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BAB III 

PEMECAHAHAN PERMASALAHAN DESAIN 

 

3. PEMECAHAN PERMASALAHAN DESAIN 

3.1. Spesifikasi Proyek 

a. Nama Proyek: Resort Laguna Trisik / Trisik Lagoon Resort 

b. Lokasi Proyek : Jalan Ngabisan - Jalan Ombak  – Jalan Lagoon, Desa 

Banaran, Kecamatan Galur, Kulon Progo, Sleman, Yogyakarta 

c. Deskripsi : Fasilitas akomodasi berupa resort dan fasilitas penunjangnya 

yang menekankan perancangan pencahayaan dan mengakomodir wisatawan 

minat khusus  

d. Jumlah Pengguna : 89 orang untuk resto, 60 orang untuk resort, dan 60 

karyawan 

e. KDB : Area 1 – 3  : 50% 

Area 4   : 25 % 

f. KLB : Area 1 – 3  : 0,8 

Area 4   : 0,5 

 

3.2. Pesoalan Desain  

Persoalan desain yang ada dalam proyek ini terbagi menjadi beberapa 

persoalan yakni persoalan desain tata bangunan kawasan, persoalan desain tata 

ruang bangunan, dan persoalan desain pencahayaan, persoalan desain teknologi 

dan material. Beberapa dari poin dalam masing – masing persoalan desain akan 

bersinggungan, maka hal tersebut akan dijelaskan pada permasalahan desain 

yang lebih dominan. 

 

3.2.1. Pesoalan Desain Tata Bangunan Kawasan  

Kawasan desain ini merupakan kawasan yang telah dirancang 

oleh penulis pada pembelajaran Studio Perancangan Arsitektur 7, 

maka perancangan sebelumnya akan dijadikan starting poin bagi 

perancangan penulis dalam proyek ini. Dalam Proyek STUPA 7 
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(Studio Perancangan Arsitektur 7) penulis merancang beberapa 

bangunan yang ada di kawasan ini yakni bangunan penangkaran 

penyu, pelabuhan sepeda air, spot swafoto, pertokoan, resort, dan 

resto. Pada perancangan proyek akhir sarjana ini hanya akan 

merancang Area 3 dan 4 dari keempat area yang ada. 

3.2.1.1. Area 3 

 

Perubahan cukup signifikan terjadi pada Area 3. pada 

awalnya Area 3 ini hanya digunakan untuk penginapan saja, namun 

dengan standar dan kebutuhan penginapan yang bertambah maka 

area 3 mengalami penambahan fungsi menjadi area penginapan 

dan lobby. Pada gambar 3.1 bangunan yang ada di area ini adalah 

penginapan (hijau), lobby (merah), ruang staff dan menejer (ungu), 

pengolahan limbah dan utilitas (oranye), spa dan sauna (abu –abu), 

dan gym (biru). 

Orientasi bangunan penginapan yang melingkar akan lebih 

menghemat ruang dan mambuat semua massa penginapan 

mendapatkan view laguna dan hutan pantai. Penyatuan dan 

pendekatan beberpa fungsi servis, manajerial , utilitas dan lobby 

adalah untuk mempermudah komunikasi masing – masing sektor 

dan akan lebih mudah mengatasi masalah jika terjadi kerusakan 

atau kekeliruan.   

Gambar 3. 1. Bangunan Area 3 

Sumber : Analisa Penulis, 2019 
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3.2.1.2. Area 4 

 

 

Area 4 merupakan salah satu area yang memiliki 

perubahan cukup signfikan. Penambahan fungsi dari area ini 

yang hanya merupakan resto sekarang dibagi menjadi 3 

fungsi utama.  

Alasan penambahan fungsi tersebut karena kapasitas 

penginapan dan standar yang harus dipenuhi dari penginapan 

tersebut. pembagian ini ditunjukkan pada gambar 3.2  

menjadi 3 nomor yakni, 

a. Nomor 7 

Fungsi Nomor 7 adalah resto dan retail. Fungsi ini 

ditambahkan menurut dari standar dan beberpa referensi. 

Resto ini akan mengakomodir 89 wisatawan minat khusus dan 

retail akan menjual kenbutuhan umum yang layaknya djual 

pada mini market. 

b. Nomor 8 

Merupakan fungsi utama yakni penginapan yang 

terdiri atas 2 jenis kamar yakni kamar reguler (hijau) dan 

kamar suite (kuning). 

c. Nomor 9 

Gambar 3. 2.  Bangunan Area 4 

Sumber : Analisa Penulis, 2019 
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Merupakan kawasan yang dapat digunakan oleh warga 

sebgai tambak ikan. kawssan ini juga merupakan salah satu 

arahan dari STUPA 7 yakni menzonasi salah satu area di Area 

4 untuk dijadikan tambak warga. 

 

 

Tambahan dari fungsi kawasan ini adalah adanya jalur 

sepeda air sampan yang ditunjukkan dengan garis putus – putus 

berwrna kuning dan disekitarnya merupakan garis tipis berwarna 

abu – abu adalah batas dari jalur sepeda air / sampan. Hal ini 

dilakukan agar tidak menggangu fungsi pada nomor 8 dan nomor 

9. 

3.2.2. Persoalan Desain Tata Ruang Bangunan 

Pememcahan permasalahan tata ruang pada perancangan ini sudah 

banyak dibahas dalam bab sebelumnya. Pada bagian ini akan dirangkum apa 

yang didapat dari bab sebelumnya sampai mendapat kebutuhan ruang, 

hubungan antar ruang dan property size. Untuk lebih jelasnya akan dibahas 

seperti di bawah ini: 

3.2.2.1. Kebutuhan Ruang 

Pada bab sebelumnya kebutuhan ruang untuk setiap jenis 

bangunan yang dirancang telah ditentukan. pada bagian ini tabel 

3.1 akan merangkum pembagian ruang berdasarkan kelompok, 

fungsi, dan pengguna. 

