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Landasan Teori Pernyataan Masalah 1

4.1.1

Pemanfaatan Material Alam
Salah satu persyaratan pada bangunan yang akan didirikan di wilayah

Grabag merupakan bangunan yang ramah lingkungan, persyaratan tersebut dapat
dilakukan dengan menggunakan material yang ramah lingkungan kemudian
diterapkan didalam bangunan, material ini dapat juga dikatakan material ekologis
dan menurut (Ervianto, Soemardi, & Abduh, 2010) mengatakan bahwa material
ekologis bersumber dari alam dan tidak mengandung zat-zat yang mengganggu
kesehatan, hal ini dapat digolongkan melalui jenis sebagai berikut:
A.

Eksploitasi dan produksinya menggunakan energi sesedikit mungkin

B.

Tidak mengalami transformasi bahan sehingga dapat dikembalikan kepada
alam sekitar

C.

Eksploitasi, produksi, penggunaan, dan pemeliharaannya tidak mencemari
lingkungan sekitar

D.

Bersumber pada alam lokal sekitar.
Klasifikasi bahan bangunan yang dapat dikaterogikan ekologis dapat

terlihat pada tabel berikut :
Table 26 Klasifikasi bahan ramah lingkungan
Sumber : Frick dan Suskiyatno, 2007
Penggolongan Ekologis
Bahan Bangunan
Bahan
bangunan
yang
dapat Kayu, bambu, rotan, rumbia, alang-alang,
dibudidayakan kembali (regeneratif)
serabut kelapa, kulit kayu, kapas, kapuk,
kulit binatang, wol
Bahan bangunan alam yang dapat Tanah, tanah liat, lempung, tras, kapur,
digunakan kembali
batu kali, batu alam
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Bahan bangunan yang dapat digunakan
kembali (recycling)
Bahan bangunan alam yang mengalami
beberapa tingkat perubahan transformasi
Bahan bangunan komposit

Batu merah, genting tanah liat, batako,
conblock, logam, kaca, semen
Plastik, bahan sintesis, epoksi
Beton bertulang, pelat serat semen, beton
komposit, cat kimia, perekat

Penggunaan material juga berdasarkan Peraturan Menteri Negara
Lingkungan Hidup Nomor 08 Tahun 2010 pasal 4 ayat 1, menyebutkan bahwa
salah satu kriteria bangunan yang ramah lingkungan yaitu menggunakan material
bangunan lokal, menurut standart ASHRAE (American Society of Heating,
Refrigreating and Air-Contioning Engineers), suatu bangunan dikatakan ramah
lingkungan jika minimal 15 % material lokal.
Pada resort akan menciptakan bangunan dengan lokalitas yang berada di
daerah desa citrosono yaitu penggunaan material bambu, Pengertian struktur
bambu : struktur yang menggunakan bambu sebagai bahan bangunan dengan
susunan dan pola tertentu , bambu ini dapat diterapkan pada struktur bangunan
sebagai struktur yaitu pondasi, Sloof, dinding, kolom, ring, kuda-kuda dan juga
atap.
A.

Tujuan pemilihan bambu
Bambu memiliki sifat yang baik dan mudah dimanfaatkan, dengan material

yang mudah dibelah, mudah dibentuk (SNI) dan mudah, bambu sendiri dapat
ditemukan didataran rendah sampai dengan pegunungan sehingga bambu mudah
didapatkan dan terdapat keuntungan dalam penggunaan bambu yaitu (Widnyana,
2008):
1.

Bambu mudah ditanam untuk usia 3 – 5 tahun dapat ditebang

2.

Bambu memiliki ketahanan yang baik, meskipun terbakar bambu tetap
dapat tumbuh kembali

3.

Bambu memiliki kelenturan tarik bahkan dapat disamakan dengan baja,
selain itu bambu juga menjadi material yang ramah gempa karena sifatnya
yang lentur dan ringan.
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4.

Bambu memiliki tingkat elastisitas yang tinggi dikarenakan bentuk pipa
yang menyebabkan kelembapannya menjadi tinggi.

