
 

BAGIAN 3 

HASIL RANCANGAN DAN PEMBUKTIANNYA 

 

3.1 Narasi dan Ilustrasi Skematik Hasil Rancangan 
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Gambar 3-1 Langkah Menentukan Titik Letak Masa Bangunan 

Sumber : Penulis, 2016 

 

  Dalam rancangan  ini terdapat dua tipe ruangan  olahraga yaitu 

indoor dan outdoor. Ruangan outdoor berupa kolam  renang, jogging track, trek 

sepeda dan  ruangan indoor berupa lapangan badminton hall, fitness center dan  

basketball hall. Khususnya untuk  lapangan indoor menggunakan penghawaan 

alami yaitu dengan bukaan ruangan yang sesuai standar SNI 03-3647-1994, Tata 

Cara Penggunaan Teknik Bangunan Gedung Olahraga), hal ini dikarenakan 

ruangan digunakan untuk aktifitas berat dan mengurangi adanya penggunaan AC, 

sehingga bangunan membutuhkan sirkulasi udara yang cukup untuk mencapai  

nyaman termal dengan pencapaian suhu udara dalam ruang 20,8ºC – 22,8º C 

tanpa menggunakan AC, sehingga pengguna dapat nyaman untuk beraktifitas 

berat. 

Desain pada bangunan berupa pengahawaan alami atau bukaan yang 

cukup yang dapat melindungi matahari langsung yang masuk dalam  bangunan, 

silaunya langit, dapat menggunakan screening atau  tanaman pada bangunan 

tersebut supaya udara dari luar masuk kedalam ruangan sehingga mencapai 

tingkat kenyamanan yang sesuai standar. Cara menentukan kenyamanan yang 

baik adalah dengan menggunakan standar jumlah cahaya matahari, kecepatan 

angin, kelembaban udara dan temperature udara yang berlaku di Indonesia. 

Standar jumlah cahaya matahari yang masuk ke dalam ruangan olahraga berkisar 

antara 200-800 lux (Sport England, 2012). Pada ketentuan SNI 03-3647-1994 
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Tata Cara Penggunaan Teknik Bangunan Gedung Olahraga, sumber cahaya yang 

dibutuhkan : 

1. Untuk latihan minimal 200 lux  

2. Untuk pertandingan minimal 300 lux  

3. Pengambilan video dan dokumentasi dibutuhkan 1000lux 

 

 Apabila menggunakan tata cahaya buatan, harus disediakan generator set 

dengan kapasitas daayanya minimum 60% dari daya terpasang, generator set 

harus dapat bekerja maksimum 10 detik pada saat setelah aliran PLN padam (SNI 

03-3647-1994 Tata Cara Penggunaan Teknik Bangunan Gedung Olahraga). Tata 

warna pada gedung olahraga yaitu koefisien refleksi dan tingkat warna dari 

langit-langit, dinding dan lantai arena harus memenuhi ketentuan sebagai berikut. 

 
Tabel 3-1 Tingkat Refleksi dan Warna dalam Gedung Olahraga 

KOMPONEN KOEFISIEN REFLEKSI TINGKAT WARNA 

Langit-langit 0.5-0.75 Cerah 

Dinding Dalam Arena 0.4-0.6 Sedang 

Lantai Arena 0.1-0.4 Agak Gelap 
Sumber : Penulis,2015  

 

Untuk kecepatan angin tiap bangunan berbeda-beda sesuai dengan fungsi 

dan kebutuhan. Kecepatan angin untuk gedung olahraga : 

A. Olahraga badminton, nilai maksimal yang diperbolehkan hanya 0,2 

m/s (Sport England, 2012)  

