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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Munculnya bangunan dengan tampilan fasade menggunakan double skin 

fasade menjadi daya tarik tersendiri sebagai sebuah karya desain fasade pada 

arsitektur yang menarik dan patut untuk diapresiasi dan diamati. Double skin fasade 

merupakan sistem fasade yang terdiri dari dua lapisan selubung bangunan yang  

diletakkan pada salah satu sisi fasade bangunan atau seluruh bagian bangunan. 

Berbagai macam pola ditampilkan pada sistem fasade bangunan ini sebagai upaya 

meningkatkan kualitas visual fasad pada bangunan ( Gambar I.1 ) . 

Majalah Idea yang terbit April 2007 menuliskan sebuah tema khusus tentang 

secondary skin yang maksudnya adalah kulit kedua pada fasad bangunan, yang 

berarti bangunan tersebut menggunakan sistem double skin fasade. Selain dinding, 

jendela, bukaan bangunan dan elemen lainnya, pada bagian luar bangunan terdapat 

lapisan lain yang dipasang ditembok yang dapat menangkal sinar matahari langsung. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalam sebuah tayangan film yang meliput sebuah bangunan dengan double 

skin fasade di kota Abudabi, Dubai, diperlihatkan kecanggihan sistem fasade 

Gambar I.1. 
Ragam Secondary Skin Pada Bangunan 

Sumber : Campbell-Dollaghan, K. (2013). 5 Smart Building Skins That Breathe, Farm Energy And Gobble Up Toxins. 

Diambil kembali dari https://gizmodo.com/5-smart-building-skins-that-breathe-farm-energy-and-g-1254091559 
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bangunan tersebut dapat digerakkan dibuka dan ditutup sesuai kebutuhan untuk 

memenuhi kenyamanan dalam bangunan (Elwazer, 2012) ( Gambar I.2 ). 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pada fasade bangunan Al Bahar Tower ini dapat dibuka secara kinetis sesuai 

kebutuhan kenyamanan dalam bangunan berdasarkan orientasi matahari. 

Munculnya double skin fasade pada bangunan juga dengan latar belakang 

adanya semangat tentang konsep arsitektur hijau ( green architecture ) dan arsitektur 

berkelanjutan ( sustainable architecture ). Rumah botol yang diciptakan oleh Ridwan 

Kamil menjadi menarik perhatian, karena ada bagian  bangunan yang menggunakan 

double skin fasade yang lapisan kulit terluarnya dibuat dari botol minuman berenergi 

bekas dan lapisan dinding bagian dalamnya dengan jarak 60 cm berupa panel kaca 

yang dapat dibuka sebagai jendela untuk memasukkan udara segar, (Sekar, 2018), 

terlihat pada Gambar I.3.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar I.2. 
Bangunan Al Bahar Tower di Abudabi, Dubai 

Sumber : https://www.archdaily.com/270592/al-bahar-towers-responsive-facade-aedashttps 
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Di bandung, tepatnya di taman Bima, jalan Bima, Kelurahan Arjuna, 

Kecamatan Cicendo, Kota Bandung juga terdapat bangunan dengan double skin 

fasade dari kotak es krim yang disusun sebagai fasade bangunan panggung yang 

berfungsi sebagai perpustakaan bagi masyarakat sekitarnya. Didesain oleh Daliana 

Suryawinata dan Florian Heinzelmann dari SHAU Architecture & Urbanism (Rosadi, 

2015)  ( Gambar I.4 ).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar I.3. 
Rumah Botol Karya Ridwan Kamil 

Sumber : https://infobandung.co.id/wp-content/uploads/2013/07/house-of-bottles-by-ridwan-
kamil-01.jpg 



PENGARUH DOUBLE SKIN FASADE PADA KUALITAS PENERANGAN ALAMI DALAM BANGUNAN 
STUDI KASUS PADA DOUBLE SKIN FASADE GEDUNG A HENRICUS CONSTANT 

T E S I S 
PROGRAM MAGISTER ARSITEKTUR FAKULTAS ARSITEKTUR DAN DESAIN – UNIKA SOEGIJAPRANATA SEMARANG 

 
 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Double Skin Fasade ( DSF ) terdiri dari dua lapisan kulit bangunan. Terdapat 

lapisan kulit kedua yang ditempatkan didepan dinding bangunan sebagai lapisan 

pertama dengan jarak tertentu dan diantaranya menciptakan rongga ( cavity ) yang 

memungkinkan terjadinya ventilasi alami. Udara akan bergerak, masuk dari bawah 

dan keluar melalui lubang di atas ( cimney effect atau stack effect ) ( Gambar I.5 ). 