5.

Bambu merupakan material yang berhubungan dengan alam sehingga
nyaman bila digunakan

6.

Untuk Masa konstruksinya dapat dilakukan secara cepat untuk struktur
yang sederhana

7.

Bambu memiliki kekuatan untuk menghadapi angin, penurunan tekanan
dinamis horisontal yang disebabkan oleh angin dapat diatasi dengan
menggunakan bambu

8.

Bambu sendiri sudah masuk kedalam standart International (ISO),
sehingga layak untuk digunakan sebagai konstruksi bangunan, selain itu
masyarakat juga sering menggunakan bambu sebagai material untuk
bangunan setempat, dan peralatan lainnya.
Bambu yang berada di Indonesia berbeda dengan bambu yang berada di

luar negeri, bambu yang berada di luar negeri memiliki diameter yang besar dan
memiliki sifat yang kaku sehingga untuk pembentukannya terlihat lebih kaku, salah
satu Arsitek yang mempelopori penggunaan bambu di luar negeri adalah Simon
velez, Arsitek yang menggunakan konstruksi bambu, karya pertamanya pada
tahun 1999 – 2000 adalah Conference room dan Pavillion di Perancis dengan
menggunakan bambu jenis Giant guada Bamboo salah satu bambu dengan
diameter yang besar.

Gambar 23 giant guada bamboo, conference room dan pavillion karya simon velez
Sumber : www.dezeen .com
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Kemudian berkembanglah penggunaan konstruksi bambu ke Asia salah
satu Arsitektur yang menggunakan konstruksi bambu ada Vo throng Ngia yang
mengerjakan wind and Water Café dengan konsep bambu pada tahun 2006 di
vietnam.

Gambar 24 Wind and Water Cafe di vietnam

Sumber : votrongnghia.com
Terdapat beberapa jenis bambu di Asia ada yang tidak dapat digunakan
seperti bambu yang berada di Jepang yang memiliki diameter kecil dan juga
mudah patah, kemudian bambu mulai masuk ke Indonesia Arsitek yang
menggunakan konstruksi Bambu adalah John Hardy dan anaknya Elora Hardy
dengan mendiriku sekolah di bali dengan nama Green School Bali di tahun 2009,
Bambu di Indonesia memiliki tingkat keelastisitan yang tinggi sehingga bentuknya
dapat di exploitasi dengan baik.

Gambar 25 Green School bali
Sumber : ibuku.com

4.1.2

Cara Pengawetan Bambu dan masa pemotongan (pencegahan

terdapat hama dan jamur)

Bahan bambu biasanya tidak tahan lama di karenakan serangga yang
memakan bambu salah satunya adalah rayap dan bambu menjadi tempat tumbuh
cendawan yang baik di karenakan suhu dan juga kelembapan tinggi di daerah
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Tropis. Di dalam Bambu terdapat 50-55% lebih banyak Selulosa dari pada kayu
Tanpa menggunakan pengawet bambu hanya dapat bertahan 2-3 tahun saja, bila
di pelihara dan di beri pengawet dapat bertahan lebih lama yaitu > 15 tahun.
Bambu yang di pilih harus tua dengan kisaran 3-5 tahun berwarna kuning jernih
atau hijau tua, di tempat ruas tidak boleh ada yang pecah.
Mutu bambu di pengaruhi oleh

Masa memotong batang bambu

(pemanenan), Perawatan dan pengeringan bambu dan metode pengawetannya
(Frick, 2004).
Pengawetan pada bambu terdapat berbagai macam yaitu (Frick, 2004):

A.

Lapisan luar bambu di buat pahit dengan memberikan anti-serangga
biasanya di lakukan menggunakan cat dari daun imbau yang mengandung
insektisida yang akan menolak serangga beberapa senyawa yang dapat
digunakan yaitu Senyawa Boron, Wolmanit CB, Koppers F7.

B.