B. Untuk cabang olahraga lain, kecepatan angin yang di butuhkan 0,25-

0,5 m/s. Hal ini mengacu pada Lippseimer (1997:38) yang 

menyatakan bahwa kecepatan angin pada suasana yang nyaman 

adalah sebesar 0.25-0,5 m/s/  

C. Untuk suhu didalam ruangan olahraga , maka standar yang digunakan 

adalah standar suhu nyaman di Indonesia , yaitu 22,8 oC -26,8oC (Tata 

cara teknis konservasi energy pada bangunan gedung, 2002 ) 
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Terdapat beberapa cara untuk menciptakan kenyamanan termal dalam 

bangunan menurut Talarosha (2009), ada beberapa cara yang dapat mendukung 

terjadinya kenyaman termal didalam bangunan, seperti orientasi 

bangunan,memasang pelindung pada bangunan (shading device/double skin 

façade), dan menggunakan vegetasi  sebagai pelindung dari matahari. Ketiga cara 

tersebut, cara yang efektif digunakan dalam konteks desain perancangan ini yaitu 

menggunakan shading dan vegetasi. Hal ini dikarenakan vegetasi dan shading 

dapat membantu menurukan temperature udara didalam bangunan, membantu 

terjadinya sirkulasi udara alami ( Lee et al, 2002).  

Berikut ini merupakan cara menghitung bukaan dan shading yang sesuai 

standar kenyamanan termal untuk ruang olahraga. (SNI 03-6575-2001) 

 

 

 

 

Desain jendela 0,9m x 1,8m  

Maka luas jendela yang dibutuhkan untuk suatu ruang olahraga yaitu : 

1. Basketball Hall  = (2400 m2 x 300  Lux)/ 10.000 lux 

 = 72 m2 

Luas jendela total / luas jendela per-satu jendela  

Total bukaan yang dibutuhkan  

72 m2 / (0,9m x 1,8m )  

= 44,4 = 45 jendela 

 

2. Fitness Center   = (1200m2 x 200 Lux) / 10.000 lux 

= 24 m2 

Total bukaan yang dibutuhkan  

24 m2 / 1,62 m2 

14,8 = 15 jendela 
 

3. Badminton Center  = (1300 m2 x 300 Lux)/ 10.000 lux 

      =39 m2 

Luas Jendela : 

(Luas ruang x intensitas illuminasi) / faktor cahaya langit. 
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Total bukaan yang dibutuhkan  

39 m2  / 1,62 m2 

 24 jendela 

4. Kolam Renang       = (2800 m2 x 300 Lux)/10.000 lux 

       = 84 m2 

Total bukaan yang dibutuhkan  

84 m2 /1,62 m2 

 51,8 = 52 jendela 
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Gambar 3-2 Dimensi Bukaan pada Desain Bangunan Sport Center 

Sumber : Penulis, 2016 

 

 Dimensi bukaan sudah ditentukan berdasarkan kesusai dengan fungsi 

bangunan dan jenis bangunan. Desain bukaan untuk sport center ini yaitu 

menggunakan jenis empty windows opening sebagai bukaan sekaligus ventilasi 

untuk sirkulasi udara dan sliding windows opening  digunakan untuk ruangan 

yang memerlukan cahaya dan sirkulasi namun jika sudah tidak digunakan lagi 

ruangan tersebut, jendela ditutup rapat. Penggunaan selubung bangunan pada 

desain ini berfungsi sebagai penghalang masuknya panas matahari secara 

langsung masuk dalam bangunan sehingga suhu ruangan juga dapat berkurang, 

selain itu juga dapat mengurangi masuknya cahaya matahari secara langsung dan 

menambah nilai estetis. 

  

 

3.1.1 Rancangan Skematik Kawasan Tapak 
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Gambar 3-3  Siteplan 

Sumber : Penulis, 2016 

 

 Berdasarkan Peraturan Blok Kridosono, Peraturan Walikota Yogyakarta, 

2009 bahwa  “Pola tapak bangunan memperhatikan bentuk pola geometris, skala, 

proporsi dan balance (keseimbangan). Berdasarkan peraturan tersebut maka 

dalam desain penataan kawasan menggunakan unsur keseimbangan antara bentuk 

pola radial awal dari Kridosono tersebut maka penataan pola kawasan tapak 

menggunkana metode parametric yaitu dengan rumus voronoi yang membagi 

kawasan-kawasan dengan luasan yang kurang lebih luasan sama. 