Double skin fasade ini akan dimanfaatkan kinerjanya untuk memanaskan bangunan 

pada iklim dingin dan mendinginkan bangunan untuk iklim tropis (Poursani, 2018).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Di kota Semarang terdapat beberapa bangunan dengan double skin fasade, 

contohnya pada bangunan Gedung Hendricus Constant Unika Soegijapranata yang 

terletak di daerah Bendan Ngisor Semarang ( Gambar I.6 kiri  ). Gedung kuliah karya 

Arsitek Andy Siswanto ini memiliki lapisan kulit kedua terbuat dari struktur rangka 

Gambar I.4. 
Perpustakaan dari kotak es krim 

Sumber : https://www.greeners.co/wp-content/uploads/2016/08/Ide-Perpustakaan-dari-2000-
Kotak-Es-Krim-Bekas_03.jpg 

Gambar I.5. 
Bangunan dengan Double Skin Fasade 

Sumber : https://study.com/cimages/multimages/16/dsf_amsterdam-350.jpg 
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beton bertulang dan dinding batu bata, dengan pola lubang kotak – kotak. Di jalan 

Pandanaran Semarang juga terdapat bangunan yang mengalami perubahan, 

sebelumnya bangunan ini fasadenya bergaya art deco, lalu berubah dengan tambahan 

selubung berpola lubang – lubang bulat diseluruh bagian bangunan, ( Gambar I.6 

kanan ). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Penerangan alami adalah sumber energi cahaya yang disediakan secara alami 

masuk kedalam bangunan dan merupakan kebutuhan bagi penghuni didalam ruang  

dalam bangunan untuk dapat melihat dan melakukan aktifitas. Semakin populernya 

gerakan penghematan energi dan perancangan yang berkesinambungan pada 

bangunan, penggunakan cahaya alami kedalam bangunan adalah salah satu upaya 

untuk merespon gerakan tersebut. Cahaya alami masuk melalui bukaan pada 

bangunan, tetapi karena didaerah tropis yang memiliki cahaya yang bersifat panas 

dan silau, maka bukaan bangunan membutuhkan penghalang cahaya, sehingga hanya 

pantulan cahaya yang masuk ke dalam bangunan. Double skin fasade dapat juga 

sebagai penghalang cahaya langsung ke dalam bangunan. Tingkat penerangan alami 

di dalam bangunan ditentukan  oleh rasio bukaan bangunan pada lapisan pertama dan 

penghalang ( shading device ) bangunan sebagai lapisan kedua.  

 

 

 

 

 

 

 

Gambar I.6. 
Gedung Hendricus Constant Unika Soegijapranata Semarang 

Sumber : Google View, Google Earth 
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1.2. Pernyataan Masalah 

Double skin fasade merupakan perangkat perlindungan bangunan dari sinar 

matahari langsung yang bersifat panas dan silau. Dengan adanya double skin fasade  

pada bangunan gedung A Henricus Contant, sinar matahari sebagian tidak langsung 

masuk ke dalam bangunan melalui jendela tetapi ditahan oleh lapisan kulit kedua. 

Dalam penelitian pada double skin fasade terhadap pengaruh kualitas penerangan 

alami dalam bangunan, rumusan masalahnya adalah : 

1. Apakah double skin fasade pada gedung A Henricus Constant dapat 

menahan paparan langsung cahaya matahari ? ( Terjawab pada hal 95 ) 

2. Seberapa besar intensitas cahaya alami yang di dapat di dalam bangunan 

gedung A Henricus Constant yang menggunakan double skin fasade ? ( 

Terjawab pada hal 101 )  

3. Apakah ada hubungan antara rasio bukaan atau jendela sebagai lapisan 

kulit pertama dengan lapisan kulit kedua pada bangunan untuk 

menghasilkan standard tingkat penerangan alami pada gedung A Henricus 

Constant ? ( Terjawab pada hal 136 ) 

4. Apakah material dan warna pada double skin fasade  gedung A Henricus 

Constant berpengaruh terhadap kualitas pantulan cahaya alami ? ( 

Terjawab pada hal 144 ) 

5. Bagaimana perbandingan intensitas cahaya antara gedung A Henricus 

Constant dengan sistem double skin fasade dan dengan sistem singgle skin 

fasade ?  ( Terjawab pada hal 138 ) 

 

