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BAB III

IDENTIFIKASI PEMECAHAN PERSOALAN DESAIN

3.1. Analisa Orientasi Bangunan

3.1.1. Orientasi Bangunan Terhadap Angin.

Kompleks Wisata Aquarium dan Arcade ikan hias yang terletak dipantai

Kukup di mana angin berhembus dari arah 220° sumbu utara dijadikan sebagai

faktor penetu orientasi bangunan untuk memberikan penghawaan alami di

mangan dalam. Untuk dapat mengalirkan udara kedalam maka orientasi ideal

bangunan yang baik adalah dengan penyudutan 20° - 70° dari arah angin guna

mengisap angin yang datang.

Bangunan sebagai
pengisap angin

Orientasi bangunan untuk
Ventilasi alamiah

Arah angin yang datang 220 sumbu utara

Gambar. 2.8. Orientasi bangunan terhadap angin
Sumber: Analisa penulis 2002

27 Ernst Neufert ( Syamsu Amri ). Data Arsitek. Edisi Kedua Hal. 81
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Dengan demikian orientasi bangunan untuk dapat mengisap angin, yaitu ±

270° sumbu utara. Cara ini akan menghasilkan putaran angin yang dapat

menciptakan ventilasi yang baik bagi mang dalam.

Untuk mereduksi kecepatan angin 7 m/det pada bangunan dapat dilakukan

dengan pengaturan dimensi bukaan pada bangunan agar didapat kecepatan angin

yang nyaman bagi mang dalam 3,8 m/det. Dimensi dan arah masuk angin yang

digunakan pada bangunan, seperti teriihat pada gambar berikut ini:

1.
2/3 L 2/3 L

V rata = 42% X 7 m/det = 2,94 m/det

Gambar. 2.9. Orientasi bukaan bangunan terhadap angin
Sumber: Wind.in Architectural and Environmental Design..Hal. 330

Jikalau bangunan memang tidak dapat diorientasikan dengan sudut 20° - 70° maka

dapat digunakan altematif seperti dibawah ini.

1
V rata = 47% X 7 m/det = 3,3 m/det V rata= 45% x 7 m/det= 3,15 m/det

Gambar. 3.0. Orientasi bukaan bangunan terhadap angin
Sumber: Wind, in Architectural and Environmental Design.. Hal. 333
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3.1.2. Orientasi Bangunan Terhadap Matahari

Orientasi fasade dari suatu bangunan yang memanfaatkan iklim sebagai

dasar perancangan sangat tergantung kepada azimuth dan altitude dari letak lokasi

perancangan terhadap sinar matahari. Dengan mencari azimuth dan altitude

nantinya didapatkan fasade bangunan yang terkena sinar matahari dan tidak

terkena sinar matahari dengan demikian orientasi fasade bangunan dapat

diketahui.

Sebelum azimuth dan altitude dicari maka ditentukan terlebih dahulu

waktu matahari sebenarnya. Pantai kukup yang terletak pada 8° LS dan 110° BT

tennasuk sebelah timur meredian waktu tengah matahari sebenarnya adalah:

angka 110° BT terletak diantara titik 105° -120 ° dan lebih mendekati 105°

maka28: 105-110 = 5

= 12.00-(5x4)

= 12.00 - 20

= 11.40 ( waktu tengah matahari sebenarnya )

Untuk menghitung azimut dan altitud maka ditentukan waktu kerja atau

operasional yaitu mulai jam 08.00 - 16.00. Kemudian ditetapkan tanggal bulan

oktober karena mempakan bulan terpanas.29 Sehingga didapat azimut dan altitud

unmk menentukan orientasi fasade pada bangunan terhadap sinar matahari, seperti

teriihat pada table dan gambar berikut ini:

!S lr. Sugiiii MT. Hand Out
29 Ibid George. Lippsmeir.
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Tabel.2.0. Azimut dan altitud

Jam Azimut altitud

08.00 94 35

i 09.00 90 \ 49

\ 10.00 88 i 63

I 11.00 87 \ 78
1 12.00 275 88

\ 13.00 274 ! ~2

\ 14.00 272 ! 58

15.00 270 : 42

i 16.00 269 \ 28

12.00. a =275

13.00. a=274

14.00. a = 272

15.00. a =270' B<4

16.00. a =269

Sumber: Analisa Penulis. 2002

u

Orientjsi fasade

Orientasi

.,- 11.00.a=87
10.00. a = 88°

-> T 09.00. a =90

08.00. a = 94

Gambar. 3.1 Orientasi bangunan terhadap matahari.
Sumber: Analisa Penulis 2002

Untuk menghindari masuknya sinar dan panas matahari langsung pada sisi

bangunan dengan azimut 87° , 94° , 269° dan 275° diperlukan pembayangan agar

niangan tidak tekena sinar matahari langsung yaim dengan menggunakan shading

dan screening.

