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BAB V 

LANDASAN TEORI 
 

A. Landasan Teori Pernyataan Masalah 1 

1. Pola Tatanan Ruang yang Saling Terintegrasi 

White (1973)9 mengatakan bahwa dalam mendesain bangunan 

harus melibatkan 3 elemen tata atur diantaranya : 

1.   Wujud dasar ruang 

2.  Organisasi ruang 

3.   Tatanan ruang 

Merancang sebuah tatanan adalah proses mengatur dan 

membentuk tautan yang membuat proses merancang selanjutnya menjadi 

lebih mudah dan memiliki sebuah dasar. Sehingga untuk menampung 

keragaman dalam pengaturan, pengetahuan merancang harus disajikan 

sebagai informasi yang dipelajari, masuk akal dan dapat dinalar. 

1. Wujud Dasar Ruang10 

A.  Lingkaran 

Merupakan susunan sederetan titik yang memiliki jarak yang sama 

dan seimbang terhadap sebuah titik tertentu di dalam lengkungan. 

Pertimbangan dalam memilih wujud dasar lingkaran: 

a) Kendala dalam penataan pada bentuk lengkung. 

b) Pengembangan bentuk relatif banyak. 

c) Orientasi aktifitas cenderung memusat. 

d) Flexibilitas ruang tepat untuk penataan organisasi ruang 

                                            
9 White, Edward T. (1975). Concept source book, Architectural media Ltd. Tucson 

10 Ching F.D. (1996). Form, Space, and Order. Jakarta : Erlangga 
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dengan pola memusat. 

e) Karakter dinamis dengan orientasi yang banyak. 

B.   Bujur Sangkar 

Merupakan sebuah bidang datar yang mempunyai empat buah 

sisi yang sama panjang dan empat buah sudit siku-siku. 

Pertimbangan dalam memilih wujud dasar bujur sangkar : 

a) Penataan dan pengembangan bentuk relatif mudah. 

b) Kegiatan dengan berbagai orientasi dapat diwadahi. 

c) Karakter bentuk formal dan netral. 

d) Flexibilitas tinggi dengan penataan perabot cenderung mudah 

C. Segitiga 

Sebuah bidang datar yang dibatasi oleh tiga sisi dan 

mempunyai tiga buah sudut. Pertimbangan dalam memilih wujud 

dasar segitiga: 

a) Sering mempunyai ruang sisa dan pengembangan bentuk 

relative terbatas. 

b) Aktifitas kegiatan lebih mengutamakan pada satu orientasi. 

c) Karakter kaku dan cenderung kurang formal. 

d) Flexibilitas kurang serta perlu penataan yang lebih terencana 

untuk mengatasi ruang sisa. 

2. Organisasi Ruang 

Dalam sebuah organisasi ruang terdapat beberapa bentuk 

berdasarkan sifat hubungannya. Agar didalam bangunan Galeri 

mobil, bengel dan klub dapat merasakan kelompok-kelompok aditif 

sebagai suatu kesatuan komposisi bentuk sebagai figure dalam 

pandangan pengguna terhadap elemen-elemen tersebut haruslah 

terkait satu sama lain secara logis. 
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Dalam perancangannya organisasi ruang yang di pilih 

sebagai salah satu landasan dalam pemecahkan masalah yaitu 

menggunakan organisasi radial. Sebuah bentuk radial terdiri dari 

bentuk-bentuk linear yang memanjang keluar dari sebuah elemen 

inti yang terletak di tengah dengan cara menyebar dari pusat 

(radiatif). Inti ini bisa menjadi pusat simbolis maupun fungsional dari 

organisasi. Posisinya yang terpusat dapat ditegaskan melalui 

sebuah bentuk yang dominan secara visual, atau ia dapat 

digabungkan dan menjadi bentuk sekunder terhadap lengan lengan 

yang menyebar. 

Lengan-lengan yang tersebar ini memiliki sifat serupa 

dengan bentuk linear, memberi sifat terbukaan terhadap sebuah 

bentuk radial. bentuk lengan linear dapat menggapai keluar dan 

dihubungkan, atau menempelkan dirinya sendiri pada fitur-fiur 

spesifik sebuah tapak. 

