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BAB IV 

LANDASAN TEORI 

4.1 Prinsip Tata Sirkulasi Internal Rumah Sakit 

Dalam (Arsitektur Rumah Sakit, 2015) kualitas sirkulasi dibedakan di 

dalam pengelompokkan, yaitu: 

1. Sirkulasi Umum, yaitu sirkulasi yang digunakan oleh pengunjung 

umum dengan berbagai keperluan di dalam rumah sakit. 

Pergerakan kantor dan administrasi dikelompokkan ke dalam 

sirkulasi umum pula 

2. Sirkulasi Medik, sirkulasi yang digunakan oleh staf medik rumah 

sakit dalam melaksanakan tugas – tugas pelayanan kesehatan 

3. Sirkulasi servis, sirkulasi yang digunakan untuk distribusi, 

mobilisasi barang dan fungsi pemeliharaan. 

Pada implementasi perencanaannya juga diupayakan agar kualitas 

tersebut tidak saling mengganggu aktivitas masing – masing kegiatan. 

Persyaratan ketat sirkulasi diantaranya (Arsitektur Rumah Sakit, 2015) : 

1. Tidak ada pertemuan atau himpitan tumpang tindih (overlaid) 

antara sirkulasi medik dengan servis 

2. Meminimalkan terjadinya himpitan tumpang tindih antara sirkulasi 

medik dengan kelompok sirkulasi lain 

3. Sirkulasi dari dan ke gawat darurat mempunyai skala prioritas 

tertinggi dibanding sirkulasi lain 

4.2 Prinsip Eco – Settlement  

Pembangunan rumah sakit pendidikan Unika Soegijapranata sesuai 

dengan pola ilmiah pokok (PIP) Unika yaitu eco-settlement dengan concern 
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membangun berkelanjutan. Karena dalam seminar Green Healthcare 

Instituition isu yang ada ternyata fasilitas pelayanan kesehatan termasuk 

dalam konsumen sumber daya yang besar. 

Menurut (Kementrian Kesehatan RI, 2018) kriteria desain dan konstruksi dari 

green hospital adalah sebagai berikut: 

1. Pengembangan lahan yang tepat, memiliki area hijau, memiliki area 

lansekap berimbang, tersedianya area sepeda, tersedia manajemen 

limpasan air hujan. 

2. Efisiensi dan konservasi energi, menggunakan pencahayaan alami, 

dilengkapi ventilasi, menghitung dampak perubahan iklim local. 

3. Konservasi air, menggunakan water fixture hemat air, memasang 

instalasi daur ulang limbah air, menggunakan sumber air alternative, 

melakukan upaya peresapan air hujan. 

4. Material, sumber daya dan daur hidup, desain modular untuk bangunan 

dan menggunakan material local. 

5. Kenyamanan Lingkungan dalam Ruang, dilengkapi ventilasi yang 

memanfaatkan udara luar, tata kuallitas sesuai standar sehingga 

menjamin kualitas udara bebas dari mikrobiologi, bahan kimia dan gas 

berbahaya lainnya. 

6. Taman penyembuhan, menyediakan ruang terbuka hijau untuk 

mengurangi efek stress dan menciptakan taman dengan fungsi relaksasi. 

Selain itu efisiensi dari penggunaan energy per meter persegi perlu 

diperhatikan. Efisiensi penggunaan energy dapat dilakukan dengan 

memperhatikan dari efisiensi jangka waktu singgah pasien. Jangka waktu 

pasien singgah dipengaruhi kondisi psikologis pasien yang baik, kondisi 

psikis yang baik dapat dicapai dengan ambience lingkungan yang positif. 



81 
 

Pengolahan elemen fisik lingkungan untuk menciptakan suatu ambience 

lingkungan yang positif dengan menerapkan aspek dari healing environment. 

4.3 Pendekatan Healing Environment 

Berangkat dari gagasan awal mengenai paradigma rumah sakit yang ada 

pada masyarakat. Tiga kata yang mendeskripsikan rumah sakit yaitu sakit, 

putih dan berkesan mengekang. Kemudian juga mengikuti tren sekarang 

dimana rumah sakit berorientasi pada penggunanya yaitu pasien, kondisi 

tipikal rumah sakit yang sudah ada tersebut dirasa kurang mendukung 

apabila pelayanan rumah sakit berorientasi pada pasien.  

Pendekatan healing environment berawal dari riset di sebuah universitas 

pada bidang desain sistem kesehatan yang memang bertujuan untuk 

menganalisa elemen apa saja yang berdampak pada proses penyembuhan 

dan memperbaruinya. Maka dari itu hasil dari riset pendekatan healing 

environment tersebut perlu diterapkan untuk memperbarui dan mendukung 

sistem pelayanan rumah sakit kepada pasien. 

