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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 LATAR BELAKANG 

 

Permukiman merupakan suatu ruang, tempat atau wadah untuk dihuni sekelompok 

masyarakat dengan beragam aktivitas dan kepentingannya yang didukung oleh fasilitas-

fasilitas yang sesuai dengan kebutuhan yang ada dimana faktor budaya, sosial, ekonomi 

dan politik berpengaruh didalamnya. Menurut Doxiadis (1968: 21), permukiman  dapat 

didefinisikan sebagai suatu ruang yang dihuni oleh manusia. Permukiman terdiri dari dua 

elemen dasar yaitu wadah dan isi. Wadah yang dimaksud yaitu berupa bangunan fisik 

rumah, jaringan prasarana, dan alam. Sedangkan isi yang dimaksud yaitu berupa manusia 

dan hubungan masyarakat di dalamnya. 

Pada awal tahun 2017 pemerintah kota Semarang menjalakan progam penataan 

ulang kawasan pasar bunga Kalisari, seiring berjalanannya proyek tersebut background 

pasar bunga Kalisari yaitu kampung Wonosari menjadi perhatian pemerintah kota untuk 

menunjang hasil akhir dari proyek penataan ulang kawasan pasar bunga Kalisari tersebut. 

Kampung Wonosari atau yang saat ini lebih dikenal dengan kampung pelangi di Semarang 

sedang menjadi sorotan publik dalam negeri maupun mancanegara. Menurut Ratih Dian 

Saraswati, MD. Nestri Kiswari pada pada prosiding Seminar Nasional Arsitektur populis 

tahun 2017, dalam progam revitalisasi kampung Wonosaari ini pemerintah hanya 

memperhatikan dari segi visual bangunan saja, yang mana letak topografi kampung 

Wonosari adalah lerengan atau bukit sehingga akses lingkungan yang berupa jalan 

berundak dan kenyaman termal rumah tinggal juga perlu di perhatikan. Berdasarkan atas 

kondisi tersebut maka dilakukan penelitian berpedoman pada kaidah kenyaman termal 

lingkungan. Dimana spasial pola jalan dan bangunan atau rumah tinggal di lerengan 

memiliki faktor yang mempengaruhi kenyamanan termal bangunan yang berbeda.
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1.2 Rumusan Masalah 

Dari pernyataan di atas, dapat di identifikasi beberapa masalah yang akan di teliti, 

yaitu : 

1. Bagaimana kenyamanan termal  pada kampung Wonosari berdasarkan 

standart kenyaman termal? 

2. Bagaimana persepsi / respon kenyamanan warga di ruang luar  dalam 

melakukan kegiatan bervariasi di kampung Wonosari? 

3. Menurut penilain warga, bagaimana tingkat kenyamanan thermal di kampung 

Wonosari? 

4. Apa saja faktor yang mempengaruhi termal lingkungan kampung Wonosari? 

5. Seperti apa penyelesaian dari permasalahan termal pada lingkungan kampung 

Wonosari ? 

 

1.3   Tujuan Penelitian 

 Tujuan penelitian ini antara lain : 

1 Mengetahui apa saja faktor-faktor yang menjadi kenyaman termal di 

kampung Wonosari. 

2 Mendapatkan informasi bagaimana kualitas lingkungan dapat 

mempengaruhi kenyaman termal pada kampung Wonosari. 

3 Memberikan kontribusi pada bidang arsitektur untuk stakeholders kampung 

Wonosari. 

 

1.4  Manfaat Penelitian 

Bagi akademis memiliki beberapa manfaat : 

• Penambahan ilmu dalam penataan suatu permukiman yang berada di 

lerengan dengan benar. 

• Menemukan solusi untuk kenyaman termal pada kampung Wonosari. 

Bagi praktisi: 

• Memperoleh informasi penataan suatu kawasan permukiman lerengan 

dengan mempertimbangkan faktor aksesbiilitas jalan lingkungan dan 

kenyaman termal untuk menunjang progam penataan revitalisasi kampung 

Wonosari. 
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Bagi masyarakat : 

• Memberikan pengertian pentingnya menjaga kenyamanan kualitas ruang 

luar pada  kawasan lereng. 

 

 
 

1.5  Batasan dan Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup penelitian yang diusulkan dibatasi pada materi penelitian sesuai 

dengan substansi berdasarkan pada tujuan di atas agar penelitian ini tidak lepas dari 

tema dan judul yang diangkat yaitu Kinerja kenyamanan termal pada akses 

lingkungan. Sedangkan batasan lingkup spasialnya adalah pada lokasi studi yaitu 

kampung lerengan Wonosari RW 3, Kelurahan Randusari Kecamatan Semarang 

Selatan Kota Semarang. 
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1.6  Kerangka Pemikiran 

 
 

 
 

 

 

Kondisi Iklim  Lerengan 

   

 
 

 

Zoning Bangunan  Kenyamanan 

Termal Lingkungan 
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Kajian 

Diagram 1 : Analisis kerangka pemikiran 

Sumber : Penulis 

Studi Kasus Kampung  

Lerengan Semarang 

Kenyamanan Termal 

Lingkungan 

Pengukuran 

Analisa & Pembahasan 

Kesimpulan & Saran 

Latar Belakang 

Analisis 

Hasil 

Pembayangan 
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1.7  Sistematika Penulisan 

 
Bab I Pendahuluan 

Bab ini berisi tentang pendahuluan yang mencakup latar belakang, rumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan dan lingkup penelitian, 

kerangka pemikiran sistematika penulisan. 

 

Bab II Kajian Pustaka dan Landasan Teori 

Bab ini berisi tinjauan teoritik dari berbagai sumber, dimana dipaparkan 

mengenai teori – teori yang berkaitan dengan penelitian, antara lain : 

Permukiman, rumah tinggal, kenyamanan termal, arsitektur tropis, lerengan. 

 

Bab III Metodologi 

Dalam bab ini dipaparkan metode penelitian yang terdiri dari metode 

pembahasan, pengukuran, pengumpulan data, dan pengolahan data 

 

Bab IV Data dan Analisis 

Dalam bab ini dipaparkan mengenai hasil pengumpulan data di lapangan serta 

analisis dan pembahasan hasil penelitian berdasarkan data kemudian diolah. 

 

Bab V Kesimpulan dan Saran 

Dalam Bab ini berisi kesimpulan dan saran dari hasil penelitian yang telah 

dilakukan.  
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