Lengan-lengan yang menjulur tersebut dapat berbeda satu 

sama lain demi merespon kebutuhan-kebutuhan individual fungsi 

dan lingkuangan Organisasi radial merupakan sebuah denah 

terbuka yang menggapai keluar dari lingkungannya. 

3. Pola Tatanan Ruang  

Dalam sebuah tatanan ruang terdapat prinsip-prinsip yang 

dapat memperngaruhi pola bentuk dan ruang. Suatu bentuk dasar 

geometris untuk mengorganisir bentuk dan ruang dalam sebuah 

bangunan dapat diciptakan melalui tatanan didalam suatu 

komposisi arsitektural. Tatanan merujuk tidak hanya pada 

keteraturan geometris saja, tetapi lebih pada suatu kondisi dimana 

setiap bagian dari suatu keseluruhan ditempatkan secara pantas 
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melalui rujukan pada bagian-bagian yang tujuannya agar bisa 

menghasilkan suatu tatanan yang harmonis. Terdapat suatu ragam 

dan kompleksitas alami dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan 

program 

Bagi bangunan. Bentuk dan ruang dari seluruh jenis 

bangunan harus menyadari dasar hirarki didalam fungsi-fungsi 

yang dicakup, para pengguna yang dilayani, tujuan-tujuan atau 

makna yang mereka kemukakan, serta ruang lingkup atau konteks 

yang disampaikan. 

2. Organisai Ruang Terpusat 

Organisasi terpusat merupakan komposisi terpusat dan stabil yang 

terdiri dari sejumlah ruang sekunder, dikelompokkan mengeIiIingi sebuah 

ruang pusat yang luas dan dominan. Ruang pemersatu terpusat pada 

umumnya berbentuk teratur dan ukurannya cukup besar untuk 

menggabungkan sejumlah ruang sekunder di sekelilingnya. Ruang-ruang 

sekunder dan suatu organisasi mungkin setara satu sama lain dalam 

fungsi, bentuk dan ukuran. 

Menciptakan suatu konfigurasi keseluruhan yang secara 

geometnis teratur dan simetris terhadap dua sumbu atau lebih. Ruang-

ruang sekunder mungkin berbeda satu sama lain dalam hal bentuk atau 

ukurannya sebagai tanggapan terhadap: 

• kebutuhan akan fungsi. 

• menunjukkan kepentingan relatif. 

• lingkungan sekitar. 

• kondisi tapak. 

 



107 
 

Pola sirkuIasi dan pergerakan dalam suatu organisasi terpusat 

mungkin berbentuk radial, loop, atau spiral. Hampir dalam setiap kasus 

pola tersebut akan berakhir di dalam atau di sekeliling ruang pusat. 

 

B. Landasan Teori Pernyataan Masalah 2 

1. Teori Sirkulasi 

Menurut Francis D.K. Ching dalam bukunya Teori Arsitektur (1993), 

alur sirkulasi dapat diartikan sebagai “tali” yang mengikat ruang-ruang 

suatu bangunan atau suatu deretan ruang-ruang dalam maupun luar, 

menjadi saling berhubungan. Oleh karena itu kita bergerak dalam waktu 

melalui suatu tahapan ruang. Kita merasakan ruang ketika kita berada di 

dalamnya dan ketika kita menetapkan tempat tujuan.  

a) Sirkulasi Sebagai Penghubung Ruang 

Sirkulasi penghubung ruang adalah Pergerakkan atau ruang 

lingkup gerak suatu ruang yang saling berhubungan baik dengan 

fungsi, bentuk dan lain – lain. Sirkulasi penghubung ruang dibagi 

Gambar 5. 1 Pola Organisasi Ruang Terpusat 
Sumber : 

https://www.academia.edu/11605225/Organisasi_Bentuk
_Dan_Ruang 



108 
 

menjadi 3 yaitu sirkulasi melewati ruang, sirkulasi menembus ruang, 

dan sirkulasi berakhir dalam ruang. 

