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BAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Setelah melakukan kajian pengaruh double skin fasade pada tingkat penerangan alami 

dalam bangunan gedung A Henricus Constant , dapat disimpulkan bahwa : 

Dari pengamatan lapangan dari dokumentasi foto dan simulasi bayangan dengan sketchup 

disimpulkan bahwa double skin fasade pada gedung A Henricus Constant dapat menahan 

paparan langsung cahaya matahari sebagai sumber penerangan alami, tatapi pada kajian 

tingkat penerangan alami di dalam ruang bangunan yang menggunakan sistem double skin 

fasade justru menyebabkan tingkat penerangan di dalam ruang tidak memenuhi standart 

tingkat penerangan untuk ruang kuliah. Hasil pengukuran  rata – rata 30 lux dan standart yang 

ditetapkan oleh SNI adalah 250 lux atau 500 lux standart untuk ruang menggambar dari 

keputusan menteri kesehatan, dan masih memerlukan bantuan penerangan buatan dari lampu 

listrik. Saran untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah dengan memperlebar bukaan 

dinding bangunan, atau dengan memasang courtin wall ( dinding kaca ) dengan bahan kaca 

bening, karena kaca bening lebih sedikit mereduksi cahaya dari luar dibandingkan kaca riben 

( reduksi 55 % ), sehingga lebih banyak cahaya pantulan yang masuk ke dalam ruang. Dapat 

terlihat pada gambar VI.1 yang memperlihatkan perbedaan gradasi untuk existing yang 

didominasi warna biru untuk ruang yang ada secondary skinnya pada R18,R19,dan R21 nilai 

tingkat penerangan alaminya 14 – 30 lux, dan yang diberikan kaca lebar tingkat penerangan 

alaminya 52,1 lux – 106 lux. 

 

 

 

 

 

 

 

Existing Kaca lebar 

Gambar VI.1. 
Hasil Simulasi Dengan Dialux Lantai 5 Gedung HC,  

Antara Existing Dan Kaca Lebar 
Sumber : Dialux 
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Dari simulasi perbedaan antara kaca existing dan kaca lebar dapat disimpulkan bahwa 

bukaan bangunan mempengaruhi tingkat penerangan dalam bangunan, sehingga seharusnya 

dipertimbangkan bila mendesain bangunan dengan sistem double skin fasade yang memiliki 

lapisan elemen secondary skin sebagai penghalang matahari. 

Warna material bangunan mempengaruhi tingkat pemantulan cahaya, semakin gelap 

warna pada elemen bangunan, maka pemantulannya semakin berkurang. Sehingga disarankan 

untuk menggunakan warna yang lembut dan cerah agar memantulkan banyak cahaya, tetapi 

tidak memantulkan cahaya yang silau.  

Perbandingan antara bangunan yang tidak menggunakan double skin fasade dengan yang 

menggunakan double skin fasade  adalah sangat signifikan perbedaannya. Gedung A 

Henricus Constant  yang tidak menggunakan double skin fasade dalam simulasi sketchup 

ataupun dialux, sebagai perangkat pembayangan / peneduhan akan langsung membiarkan 

paparan langsung cahaya matahari ke dalam bangunan sehingga akan sangat silau, tingkat 

penerangannya melebihi standart yang ditetapkan oleh Standart Nasional dan Kementerian 

Kesehatan. Tetapi pada bangunan yang menggunakan double skin fasade sebagai sistem 

fasade, bila direncanakan dengan perhitungan yang tepat akan dapat mengendalikan paparan 

langsung cahaya matahari yang masuk ke dalam bangunan, sehingga tingkat penerangan 

dalam ruang kuliah akan terkendali sampai memenuhi standart kenyamanan visual untuk 

ruang kuliah. 