Dapat juga dilakukan dengan cara Perendaman, batang pada bambu di
rendam dengan pengawet selama kurang lebih 2-7 hari Prosesnya adalah:
Palungan diisi batang bambu, kemudianbatu alam di beri di sekitar
palungan untuk menjaga keseimbangan, larutkan bahan pengawet,
kemudian berikan batu alam untuk menahan bambu agar tidak terapung,
setelah selesai berikan batang melintang di atas palungan untuk
mengeringkan bambu
Proses pengawetan bambu dengan metode perendaman lebih baik dengan
membelah bambu terlebih dahulu hal ini berpengaruh terhadap senyawa
yang masuk ke dalam bambu.
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4.1.3

Jenis bentuk Sambungan Bambu

A.

Friction – Tight Rope Connection.
Metode ini sering digunakan, Pada umumnya metode ini membutuhkan

ijuk, kulit pohon, strip bambu dan rotan yang merupakan alat-alat tradisional, dapat
juga menggunakan material industri seperti kawat dll.

Gambar 26 Metode pemasangan bambu secara tradisional
Sumber : (Katarzyna, 2013)

B.

Plugin/ Bolt Connection
Sambungan batang yang saling bersilangan dan terdapat sambungan

pasak di dalamnya, selain menggunakan pasak dapat juga menggunakan mur
baut.

Gambar 27 (A) Friction tight rope ; (B) Plugin/ Bolt Connection
Sumber : (Katarzyna, 2013)

Sambungan ini merupakan sambungan kaku yang elemennya dapat
menahan beban horisontal dan juga vertikal, tetapi juga dapat menahan rotasi dan
momen, pada pemasangannya dapat menggunakan pasak dan juga sistem jepit,
selain itu dapat juga menggunakan mur baut, mur baut dapat menyatukan bilah
bambu menjadi satu, namun juga beresiko di karenakan mur menembus bambu
dan mur baut ini menjadi perkuatan terhadap pemasangan bambu.
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C.

Double post
Sambungan ini menggunakan beberapa bambu di dalamnya, dengan

menggunakan konstruksi ini akan memperkuat konstruksi bambu, dan bila terjadi
kesalahaan bambu yang lain akan tetap menopang, jadi yang di maksud seperti
menggunakan pemasangan bambu dengan mur baut yang kemudian di
tambahkan dengan pemasangan tali.
D.

Sambungan Modern (Implan)
Teknik ini memiliki berbagai variasi dalam pemasangannya, yaitu

mencampurkan baja dengan sistem pemasangannya, baja yang di gunakan dapat
berbentuk tabung/ dapat juga berbentuk ball joint, sistem ini juga bergantung
dengan sambungan berupa baja, dikarenakan terdapat banyak variasi dalam
pemasangannya menjadi mempermudah dalam pelaksanaanya, tetapi metode ini
masih jarang diterapkan dikarenakan produsen tipe sambungan dan harga
material yang cukup tinggi.

Gambar 28 Sambungan bambu menggunakan baja
Sumber : (Liese, 2003)

Untuk bambu juga diberikan pemasangan besi sebagai penyambung
terhadap plat/ ball joint, dapat menggunakan mur baut sebagai pengganti kabel,
pemasangan mur baut ke dalam bambu dilakukan proses sebagai berikut:

Gambar 29 Pemasangan mur baut pada bambu
Sumber : (Liese, 2003)
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Pada gambar di atas merupakan pemasangan mur baut di dalam bambu,
mur baut dimasukan ke dalam bambu dan didalam bambu kemudian diberikan
semen dan juga tar, sebagai media untuk menempalkan bambu dengan mur baut.

Gambar 30 Penerapan struktur bambu menggunakan sambungan plat
Sumber : Pinterest.com dan Bamboo the gift of te God, Hal 336

4.1.4

Penerapan Bambu pada Konstruksi atap
Konstruksi atap bambu ini sering juga digunakan menjadi kuda-kuda pada

atap rumah tinggal untuk pemasangannya sendiri menggunakan sambungansambungan yang sudah di bahas, selain itu susunan kuda-kuda atap pada bambu
sama dengan kuda-kuda kayu yaitu terdapat Kuda-kuda, Gording, Kasau / usuk,
reng dan rangka batang.
Untuk tingkat kekuatan bambu sendiri beraneka ragam tergantung
seberapa lebar dari bambu, untuk muatan yang harus di perhatikan sama dengan
atap pada umumnya yaitu (Frick, 2004):
A.

