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BAB 5 

KAJIAN TEORI 

5.1 Kajian teori penekanan desain 

5.1.1 Interpretasi dan elaborasi tema desain 

Teori Arsitektur Hijau 

Arsitektur hijau merupakan salah satu cara yang digunakan untuk 

mewujudkan arsitektur yang ekologis atau ramah lingkungan demi 

mencapai keseimbangan di dalam system interaksi manusia dengan 

lingkungan. Arsitektur hijau adalah arsitektur yang minim dengan 

mengonsumsi sumber daya alam serta minim menimbulkan dampak 

negative bagi lingkungan, yang merupakan langkah untuk merealisasikan 

kehidupan manusia yang berkelanjutan. 

 Ramah Lingkungan 

Menerapkan konsep hemat energy dengan banyak 

memanfaatkan pengudaraan dan pencahayaan alami 

 Berkelanjutan 

Arsitektur yang memenuhi kebutuhan saat ini, tanpa 

membahayakan kemampuan generasi mendatang, dalam memenuhi 

kebutuhan mereka sendiri. 

 Sehat 
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Pemanfaatan desain yang mempertimbangkan kesehatan 

lingkungan, kehidupan sekitar tanpa efek positif untuk kehidupan. 

 Iklim 

Penerapan konsep yang merespon iklim. 

 Kegunaan estetik 

Penggunaan konsep desain yang tidak hanya 

mempertimbangkan keestetikannya saja, tetapi juga kegunaan dan efek 

pada lingkungan. 

 

Diagram 5.1. Skema konsep perancangan arsitektur 
Sumber : Putu Dera Lesmana Prawibawa dan Happy Ratna Santosa. 
2015. “Konsep Arsitektur Hijau Sebagai Penerapan Hunian Susun di 

Kawasan Segi Empat Tunjungan Surabaya”. Jurnal Sains dan Seni ITS. 
Volume 4. No. 2. Halaman 98 

 

Konsep Perencanaan Tata Ruang Komprehensif berbasis Ekologis 

“Perencanaan yang mempertimbangkan kondisi keanekaragaman hayati 

(kondisi ekologi), kapasitas atau daya dukung lingkungan (kondisi fisik 
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lainnya) serta kondisi social-ekonomi yang mempengaruhi kawasan. 

Kemudian di dalam prosesnya perencanaan infrastruktur lainnya seperti 

tata air, transportasi masal, pengelolaan limbah sampah, konservasi 

energy, dan lain-lain harus diintegrasikan. Serta melibatkan peran serta 

para pemegang kepentingan (stakeholders) dalam penentuan tata ruang 

tersebut.”19 

 

Skema 5.1 Komprehensif berbasis Ekologis 
Sumber : Tanuwidjaja, Gunawan. 2011. “Desain Arsitektur Berkelanjutan 

di Indonesia : Hijau Rumahku Hijau Negriku”. In: Seminar Workshop 
Lingkungan Hidup, Tema: Mensinergikan Kehidupan Mewujudkan 

Keberlanjutan, Universitas Kristen Petra, Surabaya 2011, May 2011, 
Surabaya. 

                                                             
19 Tanuwidjaja, Gunawan. 2011. “Desain Arsitektur Berkelanjutan di Indonesia : Hijau 

Rumahku Hijau Negriku”. In: Seminar Workshop Lingkungan Hidup, Tema: 
Mensinergikan Kehidupan Mewujudkan Keberlanjutan, Universitas Kristen Petra, 
Surabaya 2011, May 2011, Surabaya. 
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5.1.2 Studi preseden 

Penerapan arsitektur hijau akan banyak pada penggunaan 

material dari alam seperti pada flood proof bamboo house yang 

terdapat di Vietnam karya P&H Architect. Serta penggunaan material 

yang memanfaatkan bahan plastic bekas sebagai bahan dasar 

konstruksi bangunan seperti yang diterapkan pada konstruksi Lift 

House di Bangladesh. 

Resistant Bamboo House di Vietnam 

Rumah ini merupakan rumah yang tahan terhadap banjir 

dengan konstruksi yang dapat berdiri diatas tanah maupun diatas air 

ketika banjir sedang terjadi. Menggunakan material bamboo yang 

mudah di dapatkan dan juga merupakan material bangunan yang 

ringan sehingga memudahkan terapungnya rumah saat banjir 

sedang terjadi. 

