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BAB V 

KAJIAN TEORI 

 

V. Kajian Teori 

5.1. Kajian Teori Penekanan Desain : Arsitektur Ekologis 

5.1.1. Uraian Interpretasi dan Elaborasi teori Penekanan Desain: 

Arsitektur Ekologis 

1. Konsep dasar ekologi industri 

Ekologi industri memang merupakan suatu kajian yang 

masih baru yang menggunakan pendekatan sistem dalam studi – 

studinya untu mengintegrasikan antara sistem industri dan alam 

serta mencari cara – cara untuk mendesain ulang sistem industri 

tersebut. Ekologi industri ini merupakan salah satu konsep untuk 

menerapkan pembangunan berkelanjutan. Ide Ekologi industri 

dianalogikan dengan sistem ekologi alam, yang biasanya 

digerakkan oleh energi matahari, ekosistem, termasuk 

didalamnya hubungan mutualisme antar berbagai jasad renik dan 

lingkungan sekitarnya dimana terjadinya pertukaran material 

melalui siklus besar. Idealnya sistem yang dibangun dalam 

ekologi industri juga mengikuti siklus seperti itu, dimana aliran 

energi, material dan penggunaan sampah hasil olahannya dapat 

dibentuk dalam suatu siklus tertutup, sehingga dapat 

mengefisiensikan penggunaan sumberdaya alam, bahkan bias 

melengkapi/memperkaya sumber daya alam itu sendiri. 
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Tujuan utama ekologi industri adalah untuk memajukan dan 

melaksanakan konsep – konsep pembangunan berkelanjutan, 

baik itu secara global, regional, ataupun tingkat local, dengan 

mencoba menemukan antara kebutuhan generasi sekarang 

dengan generasi yang akan dating. Dalam hal ini ada 3 prinsip 

kunci pembangunan yang berkelanjutan yang menjadi tujuan 

ekologi industri, yaitu : 

a. Penggunaan sumber daya alam yang berkelanjutan 

Ekologi industri mengembangkan prinsip untuk lebih 

mengutamakan penggunaan sumber daya alam yang dapat 

diperbaharui dan mengurangi penggunaan sumberdaya alam 

yang tidak dapat diperbaharui.  

b. Menjamin mutu dan kualitas hidup masyarakat sekitarnya 

Manusia merupakan satu – satunya komponen dalam interaksi 

yang ada dalam ekologi yang komplek. Aktivitas – aktivitas 

manusia tidak dapat dipisahkan dari fungsi – fungsi 

keseluruhan sistem. Karena kualitas hidup manusia 

bergantung pada kualitas komponen –komponen lain dalam 

ekosistem, struktur, dan fungsi ekosistem, sehingga hal ini 

harus menjadi focus dalam konsep ekologi industri. 

Bagaimana caranya agar aktivitas – aktivitas industri tidak 

menyebabkan bencana kerusakan bagi ekosistem atau secara 

perlahan merusuak struktur dan fungsi ekosistem itu sendiri, 

yang membahayakan sistem kehidupan. 
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c. Memelihara kelangsungan hidup ekologi sistem alami 

(Environmental Equity) 

Tantangan yang utama bagi pembangunan berkelanjutan 

adalah bagaimana upaya untuk mencapai suatu keadilan bagi 

antargenerasi dan antarmasyarakat. Mengahabiskan 

sumberdaya alam dan merusak kualitas ekologi demi 

mencapai tujuan jangka pendek dapat membahayakan 

kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan 

hidup mereka 

 

2. Prinsip desain hijau (green design) untuk infrastruktur 

Hahn, T dan RA, Sol Source menyebutkan ada beberapa 

prinsip dari penerapan konsep green design, diantaranya adalah 

sebagai berikut : 

a. Bersifat minimalis; bangunan yang didesain haruslah sesuai 

dengan fungsi dan kegunaannya nantinya 

b. Sebaiknya didesain untuk multifungsi; bangunan tersebut dapat 

digunakan untuk banyak keperluan  

c. Bangunan yang didesain selayaknya juga tidak mudah peka 

terhadap perubahan iklim (didesain untuk bisa tahan terhadap 

berbagai bentuk perubahan cuaca) 

d. Tahan lama; bangunan yang ibuat harus memiliki sifat yang 

kokoh dan tahan lama 

e. Menggunakan bahan – bahan yang berasal dari produk – 

produk yang minimalis dalam penggunaan sumber daya 
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f. Sebisa mungkin material ubtuk bahan bangunan berasal dari 

bahan – bahan yang bias di daur ulang kembali 

g. Bahan – bahan yang digunakan bukan bahan – bahan 

beracun, baik ketika pembuatan maupun bahan – bahan 

tersebut telah siap pakai 

Green Arsitektur dapat diinterpretasikan sebagai sustainable 

(berkelanjutan), earthfriendly (ramah lingkungan), dan high 

performance building (bangunan dengan performa sangat baik). 

 Sustainable ( Berkelanjutan ) 

Yang berarti bangunan green architecture tetap bertahan dan 

berfungsi seiring zaman, konsisten terhadap konsepnya yang 

menyatu dengan alam tanpa adanya perubahan – perubuhan 

yang signifikan tanpa merusak alam sekitar. 

 Earthfriendly ( Ramah lingkungan ). 

