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Bab V. Kajian Teoritik 
 

5.1 Teori Pemecahan Masalah Desain 

Dengan tujuan untuk menciptakan Hotel resort dengan kenyamanan dan 

memenuhi konsep bangunan yakni memiliki keselarasan dengan lingkungannya, 

akan dipilih beberapa teori yang menunjang demi tercipta bangunan yang nyaman 

dan tepat guna bagi pengguna dan pengunjung yang menempati bangunan 

tersebut. 

5.1.1 Pengaruh Lingkungan terhadap bangunan 

1. Pengaruh Pencahayaan dan warna terhadap Ruang 

Pencahayaan alami sangat berpengaruh terhadap sebuah ruang, atau bisa 

disebut memberikan kesan vital terutama jendela yang memasukkan cahaya 

dari arah timur. Cahaya yang masuk dalam ruang akan menerangi ruang dan 

membuat ruang terang dengan warnanya.  

Setiap warna yang diberikan pada setiap ruang memberikan kesan psikis 

untuk penggunanya, mengingat warna sangat berpengaruh terhadap 

psikologi manusia dan kesan maka berikut adalah teori warna menurut 

Arsitektur Ekologis (Mulyani, dkk 2006): 

 

Gambar 77. Warna dan Kesannya terhadap psikologis manusia 

Sumber : Arsitektur Ekologis, Mulyani, dkk 2006 

 

Berdasarkan buku Kaina (2004) tentang “Color Therapy” pengaruh warna 

secara umum adalah : 

 Warna dapat menimbulkan gairah dalam suatu hal.  

 Warna dapat meningkatkan konsentrasi bahkan kegembiraan. 

 Warna dapat membuat seseorang aktif dalam kegiatan. 

 Warna dapat menjadi alat komunikasi yang non verbal, yakni pesan 

ungkapan yang dapat diserap secara langsung (instan). 

Menurut analisis psikologis kategori warna – warna memiliki kategori 

berdasarkan warna utama yakni sebagai berikut : 
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a. Warna Hangat : yang termasuk dengan warna hangat adalah warna 

merah, oranye, dan kuning. Diyakini warna – warna yang termasuk di 

kategori warna hangat ini memiliki rangsangan lebih tinggi dari pada 

warna dingin. Reaksi yang ditimbulkan adalah berpasrah, menerima, 

ringan, hangat, menggairahkan sampai kemarahan bahkan kekerasan. 

b. Warna Dingin : warna yang termasuk warna dingin adalah warna 

hijau, ungu, dan biru . Berbeda dengan penjelasan yang dimiliki warna 

hangat, warna dingin ini menimbulkan kesan menenangkan bahkan 

sampai perasaan sedih. 

Berikut adalah penjelasan rinci setiap warna terhadap dampak psikologisnya 

No. Warna Kesan Efek 

1 Merah Gairah, hangat, cinta, emosi 
yang intens. 

- Peningkatan selera 
makan. 

- Perbaikan akurasi. 

2 Merah Muda Feminim, romansa. - Tenang. 

3 Kuning Bahagia, cerah, kehilangan 
kesabaran, membuat bayi 

sensitif (menangis). 

- Kelelahan karena 
warnanya yang 
kurang nyaman. 

4 Biru Keras kepala, dingin, sedih, 
aman, tak ramah, kurang emosi. 

- Peningkatan 
kreativitas 

- Peningkatan 
konsentrasi 

- Penurunan suhu 
tubuh 

5 Oranye Hangat, menarik perhatian. - Kelelahan karena 
warnanya yang 
kurang nyaman. 

6 Cokelat Hangat, kekuatan, keamanan, 
tidak memiliki perasaan, kaku, 
tanpa toleransi, menguasai. 

Kurang memberikan 
pengaruh terhadap 
psikologi manusia. 

7 Hijau Tenang, melambangkan alam, 
keberuntungan dan uang, iri 

hati. 

- Memproduksi 
respon terhadap 
emosional yang 
terus menerus. 

8 Ungu Kekayaan, royalti, kemewahan, 
kebijaksanaan, spiritual, magis. 

- Meningkatkan 
sensitivittas 

- Meningkatkan 
imajniasi. 

- Penciptaak kesan 
eksotis. 

