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BAB IV LANDASAN TEORI 

4.1 Kenyamanan Thermal Bangunan  

Menurut Nielsen ada 4 faktor membuat kenyamanan thermal adalah temperatur, 

kelembaban, radiasi dan pergerakan udara (Koch-Nielsen, 2002). 

4.1.1 Pengkondisian Udara di Dalam Bangunan 

Pengkondisian udara pada dalam bangunan sering kita sebut dengan air 

conditioning (AC). AC diyakini oleh banyak masyarakat dapat membantu 

pengkondisian udara di dalam ruangan. 

Berikut sistem AC pada bangunan : 

A. Sistem AC Window 

Sistem AC ini adalah suatu sistem AC yang terpadu, semua bagian 

AC menjadi satu kesatuan. Bentuk AC satu unit ini dapat dipasang 

dimana saja, satu sisi menghadap ke luar dan satu sisinya lagi 

menghadap ke dalam. Berikut keuntungan dan kekurangan saat 

memakai sistem AC Window 

   

Gambar 4.1 Sistem AC Window 
Sumber: https://docplayer.info/53324181-Pertemuan-6-sistem-penghawaan-pada-
bangunan.html 

Keuntungan : 

• Dapat dioperasikan sendiri tanpa terganggu lainnya, serta 

bila banyak jumlahnya masing-masing dapat dioperasikan 

sendiri-sendiri.  
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• Pemeliharaan (maintenance) dan reparasi bila ada 

kerusakan tidak saling mengganggu.  

• Dapat dipindahkan kemana saja  

• Penambahan dan pengurangan ruang tidak ada masalah 

dengan AC Window Unit (bila ruangan di perbesar maka 

jumlah AC ditambah, demikian sebaliknya). 

Kerugian : 

• Letak AC harus berada pada dinding luar bangunan (hal ini 

bila tidak tepat meletakkannya dapat mengganggu tampak 

bangunan).  

• Pada AC ini selalu ada pengembunan, maka saluran 

drainase, harus dipikirkan penyalurannya.  

• Suara yang ditimbulkan bila AC bekerja cukup berisik.  

• Ada getaran pada dinding tempat AC diletakkan. 

Letak AC Window dan sirkulasi udara dingin 

 
Gambar 4.2 Letak dan Sirkulasi Udara AC Window 
Sumber: https://docplayer.info/53324181-Pertemuan-6-sistem-penghawaan-pada-
bangunan.html 
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B. Sistem AC Split 

Secara prinsip sama dengan sistem AC Window, perbedaannya 

yaitu kalau AC Window merupakan satu kesatuan sedangkan AC 

Split seluruh bagian/ komponen dibagi menjadi 2 bagian:  

• Satu bagian AC Split merupakan gabungan fungsi 

evaporator dan katup ekspansi merupakan bagian AC yang 

akan diletakkan pada interior bangunan, yang dalam bahasa 

lapangan disebut “Fancoil Unit” atau “Indoor Unit”.  

• Sedangkan untuk bagian lainnya yaitu gabungan fungsi 

kompresor, kondensor, dan refrigerator, merupakan bagian 

yang disebut “Condensing Unit” atau “Outdoor Unit”. 

Fancoil Unit (FCU) dan Condensing Unit (CU) merupakan 2 unit 

bagian AC Split yang terpisah. Untuk menghubungkan dari masing-

masing menggunakan pipa yang diberi isolasi panas dan bersifat 

flexibel (biasanya dipergunakan pipa karet), pipa ini disebut flexible 

pipe insulated. Selain menghubungkan flexible pipe, bisa juga 

memakai  duct (pipa kotak yang terbuat dari seng, baja yang dilapis 

glass wool dan aluminium foil). 

Jarak atau panjang pipa penghubung antara FCU dan CU makin 

pendek makin baik, karena akan mengurangi heat lost, maksimum 

yang dapat dipakai sebagai patokan adalah 12 m. Lebih dari 12 m 

akan ada panas/ dingin yang hilang. 