Suatu bangunan belum bisa dianggap sebagai bangunan 

berkonsep green architecture apabila bangunan tersebut tidak 

bersifat ramah lingkungan. Maksud tidak bersifat ramah 

terhadap lingkungan disini tidak hanya dalam perusakkan 

terhadap lingkungan. Tetapi juga menyangkut masalah 

pemakaian energi. Oleh karena itu bangunan berkonsep green 

architecture mempunyai sifat ramah terhadap lingkungan 

sekitar, energi dan aspek – aspek pendukung lainnya 

 High performance building. 

Bangunan berkonsep green architecture mempunyai satu sifat 

yang tidak kalah pentingnya dengan sifat – sifat lainnya. Sifat 
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ini adalah “High performance building”. Salah satu fungsinya 

ialah untuk meminimaliskan penggunaan energi dengan 

memenfaatkan energi yang berasal dari alam (Energy of 

nature) dan dengan dipadukan dengan teknologi tinggi (High 

technology performance).  

 

5.1.2. Studi Preseden 

A. Building and Construction Authority Academy (BCAA), 

Singapore  

Sebutan Zero Energy Building (ZEB) ditujukan pada bangunan 

yang mampu memproduksi sendiri energi bebas emisi untuk 

keperluan bangunan itu, termasuk mampu memangkas 

kebutuhan energinya sampai titik terendah. Pada 26 Oktober 

2011, Pemerintah Singapura meresmikan ZEB yang diklaim 

sebagai yang pertama di negara itu dan yang pertama di Asia 

Tenggara sebagai retrofitted building. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5.1 : BCAA Singapore 
Sumber : http://www.bcaa.edu.sg/  

 

http://www.bcaa.edu.sg/
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Istilah retrofit digunakan karena ZEB ini merupakan hasil 

renovasi sebuah gedung yang berdiri sejak 1994. Sementara, 

ZEB pada umumnya dibangun dari nol. Gedung tiga lantai 

dengan luas total 3.000 meter persegi ini merupakan bagian 

dari kompleks kampus Building and Construction Authority 

Academy (BCAA) sehingga disebut sebagai ZEB@BCAA 

(ZEB at BCAA). 

 

 

 

 

 

 

Konsumsi energi terbesar pada bangunan umumnya pada 

aspek pengudaraan dan pencahayaan, oleh karena itu 

ZEB@BCAA memfokuskan rancangan pada dua hal tersebut. 

Energi pada ZEB@BCAA diperoleh dari panel surya seluas 

1.575 m, di mana 1.300 m berada di atap, dan sisanya di atap 

koridor, atap carport, dinding ruang tangga, kanopi, serta 

balustrade (pagar koridor). 

 

 

 

 

 

Gambar 5.2 : BCAA Singapore 
Sumber : http://www.bcaa.edu.sg/  

 

Gambar 5.3 : BCAA Singapore 
Sumber : http://www.bcaa.edu.sg/  

 

http://www.bcaa.edu.sg/
http://www.bcaa.edu.sg/
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Energi maksimum diperoleh pada Mei-September, yang 

disimpan dan digunakan pada bulan-bulan dengan perolehan 

energi lebih rendah. Perkiraan perolehan energi per tahun, 

207.000 kWh, diprediksi bisa disisakan 1/3 bagian untuk 

disuplai ke bangunan lain di dalam kampus. Energi lain seperti 

angin, air, atau bahan nabati belum bisa diterapkan. 

Ketersediaan di BCAA terbatas. Gedung ZEB@BCAA juga 

menjadi laboratorium uji teknologi paling efektif guna 

diaplikasikan pada ZEB-ZEB selanjutnya. 

 

 

 

 

 

 

 

Bagi bangunan tropis, kebutuhan utama pengudaraan adalah 

menyediakan udara sejuk dan segar ke dalam ruangan. Pada 

ZEB@BCAA, kebutuhan ini dipenuhi melalui sistem pasif dan 

aktif. Sistem pasif meliputi penempatan pohon-pohon besar 

pada sisi barat gedung untuk meredam masuknya sinar 

matahari siang dan sore. Selanjutnya, kanopi-kanopi dipasang 

untuk menaungi jendela kaca di sisi barat. Kanopi ini ada yang 

merupakan panel surya dan ada yang berupa bidang 

pemantul. 

Gambar 5.4 : BCAA Singapore 
Sumber : http://www.bcaa.edu.sg/  

 

http://www.bcaa.edu.sg/
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Untuk jendela digunakan berbagai jenis kaca low-emissivity 

yang meredam masuknya panas matahari ke dalam ruang. 

Cara lain guna terus menekan kebutuhan energi adalah 

sistem sensor air conditioning (AC)—otomatis menyala atau 

mati bergantung kehadiran manusia di dalamnya, dan hanya 

bekerja pada suhu 24°C – 25°C. Khusus ruang staf, setiap 

meja dilengkapi dengan outlet AC sebesar mini-speaker-suhu 

dan kecepatan angin bisa diatur. Pada beberapa ruang yang 

sengaja dirancang tanpa AC, digunakan ventilasi alami melalui 

cerobong dengan sistem stack. Teknik ini mampu 

menyediakan udara 11 kali lebih banyak dari teknik 

konvensional. 