Dinding fasade bangunan yang terkena sinar matahari langsung

menggunakan bahan yang dapat menyerap panas pada siang hari dan

melepaskannva pada malam hari. Bahan yang cocok unmk digunakan adalah

dinding yang dapat menyerap panas 60% - 75% dan memantuikan 25% - 40%

panas matahari pada waktu siang hari."0 Untuk wadah aquarium yang dindingnya

terkena sinar matahari langsung menggunakan dinding berongga yang menipakan

'" Bambant?Suski\anto. Dasar-dasarEko-Arsitektur.Penerbit Kanisius. hal.64-65
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konstniksi ganda dan efektif untuk menjaga suhu didalam guna memberikan

keamanan bad biota
31

lubang atas

^ -'!•

Di bagian atas dan bawah dinding
diberi lubang (efek cerobong)
sehingga udara bebas bergerak

Dinding luar sebagai baju
dinding (isolasi panas )

Lubang bawah

Gambar. 3.2. Dinding Berongga
SumberGeorg. Llppsmeir. Bangunan tropis.

3.1.3. Bentuk yang Kontekstual Dengan Iklim

Dari uraian diatas ( mengenai orientasi bangunan terhadap angin dan

matahari ), maka bentuk bangunan disesuaikan dengan arah sinar mataliari dan

arah anginn yang terkena bangunan guna mengurangi sinar matahari yang masuk

kedalam bangunan sekaligus memasukan udara kedalam mangan. Perlindungan

terhadap matahri mutlak dibutuhkan hal ini dikarenakan lokasi pengembangan

terletak didaerah pantai sehingga sengatan matahari terasa sangat panas dan

menyilaukan mata.'' Juga karena kegunaan sebagai tempat rekreasi dan tempat

menampung biota laut yang memang membutulikan sinar matahari dengan tidak

melupakan orientasi bangunan terhadap angin yang memang menguntungkan

kedua-duanya. Untuk fasade dengan arah azimut 87°, 269° dan 275° sesuai dengan

'̂ Georg. Lippsmeir. Bangunan Troipsi. Penerbit Erlangga.Hal. 79-81
'2 Ibid. Dipl.Ing. Mangunwijaya
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arah matahari sedangkan untuk fasade 130° sesuai dengan arah angin. Fasade

arah 269° menerima angin yang datang dengan sudut 50° masih dalam tahap

kevvajaran ( 20 - 70° ) sedangkan untuk fasade 130° menerima angin yang datang

tegak lunis bidang fasade.

Azimut 275c D azimuth 87°

Azimuth 269 S Azimut 130

Gambar.3.3. Bentukdan orientasi bangunan terlmdap mataliari dan angin
Sumber:Analisa penulis

Karena bangunan lebih diorientasikan terhadap sinar matahari maka

volume bangunan sebaiknya tidak terlalu besar. Fasade bangunan yang terkena

sinar matahari langsung diperkecil karena dapat menentukan kecepatan serap dan

buang energi bangunan.3"1 Dengan demikian sisi panjang ruang diorientasikan

pada arah azimut 87°, 130°, 269° dan 275° sesuai dengan orientasi terhadap sinar

matahari.

Massa adalah satu massa yang terdiri dari dua lantai dimana lantai pertama

menipakan fasilits rekreasi dan lantai II ( dua ) bagi pengelola. Dengan demikian

niang yang tidak boleh terkena sinar matahari langsung diletakkan dibelakang

-,'' Ibid. Ir. Sugini MT.
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arah sinar mataliari datang untuk mendapatkan efek pembayangan dari bangunan

di atasnya.