- Memiliki kesan 
dibuat – buat. 

9 Putih Suci, murni, polos, baik. - Membuat ruangan 
tampak terang dan 
luas. 
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- Menimbulkan sakit 
kepala dan rasa 
lelah pada mata. 

10 Hitam Kejahatan ,kematian, kedukaan, 
suram, menakutkan, canggih, 
selera tinggi, pihak berwenang. 

- Menimbulkan 
perasaan tertekan 

- Menyebabkan 
perasaan 
kehampaan dan 
kemurungan 

11 Abu – abu  Tak lekang oleh waktu, praktis. - Penyebab depresi. 
- Tidak 

menimbulkan 
kelelahan pada 
mata. 

Tabel 25. Efek dan Kesan yang Ditimbulkan Warna  
Sumber : dosenpiskologi.com, 2017 
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2. Pengaruh Material terhadap Ruang 

Kenyamanan terhadap ruangan tidak hanya dipengaruhi oleh bukaan, dan 

warna saja tetapi juga material ikut berperan dalam hal pengontrolan 

penyerapan panas matahari yang masuk keruangan. Berikut adalah macam 

material terhadap penyerapan dan pemantulannya : 

Bahan dan keadaan permukaan Penyerapan Pemantulan 

Dinding kayu Warna muda 40-60 % 60-40 % 

Warna tua 85 % 15 % 

Dinding batu Marmer  40-50 % 60-50 % 

Batu-bata merah 60-75 % 40-25 % 

Beton exposed 60-70 % 40-30 % 

Lapisan atap Semen berserat 60-80 % 40-20 % 

Genting flam 60-75 % 40-25 % 

Genting beton 50-70 % 50-30 % 

Seng gelombang 65-90 % 35-10 % 

Seng aluminium 10-60 % 90-40 % 

Lapisan cat Kapur putih 10-20 % 90-80 % 

Kuning 50 % 50 % 

Merah muda 65-75 % 35-25 % 

Hijau muda 50-60 % 50-40 % 

Aspal hitam 85-95 % 15-5 % 
Tabel 26. Penyerapan dan Pemantulan berbagai jenis material.  

Sumber : Arsitektur Ekologis, Mulyani, dkk 2006 

 

5.1.2 Teori Bangunan di Lerengan 

Mengingat lokasi Hotel resort berada di lereng Gunung Ungaran yang 

berkontur, maka harus mengetahui model bangunan di lereng. Kekuatan 

bangunan sangat tergantung dari hubungan antara bangunan dengan tanah. 

Terdapat beberapa sistem pengolahan tanah dalam lerengan. Sistem tersebut 

adalah sebagai berikut : (Arsitektur Ekologis, Mulyani, dkk 2006)  

 Model tapak di lerengan Keterangan 
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Gambar 78. Rata dengan tanah 

Sumber : Arsitektur Ekologis, 2006 

Gudang bawah tanah sebagai struktur penahan 

tanah yang menghindari kelembaban mengenai 

ruangan penghuni 

Pada lerengan 

struktur gedung 

berfungsi 

sebagai dinding 

penahan tanah. 
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Gambar 79. split level  

Sumber : Arsitektur Ekologis, 2006 

Timbunan tanah pada lereng gunung meningkat dan 

dapat mengakibatkan longsor. 

Sistem cut and 

fill menyebabkan 

timbunan 

lerengan dan 

dapat 

menimbulkan 

tanah longsor. 
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Gambar 80. Rumah panggung  

Sumber : Arsitektur Ekologis, 2006 

Rumah panggung dengan struktur penahan tanah. 

Sistem pelat 

dinding sejajar 

yang melawan 

arah garis kontur 

pada lerengan 

merupakan 

solusi yang baik. 

Tabel 27. Macam Model Bangunan di Lerengan 
Sumber : Arsitektur Ekologis, Mulyani, dkk 2006 

Berdasarkan analisa yang sudah dilakukan, didapat kemiringan kontur tapak 

dipotong melintang adalah 16% yang termasuk kategori agak miring. 

Menurut buku Arsitektur Ekologis (Mulyani, dkk 2006) disebutkan bahwa 

untuk lerengan lebih besar dari 10% (>10%) dapat memanfaatkan rumah 

sengkedan atau split level. 

