RUANG IBADAH PADA BANGUNAN MASJID DARUL ULUM PAMULANG
DITINJAU DARI SISI KENYAMANAN THERMAL
Aryani Widyakusuma1, Aprio Muhajirin Zainoeddin2
Program Studi Arsitektur
Fakultas Teknik Universitas Borobudur

ABSTRAK
Kenyamanan thermal merupakan hal yang harus diperhatikan dalam sebuah
bangunan agar terciptanya kenyamanan bagi penggunanya. Salah satu faktor yang
mempengaruhi kondisi thermal adalah orientasi bangunan terhadap matahari dan material
bangunan. Berdasarkan pada hal tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji
pengaruh kenyamanan termal pada Ruang Ibadah Bangunan Masjid Darul Ulum
Pamulang dengan mengukur suhu udara pada ruang ibadah yang memiliki orientasi yang
berbeda, serta membahas mengenai material yang digunakan pada Ruang Ibadah
Bangunan Masjid Darul Ulum Pamulang. Pengukuran suhu udara dilakukan selama 5 hari
pada saat waktu beribadah berlangsung. Hasil analisis menunjukkan bahwa pengaruh
orientasi arah matahari dan material bangunan memiliki pengaruh yang signifikan
terhadap kenyamanan thermal pengguna pada Ruang Ibadah Bangunan Masjid Darul
Ulum Pamulang. Dan dari hasil analisis tersebut menunjukkan bahwa Ruang Ibadah
Bangunan Masjid Darul Ulum Pamulang masuk ke dalam kategori nyaman dan dapat
ditarik kesimpulan bahwa pada pengukuran suhu diatas menunjukan rata-rata suhu pada
ruang ibadah masjid darul ulum pamulang masuk ke dalam kategori nyaman dengan
angka suhu rata-rata adalah 27,10 o Celcius tanpa pendingin buatan dan 20 o Celcius
dengan pengkondisian udara dan masuk dalam kategori Nyaman Optimal. Dan menurut
batas kenyamanan (Dalam Temperatur Efektif / TE) telah memenuhi batas kenyamanan
thermal pengguna ruang.
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I. PENDAHULUAN
1.1.

Latar Belakang

Masjid bisa diartikan sebagai rumah atau bangunan tempat bersembayang umat
Islam. Arti ini memang terlalu sempit dan kurang begitu jelas maknanya, sebab kalau
hanya tempat yang dipakai untuk sembayang umat Islam, tentunya musholla, langgar dan
sebagainya yang bisa digunakan untuk sembahyang umat Islam.
Fungsi masjid bukan hanya digunakan sebagai tempat sembahyang umat Islam.
Sejak zaman Nabi Muhammad SAW 14 abad silam, masjid memiliki berbagai macam
fungsi. Masjid pertama yang didirikan oleh Nabi Muhammad SAW adalah Masjid Quba
yang mana dikenal sebagai “Al Masjidu Ussisa Alattaqwa” yang berarti masjid yang
dibangun atas dasar ketakwaan. Secara terminologi dapat diartikan bahwa fungsi masjid
adalah tempat untuk mewadahi umat Islam untuk meningkatkan ketakwaan, pusat
aktifitas dan ikon dari sebuah kota. Jika dikaitkan dengan aktifitas seorang muslim, masjid
bukan hanya sekedar tempat sujud dan sarana penyucian. Disini kata masjid juga tidak
lagi hanya sebagai tempat sembayang tetapi kata masjid di sini berarti juga tempat
melaksanakan segala aktifitas manusia yang mencerminkan kepatuhan kepada Allah
SWT. Dengan demikian, masjid menjadi pangkal tempat muslim bertolak, sekaligus
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tempatnya bersauh. Misalnya hubungan manusia dengan Tuhannya yang berwujud zakat
fitrah, nikah, hubungan manusia dengan dirinya, seperti tadarus, mencari ilmu dan
hubungan manusia dengan alam, berwujud memelihara dan memanfaatkannya.
Hubungan manusia yang digambarkan dengan masjid di atas, merupakan sebuah
kebiasaan yang terbawa sampai detik ini dan dapat disebut sebagai kebudayaan islam.
Masuk dan berkembangnya islam di Indonesia oleh pedagang dan penyebar agama islam
membuat indonesia menjadi negara dengan umat islam terbanyak di dunia dan kebutuhan
akan tempat sembayang yang nyaman secara termal, audial dan visual semakin
dibutuhkan. Secara tidak langsung kebutuhan akan Masjid membawa perubahan dalam
berbagai aspek kehidupan masyarakat Indonesia. Indonesia negara yang berada di garis
khatulistiwa yang beriklim tropis yang lembab dan panas dengan curah hujan tinggi
membuat kenyamanan termal menjadi salah satu aspek penting dalam bangunan masjid
yang nyaman dan sehat. Indonesia hanya memiliki 2 musim yaitu musim kemarau dan
hujan,sehingga bangunan masjid di indonesia dituntun untuk bisa beradaptasi dengan
kondisi iklim tropis Indonesia. Arsitektur tropis sendiri menjadi pilihan untuk sebuah
jawaban atas kondisi lingkungan di Indonesia yang mencoba memecahkan masalah
kenyamanan termal pada bangunan ibadah. Arsitektur tropis mengutamakan bangunan
agar menghasilkan perancangan pasif yaitu dengan cara meminimalisir penggunaan
energi pada bangunan. Rancangan pasif mengandalkan kemampuan arsitek untuk
mengantisipasi permasalahan iklim luar ruangan.
Pengaruh yang paling utama adalah dari kondisi suhu dan tingkat kelembaban
mengarah kepada kenyamanan thermal. Kenyamanan thermal dibutuhkan agar penghuni
atau pengguna bangunan dapat beraktifitas dengan baik. Menurut Szokolay dalam
Talarosha (2005), kenyamanan tergantung pada variabel iklim yaitu matahari atau radiasi
matahari, suhu udara, kelembaban udara dan kecepatan angin dan beberapa faktor
subjektif seperti pakaian, aklimitasi, usia, jenis kelamin serta warna kulit. Selain itu aspek
arsitektural bangunan juga harus di pertimbangkan dalam pemilihan dan penggunaan
karena secara tidak langsung mempengaruhi kenyamanan thermal pada bangunan
masjid.
Dalam melaksanakan aktifitas, manusia umumnya menginginkan kondisi yang
nyaman (Rahmadani, 2011). Hal ini disebabkan oleh panas yang berlebih sehingga bisa
menyebabkan rasa letih, kantuk dan meningkatkan kesalahan dalam beraktifitas manusia
(Grandjean, 1986). Pergerakan udara adalah aspek penting untuk kenyamanan termal di
daerah tropis (Frick, 2008). Bangunan Masjid di Indonesia mungkin sudah dapat
beradaptasi dengan iklim tropis di Indonesia sehingga banyak bangunan masjid di
Indonesia bisa berdiri sampai sekarang, tetapi hal tersebut harus di kaji lebih lanjut
apakah bangunan masjid sudah memiliki kelayakan secara thermal tersebut menjadi
salah satu karakterisitik yang ada pada arsitektur tropis.
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mengkaji pengaruh orientasi,
material selubung bangunan dan bukaan pada bangunan terhadap kenyamanan thermal
pada Bangunan Masjid Darul Ulum Pamulang, serta menjadi tolak ukur pengetahuan
tentang arsitektur tropis kontemporer dan keterhubungannya dengan kenyamanan
thermal yang mana sangat dibutuhkan dalam merancang sebuah bangunan dengan
keadaan iklim tropis Indonesia. Alasan di balik pemilihan Masjid Darul Ulum Pamulang
sebagai bahan penelitian adalah menurut penulis arsitektur bangunan Masjid Darul Ulum
Pamulang memiliki bentuk dan konsep arsitektural kontemporer yang unik dan
berkelanjutan yang menurut perancangnya bahwa Masjid Darul Ulum Pamulang tidak
seperti kebanyakan tempat ibadah lainnya, memiliki tujuan yang lebih dari sekedar tempat
ibadah bagi umat Islam, seringkali sebagai pusat komunitas, tempat pertemuan, bahkan
untuk beberapa negara berkembang, sebagai tempat rekreasi.
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1.2.