Karena bangunan berhubungan erat dengan stmkturnya dengan demikian

struktur juga mempengamhi kenyamanan mang. Maka dari itu dalam penggunaan

stmktur bangunan hams dapat mengalirkan pengudaraan agar dapat memberikan

kenyamanan kepada mang itu sendiri dan juga dapat menahan beban yang

diterima.

3.2. Analisa Penataan Ruang

3.2.1. Penataan Ruang luar

Untuk perencanaan mang luar yang dapat memberikan kemudahan

sekaligus mengendalikan sinar matahari dan angin yang nantinya dapat

memberikan kenyamanan termal terhadap mang dalam, yaim:

1. Dengan membuat space penerima yang langsung berorientasi ke bangunan

yaitu terletak disebelah utara bangunan.

2. Ruang luar sebelah utara bangunan hams ditanami vegetasi rendah agar silau

dan panas matahari dapat dikendalikan sehingga nantinya tidak membuat

panas tapak.

3. Membedakan akses sirkulasi dari parkir ke bangunan aquarium dengan akses

sirkulasi ke pantai yang telah ada.

4. Karena angin yang datang dengan kecepatan 7 m/det telah direduksi oleh

ventilasi maka pemanfaatan tanaman hanya dilakukan unmk dapat

mengendalikan panas yang ditimbulkan sinar matahari terhadap site. Dengan
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penataan vegetasi rendah pada mang luar agar dapat mengendalikan panas dan

silau yang ditimbulkan oleh sinar matahari.

5. Memasukkan unsur alam sebagai pembenmk suasana yang sejuk dan untuk

mengurangi silau dan panas dari sinar matahari.

3.2.2. Penataan Ruang Dalam

1. Penataan ruang dan wadah aquarium.

Seperti telah dijelaskan di BAB II hal 30. Maka penataan mang dan wadah

aquarium hams dapat memberikan kenyamnan bagi pengguna dan juga

keamanan bagi biota dalam menerima sinar matahari baik secara langsung

maupun tidak.

a. Ruang dan wadali aquarium yang biotanya memeriukan perlindungan

terhadap sinar matahari langsung diletakkan pada sisi bangunan seperti

teriihat pada gambar berikut

Ruang dan Wadah aquarium yang U
membutuhkan sinar langsung •

T

Gambar 3.4. Penatan ruangdan wadahaquarium terhadap matahari
Sumber. Analisa Penulis

b. Ruang dan wadah aquarium yang biotanya tidak atau sedikit akan

kebutuhan sinar matahari diletakkan pada sisi bangunan yang sedikit

menerima cahaya matahari langsung.

(>2
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Ruang dan Wadah aquarium yang
Kurang membutuhkan sinar

Gambar 3.5. Penatan ruang dan wadah aquarium terhadap mataliari
Sumber. Analisa Penulis

2. Penataan arcade ikan hias

Biota yang ditampung dalam wadah aquarium aarcade ikan hias

membutulikan cahaya yang berlimpah tetapi juga hams dilindungi terhadap sinar

mataliari agar plantonk tidak berkembang dengan cepat. Dengan demikian

penataan wadah biota pada arcade ikan hias ditempatkan pada sisi yang terkena

sinar matahari langsung atau terlindungi.

Wadah Arcade Ikan Hias

B< *> T

Fasade azimuth 269

Gambar 3.6. Penatan arcade ikan hias terhadap matahari dan angin
Sumber. Analisa Penulis

Karena Arcade ikan hias lebih diorientasikan terhadap matahari maka dengan

demikian fasade 269° mempakan sisi panjang dari arcade ikan hias.
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3. Hubungan Ruang

Dari analisa terhadap matahari dan angin maka dapat ditentukan hubungan

niang yang sesuai dengan kebutuhan akan sinar matahari dan tidak. Juga untuk

memberikan informasi dan pengetahuan akan kehidupan biota laut secara utuh

dan berumt sesuai dengan zona kehidupan biota sesuai dengan tempat hidupnya

kepada pengunjung maka umtan mang hams. Seperti teriihat dari tabel berikut ini:

Tabel 2.1. Hubungan ruang

Hall

Loket

R. Informasi

R. Pemandu

Aquarium zona I

Aquarium zona II

Aquarium zona III

Aquarium zona IV

Aquarium zona V

Aquarium zona VI

Arcade ikan hias

Perpustakaan

Laboratorlum penelitian.

