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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. Pemahaman judul 

2.1.1. Pengertian 

Perencanaan dan Perancangan Pusat Industri Mikro Kota Kupang  

(Dengan pendekatan artsitektur hijau)  

Untuk dapat mendalami judul  diatas secara keseluruhan, berikut ini di 

jelaskan beberapa pengertian yang berkaitan dengan judul sebagai berikut : 

a) Perencanaan: Drs. Peter Salim dan Yeni Salim. ( kamus bahasa 

Indonesia kontemporer,  1997 : 1260) 

- Rencana  : rancangan, buram, konsep, naskah surat, cerita, laporan 

pemberitaan, catatan terutam dalam rapat, acara pogram, artikel, makalah, 

niat. 

- Berencana  : mempunyai rencana. 

- Merencana  :bercerita. 

- Merencanankan  :Mengkonsepkan, menyusun konsep, merancang, 

menguraikan, menyusun laporan, memaksudkan. 

- Perencana  :menyusun konsep, orang yang merencanankan perancang. 

b) Perancangan 

 Rancang : 

Desain bangunan (Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi 2, 1995, hal 815). 

 Perancangan :  

Proses, cara,perbuatan merancang (Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi 2, 

1995, 815). 

c) Pusat  

1 tempat yang letaknya di bagian tengah: Istana Merdeka letaknya di -- kota 

Jakarta; 2 titik yang di tengah-tengah benar (dalam bulatan bola, lingkaran, dan 

sebagainya): -- bumi; -- lingkaran;3 pusar; 4 pokok pangkal atau yang menjadi 
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pumpunan (berbagai-bagai urusan, hal, dan sebagainya): perguruan tinggi harus 

menjadi -- berbagai ilmu pengetahuan;5 orang yang membawahkan berbagai 

bagian; orang yang menjadi pumpunan dari bagian-bagian(Kamus Besar Bahasa 

Indonesia, Edisi 2, 1995, 815). 

d) Industri/in·dus·tri/ n  

 kegiatan memproses atau mengolah barang dengan menggunakan sarana 

dan peralatan, misalnya mesin; sumber: kamus bahasa indonesia lengkap, 

Eko hadi wiyono) 

e) Mikro1/mik·ro/ 

  a 1 kecil; tipis; sempit: ditinjau secara -- tempat itu hanya pantas untuk 

pasar; 2 berkaitan dengan jumlah yang sedikit atau ukuran yang kecil 

f) Kota: 

  Daerah pemerintah, perumahan dan bangunan-bangunan yang merupakan 

satu  (kamus umum Bahasa Indonesia, 1997,157) 

g) Kupang  

 (ibu kota Propinsi Nusa Tenggara Timur) : nama tempat / lokasi 

beradaPendekatan : -  Proses perbuatan, cara mendekati Usaha dalam 

rangka aktifitas penilitian untuk mengadakan hubungan dengan orang 

yang diteliti, atau metode-metode untuk mencapai  pengertian tentang 

masalah penelitian.(sumber: Kamus Besar Bahasa Indonesia,Balai 

pustaka,1998) 

h) Dengan 
 

 /de·ngan/ p1 beserta; bersama-sama: ia pergi -- anak istrinya; 2 dan: Saman -- 

Simin tinggal sekampung; 3 memakai (menggunakan) suatu alat: melempar -- 

batu; menusuk -- belati; melukis -- cat;4 kata penghubung menyatakan 

hubungan kata kerja dengan pelengkap atau keterangannya: bermain -- 
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temannya; 5 kata penghubung untuk menerangkan cara (bagaimana terjadinya 

atau berlakunya); sambil; seraya: ia menjawab -- tersenyum; harus datang 

sendiri -- membawa ijazah; 6 kata penghubung menerangkan (sifat): 

diperhatikan -- sungguh-sungguh; gawangnya dijaga -- ketat; menyerang -- 

gagah berani; 7 oleh; karena: lemarinya penuh -- buku; 8 atas: -- kemauan 

sendiri; 9 penghubung untuk menyatakan keselarasan (kesamaan, kesesuaian): 

menyesuaikan -- keadaan lingkungan; mukanya mirip -- ibunya; 

-- sendirinya sendiri (dengan arti yang lebih kuat); otomatis: bergerak – 

sendirinya 

i) Pendekatan[pen·de·kat·an] 

 1) proses, cara, perbuatan mendekati (hendak berdamai, bersahabat, dan 

sebagainya) 

contoh: 'pendekatan yang telah dilakukannya selama ini tampaknya tidak 

berhasil' 

 2) usaha dalam rangka aktivitas penelitian untuk mengadakan hubungan 

dengan orang yang diteliti, metode untuk mencapai pengertian tentang 

masalah penelitian; acangan; (Antropologi) KKBI 

j) Arsitektur :   -    Seni dan ilmu merancang dan membuat konstruksi 

bangunan. Metode dan gaya rancangan suatu konstruksi .Sebagai 

sistem simbol makna, ruang,dan waktu,  (sumber: Kamus Besar 

Bahasa Indonesia, Balai pustaka 1998) . 

 

k) Hijau 

1n warna dasar yang serupa dengan warna daun; 2n gabungan warna biru dan 

kuning dalam spektrum; 3a mengandung atau memperlihatkan warna yang serupa warna 

daun; 4a ki belum berpengalaman: masih --; 

- gadunghijau muda (warnanya seperti daun gadung);  

-- lumut hijau yang kecokelat-cokelatan (seperti warna pakaian seragam 

tentara);  
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-- mudahijau yang keputih-putihan (seperti warna daun yang muda); hijau 

daun;  

-- tua hijau yang kehitam-hitaman; 

2.1.2. Interpetasi judul 

Perencanaan dan Perancangan Pusat Industri Mikro Kota Kupang Dengan 

pendekatan artsitektur hijau menekankan pada perencanaan dan perancangan daerah 

pusat kegiatan Industri yang rencananya akan berada pada daerah BWK wilayah  IV 

Lokasi Ini berdasarkan arahan fungsi pengembangan dalam rencana detail tata ruang 

(RDTL)Kota kupang sebagai area kawasan indutri yang di dukung oleh kegiatan 

industri besar,pelabuhan laut dan perikanan darat. 

Dalam artian Pusat industry mikro kota kupang memberikan ruang dan 

kesempatan bagi terciptanya suatu lahan perekonomian daerah sebagai sentral 

terpadu dalam wilayah industri.Dalam  hal ini perencanaan industry mikro juga 

memberikan pengertian dalam hal peraturan-peraturan industry serta penyelesaian 

masalah fisik dan arsitektur. 

Industri Mikro adalah industri dengan usaha produktif milik orang 

perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi karakteristik berupa 

dalam hal kekayaanya kita dapat melihat paling banyak sebesar Rp. 50.000.000,- 

untuk kekayaan bersihnya dan tidak di hitung tanah maupun bangunan tanpa usaha, 

selain itu penjualan tahunanya paling banyak Rp 30.000.000.-,permisalan ini 

seperti industry PengolahanTempe Tahu, Industri Peternakan Ayam pedaging , 

Telur itik, Sapi, Industri Pembuatan Kue Kering dan Kue Basah.(kompasiana 

beyond blogging). 

 

2.1.3. Pemahaman tentang obyek perencanaan 

A. Definisi  Industri 

Industri memiliki dua pengertian,pertama adalah pengertian secara umum 

yaitu perusahaan yang menjalankan operasi dalam bidang kegiatan ekonomi yang 

tergolong kedalam sektor sekunder. Pengertian kedua adalah pengertian yang 

dipakai dalam teori ekonomi yaitu kumpulan dari perusahaan-perusahaan yang 
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menghasilkan barang yang sama atau sangat bersamaan yang terdapat dalam suatu 

pasar (Sukirno, 1995). 

Industri merupakan suatu bentuk kegiatan masyarakat sebagai bagian dari 

sistem perekonomian atau sistem mata pencahariannya dan merupakan suatu usaha 

dari manusia dalam menggabungkan atau mengolah bahan-bahan dari sumberdaya 

lingkungan menjadi barang yang bermanfaat bagi manusia (Hendrodalam Sutanta, 

2010).Berdasarkan dari uraian tersebut diatas, dapat disimpulkan industri adalah 

bentuk kegiatan ekonomi masyarakat/perusahaan dalam mengolah bahan-bahan dari 

sumber daya lingkungan menjadi barang-barang maupun jasa-jasa yangbernilai 

lebih tinggi penggunaannya. 

