
60 
 

BAB VI. PENDEKATAN PERANCANGAN 

 

 

6.1 Penetapan Pendekatan Desain 

Penekanan Desain yang akan digunakan pada Komplek Industri 

Pengolahan Susu Sapi di Boyolali adalah Penerapan ArsitekturEkologis pada 

Bangunan Industri. 

 

6.1.1 Pengertian Arsitektur Ekologi 

Istilah ekologi pertama kali diperkenalkan oleh Emst Haeckel, ahli 

dari ilmu hewan pada tahun 1869 sebagaiilmu interaksi dari segala jenis 

makhluk hidup danlingkungan. Arti kata ekologi dalam bahasa yunani 

yaitu“oikos” adalah rumah tangga atau cara bertempat tinggaldan “logos” 

bersifat ilmu atau ilmiah. Ekologi dapatdidefinisikan sebagai ilmu yang 

mempelajari tentanghubungan timbal balik antara makhluk hidup dan 

lingkungannya (Frick Heinz, Dasar-dasar Ekoarsitektur, 1998).6 

Arsitektur ekologis dinyatakan sebagai wadah pemenuhan 

kebutuhan terhadap aktivitas fisik maupun psikologis manusia yang 

mempertimbangkan hubungan timbal balik terhadap lingkungan 

sekitarnya demi kelestarian alam. Penerapan arsitektur ekologis pada 

rancangan bangunan bertujuan bahwa bangunan gedung harus 

bertanggung jawab terhadap lingkungan dan sumber daya alam. Tedapat 

pula fakta bahwa 40% energi dan material dunia dukonsumsi bangunan 

gedung. Berdasarkan fakta tersebut, maka diperlukan pendekatan 

arsitektur ekologis pada bangunan agar dapat menghemat energi. 

Metode Perencanaan yang dilakukan terlebih dahulu adalah dengan 

memilih teori arsitektur ekologis yang paling tepat yang akan digunakan 

pada proyek. Teori yang dipilih adalah milik Frick (2007), Widigdo (2008) 

dan Metallinaou (2006) tentang Arsitektur Ekologis. Para ahli tersebut 

                                                           
6 Frick, H, Suskiyatno, B. 1998. “Dasar-Dasar Eko-Arsitektur”. Semarang: Penerbit Kanisius 
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menyebutkan bahwa pendekatan arsitektur ekologis pada intinya 

mengarah ke : 

a. Memelihara sumber daya alam 

b. Mengelola tanah, air, dan udara 

c. Menggunakan sistem-sistem bangunan hemat energi 

d. Menggunakan material lokal 

e. Meminimalkan dampak negatif pada alam 

f. Meningkatkan penyerapan gas buang 

g. Menggunakan teknologi yang mempertimbangan nilai-nilai ekologi 

 

6.2 Penetapan Arsitektur Ekologis pada Desain 

Tabel x Penerapan Arsitektur Ekologis 

 

Berdasarkan prinsip-prinsip yang telah dikemukakan oleh para ahli diatas, 

maka berdasarkan prinsip-prinsip itulah akan dilakukan pendekatan arsitektur 

ekolgi pada bangunan dengan cara diterapkannya pada lingkup arsitektur ekologis 

menurut Yeang (1999). Prinsip inilah yang akan dijadikan dasar untuk melakukan 

tahap analisis pada desain nantinya. 

Diagram 10 Penerapan Arsitektur Ekologis  
Sumber : Frick (2007), Widigdo (2008), Metallinaou (2006) dan Yeang (1999). 
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Penetapan penerapan arsitektur ekologis ini dilakukan dengan cara 

menjustifikasi dari beberapa prinsip yang telah dikemukakan oleh para ahli. Dan 

dari hasil justifikasi tersebut, maka muncullah beberapa aspek penetapan 

penerapan arsitektur ekologis yang meliputi: 

a. Memelihara sumber daya alam 

Prinsip ini akan dapat diimplementasikan melalui: 

- Konfigurasi bentuk bangunan 

Penerapan ruang terbuka yang lebih banyak dengan memperhatikan 

penataan komposisi massa. Penataan massa yang terpecah akan memberikan 

lebih banyak ruang terbuka sehingga area hijau yang dapat disediakan di dalam 

tapak akan lebih banyak. 