Tabel 5. 1 Jenis Sirkulasi Penghubung Ruang  
Sumber : Snyder, James C. dan Catanese, Anthony J.; 1984; “Pengantar Arsitektur” 

G
a

m
b

ar
 

Sirkulasi melewati ruang Sirkulasi menembus ruang Sirkulasi berakhir dalam ruang 

K
e

te
ra

ng
a

n 

Suatu pergerakan atau 

ruang lingkup gerak yang 

berfungsi sebagi 

penghubung ruang satu 

dengan lainnya 

Sirkulasi pergerakan atau 
ruang lingkup gerak yang 
berfungsi sebagai 
penghubung ruang satu 
dengan lainnya melaluiatau 
menembus ruang yang lain 

Suatu pergerakan atau ruang 
lingkup gerak yang berfungsi 
sebagi penghubung ruang satu 
dengan lainnya 

 

b) Bentuk Ruang Sirkulasi 

Ruang-ruang sirkulasi membentuk bagian yang tak dapat 

dipisahkan dari setiap organisasi bangunan dan memakan tempat 

yang cukup besar didalam ruang bangunan. Jika dilihat sebagai alat 

penghubung semata-mata, maka jalur sirkulasi harus menampung 

gerak manusia pada waktu mereka berkeliling, berhenti sejenak, 

beristirahat, atau menikmati pemandangan sepanjang jalan. 

Tabel 5. 2 Jenis Bentuk Ruang Sirkulasi 
Sumber : Ching, Francis D.K; 1993; “Teori Arsitektur : Bentuk, ruang, dan susunannya” 

G
a

m
b

ar
 

Tertutup Terbuka pada satu sisi Terbuka pada kedua sisi 

K
e

te
ra

ng
a

n 

Suatu pergerakan atau 

ruang lingkup gerak yang 

berfungsi sebagi 

penghubung ruang satu 

dengan lainnya 

Sirkulasi pergerakan atau 
ruang lingkup gerak yang 
berfungsi sebagai 
penghubung ruang satu 
dengan lainnya melaluiatau 
menembus ruang yang lain 

Suatu pergerakan atau ruang 
lingkup gerak yang berfungsi 
sebagi penghubung ruang satu 
dengan lainnya 
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c) Zona Fungsi Ruang 

Zoning adalah pembagian kawasan ke beberapa zona sesuai 

dengan fungsi dan karateristik semula atau diarahkan bagi 

pengembangan fungsi-fungsi lain. Zoning fungsi adalah pembagian 

zona-zona yang berdasarkan pengendalian pemanfaatan ruang yang 

mengacu kepada aktivitas-aktivitas pada zona tersebut. 

d) Pola Sirkulasi Ruang 

Pola sirkulasi ruang adalah suatu bentuk rancangan atau alur-

alur ruang pergerakan dari suatu ruang ke ruang lainnya dengan 

maksud menambah estetika agar dapat memaksimalkan sirkulasi 

ruang utuk dipergunakan. Pola sirkulasi dapat dibagi menjadi 5, 

dapat dilihat pada tabel 3 dibawah ini. 

Tabel 5. 3 Jenis Pola Sirkulasi 
Sumber : Ching, Francis D.K; 1993; “Teori Arsitektur : Bentuk, ruang,  

dan susunannya” 
Jenis Sirkulasi Keterangan 

 1. Radial : Konfigurasi Radial memiliki jalan-
jalan lurus yang berkembang dari sebuah 
pusat bersama. 
 
2. Network (Jaringan) : Konfigurasi yang 
terdiri dari jalanjalan yang menghubungkan 
titik-titik tertentu dalam ruang. 
 
3. Linier : Jalan yg lurus dapat menjadi unsur 
pengorganisir utama deretan ruang. 
 
4. Grid : Konfigurasi Grid terdiri dari dua 
pasang jalan sejajar yang saling berpotongan 
pada jarak yang sama dan menciptakan bujur 
sangkar atau kawasan ruang segi empat.  
 
