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BAB 3 

HASIL RANCANGAN DAN PEMBUKTIANNYA 

3.1 Narasi dan Ilustrasi Skematik Hasil Rancangan 

3.1.1 Rancangan Skematik Kawasan Tapak 

Dalam rancangan skematik kawasan tapak penulis mencoba 

menyampaikan bagaimana penerapan zonasi peletakan bangunan dan 

sirkulasi aksesibilitas dalam memasuki lokasi bangunan. 

1. Zonasi Tapak 

Dalam zonasi tapak akan dikelompokkan berdasarkan dua fungsi 

yaitu mall dan apartment. Pertimbangan mall diletakkan pada bagian 

utara karena dapat memaksimalkan daya jual komersialnya dengan 

menghubungan dengan jalan primer. Sedangkan mall pada bagian 

selatan site karena berdekatan dengan kawasan hunian dan pendidikan 

maka dapat memberikan kesan privasi yang lebih serta memiliki akses 

yang tidak terlalu ramai pada selatan lokasi. 

 
Gambar 43 Zonasi Tapak Berbasiskan Fungsi 

Sumber: Analisa Penulis, 2016 

 

2. Aksesibilitas Tapak 

Dalam aksesibilitas tapak aspek yang dipertimbangkan adalah 

bagaimana jalur paling mudah agar dapat memasukin lokasi bangunan 

dari jalan yang paling strategis serta perletakan halte bis agar dapat 

mewadahi transportasi umum. Keterangan dapat dilihat dibawah: 

Hal pertama tentunya mempertimbangkan masuknya sirkulasi 

mobil dan motor untuk kekawasan mall hal ini dapat diakses memalui 

jalan Cik Di Tiro dimana jalan ini merupakan jalan protokol. Dengan 

memanfaatkan sirkulasi atau aksesibilitas bangunan komersial yang 
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terhubung dengan jalun protokol dapat meningkatkan daya 

pemasarannya. 

Kedua adalah sirkulasi masuk kedalam apartment dipisah dari 

akses mall hal ini agar tidak terjadinya penumpukan dalam mengakses 

masing-masing fungsi. Oleh karena itu apartment diakses melalui 

selatan lokasi. 

Ketiga adalah perletakan halte bis yang diletakkan pada bagian 

ujung kiri lokasi dimana dapat memberi fasilitas transportasi yang dapat 

mempermudah pengunggunanya untuk mengakses bangunan mixed use 

atau dapat mengunjungi rumah sakit Panti Rapih yang berada pada 

utara lokasi. 

 
Gambar 44 Aksesibilitas Sirkulasi Tapak 

Sumber: Analisa Penulis, 2016 

3.1.2 Rancangan Skematik Bangunan 

Dalam rancangan skematik bangunan menerapkan 2 (dua) aspek 

dari tema passive cooling, dimana tema tersebut terdiri dari: 

1. Orientation 

Terkait aspek penemuan bentuk bangunan atau dapat disebut 

sebagai building orientation akan mengacu terhadap teori bangunan 

passive cooling dimana orientasi bangunan mixed use ini memiliki dua 

faktor yaitu faktor angin dan matahari. 
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Gambar 45 Diagram Orientasi Bangunan Berbasiskan Matahari 

Sumber: Analisa Penulis, 2016 

 

 
Gambar 46 Skema Gambaran Jatuhnya Sinar Matahari 

Sumber: Analisa Penulis, 2016 

 

Berdasarkan analisis yang berbasiskan sinar matahari, rujukan 

orientasi bangunan akan berbentuk seperti gambar 45, dimana dapat 

memaksimalkan pencahayaan alami yang masuk kedalam bangunan 

dengan memberikan spasi antara masa bangunan mall.  

 

 
Gambar 47 Diagram Orientasi Bangunan Berbasiskan Matahari 

Sumber: Analisa Penulis, 2016 

 

Sedangkan apabila dikaitkan dengan datangnya matahari ditambah 

arah datangnya angin, dimana dengan memberikan spasi antara masa 

bangunan dapat memaksimalkan masuknya angina kedalam masa 

bangunan tentunya dengan bantuan bukaan pada bangunan dapat 

mempermudah terjadinya cross ventilation pada bangunan. 
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2. Building Shape 

Dalam proses merancang gubahan bangunan pada mixed use ini 

menerapkan gabungan antar fungsi mall dengan 4 lantai dan apartment 

9 lantai. Yang pada dasarnya memiliki pengembangan bentukan dari 

bentuk dasar persegi panjang yang lalu dikembangkan menggunakan 4 

(empat) variable passive cooling, yaitu; Central atria and lobbies, 

cross ventilation, orientation, dan building shape. Disisi lain 

penggunaan bentukan dasar agar dapat lebih mengevisiensikan ruang 

yang digunakan. 

