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BAB IV. 

 LANDASAN TEORI 

4.1  Mengaplikasi Struktur Pada Bangunan Equistrian  

 Pada projek International Equistrian ini membutuhkan ruang – ruang yang 

khusus untuk dapat melaksanakan kegiatan utama pada projek ini. Ruang yang 

dimaksud seperti hal nya kebutuhan ruang tribun untuk penonton dengan kegiatan 

menonton kejuaraan berkuda dan adanya arena indoor equistrian. Ruang tribun dengan 

kapasitas jumlah penonton yang tidak sedikit kurang lebih  1200 orang dan luasnya 

arena equistrian maka dalam perancangan bangunan ini dibutuhkannya ruangan yang 

aman dan nyaman. Ruangan aman dan nyaman dapat ditinjau dari beberapa aspek 

sebagai berikut (DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM, 1994): 

• Tata Cahaya  

Pada penerangan horizontal 

pada arena 1 m diatas 

permukaan untuk latihan 

dibituhkan minimal 200 lux 

dan pertandingan 300 lux dan 

video dokumentasi minimal 

1000 lux (DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM, 1994) 

Gambar IV.  1 Tata Cahaya 
Sumber : SNI Tata Cara Perencaan Teknik Bangunan Gd. Olagraga 

 
 

• Tata Warna  
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Koofisien refleksi dan tingkat warna dari langit , dinding dan lantai  

 

 

 

 
Gambar IV.  2 Tingkat refleksi dan Warna 

Sumber : SNI Tata Cara Perencaan Teknik Bangunan Gd. Olagraga 

• Tribun  

Pemisahan antara tribun dan arena dipergunakan pagar transparan 

dengan tinggi minimal 1 m dan maksimal 1,2 m. Tribun berupa balkon 

digunakan pagar dengan tinggi bagian masif minimal 0,4m. Jarak anatara 

pagar dengan tempat duduk terdapat jarak sirkulasi 1,2m. Untuk 

pandangan ke arena harusnya tanpa ada halangan seperti tidak adanya 

kolom di tengah karena dapat mengganggu penglihatan(DEPARTEMEN 

PEKERJAAN UMUM, 1994) 

 

Gambar IV.  3 Pemisah Tribun 
Sumber : SNI Tata Cara Perencaan Teknik Bangunan Gd. Olagraga 

• Tempa duduk  

Ukuran tempat duduk untuk VIP dengan lebar minimal 0,5m dan 

maksimal 0,6m dengan panjang minimal 0,8m dan maksimal 0,9m. Untuk 
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tempat duduk biasa lebar 0,4m maksimal 0,5m dengan panjang minimal 

0,8m dan maksimal 0,9m. Untuk tata letak tempat duduk VIP diantara dua 

sisi area duduk maksimal 14 kursi bila salah satu sisi berupa dinding 

maka maksimal 7 kursi. Untuk tata letak duduk biasa diantara sisi area 

duduk maksimal 16 kursi dan dan bil aterdapat dinding maksimal 8 kursi. 

(DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM, 1994) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar IV.  4 Ukuran tempat duduk 
Sumber : SNI Tata Cara Perencaan Teknik Bangunan Gd. Olagraga 

• Lantai  

Lantai yang harus kuat , stabil dan kaku, lantai mampu menerima beban 

kejut dan beban gravitasi minimal 400 kg/m2 , bahan terbuat dari bahan 

elastis ,  

• Dinding  

Permukaan dinding harus rata , bukaan pada dinding kecuali pintu 

minimal 2m diatas lantai , dihidari adanya elemen atau garis yang tidak 

vertikal atau horizontal agar tidak menyesatkan jarak , lintasan dan 

kecepatan.  
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Dengan aspek- aspek yang sesuai dengan SNI dalam tata cara perencaan teknik 

bangunan gedung olahraga. Maka dengan analisa tersebut dibutuhkan struktur 

bangunan yang kuat dan tidak menganggu pandangan penonton ke arena . Dengan 

begitu penggunaan struktur bentang lebar akan membuat penonton merasa nyaman 

karena tidak terdapatnya kolom yang berada di tengah. Selain itu adanya ruang arena 

indoor equistrian yang diperuntukan untuk arena berlatih yang membutuhkan juga 

struktur bentang lebar. Maka berikut macam struktur bentang lebar yang akan 

digunakan.  

• Struktur Rangka Ruang  

Rangka ruang adalah suatu bentuk batang tarik dan tekan yang dikonstruksikan 

sehingga membentuk bidang yang dapat menutup suatu permukaan yang luas. 

Prinsip penyaluran beban struktur rangka sebagai berikut :  

1. Rangka batang yang dua dimensi disusun secara silang dan masing -

masing berfungsi sebagai balok. Pada betang yang lebar mak akan terjadi 

puntiran pada rangka batang tersebut.  

2. Bila adanya pengulangan pada masing – masing batang yang bersilang 

maka timbulnya efek puntir yang terjadi akan semakin kecil.(Moediarntianto 

& Listriadi, 2008) 

3. Dengan menggunakan tehnik Sistem Mero , seperti sistem sambungan ball 

joint.  