Muatan Mati : Penggunaan material untuk atap bambu

B.

Muatan Hidup : angin yang berupa gaya tekan dan juga gaya Tarik
Bambu memiliki tingkat kelenturan yang tinggi dan juga kekuatan yang

tinggi sehingga untuk variasa bentuk konstruksi atap sendiri dapat memiliki
berbagai variasi.
Pada umumnya konstruksi rangka atap bambu berbentuk limasan dan
pelana, penerapannya sama dengan kuda-kuda dengan rangka kayu, sambungan
antar kuda-kuda dengan atap dapat menggunakan paku,
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Dikarenakan bambu yang memiliki tingkat elastisitas yang tinggi dan dapat
dilakukan metode untuk pembengkokan, beberapa variasi bentuk di terapkan
didalam bentuk atap pada bambu, yang menjadi ciri khas dan daya tarik.

Gambar 31 Aplikasi bambu pada konstruksi
Sumber : Pinterest.com

Terdapat berbagai jenis bambu, bambu dengan diameter yang besar dan
juga yang memiliki diameter kecil, bambu dengan diameter besar dapat menopang
konstruksi bangunan dengan baik sementara untuk bambu yang memiliki diameter
kecil memerlukan beberapa bambu untuk menopang konstruksi.

Gambar 32 Penerapan jumlah bambu pada konstruksi
Sumber : (Liese, 2003)

4.1.5

Penerapan Bambu pada Pondasi
Bambu tidak dapat dijadikan pondasi dikarenakan bila digunakan pondasi

akan cepat membusuk jika langsung berhubungan dengan kelembapan tanah,
pada metode yang pernah dilakukan adalah dengan mengecat bambu terlebih
dahulu kemudian barulah dijadikan pondasi, akan tetapi penyelesaian tidak tahan
lama dan dapat mengakibatkan kanker.
Metode yang biasa digunakan adalah memasukan memasukan bambu
kedalam umpak, dengan cara memasukan sedikit batang bambu kedalam
pondasi.

93

Gambar 33 Penerapan bambu pada pondasi

Sumber : (Frick, 2004)
Terdapat alternatif juga dalam penerapan bambu didalam pondasi yaitu
dengan meninggikan bidang alas, pada umumnya dapat menggunkan batu kali
sebagai bidang alas tersebut, selain itu juga dapat menerapkan dinding peralihan,
sistem ini hampir sama dengan dengan menggunakan bidang alas, pada pondasi
ini menggunakan sloof dair beton bertulang kemudian bambu dapat di pasang
diatas dinding peralihan ini, material yang dapat digunakan yaitu batu bata/ batako.

Gambar 34 Pondasi bambu dengan meninggikan bidang alas (Dancing mountain House)
Sumber : dokumen pribadi

4.1.6

Penerapan bambu pada Lantai
Pembuatan bambu juga dapat diterapkan untuk lantai yang biasa disebut

dengan plybamboo proses pembuatan plybamboo membutuhkan proses dimana
bambu di potong menjadi kecil dan memiliki ketebalan yang tipis sekitar 3-5 mm,
kemudian bambu direkatkan satu dengan yang lain, sekitar 5-7 lapis sehingga
bambu mendapat di akhir bambu memliki panjang 1.2 m x 2.4 m, kemudian barulah
di bentuk motif menjadi bambu yang lebih kecil.
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Gambar 35 Ply bamboo untuk lantai
Sumber : Bamboo the gift of te God, Hal 195

4.1.7

Penerapan bambu pada dinding
Bambu juga dapat digunakan terhadap dinding, didalam dinding bambu

berperan sebagai tulangan pengganti besi tulangan, bambu yang di susun dengan
berbagai metode seperti penganyaman dan juga bambu satuan dapat menjadi
dinding.