 

Gambar 48 Gubahan Mixed Use Building 

Sumber: Analisa Penulis, 2016 

3.1.3 Rancangan Skematik Selubung Bangunan 

 Skematik selubung bangunan yang akan diterapkan pada 

rancangan mixed use building ini, ada berbagai pertimbangan 

menggunakan dasar-dasar dari passive cooling, aspek tersebut meliputi: 

1. External Shading 

External shading yang digunakan berbentuk secara vertikal dan 

horizontal agar dapat menghalangi sinar matahari yang masuk secara 

langsung. Faktor lainnya adalah dengan menggunakan vertical garden 

sebagai media external shading hal ini dapat membantu menciptakan 

iklim mikro disekitar bangunan, dan dengan pertimbangan bentuknya 

dapat menambahkan aspek estetika pada fasad. Hal ini diterapkan pada 

bagian mall maupun apartment. 
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Gambar 49 Gambaran External Shading pada Apartment 

Sumber: Analisa Penulis, 2016 

 

2. Stacked Window 

Stacked window yang digunakan digabungkan sekaligus dengan 

metode secondary skin dan diterapkan pada bagian mall khususnya 

pada bagian luar bangunan agar ruang-ruang dalam mall tetap 

mengalami perputaran udara setiap saat. 

 

Gambar 50 Gambaran Stacked Window pada Mixed Use Building 

Sumber: Analisa Penulis, 2016 

 

3. Double Façade and Buffer Space 

Double Façade dan Buffer Space yang akan digunakan pada 

rancangan mixed use ini adalah penggabungan antara stacked window 
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dan external shading dimana dapat menghalangi cahaya matahari 

langsung, namun tetap memaksimalkan cahaya alami serta memberikan 

ruang diantara external shading dengan hall way (buffer space) agar 

pembungan udara panas dalam bangunan lari ke buffer space lalu keluar 

bangunan. Namun khusus double façade dan buffer space hanya 

diterapkan pada bagian mall. 

 

Gambar 51 Double Facade dan Buffer Space pada Mixed Use 

Sumber: Analisa Penulis, 2016 

 

  

Gambar 52 Skema Double Facade dan Buffer Space pada Mixed Use 

Sumber: Analisa Penulis, 2016 

 

3.1.4 Rancangan Skematik Interior Bangunan 

Dalam rancangan skematik interior bangunan akan menunjukan 

beberapa macam sample tatanan ruang dalam bangunan dalam keseluruhan 
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dan ada juga yang menampilkan kajian khusus para ruang-ruang tertentu. 

Tentunya bagaimana tatanan ruang dalam bangunan juga terpengaruhi oleh 

variable dari tema passive cooling, antara lainnya: 

1. Atrium and Lobbies 

Penggunaan Atrium dan lobby pada bangunan mall terletak pada 

dua sisi bangunan sekaligus yaitu pada sisi timur dan barat bangunan, 

tentunya dengan bukaan pada bagian atas atrium agar dapat 

memaksimalkan sirkulasi udara yang terjadi pada bangunan. 

 

Gambar 53 Rancangan Atrium dan Lobby Pada Bangunan Mall 

Sumber: Analisa Penulis, 2016 

 

2. Passive Ventilation 

Dengan menerapkan bukaan pada tengah bangunan mall yang 

menggunakan sistem atrium dan lobby mengakibatkan lebih mudah 

akses sirkulasi udara pada bangunan. 

 

Gambar 54 Skema Passive Ventilation Pada Bangunan Mall 

Sumber: Analisa Penulis, 2016 

 

3. Opening to Corridors and Between Seperated Room 
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Bukaan yang diterapkan tidak semata pada setiap ruangan namun 

dikhususkan hanya pada bagian corridor. Dengan menggunakan 

metode rancangan mall yang diterapkan adalah semi terbuka, dimana 

agar dapat mempermudah terjadinya sirkulasi perputaran udara dalam 

bangunan.  

 

Gambar 55 Opening to Corridor And Between Seperated Room Pada Bangunan Mall 

Sumber: Analisa Penulis, 2016 

 

4. Tatanan Ruang Kamar Unit Apartment 

Tipe Studio: 

 Yang diperuntutkan untuk pengguna kapasitas satu orang. Dengan 

luasan 35, 5 m2, yang dilengkapi dengan fasilitas bed room, pantry, 

dinning room, living room, bath room, dan balcony. 