B. Klasifikasi Industri 

Berdasarkan pada Surat Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan 

RepublikIndonesiaNomor257/MPP/Kep/7/1997,industri diklasifikasikan menurut 

besarnya jumlah investasi, sebagai berikut: 

a. Industri kecil dan menengah, merupakan jenis industri yang memiliki investasi 

sampai dengan Rp. 5.000.000.000,00. 

b. Industri besar, yaitu industri yang investasinya lebih dari Rp.5.000.000.000,00 

Nilai investasi tersebut tidak termasuk nilai tanah dan bangunan tempat usaha. 

Biro Pusat Statistik(dalam, DirektoriIndustri Besar dan Sedang Provinsi 

Lampung, 2013), mengklasifikasikan industri berdasarkan pada jumlah tenaga kerja 

yang digunakan,yaitu: 

a. Industri besar,yaitu industri  yang menggunakan tenagakerja 100 orang atau 

lebih. 

b. Industri sedang,yaitu industri yang gmenggunakan tenagakerja 20-99 orang. 

c. Industri kecil,yaitu industri yang menggunakan tenaga kerja 5-19 orang. 

d. Industri kerajinan rumah tangga ,yaitu industri yang menggunakan tenaga 

kerja1-4 orang. 

Wigjosoebrotodalam Sutanta (2010) mengklasifikasikan jenis-jenis industri 

berdasarkan pada aktifitas-aktifitas umum yang dilaksanakan, sebagai berikut: 

a. Industri penghasil bahan  baku (the primaryrow-material industri), yaitu 

industri yang aktifitas produksinya mengolah sumber daya  alam guna 
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menghasilkan bahanbaku maupun bahan tambahan lainnya  yang dibutuhkan 

oleh industri penghasil produk atau jasa.Industri tipe ini umum dikenal 

sebagai “ekstrative/ primaryindustry”. Contoh:industri perminyakan, industri 

pengolah bijih besi, dan lain-lain. 

b. Industri manufaktur (themanufacturing industries), adalah industri yang 

memproses bahan baku guna dijadikan bermacam-macam bentuk/model 

produk, baikyangberupa produk setengah jadi (semi manufactured) ataupun 

yang sudah berupa produk jadi (finished goods product). Disini akan 

terwujud suatu transformasi proses baik secara fisik atau pun kimiawi 

terhadap input material dan akan memberi nilai tambah  yang  lebih tinggi 

terhadap material tersebut. Contoh:industri permesinan,industri mobil, 

industri tekstil, danlain-lainnya. 

c. Industri penyalur (distribusution industries), adalah industri yang memiliki 

fungsi untuk melaksanakan proses distribusi baik untuk rowmaterial maupun 

finished goods product. Row materialsmaupun finished goods product 

(manufacturedgoods) akan didistribusikan dari produsen ke produsen yang 

lain dan dari produsen ke konsumen. Operasi kegiatan ini meliputi aktifitas- 

aktivitas buying dan selling, storing, sorting, grading, packaging ,dan 

moving goods (transportasi). 

d. Industri pelayanan/ jasa (serviceindustries), adalah industri yang bergerak 

dibidang pelayanan atau jasa, baik untuk melayani dan menunjang aktivitas 

industri yang lain maupun langsung memberikan pelayanan/jasa kepada 

konsumen. Contoh :bank,jasa angkutan, rumah sakit, dan lain-lainnya. 

 

C. Teori Lokasi 

Model lokasi Christaller (Tarigan, 2005) disebut sistem K=3karena model 

ini merupakan suatu sistem geometri di mana angka3 yang ditetapkan secara arbiter 

memiliki peranyang sangat berarti. Christaller mengembangkan model nyauntuk 

suatu wilayah abstrak denganciri-ciri berikut. 

a. Wilayahnya adalah dataran tanpa roman, semua adalah datar dan sama. 

b. Gerakan dapat dilaksanakan ke segala arah (isotropicsurface). 
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c. Penduduk memiliki daya beli yang sama dan tersebar secara merata pada 

seluruh wilayah. 

d. Konsumen bertindak rasional sesuai dengan prinsip minimisasi jarak/biaya. 

Model yang dibuat olehVon Thunen (Tarigan, 2005) mengupas tentang 

perbedaan lokasi dari berbagai kegiatan pertanian atas dasar perbedaan sewa tanah 

(pertimbangan ekonomi), ia membuat asumsi sebagai berikut. 

1. Wilayah analisis bersifat terisolir (isolated state) sehingga tidak terdapat pengaruh 

pasar dari kotalain. 

2. Tipe permukiman adalah padat dipusat wilayah (pusat pasar)dan makin kurang 

pada tapi bila menjauh dari pusat wilayah. 

3. Seluruh wilayah model memiliki iklim, tanah, dan topografi yang seragam. 

4. Fasilitas pengangkutan adalah primitif (sesuai padazamannya) dan relatif seragam. 

Ongkos ditentukan oleh berat barang yang dibawa. 

5. Kecuali perbedaan jarak kepasar, semua faktor alamiah yang mempengaruhi 

penggunaan tanah adalah seragam dan konstan. 

Weber (Tarigan, 2005) menyatakan bahwa lokasi setiap industri tergantung 

pada total biaya transportasi dan tenaga kerjadi mana penjumlahan keduanya harus 

minimum. Tempat di manatotal biaya transportasi dan tenaga kerja yang minimum 

adalah identik dengan tingkat keuntungan yang maksimum. Dalam perumusan 

modelnya, Weber bertitik tolak padaasumsi bahwa: 

1. Unit telaahan adalah suatu wilayah yang terisolasi, iklim yang homogen, 

konsumen terkonsentrasi pada beberapa pusat, dan kondisi pasar adalah 

persaingan sempurna; 

2. Beberapasumber daya alam seperti air, pasir dan batu bata tersedia di 

mana- mana (ubiquitous) dalam jumlah yang memadai; 

3. Material lainnya seperti bahan bakar mineral dan tambang tersedia secara 

sporadis dan hanya terjangkau pada beberapa tempat terbatas; 

4. Tenaga kerja tidak ubiquitous (tidak menyebar secara merata) tetapi 

berkelompok pada beberapa lokasi dan dengan mobilitas yang terbatas. 
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Sedangkan Losch (Tarigan, 2005) mengatakan bahwa lokasi penjual sangat 

berpengaruh terhadap jumlah konsumen yang dapat digarapnya. Makin jauh dari 

tempat penjual, konsumen makin enggan membeli karena biaya transportasi untuk 

mendatangi tempat penjual semakin mahal.Produsen harus memilih lokasi yang 

menghasilkan penjualan terbesar yang identik  dengan  penerimaan terbesar. 

Atas dasar pandangan ini Losch cenderung menyarankan agar lokasi 

produksi berada di pasar atau di dekat pasar. 

D. Faktor-faktor Lokasi Industri 

Aktivitas industri sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor produksi yang sangat 

berkaitan satu sama lain sebagai suatu sistem produksi. Sistem produksi merupakan 

suatu gabungan beberapa unit atau elemen yang saling berhubungan dan saling 

menunjang satu sama lain untuk melaksanakan proses produksi dalam perusahaan 

(WinartidanSanjoyodalam Sutanta, 2010). 

Secara garis besar sistem produksi industri terbagiatas 3 bagian,yaitu input, 

proses produksi, dan output. Selain faktor-faktor tersebut, masih terdapat faktor 

lainnya,yaitu permintaan pasar, manajemen perusahaan, kondisi lingkungan 

eksternal yang meliputi pemerintah, teknologi, perekonomian, serta kondisisosial 

dan politik (Handoko dalam Sutanta, 2010). Skema sistem produksi industri 

menurut Handoko tertera pada Gambar 2. 

Menurut Teguh (2010) menyebutkan bahwa ada beberapa faktor yang 

menentukan lokasi industri ,antara lain: sumber dayaalam dan energi, sumber daya 

manusia, modal, pasar dan harga, aglomerasi (keterkaitan antar industri dan 

penghematan eksternal),dan kebijaksanaan pemerintah.Weber dalam Teguh (2010) 

menyatakan, ada tiga faktor yang menentukan lokasi industri,yaitu biaya angkutan, 

tenaga kerja, dan deglomerasi. 