 

 

Gambar 5.1 Flood Resistant Bamboo House di Vietnam 
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Sumber : 
http://uk.phaidon.com/agenda/architecture/articles/2013/april/17/vietnams-

flood-proof-bamboo-houses/ 

 

 

Gambar 5.2 Denah, Potongan, Sistem sanitasi dan penghawaan 
Sumber : https://newatlas.com/blooming-bamboo-hp-architects/29225/ 

 

 

Gambar 5.3 Perspektif ruang tampak latai 2 
Sumber : https://newatlas.com/blooming-bamboo-hp-architects/29225/ 
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Gambar 5.4 Detail estetis dinding dan sequence ruang lantai 2 
Sumber : https://newatlas.com/blooming-bamboo-hp-architects/29225/ 

 

Lift House di Bangladesh 

Berlokasi di kota Dhaka, Bangladesh yang merupakan wilayah 

pesisir dan juga mayoritas mata pencaharian masyarakatnya merupakan 

nelayan 

 

 

Gambar 5.5 Lift House di Dhaka, Bangladesh 
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Sumber : Prithula Prosun. 2011. The Lift House An amphibious stategy for 
sustainable and affordable housing for urban poor-prone Bangladesh. 

Thesis 

 

Lift house ini menerapkan 2 type pondasi. Lift house direncanakan 

low-maintenance cost solution menggunakan material local dan mudah 

dikerjakan oleh buruh ini merupakan solusi yang tepat untuk masyarakat 

miskin di kota Dhaka. Kombinasi dari struktur besi hollow dan frame 

bamboo yang diisi dengan botol-botol bekas.  

Proses konstruksi yang melibatkan teori yang masih belum teruji 

yaitu menggunakan ferrocement yang diperkuat dengan wire mesh, 

merupakan alternative konstruksi yang ringan namun belum pernah 

diterapkan di Bangladesh. Ferrocement adalah metode pengaplikasian 

semen, pasir dan air pada lapisan wire mesh dan tulangan baja. Struktur ini 

lebih ringan dibandingkan dengan beton dan tahan air berdasarkan 

kandungan semen itu sendairi. Polimer yang tercampur di dalam 

ferrocement pada Lift House. Untuk mengurangi resiko retak dan 

meningkatkan daya tahan terhadap penetrasi air. 

Pondasi ferrocement dengan tulangan dan diperkuat dengan beton 

untuk menambah kekuatan selama banjir. Meggunakan kolom bamboo 

sehingga sambungan antara pondasi dengan bamboo di desain fleksibel 

untuk menghindari konsentrasi stressed pada ferrocement structure.  
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Model kedua dibangun untuk menguji pondasi dengan botol air. 

Hasilnya adalah memuaskan dan menjadi pilihan yang tepat sebagai 

material alternative konstruksi apung. 

Lift house ini menggunakan prinsip Archimedes. Berat air adalah 

62,4/ft³, kedalaman pondasi dihitung dengan menghitung beban mati dan 

beban selurus struktur. Berat dari struktur per meter persegi dibagi dengan 

berat air sama dengan kedalaman rumah yang terendam saat mengapung 

 

Gambar 5.6 Konsep penataan Lift House 
Sumber : Prithula Prosun. 2011. The Lift House An amphibious stategy for 

sustainable and affordable housing for urban poor-prone Bangladesh. 
Thesis 

 

Sistem kerja dari Lift House ini adalah dengan teknologi 

“pengangkatan”. Terdapat sebuah struktur core yang dianalogikan sebagai 

katrol dalam bangunan ini. Ketika banjir datang maka secara otomatis 

bagian base (lantai) yang terbuat dari bahan yang dapat pengapung akan 

mengangkat rumah secara otomatis. Dengan adanya core ini maka tidak 

perlu adanya penambatan, karena core ini sekaligus sebagai kunci dan 

bada bagian dalamnya juga dimanfaatkan sebagai ruang service.  
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Gambar 5.7 Sitem kerja Lift House ketika terjadi banjir 
Sumber : Prithula Prosun. 2011. The Lift House An amphibious stategy for 

sustainable and affordable housing for urban poor-prone Bangladesh. 
Thesis 

 

 

Gambar 5.8 Denah Lift House 
Sumber : Prithula Prosun. 2011. The Lift House An amphibious stategy for 

sustainable and affordable housing for urban poor-prone Bangladesh. 
Thesis 

 

Lift House ini memanfaatkan botol-botol air mineral bekas yang 

kemudian ditata sedemikian rupa hingga dapat mensubsitusi fungsi drum 

sebagai material apung secara lebih ekonomis dan ekologis. Besaran dari 

box ini disesuaikan dengan perhitungan volume botol yang diakumulasikan 
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hingga mencapai pada angka ideal untuk bisa mencukupi standart 

konstruksi apung. 

