nyaman 

optimal 22.8 oC – 25.8 oC dengan kelembaban udara 70%.  Untuk dapat 

memperoleh kenyamanan tersebut tanpa bantuan peralatan mekanis, lebih jauh 

lagi menurut Talarosha (2005) diperlukan beberapa pengkondisian lingkungan di 

dalam bangunan dengan mempertimbangkan beberapa poin berikut ini: 

A. Orientasi Bangunan 

Lebih jauh lagi, menurut Talarosha (2005), Orientasi bangunan 

mempengaruhi luas bidang bangunan yang menerima pancaran radiasi matahari 

secara langsung. Dengan demikian, bidang bangunan yang terluas sebaiknya 



79 
 

berorientasi ke arah utara-selatan, sehingga sisi bangunan pendek yang 

menerima radiasi matahari langsung (menghadap timur-barat). 

Menurut Talarosha (2005), Ventilasi adalah proses di mana udara luar 

masuk ke dalam ruang sekaligus mendorong keluar udara kotor dalam ruang. 

Untuk dapat mendapatkan ventilasi yang baik, maka posisi bangunan yang 

melintang terhadap angin primer sangat dibutuhkan untuk pendinginan suhu 

udara. Namun sayangnya, jarang sekali terdapat orientasi bangunan yang baik 

terhadap matahari dan arah angin primer sekaligus. Untuk wilayah iklim tropis 

basah, posisi bangunan yang melintang terhadap angin primer lebih dibutuhkan. 

Kecepatan angin dalam ruang yang nyaman adalah 0.15 m/detik. Secara umum, 

untuk mendapatkan pola aliran udara yang baik maka bagian inlet udara perlu 

ditempatkan di bagian atas, luas outlet seukuran atau lebih besar dari inlet, dan 

tidak terhalang oleh perabot. Memberi ventilasi pada ruang antara atap dan langit-

langit (khususnya bangunan rendah) sangat perlu agar tidak terjadi akumulasi 

panas pada ruang tersebut. 

B. Sunshading 

Lebih jauh lagi, menurut Talarosha (2005), apabila tidak bisa dihindari, 

maka pandangan bebas melalui jendela pada sisi ini perlu dihindari, untuk 

mencegah masuknya radiasi panas langsung ke dalam bangunan melalui bukaan, 

sehingga mengakibatkan peningkatan suhu udara dalam ruang, sekaligus 

menghindari efek silau. Efektifitas pelindung matahari dinilai dengan standar 

Shading Coefficient (SC) yang menunjukan besar energi matahari yang diteruskan 

dalam ruang. 

Tabel V.3: Shading Coeficient untuk Elemen Arsitektur 
Sumber: (Talarosha, 2005) 

Elemen Sunshading Shading Coefficient 
(SC) 

Egg-Crate 0.10 

Panel atau Awning (warna muda) 0.15 
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Horizontal Louver Overhang 0.20 

Horizontal Louver Screen 0.60 - 0.10 

Cantilever 0.25 

Vertical Louver (permanen) 0.30 

Vertical Louver (movable) 0.15-0.10 

 

 

Gambar V.1: Elemen Arsitektur sebagai Pelindung Radiasi Matahari  
Sumber: (Talarosha, 2005) 

C. Vegetasi  

Menurut Talarosha (2005), keberadaan vegetasi secara langsung/tidak 

langsung akan menurunkan suhu udara di sekitarnya, karena radiasi matahari 

akan diserap oleh daun untuk proses fotosintesa dan penguapan. Efek bayangan 

oleh vegetasi akan menghalangi pemanasan permukaan bangunan dan tanah di 

bawahnya. Efektifitas pemanfaatan pohon sebagai pelindung matahari juga dapat 

digambarkan dengan angka shading coefficient seperti tabel di bawah:  

Elemen Vegetasi sebagai Pelindung Shading 
Coefficient (SC) 

Pohon tua (dengan efek pembayang yang 
besar) 

0,25 – 0,20 

Pohon muda (dengan sedikit efek 
pembayang) 

0,60 - 0,50 

Tabel V.4: Shading Coeficient untuk Vegetasi 
Sumber : (Talarosha, 2005) 

Vegetasi dapat dimanfaatkan untuk mengatur aliran udara masuk dalam 

bangunan. Menurut White R.F dalam Menciptakan Kenyamanan Thermal 
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Bangunan (Talarosha, 2005) kedekatan pohon terhadap bangunan 

mempengaruhi ventilasi alami dalam bangunan. 