Istirahat

R. pengelola managerial

R. Pengelola Operasional

Gudang

KM WC

Sumber: analisa

Keterangan: D = Dekat.

J = Jauh.

S = Sedang.
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3.3. Analisa Bukaan

3.3.1. Arah Orientasi Bukaan

Dari hasil analisa mengenai orientasi terhadap arah sinar matahari maka

didapat orientasi jendela yang sesuai dengan arah sinar matahari. Dan juga

terhadap kebutuhan akan sinar matahari bagi biota.

Dibutuhkan pembayangan untuk
matahari pagi hingga siang hiari

(jendela A)

Dibutuhkan pembayangan untuk t Dibutuhkan pembayangan untuk
matahari pagi hinggasianghari S matahari sianghingga petanghari

(jendela C) (jendela D)

Gambar. 3.7.Orientasi bukaan terhadap matahari
Sumber: Analisa Penulis 2002

Dari hasil analisa diatas maka didapat untuk bangunan aquarium sebagai berikut:

1. Fasade arah azimut 78° menerimasinar matahari pada siang hingga sore hari

2. Fasade arah azimut 130° menerima sinar matahari pada siang hingga sore hari

3. Fasade arah azimut 269° menerima sinar matahari pagi hingga siang hari

4. Fasade arah azimut 275° menerima sinar matahari pagi hingga sore hari

Dengan demikan fasade arah azimut 78° dan 130° dibutuhkan

pembayangan pada siang hingga sore hari agar sinar matahari yang masuk

kedalam bangunan tidak langsung. Sedangkan fasade 269° dan 275° dibutuhkan

pembayangan pada siang hingga sore hari agar sinar yang masuk kedalam

bangunan tidak langsung.

Dibutuhkan pembayangan untuk
matahari siang hingga petang hari

(jendela B)
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Dari analisa diatas maka didapat untuk arcade ikan hias sebagai berikut:

Fasade arah azimut 269° menerima sinar matahari pagi hingga petang dan siang

hingga petang hari. Dengan demikian dibutuhkan pembayangan dari pagi hingga

petang hari agar sinar matahari yang masuk tidak langsung. Dan juga menerima

angin dengan penyudutan 50°.

Dibutuhkan pembayangan untuk
matahari siang hingga petang.

Dibutuhkan pembayangan untuk
matahari pagi hingga siang hari

juga menerima angin dengan S
penyudutan 50

Gambar. 3.8.Orientasi bukaan bangunan arcade ikanhias
terhadapmatahari dan angin

Sumber: Analisa Penulis 2002

Dari hasil analisa terhadap arah angin datang dimana arah angin datang

220° terhadap sumbu utara maka fasade bangunan arah 130° dan arah 269°,

Demikian juga dengan fasade arcade ikan hias arah 269° dibuat bukaan untuk

dapat mengalirkan udara kedalam mangan.

Orientasi bukaan terhadap angin

Gambar. 3.9.Orientasi bukaan terhadapangin
Sumber: Analisa Penulis 2002

> T

> T
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Dari hasilanalisamaka didapat untuk bangunan aquarium sebagai berikut:

1. Fasade arah azimut 269° menerima angin dengan penyudutan 50° maka dapat

menggunakan pendistribusian udara seperti teriihat pada gambar2.6 hal 56.

2. Fasade arah azimut 130° menerima angin tegak lums terhadap bidang fasade

sehingga dapat menggunakan pola pendistribusian udara seperti teriihat pada

gambar 2.7. hal. 56

3.3.2. Dimensi

Untuk dapat mereduksi angin yang berhembus dengan kecepatan 7 m/det

dibutuhkan pengaturan dimensi yang sesuai dengan kebutuhan mang itu sendiri.

Udara yang bergerak didalam mang hams sesuai dengan udara yang masuk

sehingga kenyamanan terhadap penghawaan alami dapat tercapai dengan baik.

Dengan perhitungan dibawah ini akan didapat dimensi bukaan untuk memperoleh

penghawaan alami didalam mang.