 

Gambar 81. Rumah Sengkedan di Lerengan >10% 

Sumber : Arsitektur Ekologis, Mulyani, dkk 2006 
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5.1.3 Teori Kenyamanan Termal Ruang 

Termal sebuah ruang sekiranya penting untuk mewujudkan kenyamanan 

dalam beraktivitas di dalamnya. Menurut Sugini (2014) dasar konsep terjadinya 

kenyamanan termal karena di sana terjadi keseimbangan panas. Seorang 

manusia pada normalnya memproduksi panas dari tubuh dan membuang panas 

dari tubuh ke lingkungan, jika kedua aktivitas itu seimbang maka akan terjadi 

kenyamanan termal.  

 

Gambar 82. Proses Perolehan panas dan Pembuangan Panas Badan 

Sumber : Kenyamanan Termal Ruang oleh Sugini, 2014 

Dari pernyataan di atas lalu digunakanlah indikator untuk memberikan 

prediksi tentang kenyamanan termal seseorang terhadap lingkungan seseorang. 

Indikator tersebut adalah PMV ( Prediction mean vote ). Terdapat variabel yang 

berkaitan dengan model PMV yakni sebagai berikut : (Fanger, 1982) 

1. Dua Variabel personal : Tingkat metabolisme dari aktivitas dan cara 

berpakaian. 

2. Empat Variable Iklim : Suhu Udara, suhu radiasi, kelembapan, 

pergerakan angin. 

Untuk mendapatkan angka termal yang nyaman maka ditemukan model 

sebagai berikut 

 

 

Keterangan : 

PMVtap = indeks kenyamanan termal termo adaptif psikologis  

 

Artinya bahwa Netral PMV akan terjadi pada keadaan PMVtap adalah +0,16. 

Bukan pada PMV sama dengan nol. 

PMVtap = PMV – 0,16 
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Gambar 83. Zona nyaman termal  

Sumber : Kenyamanan Termal Ruang oleh Sugini, 2014 

Konsep zona nyaman ditetapkan antara PMV adalah -0,5 sampai dengan 

+0,5. Dengan -0,5 kondisi di bawah nol atau kesejukan yang dapat diterima dan 

+0,5 kondisi di atas nol atau kehangatan yang masih dapat diterima. Setelah 

ditetapkan rentang tersebut, maka hubungannya dengan PMV netral atau PMV 

dalam keadaan +0,16 adalah -0,34 PMV sampai dengan +0,66 PMV. 

Untuk hasil lebih bulatnya lagi akan dibahas hubungan PMV dengan ta 

(suhu udara) dengan software ASHRAE RP 884. Di dapatkan kurva sebagai 

berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berdasarkan kurva di atas disimpulkan bahwa rentang suhu udara nyaman 

berkisar antara 21,56°C ta sampai dengan 27,62°C ta dengan temperatur netral 

(tn) adalah 24,59°C ta.(Sugini, 2014) 

Gambar 84. Suhu udara terhadap PMV 
Sumber : Kenyamanan Termal Ruang 2007 
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5.1.4 Standarisasi Hotel Bintang Tiga 

Menurut Endy Marlina (2007) tentang Perancangan Bangunan Komersial Hotel, 

suatu hotel bintang tiga memiliki kondisi sebagai berikut : 

- Umum : Unsur dekorasi Indonesia ada di Lobby, Restoran, kamar tidur dan 

function room. 

- Kamar tidur : Terdapat minimum 20 kamar standar dengan luas 22 m2/kamar. 

- Terdapat minimal dua buah kamar suite dengan luas per kamar 44 m2/kamar. 

- Lobby : minimum 30m2 dilengkapi dengan lounge dan toilet umum. 

- Lebar koridor lobby minimum 1,6m. 

- Drug store : terdapat drug store, money changer, dan perkantoran. 

- Sarana rekreasi dan olah raga : terdapat minimum 1 buah dengan pilihan 

fitness, sauna, taman bermain anak, dan terdapat kolam renang. 

- Utilitas penunjang : utilitas bersih minimum 500 liter/orang/hari. 

- Utilitas air dilengkapi dengan air panas. 

  


