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BAB IV  

LANDASAN TEORI 
 

4.1 Hubungan antara Elemen Estetika Dalam Seni dengan Karakteristik 

Penggiat Industri Kreatif 

Menurut Artini Kusmiati dalam Dimensi Estetika Pada Karya Arsitektur dan 

Disain (2004), estetika adalah sebuah kondisi yang berkaitan dengan sensasi 

keindahan yang dirasakan seseorang, namun keindahan itu akan dirasakan jika 

terjalin perpaduan harmonis dari elemen-elemen keindahan di dalam suatu obyek. 

Estetika berasal dari Bahasa Yunani, yaitu aesthesis yang memiliki arti 

persepsi, pengalaman, perasaan, dan pandangan. Teori estetika menurut Hegel 

dalam buku yang ditulis Mudji Sutrisno yang berjudul Teks-Teks Kunci Estetika : 

Filsafat Seni (2005) mengatakan estetika hanya berkaitan dengan keindahan 

karya seni yang dihasilkan manusia. Seni juga merupakan presentasi sekaligus 

partikularisasi ide. Jenis karya seni utama yang selalu ditemukan dalam setiap 

bentuk seni menurut Hegel adalah seni arsitektur, seni patung, seni lukis, seni 

music, dan seni puisi.  

Artini Kusmiati dalam Dimensi Estetika Pada Karya Arsitektur dan Disain 

(2004) mengatakan, estetika dalam desain dan arsitektur didasarkan pada elemen 

dan prinsip perancangan yang dibagi dalam 2 jenis yaitu Pembendaharaan Desain 

(Design Vocabulary) dan Elemen Pendukung antara lain : 

a. Design Vocabulary : 

- Titik (point) 

- Garis (line) 

- Bidang (shape) 

- Bentuk (form) 
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- Tekstur (texture) 

- Pola (pattern) 

- Warna (color) 

- Cahaya dan Bayangan (light and shadow) 

- Nada 

-Proporsi (proportion) 

b. Elemen Pendukung 

- Keseimbangan (balance) 

- Harmoni (harmony) 

- Irama (rhythm) 

- Kesatuan (unity) 

- Komposisi (composition) 

- Dekorasi (decoration) 

- Bahan (material) 

Persepsi visual dari elemen-elemen disain tersebut mampu menghasilkan 

sensasi menyenangkan. Peran keindahan yang timbul adalah dari persepsi visual 

yang berasal dari elemen-elemen yang memiliki kesatuan dan terjalin harmonis. 

Tujuan perancangan suatu karya arsitektur yang akan dicapai adalah bagaimana 

susunan dari persepsi visual dari berbagai elemen estetika dapat menghasilkan 

kesan keindahan/estetik 

Karakteristik penggiat industri kreatif adalah memiliki kreativitas tinggi yang 

mana dalam membentuk karakter kreatif tersebut ada faktor-faktor pemicu 

kreativitas menurut Nursito (1999), antara lain : 

• Gemar membaca 

• Gemar melakukan telaah 

• Giat berapresiasif 
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• Menyukai/mencintai seni 

• Respektif pada perkembang 

• Dapat menghasilkan karya 

• Dapat memberikan contoh inovasi dari hal yang dibutuhkan orang lain 

Creativity climate atau iklim dalam kreativitas menurut Patterson (2004) 

menuraikan sebagai suasana tempat kerja yang meliputi suasana yang 

menyenangkan, keterbukaan komunikasi, emosional dan fungsional. Menurut 

Damperat (2016) iklim yang kondusif memengaruhi terciptanya pengetahuan dan 

munculnya ide/gagasan yang orisinil. 

Donis A. Dondis (1973) mengatakan orang memandang estetika ruang 

hanya dalam wajah, struktur, dan ruang itu sendiri sehingga keindahan ruang 

tersebut seolah berada di luar diri manusia sebagai pengguna ruang. Manusia 

sebagai pengguna ruang tidak hanya memiliki persepsi mengenai keindahan dari 

suatu tata ruang saja, namun juga bagaimana pengguna ruang tersebut dapat 

merasakan pengalaman keruangan dengan mendalam. Ruang ditata sedemikian 

rupa sehingga berpengaruh pada rasa nyaman, gairah bahkan kreativitas bagi 

manusia sebagai pengguna ruang. 