/. Perhitungan Luas Lubang Ventilasi*4

A = SL
V x WAF x VVPF

Q = q x Kapasitas maksimal pengunjung

keterangan:
A : Luas lubang ventilasi ( m2)
Q : Flow rate untuk selumh

kapasitas niang ( nr / det)
V : Kecepatan aliran udara

dalam mang ( m/det)
q : Flow rate unmk satu orang

(m7det orang)
WAF : Window Air speed Factor
WTF : Window Porosity Facrtors

•'4 Ramsey/ Sleeper. Architectural Graphic Standar. Edisi 9. hal 713
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Jika Aquarium I, I, III, IV dianggap sebagai zona 1 kemudian aquarium V

zona 2 begitu juga selanjutnya, dan jika tiap zona pada aquaarium ini dianggap

sebagai suam sistem ventilasi tersendiri, maka luas lubang ventilasi yang

dibutuhkan untuk tiap zonadan mang lainnya adalah:

1. Zona I

Kapasitas pengunjung = 30 orang

Flow rate untuk kapasitas kapasitas pengunjung :

Q = 30x0,05 = 1,5 nrVdet

Maka luas inlet ventilasi

A = SX
V x WAF >. WPF

1.5

7 x 0,35 x 0,75

= 1,5
1,84

= 0,82 nv"

Tabel.2.2. Perhitungan flow rate dan luas inlet
Ruang Kapasitas

pengunjung
(orang)

Flow rate

(Q)
Luas Inlet

(A)

Aquarium zona I 30 1.5 m' det 0.82 m'

Aquarium zona II 30 1.5 m~ det 0.82 m'

Aquarium zona III 35 1,75 m~ det 0.95 nr

Aquarium zona IV 30 1.5 nr det 0.82 nr

Aquarium zona V 30 1.5 m~ det 0.82 m2
Aquarium zona VI 30 1.5 mf det 0.82 nr

Arcade ikan hias 27 1.35 m' det 0. 73 m-

Operasional /computer 14 O. 7 m' det 0.38 m2
Perpustakaan 14 0. 7 m~ det 0.38 m'

Pengelola operasional 32 1.6 m' det 0.87 m-

Pengelola manajerial 15 0.75 mr det 0.40 m-

Sumber: Analisa penulis.
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3.3.3. Elemen-elemen Bukaan

1. Perhitungan Shading dan Sirip

Shading dan Sirip digunakan pada fasade bangunan yang menghadap sisi

A, B, C dan D. Penggunaan shading (pembayangan) yang dapat diaftir secara

mekanis akan lebih menguntungkan karena dapat disesuaikan dengan sudut jatuli

bayangan matahari, selain itu pembayangan dapat meminimalkan masuknya sinar

matahari secara langsung ke dalam bangunan. Sebagai contoh perhitungan

shading pada fasade azimuth 275 ( A ). Fasade yang lainnya dapat dilihat pata

table berikut.

a. Bayang vertikal dan horizontal pada tanggal 6 bulan Oktober jam 08.00 yang

menghadap azimute 275° ( A )33

i. Bayangan Vertikal : 82°

ii. Bayangan Horizontal : 80°

Maka lebar shading dan sirip pada jendela:3b

Gambar. 4.0.Arahbayangan vertikal
Sumber: Analisa Penulis 2002

" Ibid. Georg. Lippsmeir
" Ibid. Ir. Susini

X = tinggi jendela (t)
tg. a

= t

tg. 82
t

7,115

= t/7,115 cm
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Gambar. 4.1. Arah bayangan horizontal
Sumber: Analisa Penulis 2002

Kompleks WisataAquarium dan Arcade Ikan Hias

Z = lebar jendela (1 )

tg.80

5,671

1/5,671 cm

Tabel.2.3. Perhitungan tinggi dan lebar shading
Fasade Jam Bayangan

Vertikal

( tg a )

Bayangan
horizontal

Tinggi
jendela

(t/tg.a )

Lebar

jendela

(l/tg$)

A (azimuth 275 ) 08.00 82' 80' t 7.115 cm I 5.671 cm

B (azimuth 78') 16.00 85 75 t • 11.43 cm I 3.732cm
C (azimuth 269') 08.00 85 80 t 11.43 cm I 5.671cm