Manfaat Penelitian

Berdasarkan Tujuan Kajian yang telah dijabarkan di atas, maka dapat disimpulkan
Manfaat Penelitian yaitu :
1. Secara teoritik, penelitian ini bermanfaat untuk mengetahui sejauh mana aspek
kenyamanan thermal sudah dicapai dan bisa dicapai dari orientasi bangunan, bentuk
bangunan, material selubung bangunan, konfigurasi bangunan, aspek bukaan bisa
mempengaruhi kenyamanan thermal bangunan Masjid Darul Ulum.
2. Secara aplikatif, penelitian ini dapat membantu menemukan desain bangunan Masjid
yang mampu beradaptasi dengan iklim tropis yang panas dalam aspek kenyamanan
thermal bangunan masjid.

1.3.

Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan permasalahan yang telah dijabarkan di atas, maka dapat
disimpulkan Tujuan Kajian yaitu :
1. Mengetahui dan memahami sejauh mana ruang ibadah dan ruang pendukung Masjid
Darul Ulum telah memenuhi aspek kenyamanan thermal.
2. Mengetahui dan memahami sejauh mana pengaruh desain bangunan Masjid Darul
Ulum ditinjau dari orientasi bangunan, bentuk bangunan, material selubung bangunan
dan konfigurasi bangunan terhadap kenyamanan thermal.
3. Mengetahui dan memahami sejauh mana pengaruh desain bukaan udara pada
bangunan Masjid Darul Ulum ditinjau dari perletakan, orientasi bukaan, lokasi,
dimensi, arah bukaan terhadap kenyamanan thermal.
4. Mengetahui dan memahami sejauh mana faktor internal kualitas kenyamanan thermal
ditinjau dari suhu udara, kelembaban udara dan pergerakan udara atau angin di
bangunan Masjid Darul Ulum.
5. Mengetahui dan memahami sejauh mana faktor eksternal terkait bangunan dan
material bangunan serta vegetasi di sekitar bangunan dalam pengaruhnya terhadap
kenyamanan thermal di bangunan Masjid Darul Ulum.

1.4. Ruang Lingkup Penelitian
Ruang lingkup yang akan digunakan adalah ruang lingkup substansial yaitu yang
hanya berhubungan dengan ruang ibadah Masjid Darul Ulum Pamulang terkait
kenyamanan thermal. Ruang lingkup substansial yang akan dikaji dalam penyusunan
laporan pada penelitian ini dengan analisa dari aspek-aspek berikut ini, yaitu :
1. Menganalisa sejauh mana pengaruh desain bangunan Masjid Darul Ulum ditinjau dari
orientasi bangunan, bentuk bangunan, material selubung bangunan dan konfigurasi
bangunan terhadap kenyamanan thermal.
2. Menganalisa sejauh mana pengaruh desain bukaan udara pada bangunan Masjid
Darul Ulum ditinjau dari perletakan, orientasi bukaan, lokasi, dimensi, arah bukaan
terhadap kenyamanan thermal.
3. Menganalisa sejauh mana faktor internal kualitas kenyamanan thermal ditinjau dari
suhu udara, kelembaban udara dan pergerakan udara atau angin di bangunan Masjid
Darul Ulum.
4. Menganalisa sejauh mana faktor eksternal terkait bangunan dan material bangunan
serta vegetasi di sekitar bangunan dalam pengaruhnya terhadap kenyamanan thermal
di bangunan Masjid Darul Ulum.

1.5. Rumusan Masalah Penelitian
Berdasarkan latar belakang masjid yang telah dijabarkan di atas, maka dapat
disimpulkan perumusan masalah dibagi menjadi dua masalah utama yaitu :
1. Permasalahan Mayor
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2.
a.)
b.)

c.)
d.)
e.)

Bagaimana kenyamanan thermal yang terjadi pada bangunan Masjid Darul Ulum
Pamulang ?.
Permasalahan Minor
Apakah ruang ibadah dan ruang pendukung Masjid Darul Ulum telah memenuhi aspek
kenyamanan thermal ?.
Apakah desain bangunan Masjid Darul Ulum ditinjau dari orientasi bangunan, bentuk
bangunan, material selubung bangunan dan konfigurasi bangunan telah menunjang
kenyamanan thermal ?.
Apakah desain bukaan udara Masjid Darul Ulum ditinjau dari perletakan dan orientasi
bukaan, lokasi, dimensi, pengarah bukaan telah menunjang kenyamanan thermal ?.
Bagaimana faktor internal terkait kualitas kenyamanan thermal ditinjau dari suhu
udara, kelembaban udara, dan pergerakan udara atau angin di Masjid Darul Ulum ?.
Bagaimana faktor eksternal terkait bangunan dan material sekitar, serta vegetasi di
sekitar bangunan dapat mempengaruhi kenyamanan thermal pada bangunan Masjid
Darul Ulum ?.

1.6.

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah metode penelitian
deskriptif baik kualitatif maupun kuantitatif. Metode deskriptif yaitu penelitian untuk
mendeskripsikan suatu keadaan atau fenomena-fenomena apa adanya, metode
peneilitian ini berdasarkan fakta-fakta yang terjadi pada bangunan masjid darul ulum
pamulang. Pengumpulan data kualitatif dimana pengumpulan data berbentuk kata-kata,
kalimat seperti penyataan, pendapat, sikap atau gambar-gambar. Pengumpulan data
kuantitatif dimana pengumpulan data berupa nominal atau angka yang dianalisa secara
kuantitatif melalui pendekatan matematis dan statistik.

II. TINJAUAN PUSTAKA
2.1.

Pengertian Judul

Pengertian judul “Kajian Kenyamanan Thermal pada Ruang Ibadah Bangunan
Masjid Darul Ulum Pamulang” secara terminologis dapat diartikan sebagai berikut.
A. Definisi Kenyamanan Thermal
Menurut ASHRAE (American Society of Heating Refrigrating Air Conditioning Engineer)
definsi kenyamanan thermal sebagai kondisi pikir yang mengekspresikan tingkat
kepuasan seseorang terhadap lingkungan thermalnya. Menurut Satwiko (2009),
kenyamanan thermal merupakan pandangan atau penilaian seseorang tentang tingkat
kepuasan terhadap kondisi termal lingkungannya, manusia menilai kondisi lingkungan
sekitarnya berdasarkan rangsangan yang masuk ke dalam dirinya melalui syaraf indra
dan diproses oleh otak untuk dinilai dimana hal ini melibatkan aspek fisik, biologis dan
psikologis.
B. Definisi Ruang Ibadah
Ruang ibadah merupakan ruang yang digunakan untuk kegiatan beribadah atau
menyembah kepada tuhan yang maha esa. Ruang ibadah merupakan ruang utama
dalam bangunan peribadatan yang bisa memuat banyak orang.
C. Definisi Masjid
Masjid adalah rumah tempat ibadah umat islam atau muslim untuk kegiatan beribadah
dalam tujuannya menyembah Allah SWT, masjid artinya tempat sujud, sebutan lain yang
berkaitan dengan masjid di Indonesia adalah Mushola, Langgar atau surau. Selain
digunakan untuk tempat ibadah, masjid juga merupakan pusat kehidupan komunitas
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muslim. Kegiatan-kegiatan perayaan hari besar, diskusi, kajian agama, ceramah dan
belajar Al-Qur‟an sering dilaksanakan di Masjid. Dalam sejarah islam, masjid turut
memegang peranan dalam aktivitas sosial kemasyarakatan.
D. Definisi Darul Ulum Pamulang
Darul Ulum Pamulang merupakan sebuah masjid yang berdiri dilahan Universitas
Pamulang yang memiliki jumlah 2 lantai dan dapat menampung hingga lebih dari 1200
orang, masjid yang selesai dibangun pada tahun 2020 ini memiliki gaya arsitektur tropis
kontemporer dan arsitektur berkelanjutan.
Dari definisi di atas maka dapat disimpulkan bahwa pengertian judul tersebut
yaitu Mengkaji atau menelaah kenyamanan suhu atau thermal yang berdampak pada
aspek fisik, biologis dan psikologis pada pengguna ruang utama ibadah atau ruang sholat
yang digunakan untuk menyembah dan beribadah kepada Allah SWT pada Masjid Darul
Ulum Pamulang.