Jenis FCU terdapat 3 jenis, yaitu: 

• Wall Type: Tipe FCU yang dipasang pada dinding bangunan.  

• Cassette Type: Tipe FCU yang dipasang pada langit-langit 

menghadap ke bawah.  
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• Column Type: Tipe FCU yang dipasang pada kolom-kolom 

bangunan. 

 

Gambar 4.3 Sistem AC Split 
Sumber: https://docplayer.info/53324181-Pertemuan-6-sistem-penghawaan-pada-
bangunan.html 

Condensing Unit (CU), hanya ada satu macam, yaitu diletakkan di 

luar bangunan. Perletakan CU dapat diletakkan di halaman, teras, 

balkon, atap bangunan, dan lain-lain. CU dalam bekerja harus 

mudah mendapatkan udara segar, sehingga tidak boleh diletakkan 

di tempat yang tertutup. 

 

Gambar 4.4 Condensing Unit Tipe Split 
Sumber: https://docplayer.info/53324181-Pertemuan-6-sistem-penghawaan-pada-
bangunan.html 
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Gambar 4.5 Single Split dan Multi Split 
Sumber: https://docplayer.info/53324181-Pertemuan-6-sistem-penghawaan-pada-
bangunan.html 

Jenis AC Split terbagi atas 2 macam, yaitu:  

• Single Split, yaitu sistem AC Split yang condensing unit-nya 

hanya men-supply Fancoil Unit satu saja.  

• Multi Split, yaitu sistem AC Split yang Condensing Unit (CU) 

satu buah untuk men-supply FCU lebih dari satu unit 

(maksimum 4 FCU). 

 

Diagram 4.1 Sistem AC Single dan Multi Split 
Sumber: https://docplayer.info/53324181-Pertemuan-6-sistem-penghawaan-pada-
bangunan.html 
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Berikut kelebihan dan kekurangan menggunakan sistem AC split. 

Kelebihan: 

• Satu rangkaian CU dan FCU dapat dioperasikan sendiri-

sendiri tanpa mengganggu lainnya.  

• Mudah untuk ditambah dan dikurangi jumlah unitnya.  

• Dapat dipindahkan.  

• Apabila ada unit yang rusak/ mati, unit lainnya masih dapat 

dioperasikan, sehingga kenyamanan dalam ruang masih 

dipenuhi walaupun berkurang kualitasnya. 

• Suara dari FCU tidak berisik. 

Kekurangan: 

• Perletakan unit outdoor memerlukan pemikiran khusus.  

• Jalur pipa flexible harus efisien dan rapih.  

• Masih ada getaran pada dinding walau relatif kecil. 

C. Sistem AC Paket 

Secara prinsip sama dengan Split System, mempunyai outdoor unit 

(yaitu condensing unit/ CU) dan indoor unit (yaitu fancoil unit/ FCU). 

Perbedaannya adalah pada flexible pipe insulated yang diganti 

dengan pipa besi diisolasi, serta kalau pada split system, FCU 

berfungsi sebagai penyemprot udara dikondisikan (udara dingin). 

Didalam sistem ini FCU tidak sebagai penyemprot udara dingin 

tetapi sebagai penyalur udara dingin ke sistem pipa AC (ducting) 

diteruskan ke diffuser (penyemprot udara dingin). Sistem AC ini 

dipakai untuk ruangruang besar seperti aula, ruang sidang, 

auditorium, bioskop, dan lainlain. 
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Gambar 4.6 Sistem AC Paket 
Sumber: https://docplayer.info/53324181-Pertemuan-6-sistem-penghawaan-pada-
bangunan.html 

Kelebihan: 

• Dalam satu ruangan besar bisa ada CU dan FCU tidak satu 

saja, sehingga bila ada unit yang rusak / sengaja dimatikan 

kenyamanan masih dapat dicapai. 

• Dapat dipindahkan. 

• Dapat ditambah dan dikurangi jumlah unitnya. 

• Adanya diffuser yang diletakkan pada langit-langit yang 

sekalian meratakan pembagian udara dingin dalam ruangan. 