 

Gambar 56 Layout Unit Tipe Studio Apartment 

Sumber: Analisa Penulis, 2016 
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Tipe Luxury: 

Yang diperuntutkan untuk pengguna kapasitas 3 orang. Dengan 

luasan 49, 5 m2, yang dilengkapi dengan fasilitas master bed room, 

child bed room pantry, dinning room, living room, bath room, dan 

balcony. 

 

Gambar 57 Layout Unit Tipe Luxury Apartment 

Sumber: Analisa Penulis, 2016 

 

Tipe Suite: 

Yang diperuntutkan untuk pengguna kapasitas 3 orang. Dengan 

luasan 110, 5 m2, yang dilengkapi dengan fasilitas master bed room, 

child bed room, pantry, dinning room, living room, family room, bath 

room, dan balcony. 

 

 

Gambar 58 Layout Unit Tipe Luxury Apartment 
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Sumber: Analisa Penulis, 2016 

3.1.5 Rancangan Skematik Sistem Struktur 

Dalam rancangan skematik sistem struktur bangunan mixed use 

akan terbagi menjadi dua pokok katagori, yang pertama adalah skema 

struktur apartment dan yang kedua adalah skema struktur mall. 

1. Skema Struktur Apartment 

 

Gambar 59 Skema Struktur Apartment 

Sumber: Analisa Penulis, 2016 

 

2. Skema Struktur Mall 

Khusus untuk struktur mall, delatasi yang digunakan terbagi 

menjadi tiga jenis segmen blok bangunan, hal ini diperutkan agar dapat 

memperkuat daya tahan struktur bangunan. 

 

Gambar 60 Skema Struktur Mall 
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Sumber: Analisa Penulis, 2016 

3.1.6 Rancangan Skematik Sistem Utilitas 

Dalam rancangan skematik sistem utilitas bangunan mixed use 

diterapkan beberapa macam jenis dan fungsi utilitas yang berbeda. Hal 

tersebut meliputi: 

1. Sistem Penghawaan Bangunan 

Sistem penghawaan bangunan yang akan diterapkan pada 

rancangan bangunan mixed use meliputi penghawaan alami, 

penghawaan semi-alami dan penghawaan buatan.  

a) Penghawaan Semi-Alami 

Semi-alami adalah menggunakan dinginnya udara, yang 

dimasukkan kedalam bangunanan menggunakan teknologi 

mesin. Penerapan pada rancangan adalah dengan HVAC system, 

sistem ini memasukkan udara dingin yang ada pada luar 

bangunan ke dalam bangunan, proses tersebut juga dapat 

disebut sebagai nocturnal cooling system dalam passive 

cooling. 

 

Gambar 61 Diagram HVAC System untuk Nocturnal Cooling 

Sumber: Analisa Penulis. 2016 

 

b) Penghawaan Alami 

Penghawaan alami yang menggunakan berbagai macam 

metode diantaranya, yaitu penggunaan cross ventilation, 

stacked window, passive evaporation system, atrium dan lobby, 

bukaan atau koridor antar ruang, serta passive ventilation yang 
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diterapkan pada rancangan namun penerapannya berbeda-beda, 

masing-masing poin tersebut tentunya mengikuti standar dari 

passive cooling. 

 

Gambar 62 Skema Cross Ventilation pada Mixed Use 

Sumber: Analisa Penulis. 2016 

 

c) Penghawaan Buatan 

Ketiga adalah pengguna penghawaan buatan yang meliputi 

sistem AC Central dan AC Split. Meskipun penggunaan 

penghawaan buatan merupakan bagian kecil dari sustainable 

mixed use building, penerapannya dikhususkan pada ruang-

ruang tertentu, seperti halnya kamar apartment, meeting room, 

hall way apartment, dll. 
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2. Sistem Perairan Bangunan 

a) Skema Air Bersih 

 

Gambar 63 Skema Air Bersih pada Apartment 

Sumber: Analisa Penulis. 2016 

 

 

Gambar 64 Skema Air Bersih pada Mall 

Sumber: Analisa Penulis. 2016 

 

b) Skema Air Kotor 

 

Gambar 65 Skema Air Kotor pada Apartment 

Sumber: Analisa Penulis. 2016 
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Gambar 66 Skema Air Kotor pada Mall 

Sumber: Analisa Penulis. 2016 

 

3.1.7 Rancangan Skematik Sistem Akses Diffabel dan Keselamatan Bangunan 

Dalam skematik sistem akses diffable dan keselamatan bangunan 

akan dibahas melalui masing-masing poin, dan bagaimana sistem yang 

akan diterapkan pada rancangan mixed use building.  

1. Fasilitas Diffable 

Dalam mewadahi atau memfasilitasi keperluan dari diffable atau 

penyandang cacat disediakan beberapa fasilitas, seperti halnya ‘no 

barrier zone’ dimana menggunakan ramp dengan skala 1:5, sebagai 

akses dalam memasuki bangunan serta menggunakan lift sebagai 

perantara antar lantai.  