 

Gambar V.2: Jarak Pohon terhadap Bangunan dan Pengaruhnya 
Sumber: (Talarosha, 2005) 

D. Material 

Menurut Talarosha (2005), panas masuk ke dalam bangunan melalui 

proses konduksi (lewat dinding, atap, jendela kaca) dan radiasi matahari yang 

ditransmisikan melalui jendela/kaca. Radiasi Matahari memancarkan sinar ultra 

violet (6%), cahaya tampak (48%) dan sinar infra merah yang memberikan efek 

panas sangat besar (46%), sekaligus merupakan penyumbang terbesar panas 

yang masuk ke dalam bangunan. Radiasi matahari yang jatuh pada pelingkup 

bangunan sebagian dipantulkan kembali dan sebagian diserap. Panas yang 

terserap akan dikumpulkan dan diteruskan ke bagian sisi dalam bangunan. 

Masing-masing material bangunan mempunyai koefisien serapan kalor (%), 

semakin besar serapan kalor, semakin besar panas yang diteruskan ke ruangan. 

Tabel V.5: Serapan Kalor pada Material Bangunan 
Sumber: Pengantar Fisika Bangunan (Mangunwijaya, 1988) 

Permukaan Material % 

Asbes semen baru  
Asbes esemen sangat kotor (6 tahun terpakai)  
Kulit bitumen/aspal  
Kulit bitumen bila dicat aluminium  
Genteng keramik merah  
Seng (baru)  
Seng (kotor sekali) 
Selulose cat putih  
Selulose cat hijau tua  
Selulose cat merah tua  

42-59 
83 
86 
40 

62-66 
92 
64 
18 
88 
57 
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Selulose cat hitam  
Selulose cat kelabu hitam 

94 
90 

 

5.2.2 Restorative Environment Design 

Secara keseluruhan, beberapa aspek yang perlu diperhatikan dalam mendesain 

arsitektur dengan penerapan Konsep Restorative Environment Design 

(Nousiainen, Lindroos, & Heino, 2016), antara lain: 

A. Pengalaman Ruang oleh Seluruh Indera 

1. Visual / Penglihatan 

Untuk memberikan pengalaman ruang dalam segi visual yang baik, maka hal 

utama yang perlu diperhatikan adalah penyediaan pencahayaan ruang, baik 

pencahayaan alami maupun pencahayaan buatan. Pencahayaan sebisa mungkin 

cukup terang untuk dapat memfasilitasi aktivitas yang dilakukan pada ruang 

tersebut, tanpa mengakibatkan kesilauan pada mata (Nousiainen et al., 2016). 

2. Auditori / Pendengaran 

Menurut Nousiainen et al. (2016), untuk memberikan pengalaman ruang dalam 

segi auditori yang baik, maka hal utama yang perlu diperhatikan adalah ruang tidak 

terlalu bising atau terlalu sunyi. Maka dari itu, pengalaman auditori dari suatu ruang 

sebisa mungkin diisi oleh beberapa white noise. Penerapan white noise pada 

suatu ruang dapat memanfaatkan suara-suara dari alam untuk efek yang 

maksimal seperti gemericik air, gesekan daun, dan suara serangga. Atau jika hal 

tersebut tidak memungkinkan, menggunakan musik-musik yang lembut untuk 

mengisi ruang dan membangun atmosfer positif. 

3. Olfaktori / Penciuman 

Untuk memberikan pengalaman ruang dalam segi olfaktori yang baik, maka hal 

utama yang perlu diperhatikan adalah kebersihan dari ruang. Ruang yang kotor 

akan menimbulkan aroma tidak sedap, sehingga pengguna ruang akan merasa 

terganggu. Untuk mengatasi hal ini, maka ruang perlu memiliki suatu sistem 
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sirkulasi udara. Sistem sirkulasi udara ini dapat menggunakan sistem ventilasi 

yang alami, dengan memberikan bukaan-bukaan yang memungkinkan terjadinya 

pertukaran udara antara udara dalam ruang dengan udara luar ruang, atau 

menerapkan sistem pertukaran udara buatan di mana udara kotor diserap oleh 

sistem air conditioning, dan di-supply kembali dengan udara yang sudah 

dibersihkan oleh sistem air conditioning ini (Nousiainen et al., 2016). 