 

4.2 Teori Pop Culture 

4.2.1 Pop Culture 

Pop Culture atau Budaya Populer menurut Mukerji (1991) adalah istilah 

yang mengacu pada kepercayakan, praktik, atau objek yang diproduksi dari pusat-

pusat komersial dan politik yang tersebar secara luas and menyatu dalam 

kesatuan dalam hidup bermasyarakat.  

Istilah “Pop” yang merupakan singkatan dari popular memiliki 4 makna, 

yaitu : “banyak disukai orang”, “jenis kerja rendahan”, “karya yang dilakukan untuk 
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menyenangkan orang”, dan “budaya yang memang dibuat oleh orang untuk dirinya 

sendiri”. (Raymond William dalam Storey: 2004). 

Pop Culture menurut John Storey dalam Cultural Theory and Popular 

Culture, memiliki pengertian Kuantitatif, yaitu budaya yang lebih disukai 

dibandingkan budaya tradisional, Pop Culture muncul dari urbanisasi dari dampak 

revolusi industri. Pop Culture selalu muncul secara unik, selalu berubah dan 

muncul sesaat. Pop Culture juga merupakan perspektif yang kompleks dan nilai-

nilai yang dapat memengaruhi masyarakat. 

Pop Culture dalam Bahasa latin memiliki arti harafiah sebagai budaya 

masyarakat (culture of the people). Di Indonesia, Pop Culture telah berkembang 

pesat dan mendapat tempat dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Contoh Pop 

Culture antara lain musik, kuliner, gaya hidup, fesyen, dan lainnya.  

Hubungan antara Industri kreatif dengan Pop Culture adalah dari kreatif 

digital yang menjadi tren populer saat ini. Keseriusan industri kreatif menjadi 

pembuka akses utama untuk produk kreatif asing masuk ke dalam negeri. Hal ini 

yang membuat budaya tradisional semakin terdesak. Namun karena dewasa ini 

terdapat regulasi dan kebijakan pemerintah di bidang industri kreatif yang memiliki 

tujuan untuk mengembangkan potensi-potensi kreatif digital Pop Culture Indonesia 

ke luar negeri. 

 

4.2.2 Pop Culture di Kota Semarang 

18 Juni 2019, Wakil Kepala Badan Ekonomi Kreatif (BEKRAF), Ricky 

Joseph Pesik terkesan melihat strategi pengembangan Kota Semarang karena 

Kota Semarang sukses menemukan posisi strategis dalam mengambil pasar 

industri kreatif. (dikutip dari https://www.idntimes.com/news/indonesia/zulfah-

goenawan/peran-kreatif-csc).  

https://www.idntimes.com/news/indonesia/zulfah-goenawan/peran-kreatif-csc
https://www.idntimes.com/news/indonesia/zulfah-goenawan/peran-kreatif-csc
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Walikota Semarang, Hendar Prihadi memaparkan istilah Pop Culture tepat 

untuk strategi industri kreatif Kota Semarang karena Kota Semarang sebagai 

bagian dari kawasan Joglo Semar tidak memiliki warisan budaya yang kuat seperti 

Yogyakarta dan Solo dan Kota Semarang memilki masyarakat dengan budaya 

yang beragam.  

 

4.2.3 Pop Culture dalam Arsitektur 

Budaya dalam arsitektur mengalami perubahan atau pergeseran. Banyak 

bangunan-bangunan baru dengan arsitektur yang sebagai model seni untuk 

membangun identitas dengan cara menunjukkan diri yang berbeda dari 

lingkungan/kawasan sekitarnya (Antariksa Sudikno dalam Pop Arsitektur Sebuah 

Dinamika Budaya). Budaya pop dalam arsitektur sebagai sebuah karya tidak 

terkait dengan waktu dan ide yang juga tidak dibatasi oleh waktu. 

 

4.3 Mewujudkan “Sense of Place” dalam Bangunan 

4.3.1 Sense of Place 

 Definisi dari Yi-Fu Tuan yang mengatakan suatu tempat menjadi ada 

ketika manusia mengetahui dan memberikan makna pada ruang tersebut. Pada 

keadaan tertentu, tempat tersebut dapat memiliki makna yang lebih kuat. Tempat 

tersebut yang dapat dikatakan memiliki “sense of place” yang kuat. 