 

 

SistemProduksi Industri 
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Bagan 2.1 system produksi 

Sumber weber teguh 2010 

 

Ada3 (tiga) hal utama yang harus diputuskan dalam mendirikan suatu 

pabrik/ industri yaitu skala operasi dan pemasaran, teknologi atau teknik produksi 

yang akan digunakan dan lokasi pabrik/industri (Smith dalam Sutanta, 2010). 

Menurut Glasson dalam Sutanta (2010), 3(tiga) pendekatan utama dalam 

menentukan lokasi industri,yaitu: 

1. Pendekatan biaya terkecil ,yang berusaha menjelaskan lokasi berdasarkan pada 

minimalisasi biaya faktor; 

2. Analisis daerah pasar,yang lebih menitik beratkan pada permintaan atau factor 

pasar; 

3. Pendekatan maksimalisasi laba, sebagai akibat dari kedua pendekatan di atas. 

Ketiga pendekatan di atas merupakan suatu kerangka yang sangat bermanfaat 

untuk menganalisis pendekatan teori lokasi industri, walau pun ketiganya tidak 

terpisahkan. 

Dirdjojuwono (2004) menyebutkan bahwa faktor-faktor yang perlu 

diperhatikan dalam pemilihan lokasi industri, antara lain: bentuk permukaan tanah 

rata, karena untuk memudahkan pembangunan pabrik; sumber bahan mentah; pasar; 

ketersediaan tenaga kerja; modal; mempunyai aksesibilitas/ kemudahan pencapaian 

cukup baik, baik terhadap akses bahan baku, bahan jadi atau hasil produksi dan 



 

19 
 

pusat-pusat transportasi seperti pelabuhan laut, pelabuhan udara dan stasiun kereta 

api; memiliki prasarana (infrastruktur) yang lengkap; peranan pemerintah; bebas 

dari bencana; berdekatan dengan kota; harga tanah yang murah; ketersediaan listrik 

dan air; dan aglomerasi. 

E. Kebijakan Pemerintah  dalam Pengembangan Industri 

Menurut Alwi et.al. (2001), kebijakan berarti rangkaian konsep danasas yang 

menjadi garis besar dan dasar rencana pelaksanaan pekerjaan, kepemimpinan, dan 

cara bertindak pemerintahan, organisasi dan lain sebagai nyadan juga diartikan 

sebagai pernyataan cita-cita, tujuan atau maksud sebagai garis pedoman untuk 

manajemen  dalam usaha mencapai sasaran dan juga diartikangaris besar haluan. 

Kebijakan-kebijakan dari pemerintah yang terkait dengan pengembangan 

sektor industri dan lokasi industri, antara lain: 

a. Undang-undang Nomor5 Tahun 1984 tentang Perindustrian; 

b. Keppres Nomor 98 Tahun 1993 tentangPerubahan Atas Keppres Nomor 

53Tahun 1989 tentangKawasanIndustri; 

c. Keppres 41 Tahun 1996 tentangKawasanIndustri; 

d. Surat Keputusan Menteri PerindustrianNomor230/M/SK/10/93 tentang 

Perubahan SK Nomor 291/M/SK/10/89 tentangTata CaraPerijinan dan Standar 

TeknisKawasanIndustri; 

e. Peraturan Menteri Perindustrian RepublikIndonesia Nomor : 35/M- 

IND/PER/3/2010 TentangPedoman Teknis KawasanIndustri; 

f. Kebijakan sektoralyang tertuangdalam Rencana Pembangunan JangkaMenengah 

(RPJM) Nasional, Provinsi, dan Kabupaten; 

g. Kebijakanyangtertuang dalam RencanaTata RuangWilayah (RTRW) Nasional, 

Provinsi dan Kabupaten; 

h. Kebijakan-kebijakan lainyangterkaitdengan lokasi industri baik Nasional, 

Provinsi,maupun Kabupaten. 

F. Dalam merencanakan suatu kawasan industry, pemerintah melalui Menteri  

Perindustrian telah menentukan standar teknis kawasan industry yaitu melalui 

surat keputusan Menteri Perindustrian Nomor 291/M/SK/10/1989 tanggal 29 
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,oktober 1989, tentang Pedoman Teknis Pengembangan Kawasan Industri ; 

Kriteria Pertimbangan Pemilihan Lokasi Kawasan Industri 

No Kriteria Pemilihan 

Lokasi 

Faktor Pertimbangan 

1 Jarak ke Pusat Kota Maksimal 15 – 20 Km 

2 Jarak terhadap 

permukiman 

Minimal 2 (dua) km 

3 Jaringan jalan yang 

melayani 

Arteri primer 

4 Sistem jaringan yang 

melayani 

Jaringan listrik  

Jaringan telekomunikasi 

5 Prasarana angkutan Tersedia pelabuhan laut / outlet (export /import) 

6 Topografi / kemiringan 

tanah 

Maks 0 - 15 derajat 

7 Jarak terhadap sungai 

 

Maks 5 (lima) km dan terlayani sungai tipe C dan D 

atau kelas III dan IV 

8 Daya dukung lahan Sigma tanah  : 0,7 – 1,0 kg/cm2 

9 Kesuburan tanah Relatif tidak subur (non irigasi teknis) 

10 Peruntukan lahan  Non Pertanian 

Non Permukiman 

Non Konservasi 

11 Ketersediaan lahan  Minimal 10 Ha 

12 Harga lahan Relatif (bukan merupakan lahan dengan harga yang 

tinggi di daerah tersebut) 

13 Orientasi lokasi  Aksessibilitas tinggi 

Dekat dengan potensi Tenaga kerja 

14 Multiplier Effects Bangkitan lalu lintas= 5,5 smp/ha/hari. 

Kebutuhan lahan industri dan multipliernya = 2 x 

luas perencanaan KI. 

Kebutuhan rumah .(1,5 TK ~ 1 KK) 

Kebutuhan Fasum – Fasos.  
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Bagan 2.2 

Sumber Catatan: Analisis, Oktober 2001 

 

2.1.4. Gambaran obyek studi sejenis. 

Kim  5 Berrada  Di Kawasan Industri Medan Yang Merupakan Pusat Industrial 

Terbesar Di Kota Medan 
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Gambar 1 objek study sejenis 

Sumber google searching 2018 

 Berjarak 16 Km Dari Pelabuhan Belawan 

 28 Km Dari Bandara Kualanamung 

 10 Km Dari Kota Medan 
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 Kim 5 Merupakan Kawasanyang memadai Karena Memiliki Akses  Dua Arah Melalui Jalan 

Tol Mabar Dan Jalan Yosudarso 

 Luas Lahan 50 Hektar 

 Menyediakan Akses Transportasi Dari Segala Arah 

 Memiliki Fasilitas Dan Insrastruktur  Seperti Jalan Cor Kualitas K350 dengan Ketebalan 25 

Cm 

 Pengolahan Limbah, Area Yang Hijau, Jaringan Bawah Tanah Kanal Selebar 5 M 

 Sumber Air Bersih Penerangan Jalan ,Dan Fasilitas Umum 

 Memiliki Dua Gerbang Utama 

 Memiliki Elevasi Lahan Yang Tinggi Untuk Menhindari Banjir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Gambar 2 objek study sejenis 

Sumber google searching 2018 
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Dari studi obyek kawasan ini dapat diambil contoh dari beberapa keungulan  atau 

kelebihan kawasan industry KIM5 Medan yaitu : 

 Memiliki akses 2 arah dan 2 gerbang utama sebagai pendukung sarana percepatan 

akses kawasan industri 

 Penataan pengelompokan bangunan sesuai dengan jenis Industri dan fungsi. 

 Memiliki limbah area yang hijau untuk memaksimalkan penggunaan kawasan  

industri hijau 

 Kanal dengsn lebar 5 m yang di percaya untuk mengatasi masalah banjir  dan elevasi 

lahan yang tinggi juga sebagai jaminan area kawasan industry KIM5 agar terbebas 

dari banjir 

 Akses publik yang memadai  

 Penyertaan area keamanan untuk menjamin berlansungnya kegiatan aktifitas industry. 