Pondasi yang dirancang dengan botol dan bamboo ini merupakan 

solusi yang inovatif, terinspirasi dari konstruksi rakit sampah yaitu murah 

dan bermansaat bagi lingkungan dan juga dapat menjadi lapangan 

pekerjaan baru untuk kolektor sampah botol untuk diaplikasikan pada skala 

yang lebih besar. Menghabiskan ± 8000 botol bekas yang telah 

dikumpulkan, dibersihkan dan ditutup rapat saat persiapan untuk digunakan 

pondasi. Menggunakan nylon net disekitar pondasi agar botol tidak 

menonkol keluar dari rangka balok struktur apung. EPS (Expanded 

Polystyrene) foam board digunakan sebagai separator didalam pondasi 

frame bamboo. Ketika botol-botol sudah ditumpuk, waterproof membrane 

yang disebut dengan “tripal” diletakkan diatas sebelum balok lantai diikat 

untuk menghindari kelembaban kedalam hunian. 

Pada proses pembangunannya juga melibatkan masyarakat. 

Sehingga dengan cara ini sekaligus menjadi ajang pelatihan maupun 

edukasi bagi masyarakat dapat membangun rumah yang sejenis atau juga 

upaya memperbaiki terjadi kerusakan kerusakan rumah dalam jangka 

waktu yang akan datang. 
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Gambar 5.9 Pemanfaatan botol plastik bekas sebagai bahan pondasi 
apung 

Sumber : Prithula Prosun. 2011. The Lift House An amphibious stategy for 
sustainable and affordable housing for urban poor-prone Bangladesh. 

Thesis 

 

5.1.3 Kemungkinan implementasi 

 Mendesain dengan memanfaatkan recycle sampah menjadi nilai 

yang yang tinggi baik secara fungsional maupun estetis 

 Memilih low-cost material, mudah didapat dan mudah dalam 

perawatan. 

5.2 Kajian teori permasalahan dominan 

5.2.1 Uraian interpretasi dan elaborasi teori permasalahan dominan 

Untuk dapat menciptakan sebuah konstruksi yang adaptif terhadap 

banjir adalah bangunan harus berkonsep “bersahabat dengan air”. 

Dalam konteks Arsitektur, ada 3 Arsitektur berbasis air, yaitu : 

a. Bertiang (Stilt House) 
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1. Memungkinkan air/banjir dan gelombang melewati bawah 

bangunan 

2. Ketinggian lantai harus memperhatikan pasang atau banjir 

tertinggi 

3. Konstruksi tiang harus memperhatikan tekanan arus (bila banjir) 

dan kekuatan pengaku ke tancapan tiang 

b. Terapung (Floating house) 

1. Memungkinkan untuk mengikuti ketinggian air 

2. Perlu prinsip keseimbangan agar bangunan tak miring 

3. Perlu memperhatikan gelombang 

4. Perlu tiang pengikat/tali tambatan akan rumah tak bergerak 

mengikuti arus air 

c. Amfibi (Amphibious House) 

1. Memungkinkan untuk mengapung mengikuti ketinggian air dan 

untuk napak saat tak berair 

2. Perlu konstriksi landasan/lantai sebagai pijakan bangunan saat 

napak 

3. Perlu prinsip keseimbangan agar bangunan tak mirik saat 

mengapung 

4. Perlu tiang pengikat untuk pasang saat turun dan naik 

5.2.2 Studi preseden 

Rumah amphibi yang terletak fi River Thames, South 

Buckinghamshire, UK. Merupakan salah satu projek rumah amphibi yang 
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berhasil. Kontruksi bangunan yang dapat mengapung ketika terjadi banjir 

ini dapat menjawab permasalahan utama pada projek Revitalisasi Tempat 

Pelelangan Ikan (TPI) Mangunharjo ini yaitu permasalahan pada konstruksi 

bangunan pada lingkungan yang rawan terjadi banjir rob.  