No Kelompok Fungsi  Pengguna  Kebutuhan Ruang 

1 Privat 
Kamar 

Resort 

Pengguna Kamar 

Suite & Reguler 

Resort 

Kamar Tidur 

R. Penyimpanan & Rak 

Ruang Ibadah 

Ruang Kerja 

Spot Stargazing 

Mini Bar 

Spot Memancing  

Kamar Mandi (Ramah 

Difabel) 

 Tabel 3. 1. Kebutuhan Ruang 

Sumber : Analisa Penulis, 2019 
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Dapur & Pencucian 

Ruang Makan 

Gudang 
Staff & Karyawan 

Resort 

Gudang Umum 

Gudang Makanan 

Gudang Perlengkapan 

Gudang Engineering 

Gudang Barang Bekas 

Gudang Bahan Bakar 

Ruang 

Janitor 
Karyawan Resort 

Janitor 

R Office Boy 

R Seragam 

R. Supply Guest 

Ruang Staff Staff Resort 

K. Mandi Pria 

K. Mandi Wanita 

R. Ganti Pria 

R.Ganti Wanita 

R. Makan  

R. Ibadah 

R. Pelatihan 

Ruang 

Keamanan 
Keamanan Ruang Keamanan 

Ruang 

Utilitas 
Staff Engineering 

R. Genset 

R. Pompa 

R.Komunikasi 

Ruang 

Pengolahan 

Limbah 

Staff Engineering 
IPAL 

Penampungan 

Penyimpanan 

Beku Resto 

Koki dan Manajer 

Resto 

Penyimpanan Daging 

Penyimpanan Ikan 

Penyimpanan Buah Dan 

Sayur 

Penyimpanan Dairy 

Penyimpanan Minuman 

Penyimpanan 

Kering Resto 

Koki dan Manajer 

Resto 

Penyimpanan Makanan 

Kering 

Penyimpanan Sayuran 

Penyimpanan Suplai Harian 

Ruang Staff 

Resto 

Manajer & Staff 

Resto 

Ruang Makan 

Toilet Pria 

Toilet Wanita 

Kamar Ganti Pria 

Kamar Ganti Wanita 
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Penyimpanan 

R. Manajer Resto 

Ruang Alat 

Pelayan 

Resto 

Pelayan R. Alat Pelayan 

Pengolahan 

Limbah 

Resto 

Staff Resto 
Pengolahan Sampah 

Pengosongan 

2 
Semi – 

Publik 

Gym 

Penghuni Resort 

Tidak Menginap & 

Menginap, Staff 

Gym 

Resepsionis 

Gym 

Toilet 

      

Kantor Manajer Kantor 

Dining Room 

Resto 
Pelanggan Resto 

1 Seat  

2 Seat  

4 Seat  

8 Seat 

Dapur Resto 
Koki dan Pelayan 

Resto 

Penyajian Roti/ Kue 

Penyajian Daging 

Penyajian Sayuran 

Makanan Dingin 

Makanan Hangat 

Pencucian Kontainer & 

Peralatan Makan 

Toilet Resto Pelanggan Resto 
Toilet Pria 

Toilet Wanita 

      

Spot 

Memancing 

Resto 

Pemancing Spot Memancing 

Entrance 

Resto 

Resepsionis & 

Pelanggan Resto 
Kasir 

Entrance 

Pemancingan 
Pemancing 

Gudang Peralatan 

Memancing 

Spa dan 

Sauna 

Penghuni Resort 

Tidak Menginap & 

Menginap dan Staff 

Spa Sauna 

Resepsionis, Toilet, Staff 

Ruang Ganti 

Ruang Pijat 
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Rest Room 

Sauna 

Cleansing 

Cooling Room 

Fresh Air Room 

3 Publik 

Lobby 

Calon Penghuni 

Resort Menginap & 

tidak Menginap, 

Penghuni Resort 

Menginap & tidak 

Menginap, Umum 

  

Lobby  

Resepsionis 

  

Toilet Pria 

Toilet Wanita 

  

Ritel Resort 
Pelanggan & Staff 

Ritel Resort 

Mini Market 

Ritel Sovenir ( Tekstil, 

Makanan, dan Kerajinan) 

Manajemen 

 



88 

 

3.2.2.2. Hubungan Ruang 

Hubungan Ruang pada tiap bangunan dan ruang yang ada 

di dalamnya berdasarkan aktifitas yang berhubungan dari satu 

bangunan ke bangunan lainnya. Keterkaitan akan dapat 

membentuk hubungan antar ruang – ruang yang akan digambarkan 

pada gambar 3.3.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. 3. Skema Hubungan Ruang 

Sumber : Analisa Penulis, 2019 
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3.2.2.3. Property Size 

Dari data kebutuhan dan kapasitas pengguna ruang pada 

tahap sebelumnya maka didapatkan analisis property size sebagai 

berikut. 

N

O 

FUNGSI DAN 

PROGRAM RUANG 

DETAI

L LUAS 

(sqm) 

TOTA

L  

LUAS 

(sqm) 

MASSA 

BANGUNA

N 

LUAS 

MASSA 

BANGUNAN 

(sqm) 

1 

KAMAR TAMU 

KAMAR 

TAMU 
2424 

KAMAR REGULER 

KAMAR TIDUR 

26,8 

59,05 

R. PENYIMPANAN & 

RAK 

RUANG IBADAH 

RUANG KERJA 

SPOT STARGAZING 6 

MINI BAR 4 

SPOT MEMANCING  8 

KAMAR MANDI 

(RAMAH DIFABEL) 
6,25 

DAPUR DAN 

PENCUCIAN 8 

RUANG MAKAN 

SIRKULASI 20 %   11,81 

KAMAR SUITE 

KAMAR TIDUR 

40 

108,75 

R. PENYIMPANAN & 

RAK 

RUANG IBADAH 

RUANG KERJA 

SPOT STARGAZING 30 

MINI BAR 8,75 

SPOT MEMANCING  30 

KAMAR MANDI 

(RAMAH DIFABEL) 
0 

DAPUR DAN 

PENCUCIAN 0 

RUANG MAKAN 

SIRKULASI 20 %   21,75 

2 
LOBBY 

LOBBY 256,8 
  214 

Tabel 3. 2. Property Size 

Sumber : Analisa Penulis, 2019 
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LOBBY 150 

RESEPSIONIS 40 

  

TOILET PRIA 12 

TOILET WANITA 12 

  

SIRKULASI 20 %   42,8 

3 

GYM 

GYM 115,2 

RESEPSIONIS 6 

96 GYM 70 

TOILET 20 

SIRKULASI 20 %   19,2 

4 

GUDANG 

BANGU-

NAN 

MANAJE-

MEN 

285,6 

GUDANG UMUM 25 

90 

GUDANG 

MAKANAN 
10 

GUDANG 

PERLENGKAPAN 
10 

GUDANG 

ENGINEERING 
10 

GUDANG BARANG 

BEKAS 
25 

GUDANG BAHAN 

BAKAR 
10 

SIRKULASI 20 %   18 

5 

RUANG OFFICE BOY 

JANITOR 3 

38 
R OFFICE BOY 15 

R SERAGAM 10 

R. SUPPLY GUEST 10 

SIRKULASI 20 %   7,6 

6 

RUANG STAFF 

K. MANDI PRIA 6 

100 

K. MANDI WANITA 6 

R. GANTI PRIA 9 

R.GANTI WANITA 9 

R. MAKAN  15 

R. IBADAH 25 

R. PELATIHAN 30 

SIRKULASI 20 %   20 

  

