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BAB IV. LANDASAN TEORI 

4.1. Landasan Teori Permasalahan Pertama 

4.1.1. Penyajian Pameran Aquarium 

Terdapat beberapa cara untuk menyajikan pameran ikan dan ekosistem laut. 

Berikut merupakan cara penyajian pameran aquarium (Sanjaya, 2015): 

1. Aquarium Individu: aquarium individu dapat berukuran besar maupun kecil dengan 

berbagai macam bentuk. Aquarium ini berisikan biota berukuran kecil, sedang, 

maupun besar. Aquarium individu hanya menampung koloni homogen saja. 

 
Gambar 36 Aquarium Individu 

(Sumber: www.videolux.org) 
 

2. Aquarium Dinding: Aquarium dinding menampilkan biota laut dari berbagai macam 

jenis dan berbagai macam lokasi. Aquarium ini menampung banyak populasi dari 

berbagai jenis ikan sehingga aquarium ini bersifat heterogen. 

 
Gambar 37 Aquarium Dinding 

(Sumber: www.inhabitat.org) 
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3. Aquarium Utama: Aquarium utama berisikan koloni besar berbagai spesies dan 

dilengkapi dengan pameran terumbu karang sehingga aquarium utama ini 

mengutamakan tampilan sebuah ekosistem laut. 

 
Gambar 38 Aquarium Utama 

(Sumber: www.onewayticketphil.com) 
 

4. Aquarium Hiu: aquarium ini berisikan satu jenis ikan saja. Pada umumnya 

menampilkan ikan predator seperti hiu. Aquarium ini menampilkan atraksi keganasan 

predator laut. 

5. Area Kolam Sentuh: berisikan ikan jinak tertentu yang dapat disentuh secara 

langsung oleh para pengunjung sehingga pengunjung dapat berinteraksi secara aktif 

dengan para biota laut. 

 
Gambar 39 Area Kolam Sentuh 
(Sumber: www.dewirieka.com) 

 

6. Museum: menampilkan biota laut berupa pameran ikan awetan dan juga replika ikan 

yang menampilkan beberapa ikan yang telah punah.  
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4.1.2. Pencahayaan 

Terdapat beberapa jenis pencahayaan yang dapat digunakan untuk menerangi 

area pameran yaitu pencahayaan alami memanfaatkan sinar matahari dan buatan 

menggunakan lampu. Berikut adalah penjelasan  beberapa sistem lampu yang 

digunakan untuk penerangan: 

1. Pencahayaan UV: aquarium dapat menggunakan lampu uv untuk mengurangi 

perkembangbiakan bakteri dan mikroorganisme lain sehingga dapat mengontrol 

kadar mikroorganisme berbahaya yang ada pada air. Tingkat panjang gelombang 

yang digunakan cukup bervariasi antara 240 hingga 280nm dengan takaran 30000 

hingga 35000 mikro Watt per cm2 tiap detik. (Karydis, 2005) 

2. Pencahayaan TL: lampu ini cocok dan hanya efektif untuk aquarium dengan 

kedalaman 40-60cm. (Eko, 2004) 

3. Pencahayaan Actinic Blue: lampu ini merupakan lampu yang dapat membuat nyaman 

ikan dikarenakan panjang gelombang yang sangat rendah. Lampu ini dapat 

menerangi hingga kedalaman 400m. (Eko, 2004) 

4. Pencahayaan Lampu Merkuri: lampu ini memiliki warna kuning dan biasa digunakan 

pada aquarium air tawar dan dapat mempercepat pertumbuhan lumut. (Eko, 2004) 

5. Pencahayaan Metal Halide: lampu ini sangat baik digunakan untuk pertumbuhan 

karang. Lampu ini memiliki daya 175watt dengan 15000 kelvin. Satu lampu dapat 

digunakan untuk menerangi area 90 x 60 x 50cm. Namun lampu ini dapat membuat 

temperatur air menjadi lebih panas. (Eko, 2004) 
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4.1.3. Konstruksi Aquarium 

Material yang digunakan untuk aquarium air laut dapat menggunakan kaca, 

akrilik, plastik, dan fiberglass. Namun material yang paling sering digunakan adalah kaca 

dan akrilik. Material tersebut diharuskan dapat menjadi struktur aquarium dikarenakan 

harus dapat menahan beban air laut yang lebih berat dari air tawar. Berikut merupakan 

tabel ketebalan material aquarium. 