Konsep kawasan Kridosono yaitu garden city yaitu suatu kota yang 

dikelilingi oleh sabuk hijau/ area alami hijau dimana proporsi bangunan kotanya 

seimbang dengan area hijau pertanian. 

Dengan pola siteplan tersebut membagi kawasan hijau dan bangunan 

fungsional yang tidak berdekatan. Pola penataan bangunan berselingan dengan 

taman supaya aliran udara yang segar dari sisi-sisi bangunan dapat masuk 

kedalam ruangan sehingga ruangan nyaman.  

Pola radial pada siteplan ditunjukan pada jalur-jalur jalan yaitu sebagai  

akses jalur untuk transportasi dan pejalan kaki, kendaraan bermotor, dan sepeda.  

Akses jalur tersebut juga menghubungankan bangunan yang satu dengan yang 

lainnya. 

 

3.1.2 Rancangan Skematik  Bangunan 

 Pola rancangan peletakan bangunan bersarkan view pengamat dari 

kawasan  Kridosono yaitu, sisi selatan berupa parkir mobil pada ruas jalan 

sebelah kanan, hal tersebut dimaksudkan supaya jalur akses kendaraan mudah 

serta kendaraan tidak mudah memasuki kawasan site tersebut karena akan timbul 

jalan alternative untuk menuju jalan ke arah utara. Selain itu akan terjadi 

kemacetan dalam site tersebut. 
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 Gambar 3-4   Skematik Siteplan Kridosono Sport Center 

Sumber : Penulis,2016 

 

 Peletakan masa bangunan untuk basketball hall, badminton hall dan 

fitness center diletakan pada sisi persimpangan jalan supaya bangunan terlihat 

dari segala arah dan memperlihatkan bahwa lokasi tersebut merupakan pusat 

olahraga atau sport center. Khususnya kolam renang view memang tidak terlihat 

dari sisi jalan besar namun terlihat pada sisi dalam site. Letak kolam renang  yang 

berada pada posisi tengah merupakan pusat olahraga yang lumayan banyak di 

minati oleh masyarakat sehingga dijadikan titik pusat dalam site.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 3-4 Arah View Bangunan 

Sumber : Penulis, 2016 

 

Kolam renang diletakan pada bagian pusat site berdasarkan peminat yang 

lebih banyak dan sering dikunjungi setiap hari maka diletakan dipusat. 

 83 



 

 

3.1.3 Rancangan Skematik Selubung Bangunan 

 Rancangan selubung bangunan pada desain ini berupa penutup bangunan 

atap menggunakan material yang menyerap panas, bagian dinding menggunakan 

material beton dan  bukaan secara alami untuk menciptakan kenyamanan termal 

pada ruangan olahraga sekaligus pencahayaan alami. Melalui tanaman-tanaman 

disekitar bangunan memberikan dampak kenyamanan termal dalam ruangan 

menjadi sejuk yaitu terdapat sirkulasi angin yang masuk dalam ruangan. Dibawah 

ini merupakan pertukaran panas dan udara dalam ruangan. 

 
Gambar 3-6  Pertukaran Panas dan Udara dalam Ruangan 

Sumber : www.tropicalclimate.crossventilation.com 

 

 Desain vegetasi  pada tapak bangunan ini dengan pohon yang rindang 

sebagai pengaplikasian dari konsep garden city, selain itu terdapat taman dan 

halaman luas sebagai ruang terbuka hijau. Untuk mengurangi temperature yang 

ada didalam ruangan maka perlu adanya shading pada bangunan tersebut. 

Beberapa macam-macam shading untuk keperluan kenyaman termal supaya suhu 

dalam ruang tidak menjadi panas dan nyaman untuk berkaktifitas.  