 

2.1.5. Pengenalan jenis industri  

Untuk menjadi pembelajaran dalam Industri Mikro yang akan di analisa kedalam 

bentuk perencanaan dan perancangan maka ada tiga jenis industri yang akan di jadikan 

contoh dari berbagai jenis industri yang ada. Yaitu: 

A. Industry pengolahan tekstil 

Manufaktur tekstil adalah salah satu jenis industri besar.Manufaktur tekstil didasarkan 

pada perubahan dari serat menjadi benang, kemudian menjadi kain, sampai akhirnya 

menjadi tekstil. Tekstil itu kemudian dibuat menjadi pakaian atau benda-benda 

lainnya. Kapas merupakan kain alami yang paling penting. Prosesnya adalah dengan 

cara menenun, pembentukan kain, penyelesaian dan pewarnaan. Kerumitan proses-

proses tersebut mampu menghasilkan berbagai macam produk. 

https://id.wikipedia.org/wiki/Industri
https://id.wikipedia.org/wiki/Serat
https://id.wikipedia.org/wiki/Benang
https://id.wikipedia.org/wiki/Kain
https://id.wikipedia.org/wiki/Tekstil
https://id.wikipedia.org/wiki/Pakaian
https://id.wikipedia.org/wiki/Kapas
https://id.wikipedia.org/wiki/Tenun
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Penyelesaian_%28tekstil%29&action=edit&redlink=1
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Gambar 3 Contoh Ilustrasi Dari Kegiatan Industri Tekstil 

Sumber Gamabar Google Seacrhing.2018 

Perancangan produk merupakan tahap awal dari sistem ptoduksi.Tujuan aktivitas ini 

adalah untuk merancang sebuah produk yang memenuhi keinginan konsumen dalam hal 

kualitas, lama pengerjaan, dan biaya produksi yang rendah.Dokumen yang dihasilkan 

dari aktivitas produksi adalah : 

1.Daftar kebutuhan bahan (bill of material), yang berisi rincian bahan baku baik 

spesifikasi, kode,nama, dan kuantitas setiap jenis bahan baku yang akan digunakan dalam 

produksi. 

2.Daftar kegiatan (operating list/routing sheet) yang merupakan tenaga kerja dan 

persyaratan mesin yang akan digunakan untuk membuat produk. Dokumen ini juga 

menguraikan secara rinci tahap-tahap yang diperlukan untuk membuat produk. 

Tahap kedua dari sistem produksi adalah membuat perencanaan dan penjadwalan 

produksi.Tujuan dilakukannya tahap ini adalah produksi dilakukan seefisien mungkin 

untuk memenuhi pesanan yang ada dan kemungkinan permintaan jangka pendek tanpa 

menghasilkan jumlah produk yang berlebih. Untuk membuat rencana produksi, tersedia 2 

metode yang umum dipakai, yaitu: 

1.Perencanaan sumber daya manufukur (manufacturing resource palnning/MRP-II). 

Metode ini merupakan metode yang mencari keseimbangan antara kapasitas produksi 

yang saat ini dimiliki perusahaan dan kebutuhan bahan baku untuk memenuhi permintaan 

pembelian yang diramalkan akan terjadi.Sistem ini sering disebut dengan push 

manufacturing system,karena barang produksi atas dasar ekspektasi permintaan 

konsumen. 

2.Sistem manufaktur Just-in-time (JIT). Tujuan sistem ini untuk meminimumkan atau 

menghilangkan persediaan bahan baku, barang dalam proses, dan barang jadi. 
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Penggunaan JIT sering disebut dengan pull manufacturing system, karena barang hanya 

diproduksi merespon permintaan konsumen. Secara teoritis, sistem ini hanya akan 

memproduksi barang jika telah ada order dari pelanggan. Namun dalam praktik, sistem 

manufaktur JIT lebih condong beroperasi atas dasar rencana produksi jangka pendek. 

Dokumen yang digunakan dalam aktivitas perencanaan dan penjadwalan produksi 

adalah: 

1.Jadwal produksi (master production schedule). Dokumen ini menetapkan jumlah unit 

produk yang harus dibuat dalan satu putaran produksi, dan waktu pelaksanaan aktivitas 

produksi. 

2.Order produksi (production order). Dokumen ini merupakan perintah untuk membuat 

sejumlah produk sesuai dengan spesifikasi yang diminta. Dokumen ini juga berisi daftar 

kegiatan yang perlu dilakukan, kuantitas yang diproduksi, dan lokasi pengiriman produk 

apabila produk tersebut telah selesai dibuat. 

3.Bukti permintaan bahan baku (material requisition).Dokumen ini digunakan untuk 

meminta bahan baku ke gudang ketika aktivitas produksi dimulai. Dokumen ini berisi 

informasi berupa nomor order, tanggal dikeluarkan, kode bahan baku, dan kuantitas 

bahan baku. Dalam sistem akutansi biaya, dokumen ini digunakan sebagai dasar untuk 

mencatat konsumsi bahan baku oleh pabrik. 

Tahap ketiga dalam sistem produksi adalah proses pembuatan produk. Aktivitas yang 

terkait dalam proses produksi ini bervariasi, tergantung pada tingkat kompleksitas produk 

yang dihasilkan oleh teknologi pemrosesan yang digunakan. Informasi penting yang 

berhubungan dengan produksi yaitu: konsumsi bahan baku, tenaga kerja, dan biaya 

overhead sehingga sistem informasi akutansi dapat mengolah data tersebut, 

memprosesnya, dan membuat berbagai macam laporan yang diperlukan. 

Bagian Gudang 

1.Sistem dimulai oleh bagian ini dengan menyerahkan laporan order ulang ke 

Departemen Pengawasan Produksi, jika persediaan telah mencapat jumlah pemesanan 

kembali. 

2.Setelah menerima Bukti Permintaan bahan, bagian gudang menyerahkan bahan baku ke 

bagian pabrik, dan meneruskan bukti permintaan bahan ke Bagian Akutansi Biaya. 

Departemen Pengawasan Produksi 



 

27 
 

1.Atas dasar laporan order ulang, departemen ini membuat order produksi sebanyak 2 

lembar dan mendistribusikannya sebagai berikut: 

-       Lembar ke 1 diteruskan ke Bagian Pabrik 

-       Lembar ke 2 diserahkan ke Bagian Akutansi Biaya 

Bagian Pabrik 

1.Atas dasar perintah produksi yang diterima, bagian ini akan meminta bahan baku 

dengan membuat Bukti Permintaan Bahan dan diserahkan ke Bagian Gudang. 

2.Setelah menerima bahan baku dari gudang, bagian ini akan membuat tiket kerja (job 

ticket) dan menyerahkannya ke Bagian Akutansi Biaya. 

3.Selanjutnya,bagian ini akan mengerjakan proses pembuatan barang. Jika telah selesai 

maka Bagian Pabrik akan melengkapi isian pada perintah produksi (order produksi final) 

dan menyerahkannya ke Bagian Akutansi Biaya. 

Bagian Akutansi Biaya 

1.Bagian ini mula-mula menerima tembusan perintah produksi, lalu menyiapkan catatan 

akutansi biaya dan mengarsipkan dokumen tersebut urut nomor. 

2.Bagian ini selanjutnya juga menerima bukti permintaan bahan dan tiket kerjanya, 

selanjutnya bagian ini akan mengeluarkan perintah produksi dari arsipnya dan mencatat 

konsumsi biaya dalam catatan akutansi biaya. 

Pengolahan transaksi biaya dapat pula dilaksanakan dengan menggunakan komputer 

sebagai alat bantu. 

Bagian Gudang 

1.Bagian ini akan menyerahkan laporan order ulang ke Departemen Pengawasan 

Produksi jika persediaan telah mencapai titik pemesanan kembali. 

2.Setelah menerima permintaan bahan baku, bagian gudang menyerahkan bahan baku ke 

Bagian Pabrik, dan meneruskan bukti permintaan bahan baku ke Bagian Akutansi Biaya. 

Departemen Pengawasan Produksi 

1.Atas dasar dokumen laporan order ulang, departemen ini membuat perintah produksi 

(order produksi) sebanyak 2 lembar dan mendistribusikannya sebagai berikut 

-       Lembar ke 1 diteruskan ke Bagian Pabrik 

-       Lembar ke 2 diserahkan ke Departemen Pengolahan Data 

Departemen Pengolahan Data 
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1.Menerima order produksi lembar ke 2 dari Departemen Pengawasan Produksi. 

Selanjutnya, bagian ini melakukan perhitungan jumlah kelompok, dan meneruskan dat 

produksi ke dalam komputer. 