Tabel 20 Ketebalan Kaca Aquarium Laut 
(Sumber: Eko, 2004) 

 

Tabel 21 Ketebalan Akrilik Aquarium Laut 
(Sumber: Eko, 2004) 
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4.2. Landasan Teori Permasalahan Kedua 

4.2.1. Konsep Arsitektur Organik 

Respon permasalahan kawasan bangunan adalah dengan menerapkan 

arsitektur organik. Arsitektur organik merupakan konsep arsitektur yang berasal dari 

alam. Terdapat beberapa konsep dasar arsitektur organik yang menjadi patokan 

arsitektur organik (Pearson, 2002).  

1. Building as nature dimana alam sebagai inspirasi arsitektur. Konsep ini berdasarkan 

pola pikir bahwa alam merupakan wadah ideal sebagai tempat tinggal dan tempat 

pemulihan bagi mahluk hidup. Alam memberikan inspirasi bentuk, struktur, dan ide 

tanpa batas. 

2. Continous present sehingga desain harus terus berlanjut namun tetap membawa 

unsur alam. Konsep arsitektur organik memberikan ruang bagi alam untuk 

menyempurnakan desain bangunan sehingga dalam mendesain harus memikirkan 

perubahan citra bangunan pada masa depan bila terkena efek elemen alam. 

3. Form follows flow membuat desain mengikuti aliran alam dan menyelaras dengan 

alam. Bentuk bangunan harus dapat merespon energi alam seperti angin, panas, 

aliran air, dan bumi agar elemen tersebut dapat menenangkan manusia. 

4. Of the people dimana desain juga dipengaruhi aktivitas dan kebutuhan pengguna.  

5. Of the hill membuat bangunan harus dapat menjadi bagian dari site bukan sekedar 

menempati site. Dalam perancangan bangunan harus sebisa mungkin mengurangi 

dampak yang ditimbulkan dari manusia kepada lingkungan dan habitat alam liar. 

6. Of the materials yang memungkinkan desain dapat berekspresi pada material yang 

digunakan berupa material alam, lokal, atau daur ulang.  

7. Youthful and unexpected membuat arsitektur organik memiliki desain profokatif, 

menarik, dan tidak biasa. 
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8. Living Music yang menggambarkan bangunan arsitektur organik harus dapat 

menampilkan harmony antara ritme, alur pergerakan, proposi, dan struktur menjadi 

satu kesatuan yang runtun dan tertata. 

4.2.2. Bangunan Apung 

A. Struktur Bangunan Apung 

Struktur apung merupakan sistem struktur yang dapat mempertahankan 

bangunan untuk berada pada permukaan air dan tidak tenggelam. Bangunan terapung 

diklarifikasikan sebagai kapal berdasarkan UU RI No. 17 Tahun 2008 tentang pelayaran. 

Berdasarkan pasal 1 angka 36 dijelaskan kapal merupakan kendaraan kendaraan air 

dengan bentuk dan jenis tertentu yang digerakan dengan angin, mekanik, atau energi 

lainnya, termasuk kendaraan alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-

pindah. Dalam mendesain bangunan terapung harus memperhatikan stabilitas awal 

yang memberikan kemampuan bangunan untuk kembali ke posisi semula setelah 

menerima gaya dari luar. Stabiilitas awal terdiri dari titik berat, titik tekan, titik berat garis 

air. (Sri Lestari, 2012) 

1. Titik berat atau center of gravity merupakan titik yang dipengaruhi oleh letak berat 

tiap-tiap komponen. Titik berat dipengaruhi oleh penataan lokasi beban sehingga 

sebisa mungkin peletakan beban harus merata agar titik beban berada di tengah.  

2. Titik tekan atau center of bouyancy merupakan gaya apung untuk merespon titik 

berat sehingga menyebabkan benda dapat terapung. Titik tekan merupakan respon 

gaya angkat dari titik beban. Titik dipengaruhi oleh luas permukaan dasar bangunan.  