2.2.

Kenyamanan Thermal Manusia

Kondisi thermal pada suatu ruang berpengaruh pada kenyamanan termal
seseorang. Kenyamanan termal adalah kondisi pikiran yang mengekspresikan kepuasan
terhadap lingkungannya. karena subjektivitasnya, kenyamanan termal akan menjadi
berbeda untuk setiap individu. Perasaan panas dan dingin pada tubuh seseorang lebih
sekedar dari suhu udara di sekitar tubuh tersebut. Ada enam variabel kenyamanan termal
yaitu :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Temperatur Udara (Air Temperture)
Suhu benda dan radiasi suhu di sekitar kita (Radiant Temperature)
Pengukuran uap air dan kelembaban udara (Relative Humidity)
Tingkat pergerakan udara di sekitar kita (Air Motion)
Metabolisme tubuh (Metabolic Rate)
Pakaian dan material pakaian (Clothing Insulation)
Memahami enam variabel ini sangat penting untuk membuat keputusan yang
tepat ketika merencanakan material, arah bukaan, dimensi dan aspek lainnya ketika
merancang bangunan. Namun sama pentingnya memahami bagaimana sistem ini
mempengaruhi beban energi dan kenyamanan termal dari pengguna bangunan.
Metabolisme dari tubuh juga berpengaruh terhadap kenyamanan termal seseorang,
metabolisme dipengaruhi oleh makanan, aktivitas dan psikologi dari seseorang. Suhu
tubuh bagian dalam sekitar 37 derajat celsius, sedangkan suhu kulit dapat bervariasi
antara 31 dan 34 derajat celsius dibawah kondisi kenyamanan. Mengatur Kenyamanan
secara langsung pada bagian tubuh tergantung penutup pakaian dan material pakaian.

2.3. Faktor Kenyamanan Thermal Manusia
Menurut Szokolay, kenyamanan termal tergantung pada variabel iklim dan faktor
individu, menurut Norbert terdapat 6 variabel yang menentukan kenyamanan termal yang
disebutkan pada pembahasan sebelumnya. Satwiko juga menyatakan kenyamanan
termal dipengaruhi oleh faktor iklim (Radiasi matahari, suhu udara, kecepatan angin dan
kelembaban udara) dan dua faktor individu yaitu aktivitas dan pakaian yang digunakan
seseorang.
Tabel 2.1 Perbandingan Faktor Penentu Suhu Nyaman
Szokolay
1. Faktor Lingkungan
•
•

Kelembaban
Suhu udara

Humpreys & Nicol
1. Faktor Lingkungan
•
•

Suhu Udara
Kelembaban Udara
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Lechner Norbert
1. Faktor Lingkungan
•
•

Temperatur Udara
Suhu Benda dan

Szokolay
•
•

Humpreys & Nicol

2. Faktor Individu
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Angin
Radiasi Matahari

Angin

2. Faktor Individu
•
•
•

Metabolisme tubuh
Aklimitasi
Pakaian
Kondisi kesehatan
tubuh
Tingkat kegemukan
Jenis makanan yang
dikonsumsi
Usia dan jenis
kelamin
Warna kulit

Lechner Norbert

Pakaian
Aktivitas
Lokasi geografis

•
•
•

Radiasi suhu
Uap air
Kelembaban udara
Pergerakan udara

2. Faktor Individu
•
•

Metabolisme Tubuh
Pakaian dan
Material Pakaian

2.4. Batas-batas Kenyamanan Thermal Manusia
Kenyaman termal yang dirasakan manusia berbeda antara satu individu dengan
individu lainnya yang mana hal tersebut dipengaruhi oleh variabel iklim dan individu.
Faktor kenyamanan termal memiliki batas-batas yang menentukan kenyamanan termal
secara keseluruhan. Karena itu secara tidak langsung berpengaruh terhadap
kenyamanan termal bangunan.
2.4.1. Faktor Temperatur Udara
Pada faktor temperatur udara yang dinyatakan oleh Lippsmeier di dalam bukunya
yang berjudul Bangunan Tropis yang menunjukan beberapa penelitian yang
membuktikan batas kenyamanan (dalam Temperatur Efektif /TE) berbeda antar individu
tergantung pada lokasi geografis dan suku bangsa yang diteliti seperti tabel dibawah ini.
Tabel 2.2 Batas Kenyamanan Temperatur
Pengarang

Tempat

Kelompok Manusia

USA Selatan (30º LU) •
Calcuta (22º LU)
•

Batas Temperatur

ASHRAE

•
•

Webb

Kuala Lumpur (2º LS)

Malaysia

25º C – 27º C TE

Mom Ellis

Jakarta (6º LS)

Indonesia

20º C – 26º C TE

USA
India

20,5º C – 24.5º C TE
20º C – 24.5º C TE

Tabel 2.3 Suhu Kenyaman Menurut Standar Tata Cara Perencanaan Konservasi Energi
Kondisi

Temperatur Efektif (TE)

Kelembaban

Sejuk Nyaman
Ambang Atas
Nyaman Optimal
Ambang Atas

•
•
•
•

20,5º C – 22,8º C
24º C
22,8º C – 25,8º C
28º C

• 50%
• 80%
70%

Hangat Nyaman
Ambang Atas

•
•

25,8º C – 27,1º C
31º C

60%

2.4.2 Faktor Metabolisme Tubuh
Tubuh manusia secara terus menerus menghasilkan panas. Panas yang
dihasilkan metabolisme tubuh berasal dari dua macam yaitu metabolisme basal akibat
27

proses biologis yang terus berlanjut dan tidak disadari dan metabolisme otot akibat dari
pergerakan otot yang menghasilkan panas. Pada tabel di bawah menunjukkan beberapa
tingkat metabolisme, yang dapat dinyatakan sebagai kepadatan daya, per satuan luas
permukaan tubuh (W / m²), sebagai daya untuk itu sendiri orang biasa (W) atau dalam
unit yang dirancang untuk studi kenyamanan termal, disebut sebagai MET. 1 kali MET =
58,2 W / m². Untuk pria berukuran rata-rata ini sesuai dengan sekitar 100 W.
Tabel 2.4 Tingkat Metabolisme pada aktivitas yang berbeda
Aktivitas
Tidur
Istirahat dalam posisi rebahan
Istirahat dalam posisi duduk
Bekerja ringan dalam posisi berdiri

0.7
0.8
1.0
1.2

MET
40
46
58
70

W / m²
70
80
100
120

W(av)

Bekerja ringan gerak
Bekerja sedang
Bekerja sedang gerak
Bekerja berat
Bekerja sangat berat

1.6
2.0
3.0
6.0
7.0

93
116
175
350
410

160
200
300
600
700

Tabel 2.5 Suhu Kritis pada Tubuh
Temperatur Kulit
45º C
42º C
31º C - 34º C
10º C