2.Setelah menerima input data produksi, bagian ini menjalankan program kompoter 

berupa validasi transaksi. Keluaran dari proses ini adalah hasil perhitungan jumlah 

kelompok dan data produksi yang telah divalidasi. 

3.Selanjutnya bagian ini akan menjalankan program penggabungan data produksi yang 

baru dengan data yang telah terkumpul sebelumnya. Keluaran dari proses ini adalah data  

produksi yang telah digabungkan dalam file harga poko pesanan. 

4.Bagian ini menerima bukti permintaan bahan baku dan tiket waktu kerja. Atas dasar 

kedua dokumen tersebut dilakukan perhitungan jumlah data kelompok dan memasukan 

data produksi ke dalam komputer. 

5.Setelah menerima input data pemakaian bahan baku dan tenaga kerja, bagian ini 

menjalankan program validasi transaksi. Jika dari hasil proses validasi ini terdapat 

kesalahan maka bagian ini akan melakukan perbaikan dan entry ulang data sampai tidak 

lagi terdapat kesalahaan, dan kemudian menjalankan program pengurutan data 

berdasarkan nomor perintah produksi. Keluaran dari proses ini adalah data transaksi 

akutansi biaya yang sudah urut dan laporan kontrol. 

6.Tahap berikutnya bagian ini akan menjalankan program update catatan akutansi biaya. 

Hasil dari proses ini adalah laporan kontrol, file harga pokok pesanan yang telah di-

update dan file pusat biaya. 

7.Setelah produk yang sudah lengkap (order produk final) dari Bagian Pabrik. 

Selanjutnya bagian ini akan memasukan data prosuk selesai ke dalam komputer dan 

menjalan program perhitungan harga pokok perunit dan membuat laporan harga pokok 

pesanan. Hasil dari proses ini adalah laporan harga pokok pesanan dan jurnal voucher 

yang diarsipkan urut nomor. 

Bagian Pabrik 

1.Atas dasar order produksi yang diterima dari Departemen Pengawasan Produksi, bagian 

ini akan meminta bahan baku dengan membuat bukti permintaan bahan baku dan 

diserahkan ke Bagian Gudang. 
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2.Setelah menerima bahan baku dari Bagian Gudang, bagian ini akan membuat tiket 

waktu kerja (job ticket) dan menyerahkannya ke Departemen Pengolahan Data. 

3.Selanjutnya bagian ini akan mengerjakan proses pembuatan barang. Jika proses 

produksi telah selesai maka Bagian Pabrik akan melengkapi isian pada perintah produksi 

(order produksi final) dan menyerahkannya ke Depatemen Pengolahan Data. 

Rangkuman 

Siklus produksi mencakup serangkaian aktivitas bisnis dan kegiatan pengolahan data 

yang berkaitan dengan proses pembuatan produk. Sedangkan dalam siklus keuangan, 

sistem akutansi mencatat dua kegiatan ekonomi, yaitu: pertama, bisnis menaikkan modal 

dari para pemilik dan produksi yang dipakai untuk memperoleh pendapatan. Baik dari 

siklus produksi maupun siklus keuangan dapat dilakukan secara manual maupun 

terkomputerisasi. 

Kedua siklus ini harus memiliki aplikasi pengendalian atau prosedur kontrol guna 

menjamin bahwa sistem berjalan dengan baik untuk mencapat tujuan. 

1.Bagan Dalam System Industry Pengolahan Tekstil; 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Persiapan alat dan bahan 

Memotong bahan 

Menjahit bahan 

Penyelesaian akir 

Merapikan produk 

Memberi label dan mengemas 
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Bagan 2.3 system industry pengolahan konveksi 

Sumber analisa penulis 

2.Bagan Limbah Industry Konveksi Pakaian  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bagan 2.4 system limbah industry pengolahan konveksi 

Sumber analisa penulis 

B. Industri Furnitur dari Kayu 

Kelompok ini mencakup usaha pembuatan furnitur dari kayu untuk rumah tangga dan 

kantor, seperti meja, kursi, bangku, tempat tidur, lemari, rak, kabinet, penyekat ruangan 

dan sejenisnya. 

Mesin-Mesin Industri Kayu Olahan 

Salah satu tujuan pemerintah dalam menutup ekspor kayu Log atau kayu Bulat adalah 

untuk meningkatkan industri kayu olahan dalam negeri. Tentu saja dengan adanya 

industri pengolahan kayu, bisa menciptakan usaha baru yang dapat menyerap tenaga 

kerja. Selain itu, jika kayu sudah diolah maka nilai harga jual pun akan lebih tinggi. 

Dalam setiap industri pengolahan kayu tentunya akan meninggalkan sisa atau limbah 

pemotongan. Limbah tersebut bisa dimanfaatkan kembali dengan cara didaur ulang. 

Seperti dijadikan bubur kertas, triplek dan kerajinan kayu lainnya. 

Negara-negara di Asia dan Eropa juga lebih senang untuk membeli kayu yang sudah 

diolah. Karena jika sudah diolah, pembuatan barang kerajinan ataupun furniture bisa 

lebih cepat. 

Limbah Tekstil 

CAIR 
PADAT 

Sisa benang Sisa kain 

Sisa bahan 

lain/ aksesoris 
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Dewasa ini, untuk membuka usaha kayu olahan terbilang cukup mudah. Hal itu karena 

sudah tersedia alat-alat modern yang dapat memudahkan setiap pekerjaannya. Sehingga 

tak perlu lagi dikerjakan secara manual. 

 

Berikut ini Mesin-Mesin Pengolahan Kayu 

1) Mesin Belah Kayu  

Banyak sekali jenis mesin belah kayu untuk memotong bidang lurus maupun miring serta 

untuk menguliti pohon. Mesin belah yang banyak digunakan dalam industri pengolahan 

kayu diantaranya Table Band Saw yang memiliki meja sebagai tempat kayu yang akan 

dipotong. Selain itu, ada juga mesin belah dengan ukuran untuk menyesuaikan ketebalan 

kayu yang akan dipotong. Masih ada lagi mesin belah lainnya dengan gergaji panjang 

secara vertikal untuk mengiris kayu agar lebih halus dan presisi. 

 

Gambar 4.mesin belah kayu 

Sumber google searching 2018 

2) Mesin Pengering Kayu 

Mesin pengering kayu juga sangat dibutuhkan untuk menunjang proses dalam 

pengolahan kayu agar lebih cepat untuk dipotong dan dibelah. Mesin ini sangat penting, 

dalam industri, terutama untuk jenis kayu keras yang membutuhkan waktu yang lama aga 

bisa benar-benar kering dan bisa segera diproses. Tentu saja agar bisa menghasilkan kayu 

yang berkualitas tinggi, maka harus menggunakan kayu yang sudah kering dengan 

memperhatikan kadar airnya. 
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Gambar 5.mesin pengering kayu 

Sumber google searching 2018 

3) Double Planer atau Mesin Serut 

Kemampuan mesin Double Planer bisa menyerut atau menghaluskan kedua sisi kayu 

secara bersamaan sehingga menghasilkan sisi yang sejajar dan juga atas bawah. Tentu 

saja proses untuk menghasilkan kayu yang sejajar bisa lebih mudah dan cepat sehingga 

sangat efisien dalam proses pengerjaan maupun menghemat waktu. 

Gambar 6.mesin bubut  kayu 

Sumber google searching 2018 

 

1. Multi Ripsaw 
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Mesin Multi Ripsaw mampu melakukan pekerjaan untuk memotong kayu menjadi 

beberapa ukuran dalam satu kali proses.Tentu saja beberapa pekerjaan bisa dilakukan 

sekaligus untuk penghematan tenaga dan waktu sehingga proses pembelahan kayu lebih 

efektif. 

 

Gambar 6.mesin bubut  kayu 

Sumber google searching 2018 

6. Single Ripsaw  

Sedangkan mesin Single Ripsaw berfungsi untuk melakukan pembelahan kayu agar bisa 

lurus dan presisi sesuai dengan ukuran yang diinginkan. Tentu saja hasil pemotongan 

sangat akurat untuk menghasilkan kayu yang lurus tanpa harus menggunakan alat 

pengukur manual. 