Gambar 36 Penerapan bambu pada Dinding
Sumber : Bamboo the gift of te God, Hal 236, 239

Pada gambar di atas merupakan contoh penerapan bambu sebagai
dinding, metode ini di campur dengan menggunakan semen/ tanah liat, dan
kadang juga menggunakan tar sebagai perekatnya, untuk beberapa dinding juga
langsung dapat menggunakan bambu dengan bentuk anyaman.

Gambar 37 Penerapan dinding bambu anyaman
Sumber : Bamboo the gift of te God, Hal 243
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4.1.8

Penilaian Bambu sebagai bahan yang ekologis
Berbicara mengenai Ekologi artinya bambu sendiri berdampak terhadap

lingkugan sekitar dan juga manusia, bambu dapat dikatakan ekologis dikarenakan
material sendiri mudah ditemukan dan dapat dibudidayakan dengan baik.
Pada penilaian bahan Ekologis Bambu perlu diperhatikan secara kualittatif
A.

Bambu mudah du peroleh di alam dan dapat dibudidayakan terus menerus,
bambu juga menyerap CO2 dan menghasilkan Oksigen oleh asimilasi

B.

Bahan baku bambu dapat dieksploitasi secara ramah lingkungan dengan
penembang yang selektif dan sesuai dengan kadar waktunya.

C.

Bambu layak untuk digunakan sebagai konstruksi bangunan, bambu
memiliki akar rimpang yang kuat, sehingga sangat baik untuk menjadi
pengikat tanah dan juga air. Menurut Environment Bamboo Foundation
(EBF di dalam yang merupakan yayasan bambu di Indonesia bambu yang
memiliki daya serap yang kuat akan mengurangi terjadinya bencana
bahkan menciptakan mata air baru, dikarenakan bambu merupakan
pepohonan C3 yang efektif untuk konservasi air, pepohonan rata-rata
menyerap 35 – 40% air hujan, sedangkan bambu dapat menyerap hingga
90%.

4.1.9

Arsitektur Organik
Arsitektur Organik merupakan Arsitektur yang berkaitan dengan alam

sekitar, dan bertujuan untuk menjaga alam sekitar, terdapat 2 pengertian Arsitektur
Organik (Menurut Fleming, Honour & Pevsner dalam (Prasetya, Ummul, &
Kumoro, 2013)) yaitu pertama pengaplikasian bentuk bangunan / bagian dari
bangunan yang terorganisir untuk mengingatkan bentuk natural dari alam. Seperti
penggunaan Arsitektur berbentuk biomorfik.
Kedua Arsitektur organik yang biasa digunakan oleh Frank Lloyd Wright,
Hugo Haring dan arsitek lainnya secara lainnya yaitu Arsitektur yang secara visual
96

dan lingkungan saling harmonis baik didalam tapak dan merefleksikan kepedulian
Arsitek terhadap bentuk alam yang sudah terjadi (Ghina, 2009)
Didalam Arsitektur organik dapat diwujudkan melalui warna, tekstur,
bahan/ material, skala dan bentuk rancangannya, (menurut Pearson 2002 dalam
(Prasetya et al., 2013)) terdapat beberapa konsep dasar Arsitektur Organik Yaitu
A. Builiding as Nature
Bangunan Arsitektur organik bersifat alami, dimana alam yang akan
menjadi inspirasi dari Arsitektur ini.
B. Form Follow Flow
Keunikan bentuk bangunan Arsitektur organik juga merupakan perinsip
form follow function (bentuk mengikuti energi), bentuk dari bangunan ini
mengkuti energi dari alam, bukan melawan alam, seperti pemanfaatan
matahari, angin dan lainnya.
C. Of the people
Arsitektur Organik juga berhubungan dengan pemakai dari bangunan,
Desain juga dipengaruhi oleh aktifitas-aktifitas yang berada didalam
bangunan baik tujuan dari bangunan, kebutuhan kegunaan, kenyamanan
pengguna dan keinginan penggunan, (menurut Steadman 2008) salah satu
yang mempelopori Arsitektur organik adalah program kebutuhan penghuni
dan harapan mengenai tampilan dari bangunan.
D. Of the hill
Menurut Frank Lloyd Wright bangunan tidak hanya ditempatkan didalam
tapak tetapi juga menjadi bagian dari tapak itu sendiri.
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E. Of the material
(Menurut Steadman dalam (Ghina, 2009)) ada kecenderungan dalam
menggunakan material pada arsitektur organik, material yang digunakan
tentu saja berasal dari alami, yang membentuk bentuk bebas (Menurut Tsui
dalam (Ghina, 2009)) material yang berbasis alam digunakan pada
beberapa fungsi sekaligus (sebagai interior dan eksterior) jika mungkin
menggunakan material daur ulang.