Menurut Murphy (2008) dalam (Wibowo, 2017) healing 

environment adalah suatu desain lingkungan yang memadukan unsur alam, 

indra dan psikologis. Dalam buku Health and Human Behaviour, dijelaskan 

bahwa  factor lingkungan menyumbang peranan yang paling besar dalam 

proses penyembuhan manusia. Faktor lingkungan sebesar 40% sedangkan 

faktor medis hanya 10%, faktor genetis 20% dan faktor lain – lain 

30%.Faktor lingkungan dapat berupa lingkungan alami maupun buatan. 

Lingkungan buatan (man-made environment) dalam ilmu arsitektur meliputi 

ruangan, bangunan, lingkungan sekitar hingga kota.  

Konsep healing environment barawal dan berkembang dari sebuah riset 

yang dilakukan oleh Robert Ulrich, yang merupakan direktur pada Center for 
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Health Sysstem & Design, Texas A&M University, Amerika Serikat. Riset 

tersebut berfokus pada pengguna atau user-centered design dengan 

memperhatikan kebutuhan pengguna, yang termasuk dalam pengguna 

adalah pasien maupun para staf fasilitas pelayanan kesehatan.  

Berdasar riset yang dilakukan membuktikan bahwa kualitas lingkungan 

sebuah fasilitas pelayanan kesehatan menyumbang pengaruh terhadap 

proses penyembuhan yang berlangsung. Untuk menciptakan suatu 

lingkungan tersebut dapat diterapkan pada lingkungan buatan yaitu interior, 

dapat melalui elemen – elemen arsitektur yang bertujuan untuk menciptakan 

suasan tenang dan nyaman. Elemen – elemen tersebut dapat berupa warna, 

tekstur, material.  

Penciptaan kualitas ruang tersebut dapat meghadirkan suasana nyaman 

dan tenang sehingga diharapkan dapat mengurangi stress yang dialami 

pasien dalam masa proses penyembuhan yang dijalani. 

Hasil dari penciptaan kualitas ruang tersebut membuktikan bahwa yang 

mempengaruhi dalam proses penyembuhan tidak hanya melalui lingkungan 

alamiah, namun juga dapat melalui lingkungan buatan. Lingkungan buatan 

dapat berpengaruh dalam menciptakan suatu lingkungan yang kondusif 

sebagai proses penyembuhan baik untuk kondisi fisik maupun kondisi psikis 

pasien. 

Kondisi psikis juga berperan penting dalam proses penyembuhan, 

berawal dari kondisi psikis yang prima secara tidak langsung akan memberi 

stimulus positif terhadap kondisi fisik seseorang sehingga mempercepat 

berlangsungnya proses penyembuhan (Dimensi Interior, 

Desember,2008:141) dalam (Kurniawati, 2011). 

Penerapan dalam pendekatan healing environment akan diterapkan pada 

bagian interior maupun eksterior bangunan. Pengapliksian tersebut ditujukan 
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untuk membangun suatu ruangan yang mampu merangsang panca indra 

manusia dan memberikan stimulus positif pada kondisi psikologis yang juga 

akan berdampak pada kondisi fisik. 

Arsitektur tidak dapat menyembuhkan tetapi dapat menyediakan suatu 

lingkungan yang mensupport dalam mereduksi stress atau gejala penyakit 

lainnya (Hesta, 2008) dalam (Bloemberg, 2009). Terdapat beberapa hal 

yang perlu diperhatikan dalam lingkungan pelayanan kesehatan yang dapat 

mempengaruhi kondisi pasien maupun staff dan pengunjung. Beberapa 

elemen tersebut diantaranya (Bloemberg, 2009). 

1. Pencahayaan 

Pencahayaan buatan mempunyai beberapa manfaat tertentu, 

tetapi juga dapat berdampak buruk pada mood. Pencahayaan tidak 

seharusnya terlalu redup atau terlalu silau. Direkomendasikan 

pencahayaan yang ‘indirect lighting’ dan hangat. Pencahayaan tidak 

seharusnya menciptakan bayangan yang tajam, juga tidak seharusnya 

memudarkan bayangan sepenuhnya. Menyediakan lampu juga dapat 

meningkatkan perasaan homey. Kesimpulannya pencahayaan alami lebih 

direkomendasikan dalam mereduksi perasaan sakit dan stress. Selain itu 

juga dapat bermanfaat bagi kondisi fisik maupun psikis pasien. 

2. Penghawaan 

Udara segar dari luar dibutuhkan agar dapat berdampak positif 

pada suhu dan kelembapan di dalam ruang. Hal tersebut dapat dicapai 

dengan system ventilasi penghawaan yang baik. Ventilasi yang baik 

dapat berdampak positif  pada kualitas penyembuhan. Sebaliknya sistem 

penghawaan ventilasi yang buruk pada bangunan dapat menyebabkan 

gejala penyakit.  