Adapun elemen penyusun struktur rangka yang terdiri dari sambungan , pipa 

besi, bola baja , konektor , baut dan pelat support. Pada sambungan bila 

pengikat sambungan dari baja ke baja maka material yang digunakan terbuat 

dari baja karbon yang memenuhi perysratan ASTM A325 atau A490 dengan 

las memenuhi persyaratan American Welding Society dengan tenaga ahli. 
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Pada pipa material baja JIS G3444 STK400 dengan diameter pipa 1,25”-12” 

dan finishing sand blasting dan cat. Bola Baja atau Ball Joint material baja 

spesifikasi JIS G4051 s45C dengan finishing elektro galvanis tebal lapisan zinc 

25 mikron. Konektor material baja spesifikasi JIS G4051 s45C dg ukuran B032 

– B166 . Pelat support material baja karbon rendah JIS G3101 

SS400.(DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM, 1994) 
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Gambar IV.  5 Bentu Struktur Rangka Bentang Lebar 
Sumber : (Nur, Fatimah, Bunadi, Setiabudi, & Hairuddin, 2016)  

Dalam pengaplikasian struktur bangunan bentang lebar di dalam projek International 

Equistrian ini terlihat seperti berikut :  

Dalam studi preseden di JIEP terlihat penggunaan struktur bangunan bentang lebar 

dan pada tribun tidak terdapat nya kolom pada tengah sisi . Sehingga kegiatan yang 

pada ruang tersebut tidak terganggu.  

 

 

 

 

 

 

Gambar IV.  6 Arena Indoor Equistrian dan Tribun Outdoor 
Sumber : Dokumen Survei,2019 

• Pondasi  

Pondasi yang akan digunakan pada projek International Equistrian ini 

adalah pondasi footplate dan Tiang pancang . Penggunaan sistem struktu pondasi 

dengan menggunakan pondasi footplate pada bangunan berlantai dua dan Tiang 

Pancang digunakan pada bangunan granstand atau bagian tribun. Pondasi 

footplat adalah pondasi dengan tulangan besi yang bentuknya seperti ceker ayam. 

Perbandingan campuran beton yang diperlukan 1PC : 2 Pasir : 3 Krikil atau 1 PC 

: 3 Pasir : 5 Krikil sedangkan untuk beton dengan komposisi 1PC : 1,5 Pasir : 2,5 

Kerikil. Dengan kelebihan pondasi yang kuat terhadap bangunan bertingkat , 

sederhana , tahan terhadap getaran gempa namun kekurangannya adalah 
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pengerjaan lama dan pengerjaan pondasi harus dalam mengakibatkan cost 

banyak. 

 

 

 

 

 

 
 

Gambar IV.  7 Foot Plate 
Sumber : Google 

 

Pondasi tiang pancang adalah pondasi yang bentunya tiang yang diletakan di 

lapisan pendukung tanah yang didasarkan pada kapasitas dukung ujung tiang 

ataupun lekat tanah pada keliling permukaan tiang pancang (Ir.Sardjono HS, 1988) 

. Kelebihannya kuat pada bangunan bertingkat dan tanah yang gerak ( tanah 

lumpur )  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar IV.  8 Tiang pancang 
Sumber : Google 
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4.2  International Equistrian Di Semarang Dengan Style Modern   

 

 Projek International Equistrian ini berlokasi di Kawasan BSB City Semarang. 

Kawasan ini merupakan kota satelit terbesar di Semarang. Dengan lokasi diatas 

ketinggian 200 – 250 m diatas permukaan laut sehingga kawasan ini bebas banjir. BSB  

City memiliki beberapa konsep kawasan berupa kawasan pemukiman , rekreasi dan 

olahraga , kawasn industri , kawasan komersial dan central business district (CBD) dan 

konsep kawasan failitas perkotaan. BSB City dari tahun ke tahun selalu memberikan 

perkembangan pembangunan menuju era modern. 

a. Arsitektur Modern  

Arsitektur modern merupakan perkembangan dalam arsitektur yang berkembang 

sesuai jamannya. Namun tetap memperhatikan fungsi – fungsi dalam perencanaan. 

Untuk masa Arsitektur sebelumnya lebih memperhatikan fasad dan ornamen namun 

pada masa modern non fisik bukan menjadi penting. Arsitektur adalah bagian dari 

kebudayaan manusia yang berkiatan dengan bebagai segi kehidupan anatra lain seni 

, teknik , tata ruang , geografi dan sejarah (Sumalyo, 1997). Perkembangan arsitektur 

modern berawal dari klasik barat lalu berevolusi industri pada abad 19 dengan 

berubahnya pola hidup dan pola pikir. Terdapat 3 periode perubahan yaitu :  

• Tahun 1840 - 1890 

Sampai dengan masa klasik pada abad ke-19 arsitektur dianggap sebagai 

pengetahuan seni pada bangunan. Dimaksudakan bahwa arsitektur seni 

yang dibuat berdasarkan perasaan sebegai ide mutlak. (Sumalyo, 1997) 

• Tahun 1890 – 1940  

Arsitektur modern mengalami titik puncaknya yang berada di prancis , 

jerman , belanda dan inggris. Dan mengalami revolusi industri kedua dalam 

bentuk rasionalisasi dan penggunaan mesin secara besar – besaran. 
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Terdapat beberapa arsitektur yang menentang atas perkembangan 

arsitektur tehnologi bangunan baja dan beton bertulang.  