Temperatur Dalam
Badan
42º C
40º C
37º C
35º C
25º C

Dampak dan Akibat
Kematian
Hipertermia
Suhu Nyaman
Hipotermia
Kematian

2.5. Kenyamanan Thermal Berdasarkan Desain Bangunan
Kenyamanan termal pengguna ruangan sangat berpengaruh terhadap desain
bangunan yang dirancang oleh arsitek. Seorang arsitek harus memperhatikan di mana
bangunan tersebut akan didirikan karena setiap tempat atau lokasi mempunyai
karakterisitik iklim yang berbeda dan berpengaruh terhadap desain bangunan. Di daerah
yang didominasi panas, bangunan harus diorientasikan secara ideal untuk
meminimalkan sinar matahari, sebaliknya di daerah beriklim dingin.
2.5.1. Orientasi dan Bentuk Bangunan terhadap Arah Matahari
Karena pergerakan harian dan tahunan dari matahari, radiasi matahari yang
diterima oleh selubung bangunan bervariasi untuk setiap orientasi bangunan. Untuk
Jabodetabek yang memiliki lintang yang sama, dinding vertikal pada arah barat
menerima radiasi matahari rata-rata sebesar 303 W/m 2 per hari, sedangkan timur, utara
dan selatan masing-masing menerima radiasi matahari rata-rata sebesar 268 W/m 2 ,
268 W/m2, 268 W/m2 per hari. Untuk menghindari perolehan panas radiasi matahari
yang berlebihan, orientasi permukaan yang besar sedapat mungkin diorientasikan ke
utara dan selatan. (Hamdani, Bekkouche, Benouaz & Cherier, 2012) menyebutkan
bahwa dalam kasus bangunan publik, orientasi bangunan terhadap matahari memiliki
pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan suhu udara didalam ruang dan
mempengaruhi kenyamanan termal dari pengguna ruangan. Perbandingan perolehan
radiasi panas matahari yang dipresentasikan dengan nilai OTTV (Overall Thermal
Transfer Value) atau Nilai Transfer Termal Keseluruhan, untuk berbagai bentuk dan
orientasi bangunan yang disajikan di bawah.
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Gambar 2.1 Arah Orientasi dan Perbandingan Bentuk Terhadap Orientasi
Tabel 2.6 Dampak Bentuk dan Orientasi Bangunan terhadap OTTV (W/m2)
1:1

1:2

1:3

WWR
0º

45º

0º

45º

90º

135º

0º

45º

90º

135º

70%

66.79

67.56

62.75

67.68

71.25

67.86

59.75

66.72

72.46

56.99

50%

49.99

50.57

47.02

50.74

53.41

50.84

44.82

50.09

54.37

50.24

30%

32.44

32.81

30.58

33

34.73

33.03

29.19

32.64

35.4

32.68

2.5.2. Material Bangunan
Panas matahari masuk ke dalam bangunan melalui proses konduksi dan melalui
proses radiasi matahari. Radiasi matahari memancarkan sinar ultraviolet sebesar 6%,
cahaya tampak sebesar 48%, dan sinar infra merah sebesar 46%. Hasil penelitian
menunjukan bahwa radiasi matahari menyumbangkan jumlah panas terbesar yang
masuk ke dalam bangunan. Besar radiasi matahari yang ditransmisikan melalui selubung
bangunan dipengaruhi oleh material fasad bangunan yaitu perbandingan luas kaca dan
luas dinding bangunan keseluruhan (Wall to Wall Ratio) serta jenis dan ketebalan dari
kaca yang digunakan. Panas matahari yang jatuh pada selubung bangunan kemudian
dipantulkan kembali dan sebagian diserap. Panas yang diserap akan berkumpul dan
kemudian diteruskan ke bagian sisi dalam bangunan yang dingin. Masing-masing bahan
bangunan mempunyai angka koefisien serapan kalor (%) atau shading ceofficient yang
berbeda. Semakin besar serapan kalor atau shadding coefficient, semakin besar panas
yang diteruskan ke ruangan.
Tabel 2.7 Penggunaan Kaca, Warna Kaca, Ketebalan dan SC
Penggunaan Kaca
Jenis Kaca
Kaca Bening
Heat Absorbing
Glass

Warna
Abu-abu, Bronze Green Tinted
-

Tebal
1/4 Inch
3/8 Inch
3/16 Inch
1/2 Inch

Reflective Glass

Dark Gray Metal Light Gray Metal

-

Shading
Coefficient
0,95
0,90
0,75
0,50
0,35 s/d 0,20
0,60 s/d 0,35

Material bangunan yang memiliki nilai hambatan penghantaran panas yang cukup
besar dan memiliki kemampuan untuk memantulkan panas yang cukup baik akan sangat
membantu untuk mengurangi penggunaan energi aktif berupa alat pendingin ruangan
seperti AC atau kipas angin pada siang hari (Prakoso dkk, 2014).
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Tabel 2.8 Konduktivitas Termal, Density dan Kapasitas Kalor berdasarkan Material
Material
Batu
Tanah Liat
Beton
Kaca
Baja

Konduktivitas
Termal (W/mK)
1.8
0.73
1.13

Density / Kerapatan
(kg/m3)
1602
1922
2400

Kapasitas Kalor
J/kgK
1000
800
1000

1
50.2

2500
8050

750
420

Konduktivitas termal suatu bahan atau material merupakan ukuran
kemampuannya untuk melakukan panas. Material dengan konduktivitas termal rendah
mengalami perpindahan panas dengan laju yang rendah, begitu sebaliknya material
dengan konduktivitas termal yang tinggi akan mengalami perpindahan panas dengan laju
yang tinggi. Sedangkan density adalah perbandingan antara massa dan volume zat
tersebut pada temperatur dan tekanan tertentu. Kapasitas kalor atau kapasitas panas (c)
merupakan suatu besaran terukur yang menggambarkan banyaknya kalor yang
diperlukan untuk menaikan suhu suatu zat ataupun benda sebesar jumlah tertentu.
Jendela dengan kaca bening hampir merambatkan seluruh panas dan cahayanya ke
dalam ruangan. Jendela dengan kaca bening hampir merambatkan seluruh panas dan
cahayanya ke dalam ruangan. Material yang digunakan pada dinding yaitu material batu
bata yang dapat menahan panas selama 2,3 jam dan kemudian dilepaskan. Batu bata
merupakan material dengan kategori isolator yang baik sehingga pada siang hari dengan
cahaya matahari yang terik, bangunan yang menggunakan material batu bata
menjadikan ruang di dalamnya akan terasa lebih dingin.

III. PEMBAHASAN
3.1.

Deskripsi Kawasan Penelitian

Secara administratif, Universitas Pamulang merupakan sebuah universitas yang
berada di Jl. Kodiklat Tni Ampera No.10, Buaran, Kec. Serpong, Kota Tangerang
Selatan, Banten 15310. Kebutuhan akan masjid sangat dibutuhkan di kompleks
universitas untuk mewadahi umat muslim yang ingin beribadah sehingga latar belakang
dibangunnya bangunan ini adalah untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Mayoritas
bangunan pada kawasan ini adalah bangunan residensial, ruko dan bangunan publik
dengan ketinggian bangunan 2 – 4 lantai. Pada kawasan ini terdapat pusat perbelanjaan,
rumah makan, pertokoan elektronik, klinik dan lain-lain. Kawasan ini termasuk kawasan
yang kepadatan penduduknya relatif tinggi. Hal tersebut dapat terlihat pada suasana
jalan kawasan ini yang selalu ramai. Tingkat kepadatan penduduk yang relatif tinggi
tersebut juga mengakibatkan kemacetan pada sekitar Jl. Kodiklat Tni Ampera.

Gambar 3.1 Lokasi Masjid Darul Ulum Pamulang .
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3.2.