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 3-7  Macam-macam shading 
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Sumber : google.com 

 

 Penggunaan shading digunakan pada seluruh bangunan Taman Rekreasi 

dan Olahraga Kridosono ini supaya suhu dalam ruangan  dapat turun dan terasa 

sejuk.  Desain dari setiap bentuk sun shading  bergantung pada lintasan matahari 

di langit, dengan memperhitungkan juga orientasi bukaan pada bangunan. Untuk 

mempermudah dalam mendesain, Wei (2009) dalam master thesisnya  

menggunakan shadow angle  sudut pembayangan dalam mendesain selubung 

bangunan. Terdapat dua jenis shadow angle yaitu HAS (Horizontal Angle 

Shadow). HAS adalah perbedan antara azimuth matahari dengan orientasi pada 

sisi bangunan yang dapat diukur pada titik tepi bayangan jatuh. Semakin kecil 

sudutnya , semakin besar siripnya (La Roche, 2011).  

VSA (Vertical Shadow Angle) adalah sudut pembayangan vertikal yang 

diukur saat ketinggian matahari sejajar dengan sisi bangunan (fasade). Semakin 

kecil sudutnya, semakin besar overhang yang dibutuhkan (La Roche, 2011). 

 

3.1.4 Rancangan Skematik  Interior Bangunan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 3-8  Skematik Interior Basketball Hall 

Sumber : Penulis, 2016 

 

 Sisi bagian utara merupakan pintu masuk sekaligus loket, ruang pegawai, 

ruang pengurus dan ruang loker sebagai tempat penitipan barang bagi penonton. 
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Sisi selatan bangunan terdapat ruang VIP atau conference sekaligus pintu keluar 

masuk pemain. Mushola dan gudang di sisi samping ruang VIP supaya dapat 

mempermudah akses fungsi mushola dan gudang juga tidak terlalu dekat dengan 

fungsi utama. Sedangkan sisi timur dan barat merupakan toilet pemain dan 

penonton.Brntuk susunan ini di fungsikan supaya akses fungsi bagi pemain, 

pelatih, wasit dan karyawan tidak bercampur menjadi satu aktifitas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 3-9 Skematik Interior Badminton Center 

Sumber : Penulis, 2016 

 

 Susunan interior badminton center dan basketball hall juga sama yaitu 

timur laut dan barat daya merupakan fasilitas utama yaitu khusus karyawan, 

pelatih, pemain dan pintu keluar masuk penonton. Untuk sisi timur dan barat 

bangunan merupakan toilet penonton dan ruang ganti pemain.  

Penataan barang-barang olahraga diruangan ini berdasarkan kegunaan 

barang sesuai dengan kebutuhan olahraga yaitu bagian pertama merupakan area 

cardio , bagian kedua angkat beban untuk tubuh bagian atas, kemudian angkat 

beban tubuh bagian tengah lalu area angkat beban tubuh bagian bawah. 

Fasilitas yang diberikan yaitu pintu masuk dan keluar terdapat 2 yaitu 

timur barat supaya jika pengunjung datang dari arah timur dan barat dapat 

langsung mengakses area ini. Untuk sisi utara dan selatan merupakan toilet 

sekaligus ruang ganti pengguna fitness center. 
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Gambar 3-10  Skematik Interior Fitness Center 

Sumber : Penulis,2016 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 3-11 Gambar Skematik Ruang  Kolam Renang 

Sumber : Penulis,2016 

 

Bagian selatan bangunan kolam renang ini merupakan fasilitas umum 

yang digunakan yaitu, bagian lobby  dan pengecekan barang bawaan bagi 

pengunjung. Peletakan kolam renang berada di area tengah supaya mudah dikases 

dari segala arah. 

 

3.1.5  Rancangan Skematik Sistem Struktur Bangunan 

Pada skema gambar 3-12 merupakan skema sistem struktur bangunan 

basketball hall dan badminton center menggunakan basement dengan struktur 

pondasi khusus basement, sedangkan bangunan fitness center  dan  kolam renang 
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menggunakan substructure pondasi batu kali. Untuk bagian upperstructure  

menggunakan material beton dan struktur atap menggunkan rangka baja. 

