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Bab V. Kajian Teoritik 

5.1. Bentuk,Tata Ruang dan Sirkulasi 

5.1.1 Pola Tata Masa 

Pola tata masa merupakan salah satu organisasi dan hubungan 

antara massa bangunan yang memperhatikan secara detail 

mengenai kondisi tapak dan lingkungan sekitar tapak. Terdapat 

beberapa kriteria dalam penentuan pola tata masa bangunan 

antara lain: 

A. Antar massa bangunan terdapat keterkaitan satu dengan yang lain 

yang sesuai dengan aktifitas kegiatan dan fungsi dari bangunan 

tersebut. 

B. Pencapaian antara massa bangunan satu dengan yang lainnya 

dipermudah dengan menerapkan pola sirkulasi yang mampu 

mengakmodasi seluruh kegiatan dalam site. 

Menurut Francis D.K. Ching7 terdapat beberapa alternatif 

organisasi masa dan hubungan antar masa antara lain: 

Tabel 3. 9 Pola Tata Masa 

Alternatif Pola Tata Masa Keterangan 

 

 

 

 

Terdapat ruang 
pemersatu antara masa 
pusat yang dikelilingi oleh 
masa sekunder dalam 
site 

                                                           
7 D.K.Ching, Francis. 2007. Arsitektur, Bentuk, Ruang dan Tatanan. Jakarta : Erlangga. 
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Terdapat urutan atau 
pengulangan yang 
berulang,memiliki sifat 
fleksibel dan tanggap 
terhadap kondisi site dan 
lingkungan site. 

 

 

 

 

Merupakan perpaduan 
antara masa terpusat 
dengan linier yang terdiri 
dari ruang pusat dengan 
beberapa organisasi 
linier yang 
perkembangannya 
membentuk jari-jari. 

 

 

 

 

Merupakan pergabungan 
dari berbagai jenis ruang 
yang berlainan bentuk 
tetapi tetap memiliki 
hubungan satu dengan 
yang lain berdasarkan 
penempatannya. 

 

 

 

Bentuk pola tata masa ini 
merupakan pengulangan 
modul secara teratur, 
berkesan formal, utuh 
dan kaku. 

 Sumber : Francis D.K. Ching 

 

5.2.1 Sirkulasi 

Sirkulasi merupakan suatu proses pergerakan atau alur dari suatu ruang ke 

ruang yang lainnya, berdasarkan arah dan kebutuhan yang ingin dicapai oleh 

pelaku dalam site yang direncanakan. Terdapat beberapa jenis pola sirkulasi 

antara lain sebagai berikut : 
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Tabel 3. 10 Pola Sirkulasi 

Alternatif Pola Sirkulasi Keterangan 

Spiral 

 

 

 

Merupakan jalan menerus 
dari sebuah ruang atau titik 
pusat mengelilingi objek 
dengan terus melebar 
menuju ke objek yang 
dikeliingi. 

Linier 

 

Merupakan jalan menerus 
yang menjadi jalan utama 
penghubung antara jalur 
jalur lainnya yang searah 
dengan jalur utama tersebut. 

 

Radial 

Merupakan perkembangan 
dari sebuah titik pusat yang 
menjadi acuannya kemudian 
menyebar dari titik pusat 
tersebut. 

Jaringan 

 

 

 

Merupakan bentuk jaringan 
yang menghubungkan antar 
titik satu dengan titik yang 
lainnya. 

Grid 

 

Merupakan bentuk jalur 
yang saling bersilangan 
sehingga membentuk 
kawasan-kawasan yang 
memiliki bentuk segi empat 
atau bujur sangkar. 

 Sumber : Francis D.K. Ching 
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5.2 Arsitektur Tropis 

Tropis merupakan kata yang berasal dari bahasa Yunani, yaitu “tropikos” yang 

berarti garis balik yang meliputi sekitar 40% dari luas seluruh muka bumi. Garis 

garis ini adalah garis lintang 23°27’ Utara dan Selatan. Daerah tropis artikan 

sebagai daerah yang terletak diantara garis isotherm 20° di sebelah bumi Utara 

dan Selatan (Lippsmeier, 1994). Dengan kata lain, arsitektur tropis ialah arsitektur 

yang berada di daerah tropis dan telah beradaptasi dengan iklim tropis disana. 

5.2.1 Antisipasi Iklim pada Bangunan Arsitektur Tropis 

Desain bangunan dengan karakter tropis merupakan suatu respon terhadap 

kondisi iklim tropis. Berikut cara mengantisipasi iklim terhadap bangunan 

arsitektur tropis menurut Georg. Lipssmeier (1994)8: 

a. Matahari dan Cahaya 

Untuk mengantisipasi radiasi panas matahari dan sinar yang tinggi pada 

bangunan, bisa dilakukan beberapa cara seperti di bawah ini : 

1. Fasad yang dibuat terbuka harus berorientasi ke arah utara dan 

selatan 

2. Untuk mengurangi intensitas cahaya matahari yang masuk ke dalam 

bangunan dapat menggunakan bahan-bahan yang mampu 

menyaring radiasi matahari seperti kaca pelindung radiasi matahari 

maupun memasang tabir surya pada bukaan yang ada seperti kerai 

ataupun krepyak. 

                                                           
8 Lippsmeier, george, Bangunan Tropis, Erlangga. Jakarta:1994 
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3. Penggunaan tritisan sebagai pelindung mampu menimbulkan efek 

pembayangan terhadap radiasi panas sinar matahari yang masuk ke 

dalam bangunan. 

b. Faktor – faktor iklim hayati dan angin 

1. Pemilihan konstruksi yang benar dan tepat sesuai untuk daerah 

beriklim tropis. 