  

 

Gambar 5.10. Rumah Amfibi di tepi sungai, Inggris 
Sumber : Design and Technical UK’s first amphibious house. Can-float 

Amphibious Building by Coutts and Barker 

 

 

Gambar 5.11. Rumah Amfibi di tepi sungai, Inggris 
Sumber : Design and Technical UK’s first amphibious house. Can-float 

Amphibious Building by Coutts and Barker 
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Gambar 5.12 Potongan Rumah Amfibi di tepi sungai, Inggris 
Sumber : Design and Technical UK’s first amphibious house. Can-float 

Amphibious Building by Coutts and Barker 

 

 

 

Gambar 5.13 Sistem kerja Rumah Amfibi di tepi sungai, Inggris 
Sumber : Design and Technical UK’s first amphibious house. Can-float 

Amphibious Building by Coutts and Barker 
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Gambar 5.14 Gambar 3D Rumah Amfibi di tepi sungai di Inggris saat tidak 
terjadi banjir 

Sumber : Design and Technical UK’s first amphibious house. Can-float 
Amphibious Building by Coutts and Barker 

 

Rumah amphibi terdapat 4 bagian utama, yaitu : 

a. Wet dock dan Kontrol dermaga 

b. Can-floar base dan hunian 

c. Guide post dan running gear 

d. Fexible utility connection 

 Prinsip kerjanya adalah dengan memanfaatkan archimedess, 

apabila terjadi pasang yang menyebabkan permukaian air meningkat/naik 

maka pada bagian wet dock akan terisi air maka rumah akan terangkat. 

 Wet dock merupakan lubang yang dirancang menyerupai kolam 

yang terbuat dari beton bertulang kemudian pada bagian yang membentuk 

dasar dermaga dirancanga sebuah lempengan beton permeable. Slab ini 

yang nantinya akan bergerak naik dan turun menopang berat bangunan. 

Balok ring yang tebuat dari beton diletakkan bersebelahan dengan can-float 
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base untuk membuat overlap pada struktur dan meminimalkan jumlah 

sampah yang masuk terbawa oleh air yang masuk dari dermaga. 

 Fungsi dasar can-float yakni hampir sama dengan kapal yaitu 

menyediakan daya apung bangunan dan mendukung kerangka structural 

hunian. Struktur “Can-float” sendiri terbuat dari beton bertulang tahan 

terhadap air. Bagian dasarnya dirancang agar dapat mencegah dari 

gangguan kerusakan biota maupun dampak kerusakan lainnya namun 

memiliki volume yang cukup dan memiliki massa yang cukup ringan untuk 

memberikan daya apung 

 Rumah hunian ini memiliki 4 baja galvanis sebagai mekanisme 

penambatan gerak vertical untuk mempermudah pergerakan 

 Fexible utility connection berupa pipa yang menghubungkan rumah 

dengan tapak. Pipa ini sudah terisolasi dan fleksibel di pelanjang sisi rumah 

hingga kedalam wet dock. Di dalam wet dock untuk memompa air limbah 

menjadi treatment tank dipasang di tanah. 

Prinsip cara kerja flotasi bangunan : 

 Flotasi ini dirancang berdasarkan prinsip Archimedes yaitu benda 

yang tercelup kedalam cairan maka akan memiliki kekuatan yang sama 

dengan berat cairan yang perpindah akibat terbenamnya objek tersebut 

kedalam cairan. Berat rumah ini sendiri adalah 220 ton (setara dengan 170 

mobil) dengan volume mencapai 225 m³ dari air untuk dapat membuat 

rumah mengapung. 
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 Sungai dan tanah saling terkait secara hidrologis. Seperti saat banjir 

datang tidak hanya air pasang yang naik tetapi air tanah pun juga akan ikut 

naik, wet dock tidak akan langsung dapat mengisi secara cepat melalui 

limpasan melainkan akan mengisi secara bertahap dan bangunanpun akan 

turut naik secara perlahan. Rumah akan dapat terus naik hingga ketinggian 

2,7 m. 

Maintenance 

 Rumah in dirancang untuk memudahkan dari segi maintenance pada 

bagian-bagian utama dari struktur rumah ini. Pengujian tetap harus 

dilakukan untuk mendeteksi adanya kerusakan-kerusakan pada bagian-

bagian vital dari struktur apung rumah ini. 

 

Gambar 5.15 Gambar 3D Rumah Amfibi di tepi sungai di Inggris saat 
terjadi banjir 

Sumber : Design and Technical UK’s first amphibious house. Can-float 
Amphibious Building by Coutts and Barker 

 

5.2.3 Kemungkinan penerapan teori permasalahan dominan 
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 Menciptakan desain bangunan yang adaptif terhadap lingkungan 

banjir rob dengan tetap memberikan nilai estetis arsitektural 

 Mendesain dengan mengoptimalkan potensi alam untuk bangunan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