  

  

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 3-12 Skematik Sistem Struktur Bangunan  Kridosono Sport Center 

Sumber : Penulis, 2016 

 

3.1.6 Rancangan Skematik Sistem Utilitas 

   Rancangan Utilitas pada setiap bangunan yaitu tata letak sumur air 

bersih berdekatan dengan fasilitas kamar mandi dan untuk bak kontrol dan 

pembuangan air kotor berjauhan dengan sumur air bersih supaya mudah 

untuk pengecekan dan tidak mudah berbau.  

 

 

\ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 3-13  Skematik Air Bersih 

Sumber : Penulis, 2016 
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Sumber kebutuhan air bersih pada sumur air bersih setiap bangunan yaitu 

fitness center, badminton hall dan basketball hall disalurkan melalui water pump 

yang akan di pompa kemudian ke jalur filter air akan di filter selanjutnya menuju 

watertank dan mulai disalurkan ke area servis, taman, foodcourt dan kolam 

renang. Untuk pendistribusian khususnya kolam renang, menggunakan sumur air 

bersih yang berbeda. Sistem air bersih yang nantinya akan digunakan pada air 

kolam dan air khusus area toilet dan foodcourt. Pada sistem utilitas kolam renang 

pada dasarnya menggunakan sistem balancing tank untuk mengatur sistem kerja 

air kolam renang supaya tidak terbuang begitu saja.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Gambar 3-14   Skematik Sistem Balancing Tank 

Sumber : aqualandpool.webs.com 

 

Gambar  3-14 diatas  merupakan skematik gambar sistem balancing tank 

yaitu bak penampung air dari sistem over flow yaitu sebuah kondisi dimana level 

air sejajar sampai melimpah keluar tidak dibuang melainkan disirkulasikan 

kembali saat air jatuh ke gutter (saluran pembuangan air) . 

Balancing tank menampung 10% dari volume air kolam renang. 

Maindraine berfungsi menghisap air kolam dengan kecepatan tertentu yang akan 
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diteruskan melalui pompa dan difilter. Dari dfilter dikeluarkan melalui inlet yaitu 

kran pengeluaran air yang sudah melewati tabung filter yang kemudian masuk 

melalui sistem control pH. 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 3-15 Skematik Air Kotor 

Sumber : Penulis, 2016 

 

 Sistem pembuangan air kotor pada bangunan khususnya toilet pengunjung 

dan toilet pemain yaitu air yang berasal dari wastafel, closet dan shower akan di 

bawa menuju septictank secara langsung setelah itu pembuangan akan di 

resapkan melalui sumur resapan yang kemudian disalurkan menuju riol kota. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 3-16  Skematik Grey Water 

Sumber : Penulis, 2016 

 

 Pada gambar diatas menunjukan pembuangan air hujan langsung diserap 

melalui sumur resapan kemudian menuju roil kota, sedangkan pembuangan dari 

foodcourt khususnya pada bak cuci piring perlu adanya saluran tersendiri yaitu 

bak control lemak sebagai penampung hasil sisa cucian yang kemudian langsung 

disalurkan ke riol kota. 
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3.1.7 Rancangan Skematik  Sistem Akses Diffable dan Keselamatan 

Bangunan 

 

  Khusus pengguna difable jika mengunjungi hall atau sarana olahraga 

yangs udah disediakan terdapat fasilitas bagi pengguna difable seperti tempat 

duduk VIP yang  tidak berada pada tribun supaya mempermudah  dan  nyaman 

bagi kaum difable.   

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 3-17 Standar Ramp Tapak Atas dan Samping 

Sumber : Data Arsitek,1936 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 3-18 Toilet Khusus Difable 

Sumber : Data Aristek, 1936 

 

Fasilitas kamar mandi khusus untuk kaum difable juga disediakan ruang 

khusus dengan luasan ruang 1,5m x 1,45m. 

 Untuk mencegah terjadinya kecelakan pada bangunan yang tidak 

diinginkan maka perlunya fasilitas keselamatan pada setiap bangunan yaitu 

APAR untuk dalam bangunan sedangkan untuk diluar bangunan menggunakan 
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hydrant , smoke detector sebagai pendeteksi asap disetiap bangunan disediakan 

dan fire alarm sebagai penanda adanya kebakaran di bangunan.  