 

5.1.3. Kemungkinan Penerapan Teori Penekanan Desain 

Bangunan akan mewadahi kegiatan produksi, pemasaran, dan 

pelatihan dengan tema bangunan ekologi industri. Penerapan 

yang akan dilakukan di dalam bangunan meliputi : 

a. Meminimalisasi penggunaan sumber daya : 

 Mendesain efisiensi energy dalam desain bangunan, dengan 

penerapan sistem heating, Ventilation, and air conditioning 

(HVAC) bagi penerangan 

 Memaksimalkan penggunaan sumber matahri sebagai 

penerangan pada siang hari 

b. Memilih material – material yang tahan lama, memaksimalkan 

penggunaan kembali sumber daya (re-use): 
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 Mengembangkan wilayah yang sudah ada daripada harus 

melakukan pembukaan lahan baru 

 Menggunakan kembali bahan – bahan bangunan dan 

produk – produk yang masih bias digunakan 

 Melakukan greywater sistem atau sistem pengolahan air 

sehingga dapat digunakan kembali 

c. Menggunakan sumberdaya yang dapat diperbaharui dan dapat 

didaur ulang (renew/recycle) : 

 Menggunakan bahan – bahan yang dpat di daur ulang 

seperti penggunaan bahan – bahan keramik atau dinding 

batu bata yang dpat didaur ulang 

 Menentukan kayu – kayu yang akan dipakai yang berasal 

dari produksi hutan yang berkelanjutan (sustainable forest) 

d. Melakukan proteksi terhadaplingkungan alam (protect natural) : 

 Memperkecil pengrusakan lingkungan akibat persiapan – 

persiapan lokasi dan konstruksi bangunan 

 Memilih bahan baku yang menggunakan sistem ekstraksi 

dan cara pengolahan yang memiliki dampak terhadap 

lingkungan yang paling rendah 

e. Menciptakan lingkungan yang sehat dan bebas dari bahan – 

bahan yang berbahaya (non-toxic): 

 Memilih material dan peralatan yang tidak 

membahayakn/tidak beracun 

 Menyediakan air bersih bagi setiap penghuninya 
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f. Mengintegrasikan desain infrastruktur dan bangunan dengan 

lingkungan manusia dan alam : 

 Menata lokasi dengan tanaman – tanaman asli diwilayah 

tersebut serta kolam – kolam atau lahan basah guna 

menampung luapan air 

 Menentukan suatu sistem yang bias mengurangi dampak 

terhadap pengembangan masyarakat dan sistem 

transportasi 

 

5.2. Kajian Teori Permasalahan Dominan : Kenyamanan Bagi Pengguna 

Bangunan Khususnya Pada Area Produksi 

5.2.1. Uraian Interpretasi dan Elaborasi Teori Permasalahan 

Dominan 

Tujuan dari setiap perencanaan eko-arsitektur yang 

memperhatikan cipta dan rasa adalah kenyamanan penghuni. 

Sayangnya, kenyamanan tidak dapat diukur dengan alat 

sederhana seperti lebar dan panjang ruang dengan meter, 

melainkan seperti yang telah diuraikan tentang kualitas, penilaian 

kenyamanan selalu sangat subyektif dan tegantung pada 

berbagai faktor. Kenyamanan dalam suatu ruangan tergantung 

secara immaterial dari kebudayaan dan kebiasaan manusia 

masing – masing, dan secara material terutama dari iklim dan 

kelembapan, bau, dan pencemaran udara 

Kajian teori permasalahan dominan yang diangkat dalam 

Sentra Industri Batik Warna Alam di Semarang adalah 
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“Kenyamanan Bagi Pengguna Bangunan Khususnya Pada 

Area Produksi”.  

Keharmonisan dalam tata ruang, sudah pasti akan 

mempengaruhi hidup dan kehidupan manusia. Suatu saat 

seseorang betah dan nyaman duduk di suatu ruangan, baik ruang 

tamu, ruang rapat atau ruang apapun. Namun bisa juga 

seseorang merasa ingin segera meninggalkan suatu ruangan 

karena merassa gerah, merasa lelah, dan tidak nyaman.  

Kesadarna orang akan pentingnya berbagai unsur dalam 

bangunan, seperti sirkulasi udara, pencahayaan, keamanan dan 

estetika tampaknya semakin tinggi. 

Karena bedanya fungsi ruangan, maka penanganannya pun 

sedikit berbeda. Sebagai contoh ruang membuat pola, tentu tidak 

sama dengan dengan ruang jemur. Ruang membuat pola 

membutuhkan tempat yang sepi, tertutup dan pencahayaan yang 

maksimal. Sedangkan ruang jemur membutuhkan tempat terbuka 

karena penjemuran batik tidak dapat dilakukan dengan mesin 

hanya dapt dikeringkan dengan cara diangin – anginkan. Begitu 

pula dengan ruang satu dengan yang lainnya.  

Selain perlu dipelajari dulu sifat ruangan, yang perlu 

dilakukan adalah mempertimbangkan ukuran, bentuk dan 

proporsi ruangan yang henda diisi, termsuk mencermati letak 

jendela, pintu sampai jarak antara langit – langit dengan lantai. 