Menurut Cross (2001) menjelaskan sense of place adalah hubungan 

antara manusia dengan suatu tempat dan bagaimana manusia dapat berinteraksi 

dengan desain pengaturan fisik suatu tempat. Sedangkan menurut John Punter 

(1991) dan John Montgomery (1998), mengatakan sense of place tercipta dari 

sebuah jalinan penataan seting fisik (form), aktivitas yang terjadi dan citra yang 

diwujudkan. Teori dari Robertson (1999) menyatakan suatu tempat yang memiliki 
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sense of place akan menarik orang tinggal lebih lama. Manusia akan tertarik untuk 

tinggal lebih lama jika tempat tersebut aman, nyaman dan menarik. 

Menurut Fritz Steele dari buku The Sense of Place (1981), Sense of Place 

adalah pola dari reaksi yang menstimulasi seseorang. Reaksi tersebut dihasilkan 

dari sebuah pengaturan dan aspek seseorang yang dapat dilihat dari pola berikut 

ini : 

 

Diagram 4. 1 Pembentuk Sense of Place 

Sumber : The Sense of Place 

 

Untuk mewujudkan sense of place dari Pusat Industri Kreatif di Kota 

Semarang ini, faktor yang memengaruhi adalah tempat tersebut dapat membuat 

manusia yang menggunakan tempat tersebut merasa nyaman. Kenyamanan 

tersebut dibagi menjadi dua jenis, yaitu kenyamanan fisik dan kenyamanan psikis. 

 

4.3.2 Kenyamanan Fisik dan Psikis Pada Ruang Dalam 

a. Kenyamanan Fisik 

Kenyamanan dan perasaan nyaman adalah sebuah penilaian komrehensif 

seseorang dengan lingkungannya yang tidak hanya masalah fisik biologis namun 

juga perasaan.  

Kenyamanan secara fisik dibagi menjadi tiga, yaitu antara lain: 
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1. Kenyamanan Termal 

Merupakan kenyamanan fisik dimana manusia merasa nyaman terhadap iklim 

di sekitarnya 

2. Kenyamanan Audial 

Kenyamanan dimana manusia merasa nyaman terhadap suara di sekitarnya 

3. Kenyamanan Visual 

Kenyamanan dimana manusia tidak terganggu dengan kondisi 

sekelilingnya dan kenyamanan visual ini berhubungan dengan intensitas 

cahaya. 

1. Kenyamanan Termal 

Kenyamanan termal dipengaruhi oleh faktor iklim dan faktor individu. 

Faktor iklim dipengaruhi oleh suhu udara, kelembaban, kecepatan angin, serta 

pergerakan udara dalam ruang. Faktor individu yang memengaruhi kenyamanan 

termal adalah jenis aktivitas dan jenis pakaian yang dikenakan. Menurut Talarosha 

(2005), Kondisi udara yang tidak nyaman mengakibatkan turunnya tingkat 

produktivitas seperti terlalu dingin maupun terlalu panas dan produktivitas manusia 

akan meningkat pada kondisi udara pada suhu yang nyaman. 

Standar zona kenyamanan termal di Indonesia berdasarkan temperatur 

efektif SNI T-14-1993-037 adalah : 

Tabel 4. 1 Standar Zona Kenyamanan Termal 

Sumber : Standar Nasional Indonesia 

Zona Kenyamanan Temperatur Efektif (celcius) 

Dingin tidak nyaman (TE) < 20,5 

Sejuk-nyaman (TE) 20,5 – 22,8 

Nyaman optimal (TE) 22,8 – 25,8 

Hangat-nyaman (TE) 25,8 – 27,2 

Panas tidak nyaman (TE) > 27,2 

 

Kelembaban udara adalah kandungan uap air yang ada dalam udara. 