 

3.1.8 Rancangan Skematik Detail Arsitektural Khusus 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
Gambar 3-19 Skematik Arsitektural Khusus 

Sumber : Penulis, 2016 

 

 Desain rancangan Taman Rekreasi dan Olahraga Kridosono ini 

menggunakan konsep penggabungan antara arsitektural kolonial dan arsitektural 

modern yang memiliki ciri khas tertentu seperti gambar 3-19 diatas. 

Penggabungan cirri-ciri bangunan kolonial dan modern hanya diambil beberapa 

untuk memunculkan fasad pada bangunan. Ornament horizontal, ornament 

truntum dan kanopi panjang sebagai shading, bukaan yang tinggi dan lebar untuk 

kenyamanan termal dalam bangunan. Barisan pilar-pilar  dan serambi depan 

sebagai penanda bangunan tersebut masih ada keterkaitan dengan bangunan 

sekitarnya yang masih adanya corak nuansa kolonial.  
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3.2 Hasil Pembuktian atau Evaluasi Rancangan Berbasis 

Metode yang Relevan 
 

Analisis Termal Badminton Hall 

 
Gambar 3-20 Analisis Termal Badminton Hall 

Sumber : Penulis, 2016 

 

 Bangunan badminton hall ini menghadap arah barat daya. Pada pukul 

08.00 WIB posisi matahari berada sebelah timur laut dan timur bangunan terkena 

cahaya matahari, sehingga cahaya masuk dalam bangunan secara langsung dan 

hanya sedikit bayangan dari bangunan pada sisi barat daya. Pintu masuk tertutup 

bayangan namun tetap mendapat cahaya. Pada pukul  16.00 WIB massa 
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bangunan menghadap barat daya mendapat cahaya matahari penuh sedangkan 

dinding sisi timur laut mendapat bayangan. Bagian sisi yang kurang terkena 

cahaya matahari perlu adanya tambahan shading yang mengurangi cahaya 

matahari secara langsung masuk ke dalam bangunan selain itu dapat mengurangi 

suhu didalam ruangan. Bagian sisi yang tidak terkena cahaya matahari penulis 

menambahkan vegetasi di sekitar bangunan sebagai bayangan untuk mengurangi 

panas cahaya langsung dan memberikan sirkulasi udara yang baik kedalam 

bangunan 

 Terlihat pada gambar 3-20 grafik diatas menunjukan hasil temperature 

pada bangunan pada tanggal 21 Agustus setelah penulis desain ketentuan syarat 

kenyamanan termal yang sesuai standar yaitu pada pukul 08.00 WIB  suhu dalam 

bangunan menunjukan suhu 19oC dan pada pukul 16.00 WIB menunjukan suhu 

26 oC. Hal tersebut menunjukan bahwa peletakan masa bangunan sudah sesuai 

dengan kenyaman termal untuk aktifitas olahraga. 

 Sedangkan grafik garis berwarna orange  yang menunjukan kecepatan 

angin yaitu tidak sesuai standar karena nilai di bawah standar kecepatan angin 

yaitu 0,2 dengan demikian perlu adanya vegetasi disekitar bangunan menambah 

tingkat kecepatan angin dan kenyamanan pada dalam ruangan supaya terjadi 

sirkulasi udara yang sesuai dengan standar.  

 Kelembaban relative yang ditunjukan pada gambar 3-2-1 berada pada 

angka 40 % pada pukul 08.00 WIB dan 38% pada pukul 16.00 WIB , angka 

tersebut sudah mencapai tingkat kenyamanan (40 % - 60 %) dan tidak terdapat 

nyak kandungan uap air dalam bangunan.  
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Gambar 3-21 Penempatan Bukaan Badminton Hall 

Sumber : Penulis, 2016 

 

 Peletakan jendela/bukaan pada bangunan berpengaruh pada temperature, 

kecepatan angin dan kelembaban udara. Pada gambar 3-21 peletakan dan 

penambahan bukaan pada bangunan badminton hall  di atas berpengaruh pada 

kenyamann termal terlihat pada hasil analisis yang sudah dilakukan pada gambar 

3-22 di bawah ini. 