Semuanya itu berpengaruh pada keputusan tentang bentuk 

perabot maupun penataannya. Ruangan yang tidak terlalu besar 
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dengan langit – langit amat tinggi, akan semakin merasa 

meninggi apabila bentuk perabotnya cenderung keatas. Demikian 

juga pengaruh warna maupun kekontrasan yang dapat 

mempengaruhi kedramatisan ruang. Dominan gelap akan 

membuat ruang berkesan hangat dan lebih kecil. Warna terang 

membuat ruang berkesan lapang, menyegarkan, kadang 

monoton15 

Bentuk dan struktur bangunan 

Bentuk dan struktur banguan meruapakan maslaah kuatlitas 

dalam perencanaan eko-arsitektur, walaupun terdapat beberapa 

maslah kualitas yang lain yang berhubungan, terutama kualitas 

benruj yang tidak dapat diukur maupun diberi standar 

Pencahayaan dan warna 

Pencahayaan dan warna memungkinkan pengalam ruang 

melalui mata dalam hubungan dengan pengalaman perassan. 

Pencahayaan (penerangan alami maupun buatan) dan 

pembayangan mempengaruhi orientasi di dalam ruang. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
15 Ching, Francis D K. 1996. Interior Design Illustrated. New York: Van Nostrand Reinhold Company Inc 

Pencahayaan lewat 

lubang – lubang jendela 

di tengah dinding 

Pencahayaan lewat 

lubang pintu di tengah 

dinding 

Pencahayaan lewat 

jendela disudut ruang 

Gambar 5.5 : Pencahayaan dan bayangan mempengaruhi orientasi di dalam ruang 

Sumber : Dasar – Dasar Eko-Arsitektur halaman 47 
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Bagian ruang yang etrsinari dan yang dalam keadaan gelap 

akan menentukan nilai psikis yang berhubungan dengan ruang 

(misalnya dengan perabot, lukisan, dan hiasan lainnya). Cahaya 

matahari memberi kesan vitak dalam ruang, terutama jika cahaya 

tersebut masuk dari jendela yang orientasinya ke timur, 

Oleh karena pencahayaan matahri did aerah tropis 

mengandung gejala sampingan dengan sinar panas, maka di 

daerah tropis tersebut manusia sering menganggap ruang yang 

agak gelap sebagai sejuk dan nyaman. Akan tetapi, untuk ruang 

bekerja ketentuan tersebut melawan kebutuhan cahaya untuk 

mata manusia. Karena pencahayaan buatan dengan lamou dan 

sebagainya mempengaruhi kesehatan manusia, maka dibutuhkan 

pencahyaan alam yang terang tanpa kesilauan dan tanpa sinar 

panas. Untuk memenuhi tuntutan yang berlawanan ini, maka 

sebaiknya sinar matahari tidak diterima secara langsung, 

melainkan dicerminkan/dipantulkan sinar tersebut masuk kedalam 

air kolam (kehilangan panasnya) dan lewat langit – langit putih 

berkilap yang menghindari penyilauan orang bekerja di dalam 

ruang 

 

 

 

 

 

 
Gambar 5.6 : Gedung perkantoran atau industri bertingkat yang menggunakan 

pencahayaan alam tanpa sinar panas dan tanpa penyilauan 
Sumber : Kiss, Miklos. Neue Erkenntnisse zum Thema Tageslichtnutzung. Di dalam : 

Majalah SI+A, No.50. Zȕ rich 1996. Hlm.1127-1129) 
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Kenyamanan dan kreativitas dapat juga dipengaruhi oleh 

warna seperti dapat dipelajari pada alam sekitar dengan warna 

bunga. Oleh karena itu, warna adalah salah satu cara untuk 

mempengaruhi ciri khas suatu ruang atau gedung. Masing-

masing warna memiliki tiga ciri khusus, yaitu sifat warna, sifat 

cahaya (intensitas cahaya yang direfleksi), dan kejenuhan warna 

(intensitas sifat warna). Makin jenuh dan kurang bercahayanya 

suatu warna, akan makin bergairah. Sebaliknya, hawa nafsu 

dapat diingatkan dengan penambahan cahaya. 

Pada praktek pengetahuan, warna juga dapat dimanfaatkan 

untuk mengubah atau memperbaiki proporsi ruang secara visual 

demi peningkatan kenyamanan. Misalnya : 

 Langit – langit yang terlalu tinggi dapat diturunkan dengan 

warna yang hangat dan agak gelap 

 Langit – langit yang agak rendah diberi warna putih atau cerah, 

yang diikuti oleh 20 cm dari dinding bagian paling atas juga 

diberi warna putih, yang memberi kesan langit –langit seakan 

melayang dengan suasana sejuk 

 Warna – warna yang aktif seperti merah atau oranye pada 

bidang yang luas memberi kesan memperkecil ruang 

 Ruang yang agak sempit panjang dapat berkesan pendek 

dengan memberi warna warna hangat pada dinding bagian 

muka, sedangkan dapat berkesan panjang dengan 

menggunakan warna dingin 



218 
 

 Dinding samping yang putih memberi kesan luas ruang 

tersebut 

 Dinding tidak seharusnya dari lantai sampai langit – langit 

diberi warna yang sama. Jikalau dinidng bergaris horisontal 

ruang berkesan terlindung, sedangkan yang bergaris vertikal 

berkesan lebih tinggi 

 

Alam dan iklim tropis 

Dalam rangka persyaratan kenyamanan, masalah yang 

harus diperhatikan terutama berhubungan dengan ruang dalam. 