D(azimuth 130) 16.00 45" 28 t cm I 0.532 cm
Sumber : Analisa

3.4. Analisa Pancahayan Buatan

Bagi pengunjung pada zona V dan VI dimana zona ini biotanya tidak

memeriukan sinar mataliari maka membutuhkan pencahayaan buatan untuk

memberikan kejelasan objek pamer kepada pengunjung,yaitu dengan cara:

a. Untuk wadah aquarium yang tidak membutuhkan sinar matahari maka sumber

cahaya hams diletakkan didalam wadah agar pengamatan pengunjung

terhadap objek pamer teriihat dengan jelas.
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Gambar. 4.2.. pencaliayaan dalam wadah
Sumber: Analisa penulis

i. Zona V

Jika tinggi perletakan wadah aquarium ( wadah Khusus) 296,52 cm ( lihat

3.4.2. analisa jarak pandang horizontal, lihat tinggi perletakan wadah )

maka tinggi lampu 296,52 + 25 cm = 321,51cm

ii. Zona VI

Jika tinggi perletakan wadah aquarium ( wadah besar ) 232,82 cm ( lihat

3.4.2. analisa jarak pandang horizontal, lihat tinggi perletakan wadali )

maka tinggi lampu 232,82 + 0,25 m = 257,82 cm

b. Untuk mencapai pola pembayangan yang efekti, sumber cahaya hams

diletakkan sedekat mungkin pada bidang pandang, pada sisi dalam dinding

diatas bidang pandang. Hal ini untuk mencapai efek terang Pada sisi objek

pandang yang menghadap kearah pemirsa.
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7T

AL

Gambar. 4.3. letak lampu dalam wadah
Sumber: Analisa penulis

i. Zona V

Jika tinggi perletakan wadali aquarium ( wadah Khusus) 296,52 cm (lihat

3.4.2. analisa jarak pandang horizontal, lihat tinggi perletakan wadah )

maka tinggi lampu 296,52 + 25 cm = 321,51cm

ii. Zona VI

Jika tinggi perletakan wadah aquarium ( wadah besar ) 232,82 cm ( lihat

3.4.2. analisa jarak pandang horizontal, lihat tinggi perletakan wadah )

maka tinggi lampu 232,82 + 0,25 m = 257,82 cm

c. Untuk menghindari sama sekali terjadinya kesilauan, sumber cahaya hams

dihalangi dari pandangan mata langsung.

r

>u

Gambar. 4.4.. l.etak lampupada ruangpengamatan
Sumber: Analisa penulis
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Tetapi perlu dicatat juga kuat cahaya dan energi panas lampu juga

mempengamhi kualitas penerangan terhadap benda pamer dengan demikian

penentuan lampu yang digunakan mempakan sesuatuyang hams diperhatikan.

3.5. Analisa Jarak Pandang

3.5.1. Analisa Jarak Pengamatan Vertikal Pada Bidang Pandang

Analisa jarak pandang digunakan unmk memberikan kenyamanan visual

(jarak pandang) terhadap objek, sehingga memberikan kenyamanan untuk melihat

objek pandang dapat tercapai dengan baik. Yaitu dengan perhitungan sebagai

berikut: I

J

hb EH

+

Gambar 4.5. Jarak pandang vertikal
Sumber. Ramsey Sleeper. Architecture GraphicStandar. Edisi 9

1. Aquarium wadahkecil (125 x 250 x 125 cm)
J = t =125 = 123,846 cm

2xtg30° 2x0,577

2. Aquarium wadahbesar (150 x 300 x 150 cm)

J _L 150 148,846 cm

2xtg30° 2x0,577

3. Aquarium wadah khusu ( 450 x 250 x 250 cm j

J = L = 250 = 248,846 cm
2xtg30° 2x0,577



Kompleks WisataAquarium dan Arcade Ikan Hias

4. Arcade ikan hias (200x 100x 100 cm)

J = t 100 = 86.66 cm

2xtg30° 2x0,577

3.5.2. Analisa Jarak Pengamatan Horizontal pada Bidang Pandang

50

Gambar4.6. Jarak pandang horizontal
Sumber. Ramsey Sleeper. Architecture GraphicStandar. Edisi 9.