3. Titik berat garis air atau center of floatation merupakan garis air yang menjadi batas 

bagian bangunan diatas dan dibawah air. Titik berat merupakan batas ideal 

permukaan air. Bila bangunan terlalu tinggi  dari garis permukaan air akan 

menyebabkan bangunan dapat roboh saat terkena ombak. Namun bila bangunan 
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terlalu rendah dari garis permukaan air akan menyebabkan bangunan tenggelam 

tersapu ombak. 

 

Gambar 40 Titik Berat Garis Air 
(Sumber: Sri Lestari, 2012) 

 

Bangunan apung menggunakan material yang sama dengan kapal seperti baja, 

alumunium, tembaga, fiberglass, kayu, dll. Pada umumnya penggunaan material yang 

paling sering untuk kapal yaitu baja cor atau cast iron yang merupakan campuran baja 

dengan carbon. Campuran baja dan carbon akan meningkatkan gaya tarik dan titik leleh 

baja, namun keliatan baja berkurang dan akan sukar untuk dilas. (Sri Lestari, 2012) 

Struktur apung merupakan struktur yang efektif untuk bangunan oceanarium 

pada area konservasi terumbu karang dikarenakan dapat menghindari kerusakan 

terumbu karang oleh struktur pondasi. 

B. Sistem Penyetabil Sirip  

Sirip pada dasar kapal merupakan suatu desain modifikasi yang berguna untuk 

meningkatkan keseimbangan dan daya angkat kapal terhadap air. Sirip yang biasa 

disebut fins dan bilge keel. Biasa digunakan kapal sebagai penyeimbang ketika terjadi 

rolling. Prinsip kerja sirip ini adalah dengan memperluas bidang permukaan kapal untuk 

memperbesar daya dorong keatas air laut. Sirip ini diletakan pada bawah permukaan 

laut dengan tujuan mendapat tekanan dari air di atas dan bawah permukaan sirip 

sehingga kapal memiliki posisi yang lebih stabil dan tidak mudah terangkat maupun 

tenggelam bila tertepa ombak. Keseimbangan ini diperlukan untuk meningkatkan 

kenyamanan pada pengguna kapal. (Joko, 2013) 
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Gambar 41 Posisi Fin Stabilizer  

(Sumber: Joko, 2013) 

 

Sirip penyetabil ini juga dapat diterapkan pada bangunan Oceanarium. Dengan 

penerapan sirip akan memperbesar daya apung bangunan dan juga keseimbangan 

bangunan. Bila bangunan makin stabil maka tingkat kenyamanan pun menjadi lebih baik. 

C. Sistem Penyetabil Gyroscope 

Gyroscope merupakan perangkat berupa piringan atau roda yang berputar cepat 

pada axis tertentu. Putaran cepat tersebut menciptakan perubahan momen sehingga 

gaya yang dihasilkan menjadi tegak lurus. Gaya inersia gyroscope dapat menimbulkan 

efek keseimbangan karena gyroscope mempertahankan posisi tegak lurus. Sistem 

gyroscope memiliki fungsi seperti bandul penyeimbang. Gyroscope digunakan untuk 

keseimbangan crane, kapal, pesawat, pengukuran sudut, dll. (Nugraha, 2017) 

 

 

 
Keterangan:  
1. Dudukan Gyroscope 
2. Piringan Gyroscope 
3. Hose Bearing 
4. Penghubung Poros 
5. Motor DC 

 

Gambar 42 Perangkat Pendulum Gyroscope 
(Sumber: Nugraha, 2017) 
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4.2.3. Teknologi Struktur Bangunan 

A. Sistem Knockdown 

Knockdown merupakan konstruksi bongkar pasang. Berikut merupakan 

beberapa hal yang harus diperhatikan dalam konstruksi bongkar pasang (Gani, 2008): 

1. Sistem struktur yang diguanakan adalah struktur heterogen hasil penggabungan 

struktur baja dan beton pracetak, kemudian struktur dinding panel, dan sistem 

struktur plat. 