7 KANTOR 
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KANTOR 10 10 

SIRKULASI 20 %   2 

8 

RUANG KEAMANAN POS 

KEAMA-

NAN 

36 RUANG KEAMANAN 10 10 

SIRKULASI 20 %   2 

9 

RUANG UTILITAS 

RUANG 

UTILITAS 

DAN 

PENGOLA-

HAN 

LIMBAH 

177,6 

R. GENSET 44 

104 R. POMPA 48 

R.KOMUNIKASI 12 

SIRKULASI 20 %   20,8 

10 

RUANG PENGOLAHAN LIMBAH 

RUANG 

PENGOLAHAN 

LIMBAH 

24 
44 

PENAMPUNGAN 20 

SIRKULASI 20 %   8,8 

11 

SPA DAN SAUNA 

SPA DAN 

SAUNA 
172,8 

RESEPSIONIS, 

TOILET, STAFF 
42 

144 

RUANG GANTI 10 

RUANG PIJAT 50 

REST ROOM 6 

SAUNA 8 

CLEANSING 5 

COOLING ROOM 18 

FRESH AIR ROOM 5 

SIRKULASI 20 %   28,8 

12 RESTO & PEMANCINGAN 

RESTO & 

PEMANCI-

NGAN 

1067 

  DINING ROOM 

  1 SEAT  

440 440 

  2 SEAT  

  4 SEAT  

  8 SEAT 

  SIRKULASI 20 % 

  DAPUR DAN PENCUCIAN 

  
PENYAJIAN ROTI/ 

KUE 
5,32 

71,44 
  

PENYAJIAN 

DAGING 
6,84 

  
PENYAJIAN 

SAYURAN 
7,6 

  MAKANAN DINGIN 11,4 
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MAKANAN 

HANGAT 
25,08 

  

PENCUCIAN 

KONTAINER & 

PERALATAN 

MAKAN 

15,2 

  SIRKULASI 20 %   14,29 

  PENYIMPANAN BEKU 

  
PENYIMPANAN 

DAGING 

23,56 23,56 

  
PENYIMPANAN 

IKAN 

  
PENYIMPANAN 

BUAH DAN SAYUR 

  
PENYIMPANAN 

DAIRY 

  
PENYIMPANAN 

MINUMAN 

  SIRKULASI 20 %   4,71 

  PENYIMPANAN KERING 

  
PENYIMPANAN 

MAKANAN KERING 
11,4 

23,56 

  
PENYIMPANAN 

SAYURAN 
7,6 

  
PENYIMPANAN 

SUPLAI HARIAN 
4,56 

  SIRKULASI 20 %   4,71 

  RUANG STAFF 

  RUANG MAKAN 15 

58,5 

  TOILET PRIA 9 

  TOILET WANITA 9 

  KAMAR GANTI PRIA 15 

  
KAMAR GANTI 

WANITA 
10,5 

      

  SIRKULASI 20 %   11,70 

  RUANG MANAJER 

  RUANG MANAJER 9 9 

  SIRKULASI 20 %   1,80 

  TOILET PELANGGAN 

  TOILET PRIA 40 
80 

  TOILET WANITA 40 

  SIRKULASI 20 %   16,00 

  

    

  

  RUANG ALAT PELAYAN 
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RUANG ALAT 

PELAYAN 
10,5 10,5 

  SIRKULASI 20 %   2,10 

  SPOT MEMANCING 

  SPOT MEMANCING 200 200 

  SIRKULASI 20 %   40,00 

  DINING ROOM     

  RESEPSIONIS 5 
10 

  KASIR 5 

  SIRKULASI 20 %   2,00 

  ENTRANCE PEMANCINGAN 

  

GUDANG 

PERALATAN 

PANCING 

10,5 10,5 

  SIRKULASI 20 %   2,10 

  RUANG PENGOLAHAN LIMBAH 

  
PENGOLAHAN 

SAMPAH 25,6 25,6 

  PENGOSONGAN 

  SIRKULASI 20 %   5,12 

  RITEL RESORT 

RITEL 

RESORT 
276 

  MINI MARKET 70 

230 

 

RITEL SOVENIR 

(TEKSTIL, 

MAKANAN, DAN 

KERAJINAN) 

100 

 MANAJEMEN 60 

  SIRKULASI 20 %   46,00 

JUMLAH TOTAL 4811 

 

3.2.3. Persoalan Desain Pencahayaan 

Persoalan desain pencahayaan akan membahas beberapa bangunan 

seperti kamar tamu, resto, lobby, spa dan sauna, gym dan ritel. 

Pencahayaaan juga akan membahas mengnai suasana aman dan nyaman 

serta pencahayaan luar yang meminimalisir polusi cahaya. Dalam 

perancangan pencahayaan akan digunakan beberapa teknik untuk mencapai 

hasil pencahayaan dengan suasana yang sesuai yang telah dijabarkan dalam 

bab dua. Perancangan pencahayaan akan meliputi pencahayaan alami dan 

buatan. 
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3.2.3.1. Pencahayaan Alami 

a. Pedestrian 

Pencahayaan alami pada pedestrian tidak akan 

banyak mendapatkan perancangan mengingat 

pencahayaan alami tidak menimbulkan polusi cahaya 

dan dapat dengan mudah untuk menimbulkan susanan 

aman dan nyaman. Vegetasi dalam pedestrian yang 

memberikan suasana yang lebih teduh pada pejalan kaki 

maupun pengguna sepeda sehingga lebih nyaman untuk 

berjalan kaki maupun bersepeda di siang hari. Vegetasi 

akan menyesuakan keadaan eksisting yang telah 

dirancang pada STUPA 7 yang telah digambarkan pada 

gambar potongan Jalan Lagoon pada bab I. 

b. Bangunan Kamar Tamu  

Bangunan kamar tamu tidak akan banyak 

digunakan pada siang hari mengingat kegiatan pengguna 

yang sebagian besar merupakan wisatawan minat khusus 

berkisar antara pukul 08.00 sampai dengan pukul 16.00. 

Namun beberapa rekayasa akan tetap dilakukan untuk 

menjaga kenyamanan penguna pada siang hari. 

 Kamar Tamu Suite 

 

 

 

 

Gambar 3. 5. Denah Kamar 

Suite 

Sumber : Analisa Penulis, 

2019 

Gambar 3. 4. Potongan Kamar Suite 

Sumber : Analisa Penulis, 2019 
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Bangunan kamar tamu suite  dirancang memiliki 

2 bukaan utama untuk memasukkan pencahayaan utama, 

hal ini dikarenakan ruang kamar ini lebih besar dari 

kamar reguler dan seperti yang dapat diilhat pada 

gambar 3.4 bahwa rancangan bangunan ini tertutup dan 

lebih memberi kesan mewah dengan kolam 

pemancingan di dalam ruang. Bukaan pertama adalah 

titik A merupakan bukaan yang tertutup kaca karena 

kamar dapat menggunakan air conditioning dan B 

Merupakan bukaan utama yang digunakan untuk melihat 

ke luar view laguna dan hutan pantai.   