Masalah tersebut mendapat pengaruh besar dari alam dan iklim 

tropis di lingkungan sekitarnya, yaitu sinar matahari dan orientasi 

bangunan, angin, dan pengudaraan ruangan, suhu dan 

perlindungan terhadap panas, curah hujan dan kelembapan udara 

 

Angin dan pengudaraan ruangan 

Angin dan pengudaraan ruangan secara terus-menerus 

mempersejuk iklim ruangan. Udara yang bergerak menghasilkan 

penyegaran terbaik karena dengan penyegaran tersebut terjadi 

proses penguapan yang menurunkan suhu pada kulit manusia. 

Dengan demikian juga dapat digunakan angin untuk mengatur 

udara didalam ruang. (Reed, Robert H. Design for Natural 

Ventilation in Hot Humid Weather. Texas 1953 ) 
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Pilihan bahan bangunan yang sesuai kebutuhan 

Arsitektur ekologis adalah cara membangun yang holistis 

(berhubungan dengan sistem keseluruhan), memanfaatkan 

pengalaman manusia (tradisi dalam pembangunan), sebagai 

proses kerja sama antara manusia dan alam sekitarnya seperti : 

 Berhubungan erat dengan tempat bangunan, sejarah, 

kebudayaan, tata kota, tata lingkungan, serta lalu lintas 

(pencapaian) 

 Memiliki kualitas tinggi berhubungan dengan penggunaan 

ruang dalam maupun ruang luar, pencahayaan, warna, 

bentukan, dan bahan bangunan 

Gambar 5.7 : Pergerakan angin dalam sebuah ruang 

Sumber : Reed, Robert H. Design for Natural Ventilation in Hot Humid Weather. Texas 1953 
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 Menjadi fleksibel sekal dalam penggunaan dan perubahan, 

memungkinkan keanekaragaman kebersamaan penghuni dan 

mendukung aspirasi semua anggota terkait dalam 

perencanaan, pembangunan, pemeliharaan maupun 

penggunaan 

 Memperhatikan ekologi pada bahan bangunan (peredaran 

bahan dan rantai bahan) 

 Mendukung kesehatan penghuni dan menghindari bahan 

bangunan yang menimbulkan berbagai penyakit pada manusia 

 

Bahan bangunan alam yang tradisional seperti batu alam, 

kayu, bambu, tanah liat, dan sebagainya tidak mengandung zat 

kimia yang mengganggu kesehatan. Berbeda dengan bahan 

bangunan modern (tegel, keramik, pipa plastik, cat, perekat, dan 

lain – lain), masyarakat umum tidak mengetahui pembuatannya, 

proses dan campuran bahan mentahnya. Kandungan zat 

kimiannya dapat mengganggu kesehatan manusia (terutama zat 

–zat yang menghilang diudara dalam bentuk limbah gas) dan 

mengganggu penghuni dengan bau menyengat atau dengan gas 

yang terhirup, serta mengakibatkan bermacam – macam 

gangguan kesehatan 

Menurut Frick rumah dapat dianggap sebagai kulit manusia 

ketiga, atau pakaian di luar pakaian yang mengenai tubuhnya. 

Membeli rumah dapat dibayangkan seperti orang yang membeli 

kemeja baru, ada yang sintetis dan ada yang dari aktun. Tentu 
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saja pembeli merasa lebih segardalam kemeja dari katun 

walaupun kurang lama tahan dan membutuhkan alat setrika dan 

sebagainya. Alasan penyakit kepala, rasa mual, rasa lelah dan 

stress sering tidak dapat dibuktikan walaupun berhubungan erat 

dengan rumah tersebut, misalnya karena pindah rumah atau 

membangun rumah baru. Gangguan kesehatan tersebut 

dinamakan “sick-building-syndrom’ dan kesulitan pembuktiannya 

terletak pada faktor – faktor pengganggu ksehatan manusis yang 

sangat berbeda, muali dari bahan bangunan, pencemaran udara 

oleh lalu lintas, atau limbah air oleh industri dan sebagainya 

 

5.2.2. Studi Preseden 

Museum Batik Danar Hadi Solo 

Museum batik Danar Hadi terletak di dalam kompleks Ndalem 

Wuryaningratan. Tepatnya di Jl. Selamet Riyadi 261 Solo, buka 

setiap hari jam 09.00 – 15.00, gallery batik ini didirikan oleh H. 

Santosa Doellah. 

Koleksi museum batik ini mencapai sepuluh ribuan koleksi batik 

kuno. Semuannya merupakan koleksi H. Doellah. Museum ini 

bertema ―Batik:Pengaruh Zaman dan Lingkungan‖. Koleksinya 

antara lain, Batik Belanda, Batik Cina, Batik Jawa, Hakokaim 

Batik pengaruh India, Batik Keraton, Batik pengaruh Keraton, 

Batik Saudagaran, Batik Petani, Batik Indonesia, dan Batik 

Danarhadi. Setiap tujuh sampai sembilaan bulan sekali pajangan 

diganti 
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Diresmikan oleh Megawati Soekarni putri pada tanggal 20 

Oktober 2000, dengan nama ―Galeri Batik Kuno Danarhadi‖ saat 

ini berubah namany menjadi ―Museum Batik Danarhadi‖. 

Walaupun sebenarnya perusahaan Danarhadi sendiri sudah 

berdiri sejak tahun 1967. Batik Danarhadi merupakan perusahaan 

induk yang didirikan oleh keluarfa Santosa Doellah. 