- Tapak 

Menghadirkan banyak vegetasi (area hijau) dan juga memperhatikan 

penataan site (baik penataan makro maupun penataan mikro) untuk efisiensi 

lahan akan digunakan baik untuk area terbangun, area perkerasan, dan area hijau. 

Semakin besar luas lahan yang dapat digunakan untuk budidaya vegetasi (area 

hijau), maka semakin besar pula kesempatan air hujan untuk bisa masuk ke dalam 

tanah. 

b. Mengelola tanah, air, dan udara 

Tujuan dari prinsip ini dalah supaya bangunan dapat memenuhi 

kebutuhannya sendiri dengan memaksimalkan potensi alam sekitar yang telah 

dikelola. Pada prinsip ini mengupayakan agar air dapat terserap ke dalam tanah, 

terdapat pemisahan sampah organik dan anorganik untuk memelihara tanah dan 

menyediakan suplai udara bersih bagi seluruh user bangunan, dan juga mengolah 

limbah hasil buangan supaya tidak merusak tanah, tidak mencemari air dan tidak 

mencemari udara. Prinsip ini diimplementaiskan melalui: 

- Konfigurasi massa 
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Prinsip ini ditunjang dengan cara membuat perkerasan hanya pada bagian 

yang benar-benar diperlukan saja untuk memberikan ruang rembesan air yang 

lebih efektif. Sehingga perlulah untuk benar-benar melakukan analisa mengenai 

kebutuhan pengguna dan jangan sampai memberikan fasilitas yang tidak terpakai 

yang akan menjadikan area perkerasan tidak efektif.  

Selain itu, penggunaan material yang digunakan dalam penerapan 

perkerasan ini haruslah dipikirkan supaya tetap terdapat libang yang dapat 

memberi peluang air masuk ke dalam tanah seperti grass block. 

 

Dalam hal pemeliharaan udara, dilakukan dengan memunculkan banyak 

ruang terbuka dan vegetasi di dalam tapak sehingga suplai udara segar akan 

meningkat. 

Dalam hal pemeliharaan tanah, dilakukan pemisahan sampah organik dan 

anorganik. Dapat pula dilakukan penyediaan daur ulang sampah untuk sampah 

yang tidak dapat terurai dan sampah yang terurai dapat langsung dibuah ke tanah 

karena dapat menyuburkan tanah. 

c. Menggunakan sistem-sistem bangunan hemat energi 

Penerapan prinsip ini bertujuan untuk memaksimalkan pemanfaatan sumber daya 

dari alam seperti cahaya matahari dan angin. Prinsip ini akan diimplementaiskan 

melalui: 

- Fasad 

Gambar  15 Grass Block  
Sumber: olx.com 
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Pemilihan material kaca reflektif yang dapat menghadirkan cahaya matahari dan 

menangkal panasnya matahari. Dalam desain, untuk menghindari panasnya 

matahari tersebut, dapat dilakukan dengan cara menambahkan tritisan atau 

secondary skin di dalam desain bangunan sehingga akan menjaga suhu di dalam 

ruangan. 

 

- Kontrol lingkungan 

Merupakan salah satu aspek dalam arsitektur yang menggunakan prinsip sains 

dan teknologi. Kontrol knodisi lingkungan dibuat dengan tujuan agar user merasa 

nyaman. Lingkungan yang dikontrol dalam arsitektur meliputi ruang yang ada di 

dalam bangunan, dan ruang yang ada di luar bangunan. Sedangkan yang 

dikontrol dalam sistem tersebut antara lain: udara meliputi sirkulasi dan 

temperatur, cahaya, suara, air, gas, dan sampah. Sebagai contoh: 

o Udara 

Menggunakan cross ventilation untuk mengatur udara untuk dapat dialirkan di 

dalam ruangan. Apabila ventilasi dirasa kurang dan membutuhkan spek-spek 

tertentu, dapat menambahkan exhaust fan dan AC sesuai dengan kebutuhan.  

o Cahaya 

 Sistem surya aktif 

Gambar  16 Contoh secondary skin dengan roaster 
Sumber: www.google.com 
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Menggunakan elemen solar panel untuk memanfaatkan energi 

surya yang telah di konversikan untuk digunakan kembali untuk menunjang 

kebutuhan energi listrik di dalam bangunan. 