 

Pada bangunan kamar tamu tipe suite seperti 

yang dijelaskan pada gambar 3.5 ditunjukkan pada garis 

berwarna merah, sudut cahaya datang dari titik balik 

utara merupakan yang terendah yakni 39,7 derajat 

setelah jam 10 pagi.  

Pada titik A takan dihalangi untuk mendapatkan 

cahaya matahari langsung. Pada titik B sinar matahari 

langsung juga akan dihalangi.  

 Kamar Tamu Biasa / Reguler 

 

 

Gambar 3. 7. Denah Kamar 

Reguler 

Sumber : Analisa Penulis, 2019 

Gambar 3. 6. Potongan Kamar Reguler 

Sumber : Analisa Penulis, 2019 
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Karena ruangan di dalam kamar ini lebih kecil 

dari kamar suite. Seperti dapat dilihat dalam gambar 3.6 

ruangan yang tertutup pada kamar ini hanya pada kamar 

tidur di bagian kiri dan bagian kanan merupakan 

pemancingan dan ruang makan terbuka,  maka bukaan 

yang diperlukan untuk hanya 1, yakni bukaan utama 

yang digunakan untuk melihat view laguna dan hutan 

pantai. Pada gambar 3.7 ditunjukkan garis merah yang 

merupakan sudut cahaya datang dari titik balik utara 

merupakan yang terendah yakni 39,7 derajat setelah jam 

10 pagi. Dapat dilihat bahwa shading yang dipasangkan 

akan menghalangi cahaya matahari langsung menuju 

kamar. 

 

c. Resto 

Resto akan dirancang terdiri dari 2 lantai yakni 

groundfloor yang berada di atas permukaan laguna dan 

semi – basement yang sebagian berada di bawah 

permukaan air. Hal ini diaplikasikan agar mendapatkan 

keunikan yang khas dari kawasan perairan laguna. 

Bagian lantai basement sebagian besar akan dirancang 

untuk menjadi dining room dan bagian lantai 

groundfloor sebagian besar merupakan pemancingan. 

Pada gambar 3.8 ditampilkan skema potongan di 

sebelah kiri dan rencana denah di sebelah kanan. Dalam 

gambar tersebut potongan merupakan  hasil dari  bagian 

denah yang dilingkari berwarna merah. Bagian yang 

dilingkari ini merupakan variasi dari meja untuk 1 dan 2 

orang dengan batasan dinding yang dikelilingi air.  
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 Keunikan 

Pada gambar potongan terdapat garis merah 

yang menggambarkan arah acahaya matahari dari 

titik balik terndah selatan yakni 49, 3 derajat, hal ini 

diaplikasikan karena orientasi bangunan resto yang 

mengarah ke selatan. Dalam sekema ini diperlihatkan 

bahwa pertama cahaya matahari tidak mengenai spot 

memancing secara langsung dan pencahayaan untuk 

dining room menggunakan cahaya matahari yang 

datang akan menembus melewati air yang 

selanjutnya akan mengurangi dan membiaskan 

cahaya yang datang sehingga membentuk 

pencahayaan yang unik pada ruang – ruang dining 

room.  

 

 

 

 

 

GROUNDFLOO

R 

SEMI 

BASEMENT 
Gambar 3. 8. Pencahayaan Dining Room  

Sumber : Analisa Penulis, 2019 
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 Fleksibelitas & Konsitensi 

Dalam gambar 3.4 ditunjukan area dalam 

resto yang mengakomodir 4 orang dan 10 orang 

dalam satu meja. Pada poin D ditunjukan 

pencahayaan alami untuk meja dengan  orang dan di 

poin E ditunjukkan pencahayaan alami untuk meja 

dengan 10 orang.  

Keduannya mendapatkan pencahayaan yang 

identik dengan pencahayaan yang ada saat malam 

hari namun dengan suasana yang lebih terang. Dari 

referensi yang didapatkan perbedaan makan pada 

siang atau pagi dan makan pada malam hari adalah 

keintiman, maka untuk makan pada siang hari akan 

banyak menggunakan pencahayaan aklami yang 

berwarna daylight untuk mengurangi keintiman. 

D E 

D E 

Gambar 3. 9. Pencahayaan Dining Room 

Sumber : Analisa Penulis, 2019 
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rekayasa pencahayaan yang digunakan 

adalah pada poin L4 yakni menggunakan struktur 

untuk menangkap cahaya sekaligus untuk membagi 

ruang masuk dan keluar untuk menuju ke entrance 

pemancngan. pada poin L1 pencahayaan yang 

digunakan akan tidak konsisten karena L1 berada di 

sebelah barat dan L2 berada di timur. Hal ini 

menyebabkan salah satu sisi lebih redup saat pagi 

ataupun sore. maka penambahan pencahayaan buatan 

yang menmbakkan cahaya menuju ruang E atau F 

tetap diperlukan untuk konsistensi dalam 

pencahayaan. 

d. Lobby | Welcoming & Identity 

Penggunaan pencahayaan alami pada lobby akan 

difokuskan pada teknik penggunaan pencahayaan alami 

pada resepsionis agar tetap menjaga suasana yang sama 

seperti pada saat menggunakan pencahayaan buatan. 

Dalam pencahayaan buatannya resepsionis memiliki dua 

konsep suasana pencahayaan yang diberikan yakni 

dengan transisi dan welcoming. 

Transisi diterapkan dengan cara mengubah 

presepsi akan ketinggian ruang dengan penchayaan yang 

makin menunjukkan batas batas ruang yang tinggi. 

Welcoming ditunjukkan dengan ruangan resepsionis 

yang memberi kesan tinggi dan juga merupakan puncak 

transisi tersebut. 
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Dalam gambar 3.10 menunjukkan skema 

denah lobby. resepsionis ditunjukkan dengan huruf 

D. Resepsionis terletak lebih rendah dari ruang E 

yakni lobby (ketinggian yang direncanakan adalah 2 

meter), Hal ini membuat beberapa efek seperti ruang 

resepsionis akan jauh lebih tinggi dibanding lobby 

dan membuat resepsionis berada di bawah air.  

Pada gambar 3.11 menunjukkan transisi pada 

siang hari menunjukkan perubahan intensitas yang 

kian meningkat dari titik C menuju D. cahaya yang 

masuk datang dari sela ruang antara ruang C dan 

ruang E serta ruang D dan ruang E.  