Museum batik Danarhadi berupa batik kuno yang semula 

koleksinya adlah milik pribadi yang berjumlah 10.000 potong yang 

berhasil dikumpulkan dalam kurun waktu 30 tahun. Ada 1.500 

potong batik yang diperoleh dari koleksi pribadi seorang kurator 

Museum Troupen, Belanda. Batik – batik itu berangka tahun 

pembuatan anatara 1840 – 1910. Sejumlah kain batik kuno 

dengan motif khusus menempati satu ruang dibagian dalam yang 

cukup luas. Di ruangan yang didesain dengan atmosfer aristokrat 

ini, terpajang puluhan potong akin batik yang amat langka. Batik – 

batik itu pada zamannya hanya dibuat khusus untuk para raja atu 

bangsawan tinggi setingkat adipati dan pangeran. Pada masa itu, 

Gambar 5.8 : Museum Batik Danarhadi  

Sumber : www.yogyes.com 

http://www.yogyes.com/
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batik – batik dengan motif – motif khusus tersebut merupakan 

batik sengkeran yang dilarang keras dikenakan oleh orang awam.  

 

 

 

 

 

 

 

Larangan yang dikeluarkan raja itu menimbulkan efek psikologis 

bahwa batik dengan motif seperti parang barong, udan liris, 

semen ageng, semen gurda mengandung sifat magis dan sakral. 

Pada bagian belakang museum terdapat sebuha bangunan yang 

dinamis dan suasana kontras langsung terasa. Keanggunan 

ruang pameran berganti sengan suasan pabrik yang dinamis. 

Pada ruang besar tanpa sekat itu ratusan orang sibuk 

mengerjakan proses pembuatan bati dari awal sampai akhir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5.9 : Main Enterance Museum Batik 
Danarhadi  

Sumber : www.yogyes.com 

Gambar 5.10 : Area membatik  

Sumber : www.yogyes.com 

http://www.yogyes.com/
http://www.yogyes.com/
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Kegiatan membatik pada area produksi luas dan tanpa sekat 

serta penggunaan alat dan proses produksinya masih tradisional. 

Para pengrajin berkumpul jadi satu di dalam ruangan mambatik 

ini lengkap dengan alat dan bahan. Untuk penerangan 

menggunakan penerangan alami di bantu dengan penerangan 

buatan. Kemudian untuk sistem penghawaannya menggunakan 

penghawaan alami. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Area membatik memiliki sirkulasi yang besar untuk memberikan 

keleluasaan para pembatik dalam bekerja. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 5.12 : Area mendesain  

Sumber : www.yogyes.com 

Gambar 5.11 : Area membatik  

Sumber : www.yogyes.com 

http://www.yogyes.com/
http://www.yogyes.com/
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Untuk area mendesain memang dipisahkan dan sifatnya lebih 

tenang dan intim. Karena disini designer memerlukan ketenangan 

untuk berkonsentrasi. Perbedaan ruang yang cukup jelas dengan 

ruang membatik seperti gambar diatas tadi. Meja yang digunakan 

juga meja gambar yang dibawahnya 

diberi lampu. 

Area cuci menggunakan bak beton 

dengan dimensi sebesar ukuran kain 

batik. Pada area cuci ini semuanya 

menggunakan material yang bersifat 

kasar agar tidak licin. Menggunakan 

pencahayaan dan penghawaan 

alami. 

 

5.2.3. Kemungkinan Penerapan Teori Permasalahan Dominan 

Kenyamanan pada area produksi : 

A. Ruang Desain/gambar 

Karakter ruang pada ruang desain adalah membutuhkan 

ketenangan, sirkulasi pergerakan maksimal, pencahayaan 

yang memadai,sirkulasi udara lancar dan tingkat keamanan 

cukup. 

 

 

 

 

Gambar 5.13 : Area cuci  

Sumber : www.yogyes.com 

No Faktor Respon

1 Ketenangan Dijauhkan dari sumber kebisingan

2 Pencahayaan

Menggunakan pencahayaan alami dan juga dibantu 

dengan pencahayaan buatan. Pencahayaan buatan 

menggunakan lampu LED dan terdapat lampu pada meja 

kerja guna menunjang proses pembuatan desain

menggunakan pengahawaan alami yang berasal dari 

jendela dengan sistem cross ventilation agar sirkulasi 

udara baik dan ruangan tidak lembab

terdapat juga penghawaan buatan apabila penghawaan 

alami tidak dapat mengatasi panas pada siang hari

4 Lantai Menggunakan lantai berbahan keramik

5 Dinding Menggunakan dinding batu bata

kriminal: sistem keamanan cukup tinggi, mengingat 

terdapat arsip penting berupa desain motif batik

kebakaran: menempatkan beberapa sprinkle, smoke 

detector, dan heat detector pada titik - titik tertentu

Penghawaan

Keamanan

3

6

http://www.yogyes.com/
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B. Ruang Memola 