Deskripsi Objek Penelitian

Lokasi objek penelitian adalah sebuah bangunan masjid yang terletak di daerah
Kecamatan Serpong, Kelurahan Pamulang, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten,
Indonesia. Lokasi Masjid Darul Ulum Pamulang berada pada kompleks Universitas
Pamulang yaitu di Jl. Kodiklat Tni Ampera No.10, Buaran, Kec. Serpong, Kota
Tangerang Selatan, Banten 15310. Masjid ini merupakan Masjid yang baru didirikan
pada tahun 2020 di atas lahan seluas 1200 meter persegi. Bangunan Masjid ini memiliki
2 lantai, seperti terlihat pada gambar di atas bahwa bangunan masjid ini tidak memiliki
kubah sehingga secara kontekstual terlihat sangat membaur dengan bangunan
sekitarnya.

Gambar 3.2 Bangunan Masjid Darul Ulum Pamulang saat siang dan malam hari

3.3. Kondisi Fisik Bangunan Masjid Darul Ulum Pamulang
Kondisi fisik bangunan pada Masjid Darul Ulum Pamulang dikategorikan sangat
layak untuk bangunan ibadah karena bangunan ini baru saja didirikan pada tahun 2020
sehingga bangunan masjid masih sangat terawat. Kondisi fisik bangunan masjid dapat di
identifikasi kualitasnya berdasarkan kondisi ruang ibadah, dinding bangunan, kualitas
pencahayaan, kualitas penghawaan dan infrastruktur lingkungan.
3.3.1. Ruang Ibadah Masjid
Pada ruang ibadah masjid seperti terlihat di gambar bahwa ruang ibadah masjid
sangat terawat dan bersih. Lantai dari ruang ibadah menggunakan material marmer
berwarna putih ukuran 1800 kali 900 mm. Kesan modern terlihat dari penggunaan
material pada ruang ibadah. Penutup kolom menggunakan material stainless panel untuk
memberikan kesan ruang yang lebar dan leluasa. Pada ruang ibadah sengaja tidak
menggunakan sajadah agar lantai ruangan lebih mudah dibersihkan. Ruang ibadah
masjid pada lantai 2 memiliki ketinggian 4,6 meter dengan ketinggian ruang ibadah lantai
1 dari permukaan tanah adalah 2 meter. Ukuran luas ruang ibadah lantai 1 adalah 1152
m2 dan luas ruang ibadah lantai 2 adalah 768 m 2 . Antara ruang ibadah lantai 1 dan lantai
2 terdapat void atau bukaan agar aliran udara dari lantai 1 dapat naik ke lantai 2 dan
keluar melalui kisi-kisi angin yang berada di dekat plafon dari ruang ibadah lantai 2.
Karena menggunakan material bata roster dan skylight sehingga saat pagi hingga sore
hari kebutuhan penerangan alami dapat tercapai dengan tidak memerlukan penerangan
buatan. Bentuk ruang ibadah masjid tidak beraturan karena keterbatasan lahan dan
perbedaan permukaan ketinggian menyebabkan bentuk ruang trapezoid. Ruang ibadah
berorientasi ke arah barat dan digunakan sebagai main room dari masjid pamulang.
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Gambar 3.3 Ruang ibadah lantai 1 dan lantai 2, Terlihat Skylight sebagai penerangan
alami.
3.3.2. Dinding Bangunan Masjid
Dinding dari bangunan masjid menggunakan roster kerawang ukuran 20 kali 20
mm dan sebagian dinding menggunakan bata plaster. Penggunaan roster untuk
memungkinkan ventilasi silang didalam bangunan. Roster di cat berwarna merah dan
abuabu untuk memberikan kesan netral dan kontras. Dinding masjid dalam kondisi yang
sangat baik dan terawat. Untuk area mimbar, dinding menggunakan lapisan marble
translucent yang bisa digunakan sebagai penutup dari penerangan buatan. sokongan
ventilasi yang mumpuni semacam bilik roster buat membuat pertukaran udara berjalan
mudah serta membuat bangunan tidak lembap ataupun pengap. Penggunaan material
bata tanah liat roster pada dinding dimaksudkan perancang untuk menurunkan suhu
dinding karena material tanah liat lebih baik dari aspek menahan panas sinar matahari
yang disalurkan ke dalam bangunan. Kekurangan dari penutup dinding roster ini adalah
wujud roster yang berlubang sehingga privasi ruang jadi berkurang. Perihal tersebut
membuat ruangan menjadi terkesan terbuka dan juga terlihat kegiatan dalam ruangan.

Gambar 3.4 Dinding bangunan menggunakan roster berwarna abu-abu dan merah bata.
3.3.3. Kualitas Pencahayaan
Peran bukaan cahaya pada sebuah bangunan turut andil dalam menciptakan
kualitas pencahayaan alami yang baik. Perlu direncanakan dengan baik bukaan cahaya
yang sesuai dengan lokasi bangunan tersebut. Lubang cahaya yang terlalu besar, dapat
mengakibatkan cahaya matahari masuk dalam jumlah besar ke ruangan, yang sekaligus
membawa radiasi masuk ke dalam bangunan. Hal ini mengakibatkan adanya dilema
bahwa sinar matahari yang masuk ke dalam bangunan akan mempengaruhi kondisi
termal ruang. Hasil kondisi pencahayaan alami area luar ruang sholat tertinggi terjadi
pada titik 10 di keseluruhan waktu. Hal ini disebabkan pada titik 10 tidak ada penghalang
sinar matahari, sehinga sinar matahari dapat masuk secara maksimal. Sedangkan hasil
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kondisi pencahayaan alami area dalam ruang sholat tertinggi terjadi pada pada waktu
pagi hari pukul 10.00 yaitu 210 lux, dan pencahayaan alami terendah terjadi pada sore
hari yaitu 65 lux. Nilai pencahayaan alami pada area ruang ibadah sudah memenuhi
standar pencahayaan alami untuk masjid yaitu sebesar 200 lux. Nilai intensitas
pencahayaan alami ruang dalam ini dipengaruhi oleh intensitas pencahayaan alami pada
area luar yang masuk melalui dinding bangunan dan skylight pada penutup atap.

Gambar 3.5 Skylight dan dinding roster sebagai perantara untuk masuknya cahaya.
3.3.4. Kualitas Penghawaan
Penghawaan masjid darul ulum pamulang mengandalkan penghawaan alami dan
buatan. Pada penghawaan alami ruangan memaksimalkan bukaan tanpa penutup
insulasi transparan seperti menggunakan material dinding roster yang digunakan
sebagai cross ventilation. Selain itu ruang ibadah memiliki cooling tower yang bisa
digunakan sebagai penyalur udara panas keluar melalui atas ruangan. Pada
penghawaan buatan menggunakan air conditioner yang digunakan saat ruang ibadah
penuh dengan pengguna. Suhu udara pada siang hari dan sore hari cenderung sama
dikarenakan suhu udara luar ruang pada waktu tersebut cenderung sama dan tinggi yaitu
sekitar 31°C. Sedangkan suhu udara luar ruang pada waktu pagi hari cenderung rendah
yaitu sekitar 24°C. Suhu udara luar ruang tersebut memiliki hubungan terhadap suhu
udara di dalam ruang, dikarenakan baik suhu udara luar ruang maupun suhu udara
dalam ruang sama-sama dipengaruhi oleh suhu radiasi matahari dan oleh karena itu
kualitas penghawaan bangunan bisa dikatakan telah terpenuhi secara baik.
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Gambar 3.6 Dinding Roster yang digunakan untuk masuknya udara dalam bentuk Cross
Ventilation.
3.3.5. Infrastruktur Lingkungan
Pada bangunan masjid darul ulum pamulang ini infrastrukur lingkungan yang
tersedia tidak terlalu banyak. Infrastruktur yang tersedia hanya ruang terbuka yang
digunakan sebagai area resapan air dan untuk parkir kendaraan. Area resapan air
berada di depan dari dinding ruang ibadah masjid. Area parkir berada di belakang dari
masjid. Fungsi dari area resapan air sendiri adalah untuk menampung debit air hujan
yang turun di daerah tersebut. Secara tidak langsung area resapan air memegang peran
penting sebagai pengendali banjir dan kekeringan di musim kemarau. Dampak yang
terjadi bila alih fungsi lahan yang terjadi tak terkendali di antaranya adalah banjir. Dan
area terbuka ini digunakan sebagai pembatas antara jalan dan bangunan masjid.