• Tahun 1940 – 1960  

Terjadi perubahan dalam pola dan konsep , yang awalnya keindahan 

terdapat dengan adanya fungsi dari elemen bangunan dan disebut juga 

sebagai arsitektur fungsionalisme . Dikatakan puncak arsitektur modern 

ketika prinsip arsitektur sebagai ilmu dpaat diterapkan ke kenyataan. Karya 

seorang arsitek dapat diekpresikan melalui ruang Arsitektur modern 

dikatakan gagal ketika karya arsitektur kehilangan ciri khas karena banyak 

menggunakan nama arsitek untuk lembaga perancang. Pabrik meterial yang 

menghasilkan barang sejenis namun beda kualitas.(Sumalyo, 1997) 

Berikut adallah karakterisktik dari bangunan arsitektur modern (Brunner, Laela, Budi, 

Irandra, & sekar, 2013) :  

1. Bahan dan material yang fungsional , material dan bahan sesuai dengan 

fungsi bangunan 

2. Ornamen di anggap tidak memiliki fungsi yang utama secara struktur 

ataupun non strktur.  

3. Adanya penekanan elemen horizontal dan vertikal sebagai unsur pengganti 

ornamen sehingga memperlihatkan estetika bangunan 

4. Bentuk yang sederhana merupakan hal yag indah  

5. Material lebih terlihat polos dan terekspose sehingga menonjolkan bentuk 

asli dari material tersebut.   

Arsitektur modern merupakan arsitektur yang tidak ketinggalan zaman dengan dapat 

disesuaikan dengan perkembangan zaman. Munculnya arsitektur modern karena 

revolusi industri dan produksi material yang dilakukan secara serentak. Sehingga terjadi 
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perubahan pola pikir dan budaya masyarakat yang kemudian ekonomi dan sosial 

masyarakat ikut berubah. (Inez, 2014) 

 

 

 

 

 
 

Gambar IV.  9 Story line arsitektur modern 
Sumber : (Inez, 2014) 

Konsep arsitektur modern 

1. Cubism , memiliki ciri – ciri bangunan yang memiliki bentuk balok atau kubus , 

dapat menyatukan ruang dalam dan ruang luar , dinding dan lantai sebagai 

elemen yang berpengaruh karena berhubungan dengan media untuk dapat 

memasukan cahaya. Dengan struktur material beton bertulang dan 

menggunakan sistem modul . (Inez, 2014) 

2. De stijl , memiliki ciri – ciri bangunan yang memiliki bentuk bangunan merupakan 

elemen = ekspresi sehingga bangunan sering diekspresikan dengan warna 

merah , kuning , biru , abu – abu dan hitam. Menggunakan bentuk dasar 

geometris. Bentuk yang sederhana , harmonis dan selaras. Menggunakan warna 

sebagai elemen membentuk ruang (Inez, 2014) 

3. Functionalism , memiliki ciri – ciri bangunan yang memiliki bangunan form follow 

function dan God is in detail sehingga bangunan bersifat fungsional. Terdapat 

kesatuan anatara ruang dalam dan ruang luar. (Inez, 2014) 

4. Rationalsim , memiliki ciri – ciri bangunan yang memiliki form follow fuction , less 

is more . Desain yang berdasarkan pemikiran yang logis dan rasional secara 

fungsi kenyamanan dan estetikan . Pengggunaan material kaca untuk melingkup 
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internal ruang bangunan. Struktur dapat memberikan nilai estetika dengan 

tereksposnya struktur dan konstruksi. (Inez, 2014) 

5. International style , memiliki ciri – ciri bangunan yang memiliki penggunaan 

bentuk dasar geometri , elemen yang digunakan horizontal dan garis lurus . 

menggunakan bentuk rangka . Menggunakan elemen bangunan sehingga dapat 

memperluas ruang dalam ke ruang luar. Pada fasad menggunakan rangka yang 

modular, penggunaan katilever , ukuran struktur menggunakan sistem modul.  

Penggunaan pada bangunan equestrian ini menggunakan aliran modern rasionalism 

dna international style karena pada bangunan in menekankan bentuk struktur yang 

dapat menjadikan nilai estetika.   

Arsitektur modern di iklim tropis memiliki kemiringan atap dengan sudut relatif tinggi 

(30o) untuk mengantisipasi curah hujan pada wilayah yang beriklim tropis. 

Penggunaan dinding berpori yang digunukan untuk dinding dapat menyerap uap air 

dalam ruangan sehingga ruangan lebih dingin. Penggunaan Sun Shadding agar 

panas tidak langsung masuk ke dalam ruangan dan menurutkan kapasitas panas ke 

dalam ruangan.  

  