E 

Gambar 3. 11. Denah Lobby 

Sumber : Analisa Penulis, 2019 

Gambar 3. 10. Pencahayaan Lobby 

Sumber : Analisa Penulis, 2019 
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Gambar 3.12 menunjukkan skema bagaimana 

cahaya dikontrol dengan kemiringan penutup 

bukaan. semakin tinggi kemiringan penutup bukaan 

maka akan semakin tinggi intensitas cahaya yang 

dhasilkan oleh bukaan. penutupan bukaan ini 

diaplikasikan untuk meminimalisir keluarnya cahaya 

saat menggunakan pencahayaan buatan yang 

nantinya akan menjadi polusi cahaya.  

Untuk ruangan Lobby atau dutunjukkan pada 

huruf e pada gambar 3.11 akan melingkari ke semua 

view yang ada di utara barat dan timur. untuk 

menghindarkan panas dari matahari di titik balik 

utara yakni 39,7 derajat dari horizon pada jam 1 pagi. 

Dengan ketingian bukaan kira kira 3 meter maka 

panjang shading adalah maksimal 3,4 meter. 

e. Ritel 

Ritel memiliki orientasi bangunan ke barat dan 

timur dan dengan bentuk bangunan persegi panjang. 

Ritel ini akan terbagi menjadi dua bagian yakni ritel 

yang menjual sovenir dan ritel yang menjual produk 

mini market.  

berdasarkan hasil dari teori pencahayaan yang 

telah didapat dari bab sebelumnya maka penataan ruang 

yang terdapat di ritel adalah sebagai berikut. 

 

Gambar 3. 12. Detail 

Pencahayaan Lobby 

Sumber : Analisa Penulis, 

2019 

Gambar 3. 14. Pencahayaan Mini Market 

Sumber : Analisa Penulis, 2019 
Gambar 3. 13. Pencahayaan Ritel Tekstil 

Sumber : Analisa Penulis, 2019 



102 

 

 

 

a. Ritel Mini Market | Jelas & Nyaman 

Merupakan ritel yang menjual beberapa 

kebutuhan sehari – hari. Menurut Summers & 

Hebert, (2001) pencahayaan yang menaungi mini 

market haruslah menimbulkan suasana yang jelas. 

Maka pencahayaan yang diterapkan adalah 

pencahayaan yang seragam dengan pencahayaan 

yang konsisten menggunakan pencahayaan buatan.  

 

b. Ritel Sovenir | Kontekstual 

Ritel sovenir akan mengalami rekatyasa 

pencahayaan yang lebih kompleks dikarenakan lebih 

banyak produk yang akan dijual di area ini. Produk 

makanan tidak banyak mendapat kriteria khusus 

maka akan dijelaskan pada gambar 3.13 dan 3.14 

Produk kayu menurut penelitian Teacã 

(2013) akan mengalami perubahan kualitas jika 

terpapar sinar matahari yang mengandung UV, maka 

Gambar 3. 15. Pencahayaan Ritel Souvenir Makanan 

dan Kayu 

Sumber : Analisa Penulis, 2019 
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seperti pada poin D pencahayaan buatan mengarah 

ke bawah  dan pencahayaan alami akan masuk 

melalui skylight yang dihalangi ceiling.  

Produk tekstil yang merupakan batik yang 

berwarna alami/ indigo banyak menggunakan warna 

– warna hijau, biru, dan variasi hitam. Menurut 

penelitian Yaoyuneyong (2016) warna campuran 

hitam, biru, dan hijau akan lebih menonjol jika 

menggunakan warna cahaya daylight, maka seperti 

digambarkan dalam poin A, pencahayaan lami 

banyak dimasukkan dari bukaan utama di kiri dan 

dari kedua skylight yang dihalangi ceiling namun 

tetap mengarah ke arah produk. 

Pada souvenir makanan akan identik dengan 

pencahayaan mini market, namun tetap memiliki 

bukaan. hal ini dikarenakan dalam memilih produk 

souvenir makanan tidak harus melihat dan mencari 

merek khusus, maka intensitas yan dibutuhkan lebih 

rendah dari mini market. 

f. Spa dan Sauna | Pencahayaan Rileks 

Spa dan sauna merupakan tempat yang memiliki 

beberapa spesifikasi terutama pada sauna. Pada spa 

pencahayaan alami akan dapat diaplikasikan dan 

digunakan pada siang hari. Suasana relaksasi pada spa 

tidak akan membutuhkan cahaya yang merata maka 

bukaan yang dibuat di diding dapat diperkecil. 

Menggunakan bukaan yang kecil namun tetap dapat 

melihat view yang ada di luar. 
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Dengan bentuk bangunan yang melingkar untuk 

spa dan bukaan yang panjang maka pelanggan akan 

dapat melihat view dengan panorama yang lebih luas. 

Shading juga ditambahkan untuk menghalau cahaya 

langsung dari matahari. Hal ini akan menimbulkan 

cahaya yang berintensitas rendah yang membuat rileks. 

Sauna merupakan bangunan yang harus dapat 

menjaga panas yang ada di dalamnya. Maka bukaan 

yang ada di sauna ini akan sedikit terutama dari bagian 

selubung terluas seperti dinding. Pencahayaan  utama 

yang digunakan akan tetap pencahayaan buatan. 

 

Bukaan yang dapat ditambahkan adalah dari atap 

yang berbentuk skylight dengan ukuran yang tidak besar. 

Gambar 3. 16. Pencahayaan Spa 

Sumber : Analisa Penulis, 2019 

Gambar 3. 17. Pencahayaan Sauna 

Sumber : Analisa Penulis, 2019 
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Bukaan akan dirancang di beberapa ruang seperti ruang 

sauna dan cooling room yang memuat paling banyak 

aktifitas. 

 

g. Gym | Pencahayaan Menstimulasi 

Gym terletak berdampingan dengan spa dan 

sauna. Perbedaannya adalah gym meiliki view yang 

lebih luas dibandingkan spa dan sauna dan sepenuhnya 

berada di atas air. View yang luas ini akan menjadi salah 

satu keunikan gym. 

Pencahayaan alami yang digunakan dalam gym 

ini akan berfungsi sama dengan pencahayaan buatannya 

yakni dengan memperjelas visual pengguna dengan 

cahaya yang meiliki intensitas tinggi. Maka bukaan yang 

diterapkan akan mengelilingi hampir seluruh ruangan 

gym. 

Orientasi dari gym cenderung mengarah ke utara 

dan selatan , maka akan diambil potongan dari arah utara 

dan selatan. Dalam gambar potongan dapat dilihat 

bahwa gym meiliki atap yang menjorok ke arah utara 

dan selatan. Hal ini digunakan selain untuk menghalaau 

sinar matahari langsung juga akan menghalau 

pencahayaan buatan yang nantinya akan menimbuklan 

polusi cahaya. 
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Gambar 3. 18. Skema Ruang Gym 

Sumber : Analisa Penulis, 2019 
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Dalam gambar 3.19 juga menunjukkan bahwa 

hampir semua bagian akan dapat melihat view dan 

mendapatkan cahaya yang merata. Hal ini sesuai dengan 

suasana yang akan dicapai yakni untuk mencapai suasana 

yang menigkatkan stimulus pengguna menggunakan 

pencahayaan intensitas tinggi , merata, dan dengan suhu 

warna tinggi (daylight). 