 

Gambar 7.mesin bubut  kayu 

Sumber google searching 2018 
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Hal-hal lainnya yang perlu diperhatikan dalam industri pengolahan kayu yaitu untuk 

selalu melakukan pengecek dengan gergaji yang digunakan. Hal ini karena faktor gergaji 

yang tumpul akan mempengaruhi kinerja akan hasil pemotongan dan membuat mesin 

bekerja lebih keras serta cepat rusak. Masih banyak lagi peralatan lainnya yang 

dibutuhkan untuk industri kayu olahan, seperti mesin penghancur kayu, mesin pengolah 

serbuk kayu dan lainnya. 

1.Bagan Dalam System Industry Pengolahan Mebel Kayu; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bagan 2.5 system industry pengolahan Mebel kayu 

Sumber analisa penulis 

2.Bagan Limbah Industry Pengolahan Mebel kayu 

 

 

 

 

 

 

 

 

Limbah Pengolahan 

kayu 

CAIR 
PADAT 

Sisa serbuk Potongan 

kayu 

Sisa bahan 

lain/ aksesoris 

Oli mesin  

Persiapan alat dan bahan 

Pemotongan bahan 

Perakitan   

Pengecatan  

Finishing  

Penyimpanan 
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Bagan 2.6 system limbah industry pengolahan mebel kayu 

Sumber analisa penulis 
C. Industri Perakitan sofa 

 Didasarkan pada perubahan dari bahan kimia menjadi busa/ sponge, kemudian di 

bagi menjadi ukuran kecil, sampai akhirnya menjadi bagian inti dari sebuah sofa. 

Proses Perancangan produk ini merupakan tahap lanjutan dari  dari industri mebel 

kayu dan Industri Konveksi kain untuk di satukan kedalam salah satu jenis industri 

yaitu Perakitan sofa ini. 

     Berikut ini Mesin Pembuat Busa/sponge 

    :1 Mesin Bacth Foam 

 

Gambar 8.mesin Bacth Foam 

Sumber gambar google searching 2018 

 Busa/Mesin penghasil spons dengan gerakan pneumatik, yang bisa digunakan 

dengan Cetakan Rectangular,Cubic dan Cylindrical.Kecepatan Mixer dapat dikontrol 

secara elektronik dari panel kontrol. Bahan Baku Kecil dimasukkan ke dalam tangki 

secara manual.Produk yang digunakan di Tempat Tidur,Perabotan dan segala jenis 

Pabrik Pembuatan Sponge. 

Spesifikasi teknik utama Mesin:  

1. Dimensi: L2,8 m × W1.5m × H2.5m  

2.Ukuran cetakan busa (bisa disesuaikan): W1500-2000 × L2000-3000 × H1200 dua       

set  

3, Bahan berbusa Grup: 7 kelompok, kontrol antarmuka man-machine  

4, Tinggi berbusa: Max 1200mm  

5, Kepadatan berbusa: 8Kg / m³ ~ 100kg / m³  

6, Daya total: Sekitar 43 kw  
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Dari Segi formulasi atau Campuran bahan kimia adalah faktor yang Sangat Penting 

dalam Proses Pembuatan busa Agar dapat menghasilkan busa yang sempurna, 

mengenai Bahan Kimia Yang Digunakan Ada Beberapa Kelompok Yaitu : POLYOL, 

AIR, KATALIS, BAHAN KIMIA SPESIAL  

Contoh Anti Api, Anti Yellow, Anti Bakteri, DAN ISOSIANAT.  

Bagan Industri Perakitan sofa 

  Pembuatan Bahan Busa/Sponge  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Perakitan Furniture Sofa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Persiapan Bahan khusus cairan sponge 

Pencampuran bahan 

Pemindahan bahan dalam wadah khusus 

Aduk cairan 

Penuangang cairan ke dalam box (ukuran 

1,25 m x2,25 m) 

Pemotongan bahan sponge sesuai 

kebutuhan 

Persiapan bahan dan alat 

Pemotongan bahan sesuai 

ukuran dan bentuk pesanan 

Finising pengerjaan Furniture 

Sofa 

Pengemasan dan 

Penyimpanan 
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Contoh gambaran alur proses pembuatan busa /sponge 

 

 

                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proses pencampuran bahan 

khusus 

Proses pengadukan bahan  

Sumber gambar ;google 

searching 2018 

 

Penambahan campuran bahan 

khusus 

Sumber gambar ;google 

searching 2018 

 

Pengukuran takaran bahan sebagai 

tambahan campuran 

Sumber gambar ;google 

searching 2018 

 

Sumber gambar ;google 

searching 2018 

 

Penuangan bahan campuran  ke 

dalam wadah khusus 

Sumber gambar ;google 

searching 2018 

 

Proses pengembagan busa/sponge 

Sumber gambar ;google 

searching 2018 
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2.2. Tema Rancangan Yang Dipakai Adalah Pendekatan Green Architecture 

2.2.1. Pendekatan Rancangan 

1) Pendekatan 

  Pendekatan mengandung pengertian yaitu proses, cara, perbuatan 

mendekati, antara usaha dalam rangka aktivitas penelitian untuk mengadakan 

hubungan dengan orang yang diteliti, metode untuk mencapai pengertian tentang 

masalah penelitian; ancangan Menurut kamus besar bahasa Indonesia pusat 

bahasa Depdiknas (2001 : 246), 

Sumber gambar ;google 

searching 2018 

 

Proses akir pengembagan 

busa/sponge 

Proses akir pengembagan 

busa/sponge 

Sumber gambar ;google 

searching 2018 

 

Proses pembongkaran bekesting 

busa/sponge 

Sumber gambar ;google 

searching 2018 

 

Proses akir pemotongan 

busa/sponge 

Sumber gambar ;google 

searching 2018 

 

Penyimpanan busa/sponge 

Sumber gambar ;google 

searching 2018 
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2) Arsitektur 

 Arsitektur adalah seni dan ilmu merancangg serta membuat konstruksi 

bangunan, metode dan gaya merancang bangunan.Menurut kamus besar 

bahasa Indonesia pusat bahasa Depdiknas (2001 : 246), 

 Arsitektur adalah bagian dari kebudayaan manusia, berkaitan dengan berbagai 

segi kehidupan antara lain; seni, teknik, ruang/tata ruang, geografi, 

sejarah.Dalam buku arsitektur modern, Yulyanto Sumalyo, Gajah mada 

university press : 

 Dari segi seni, Arsitektur adalah seni bangunan termasuk didalamnya bentuk 

dan ragam hiasnya, dari segi menguraikan tentang pengertian tentang 

arsitektur. 

 Dari segi teknik, Arsitektur adalah sistem mendirikan bangunan termasuk 

proses perancangan  konstruksi, struktur, dan didalam hal ini juga menyangkut 

aspek dekorasi dan keindahan.  

 Dari segi ruang: Arsitektur adalah pemenuhan kebutuhan ruang oleh manusia 

atau kelompok untuk melaksanakan aktifitas tertentu. 

 Dari segi sejarah: Arsitektur adalah ungkapan fisik dan peninggalan budaya 

dari suatu masyarakat didalam batasan tempat dan waktu. Berdasarkan 

beberapa batasan diatas maka dapat dikatakan bahwa arsitektur tidak hanya 

dibangun oleh manusia mulai dari zaman primitive misalnya pohon atau di 

gua, tetapi juga oleh makhluk hidup lainnya sebagai tempat tinggal 

(burung,serangga). Arsitektur sudah ada sejak adanya manusia pertama hidup 

bumi ini, untuk melindungi dirinya dari alam (hujan,terik matahari, angin dan 

lain-lain) ataupun gangguan makluk hidup lainnya baik binatang maupun 

manusia dari kelompok lain. Sejak itu, hingga sekarang dan masa yang akan 

datang arsitektur akan selalu berkembang dalam bentuk semakin kompleks, 

sejalan dengan perkembangan peradaban dan budaya termasuk ilmu 

pengetahuan, teknologi dan tuntutan kebutuhan manusia baik secara kualitatif 

maupun kuantitatif 
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  Jadi sacara umum Arsitektur dapat disimpulkan sebagai salah satu ilmu 

yang dapat memadukan seni dan teknologi dalam menciptakan ruang atau 

bangunan bagi manusia.Prinsip Desain terbagi atas 7 yaitu: 

 Keseimbangan/balance 

Keseimbangan adalah suatu kualitas nyata dari setiap obyek dimana 

perhatian visuil dari dua bagian pada dua sisi dari pusat keseimbangan (pusat 

perhatian) adalah sama. 