 

 
Gambar 3-22 Analisis Termal untuk Penempatan Bukaan yang Berbeda pada  Badminton Hall 

Sumber : Penulis, 2016 

 

 Setelah melakukan percobaan dengan peletakan jendela yang berbeda 

tempat menunjukan bahwa temperatur berubah, kecepatan angin 0,2 m/s pda 

pukul 08.00 WIB dan 0,2 m/s  kelembaban udara 42 % dan pada pukul 16.00 
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WIB  0,3 m/s kecepatan angin 0,3 m/s. Kondisi tersebut dinyatakan sesuai 

standar kenyamanan ruang olahraga badminton. 

 

Analisis Termal Basketball Hall  

Berdasarkan analisis yang dilakukan melalui software ecotect  terlihat 

pada gambar 3-23 dibawah pada pukul 08.00 WIB bagian dinding sisi depan 

bangunan terkena sinar matahari  secara langsung, sedangkan sisi samping 

tertutup bayangan sehingga suhu dalam ruangan ini tidak panas. Untuk bagian 

yang terkena sinar matahari langsung perlu bukaan yang sesuai standar dengan 

dimensi 90 x 1800 cm (untuk keseluruhan bangunan dan dihitung sesuai standar) 

dengan sejumlah 45 bukaan untuk bangunan ini. Selain itu sisi bagian yang masih 

terkena cahaya matahari langsung menggunakan shading dan vegeteasi sekitar 

bangunan supaya suhu dalam bangunan menurun dan terasa sejuk. 

Fasiltias olahraga kolam renang ini berbeda dengan fasilitas basketball 

hall, badminton hall dan fitness center ruangan indoor sedangkan kolam renang 

faislitas disini outdoor. Menurut hasil analisis yang dilakukan menunjukan 

bangunan kolam renang yang menghadap ke utara menunjukan bagian sisi timur 
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Gambar 3-23 Gambar Analisis Termal Basketball Hall 

Sumber : Penulis, 2016 

 

  Pada gambar grafik 3-23 diatas  terlihat pada tanggal 21 Agustus suhu 

pada pukul 08.00 WIB mencapai 21 oC dan dinding sisi timur terkena cahaya 

matahari langsung maka bayangan jatuh pada sisi barat dan utara.  Pukul 16.00 

WIB suhu naik menjadi 26 oC , suhu tersebut masih terbilang nyaman 

berdasarkan standar kenyamanan termal dan sisi dinding timur-utara terkena 

bayangan dari bangunan. Pada grafik diatas terlihat bahwa kecepatan angin 

terdapat pada waktu pukul 09.00-18.00 WIB.  

Kelembaban udara ruang basketball hall  yang telah didesain menunjukan 

angka 41% pada pukul 08.00 WIB sedangkan pukul 16.00 WIB menurun menjadi 

38%. Walaupun terjadi penurunan kelambaban sebanyak 2% masih tergolong 

ruangan yang nyaman. 

 

 
Gambar 3-24 Penempatan Bukaan Basketball Hall  

Sumber : Penulis, 2016 

 

Penempatan bukaan yang berbeda tempat mempengaruhi kondisi termal . 

Bukaan yang ditambahkan yaitu sisi dinding sebelah timur dan selatan karena 
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sejalur dengan aliran arah angin yang terjadi. Maka hasil dari peletakan bukaan 

yang telah ditambahkan terlhat pada gambar 3-24 di bawah ini. 

 

 
Gambar 3-25 Gambar Analisis Termal Basketball Hall 

Sumber : Penulis, 2016 

 

 Terlihat pada gambar grafik diatas terlihat terjadi perbedaan dengan 

percobaan pertama pada gambar 3-25, temperatur ruang basketball hall   dari 

21oC menjadi 19 oC dan pada pukul 16.00 WIB temperature tetap. Kecepatan 

angin meningkat dan kelembaban udara menjadi normal. 