Kelembaban pada ruang memiliki standar seperti pada tabel di bawah ini: 
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Tabel 4. 2 Standar Kenyamanan Kelembaban 

Sumber : Standar Nasional Indonesia 

Zona Kenyamanan Kelembaban 

Sejuk nyaman 50% 

Nyaman optimal 70% 

Hangat nyaman 60% 

 

2. Kenyamanan Audial 

Kenyamanan audial atau akustik pada ruang berpengaruh pada suasana, 

lingkungan, dan aktivitas seseorang. Bising adalah semua bunyi yang 

mengalihkan perhatian dan mengganggu kegiatan manusia. Terdapat sumber-

sumber bising antara lain: 

a. Bising Dalam/interior 

Bising dalam/interior adalah kebisingan yang disebabkan oleh kegiatan manusia 

itu sendiri di dalam ruangan seperti berbicara yang keras, bising televisi, bising 

alat-alat musik, dan lainnya. 

b. Bising Luar 

bising luar adalah kebisingan yang berasal dari luar ruangan/bangunan. Bising 

jenis ini disebabkan oleh bising kendaraan, pesawat udara, dan lainnya. 

 

3. Kenyamanan Visual 

Kenyamanan visual pada suatu ruang berkaitan dengan kuat pencahayaan 

dari matahari langsung maupun pencahayaan buatan pada bangunan. 

Kenyamanan visual untuk manusia malakukan kegiatan memiliki standar di bawah 

ini: 

Tabel 4. 3 Standar Pencahayaan Kegiatan Manusia 

Sumber : KEPMENKES RI No. 1405/MENKES/SK/XI/02 

Kegiatan Tingkat Pencahayaan 

Kegiatan istirahat 100 lux 

Pekerjaan dengan mesin dan perakitan 
kasar 

200 lux 
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Pekerjaan dengan perakitan secara rutin 300 lux 

Bekerja dengan mesin kantor, bekerja 
dengan ketelitian/pemeriksaan 

500 lux 

Mengukir dengan tangan, penelitian 1500 lux (tidak menimbulkan 
bayangan) 

 

b. Kenyamanan Psikis 

Aspek-aspek yang memengaruhi kenyamanan psikis antara lain : 

1. Warna 

Warna berpengaruh pada kesan suatu ruang. Selain berpengaruh pada 

ruang, warna juga dapat memengaruhi pengguna dapat merasakan ruang. 

pemilihan warna yang tepat akan mewujudkan kenyamanan psikis penggunanya. 

Warna memiliki arti yang berbeda seperti warna gelap memberikan kesan suram 

dan sempit, sedangkan warna cerah memberikan kesan lapang pada suatu ruang. 

2. Tekstur 

Tekstur memiliki jenis yang berbeda dan juga memiliki makna yang 

berbeda juga. Tekstur memengaruhi indera perabaan seseorang dan menciptakan 

suatu makna dalam ruangan. 

3. Material 

Material memiliki jenis yang beragam dan dapat menciptakan makna yang 

berbeda pula. Jenis material dapat memengaruhi pengguna dari sifat material itu 

sendiri seperti material beton yang memberi kesan kaku, dingin, material kayu 

yang memberi kesan hangat, dan lain sebagainya. 

4. Dimensi 

Dimensi dalam ruang menentukan proporsi dari bentuk. Perhitungan 

dimensi ruang yang baik akan memberikan kenyamanan psikis bagi penggunanya. 

Sedangkan untuk membentuk Sense of Place di ruang luar bangunan 

Pusat Industri Kreatif di Kota Semarang ini, masalah yang dihadapi adalah 

masalah kebisingan semi continue yang disebabkan oleh kendaraan berat di 
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depan Jalan Madukoro Raya. Menurut Morlok (1984), kebisingan transportasi 

dibagi menjadi 3 unsur yaitu : 

1. sumber kebisingan, 

2. jalur kebisingan, dan 

3. penerima kebisingan 

Pengendalian kebisingan pada tapak menurut Hobbs (1979) adalah 

sebagai berikut : 

1. Lokasi jalan. Jalan dibangun pada lokasi yang jauh dari daerah sumber 

kebisingan 

2. Peredam kebisingan. Tanaman dapat memberikan pengurangan kebisingan 

sekitar 5 dB 

3. Elevasi. Jalan dan bangunan dibangun  tempat yang lebih tinggi atau di tempat 

yang lebih rendah dari sumber kebisingan untuk mengurangi tingkat bising. 

4. Gradien. Tanjakan sebesar 5% meningkatkan kebisingan dari kendaraan 

sebesar 3 dB dan tanjakan 7% meningkatkan kebisingan sebesar 5 dB. 

5. Desain perkerasan. Penggunaan material agregat halus pada campuran 

perkerasan mengurangi kebisingan 5-10 dB. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 