 Irama 

Irama adalah elemen desain yang dapat menggugah emosi atau perasaan 

yang terdalam. Didalam seni visuil irama merupakan suatu obyek yang 

ditandai dengan sistim pengulangan secara teratur. Cara yang paling 

meyakinkan untuk mendapatkan irama adalah dengan memberi pola pada 

keadaan-keadaan tertentu. Pola yang dapat dikenal dan diingat dengan mudah. 

Contohnya kumpulan titik-titik sembarangan akan sukar untuk diingat 

letaknya, apabila kumpulan titik-titik tersebut dikelompokkan sedemikian 

dengan cara pengulangan bentuk yang mudah dikenal, kumpulan tadi satu 

sama lainnya menjadi berkaitan dan memiliki pola. 

 Tekanan/point of interest 

Tekanan adalah fokal point atau pusat perhatian dalam sebuah 

komposisi/bangunan,yaitu berupa area yang pertama kali ditangkap oleh 

pandangan mata. Tekan ini sangat dominan, bagian-bagian atau kelompok lain 

dari komposisiataubangunan berkaitan padanya. 

 Skala 

Skala adalah suatu system pengukuran (alat pengukur) yang 

menyenangkan,dapat dalam satuan cm, inchi atau apa saja dari unit-unit yang 

akan diukur. Dalam arsitektur  yang dimaksut dengan skala adalah hubungan 

harmonis antara bangunan beserta komponen-komponennya dengan manusia. 

Skala-skala itu ada beberapa jenis yaitu: skala intim, skala manusiawi, skala 

monumental/megah, skala kejutan. 

 Proporsi 
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Menurut vitruvius proporsi berkaitan dengan keberadaan hubungan 

tertentu antara ukuran bagian terkecil dengan ukuran keselurahan. Proporsi 

merupakan hasil perhitungan bersifat rasional dan terjadi bila dua buah 

perbandingan adalah sama. Proporsi dalam arsitektur adalah hubungan antar 

bagian dari suatu desain dan hubungan antara bagian dengan keseluruhan. 

 Urut-urutan/sequence 

Menurut h.k ishar (1992 : 110-121) urut-urutan adalah suatu peralihan 

atau perubahan pengalaman dalam pengamatan terhadap komposisi.urut-

urutan yang baik peralihan atau perpindahan ini mengalir dengan baik, tanpa 

kejutan yang tak terduga, tanpa perubahan yang mendadak. Tujuan penerapan 

prinsip urut-urutan seperti dalam arsitektur adalah untuk membimbing 

pengunjung ketempat yang dituju dan sebagai persiapan menuju klimaks. 

 Unity/kesatuan 

Unity/kesatuan adalah keterpaduan yang berarti tersusunnya beberapa 

unsur menjadi satu kesatuan yang utuh dan serasi.  Dalam hal ini seluruh 

unsur saling menunjang dan membentuk satu kesatuan yang lengkap, tidak 

berlebihan, dan tidak kurang. Cara membentuk kesatuan adalah dengan 

penerapan tema desain. Ide yang dominan akan membentuk kekuatan dalam 

desain tersebut. Unsur-unsur rupa yang dipilih disusun dengan atau untuk 

mendukung tema. 

2.3. GREEN ARCHITECTURE 

Green Architecture adalah suatu konsep dari upaya untuk meletarikan lingkungan 

dengan cara mengembangkan sebagian lingkungan dari suatu kawasan  menjadi 

lahan-lahan hijau yang alami agar menciptakan kekompakan antara kehidupan 

alami dari lingkungan itu sendiri dengan manusia dan alat-alat non-alamiah dari 

manusia itu. Konsep Green Architeture bertujuan agar terdapat keseimbangan dan 

kenyamanan dari manusia yang menghuni dan lingkungan itu sendiri. 

a) Atribut Elemen Green Architecture 

Atribut konsep Green yang dikeluarkan oleh permerintah melalui Program 

Pengembangan Kota Hijau(P2KH), yaitu: 

b) Green planning and design (Perencanaan dan rancangan hijau)  
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Perencanaan dan rancangan hijau adalah perencanaan tata ruang yang 

berprinsip pada konsep kawasan . Green city menuntut perencanaan tata guna lahan 

dan tata bangunan yang ramah lingkungan serta penciptaan tata ruang yang atraktif 

dan estetik.  

 Green open space (Ruang terbuka hijau)  

Ruang terbuka hijau adalah salah satu elemen terpenting kota hijau. 

Ruang terbuka hijau berguna dalam mengurangi polusi, menambah estetika 

kota, serta menciptakan iklim mikro yang nyaman. Hal ini dapat diciptakan 

dengan perluasan lahan taman, koridor hijau dan lainlain.  

 

 Green Waste (Pengelolaan sampah hijau)  

Green waste adalah pengelolaan sampah hijau yang berprinsip pada 

reduce (pengurangan), reuse (penggunaan ulang) dan recycle (daur ulang). 

Selain itu, pengelolaan sampah hijau juga harus didukung oleh teknologi 

pengolahan dan pembuangan sampah yang ramah lingkungan.  

 Green transportation (Transportasi hijau)  

Green transportation adalah transportasi umum hijau yang fokus pada 

pembangunan transportasi massal yang berkualitas. Green transportation 

bertujuan untuk meningkatkan penggunaan transportasi massal, mengurangi 

penggunaan kendaraan pribadi, penciptaan infrastruktur jalan yang mendukung 

perkembangan transportasi massal, mengurangi emisi kendaraan, serta 

menciptakan ruang jalan yang ramah bagi pejalan kaki dan pengguna sepeda.  

 Green water (manajemen air yang hijau)  

Konsepgreen water bertujuan untuk penggunaan air yang hemat serta 

penciptaan air yang berkualitas. Dengan teknologi yang maju, konsep ini bisa 

diperluas hingga penggunaan hemat blue water (air baku/ air segar), 

penyediaan air siap minum, penggunaan ulang dan pengolahan grey water (air 

yang telah digunakan), serta penjagaan kualitas green water (air yang 

tersimpan di dalam tanah).  

 Green energy (Energi hijau)  
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Green energy adalah strategi kota hijau yang fokus pada pengurangan 

penggunaan energi melalui penghemetan penggunaan serta peningkatan 

penggunaan energi terbaharukan, seperti listrik tenaga surya, listrik tenaga 

angin, listrik dari emisi methana TPA dan lain-lain.  

 Green building (Bangunan hijau)  

Green building adalah struktur dan rancangan bangunan yang ramah 

lingkungan dan pembangunannya bersifat efisien, baik dalam rancangan, 

konstruksi, perawatan, renovasi bahkan dalam perubuhan. Green building 

harus bersifat ekonomis, tepat guna, tahan lama, serta nyaman. Green building 

dirancang untuk mengurangi dampah negatif bangunan terhadap kesehatan 

manusia dan lingkungan dengan penggunaan energi, air, dan lain-lain yang 

efisien, menjaga kesehatan penghuni serta mampu mengurangi sampah, polusi 

dan kerusakan lingkungan.  

 Green Community (Komunitas hijau)  

Green community adalah strategi pelibatan berbagai stakeholder dari 

kalangan pemerintah, kalangan bisnis dan kalangan masyarakat dalam 

pembangunan kota hijau. Green community bertujuan untuk menciptakan 

partisipasi nyata stakeholder dalam pembangunan kota hijau dan membangun 

masyarakat yang memiliki karakter dan kebiasaan yang ramah lingkungan, 

termasuk dalam kebiasaan membuang sampah dan partisipasi aktif masyarakat 

dalam program-program kota hijau pemerintah.  

c)   Kriteria Konsep Green Architecture 

Adapun kriteria dari konsep Green Architecture , yaitu: 

a. Pembangunan kota harus sesuai peraturan UU yang berlaku, seperti UU 

24/2007: Penanggulangan Bencana (Kota hijau harus menjadi kota waspada 

bencana), UU 26/2007: Penataan Ruang, UU 32/2009: Perlindungan dan 

Pengelolaan Lingkungan Hidup, dll. 

b. Konsep Zero Waste (Pengolahan sampah terpadu, tidak ada yang terbuang). 

c. Konsep Zero Run-off (Semua air harus bisa diresapkan kembali ke dalam 

tanah, konsep ekodrainase). 

d. Infrastruktur Hijau (tersedia jalur pejalan kaki dan jalur sepeda). 
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e. Transportasi Hijau (penggunaan transportasi massal, ramah lingkungan 

berbahan bakar terbarukan, mendorong penggunaan transportasi bukan 

kendaraan bermotor – berjalan kaki, bersepeda, delman/dokar/andong, 

becak. 

f. Ruang Terbuka Hijau seluas 30% dari luas kota (RTH Publik 20%, RTH 

Privat 10%) 

2.3.1. KAJIAN GREEN ARCHITECTURE 

   Beberapa Pengertian Green Architecture, sebagai berikut : 

Green Architectureadalah Sebuah konsep Arsitek yang memperhatikan 

pelestarian lingkungan alam dengan meminimalkan pengubahan kondisi tapak 

awal, rancangan bangunan dan kawasan yang menggunakan material yang 

renewable, reuse, recycle dan rendah kandungan energi (low embodied energy), 

serta memperhitungkan pengelolaan dan pemanfaatan limbah (cair dan padat). 