 

Gambar 67 Penerapan No Barier Zone Pada Bangunan Mixed Use 

Sumber: Analisa Penulis, 2016 
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Tentunya ada fasilitas lainnya seperti menyediakan fasilitas ‘toilet 

diffable’ dimana menyediakan fasilitas khusus kamar mandi untuk 

penyandang cacat dengan spesifikasi khusus. Berikut skemanya: 

 

Gambar 68 Penerapan Fasilitas Toilet Diffable Pada Bangunan Mixed Use 

Sumber: Analisa Penulis, 2016 

 

2. Keselamatan Bangunan 

Dalam hal keselamatan bangunan tentunya menerapkan berbagai 

macam upaca dalam memberikan keselamatan yang maksimal dalam 

bangunan seperti halnya menggunakan sprinkler, peletakan hydrant, 

dan emergency stair pada bangunan. 

 

Gambar 69 Penerapan Sistem Keselematan Bangunan Mixed Use 

Sumber: Analisa Penulis, 2016 
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3.1.8 Rancangan Skematik Detail Arsitektural Khusus 

Dalam skematik detail arsitektural khsus akan dibahas melalui dua 

katagori passive cooling, antara lain:  

1. Passive Evaporation Cooling 

 

Gambar 70 Kolam Dalam Bangunan 

Sumber: Analisa Penulis, 2016 

Dalam penerapan passive cooling yang dimana menggunakan 

kolam atau elemen air dalam bangunan agar dapat memaksimalkan 

penyaringan udara panas yang masuk kedalam bangunan, melalui 

metode efaporasi air agar menurunkan temperatur udara. 

 

 

Gambar 71 Vertical Garden dan Green Roof 
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Sumber: Analisa Penulis, 2016 

3.2 Evaluasi Rancangan Berbasis Metode yang Relevan 

Penulis mencoba melakukan pembuktian atau evaluasi rancangan 

berbasiskan metode perhitungan dan mengkomperasikan dengan standar 

agar dapat mengetahui apabila window to wall area ratio yang diterapkan 

terhadap rancangan sudah sesuai dengan standar ketentuan rancangannya. 

 

Perhitungan Window to Wall Area Ratio pada bangunan: 

Dengan perhitungan WWR maka dapat diketahui rasio bukaan yang 

ada pada bangunan. Lalu perhitungan akan di katergorikan menjadi dua, 

yaitu bagian fasad bangunan sisi timur dan barat bangunan, dimana 

memang menjadi fokus orientasi bukaan pada bangunan. 

Rumus Umum: 

WWR = Luas Dinding Pada Fasad (LPF) 

    Luas Bukaan Pada Fasad (LBF) 

 

Tampak Timur Sustainable Building: 

PERHITUNGAN WWR 
STANDAR 

WWR 

SESUAI 

/ TIDAK 

Mall Block-A 

WWR = LDF / LBF 

           = 1,641.243 m2 / 1,135.2 m2 

                 = 1.446 

Standar minimal 

yaitu: 1.300 
Sesuai 

Mall Block-B 

WWR = LDF / LBF 

           = 2,265.02 m2 / 1,219.7 m2 

                 = 1.857 

Standar minimal 

yaitu: 1.300 
Sesuai 

Mall Block-C 

WWR = LDF / LBF 

           = 1,281.2 m2 / 573.14 m2 

                 = 2.235 

Standar minimal 

yaitu: 1.300 
Sesuai 

Apartment 

WWR = LDF / LBF 

           = 1,732.5 m2 / 459,164 m2 

                 = 3.773 

Standar minimal 

yaitu: 1.300 
Sesuai 
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Tampak Barat Sustainable Building: 

PERHITUNGAN WWR 
STANDAR 

WWR 

SESUAI 

/ TIDAK 

Mall Block-A 

WWR = LDF / LBF 

           = 1,641.243 m2 / 1,135.2 m2 

                 = 1.446 

Standar minimal 

yaitu: 1.300 
Sesuai 

Mall Block-B 

WWR = LDF / LBF 

           = 2,265.02 m2 / 1,219.7 m2 

                 = 1.857 

Standar minimal 

yaitu: 1.300 
Sesuai 

Mall Block-C 

WWR = LDF / LBF 

           = 1,281.2 m2 / 573.14 m2 

                 = 2.235 

Standar minimal 

yaitu: 1.300 
Sesuai 

Apartment 

WWR = LDF / LBF 

           = 1,732.5 m2 / 306.39 m2 

                 = 5.624 

Standar minimal 

yaitu: 1.300 
Sesuai 

 

  