3. Aroma 
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Aroma yang positif dapat menurunkan tingkat kekhawatiran, 

sebaliknya aroma yang negative dapat memicu strss. Pada St. Charles 

Medical Center, terdapat bakery yang tidak hanya menyediakan makanan 

untuk pasien, tetapi juga dapat menghasilkan aroma yang positif yang 

dapat membuat pasien lebih tenang. Peletakan aromaterapi pada 

ruangan juga menjadi salah satu pertimbangan. Beberapa kasus 

penelitian melaporkan dampak positif dari aromaterapi dan penggunaan 

aroma pada bidang kesehatan. Sebagai contoh yang dilakukan (Miyazaki, 

Morikawa & Yamamoto, 1999) menemukan bahwa aroma dari hutan 

cedar Jepang selama radioterapi dapat memnimbulkan perasaan 

relaksasi. 

4. Taman dan Lansekap 

Elemen – elemen alam seperti pohon, rumput, air, langit, bunga 

dapat berkontribusi untuk menurunkan tingkat stress. Taman pada 

fasilitas kesehatan didesain untuk menyediakan pengalaman yang 

berbeda bagi penggunanya. Taman sebagai area ‘privasi’ yang 

dikhususkan untuk pasien sehinga dapat menikmati ‘kesendirian’. Selain 

itu juga fungsi taman sebagai tempat untuk bersosialisasi dan berkumpul 

menikmati alam. 

5. Alam pada Ruang Dalam 

Akses pemandangan ke alam sebagai elemen alam dalam 

ruangan dapat bermanfaat pada pasien. Sebagai contoh dapat 

meletakkan tanaman, bunga, aquarium. Tanaman dapan meningkatkan 

kualitas udara dan dapat menurunkan tingkat stress dan sakit. Tetapi 

mengaplikasikan tanaman pada lingkungan rumah sakit, terutama pada 

ruang perawatan terkadang mustahil karena isu hygienic. Menurut A. 

Kwint yang mengacu pada penelitian menemukan bahwa tanaman di 
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rumah sakit tidak menyebabkan peningkatan mikroorganisme di udara 

yang kadang - kadang disebut sebagai masalah kesehatan dalam rumah 

sakit. Sebaliknya, tanaman justru mengekstraksi polusi dari udara. 

Karena itu, ia berpendapat, penggunaan tanaman di dalam ruangan 

rumah sakit aman. 

6. Kebisingan, Ketenangan dan Musik 

Suara bising dapat menyebabkan efek negative pada kesehatan 

pasien. Mengurangi kebisingan dengan menggunakan peralatan peredam 

dan menutup pintu merupakan hal yang penting. Pengaplikasian material 

peredam suara pada langit – langit dan pada dinding sangat membantu. 

Suara tertentu seperti musik, dapat memberi efek positif pada tingkat 

kecemasan dan mood pasien. Direkomendasikan musik yang lambat dan 

lembut tanpa beats. 

7. Tata Ruang 

Salah satu tujuan dari healing environments adalah untuk mereduksi 

stress. Sebaiknya hal ini menjadi perhatian bahkan sebelum pasien 

memasuki rumah sakit untuk menghindari kondisi dimana pasien 

kebingunan dalam mencari departemen atau instalasi yang akan dituju 

dan berakibat memunculkan stress dan panik. Ruang yang cukup 

sirkulasi yang mudah dari tempat parkir menuju gedung juga berperan 

sama pentingnya dengan sirkulasi yang mudah. Hal ini membutuhkan 

signage dan jalur yang jelas untuk memandu pasien dalam rumah sakit. 

Berikut merupakan hal – hal yang perlu diperhatikan: 

o Menyediakan akses yang mudah dan bebas tempat parkir 

o Menyediakan signage yang efektif bagi pasien untuk menemukan 

departemen / instalasi yang akan dituju dari entrance utama 

rumah sakit. 
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o Untuk mempermudah sirkulasi pasien dalam rumah sakit 

digunakan solusi kreatif seperti memberi nama suatu departemen 

/ instalasi tertentu dengan nama jalan atau tempat. 

8. Seni dan Distraksi Positif 

Karya seni dapat meningkatkan estetika tata ruang pada rumah 

sakit dan menyediakan distraksi. Karya seni yang hangat, ekspresif dan 

menggambarkan wajah yang ceria, elemen alam dapat mempengaruhi 

lingkungan. Distraksi lain seperti radio, TV, internet dan telepon juga 

dapat menjadi distraksi yang positif. 

9. Warna 

Penggunaan warna hangat dapat mengurangi suasana ‘dingin’ 

yang kerap ditemui pada rumah sakit dengan ruangan serba putih. Pada 

intinya warna hangat dan warna natural sangat direkomendasikan. Warna 

abu dan warna kusam perlu dihindari karena dapat menimbulkan 

kegelisahan. Sama halnya dengan penggunaan warna yang terlalu cerah 

juga perlu dihindari. 

 

 

 

 

 

 

 

 