(Tri Harso Karyono, Green Architecture, pengantar pemahaman Green 

Architecture di indonesia, 2010) 

Green Architecture adalah konsep yang menitik beratkan pada 

keseimbangan bangunan dengan alam dan pemanfaatan sumberdaya alam di 

sekitar site bangunan serta efisiensi energi seoptimal mungkin. (Setiowati.E. 

2007) 

Green Architecture adalah sebuah konsep Arsitektur yang berusaha 

meminimalkan pengaruh buruk terhadap lingkungan alam maupun manusia dan 

menghasilkan tempat hidup yang lebih baik dan lebih sehat, yang dilakukan 

dengan cara memanfaatkan sumber energi dan sumber daya alam secara efisien 

dan optimal. (Andry, 2010) 

Green Architecture adalah suatu pendekatan perencanaan bangunan yang 

berusaha untuk meminimalisasi berbagai pengaruh  membahayakan  pada  

kesehatan  manusia dan lingkungan.(Brenda dan Vale 1991) 

 Berdasarkan beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa Green 

Architecture adalah sebuah konsep yang mengupayakan kenyamanan dan 

kesehatan penghuni, meminimalkan pengaruh buruk terhadap lingkungan serta 

pencapaian efisiensi energi seoptimal mungkin. 
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2.3.2. Prinsip Green Architecture 

Prinsip Green Architecture yang akan dipakai dalam perancangan ini adalah 

LEED (LeadershipinEnergy andEnvironmentalDesign) Amerika, 1998. Dengan 

parameter sebagai berikut : 

1. Pengelolaan Tapak yang Berkelanjutan (Sustainable Sites / SS) 

Strategi pelaksanaan dari prinsip tersebut sebagai berikut : 

 Aktifitas Industri terhadap pencegahan pencemara 

 Pengembangan tapak, Pemaksimalan ruang terbuka 

 Manajemen pengolahan air hujan, kualitas pengontrolan 

2. Efisiensi Air (Water Efficiency/ WE) 

Strategi pelaksanaan dari prinsip tersebut sebagai berikut : 

 Efisiensi Air dalam landsekap 

 Inovasi Teknologi pengolahan air dan limbah 

 Pengurangan Penggunaan Air 

3. EnergidanAtmosfir(EnergyandAtmosphere/ EA) 

  Strategi pelaksanaan dari prinsip tersebut sebagai berikut : 

 Pembaruan energi dalam site 

 Peningkatan manajemen penghawaan 

4. Material  dan  Sumber  Daya  (Materials  andResources/MR) 

 Strategi pelaksanaan dari prinsip tersebut sebagai berikut : 

 Penggunaan Bangunan Kembali, 75% dari dinding, Lantai, atap 

 Manajemen Konstruksi  industry limbah 

 Penggunaan sumber daya kembali 

5. Kualitas Udara Dalam Ruangan (Indoor Environmental Quality/EQ) 

  Strategi pelaksanaan dari prinsip tersebut sebagai berikut : 

 Kontrol Lingkungan Terhadap asap  rokok 

 Ventilasi bertingkat 

 Material rendah emisi 
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Tabel Prinsip Green Architecture 

 

No 

 

Prinsip dasar  

Green 

Architecture 

 

Prinsip perancanaan 

 

 

Prinsip perancangan 

1 Pengelolaan 

Tapak Yang 

Berkelanjutan 

(Sustainable 

Sites / SS) 

a. Aktifitas konstruksi 

terhadap pencegahan 

pencemaran 

Meminimalisasi  dampak  jangka  panjang  pada 

tapak  dan bangunan   yang ditimbulkan  oleh  

proses konstruksi. 

b. Pengembangan 

terhadap kepadatan 

penduduk 

Membuat rancangan yang mengutamakan 

kenyamanan bagi pengguna bangunan dan 

tapak, dengan menerapkan pola 60 : 40, dimana 

lahan terbuka hijau 60 % dan lahan terbangun 

40 % . 

c. Transportasi alternatif Mengunakan sepeda, sebagai transportasi 

alternatif yang ramah lingkungan, dan menjaga 

kualita udara lingkungan sekitar. pada setiap 

fasilitas dalam tapak disediakan parkiran 

sepeda. 

d. Pengembangan tapak, 

Pemaksimalan ruang 

terbuka 

Memaksimalkan lahan 60% hijau sebagai 

penghawaan bagi lingkungan dan bangunan 

sekitar, ruang terbuka desain menyebar dalam 

tapak, sehingga dampaknya merata 

e. Manajemen 

pengolahan air hujan, 

kualitas pengontrolan 

Air hujan dalam tapak, dapat diolah kembali 

menjadi air siap pakai. serta dibuat waduk 

sebagai area penampungan air hujan yang 

berfungsi menjaga kualitas air tanah lingkungan 

sekitar dan dan sumber air bagi tanaman dalam 

tapak. 

2 Efisiensi Air 

(Water 

Efficiency/ 

WE) 

a. Efisiensi air dalam 

landsekap 

Meminimalisasikebutuhanairoutdoordengan 

irigasiyangefisien. 

b. Inovasi teknologi 

pengolahan air dan 

limbah 

Mengunakan teknologi, waste water treatment 

plant, untuk mengolah air kotar dan air laut. 
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c. Pengurangan 

penggunaan air 

Mengurangi kebutuhan air indoor 

dengan penggunaan  fitur – fitur rumah yang 

efisien untukair(water-

efficientfixturesandfittings). cara 

pendistribusian air menggunakan sistem 

distribusi up feed dan down feed. 

3 EnergidanAtm

osfir(Energyan

dAtmosphere/ 

EA) 

a. Pembaruan energi 

dalam site 

Mengunakan sumber energi alami dari 

lingkungan sekitar, yakni energi matahari dan 

energi angin. 

b. Peningkatan 

manajemen 

penghawaan 

 

Mengoptimalkan penghawaan dari luar 

bangunan, dengan mendasain bukaan lebar 

pada bangunan dan menambahkan unsur-unsur 

bangunan hijua, seperti Green wall dan Roof 

garden. 

4 Material  dan  

Sumber  Daya  

(Materials  

andResources/

MR) 

a. Penggunaan Bangunan 

Kembali, 75% dari 

dinding, Lantai, atap. 

Mengunakan bahan bangunan hasil konstruksi 

dari tempat lain, bisa digunakan sebagai urugan 

dan penimbunan pada tapak, serta material 

dinding bangunan 

b. Penggunaan sumber 

daya kembali 

Sampah pada tapak dipisahkan menjadi 2 jenis, 

sampah berbahaya dan sampah tidak berbahaya 

yang nantinya akan didaur ulang menjasi bahan 

lain. 

5 Kualitas Udara 

Dalam 

Ruangan 

(Indoor 

Environmental 

Quality/EQ) 

a. Kontrol Lingkungan 

Terhadap asap  rokok 

Menggunakan tanaman sebagai penyaring 

udara. 

b. Ventilasi bertingkat Instalasi ventilasi silang, sebagai penyalur 

udara dari dalam ruang keluar ruangan 

c. Material rendah emisi Lebih banyak menggunakan material yang bisa 

menyerap karbon, seperti material kayu. 

Bagan 2.8 

Sumber : berdasarkan LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) Amerika, 1999 