Gambar 3.7 Area Resapan Air Hujan di depan Masjid .

3.4. Hasil Observasi Kenyamanan Thermal Berdasarkan Desain Bangunan
3.4.1. Observasi Orientasi Bangunan Terhadap Arah Matahari
Orientasi bangunan masjid darul ulum pamulang menghadap ke arah barat
karena mengikuti arah kiblat yang menjadi acuan dari orientasi utama. Hal tersebut
membuktikan bahwa beberapa ruangan akan tersorot sinar matahari saat siang – sore
hari dibandingkan ruangan yang menghadap selatan-utara. Ruang ibadah yang
menghadap ke barat adalah bagian dari mimbar, bagian utara, selatan dan timur
digunakan sebagai ruang ibadah mukmin. Pengukuran suhu udara dilakukan pada lantai
1 dan 2 bangunan dengan orientasi tiap ruang yang berbeda. Dan area pengukuran
suhu dilakukan di 4 titik dekat dinding ruang ibadah. Titik 1 berada di arah selatan, titik 2
berada di arah timur, titik 3 berada di arah barat dan titik 4 berada di arah utara. Karena
masjid berada dekat dengan proyek dari peneliti maka memungkinkan untuk
menganalisis suhu pada saat jam ibadah berlangsung kecuali pada waktu subuh (Pukul
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04.40 WIB) maka diganti pada pukul 08.00 pagi. Berikut adalah hasil pengukuran suhu
pada dinding ruang ibadah Masjid Darul Ulum Pamulang. Pengukuran suhu
menggunakan alat Hygrometer Digital yang bisa mengukur suhu permukaan dengan
akurat. Pengukuran dilakukan selama hari kerja yaitu 5 hari untuk melihat perkembangan
suhu pada permukaan bangunan.

Gambar 3.8 Denah Masjid Lantai 1.

Gambar 3.9 Denah Masjid Lantai 2.

Rata-rata suhu keseluruhan
Tabel 3.1 Kondisi Suhu Pada Lantai 1.
No.

Titik Ruangan

Pukul 08.00
201.
202.
203.
204.
Pukul 12.00
205.

Temperatur

Orientasi

Pukul

Kualitas Kenyamanan Termal

Titik 1
Titik 2
Titik 3
Titik 4

27,78oC
29oC
28,4oC
27,9oC

Selatan
Timur
Barat
Utara

08.00
08.00
08.00
08.00

Nyaman Optimal Ambang Atas
Hangat Nyaman Ambang Atas
Nyaman Optimal Ambang Atas
Nyaman Optimal Ambang Atas

Titik 1

29,96oC

Selatan

12.00

Hangat Nyaman Ambang Atas
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No.
206.
207.
208.

Titik Ruangan
Titik 2
Titik 3
Titik 4

Temperatur
30,84oC
31,5oC
30,46oC

Orientasi
Timur
Barat
Utara

Pukul
12.00
12.00
12.00

Kualitas Kenyamanan Termal
Hangat Nyaman Ambang Atas
Hangat Nyaman Ambang Atas
Hangat Nyaman Ambang Atas

Pukul 15.00
209.

Titik 1

29,36oC

Selatan

15.00

Hangat Nyaman Ambang Atas

210.
211.
212.

Titik 2
Titik 3
Titik 4

29,92oC
30,52oC
29,56oC

Timur
Barat
Utara

15.00
15.00
15.00

Hangat Nyaman Ambang Atas
Hangat Nyaman Ambang Atas

Titik 1
Titik 2
Titik 3
Titik 4

28,28oC
28,86oC
28,16oC
28,04oC

Selatan
Timur
Barat
Utara

18.00
18.00
18.00
18.00

Nyaman Optimal Ambang Atas
Nyaman Optimal Ambang Atas
Nyaman Optimal Ambang Atas
Nyaman Optimal Ambang Atas

Titik 1
Titik 2
Titik 3
Titik 4

27,7oC
27oC
27,23oC
27,12oC

Selatan
Timur
Barat
Utara

19.30
19.30
19.30
19.30

Nyaman Optimal Ambang Atas
Nyaman Optimal Ambang Atas
Nyaman Optimal Ambang Atas
Nyaman Optimal Ambang Atas

Temperatur

Orientasi

Pukul

Kualitas Kenyamanan Termal

Pukul 18.00
213.
214.
215.
216.
Pukul 19.30
217.
218.
219.
220.

3.2 Kondisi Suhu Pada Lantai 2.
No.
Titik Ruangan
Pukul 08.00
221.
222.
223.
224.
Pukul 12.00

Titik 1
Titik 2
Titik 3
Titik 4

27,82oC
28,32oC
28,45oC
28,1oC

Selatan
Timur
Barat
Utara

08.00
08.00
08.00
08.00

Nyaman Optimal Ambang Atas
Nyaman Optimal Ambang Atas
Nyaman Optimal Ambang Atas
Nyaman Optimal Ambang Atas

225.
226.
227.
228.

Titik 1
Titik 2
Titik 3
Titik 4

29,98oC
30,91oC
31,89oC
31,1oC

Selatan
Timur
Barat
Utara

12.00
12.00
12.00
12.00

Hangat Nyaman Ambang Atas
Hangat Nyaman Ambang Atas
Hangat Nyaman Ambang Atas
Hangat Nyaman Ambang Atas

229.
230.
231.
232.
Pukul 18.00

Titik 1
Titik 2
Titik 3
Titik 4

29,42oC
30oC
31oC
29,72oC

Selatan
Timur
Barat
Utara

15.00
15.00
15.00
15.00

Hangat Nyaman Ambang Atas
Hangat Nyaman Ambang Atas
Hangat Nyaman Ambang Atas
Hangat Nyaman Ambang Atas

233.
234.
235.

Titik 1
Titik 2
Titik 3

28,2oC
28,98oC
28,25oC

Selatan
Timur
Barat

18.00
18.00
18.00

Nyaman Optimal Ambang Atas
Nyaman Optimal Ambang Atas
Nyaman Optimal Ambang Atas

236.
Pukul 19.30

Titik 4

28oC

Utara

18.00

Nyaman Optimal Ambang Atas

237.
238.
239.
240.

Titik 1
Titik 2
Titik 3
Titik 4

27,98oC
27,26oC
27,36oC
27,56oC

Selatan
Timur
Barat
Utara

19.30
19.30
19.30
19.30

Nyaman Optimal Ambang Atas
Nyaman Optimal Ambang Atas
Nyaman Optimal Ambang Atas
Nyaman Optimal Ambang Atas

Pukul 15.00

3.4.2. Observasi Material Bangunan
Panas matahari masuk ke dalam bangunan melalui proses konduksi dan proses
radiasi matahari yang ditransmisikan melalui dinding dan bukaan jendela. Hasil penelitian
menunjukan bahwa radiasi matahari menyumbangkan jumlah panas terbesar yang masuk
ke dalam bangunan. Panas matahari yang jatuh pada selubung bangunan kemudian
dipantulkan kembali dan sebagian diserap. Panas yang diserap akan berkumpul dan
kemudian diteruskan ke bagian sisi dalam bangunan yang lebih dingin. Masing-masing
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material bangunan mempunyai angka koefisisen serapan kalor (%) yang berbeda seperti
pada tabel di bawah ini. Semakin besar serapan kalor, maka semakin besar panas yang
diteruskan ke ruangan. Material dan warna dinding dari Masjid Darul Ulum Pamulang
dicat kedua sisi dengan warna merah dan abu-abu dengan angka transmitan yang tidak
terlalu besar. Material lantai berwarna putih tidak menyerap kalor sehingga ruangan tidak
terlalu panas.
Tabel 3.3 Besaran Kalor pada masing-masing material pada masjid darul ulum.
No.