2. Sistem peruangan yang dipisahkan oleh dinding partisi yang dapat dipindahkan 

sesuai kebutuhan. 

3. Sistem sambungan pada teknik bongkar pasang menggunakan baut. 

4. Sistem moduler merupakan penentuan dimensi yang memiliki kelipatan tertentu 

agar antar bagian dapat tersambung. Modul biasanya dibedakan menjadi modul 

fungsi yang berupa dimensi ruang yang repetitif, dan juga modul struktur yang 

berupa penentuan dimensi bentang dan kolom yang efektif dan repetitif, dan juga 

sistem multi modul terpakai merupakan modul komponen berupa ruang. 

B. Sistem Prefabrikasi 

Prefabrikasi merupakan sistem cetak komponen dalam sekala besar. Berikut 

merupakan prinsip dan keuntungan dari sistem prefabrikasi (Gani, 2008): 

1. Direncanakan dalam jumlah besar dengan tipe komponen yang berulang. 

2. Komponen dibuat secara massal dan dapat digunakan untuk berbagai fungsi. 

3. Struktur hanya memiliki sedikit tipe komponen, tiap komponen terdapat sambungan 

struktur sederhana. 

4. Keuntungan dari prefabrikasi dapat memperpendek waktu pelaksanaan dan tidak 

dipengarui oleh faktor cuaca saat pelaksanaan. 
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Sistem knockdown dan prefabrikasi akan mempermudah proses pembangunan 

dikarenakan tiap bagian bangunan oceanarium dapat dirakit di darat untuk kemudian 

langsung disambung pada lokasi tapak yang ada dipermukaan laut. 

C. Sistem Sambungan Rubber Gasket 

Proses perakitan bangunan Oceanarium akan dikerjakan dibibir pantai untuk 

mempermudah proses pengerjaan. Perakitan bangunan dibuat menjadi beberapa 

segmen, kemudian tiap segmen tersebut disatukan menjadi satu keutuhan pada lokasi 

yang sudah ditetapkan. Teknik sambungan yang digunakan meniru teknik sambungan 

terowongan bawah laut. 

Terowongan bawah laut terdiri dari banyak modul komponen yang dicetak 

didarat, kemudian tiap segmen komponen tersebut disambungkan didasar laut. Pada 

bagian sambungan tersebut sangat rawan terjadi kebocoran apa bila terjadi pergerakan 

muka tanah. Oleh karena itu tiap sambungan segmen diberi sambungan rubber gasket 

yang fleksibel dan dapat mencegah kebocoran air laut. (Dicky, 2017) 

 

Gambar 43 Detail Sambungan Rubber Gasket 
(Sumber: Dicky, 2017) 
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4.3. Landasan Teori Permasalahan Ketiga 

4.3.1. Pembangkit Listrik Tenaga Gelombang 

Pembangkit listrik Tenaga Gelombang Laut berasal dari energi ombak atau 

gelombang laut yang merupakan sumber energi yang cukup besar (Vallam, 2010). 

Terdapat beberapa tipe PLTGL yang populer yaitu hinged contour devices.  

Proses sistem kerja pada pembangkit listrik tipe hinged contour devices: 

1. Air laut mengalami gerakan naik turun. 

2. Gerakan air laut membuat pelampung mengalami gerak kinetik. 

3. Gerak kinetik menggerakan pipa yang berisikan magnet. 

4. Gesekan magnet menghasilkan arus listrik. 

5. Listrik kemudian di simpan dalam baterai 

 

Gambar 44 Hinged Contour Device 
(Sumber: youtube.com) 

Penggambaran gerakkan ombak dapat dilakukan dengan simulasi. Simulasi 

dilakukan berdasarkan studi ayunan bandul matematis yang tergantung pada titik tetap 

pada seutas tali. Berdasarkan studi dapat diperoleh rumus: 
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𝐹 =  𝑚. 𝑔. 𝑠𝑖𝑛𝜃 , dan 𝑠𝑖𝑛𝜃 =  
𝑦

𝑙
 , sehingga 𝐹 =  −𝑚. 𝑔.

𝑦

𝑙
 

Keterangan: m = beban, l = panjang tali, 𝜃 = sudut. 