I. Aquarium wadahkecil (250x 125x 125 cm)

J = L _= 250 = 58,28 cm
2xtg65° 2x2,145

2. Aquarium wadah besar ( 300 x 150 x 150 cm)

J _L = 300 = 69,93 cm

2xtg65° 2x2,145

3. Aquarium wadah khusu ( 500 x 250 x 250 cm)

J = L = 500 116,55 cm
2xtg65° 2x2,145

4. Arcade ikan hias (200 x 100 x 100 cm)

J = t 200 46,62 cm
2xtg30° 2x2,145
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Sebagai dasar perhitungan jarak pandang, maka diambil jarak terbesar dari skala

hasil perhitungan jarak pandang vertical dan horizontal, yaitu

a. Unmk aquarium wadah kecil : 123,846 cm, dibulatkan 124 cm 1)

b. Untuk aquarium wadah besar : 148,846 cm, dibulatkan 147 cm 2)

c. Untuk aquarium wadah khusus : 246,846 cm, dibulatkan 247 cm 3)

d. Unmk aquarium wadah arcade : 46,62 cm, dibulatkan 47 cm 4)

Untuk ketinggian perletakan wadah aquarium, yaitu:

a. Aquarium wadali kecil

h min = 148 - ( 124 x tg 30 ) = 76,45 cm

hmaks= 148+ ( 124 x tg 30 ) = 219,48 cm

b. Aquarium wadah besar

hmin = 148-( 147 xtg30 ) = 63,18 cm

h maks = 148 + (147 x tg 30 ) = 232,82 cm

c. Aquarium wadah khusus

hmin = 148-( 247 xtg30 ) = 5,48 cm

h maks= 148 + ( 247 x tg 30 ) = 296,52 cm

d. Aquarium wadah arcade ikan hias

hmin = 148-( 47 x tg30 ) = 120,88 cm

hmaks= 148+ ( 47 x tg30 ) = 175,12 cm
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3.5.4. Analisa Kesilauan

Silau yang terjadi pada niang luar yang disebabkan karena sinar matahari

dapat diatasi dengan menggunakan unsur alam yaitu vegetasi rendah dan pohon.

Terjadinya kesilauan diakibatkan kecemerlangan latar belakang melebihi

kecemerlangan bendanya. Wadah aquarium sebagai latar belakang mempunyai

wama kebim-biman dan juga sinar matahari yang masuk dapat menyilaukan

mata, hal ini berarti silau yang timbulkan latar belakang kuat. Jadi untuk

memberikan kenyamanan visual maka wama dinding sebagai bagian dari

pengamatan dianjurkan lebih gelap dan lembut ( mengurangi kecemerlangan latar

belakang ) agar wadah aquarium sebagai objek utama pengamatan dapat teriihat

jelas, wama yang sesuai adalah wama yang mempunyai pantulan 6 % - 12 %.

3.5.4. Analisa Kontras

Contrast diperoleh dari rasio kecemerlangan diantara objek dengan latar

belakang yang dibandingkan. Hal ini diharapkan mampu membantu dalam

membedakan antara benda dengan latar belakangnya. Pantulan cahaya benda-

benda disekitarnya, kedudukan matahari dan cuaca akan mempengamhi nilai

kontrasnya.

Kontras dipengaruhi nilai ketajaman cahaya benda itu sendiri, latar

belakangnya maupun keadaan disekelilingnya. Maka rasio kecemerlangan benda

dengan objek semakin besar, kemampuan untuk membedakan semakin jelas.

Sudut pandang dapat mempengamhi contrast ± 85%, sedangkan batas sudut
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pandang 0°- 40°. Jadi rasio kontras antara benda dengan latar belakang nilainya

lebihbesar, hal ini unmk memudahkan dalam membedakan antara keduanya.

Karena wama mempengamhi daya pantul terhadap kecemerlangan suatu

benda atau latar belakangnya. Menumt munseel dikelompokkan nilai wama

sangat gelap sampai terang. Karena latar belakangnya aquarium yang berisi air

maka unmk memberikan kecemerlangan bendanya akan dipilih wama gelap,

secara tunggal maupun kombinasi antara wama dengan skala munseel antara 6 -

8,5 (wama-wama gelap )/' Dalam aquarium wama dominan adalah violet, maka

wama dinding tidak boleh sama dengan wamayangdihasilkan oleh aquarium.