5. Spiral (Berputar) : Konfigurasi Spiral 
memiliki suatu jalan tunggal menerus yang 
berasal dari titik pusat, mengelilingi pusatnya 
dengan jarak yang berubah. 
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2. Teori Pencapaian 
a) Efisiensi Jarak Pencapaian 

Kecepatan berjalan setiap orang tidak sama, tergantung oleh 

banyak faktor, antara lain: usia, jenis kelamin, waktu berjalan (siang 

atau malam), temperatur udara, tujuan perjalanan, reaksi terhadap 

lingkungan sekitar, dan lain-lain. Dalam bukunya yang berjudul The 

Pedestrian, Human Factors In Highway Safety Traffic Research, 

Robert B. Sleight menyatakan rata-rata kecepatan berjalan bagi 

orang dewasa dan orang tua dapat di lihat pada tabel berikut ini : 

Tabel 5. 4 Standar kecepatan berjalan 
Sumber :  Sleight, Robert B.; 1999; “The Pedestrian, Human Factors  

In Highway Safety Traffic Research” 
Tipe Mm / menit Kaki / menit Km / jam 

Kecepatan orang dewasa 84.000 4,5 4,3 

 

b) Efisiensi Waktu Pencapaian 

Waktu adalah seluruh rangkaian saat ketika proses, 

perbuatan atau keadaan berada atau berlangsung. Dalam hal ini, 

skala waktu merupakan interval antara dua buah keadaan/kejadian, 

atau bisa merupakan lama berlangsungnya suatu kejadian. 

Pencapaian waktu yang di dapat pada kedua bangunan hotel dan 

mal dapat berbeda hasilnya karena perbedaan antara aktifitas dan 

cara melakukan pencapaiannya tersebut, dalam hal ini tidak semua 

individu akan menuju unit pelayanan. 

c) Penerapan Elemen Sirkulasi  

Menurut Lawrence K. Frank11 “Sign (signge) adalah pesan 

atau informasi yang muncul secara berturut-turut atau teratur dalam 

                                            
11 http:lontar.ui.ac.id/2001/Sign-and-System. 
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hubungannya dengan tanda-tanda yang penting dan menimbulkan 

respon pada manunsia”. Sebuah sign muncul secara berturut-turut 

atau teratur, tapi maksud berturut-turut atau teratur ini tidak dijelaskan 

lebih lanjut sehingga untuk saat ini hal itu tidak akan menjadi 

pertimbangan pengertian sebuah pertanda (sign). Signage sebagai 

elemen dasar yang memiliki fungsi utama sebagai alat komunikasi 

antar manusia dalam suatu bangunan atau lingkungan mengandung 

beberapa elemen penting. Elemen-Elemen ini akan membentuk 

image atau fisik keseluruhan dari sign yang juga berperan dalam 

keberhasilan penyampaian informasi yang ingin ditujukan oleh sign 

tersebut. 

Tabel 5. 5 Jenis Elemen Sirkulasi (Signage) 
Sumber : http:lontar.ui.ac.id/2001/Sign-and-System. 

Elemen Signage Keterangan 

T
yp

o
gr

ap
hy

 
(t

e
ks

) 

 Penggunaan jenis teks juga 
menentukan apakah kata 
atau kalimat yaang tertera 
pada sebuah sign dapat 
dibaca atau tidak, oleh karena 
itu selain mempertimbangkan 
ukuran yang cukup dan 
alasan estetika yang muncul 
dari penggunaan typeface 
tersebut, penggunaan jenis 
typeface yang mudah dibaca 
atau lebih umum dan dapat 
dijumpai oleh orang lain lebih 
sering digunakan. 
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W
ar

n
a

 

 Elemen warna sangat 
berperan penting terhadap 
keberhasillan dan kemudahan 
sebuah sign dapat disadari 
keberadaanya atau 
tidak. Warna dapat diterapkan 
pada setiap elemen sign yang 
lain, seperti pada teks, simbol, 
dan background dari sign 
tersebut. Penggunaan warna 
dalam suatu sign juga harus di 
pertimbangkan 
keefektifitasannya dalam 
pemilihan jenis warna. 