 Pada pembangkit listrik, bandul dapat diumpamakan seperti pelampung yang di 

ikat dengan lengan baja sehinga poros dapat berputar bolak balik. Gerakkan terombang 

ambing gelombang membuat pelampung mengalami gerak repetitif. Semakin tinggi 

gelombang juga akan mempengaruhi kemiringan sudut sehingga akan mempengarui 

gaya mekanik yang dihasilkan. Besarnya gaya yang diperoleh akan sebanding dengan 

besarnya listrik yang dihasilkan. Berdasarkan rumusan tersebut dapat diketahui rumus 

kecepatan gerak bandul: 

𝑉 = 𝑇𝑜𝑟𝑠𝑖 , maka 𝑇 = 𝐹. 𝑙 , atau 𝑇 = 𝑚. 𝑔. 𝑙 

Keterangan: V = kecepatan, T = torsi, F = gaya, l = panjang, m = massa, g = gravitasi 

bumi (9,8) 

 Berdasarkan rumus di atas dapat disimpulkan jika semakin besar masa bandul 

dan makin panjang lengan bandul akan mendapatkan torsi yang lebih besar. Energi yang 

dihasilkan oleh gelombang dipengaruhi oleh waktu rata-rata pergerakan setengah 

ayunan bandul dan juga ketinggian ombak sehingga dapat dirumuskan seperti: 

𝑃 =
𝐻2. 𝑇

2
 

Keterangan: H = tinggi gelombang (m), T = periode 1 gelombang (s), P = daya (kW) 
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 Bandul akan bergoyang diakibatkan oleh gelombang dan frekuensi gelombang 

laut. Frekuensi dan tinggi gelombang suatu daerah juga dapat dipengaruhi oleh 

kecepatan angin sehingga diperlukan pencarian lokasi yang tepat untuk bisa 

mendapatkan daya listrik yang maksimal. (Zamri, 2014) 

Perhitungan perkiraan daya listrik yang dihasilkan berdasarkan data gelombang 

perairan laut Jawa Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Mas tahun 2018 yaitu tinggi 

minimal gelombang 0,5m periode 4,5s dan tinggi maksimal 1m periode 5,5s. Berikut 

merupakan hasil perhitungan daya yang dihasilkan. 

 

Keterangan: H = tinggi gelombang (m), T = periode 1 gelombang (s), P = daya (kW) 

 

Tabel 22 Perhitungan Daya Listrik PLTGL 
(Sumber: Dokumen Pribadi) 

 TINGGI GEL (m) PERIODE GEL (s) DAYA PER JAM (KW) 

MINIMAL 0,5 4,5 450 

RATA-RATA 0,7 4,8 882 

MAKSIMAL 1 5,5 1800 

 

Berdasarkan preseden bangunan Kura- Kura Ocean Park di Jepara diketahui 

bahwa kebutuhan listrik oceanarium sekitar 1500KW maka: 

 Bila energi gelombang minimal memerlukan 4 unit PLTGL 

 Bila energi gelombang rata-rata memerlukan 2 unit PLTGL 

 Bila energi gelombang maksimal memerlukan  1 unit PLTGL 
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4.3.2. Reverse Osmosis 

Reverse osmosis merupakan sistem penjernih air dengan bantuan tekanan 

tertentu. Teknologi ini dapat memfilter semua jenis bakteri, virus, dan bahan kimia non 

organik. Proses pemfilteran dilakukan dengan memberikan tekanan tinggi pada air yang 

dialirkan melewati membran semipermeable. Proses penjernihan biasanya dibagi 

menjadi beberapa tahap yaitu filter sedimen 5 mikron, filter sedimen 1 mikron, filter 

karbon aktif, membran simepermeable, post carbon, dan filter ultra violet. Proses 

penjernihan air tersebut dapat memproses air laut menjadi air siap pakai. Filter alat ini 

harus diganti secara berkala sesuai dengan tingkat penggunaan. (Qwater Indonesia, 

2011) 

 

Gambar 45 Proses Kerja Reverse Osmosis 
(Sumber: www.qwaterindonesia.com) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