4. Tactile / Perabaan 

Menurut Nousiainen et al. (2016), untuk memberikan pengalaman ruang 

dalam segi tactile yang baik, maka hal utama yang perlu diperhatikan adalah jenis 

material yang digunakan pada suatu ruang. Material yang memiliki keterkaitan 

yang tinggi dengan alam akan menghasilkan atmosfer ruang yang cenderung 

mempermudah pengguna ruang untuk merasa rileks dan nyaman, sementara 

material dengan keterkaitan yang rendah terhadap alam, memiliki kecenderungan 

untuk membentuk atmosfer yang formal dan kaku, sehingga mempersulit 

pengguna ruang untuk dapat merasa rileks dan nyaman. Material yang bertekstur 

akan meningkatkan kenyamanan dari pengguna ruang, karena sifat dasar dari 

material alam adalah bertekstur. Material yang halus merupakan hasil olahan 

manusia, sehingga sudah tidak mirip dengan keadaan alam. Dengan demikian, 

material yang tidak bertekstur cenderung menimbulkan suasana ruang yang tidak 

nyaman, resmi, dan kaku. 

B. Pencahayaan yang Sehat 

Pencahayaan dari suatu ruang dapat dikatakan sehat ketika ruang tersebut 

menerima cahaya matahari yang cukup (Nousiainen et al., 2016). Dengan 

demikian, peletakan bukaan-bukaan pada suatu ruang sangat penting sehingga 

cahaya matahari dapat masuk ke dalam ruang tersebut. Pencahayaan buatan 

memiliki derajat suhunya masing-masing sesuai dengan kegunaannya. 

C. Bentuk dan Kejelasan Lingkungan 
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 Menurut Nousiainen et al. (2016), bentuk sudut-sudut yang terbentuk dari 

suatu desain juga memberikan efek psikologis tersendiri. Sudut dalam yang sempit 

bisa terasa menyusahkan, mengakibatkan perasaan cemas, dan menjengkelkan, 

sedangkan sudut-sudut dalam yang besar atau bulat bisa terasa ramah, seperti 

tangan yang terentang. Sudut luar tajam, dan semua bentuk yang menonjol ke 

arah pengguna ruang, dapat terasa mengancam dan secara tidak sadar membuat 

pengguna ruang menghindari bentuk tersebut. Penggunaan garis-garis yang 

menjadi dasar dari pembentukan ruang, sebisa mungkin melibatkan garis-garis 

lurus dan garis-garis lengkung. Garis-garis lengkung terasa lebih alami dan lebih 

hidup, namun lebih menantang untuk diterapkan dalam sebuah bangunan. Namun 

garis-garis lurus memberikan rangsangan dan kejelasan dalam suatu ruang. 

Lebih jauh lagi, sistem penataan ruang pada bangunan harus disusun 

sehingga tidak membuat pengguna ruang merasa kesulitan dan kebingungan 

ketika bernavigasi dan mencari suatu ruang pada bangunan tersebut. Untuk 

membantu sense of place, suatu ruang atau area sirkulasi dapat diberikan jendela, 

sehingga dengan melihat keadaan sekeliling ruang dapat membantu pengguna 

ruang menyadari di mana ia berada pada bangunan (Nousiainen et al., 2016). 

D. Penggunaan Material 

Menurut Nousiainen et al. (2016), material buatan sering kali memiliki 

tekstur yang terlalu halus dan datar, serta memberikan kesan yang dingin ketika 

disentuh. Material buatan juga terkesan kaku serta tidak memiliki nilai historis. 

Sebaliknya, material alami, biasanya memiliki tekstur yang kasar dan hidup, serta 

berkesan hangat, sehingga menghasilkan pengalaman sensori yang 

menyenangkan bagi pengguna ruang. Material semacam ini menawarkan 

permukaan reflektif yang baik untuk cahaya, serta memiliki aroma dan suara yang 

menyenangkan, sehingga memberikan pengalaman multisensory yang baik.  

E. Kualitas Udara dalam Ruang Yang Sehat 
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Secara sederhana, kualitas udara dalam ruang yang sehat dapat dicapai 

dengan meningkatkan sirkulasi udara dalam ruang dengan udara luar ruang lewat 

peletakkan bukaan-bukaan pada ruang. Hal ini dapat semakin optimal dengan 

penanaman vegetasi pada area di sekitar bangunan sehingga udara luar ruang 

merupakan udara bersih, dan udara dari dalam ruang yang terpolusi dapat kembali 

disaring oleh vegetasi tersebut (Nousiainen et al., 2016). 