S
im

b
o

l 

 

Simbol merupakan salah satu 
elemen grafis yang sering 
digunakan pada sebuah sign. 
Simbol biasa 
merepresentasiikan sesuatu 
dan merupakan cara yang 
sederhana untuk 
mengkomunikasikan sesuatu 
yang terhalang oleh bahasa 
yang berbeda. 

P
a

n
a

h 
(a

rr
o

w
) 

 Panah (arrow) sebagai 
elemen sign juga memegang 
peranan penting dalam 
keberhasilan penyampaian 
pesan dari sebuah 
sign. Panah berfungsi untuk 
menunjukan arah/orientasi, 
yang biasa disertai dengan 
teks untuk memperjelas 
maksud dari tanda, seperti 
tempat apa yang sedang 
diarahkan oleh gambar panah 
tersebut. 

P
e

nc
a

h
ay

aa
n

 

 

Pencahayaan pada signage 
adalah hal yang penting untuk 
menjaga visibilitas dan 
leibilitas sign, terutama 
apabila daerah sekitar sign 
cukup gelap sehingga sign 
tidak akan terlihat tanpa 
cahaya. Cahaya yang sesuai 
dan tidak berlebihan juga 
dapat membuat penampilan 
sign lebih menarik. 
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C. Landasan Teori Pernyataan Masalah 3 

1. Teori Tampilan dan Kejelasan Bentuk Bangunan 

1) Kontekstual Harmoni / Keselarasan  

Ada kalanya suatu lingkungan menuntut keserasian / 

keselarasan, hal tersebut dilakukan dalam rangka menjaga 

keselarasan dengan lingkungan yang sudah ada. Bangunan baru 

lebih menghargai dan memperhatikan konteks / lingkungan dimana 

bangunan itu berada. Sehingga kehadiran satu atau sekelompok 

banguanan baru lebih menunjang daripada menyaingi karakter 

bangunan yang sudah ada walupun terlihat dominan secara 

kuantitatif. 

Keselarasan adalah hubungan kedekatan unsur-unsur yang 

berbeda baik bentuk unsur maupun warna untuk menciptakan 

suatu kesatuan untuk mendapatkan kesan cocok atau kesesuaian. 

Keselarasan dalam sebuah desain adalah keteraturan tatanan 

diantara bagian-bagian desain yaitu susunan yang seimbang, 

menjadi satu kesatuan yang padu dan utuh masing-masing bidang 

saling mengisi sehingga mencapai kualitas yang disebut harmonis. 

Harmonis dilakukan dalam rangka menjaga keselarasan dengan 

lingkungan yang sudah ada Bangunan baru lebih menghargai 

lingkungan dimana bangunan itu berada kemudian Bersama-sama 

menjaga dan melestarikanya sehingga kehadiran satu atau 

sekelompok bangunan baru lebih menunjang daripada menyaingi 

karakter bangunan yang sudah ada (Alhamdani,2010) 

7 unsur pokok dalam arsitektur adalah : 
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(1) Sumbu (Axis) berkaitan dengan orientasi (2) Place 

(Posisi) berkaitan dengan hirarki (3) Skala berkaitan dengan 

proporsi,(4) Shape (Wujud) berkaitan dengan geometri,(5) Texture 

berkaitan dengan vocal point,(6) Warna berkaitan dengan vocal 

point,(7) Keseimbangan berkaitan dengan harmoni dan sinergi. 

Kontekstual sendiri merupakan tema arsitektur yang dapat 

memberikan sebuah dampak baik dan berkontribusi terhadap 

lingkungan disekitarnya. (Brolin, 1980). Ciri-ciri kontekstual dalam 

arsitektur 

a) Adanya sebuah persamaan artikulasi dan ornamen 

arsitektur desain bangunan disekitarnya 

b) Pendekatan melalui pola ruang, irama dan fasade yang 

yang memiliki nilai-nilai bangunan yang sudah ada dan 

bersejarah bertujuan untuk menjaga dan melestarikannya. 