Karakter pada ruangan ini tidak membutuhkan ketenangan 

seperti pada ruang desain. Hal yang paling utama berpengaruh 

terhadap kenyamanan adalah asap/gas pada saat proses 

pembuatan malam/memanaskan malam.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No Faktor Respon

menggunakan pencahayaan alami mengingat proses 

tersebut membutuhkan ketelitian dan menggunakan 

pencahayaan alami tidak akan merubah warna karena 

bila menggunakan pencahayaan buatan adakalanya 

emrubah warna

pencahayaan buatan digunakan apabila pencahayaan 

alami dirasa kurang

menggunakan pengahawaan alami yang berasal dari 

jendela dengan sistem cross ventilation agar sirkulasi 

udara baik dan ruangan tidak lembab

terdapat juga penghawaan buatan apabila penghawaan 

alami tidak dapat mengatasi panas pada siang hari

3 Lantai Menggunakan lantai berbahan keramik

4 Dinding Menggunakan dinding batu bata

5 Limbah (Uap)

limbah berupa gas atau uap pada proses produksi 

memola dibuang melalui cerobong. Karena gas atau 

uapnya tidak sehat dan menggangu kenyaman pengrajin 

lainnya

kriminal: sistem keamanan cukup tinggi, mengingat 

terdapat arsip penting berupa kain batik setengah jadi

kebakaran: menempatkan beberapa sprinkle, smoke 

detector, dan heat detector pada titik - titik tertentu

2 Penghawaan

6 Keamanan

pencahayaan1

Tabel 5.1: Syarat kenyamanan 
pada ruang desain/gambar 

No Faktor Respon

1 Ketenangan Dijauhkan dari sumber kebisingan

2 Pencahayaan

Menggunakan pencahayaan alami dan juga dibantu 

dengan pencahayaan buatan. Pencahayaan buatan 

menggunakan lampu LED dan terdapat lampu pada meja 

kerja guna menunjang proses pembuatan desain

menggunakan pengahawaan alami yang berasal dari 

jendela dengan sistem cross ventilation agar sirkulasi 

udara baik dan ruangan tidak lembab

terdapat juga penghawaan buatan apabila penghawaan 

alami tidak dapat mengatasi panas pada siang hari

4 Lantai Menggunakan lantai berbahan keramik

5 Dinding Menggunakan dinding batu bata

kriminal: sistem keamanan cukup tinggi, mengingat 

terdapat arsip penting berupa desain motif batik

kebakaran: menempatkan beberapa sprinkle, smoke 

detector, dan heat detector pada titik - titik tertentu

Penghawaan

Keamanan

3

6
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C. Ruang Pewarnaan 

Pada ruang pewarnaan ini hal yang paling utama untuk 

diperhatikan adalah sifat ruang pada ruang pewarnaan 

berbeda dengan ruang memola dan desain, sifat pada ruang 

pewarnaan ini adalah basah dan licin. Sehingga membutuhkan 

material yang sifatnya kasar atau bertekstur agar tidak licin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 5.2: Syarat kenyamanan 
pada ruang Membuat pola 

No Faktor Respon

menggunakan pencahayaan alami mengingat proses 

tersebut membutuhkan ketelitian dan menggunakan 

pencahayaan alami tidak akan merubah warna karena 

bila menggunakan pencahayaan buatan adakalanya 

emrubah warna

pencahayaan buatan digunakan apabila pencahayaan 

alami dirasa kurang

2 pengahawaan

menggunakan penghawaan alami yang berasal dari 

jendela dengan sistem cross ventilation agar sirkulasi 

udara baik sehingga ruangan tidak lembab dan juga 

cepat kering

3 lantai

menggunakan material yang sifatnya bertektur atau 

kasar yaitu lantai glazed(yg bisa digunakan pada kamar 

mandi) atau lantai dari batu alam yang sudah dicetak. 

Menggunakan batu alam juga mampu menyerap air 

dengan baik

4 dinding
menggunakan dinding keramik agar air tidak menembus 

dinding serta mudah dibersihkan

5 sirkulasi udara

menggunakan sistem cross ventilation agar tidak lembab 

dengan menempatkan beberapa titik jendela di ruang 

pewarnaan

6 limbah

menuju saluran kota atau di buang ke tanah begitu saja 

karena sifatnya tidak merusak serta mudah diurai karena 

berasal dari tumbuh - tumbuhan

Pencahayaan1

Tabel 5.3: Syarat kenyamanan 
pada ruang Pewarnaan 

No Faktor Respon

menggunakan pencahayaan alami mengingat proses 

tersebut membutuhkan ketelitian dan menggunakan 

pencahayaan alami tidak akan merubah warna karena 

bila menggunakan pencahayaan buatan adakalanya 

emrubah warna

pencahayaan buatan digunakan apabila pencahayaan 

alami dirasa kurang

menggunakan pengahawaan alami yang berasal dari 

jendela dengan sistem cross ventilation agar sirkulasi 

udara baik dan ruangan tidak lembab

terdapat juga penghawaan buatan apabila penghawaan 

alami tidak dapat mengatasi panas pada siang hari

3 Lantai Menggunakan lantai berbahan keramik

4 Dinding Menggunakan dinding batu bata

5 Limbah (Uap)

limbah berupa gas atau uap pada proses produksi 

memola dibuang melalui cerobong. Karena gas atau 

uapnya tidak sehat dan menggangu kenyaman pengrajin 

lainnya

kriminal: sistem keamanan cukup tinggi, mengingat 

terdapat arsip penting berupa kain batik setengah jadi

kebakaran: menempatkan beberapa sprinkle, smoke 

detector, dan heat detector pada titik - titik tertentu

2 Penghawaan

6 Keamanan

pencahayaan1
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D. Ruang Pencucian 

Karakternya hampir mirip dengan ruang pewarnaan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E. Ruang Melorod 

Karakter pada ruang melorod sifatnya panas karena terjadi 

proses penggodokan batik dan pelepasan malam pada kain. 