2. Topografi yang berbukit memiliki keuntungan untuk dapat menghalau 

hembusan angin,akan tetapi jika belum dapat menghalau angin yang 

masuk maka dapat ditambahkan vegetasi sebagai barrier atau pagar 

yang dapat menahan terjangan angina kedalam tapak atau 

bangunan. 

3. Penggunakan lubang ventilasi sebagai penghawaan dan sirkulasi 

dari angin. 

c. Pasir dan debu 

Pasir dan debu sangat banyak ditemui pada daerah tropis, hal ini dapat 

diantisipasi dengan : 

1. Bangunan dikelilingi dengan vegetasi yang tinggi atau pagar 

pelindung untuk mencegah debu dan pasir masuk ke dalam 

bangunan 

2. Massa bangunan dibuat tinggi dan rapat. 

3. Bukaan pada bangunan berukuran kecil untuk menimilasir masuknya 

debu dan pasir ke dalam bangunan atau ditambahkan penghalau 

debu pada lubang angin. 

d. Presipitasi 

Presipitasi merupakan peristiwa jatuhnya cairan dari atmosphere ke 

permukaan bumi. Untuk menghindari hal tersebut maka dilakukanlah hal 

seperti : 
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1. Dengan menyediakan saluran drainase dari dan menuju bangunan 

dan juga ke luar bangunan. 

2. Orientasi bangunan sebaiknya tegak lurus terhadap arah angin. 

3. Menggunakan konstruksi atap yang kuat dan mampu menahan air. 

4. Menggunakan tritisan agar air hujan tidak langsung masuk ke dalam 

bangunan 

e. Gempa Bumi 

Untuk mengantisipasi terjadinya gempa maka digunakan suatu sistem  

konstruksi yang lebih kuat pada bangunan. pondasi harus kuat dengan 

dasar yang lebar agar tekanan tanah dapat meredam sebagian gaya 

yang timbul. Selain itu juga  diperkuat dengan struktur rangka baja, besi 

dan lain-lain. 

f. Perusak Biologis 

Pada bangunan tropis,perusak biologis dapat berupa binatang seperti 

serangga yang masuk ke dalam bangunan. Hal ini dapat diatasi dengan 

cara : 

1. Menutup lubang-lubang dan tangki air yang memudahkan para 

binatang masuk ke dalam bangunan. 

2. Melakukan tindakan pencegahan pada waktu pembangunan 

3. Menggunakan bahan-bahan kimia untuk mengusir serangga. 

g. Lokasi bangunan 

Untuk memilih lokasi yang tepat untuk suatu bangunan hendaknya 

memperhatikan : 

1. Lokasi yang memiliki kontur yang tidak begitu ekstrem. 

2. Lokasi bangunan terletak di daerah tinggi sehingga dapat terhindar 

dari banjir rob air laut. 
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5.3 Arsitektur Modern 

Berikut adalah karakteristik dari bangunan bergaya Arsitektur Modern (Brunner T. 

DKK,2013)9 : 

A. Satu gaya Internasional atau tanpa gaya(seragam), merupakan suatu 

arsitekturyang dapat menembus budayadan geografis. 

B. Penggunaan material dan bahan padabangunan arsitektur modern 

tidakterlepas dari unsur fungsional, dimanabahan dan material yang 

digunakanharus mendukung fungsi bangunansecara keseluruhan. 

C. Bentuk mengikuti fungsi, sehinggabentuk menjadi monotone karena 

tidakdiolah. 

D. Anti ornamen, menganggap ornamenyang ada pada bangunan tidak 

memilikifungsi baik secara struktur maupun nonstruktur, sehingga ornamen 

dihilangkandan dianggap suatu kejahatan dalamdesain. 

E. Penekanan elemen vertikal danhorizontal masih berhubungan 

denganpenggunaan ornamen yang diangggapsebagai suatu kejahatan, 

makabangunan-bangunan dengan langgamArsitektur Modern 

menggunakanpenekanan elemen vertikal danhorizontal pada bangunannya 

sebagaipengganti ornamen, guna menambahestetika dan keindahan 

bangunan 

F. 6 Ekspresi terhadap struktur sebagaielemen arsitektur yang 

memberikanbentuk kepada tampak bangunan,sehingga menciptakan ruang 

pada kulitbangunan. Hal ini lebih dikenal denganistilah Skin and Bone. Skin 

and bonemerupakan salah satu ide desain darilanggam Arsitektur Modern 

                                                           
9 Brunner T. Dkk, (2013), Kajian Penerapan Arsitektur Modern pada bangunan Roger’s Salon, Clinic, 
Spa and Wellness Center Bandung, Reka Raksa, Vol : 1, No : 2 
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yangmengedepankan kepolosan dankesederhanaan dalam olah 

bentukbangunan dengan cara menonjolkanstruktur bangunan. 

G. Semakin sederhana merupakan suatunilai tambah terhadap 

arsitekturtersebut. 

H. Tidak memiliki suatu ciri individu dariseorang arsitek, sehingga tidak 

dapatdibedakan antara arsitek yang satudengan yang lainnya. 

I. Jenis bahan/material yang digunakandiekspos secara polos, ditampilkan 

apaadanya. Terutama bahan yangdigunakan adalah beton, baja dan kaca. 

J. Nihilism, penekanan perancangan padaspace, maka desain menjadi 

polos,simple, bidang-bidang kaca lebar. Tidakada apa-apanya kecuali 

geometri danbahan aslinya. 

K. Menyederhanakan bangunan sehinggaformat detail menjadi tidak perlu. 

L. Bangunan Arsitektur Modern menganutpaham form follow function 

dimanabentuk yang dihasilkan mengikutifungsi dari bangunan. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