Posisi bangunan gedung A Henricus Constant menghadap ke timur dan Barat sehingga 

pemasangan secondary skin di sebelah Timur sudah sesuai posisinya untuk menahan paparan 

cahaya matahari mulai pk 10.00 – pk 12.00, walaupun pada pk 09.00 masih bisa masuk 

langsung kedalam bukaan dinding bangunan. Namun cahaya matahari sebelum pukul  09.00 

R17 R18 R19 R21

1 Kaca lebar 375 106 108 52,1

2 Existing 446 30 14 18,6

NO JENIS BUKAAN
Penerangan Alami ( Lux )

Tabel VI.1. 
Tabel Hasil Simulasi Model Bangunan Lantai 5  Dengan Variasi Lebar Bukaan  

Gedung A Henricus Constant   
Sumber : Dialux 
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mengandung vitamin D yang disarankan bisa masuk ke dalam ruang bangunan. Bentuk 

secondary dengan pola lubang bujursangkar 1m x 1m berhasil meneduhkan ruang kuliah 

mulai pk 09.00. Hanya saja rasio bukaan pada dinding bangunan masih kurang untuk bisa 

memasukkan cukup cahaya alami ke dalam bangunan. Saran untuk perencanaan double skin 

fasade yang memiliki elemen secondary skin sebagai shading device kedepan harus 

mempertimbangkan sudut jatuh cahaya matahari mulai dari 0˚ - 90˚, pada pk 06.00 – pk 

08.30 agar diupayakan paparan cahaya dapat masuk kedalam ruang  dalam bangunan dan 

diatas pk 09.00 sudah harus ditahan sepenuhnya sehingga hanya pantulannya yang teduh saja 

yang masuk ke dalam ruang dalam bangunan.Perencanaan ini dimungkinkan dengan 

melakukan simulasi model terlebih dahulu dengan sketchup untuk melihat posisi bayangan 

dan cahaya yang jatuh pada dinding dan bukaan bangunan dan dialux untuk mengukur 

tingkat penerangan alami didalam ruang bangunan. Sehingga upaya untuk menghasilkan 

desain pasif yang bertujuan untuk memanfaatkan energi cahaya matahari sebagai penerangan 

alami kedalam bangunan. Hal ini dapat menciptakan efisiensi penggunaan energi listrik 

didalam bangunan. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 

 
 

149 

 

Glosarium 

 

Double skin fasade merupakan sebuah sistem fasade bangunan yang terdiri dari inner skin ( 

dinding bangunan ) dan outer skin ( secondary skin ). Secondari skin menjadi pengontrol 

cahaya matahari agar tidak langsung mengenai inner skin ( dinding bangunan ), (Nugroho, 

2012).  

 

Rongga : Rongga antara inner skin sebagai selubung kulit pertama ( dinding bangunan ) 

dengan outer skin sebagai selubung kulit kedua ( secondary skin ) 

 

Double Skin Fasade terdiri dari lapisan kaca luar ( inner glass ), lapisan kaca luar ( outer glass 

) rongga antara kaca luar dan kaca dalam ( cavity ), perangkat peneduhan ( shading device ), 

lubang udara masuk dan lubang udara keluar ( appertures ), (Mulyadi, Study on naturally 

ventilated double-skin façade , 2012). 

 

Double Skin Fasade memiliki lapisan terluar yang disebut sebagai Secondary skin yang 

ditempatkan didepan fasade bangunan dapat menjadi elemen estetika fasade bangunan. 

 

Arsitektur tropis lembab adalah arsitektur yang berusaha untuk memecahkan permasalahan 

iklim tropis lembab (Karyono, MENDEFINISIKAN KEMBALI ARSITEKTUR TROPIS DI 

INDONESIA, 2000). Penekanan prinsip dalam arsitektur tropis adalah setiap bangunan yang 

mampu menahan pengaruh yang bersifat negatif dari iklim tropis yang masuk di dalam ruang, 

( LMF Poerwanto ). 

 

Terang Cahaya Siang Hari adalah cahaya terang yang dihasilkan oleh sinar matahari pada 

siang hari yang menerangi tempat terbuka ( ladang, lapangan, lautan dan sebagainya ) 

 

Tingkat Penerangan Alami : Terang cahaya siang yang digunakan sebagai penerangan alami 

di dalam bangunan diukur dalam satuan lux. 

 

 