Kekurangan: 

• Dibutuhkan tempat peletakan outdoor unit. 
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• Dibutuhkan tempat peletakan indoor unit. 

• Adanya ducting AC yang membutuhkan space pada bagian 

atas langit-langit. 

4.1.2 Pengkondisian Udara dari Luar Bangunan 

A. Air Flow(er) (Lift Architects, 2018) 

Salah satu cara yang akan diambil untuk pendinginan luar bangunan 

adalah dengan sistem air flow(er). Air Flow(er) merupakan alat 

ventilasi aktif yang bekerja seperti bunga, dimana kelopak bunga 

terbuka lebar ketika menerima temperatur hangat. Alat ini bertujuan 

untuk mengatur air flow dan temperatur pada interior bangunan 

tanpa menggunakan listrik. Studi menunjukkan bahwa kelopak 

tersebut mengalami pergerakan kinetik yang merespon terhadap 

temperatur.   

Alat itu sendiri dibuat dengan material kustomisasi Shape Memory 

Alloy Wire, yang dianggap sebagai material pintar karena respon 

yang unik terhadap perubahan temperatur. Ketika material tersebut 

menerima suhu rendah, material tersebut dengan mudah dapat 

berubah menjadi bentuk baru. Hal tersebut bisa disebabkan oleh 

penekukan, penarikan, pelintiran dari bentuk orisinilnya. Ketika suhu 

memanas, material tersebut kembali ke bentuk biasa. Proses 

tersebut disebut Shape Memory. 
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Gambar 4.7 Air Flow(er) Respon Terhadap Temperatur 
Sumber: http://www.liftarchitects.com/air-flower  

 

 

Gambar 4.8 Opsi Bentuk Air Flow(er) 1 
Sumber: http://www.liftarchitects.com/air-flower  

 

 
Gambar 4.9 Opsi Bentuk Air Flow(er) 2 
Sumber: http://www.liftarchitects.com/air-flower  
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B. Adaptive Solar Skin (Raznick, 2019) 

Adaptive Solar Skin merupakan salah satu karya dari Daniel Raznick 

dari Minneapolis, Amerika. Pada studi yang dilakukan oleh Daniel, 

30 persen dari pemakaian energi di Amerika adalah bangunan 

bertingkat. 

 

Gambar 4.10 3D Sirkulasi Angin 
Sumber: http://danielraznick.com/about/adaptive-solar-skin  

 
Gambar 4.11 Isometric View 
Sumber: http://danielraznick.com/about/adaptive-solar-skin  
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Pada panel untuk building skin digunakan solar panel sebagai energi 

utama untuk penggerak building skin tersebut dimana secara 

keseluruhan penggunaan energi listrik 40% lebih efisien. Ketika 

cuaca sedang panas, panel tersebut deprogram untuk terbuka 

sehingga menciptakan sun shading dan juga berfungsi sebagai 

ventilasi udara yang masuk ke dalam bangunan tersebut sehingga 

suhu ruangan di dalam lebih rendah. 

 
Gambar 4.12 Prototipe Adaptive Solar Skin 
Sumber: http://danielraznick.com/about/adaptive-solar-skin  

 

 
Gambar 4.13 Ilustrasi Perspektif Adaptive Solar Skin 
Sumber: http://danielraznick.com/about/adaptive-solar-skin  
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4.2 Arsitektur Metafora 

4.2.1 Pengertian Metafora dalam Arsitektur 

Di dalam arsitektur, metafora juga diterapkan sebagai pendekatan dalam 

arsitektur. Berikut pengertian metafora menurut para ahli: 

• Geoffrey Broadbent (Broadbent, 1973) 

Metafora dalam arsitektur yaitu salah satu metode kreativitas dalam 

design spectrum perancang. 

• Anthony C. Antoniades (Antoniades, 1992) 

Metafora dalam arsitektur yaitu suatu cara memahami suatu hal, 

dengan menerangkan suatu objek dengan objek yang lain. 