1.3. Batasan Masalah 

Faktor klimatologi dalam bangunan yang mempengaruhi kenyamanan 

penghuni bangunan adalah sinar matahari yang menghasilkan panas dan silau, angin, 

hujan dan kelembaban. Adapun dalam penelitian ini permasalahan yang dikaji hanya 

pada cahaya alami yang dihasilkan sinar matahari mengenai fasade bangunan yang 

menggunakan double skin fasade. Agar tidak melenceng dari tujuan penelitian 

permasalahan yang dikaji adalah : 
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1. Tingkat penerangan alami di ruang kuliah lantai 3 ( ruang A.3.6 dan ruang 

A.3.3 ), lantai 4 ( ruang A.4.2 ), lantai 5 ruang A.5.1 dan ruang S2 pada 

gedung A Henricus Constant. 

2. Simulasi pembayangan bangunan dan simulasi cahaya alami ( daylight ) 

pada model bangunan gedung A Henricus Constant. 

 

1.4. Tujuan 

Dalam penelitian ini tujuannya untuk mengungkapkan kejelasan tentang 

hubungan antara penggunaan double skin fasade dengan tingkat penerangan alami 

didalam bangunan dengan melakukan pengukuran dan simulasi komputer, lalu 

dilakukan analisis pada : 

1. Efek bayangan bangunan dengan simulasi sketchup. 

2. Tingkat dan kualitas penerangan alami yang di dapat di dalam bangunan. 

3. Modifikasi dan simulasi model bangunan gedung A Henricus Constant 

Unika Soegijapranata di Semarang pada sisi bangunan yang menggunakan 

double skin fasade. 

4. Modifikasi dan simulasi model bangunan gedung A Henricus Constant 

Unika Soegijapranata dari berbagai macam jenis bahan atau meterial dan 

warna serta  membandingkan satu dengan yang lain tingkat pemantulan dan 

penyerapan pada cahaya alami. 

5. Simulasi model bangunan gedung A Henricus Constant Unika 

Soegijapranata terhadap perbedaan antara menggunakan double skin dan 

tidak menggunakan singgle skin.  

 

1.5. Sasaran 

Berdasarkan hasil analisis maka dapat disimpulkan hasilnya yang merupakan 

sasaran dari penelitian ini, sasaran dari penelitian ini untuk mendapatkan : 

1. Hasil kinerja double skin fasade terhadap penerangan alami gedung A Henricus 

Constant Unika Soegijapranata akibat bayangan bangunan  .  

2. Ukuran intensitas cahaya alami di dalam ruang dalam bangunan dengan memakai 

double skin fasade. 
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3. Hasil perbandingan dari variasi pola bukaan pada fasade bangunan untuk 

mendapatkan cahaya alami pada gedung A Henricus Constant. 

4. Perbandingan dari variasi jenis bahan dinding dan kaca pada fasade bangunan 

untuk mendapatkan cahaya alami pada gedung A Henricus Constant 

5. Perbandingan dari variasi fasade bangunan menggunakan double skin fasade dan 

menggunakan single skin fasade pada gedung A Henricus Constant. 

 

1.6. Sistematika Laporan Penelitian 

Sistematika dalam penyajian Laporan Penelitian tentang Pengaruh Double 

Skin Fasade Terhadap Penerangan Alami Pada Bangunan adalah sebagai berikut: 

  BAB I   PENDAHULUAN 

Pada bab ini berisi uraian yang menjelaskan tentang latar belakang, pernyataan 

masalah, batasan masalah, maksud dan tujuan, sasaran, serta sistematika penyajian 

laporan penelitian. 

BAB II KAJIAN TEORI 

Bab ini menguraikan mengenai tinjauan beberapa teori yang mendasari proses 

penelitian. Dengan landasan teori ini dapat dipahami setiap permasalahan dan 

membuat analisisnya .  

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

Bab ini menguraikan metodologi yang digunakan untuk mendapatkan hasil 

penelitian.    

BAB IV PENGOLAHAN DATA 

Bab ini berisi tentang pengumpulan data dan menyusun data dan 

mengidentifikasi setiap permasalahan dan potensinya, sebagai bahan kajian dan 

analisis.  

BAB V ANALISIS  

Bab ini berisi tentang uraian analisis setiap data yang memuat permasalahan 

maupun potensi . 

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini berisi tentang hasil penelitian dan membuat kesimpulannya serta 

memberikan uraian tentang saran – saran untuk kemajuan dan perbaikan perencanaan 

berikutnya. 