  

Analisis Termal Kolam Renang  

Fasilitas kolam renang ini didesain terbuka atau outdoor.  Menurut hasil 

analisis yang telah dilakukan, yaitu bangunan  kolam renang yang menghadap ke 

arauh utara menunjukan bagian sisi timur dinding pukul 08.00 WIB terkena 

cahaya matahari langsung dan sisi barat terkena bayangan oleh bangunan dengan 

demikian penulis mendesain bagian sisi timur bangunan dengan menambahkan 

shading.  Sedangkan untuk orientasi kolam renang dengan lajur sesuai standar 

SNI 03-3647-1994 (Tata Cara Penggunaan Teknik Bangunan Gedung Olahraga, 
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Departemen Pekerjaan Umum, Bandung)  posisi kolam renang menghadap utara 

selatan supaya tidak silau jika terkena sinar matahari pda waktu pagi hari dan 

sore hari. 

 

 
Gambar 3-26 Gambar Analisis Termal Kolam Renang 

Sumber : Penulis, 2016 

 

 Pada pukul 16.00 WIB cahaya matahari pada sisi barat dan sisi timur 

tertutup oleh bayangan bangunan, jadi keseluruhan bangunan ini yang terkena 

sinar matahari secara langsung  pada sisi dinidng bagian luar didesain dengan 

penambahan shading untuk mengurangi temperature didalam ruangan khususnya 

pada bagian lobby kolam renang.  

 Pada gambar grafik 3-26 pukul 08.00 WIB menunjukan temperature 20oC 

kecepatan angin menunjukan 0,2 m/s dan pada pukul 16.00 WIB menunjukan 30 

oC kecepatan angin 0,4m/s. Saat pagi hari suhu dan kecepatan angin sudah masuk 

tingkat kenyamanan termal sedangkan  pada sore hari kecepatan angin memenuhi 
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syarat kenyamanan termal namun panas matahari berada di atas  sisi bangunan 

sehingga lokasi kolam renang terasa sedikit hangat.  

Khusus untuk kolam renang, tidak dilakukan simulasi peletakan jendela karena 

yang menggunakan bukaan hanya ruangan lobby/recepcionist  dan untuk ruang 

ganti menggunakan ventilasi biasa. 

 
Analisis Termal Fitness Center 

 
Gambar 3-27 Gambar Analisis Termal  Fitness Center  

Sumber : Penulis, 2016 

  

Menurut hasil analisis yang dilakukan melalui  software ecotect  terlihat 

pada gambar 3-27  diatas  pada pukul 08.00 WIB  suhu 20 oC  kelembaban udara 

38% . Bagian dinding sisi timur bangunan terkena sinar matahari  secara 

langsung, sedangkan sisi selatan dan barat  tertutup bayangan dan pukul 16.00 

WIB dinding sisi timur-utara tertutup bayangan dengan suhu 22 oC kelembaban 

udara 40%. Angka tersebut sudah mencapai tingkat kenyaman termal namum 

kecepatan angin pada pagi hari yaitu 0,1 m/s dan sore hari 0,3 m/s.  
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Setelah dilakukan percobaan untuk penempatan bukaan yang berbeda 

temapt yaitu penambahan bukaan pada sisi dinding arah tenggara dan barat daya 

mengalami perubahan seperti gambar di bawah ini. 

 
Gambar 3-28  Penempatan Bukaan Fitness Center  

Sumber : Penulis, 2016 
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Gambar 3-29  Gambar Analisis Termal  Fitness Center 

Sumber : Penulis, 2016 

 

Setelah melakukan percobaan terlihat pada gambar 3-29 diatas merupakan 

perbedaan peletakaan dan penambahan bukaan lalu dianalisis melalui software 

ecotect didapatkan hasil pada gambar 3-29  yaitu suhu pada ruang fitness konstan 

yaitu 20oC, kecepatan angin 0,65 m/s pada pagi hari dan 22oC , kecepetan angin 

0,65 m/s pada sore hari  dan kelembaban udara  pada pukul 08.00 WIB 42%, 

pada pukul 16.00 WIB 43%, kondisi ini sudah dinyatakan dalam keadaan yang 

nyaman. 
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