Jenis Material

Konduktivitas
Termal
0,73

Density / Kerapatan

Kapasitas kalor

1922

800

1,13

2400

1000

Bata ekspos

0,73

1922

800

4.

Beton ekspos

1,13

2400

1000

5.

Lantai batu marmer

1,8

1602

1000

6.

Kaca reflektif

1

2500

750

1.

Roster tanah liat

2.

Roster beton

3.

Gambar Material

Pada material dari bangunan masjid darul ulum pamulang dilakukan pengukuran suhu
pada material yang berhubungan langsung dengan ruang ibadah pada masjid darul ulum
pamulang. Material yang akan diukur suhunya adalah material yang telah disebutkan di
atas yaitu dinding, lantai dan penutup dari elemen desain ruang ibadah masjid darul ulum.
Tabel 3.4 Suhu Permukaan Material saat Jam Ibadah.
No.

1.

Material

Roster Tanah Liat

2.

Roster Beton

3.

Bata Ekspos

Temperatur
27oC
30oC
29,36oC
28oC
27,7oC

Pukul
08.00
12.00
15.00
18.00
19.30

Kualitas Kenyamanan Termal
Nyaman Optimal Ambang Atas
Hangat Nyaman Ambang Atas
Hangat Nyaman Ambang Atas
Nyaman Optimal Ambang Atas
Nyaman Optimal Ambang Atas

28oC
31oC

08.00
12.00

Nyaman Optimal Ambang Atas
Hangat Nyaman Ambang Atas

15.00
18.00
19.30
08.00
12.00

Hangat Nyaman Ambang Atas
Nyaman Optimal Ambang Atas
Nyaman Optimal Ambang Atas
Nyaman Optimal Ambang Atas
Hangat Nyaman Ambang Atas

o

30 C
29oC
28,2oC
27,2oC
29,7oC
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No.

Material

Temperatur
29,2oC
27,8oC
27,3oC
27,8oC
30,6oC

Pukul
15.00
18.00
19.30
08.00
12.00

Kualitas Kenyamanan Termal
Hangat Nyaman Ambang Atas
Nyaman Optimal Ambang Atas
Nyaman Optimal Ambang Atas
Nyaman Optimal Ambang Atas
Hangat Nyaman Ambang Atas

4.

Beton Ekspos

5.

Lantai Marmer Putih
Carrara

30,2oC
28,6oC
28oC
26,3oC
28,3oC
28oC
27,4oC
26oC
27oC

15.00
18.00
19.30
08.00
12.00
15.00
18.00
19.30
08.00

Hangat Nyaman Ambang Atas
Nyaman Optimal Ambang Atas
Nyaman Optimal Ambang Atas
Nyaman Optimal Ambang Atas
Nyaman Optimal Ambang Atas
Nyaman Optimal Ambang Atas
Nyaman Optimal Ambang Atas
Nyaman Optimal Ambang Atas
Nyaman Optimal Ambang Atas

31oC
30,6oC
29oC
27,5oC

12.00
15.00
18.00
19.30

Hangat Nyaman Ambang Atas
Hangat Nyaman Ambang Atas
Nyaman Optimal Ambang Atas
Nyaman Optimal Ambang Atas

6.

Kaca Reflektif

Tabel 3.5 Rata-rata suhu pada permukaan material pada ruang ibadah.
No.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

3.5.

Material
Roster Tanah Liat
Roster Beton
Bata Ekspos
Beton Ekspos
Lantai Marmer Putih
Carrara

Temperatur
28,4oC
o
29,24 C
28,24oC
29,4oC
27,2oC

Kualitas Kenyamanan Termal
Nyaman Optimal Ambang Atas
Hangat Nyaman Ambang Atas
Nyaman Optimal Ambang Atas
Hangat Nyaman Ambang Atas
Nyaman Optimal Ambang Atas

Kaca Reflektif

29oC

Hangat Nyaman Ambang Atas

Analisis Kenyamanan Thermal Berdasarkan Desain Bangunan

3.5.1. Analisis Orientasi Bangunan Terhadap Arah Matahari
Berdasarkan hasil pengukuran yang dilakukan selama 5 hari dan dilakukan saat
jam ibadah, maka dapat dibandingkan temperatur udara pada masing-masing orientasi
dari ruang ibadah masjid darul ulum. Sebelum masuk ke dalam analisis data berikut tabel
cuaca pada hari pengukuran.
Tabel 3.6 Keadaan Cuaca Selama Pengukuran Suhu Udara.
No.

Hari / Tanggal

Cuaca

1.
2.
3.
4.
5.

Senin, 21 Juni 2021
Selasa, 22 Juni 2021
Rabu, 23 Juni 2021
Kamis, 24 Juni 2021
Jumat, 25 Juni 2021

Pukul 08.00 – 19.30 Cerah
Pukul 08.00 – 12.00 Cerah, Pukul 12.00 – 19.30 Berawan
Pukul 08.00 – 19.30 Cerah
Pukul 08.00 – 15.00 Cerah, Pukul 15.00 – 19.30 Berawan
Pukul 08.00 – 19.30 Cerah

Maka untuk pengukuran selama 5 hari mulai tanggal 21 juni sampai tanggal 25 juni 2021,
diperoleh data sebagai berikut :
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Pengukuran Hari 1 / 21 Juni 2021
- Lantai 1
34
32
30
28
26
24
Titik 1 (Selatan)

Titik 2 (Timur)
08.00

12.00

Titik 3 (Barat)
15.00

18.00

Titik 4 (Utara)

19.30

Gambar 3.7 Grafik Pengukurah Suhu Hari 1 lantai 1.

Pengukuran Hari 1 / 21 Juni 2021- Lantai 2
34
32
30
28
26
24
Titik 1 (Selatan)

Titik 2 (Timur)
08.00

12.00

Titik 3 (Barat)
15.00

18.00

Titik 4 (Utara)

19.30

Gambar 3 8 Grafik Pengukurah Suhu Hari 1 lantai 2.
34
. Juni 2021 tergolong cerah dan dapat
tanggal 21

Cuaca pada
terlihat grafik bahwa
pada pukul 08.00 temperatur udara pada lantai 1 di titik 1 berada pada temperatur 28,2 o
Celcius, pada titik 2 suhu naik menjadi 30,5o Celcius karena sorotan sinar matahari pagi
hari, pada titik 3 temperatur berada pada suhu 29,3 o Celcius dan pada titik 4 temperatur
suhu adalah 28,5o Celcius. Pada pukul 12.00 suhu ke semua titik naik terutama pada titik
yang menghadap barat, pada pukul 15.00 suhu sedikit turun pada titik 1, 2 dan 4 karena
pada arah barat sinar matahari langsung menyorot bangunan sehingga suhu pada titik 3
sedikit naik. Pada pukul 18.00 dan 19.30 suhu dari ke semua titik turun karena matahari
telah terbenam. Kemudian, ruang-ruang pada Lantai 2 mengalami peningkatan suhu
sedikit lebih besar jika dibandingkan dengan lantai 1 karena terpapar oleh cahaya
matahari secara langsung. Namun keadaan ruangan di Lantai 2 pada beberapa spot
seperti arah utara dan selatan sedikit lebih sejuk karena bukaan pada dinding roster yang
terbuka menyebabkan udara bisa mengalir dengan baik dari kedua arah ini
Pengukuran Hari 5 / 25 Juni 2021 - Lantai 1
34
32
30
28
26
24
Titik 1 (Selatan)

Titik 2 (Timur)
08.00

12.00

Titik 3 (Barat)
15.00

18.00

Titik 4 (Utara)

19.30

Gambar 3.9 Grafik Pengukurah Suhu Hari 5 lantai 1.
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Pengukuran Hari 5 / 25 Juni 2021 - Lantai 2
34
32
30
28
26
24
Titik 1 (Selatan)

Titik 2 (Timur)
08.00

12.00

Titik 3 (Barat)
15.00

18.00

Titik 4 (Utara)

19.30

Gambar 3.10 Grafik Pengukurah Suhu Hari 5 lantai 2.

