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BAB V 

LANDASAN TEORI 

 

5.1  Landasan Teori Berdasarkan Permasalahan Dominan 

   Latar belakang dari kajian teori ini adalah fungsi bangunan dalam 

mengembangkan kerajinan kulit disertai dengan adanya potensi wisata 

pada lingkungan tapak yang dapat dimanfaatkan untuk pengembangan 

berkelanjutan. Tata ruang dalam pengembangan kerajinan kulit ini harus 

dapat mengakomodasi aspek wisata pada lingkungan tapak. Ruang 

penelitian dan pengembangan kerajinan kulit dapat menjadi bagian 

kewisataan yang edukatif.  

5.1.1  Wisata 

   Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 

2009 tentang Kepariwisataan, wisata adalah kegiatan perjalanan yang 

dilakukan seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat 

tertentu untuk tujuan rekreasi, memperoleh pengetahuan, atau 

mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka 

waktu sementara. 

   Wisata adalah perjalanan yang dilakukan oleh individu ataupun 

kelompok dengan tujuan untuk menikmati daya tarik wisata (Suyitno, 2001). 

Karakteristik dari tempat wisata antara lain: 

1. Memilik komponen-komponen wisata antara lain akomodasi, restoran, 

sarana transportasi, toko cinderamata, dan objek wisata lainnya. 

2. Memiliki tujuan tertentu yang intinya untuk mendapatkan kesenangan. 
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3. Bersifat sementara dan wisatawan akan kembali ke tempat asalnya 

dalam jangka waktu pendek  

4. Umumnya dilakukan dengan mengunjungi objek wisata dan atraksi 

wisata. 

5. Keberadaannya dapat memberikan kontribusi pendapatan bagi 

masyarakat atau daerah yang dikunjungi. 

   Menurut Suyitno (2001), daya tarik dalam tempat wisata harus 

memiliki suatu jenis pengembangan tertentu, seperti penyediaan 

aksesibilitas atau fasilitas yang berkualitas agar bisa disebut sebagai daya 

tarik wisata. Berdasarkan penjabaran diatas, dapat disimpulkan bahwa 

obyek dan daya tarik wisata dalam suatu tempat wisata adalah penyediaan 

fasilitas penunjang yang edukatif.  

  Menurut Suyitno (2001), komponen-komponen dalam ruang wisata 

adalah sebagai berikut: 

1. Attraction atau atraksi wisata merupakan segala sesuatu yang menarik 

dan bernilai untuk dikunjungi dan dilihat. Jenis-jenis atraksi wisata 

antara lain: 

a. Cultural attraction merupakan atraksi wisata yang menjadi budaya 

dalam tempat wisata tersebut berdasarkan pada aktivitas manusia 

seperti karapan sapi, ngaben, sekaten, megeret pandan, dan lain-

lain. 

b. Natural attraction meliputi Site attraction yang berupa 

pemandangan, iklim, flora dan fauna, atau tempat bersejarah. 

Serta terdapat atraksi wisata dalam bentuk acara seperti kegiatan 

MICE (Meeting, Incentive, Conference, Exhibition). 
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c. Special types of attraction merupakan atraksi wisata buatan 

seperti theme park, circus, dan shopping 

2. Akomodasi atau tempat seseorang untuk tinggal sementara. 

3. Aksesibilitas merupakan suatu kemudahan bagi wisatawan untuk 

mengakses suatu destinasi.  

4. Community Involvement merupakan keterlibatan masyarakat dalam 

memberikan pelayanan dan hubungan yang tercipta antara wisatawan 

dan masyarakat lokal sebuah destinasi. 

5. Restoran atau jasa boga merupakan penyedia jasa di bidang 

penyelenggaraan makanan dan minuman yang dikelola secara 

komersial. 

6. Cinderamata atau souvenir merupakan benda yang dijadikan kenang-

kenangan untuk dibawa oleh wisatawan pada saat kembali ke tempat 

asal. 

5.2  Landasan Teori Berdasarkan Permasalahan Bentuk Bangunan 

   Latar belakang dari permasalahan terhadap bentuk bangunan 

adalah penyesuaian bentuk bangunan terhadap lingkungan dan budaya 

Yogyakarta. Pada kasus projek ini, lokasi tapak berada di kawasan 

perdagangan dan jasa tepatnya berdekatan dengan Malioboro dan Tugu 

Yogyakarta. Serta terdapat beberapa bangunan modern yang bertingkat 

tinggi. Maka dari itu permasalahan terhadap bentuk bangunan ini harus 

mendapat perhatian khusus dengan mempertimbangkan kajian teori yang 

akan dijabarkan.  

5.2.1 Makna Tempat dalam Genius Loci 

   Lokasi projek memiliki budaya dan karakteristik yang perlu 

dipertahankan dan juga dikembangkan untuk menampilkan karakternya. 
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Konsep keunikan bersifat sulit untuk diekspresikan ketika menyangkut 

sebuah tempat tertentu. Maka dari itu, dibutuhkan kesadaran untuk 

mempertahankan karakter lokasi projek.  

   Genius loci merupakan karakteristik dari sebuah tempat yang 

membedakannya dengan tempat lain (Norberd dalam Rud Yoneko 

Tunggadewi 2016). Genius loci dalam arsitektur adalah jiwa dari ruang dan 

waktu, lokalitas dan bagian-bagian dari elemen arsitektur yang tumbuh dan 

berkembang.  

   Menurut Norberd dalam Rud Yuneko Tunggadewi (2016), sebuah 

tempat merupakan kumpulan ruang dengan karakter yang berbeda. 

Tempat terbentuk dari fenomena buatan manusia (man-made) dan 

fenomena alami (natural), yakni permukiman (settlement) dan lingkungan 

(landscape). Konsep ruang eksistensial terbagi dalam 2 elemen, yaitu 

ruang dan karakter yang saling melengkapi. Ruang tidak hanya menjadi 

tempat berlindung (shelter), tetapi juga merupakan tempat kehidupan 

berlangsung (place of living).  

   Menurut Norberd dalam Rud Yuneko Tunggadewi (2016). Untuk 

dapat mengkomunikasikan komponen identitas dalam suatu tempat secara 

akurat, dapat diidentifikasi menggunakan beberapa elemen berikut ini: 

1. Aktivitas dan fungsi 

Aspek budaya mempengaruhi bangunan yang digunakan serta 

interaksi antar individu di dalamnya. 

2. Arti dan simbol 

Sebuah aspek yang merupakan hasil dari ketertarikan individu dan 

pengalaman akan tempat. Mayoritas karakter tempat berasal dari 

reaksi masyarakat terhadap aspek fungsi dan fisik tempat tersebut. 
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3. Fisik dan tampilan 

Mencakup struktur fisik tempat aktual, seperti bangunan, lansekap, 

iklim dan kualitas estetika. 

   Dalam teori genius loci, lokasi projek sudah memiliki spirit of place 

yang kuat dan harus memiliki kesadaran berdasarkan hasil identifikasi 

karakter tempat. Pada masa kini, masyarakat modern cenderung 

menghancurkan kekayaan variasi tempat dan menggantinya dengan 

sesuatu yang modern dan tidak memiliki kekhasan. 

  