Sehingga membutuhkan ruangan yang setengah terbuka agar 

panas dapat keluar dan sirkulasi udara baik. 

 

 

 

No Faktor Respon

menggunakan pencahayaan alami mengingat proses 

tersebut membutuhkan ketelitian dan menggunakan 

pencahayaan alami tidak akan merubah warna karena 

bila menggunakan pencahayaan buatan adakalanya 

emrubah warna

pencahayaan buatan digunakan apabila pencahayaan 

alami dirasa kurang

2 pengahawaan

menggunakan penghawaan alami yang berasal dari 

jendela dengan sistem cross ventilation agar sirkulasi 

udara baik sehingga ruangan tidak lembab dan juga 

cepat kering

3 lantai

menggunakan material yang sifatnya bertektur atau 

kasar yaitu lantai glazed(yg bisa digunakan pada kamar 

mandi) atau lantai dari batu alam yang sudah dicetak. 

Menggunakan batu alam juga mampu menyerap air 

dengan baik

4 dinding
menggunakan dinding keramik agar air tidak menembus 

dinding serta mudah dibersihkan

5 sirkulasi udara

menggunakan sistem cross ventilation agar tidak lembab 

dengan menempatkan beberapa titik jendela di ruang 

pewarnaan

6 limbah

menuju saluran kota atau di buang ke tanah begitu saja 

karena sifatnya tidak merusak serta mudah diurai karena 

berasal dari tumbuh - tumbuhan

Pencahayaan1

No Faktor Respon

menggunakan pencahayaan alami mengingat proses 

tersebut membutuhkan ketelitian dan menggunakan 

pencahayaan alami tidak akan merubah warna karena 

bila menggunakan pencahayaan buatan adakalanya 

emrubah warna

pencahayaan buatan digunakan apabila pencahayaan 

alami dirasa kurang

2 pengahawaan

menggunakan penghawaan alami yang berasal dari 

jendela dengan sistem cross ventilation agar sirkulasi 

udara baik sehingga ruangan tidak lembab dan juga 

cepat kering

3 lantai

menggunakan material yang sifatnya bertektur atau 

kasar yaitu lantai glazed(yg bisa digunakan pada kamar 

mandi) atau lantai dari batu alam yang sudah dicetak. 

Menggunakan batu alam juga mampu menyerap air 

dengan baik

4 dinding
menggunakan dinding keramik agar air tidak menembus 

dinding serta mudah dibersihkan

5 sirkulasi udara

menggunakan sistem cross ventilation agar tidak lembab 

dengan menempatkan beberapa titik jendela di ruang 

pewarnaan

6 limbah

menuju saluran kota atau di buang ke tanah begitu saja 

karena sifatnya tidak merusak serta mudah diurai karena 

berasal dari tumbuh - tumbuhan

Pencahayaan1

Tabel 5.4: Syarat kenyamanan 
pada ruang Pencucian 

No Faktor Respon

1 penghawaan Alami

2 Pencahayaan Alami

3 Limbah (air) Langsung menuju saluran kota

4 Limbah (malam) disaring/dipisahkan dengan air kemudian dibekukan dan 

dapat digunakan lagi untuk batik kualitas rendah

5 Dinding menggunakan material batu alam/keramik

6 Lantai
menggunakan material keramik glazed atau batu alam 

agar tidak licin

7 keamanan
proteksi keamanan terhadap kebakaran tinggi dengan 

meletakkan sprinkle di tiap sudut ruangan dan 

menggunakan perabot yang tidak mudah terbakar
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F. Ruang Penjemuran 

Karakter ruang pada ruang penjemuran adalah terbuka guna 

memasukkan angin secara maksimal karena proses 

pengeringan batik dilakukan dengan cara diangin – anginkan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 5.5: Syarat kenyamanan 
pada Ruang Melorod 

No Faktor Respon

1 pelingkup atap Transparan

2 penghawaan

menggunakan penghawaan alami secara maksimal 

karena cara menggeringkan batik dengan cara diangin - 

anginkan

3 pencahayaan alami

menggunakan dinding setengah badan (80cm) dengan 

harapan memaksimalkan angin masuk kedalam ruangan 

untuk mengeringkan batik

material batu alam

5 Lantai

menggunakan material yang menyerap air yaitu batu 

alam atau keramik glazed atau keramik yang memiliki 

permukaan yang kasar agar tidak licin

dinding4

Tabel 5.6: Syarat kenyamanan 
pada Ruang Penjemuran 

No Faktor Respon

1 penghawaan Alami

2 Pencahayaan Alami

3 Limbah (air) Langsung menuju saluran kota

4 Limbah (malam) disaring/dipisahkan dengan air kemudian dibekukan dan 

dapat digunakan lagi untuk batik kualitas rendah

5 Dinding menggunakan material batu alam/keramik

6 Lantai
menggunakan material keramik glazed atau batu alam 

agar tidak licin

7 keamanan
proteksi keamanan terhadap kebakaran tinggi dengan 

meletakkan sprinkle di tiap sudut ruangan dan 

menggunakan perabot yang tidak mudah terbakar