• C Snyder dan Anthony J Catennese (Snyder, 2013) 

Metafora mengidentifikasi pola-pola yang mungkin terjadi dari 

hubungan-hubungan paralel dengan melihat keabstrakannya. 

4.2.2 Jenis-jenis metafora (Antoniades, 1992) 

Menurut Anthony C Antoniades dalam bukunya Poetic of Architecture, 

terdapat 3 jenis kategori dari pendekatan metafora, yaitu: 

• Metafora Konkrit 

Metafora yang berasal dari hal-hal visual serta spesifikasi / karakter 

tertentu dari sebuah benda seperti sebuah rumah adalah puri atau 

istana, maka wujudnya akan seperti puri atau istana. 

 
Gambar 4.14 Contoh Rumah Istana 
Sumber: https://3.bp.blogspot.com/-BW7-H3c3cNc/WCnPHQcRzGI/AAAAAAAAB 
Zw/R6KOzXo3E2AarFtYjW-P6eG_s2Jpz9HVACLcB/s1600/pesawat6.jpg 

Rumah milik Sultan Hassanal Bolkiah Mu’izzaddin 
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• Metafora Abstrak 

Metafora  yang  berasal  dari sebuah  konsep, hakikat  manusia,  

nilai-nilai dan ide seperti:  individualisme,  naturalisme,  komunikasi,  

tradisi  dan  budaya. Ide  dari  metafora jenis ini berasal dari sebuah 

konsep yang abstrak. 

 
Gambar 4.15 Sydney Opera House 
Sumber: https://www.sydneyoperahouse.com/content/dam/soh/generic/New_SAIL 
S-4  
 

• Metafora Kombinasi 

Merupakan  penggabungan antara metafora  konkrit  dan  metafora  

abstrak  dengan membandingkan   suatu   objek   visual   dengan   

yang   lain   dimana   mempunyai   persamaan nilai konsep dengan 

objek visualnya. Metafora kombinasi dapat dipakai sebagai sarana 

dan acuan kreativitas perancangan. 

 
Gambar 4.16 Puzzling World 
Sumber: https://www.lakewanaka.co.nz/assets/Tourism-Operators/images/_resam 
pled/CroppedFocusedImageWzIxMDQsMTEwNiwieSIsMTIzXQ/TTowers-2018.jpg 
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4.2.3 Prinsip-prinsip Arsitektur Metafora 

Melalui  berbagai  sumber  yang  dikumpulkan,  maka  didapati  lima  prinsip  

pendekatan  arsitektur  metafora  yang  perlu  diperhatikan  dalam  

merancang  dengan  menggunakan  pendekatan ini: 

• Metafora berarti usaha untuk memindahkan keterangan dari suatu 

subjek ke subjek lain. 

• Metafora dalam arsitektur bukan hanya masalah penggunaan gaya 

Bahasa, namun juga masalah pikiran dan tingikan. Metafora 

mempengaruhi semua dimensi dalam indra manusia seperti melalui 

warna, bentuk, tekstur, suara. 

• Metafora merupakan usaha untuk melihat suatu subjek menjadi 

suatu hal yang lain untuk diterapkan ke dalam arsitektur. 

• Arsitek tidak hanya dapat menerapkan secara langsung, tapi juga 

menerapkannya bahasa  verbal  dan  konseptual  suatu  bentuk  

metafora  ke  dalam  sebuah  gambaran  visual   dengan   

menggunakan   interpretasi   yang   berbeda   untuk   menghasilkan   

gambaran  visual  yang  baru.  Cara  ini  dinilai  lebih  baik  ketimbang  

menggunakan  metafora secara langsung ke dalam bentuk 

arsitektural. 

• Salah  satu  metode  utama  penerapanan  metafora  dalam  

arsitektur  adalah  dengan  mengubah fokus penyelidikan dan 

penelitian area yang difokuskan dengan harapan hasilnya dapat 

melebihi ekspetasi dalam menjelaskan subjek yang dimaksud 

secara luas dan dengan cara yang baru. 