 Sistem surya pasif 

Melalui perancangan elemen-elemen arsitektur (lantai, dinding, 

atap, langit-langit, dan aksesoris bangunan) untuk kenyamanan manusia 

(mengatur sirkulasi udara alami, temperatur, kelembaban, kontrol radiasi, 

dan penggunaan insulasi termal). 

o Suara 

Penerapan peredam suara agar suara tidak tembus keluar ruangan. Dapat 

diimplementasikan dengan pemilihan bahan yang meredam suara seperti 

gypsum, rockwool, memasang plafond yang dapat meredam dan 

memantulkan suara dengan baik untuk menciptakan akustik ruangan juga. 

o Air 

 Sistem air bersih 

Pemilihan sistem pengaturan air bersih dan air hujan untuk dapat 

digunakan sehingga user tidak kekurangan air dan kelebihan air 

(banjir). 

 Sistem pembuangan limbah 

Sangat diperhatikan agar limbah tidak mencemari lingkungan. 

d. Menggunakan material lokal 

Material yang termasuk dalam arsitektur ekologis adalah material yang mudah 

didapatkan dari lingungan sekitar dan tidak memberikan dampak berbahaya bagi 

lingkungan.  

- Sumber material 

Contoh material sekitar yang dapat dimanfaatkan adalah pasir, batu kali, batu 

alam, batu bata, genteng. Prinsip ini diimplementasikan melalui: 
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- Hasil penggunaan material 

Pemilihan material yang memberikan efek jangka panjang yang baik (tidak 

merusak lingkungan sekitar dan memberikan efek kurang baik bagi user) 

e. Meminimalkan dampak negatif pada alam 

Berusaha untuk mengurangi pencemaran terhadap udara, air, dan tanah, serta 

meminimalkan dampak buruk terhadap lingkungan. Penerapan prinsip ini 

diimplementasikan melalui: 

- Tapak 

Melakukan perencanaa desain saluran drainase yang baik (akses aliran limbah 

dan penampungan limbah) untuk di filter lalu dibuang ke saluran kota maupun 

digunakan kembali kedalam bangunan. Sehingga upaya tersebut tidak mencemari 

lingkungan sekitar. 

f. Meningkatkan penyerapan gas buang 

Penerapan prinsip ini diimplementasikan melalui: 

- Konfigurasi bentuk bangunan 

Massa bangunan yang ramping dan massa bangunan yang terpecah sehingga 

dapat memaksimalkan ruang terbuka di dalam tapak. 

- Tapak  

Memberikan ruang terbuka sehingga banyak pohon yang dapat dipertahankan 

dan dilestarikan. Selain itu dengan adanya pohon (vegetasi) dapat menyerap gas 

buang secara alami dan menghasilkan oksigen yang memiliki kualitas lebih baik. 

g. Mengunakan teknologi yang mempertimbangkan nilai-nilai ekologi 

Tujuan dari prinsip ini adalah untuk menghemat energi dan meminimalkan dampak 

negatif pada alam, sehingga diharapkan penggunaan teknologi dapat 

meminimalkan dampak negatif pada alam serta menunjang kebutuhan bangunan. 

Penerapan prinsip ini diimplementasikan melalui: 

- Energi yang dikonsumsi 
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Menghemat energi yang dikonsumsi pada bangunan melalui penerapan solar 

panel. Selain itu, kebutuhan ruangan dalam desain harus benar-benar dianalisa 

supaya terhindar dari ruangan yang tidak terpakai dan tidak efektif. Semakin efektif 

ruang yang telah didesain, maka akan semakin efektif pula penggunaan lahan. 

Dipikirkan pula bentuk massa yang ramping sehingga dapat menyebarkan angin 

tanpa adanya turbulensi yang berlebihan pada bangunan dan juga dapat 

mendapatkan sinar matahari secara merata.  