4.2

Landasan Teori Pernyataan Masalah 2

4.2.1

Penerapan Lokasi pada lahan berkontur
Lokasi yang berada ditapak seperti lerengan merbabu, pasti memiliki

Topografi yang berkontur, kemiringan ini akan mempengaruhi sistem drainase dan
juga konstruksi didalam bangunan. Metode yang dapat dihasilkan dari daerah
berkontur salah satunya dengan penerapan cut and fill penerapan ini dengan
memotong tanah yang ada kemudian diisi pada bagian yang diperlukan metode ini
kurang baik untuk diterapkan, untuk penerapan cut and fill ini seharusnya dihindari,
dikarenakan metodenya yang dapat menyebabkan tanah longsor, dan hal ini tidak
dapat dikatakan sebagai cara melestarikan lingkungan.
Terdapat juga metode penerapan dengan cara Split Level, untuk split level
juga menyesuaikan dengan garis kontur, dengan beda tinggi beberapa tingkat
diatasnya.

Gambar 38 Penerapan rumah panggung dan penerapan split level
Sumber : (Frick, 2003)
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Pemilihan struktur untuk lahan lerengan, hal ini berkaitan dengan topografi
yang ada, dikarenakan hubungan antara tanah dan gedung ditentukan oleh cara
penyaluran beban, ada beberapa jenis struktur yang dapat digunakan yaitu
struktur masif, pelat dinding sejajar dan rangka, selain itu penggunaan retaining
Wall juga dapat mencegah longsor pembentukan retaining wall juga dapat di
modifikasi sehingga memiliki fungsi yang lain selain menahan tanah.

Gambar 39 Struktur bangunan dilerengan dan retaining wall berbentuk tangga
Sumber : (Frick, 2003)

Kondisi tanah yang berada di lerengan dapat rapuh terhadap air hujan dan
juga angin yang kencang bila lahan tersebut tidak memiliki tanaman sebagai
pengikat akan dapat terjadi longsor, tanaman pengikat menjadi penting untuk
menahan air hujan yang jatuh kepermukaan tanah terutama tanaman yang
akarnya dapat menyerap air dengan baik, sehingga tidak terjadi longsor.

Gambar 40 tanaman mencegah longsor
Sumber : (Hakim & Utomo, 2003)

4.2.2

Lanscaping Planing
Pada proses lansekap memiliki kaitan dengan permasalahan ekologi dan

juga lingkungan alam yang ada disekitar tapak, perancangan lansekap sendiri juga
terdapat 3 faktor yang harus di perhatikan yaitu ekologi lansekap, manusia dengan
sosial ekonomi budayanya dan estetika, didalam lansekap sendiri memiliki
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beberapa faktor yang berpengaruh terhadap kenyamanan, faktor yang
berpengaruh antara lain sirkulasi, keindahan, bentuk, keindahan dan juga banyak
lagi (Hakim & Utomo, 2003)
A.