3.2.3.2. Pencahayaan Buatan 

a. Sirkulasi & Ruang Luar | Aman, Nyaman, dan Polusi 

Cahaya Minimal 

 Pedestrian dan Jalur Sepeda  

Pada saat malam hari berbeda dengan siang, 

pencahayaan buatan akan menimbulkan polusi terutama 

pada pencahayaan ruang luar. Pencahayaan pedestrian, 

pelabuhan sepeda air, dan parkir speda akan 

menimbulkan polusi cahaya yang harus diminimalisir. 

Untuk kriteria nyaman dan aman adalah semakin 

banyak batas yang di perlihatkan dan kontras dengan 

sekitar . 

Gambar 3. 19. Pencahayaan Gym 

Sumber : Analisa Penulis, 2019 
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Pada gambar 3.20 pencahayaan yang tidak 

menimbulkan polusi cahaya dengan sistem full cutoff yang 

tidak menimbulkan glare sehingga pengguna jalan menjadi 

lebih nyaman dan aman dan dengan pencahayaan dari atas 

akan menimbulkan pencahayaan yang lebih merata ke 

seluruh jalan dibandingkan dengan pencahayaan dari sisi 

kanan dan kiri secara berselang - seling. 

 

 

 

 

 

 

 

Untuk pencahayaan yang ada di bawah akan 

diaplikasikan agar lebih mudah untuk mengidentifikasi 

batasan di kanan dan kiri pedestrian ditunjukkan pada 

gambar 3.21. Lampu jenis ini merupakan full cutoff. Garis 

merah menunjukkan cahaya yang dpantulkan dari material 

non – reflektif  seperti bata merah dengan presentase 

Gambar 3. 20. Downlight Pedestrian 

Sumber : Analisa Penulis, 2019 

Gambar 3. 21. Pencahayaan Samping Pedestrian 

Sumber : Analisa Penulis, 2019 
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reflektifitas hanya 10% – 15%. Sedangkan Garis putih 

mnunjukkan cahaya yang mengarah ke lantai/ tanah dengan 

material yang merefleksikan cahaya seperti cermin/ 

alumunium (reflektifitas lebih dari 80%) Gabungan dari dua 

pencahayaan ini akan diaplikasikan ke semua pedestrian dan 

jalan yang ada di atas perairan penerapannya akan 

ditunjukkan dalam gambar 3.22.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. 22. Pencahayaan Gabungan Pedestrian 

Sumber : Analisa Penulis, 2019 
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b. Kamar Tamu  

 

 

 

Gambar 3. 23. Pencahayaan Kamar Tamu 

Sumber : Analisa Penulis, 2019 
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 Nyaman dan Santai 

Suasana nyaman dan santai dapat diterapkan 

dengan pencahayaan dengan suhu warna rendah. 

Pada gambar 3.23 yang menunjukkan kamar reguler 

menunjukkan pencahayaan di ruang A (kamar tidur), 

B (ruang makan), dan E (spot memancing) 

menggunakan pencahayaan dengan suhu warna 

rendah. Dalam gambar tersebut juga digambarkan 

dua fungsi berbeda dengan warna cahaya yang sama 

namun rekaryasa hanya ditempatkandalam 

kemerataan. Fungsi tersebut yakni untuk bekerja 

lebih merata dan untuk santai lebih tidak seragam. 

dalam gambar 3.23 dijelaskan suasana untuk 

kamar suite relatif sama hampir semua pencahayaan 

menggunkan warna cahaya suhu rendah. Pada 

gambar detail G ditunjukkan bagaimana rekayasa 

cahaya untuk membedakan ruang untuk kamar tidur 

karena ruang untuk berbagai aktifitas menyatu pada 

jenis kamar suite. 

 Akrab atau Intim 

Keakraban dan keintiman diaplikasikan pada 

kamar tidur pada gambar detail G ditunjukkan 

bahawa rekayasa arsitektural diaplikasikan untuk 

membuat cahaya nampak lebih rendah dengan 

pencahayaan yang tidak berbasis peripheral lighting 

atau pencahayaan berbasis dinding.  

 Kegelapan dan Stargazing 

Untuk dapat melakukan stargazing dengan 

baik makan diperlukan adanya ruang untuk 

melakukannnya secara khusus. tempat ini untuk 

kedua jenis ruang tamu adalah pada atap (huruf D dan 
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I). Keduannya adalah sisi paling jauh dari sumber 

pencahayaan buatan.  

Bentuk kedua bangunan yang memiliki 

shading yang menjorok ke depan tidak sekedar untuk 

shading pencahayaan alami melainkan untuk shading 

pencahayaan buatan agar tidak menimbulkan 

pencahayaan yang mengarah ke langit. Bukaan 

diarahkan untuk membentuk perisai untuk 

pencahayaan agar  tidak menimbulkan polusi cahaya. 

 

 Pencahayaan Night Fishing 

Kejelasan pencahayaan digunakan untuk 

mengidentifikasi apakah yang ada di bawah air. 

Menurut teori dari bab sebelumnya pencahayaan 

jenis gelombang cahaya tinggi seperti warna biru 

dapat lebih mudah menembus air. hal ini 

membutuhkan rekayasa arsitektural berrupa shading. 

Huruf F yang menunjukkan kamar suite  mamiliki 

kolam pemancingan didalam kamar sehingga 

pencahayaan tidak akan mengarah ke langit. Pada 

poin E pemancingan akan lebih dirancang untuk 

menjorok ke dalam agar pencahayaan lebih mudah di 

halangi oleh shading. Kolam yang menjorok ke 

dalam ini akan dilengkapi dengan shading yang 

dapat menghalangi pencahayaan untuk menuju ke 

langit. 
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c. Lobby 

 

 Resepsionis | Welcoming & Identity 

Pemisahan antara ruang resepsionis dan ruang 

lainnya dilakukan dalam perancangan ini. Hal ini 

karena ruang ini akan memiliki karakter pencahayaan 

yang berbeda dengan ruang yang lainnya.  

Pencahayaan dengan ciri welcoming membuat 

transisi ruang dengan ketinggian yang dibentuk dari 

kombinasi ketinggian ruang dan pencahayaan. pada 

huruf C pencahayaan akan membentuk transisi dari 

menampilkan ketinggian ruang dan perubahan suhu 

warna menjadi lebih dingin. Transisi pencahayaan 

yang makin tinggi ini dibentuk dengan struktur 

dinding pada bagian C yang melengkung dan semakin 

lurus. 