Menurut Nousiainen et al. (2016), berbagai faktor fisik lainnya, seperti suhu 

udara, kelembaban udara, dan pergerakan udara juga menjadi salah satu faktor 

utama yang mempengaruhi kualitas udara dalam ruang. Mayoritas manusia 

merasa 21-22 °C sebagai suhu udara yang paling nyaman. Kayu, sebagai salah 

satu dari material alami, memiliki nilai lebih karena sifatnya sebagai konduktor 

panas yang buruk, serta kemampuannya untuk menyerap kelembaban udara.  

F. Kedekatan dengan Alam 

Menurut Nousiainen et al. (2016), dengan menggunakan desain yang tepat 

kita dapat mengalami alam pada lingkungan buatan / constructed environment. 

Hal utama yang mempengaruhi hal ini adalah lokasi dari bangunan dan peletakkan 

jendela pada bangunan. Jendela menghubungkan interior dan eksterior dan 

memungkinkan pemandangan menjadi bagian dari dekorasi. Beberapa penelitian 

juga menunjukkan bahwa melihat pemandangan alam dapat mengurangi stress 

secara signifikan lebih efisien. Melihat pemandangan alam meningkatkan suasana 

hati dan konsentrasi kita, serta mengurangi stres dan emosi negatif. 

5.2.3 Elemen Pembentukan Suasana Ruang 

Ada beberapa poin penting dalam desain yang harus diperhatikan (Marcus, Clare 

Cooper; Sachs, 2014), antara lain:  

1. Keselamatan sebagai prioritas, menghindari peletakkan benda-benda 

yang dapat digunakan untuk mencelakai;  

2. Akses visual dan akses langsung menuju lingkungan alam;  
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3. Membentuk suasana ruang indoor dan outdoor terasa nyaman, sehingga 

membuat klien merasa seperti di rumah, dan menghindari citra bangunan 

sebagai sebuah institusi;  

4. Menciptakan ruang-ruang yang mendukung interaksi sosial, baik dalam 

kelompok kecil ataupun kelompok besar;  

5. Memberikan kesempatan bagi pengguna ruang untuk dapat terhubung 

dengan alam pada ruang indoor, dengan pengadaan tanaman dalam pot 

dan green wall;  

6. Membangun dalam skala manusia, baik bangunan, vegetasi, maupun 

elemen lain. 

5.2.4 Arsitektur Tropis sebagai Media Pengubah Iklim yang Hemat Energi 

Beberapa strategi umum yang perlu diterapkan untuk tetap dapat 

menciptakan bangunan hemat energi yang tidak mengabaikan kenyamanan 

penggunanya (Karyono, 1998), antara lain: 

1. Mencegah terbentuknya efek rumah kaca, dengan menghindarkan 

dinding-dinding transparan berupa kaca dari sinar matahari langsung, 

sehingga panas yang dihasilkan dari pancaran sinar matahari tidak ikut 

masuk ke dalam bangunan 

2. Mencegah terjadinya akumulasi panas pada ruang antara atap dengan 

langit-langit, dengan memberikan bukaan sehingga cross ventilation dapat 

terjadi untuk dapat menggantikan udara panas yang terakumulasi dengan 

udara dengan suhu yang lebih rendah. 

3. Meletakkan ruang antara (ruang yang tidak digunakan dalam jangka waktu 

yang lama, misal: tangga, toilet, gudang) pada sisi barat dan timur dari 

bangunan sehingga ruang-ruang utama pada bangunan terhindar dari 

paparan langsung sinar matahari, serta aliran udara panas menuju ruang 

utama dapat dicegah. Jika peletakkan ruang utama pada bagian sisi timur 
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dan barat bangunan tidak dapat dihindari, maka bidang dinding yang 

terpapar dari sinar matahari perlu diberikan penghalang berupa 

sunshading atau dinding rangkap dengan lubang-lubang ventilasi. 

4. Mencegah pancaran sinar matahari langsung pada hard surface, dengan 

cara menggunakan material soft surface pada lingkungan di sekitar 

bangunan. Material hard surface yang dimaksud merupakan material yang 

menyerap dan kemudian memancarkan kembali panas matahari, contoh: 

aspal, beton, dsb. Sedangkan contoh dari material soft surface adalah 

vegetasi. Jika penggunaan material hard surface tidak dapat dihindari, 

maka perlu diberikan shading sehingga pancaran matahari tidak langsung 

mengenai. 