Sirkulasi
Sirkulasi berhubungan dengan pola pergerakan yang berada didalam
ruang menuju ke ruang selanjutnya, sirkulasi yang tidak jelas dapat
menyebabkan pengguna menjadi tidak nyaman, pembagian antara
sirkulasi harus di perhatikan terutama sirkulasi antara pejalan kaki, dan
juga kendaraan, Sirkulasi dengan manusia merupakan area pedestarian
yang membentuk hubungan erat dengan aktivitas yang berada didalam
tapak, hal yang perlu diperhatikan, Lebar jalan, pola jalan, kejelasan
orientasi, dan lainnya, didalam lebar jalan dapat menggunakan standart
manusia, misalkan pejalan kaki dibagi menjadi 2 orang yang mempunyai
lebar 1,5 meter, dan untuk ruang bebas manusia memerlukan 4 m2 (Hakim
& Utomo, 2003).
Didalam pola jalan sendiri berpengaruh terhadap tema rancangan, seperti
bila ingin menggunakan tema petualangan dapat menggunakan bentuk
alami yang atraktif seperti menggunakan grass block.

B.

Keindahan dan Lansekap
Potensi dalam suatu lokasi dapat diperoleh melalui keindahan, salah satu
hal yang menarik adalah keindahan yang didapat dari pemandangan alam
sekitar, terutama bila fungsi yang digunakan sebagai sarana rekreasi/
pariwisata, diperlukan pemilihan tapak yang dapat menarik perhatian, bila
didalam lokasi tidak memiliki keindahan alam dapat diatasi dengan
pengolahan landsekap yang baik yaitu dengan adanya keteraturan,
keterpaduan, keseimbangan, irama dan proporsi skala
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Lansekap memerhatikan lingkungan dan tidak merusaknya salah
beberapa klasifikasinya yaitu Suistainable sites (keseimbangan lahan),
Penggunaan air yang efisien, penggunaan energi dan material sekitar,
pemanfaatan kualitas ruang yang baik (Thomas & Marie, 2011),
penggunaan lansekap berhubungan dengan taman, tumbuhan, texture dan
banyak lagi, kategori tanaman dapat memberikan keindahan didalam
bangunan, pemilihan tumbuhan berkaitan dengan komposisi elemen
desain berupa warna, bentuk, tekstur, dan kualitas didalam desain tetepi
tanaman juga dipengaruhi oleh iklim, usia dan faktor alam (Hakim & Utomo,
2003).

Gambar 41 Burtchat Garden & Garden of versailes
Sumber : https://www.dekoruma.com/artikel/68514/desain-arsitektur-lanskap-terindah

Pada

gambar

diatas

merupakan

pemanfaatan

lansekap

dengan

memerhatikan warna, texture selain itu suatu lansekap juga dapat
mempengaruhi sirkulasi di dalam lokasi.
4.2.3

Zonasi Ruang
Dalam suatu ruang terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan, hal ini

untuk mengetahui penempatan ruang yang ada pada suatu lokasi sebagai contoh
penempatan ruang di zona yang membutuhkan ketenangan (Private place) dan
tempat yang ramai (Publik area)
perlunya penempatan ruang pada suatu area (a GLC study, 1980):
A.

Memberikan pengguna zona pribadi dan perasan nyaman untuk diri sendiri
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B.

Agar pengguna juga dapat melakukan kegiatan individunya sendiri dengan
memiliki wilayahnya sendiri tanpa mendapat gangguan dari area publik
sekitar.

C.

Untuk memberikan kejelasan wilayah kepemilikan lahan yang berada
dilokasi sehingga dapat mencegah kejahatan (vandalism).
Untuk mengatasi ini di perlukan kejelasan terhadap tiap zonasi, seperti

memberikan ruang pemisah antara ruang pribadi dan juga publik.

(1)

(2)

(3)

Gambar 42 (1) sirkulasi ruang Publik; (2) Sirkulasi ruang semi private; (3) Sirkulasi
Private
Sumber : (a GLC study, 1980)