Puncak transisi adalah pada huruf D yang 

membuat identitas dari laguna yang merupakan 

perairan, maka resepsionis akan sebagian diletakkan 

Gambar 3. 24. Pencahayaan Lobby 

Sumber : Analisa Penulis, 2019 
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di bawah air. Bentuk bangunan yang memiliki puncak 

membuat puncak ruang dengan ketinggian yang 

signifikan.  

 Lobby | Aman, Nyaman dan Publik 

Lobby merupakan ruang untuk berinteraksi 

satu sama lain. Maka suasana yang dibentuk konras 

dengan resepsionis. Suasana aman dan nyaman dan 

publik dibentuk dengan pencahayaan yang memicu 

interaksi pengguna satu dengan pengguna lainnya. 

Pencahayaan ini akan lebih mengarah ke 

pencahayaan yang akrab dan nyaman. Pencahayaan 

yang rencah dengan suhu warna yang rendah akan 

diaplikasikan seperti yang digambarkan pada bagian 

E. Suasana kontras juga telah diberikan pada pintu 

masuk (huruf B) yang memiliki warna cahaya 

berbeda. 

d. Resto dan Pemancingan 

 Sirkulasi | Welcoming Guide light 

  

   Entrance yang welcoming akan menuntun 

pengunjung untuk datang dengan adanya 

pencahayaan yang menggambarkan transisi seperti 

yang ada pada lobby. Perbedaan pada pencahayaan 

Gambar 3. 25. Pencahayaan 

Sirkulasi Resto 

Sumber : Analisa Penulis, 2019 
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ini adalah transisi berada di ruang luar yang 

menggunkana perbedaan ketinggian dari sumber 

cahaya yang menuntun pada pintu masuk. 

 Dining Room | Unik dan Nyaman 

   

   

  Keunikan dalam dining room ini adalah 

hampir keseluruhannya berada di bawah air maka 

pencahayaan akan menambahkan ciri khas dengan 

menembuskan pencahayaan buatan pada air laguna. 

Pada poin C yang merupakan tempat duduk untuk 10 

orang cahaya L1 berasar dari luar yang ditembakkan 

ke dalam poin C namun cahaya L3 diberikan karena 

bentuk meja yang berlawanan dengan sumber cahaya 

L1. 

  Pencahayaan yang mirip dengan poin C 

adalah poin A dan B namun poin tersebut tidak 

memerlukan tambahan cahaya kecuali dari L1 karena 

poin ini hanya mengakomodir meja untuk 2 atau 1 

orang. Pada poin D dan E yang mengakomodir 4 dan 

Gambar 3. 26. Pencahayaan Dining Room 

Sumber : Analisa Penulis, 2019 
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10 pelanggan di tiap meja. Kenyamanan dari 

pencahayaan ini diterapkan dengan membuat 

peripheral lighting yang berasal dari dinding kaca 

yang memberikan cahaya lampu terbias oleh perairan 

laguna. 

 Pemancingan | Jelas dan Nyaman  

Pencahayaan dalam pemancingan akan 

kurang lebih sama dengan pencahayaan yang ada di 

pemancingan pada kamar reguler. Ruang yang 

digunakan untuk spot memancing terletak di atas 

dining room. pencahayaan yang dugunakan untuk 

ruang itu adalah pencahayaan yang nyaman. Untuk 

identifikasi fungsi L2 pencahayaan di dalam air. 

e. Spa dan Sauna | Rileks 

Pencahayaan yang digunakan untuk spa pada 

malam hari hanya akan memperlihatkan batas – 

batas ruang dengan cahaya yang redup dan suhu 

warna rendah. Pencahayaan yang diaplikasikan akan 

ditambahkan dengan beberapa pencahayaan yang 

portabel seperti pencahayaan dengan menggunakan 

lilin atau lampu portabel yang merupakan ciri khas 

kegiatan spa. pencahayaan buatan dari atas yang 

akan mengasilkan cahaya suhu warna rendah seperti 

pada gambar 3.27. 
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Untuk pencahayaan sauna akan digunakan 

pencahayaan yang membuat rileks dan akrab seperti 

pada pencahayaan alaminya. pencahyaan pada 

gambar 3.27 ,menunjukkan pencahyaan yang tidak 

langsung agar tidak menimbulkan glare dan dengan 

rekayasa ceiling agar tidak menembus melalui 

skylight dan menimbulkan polusi cahaya. 

Pencahayaan dengan ketinggian rendah dan warna 

hangat akan membah suasana rileks sekaligus 

keakraban pada sauna. 

 

f. Gym | Menstimulasi 

Pada malam hari gym akan menggunakan 

pencahayaan yang merata dan dengan intensitas yang 

tinggi sesuai dengan suasana meningkatkan aktifitas 

yang diberikan. Hal ini membuat bentuk bangunan 

memiliki shading yang cukup lebar. Rekayasa ini 

Gambar 3. 27. Pencahayaan Spa dan Sauna 

Sumber : Analisa Penulis, 2019 
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Gambar 3. 28. Pencahayaan Gym 

Sumber : Analisa Penulis, 2019 

dilakukan agar cahaya dari dalam tidak keluar ke 

arah langit maka shading akan memantulkan kembali 

pencahyaan ke dalam bangunan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

g. Ritel Resort | Kontekstual 

Ritel resort menjual beberapa produk yang 

memerlukan pencahayaan yang berbeda untuk 

masing – masing produk. Pada saat pencahayaan 

buatan diterapkan maka akan diaplikasikan untuk 

masing – masing kotak yang membagi produk 

berdasarkan pencahayaan yakni dijelaskan melalui 

gambar 3.29. 

 

 

Gambar 3. 29. Pencahayaan Ritel Resort 

Sumber : Analisa Penulis, 2019 
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 Produk Mini Market  

Seluruh produk mini market akan disatukan 

pada satu ruangan yang memiliki pencahayaan yang 

merata yang menimbulkan kejelasan dalam memilih 

produk (poin B). Hal ini dikarenakan produk yang 

ada memiliki merek tertentu yang akan dipilih oleh 

pembeli. Maka   tulisan tersebut harus terlihat di 

bawah pencahayaan yang merata dan jelas. 

 Produk Makanan Khas  

Produk makanan khas sebagian besar 

merupakan produk berkemasan plastik berbentuk 

keripik dan serbuk. maka untuk pencahayaan buatan 

pada bagian ini akan mendekati pada pencahayaan 

mini market. Perbedaan pada pencahayaan ini akan 

lebih rendah intensitasnya hal ini dikarenakan 

pelanggan tidak akan melihat merek produk 

melainkan hanya jenis produk dan ukurannya saja 

maka tingkat kedetailannya akan berkurang 

dibandingkan dengan pencahayaan mini market 

(poin C).  