5. Memanfaatkan aliran udara malam hari yang bersuhu rendah dengan cara 

mengalirkan angin yang bersuhu rendah tersebut melalui dinding dan 

lantai. Pada dinding, dibuat rangkap, atau berongga, sedangkan pada 

lantai dibuat berongga, atau menggunakan sistem raised floor, sehingga 

suhu massa bangunan dapat turun mendekati suhu udara minimum. 

 

 

 

 

 

 

5.3 Landasan Teori Pemilihan Material dan Metode Konstruksi pada 

Wellness Retreat 

5.3.1 Penerapan Struktur dan Metode Pembangunan pada Lahan Berkontur 
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Gambar V.3: Penerapan Cut and Fill pada Bangunan 

Sumber: Membangun dan Menghuni Rumah di Lerengan (Frick, 2003)  

 Menurut Frick (2003), Kemiringan tanah pada tapak secara otomatis akan 

mempengaruhi sistem drainase dan konstruksi pada bangunan yang dirancang. 

Salah satu metode yang dapat dilakukan dalam menangani hal ini adalah dengan 

melakukan cut and fill, yaitu metode yang memotong tanah yang ada kemudian 

diisikan pada bagian yang memerlukan pengurugan tanah. Metode ini sebaiknya 

dilakukan dengan porsi cut dan porsi fill yang seimbang. Selain metode cut and fill, 

terdapat metode split level, yaitu perencanaan peletakkan ruang-ruang yang 

menyesuaikan dengan garis kemiringan kontur muka tanah. 

.    

Gambar V.4: Penerapan rumah panggung dan penerapan split level 

Sumber: Membangun dan Menghuni Rumah di Lerengan (Frick, 2003) 

Menurut Frick (2003), pemilihan struktur pada tapak yang berkontur perlu 

diberikan perhatian lebih karena struktur memiliki peranan yang penting terhadap 

penyaluran beban bangunan terhadap tanah. 
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Gambar V.5: Struktur Bangunan di Lerengan 

Sumber: Membangun dan Menghuni Rumah di Lerengan (Frick, 2003) 

5.3.2 Material Bangunan yang Ramah Lingkungan 

Material bangunan digolongkan berdasarkan penggunaan bahan mentah dan 

tingkat transformasinya (Frick, 1998), antara lain: 

1. Bahan bangunan yang dapat dibudidayakan kembali (regenerative) 

Merupakan material yang seluruhnya dapat dibudidayakan kembali, menurut 

keperluan dalam suatu peredaran alam yang tertutup, contoh: kayu membusuk 

atau terbakar menjadi karbon yang pada tanah berfungsi sebagai pupuk pohon 

untuk generasi selanjutnya. Bahan bangunan ini pada umumnya murni, dalam 

artian bebas dari bahan pengotor. Periapan dan pemanfaatan bahan bangunan ini 

dilakukan pada tempat di mana bangunan akan didirikan dengan energi yang 

minim dan dengan teknologi atau keterampilan pertukangan yang sederhana 

(Frick, 1998). 

2. Bahan bangunan alam yang dapat digunakan kembali 

Menurut Frick (1998), bahan jenis ini merupakan bahan bangunan yang tidak 

dapat dihasilkan lagi, tetapi dengan memperhatikan kebutuhan, bahan tersebut 

dengan persiapan khusus, dapat digunakan kembali, contoh: tanah, tanah liat, 

lempung, tras, kapur, batu kali, batu alam, dsb.  

3. Bahan bangunan alam dengan perubahan transformasi sederhana 
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Merupakan bahan bangunan yang disediakan secara industrial (Frick, 1998), 

contoh: batu bata, gending, dsb. 

4. Bahan bangunan dengan beberapa tingkat transformasi 

Menurut Frick (1998), bahan jenis ini merupakan bahan sintetik yang tidak dapat 

dikatakan ekologis sama sekali. Dengan keadaan sintetik memputuhkan banyak 

energi pada pembangunannya dan sangat sulit terurai kembali pada alam ketika 

kehilangan daya gunanya. 

5. Bahan bangunan komposit 

Menurut Frick (1998), bahan jenis ini merupakan bahan bangunan yang tercampur 

menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dibagi-bagikan lagi sebagai bagian 

bangunan, contoh : beton, plat serat sement, plat serutan kayu semen, cat kimia, 

dan perekat.  