Pada gambar di atas merupakan pemisah antara ruang, Area yang di
katakan publik mudah di akses mencerminkan bahwa tidak dibatasi dengan suatu
wilayah, sehingga pengguna dapat melihat secara langsung lokasi tersebut, untuk
ruang yang dikatakan semi-private, terdapat pemisah ruang berupa pembatas
secara tidak langsung yang membedakan fungsi, dan untuk ruang private terdapat
pemisah antar ruang yang jelas dapat berupa pintu yang membatasi ruang
tersebut.
Kriteria pemisah ruang untuk menciptakan keadaan privacy juga dapat
menggunakan tanaman yang akan melindungi ruang pribadi, pemanfaatannya
berupa tanaman pembatas dengan ketinggian 1,5 – 2 meter (Hakim & Utomo,
2003)
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Gambar 43 Tanaman sebagai pembatas ruang
Sumber : (Hakim & Utomo, 2003)

4.3

Landasan Teori Pernyataan Masalah 3

4.3.1

Kenyamanan Ruang
Kenyamanan didalam ruang sangat bergantung kepada keadaan iklim,

kelembapana, bau dan pencemaran udara, radiasi alam dan radiasi bangunan,
bahan bangunan, bentuk dan struktur bangunan, serta warna dan pencahayaan
(Frick & Mulyani, 2006).

Gambar 44 Statistik kenyamanan didalam ruangan
Sumber : (Frick & Mulyani, 2006)

Pada data diatas merupakan data statisik tentang pengaruh suhu dan juga
kelembapan bila suhu berada didaerah 21-27oC maka menjadi daeah yang
nyaman, bila suhu lebih dari 27 oC diperlukan tambahan kelembapan dan
membutuhkan daerah yang membutuhkan bayangan yaitu sunshading, pada
kelembapan 90-100% diperlukan udara bergerak agar didalam ruangan tidak
lembab.
Dalam penangan terhadap cahaya lubang jendela sebaiknya diletakan
pada sisi utara dan sisi selatan, dikarenakan arah datang cahaya matahari berasal
dari timur dan juga barat, untuk melakukan kegiatan tertentu diperlukan standart
penyinaran didalam ruangan untuk manusia, manusia juga memerlukan
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pencahayaan alam, bebas kesilauan dan tanpa sinar matahari, cahaya ini dapat
digunakan dalam ruangan dengan cara dipantulkan.
4.3.2

Angin dan Pengudaraan Ruangan
Angin berbeda menurut ketinggian permukaan bumi dan menurut rata

tidaknya permukaan bumi ini, makin kasar permukaan bumi maka semakin tebal
pula lapisan udara yang melekat dan kurang bergerak (Puncak & Ramanadhia,
n.d.), dengan ini topografi, tumbuhan atau bangunan dapat mengurangi kecepatan
angin pada lapisan didekat permukaan bumi.
Pemanfaatan tumbuhan menjadi cara alamiah untuk menyegarkan dan
menyaring udara pada bangunan, terutama bangunan yang rendah.

Gambar 45 Pemanfaatan sirkulasi udara
Sumber : (Puncak & Ramanadhia, n.d.)

Udara yang masuk ke dalam juga akan dikeluarkan kembali, prinsip ini
biasa disebut pertukaran udara silang, dengan ini udara akan berganti terus
menerus, hal ini dapat diterapkan untuk menghilangkan penghawaan buatan,
Angin mengalir dari suhu rendah ke tempat bersuhu tinggi, sehingga pada siang
hari angin mengalir dari dari lembah ke darat, dan lembah ke arah gunung (Kemala
& Bambang, n.d.), hal ini berpengaruh terhadap orientasi bangunan untuk
mendapatkan angin secara maximal, kemiringan tanah yang menghadap
keselatan sendiri lebih hangat daripada yang menghadap ke arah utara, karena
angin pada musim dingin datang dari utara, begitu juga angin di arah timur lebih
dingin dari barat (Kalamang, 2002).
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Angin yang berada di daerah dataran tinggi memiliki aliran angin yang kuat
di butuhkan filter tanaman untuk mengurangi kecepatan angin, tanaman yang
memiliki lebar tajuk yang cukup besar dapat mengurangin kecepatan angin sekitar
40-50%, dan dapat memfilter udara menjadi bersih. (Hakim & Utomo, 2003)

Gambar 46 Tanaman memfilter angin
Sumber : (Hakim & Utomo, 2003)
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