Penentuan wama menumt arah mang terhadap sinar matahari:

1. Ruang yang menghadap arah azimut 78° dan 275° diberi wama lebih hangat (

merah muda, orange, coklat)

2. Ruang yang menghadap arahazimuth 130° dan 269° diberi wama sejuk ( hijau

muda, bim muda)

3.6. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisa terhadap persoalan-persoalan yang hams

diselesaikan, maka dapat diambil kesimpulan mengenai komponen-komponen

desain sebagai berikut:

1. Orientasi ideal bangunan terhadap arah angin datang ( 220° sumbu utara )

yaitu dengan penyudutan 20-70°. Dengan orientasi demikian dimensi bukaan

dapat mereduksi angin sebesar 42 % agar didapat kecepatan udara didalam

'7 Ernst Neufert. Svamsul Amril. Data Arsitek jilid 1. Edisi keduaPenerbit Erlang«a. 1993.
hal. 16-17
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mang yang nyaman sebesar 3,8 m/det yaim fasade bangunan arah azimut

269°. Fasade bangunan arah azimut 130° menerima angin tegak lums bidang

fasade hingga bukaan dapat mereduksi angin 45 - 47 %.

2. Waktu tengah matahari sebenarnya yaitu jam 11.40

3. Orientasi bangunan terhadap matahari dengan arah azimuth 87°, 130°, 269°

dan 275° diperlukan pembayangan. Sehingga orientasi jendela untuk

pencahayaan diletakkan pada fasade arah azimuth 87°, dan 130° menerima

sinar matahari pada siang hingga sore hari, sedangkan jendela pada fasade

arah azimut 269° dan 275° menerima sinar matahari pada waktu pagi hingga

siang hari.

4. Orientasi panjang bangunan arcade ikan hias terhadap matahari yaitu arah

azimut 269° dan diperlukan pembayangan dari pagi hingga petang hariuntuk

wadahnya diletakkan disebelah yang terkena sinar matahari. Orientasi

terhadap angin datang yaitu arah azimuth 269° dengan penyudutan 50°

sehingga dapat memberikan penghawaan alami secara terus-menerus.

5. Dinding bangunan yang terkena sinar matahari langsung menggunakan bahan

yang menyerap sinar matahari 60 - 70 % dan memantulkan 25 - 40 %. Dan

untuk dinding yang wadahnya terkena sinar matahari langsung menggunakan

dinding berongga.

6. Bentuk bangunan disesuaikan dengan arah sinar matahari dan angin guna

mengurangi sinar matahari yang masuk kedalam bangunan dan memasukkan

angin secara terns menenis.Volume bangunan sebaiknya tidak terlalu besar

guna membuang energi yang diserap oleh bangunan. Dan fasade bangunan
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yang terkena sinar matahari langsung diperkecil. Sisi panjang bangunan

diarahkan azimuth 87°, 130°, 269° dan 275° sesuai dengan orientasi terhadap

matahari dan angin.

7. Massa bangunan adalah sam massa yang terdiri dari lantai pertama sebagai

fasilitas rekreasi dan lantai ke dua sebagaibagian operasional.

8. Penataan mang luar:

a. Space penerima terletak disebelah utara.

b. Ruang luar sebelah utara hams ditanami vegetasi rendah guna

mengendalikan panas yang terkena tapak.

c. Pembedaan akses sirkulasi kebangunan dengan yang telah ada.

d. Unsur alam digunakan sebagai pembentuk suasana sejuk

9. Penataan mang dalam:

a. Ruang dan wadah aquarium yang memeriukan sinar matahari diletakkan

pada sisi bangunan arah azimuth 87° dan 275°

b. Ruang dan wadah aquarium yang tidak membutuhkan sinar matahari

diletakkan pada sisi bangunan arah azimuth 130° dan 269°

c. Dalam peneruan mang dalam guna memberikan informasi yang umh

kepada pengunjunghubunganmang sangat menetukan.

10. Pencahayaan buatan:

a. Untuk wadah aquarium sumber cahayanya diletakkan didalam aquarium.

b. Untuk mang pengamatan sumber cahaya hams dilhalangi dari pandangan

mata.
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11. Karena bangunan hams dapat memberikan kenyamanan bagi pengunjung

maka Penggunaan stniktur bangunan hams dapat mengalirkan pengudaraan

agar dapat memberikan kenyamanan kepada mang itu sendiri dan juga dapat

menahan beban yang diterima.

12. Penentuan wama menumt arah mang terhadap sinar mataliari:

a. Ruang yang menghadap arah azimut 78° dan 275° diberi wama lebih

hangat ( merah muda, orange, coklat)

b. Ruang yang menghadap arah azimuth 130° dan 269° diberi wama sejuk

( hijau muda, bini muda).
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