 Produk Kerajinan Kayu 

Produk kerajinan kayu akan berbentu 

display dengan banyak pencahayaan yang 

bertipe focal lighting. Hal ini diaplikasikan 

karena kayu memilki kedetailan yang tinggi 

yang harus dilihat dari jarak dekat. Kerajinan 

kayu akan di display dengan pencahayaaan 

yang menekankan pada ruang display itu 

sehingga pelanggan lebih akan berkumpul pada 

ruang – ruang display tersebut untuk 

mengamati detail kerajinan kayu (poin D). 
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 Produk kerajinan Tekstil 

Produk kerajiana tekstil merupakan 

batik dengan gabungan warna seperti warna 

hijau, biru dan campuran hitam. Pencahayaan 

yang diaplikasikan merupakan pencahayaan 

yang identik dengan pencahayaan pada siang 

hari. pencahayaan dengan tipe daylight akan 

membuat warna – warna ini lebih menonjol 

(poin A). 

3.2.4. Persoalan Desain Teknologi 

3.2.4.1. Struktur Bangunan Terapung 

Bangunan terpung akan memiliki stuktur yang menopang 

bangunan tersebut ketika berada di atas air. Hal penting ketika 

memilih jenis untuk struktur bangunan yang terapung adalah 

keseimbangan bangunan.  

Seperti pada preseden yang ada, X- Float dan GCP Wood 

Cabins Hotel memiliki sistem struktur yang identik dan terbukti 

telah dapat menjaga keseimbangannya. Perbedaan pada kedua 

struktur bangunan ini adalah pada X – Float menggunakan sistem 

ranka yang rumit dan menggunakan lebih sedikit komponen 

pengapung, sedangkan GCP Wood Cabins Hotel tidak memiliki 

rangka yang menopangnya sehingga membat struktur pengapung 

yang lebih banyak.  

 

 

Gambar 3. 30. Sturktur Apung X- Float (Atas) dan GCP Wood Cabins Hotel (Bawah) 

Sumber : archdaily.com 
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Sesuai dengan fungsi bangunan yang memiliki kolam yang 

memotong ruang dan lebih fleksibel dalam mengakses perairan di 

bawah bangunan maka akan menggunakan struktur yang sama 

dengan GCP Wood Cabins Hotel. dengan penggunaan struktur 

apung yang fleksibel akan lebih mendukung fungsi kolam 

pemancingan.  

Pada gambar 3.31 ditunjukkan koordinasi struktur kamar 

tamu suite dan reguler. Struktur apung ditunjukan pada arsir merah 

dalam denah dan bentuk persegi berwarna abu – abu pada potongan.  

Keduanya menggunakan struktur apung yang mengarah ke orientasi 

terlebar dalam bangunan. Dalam struktur fleksibilitas bangunan 

akan tetap dapat diakomodir. Contoh adalah pada struktur pada 

kamar suite yang memiliki kolam pemancingan di tengah ruang, 

maka struktur dapat menyesuaikan sesuai bentuk kolam yang ada. 

 

3.2.4.2. Stistem Sanitasi Bangunan di Atas Laguna 

Sistem sanitasi untuk pembuangan air kotor akan 

menjadi masalah untuk pembangunan di atas laguna. Hal ini 

dikarenakan pipa yang panjang akan rawan akan kebocoran 

Gambar 3. 31. Penerapan Struktur Apung Pada Kamar Tamu 

Sumber : Analisa Penulis, 2019 
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dan jika terjadi akan sulit dideteksi sebelum air kotor akan 

mencemari laguna. Baberapa sistem sanitasi dapat 

diaplikasikan untuk mengatasi permasalahan ini yakni.  

a. Sistem Drum 

Dalam sistem ini drum akan diletakkan dibawah 

toilet dan akan menampung kotoran yang dihasilkan 

oleh sanitasi bangunan. Drum ini kurang lebih akan 

memiliki kapasitas limbah tiga hari. Setelah itu Limbah 

akan dipindahkan secara manual menuju ke tempat 

pembuangan.  

Sitem ini memiliki beberapa kekurangan 

diantaranya yang paling mencolok sistem ini akan 

merepotkan pegawai mengigat banyaknya toilet yang 

akan diakomodir.  

Meskipun sistem ini akan sangat konvensional 

namun memiliki beberpa kelebihan. Kelebihan dari 

sistem ini adalah hasil kotoran yang dapat dimanfaatkan. 

pemanfaaatan hasil kotoran ini dapat diubah menjadi 

pupuk atau biogas yang meghasilkan energi yang cukup 

untuk menyalakan kompor dan ini juga akan 

menghilangkan masalah bau yang ada. 

 

PENAMPUNGAN BIOGAS

PENAMPUNGAN KOTORAN

Gambar 3. 32. Penerapan Sistem Drum pada Kamar Tamu 

Sumber : Analisa Penulis, 2019 
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b. Biodigester Toilets 

Dari berbagai penelitian sekarang adanya toilet 

yang memanfaatkan bakteri yang didapat dari wilayah 

dingin seperti antartika dengan cara kerja yang unik. 

Bakteri ini merupakan jenis bakteri anaerobik yang 

dapat hidup di wilayah tanpa oksigen dan akan 

membusukkan bakateri aerobik yang ada dalam kotoran 

manusia. Dalam prosesnya sistem ini dapat 

menghasilkan air yang 98 % bebas dari limbah. 

Bass, dkk (2014) dalam teori dalam 

penelitiannya mgngkapkan ada salah satu desai 

penampungan yang portabel dan murah. Plug flow 

adalah salah satu deain penampungan dari Polyethylene 

yang ringan dan portabel dengan ukuran panjang 

banding lebar 1:5. Desain ini cocok untuk diaplikasikan 

dalam perancangan ini.  

Sistem ini memiliki berrbagai keuntungan seperti 

dapat menghasilkan air hampir tampa limbah yang dapat 

dimanfaatkan lagi, dapat dimanfaatkan menjadi biogas, 

dan tidak perlu adanya pembuangan manual. Namun 

begitu kekurangan sistem ini adalah kelangkaannya dan 

sulit didapatkan. Pada Gambar 3.34 dijelaskan aplikasi 

sitem plug flow dalam salah satu bangunan yakni kamar 

tamu. 

 

Gambar 3. 33. Skema Sistem Plug Flow 

Sumber : Bass dkk., 2019 
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PENAMPUNGAN BIOGAS

PLUG FLOW

INPUT OUTPUT

Gambar 3. 34. Penerapan Sistem Plug Flow Pada Kamar Tamu 

Sumber : Analisa Penulis, 2019 