c) Membenahi kelemahan bangunan yang sudah ada 

2) Bentuk dan Gaya Bangunan 

Istilah bentuk dalam arsitektur selalu dirangkai dengan kata 

bangunan, menjadi istilah “bentuk bangunan”. Bentuk bangunan 

disertai dengan pengertian ilusinya, secara lahiriyah 

mengungkapkan maksud dan tujuan bangunan. Bentuk sendiri 

merupakan unit yang mempunyai unsur garis, lapisan, volume, 

tekstur dan warna. Kombinasi keseluruhan unsur ini menghasilkan 

suatu ekspresi. Unit-unit tersebut dapat berdiri sendiri secara 

keseluruhan atau merupakan bagian dari bagian yang lebih besar. 

Jika suatu bentuk arsitektur sudah sedemikian rumit, perlu 
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diadakan pengelompokan, sehingga organisasi bentuk dapat 

dimengerti secara keseluruhan.12 

  Untuk menganalisa bentuk dan sebaiknya diadakan 

penilaian hubungan timbal balik antara bagian-bagian bentuk dan 

bentuk keseluruhan, karena sifat bagian bentuk ditentukan oleh : 

a) Tingkat pemusatnnya 

b) Kemampuannya untuk bergabung dengan bagian bentuk 

lain. 

Hal ini dapat dirasakan secara naluri tetapi perlu dikaitkan dengan 

berbagai unsur bentuk lainnya seperti skala, proporsi, irama dan 

sebagainya. 

  Style / gaya adalah salah satu cara yang terpilih dari 

beberapa cara lain untuk mengungkapkan sesuatu ini merupakan 

pemikiran baru dimana style dapat diapresiasikan sebagai sebuah 

skema yang kuat dan efektif yang dapat dikenali dengan mudah 

karena karakteristiknya. Style menolong pengamat untuk 

menyusun pandangan pengamat tentang arsitektur dengan 

menyediakan suatu referensi dari elemen-elemen yang dapat 

diingat.13 

3) Ekspresi dalam Arsitektur 

Pengalaman dari suatu keindahan dapat diapresiasikan 

lebih atau kurang dari tampilan bentuk yang bagus dan terpilih 

                                            
12 Schulz. Christian Norberg. (1985) The Concept Of Dwelling: On The Way To Figurative 

Architecture, New York: Rizzoli. 

13 Burnette, Charles. (1974). Designing for Humah Behavior : Architecture and the Behavioral 

Science. Pennsylvania : Hutchinson & Ross, Inc  
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dalam gambaran fikiran dan apa yang kita lihat. Kualitas keindahan 

dapat juga diapresiasikan dari pengendalian fikiran yang bebas 

kedalam pemberian tanda yang ideal (Charles Burnette, 1974). 

Pandangan, pendengaran, haptic dan perabaan adalah 

komponen-komponen utama yang dapat mendukung berhasilnya 

suatu karya arsitektur. Dalam mengartikan suatu karya arsitektur 

secara spontan, umumnya dilakukan dengan menggunakan 

semacam pola evaluasi dari pengalaman karya arsitektur pada 

masa sebelumnya. 

Tinjauan secara intelektual, keindahan seharusnya 

memperlihatkan ekspresi dari fungsi yang benar dan alami. 

Kebutuhan akan suatu ekspresi yang murni dan benar kadang-

kadang ditekankan akan suatu ekspresi dengan kenyataan teknis 

yang harus ditunjukkan. 

Ekspresi yang dibicarakan disini merupakan ekspresi dari 

suatu komponen semiotik yang aktif. Simbol-simbol dan tanda-

tanda umumnya dinyatakan melalui ekspresi, dimana ekspresi 

merupakan salah satu cara penyampaian agar engamat dapat 

mengartikan simbol-simbol dan tanda-tanda tersebut. Eksprsi 

arsitektur adalah pernyataan mental dari suatu bentuk arsitektur 

yang umumnya menggunakan referensi dasar dari pengalaman 

seorang pengamat dari bentuk-bentuk yang pernah dialaminya.14 

  

                                            
14 Poedio Boedojo, 1986 