Cuaca pada tanggal 25 Juni 2021 cerah, dapat terlihat grafik bahwa pada pukul
08.00 temperatur udara pada lantai 1 di titik 1 berada pada temperatur 27,2 o Celcius,
pada titik 2 suhu naik menjadi 28 o Celcius karena sorotan sinar matahari pagi hari, pada
titik 3 temperatur berada pada suhu 28 o Celcius dan pada titik 4 temperatur suhu adalah
27,5o Celcius. Pada pukul 12.00 suhu ke semua titik naik terutama pada titik yang
menghadap barat, pada pukul 15.00 suhu sedikit turun pada titik 1,2 dan 4 karena pada
arah barat sinar matahari langsung menyorot bangunan sehingga suhu pada titik 3 sedikit
naik. Pada pukul 18.00 dan 19.30 suhu dari ke semua titik turun karena matahari telah
terbenam. Kemudian, ruang-ruang pada Lantai 2 mengalami peningkatan suhu sedikit
lebih besar dibandingkan ruang pada lantai 1 karena terpapar oleh cahaya matahari
secara langsung. Namun keadaan ruangan di Lantai 2 pada beberapa spot seperti arah
utara dan selatan sedikit lebih sejuk karena bukaan pada dinding roster yang terbuka
menyebabkan udara bisa mengalir dengan baik dari kedua arah ini.
Dari seluruh grafik kondisi suhu udara selama 5 hari pengukuran, rata-rata suhu
udara pada grafik membuktikan bahwa bagian ruangan ibadah yang berada di timur dan
barat mengalami suhu udara yang lebih tinggi dibandingkan yang berorientasi utara dan
selatan. Hal ini dapat membuktikan bahwa teori Hamdani, Bekkeouche, Benouaz &
Cherier (2012) dalam kasus hunian, orientasi bangunan terhadap matahari sangat
berpengaruh terhadap peningkatan suhu udara di dalam ruangan yang berdampak pada
kenyamanan thermal pengguna ruang. Dalam kasus bangunan masjid pun hal tersebut
juga dapat berlaku karena masjid digunakan setiap waktu oleh jamaah yang beribadah.
Penelitian yang dilakukan oleh Amelia (2013) membuktikan bahwa bangunan yang
berorientasi ke arah Utara- Barat mengalami ketidaknyamanan paling tinggi. Sedangkan
pada kasus ruang ibadah masjid ini orientasi Barat-Timur yang mengalami ketidaknyaman
yang lebih tinggi dibandingkan dengan oreintasi Utara-Selatan. Peningkatan suhu pada
ruangan juga dipengaruhi oleh material dinding dan aliran angin yang masuk ke dalam
ruangan. Rata-rata suhu ruangan sepanjang hari adalah 27,10 o Celcius tanpa pendingin
buatan dan 20 o Celcius dengan pengkondisian udara dan masuk dalam kategori Nyaman
Optimal.
3.5.2. Analisis Material Bangunan
Berdasarkan hasil pengukuran pada permukaan material yang dilakukan saat jam
ibadah, maka dapat dibandingkan temperatur permukaan material pada masing-masing
jenis material yang terdapat pada ruang ibadah masjid darul ulum. Sebelum masuk ke
dalam analisis data berikut tabel cuaca pada hari pengukuran.
Tabel 3.11 Keadaan Cuaca Selama Pengukuran Suhu.
No.

Hari / Tanggal

Cuaca

1.
2.
3.

Senin, 21 Juni 2021
Selasa, 22 Juni 2021
Rabu, 23 Juni 2021

Pukul 08.00 – 19.30 Cerah
Pukul 08.00 – 12.00 Cerah, Pukul 12.00 – 19.30 Berawan
Pukul 08.00 – 19.30 Cerah
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No.

Hari / Tanggal

Cuaca

4.
5.

Kamis, 24 Juni 2021
Jumat, 25 Juni 2021

Pukul 08.00 – 15.00 Cerah, Pukul 15.00 – 19.30 Berawan
Pukul 08.00 – 19.30 Cerah

Pengukuran Suhu Permukaan Material Roster Tanah Liat
31
30
29
28
27
26
25
Suhu Permukaan Roster Tanah Liat
08.00

12.00

15.00

18.00

19.30

Gambar 3.12 Grafik Pengukuran Suhu pada Permukaan Material Roster Tanah Liat.

Dapat terlihat grafik bahwa pada pukul 08.00 temperatur permukaan adalah 27 o
Celcius, pada pukul 12.00 suhu permukaan naik menjadi 30 o Celcius karena sorotan sinar
matahari siang, pada pukul 15.00 suhu permukaan adalah 29,3 o Celcius, suhu tidak
terlalu turun karena sorotan sinar matahari sore. Pada pukul 18.00 suhu permukaan turun
menjadi adalah 28o Celcius dan Pada pukul 19.30 suhu permukaan turun menjadi 27,7 o
Celcius. Roster tanah liat memiliki density yang cukup rendah yaitu sekitar 1992 dengan
kapasitas kalor 800. Permukaan roster tanah liat cukup memiliki konduktivitas termal yang
rendah, sehingga permukaan bisa menjadi lebih sejuk. Suhu permukaan tertinggi terjadi
saat siang hari dengan sorotan sinar matahari langsung ke permukaan material.
Pengukuran Suhu Permukaan Material Roster Beton
32
31
30
29
28
27
26

Suhu Permukaan Roster Beton
08.00

12.00

15.00

18.00

19.30

Gambar 3.13 Grafik Pengukuran Suhu pada Permukaan Material Roster Beton.

Dapat terlihat grafik bahwa pada pukul 08.00 temperatur permukaan adalah 28 o
Celcius, pada pukul 12.00 suhu permukaan naik menjadi 31 o Celcius karena sorotan sinar
matahari siang, pada pukul 15.00 suhu permukaan adalah 30 o Celcius, suhu tidak terlalu
turun karena sorotan sinar matahari sore. Pada pukul 18.00 suhu permukaan turun
menjadi 29o Celcius dan Pada pukul 19.30 suhu permukaan turun menjadi 28,2 o Celcius.
Roster Beton memiliki density yang standar yaitu sekitar 2400 dengan kapasitas kalor
1000. Permukaan roster beton memiliki konduktivitas termal yang standar, sehingga suhu
permukaan material menjadi tidak panas dan juga tidak sejuk. Suhu permukaan tertinggi
terjadi saat siang hari dengan sorotan sinar matahari langsung ke permukaan material.
Pengukuran Suhu Permukaan Material Bata Ekspos
30
29
28
27
26
25
08.00

Suhu Permukaan Bata Ekspos
12.00 15.00 18.00 19.30

Gambar 3.14 Grafik Pengukuran Suhu pada Permukaan Material Bata Ekspos.
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Dapat terlihat grafik bahwa pada pukul 08.00 temperatur permukaan adalah 27,2 o
Celcius, pada pukul 12.00 suhu permukaan naik menjadi 29,7 o Celcius karena sorotan
sinar matahari siang, pada pukul 15.00 suhu permukaan adalah 29,2 o Celcius, suhu tidak
terlalu turun karena sorotan sinar matahari sore. Pada pukul 18.00 suhu permukaan turun
menjadi adalah 27,8o Celcius dan Pada pukul 19.30 suhu permukaan turun menjadi 27,3o
Celcius. Material bata ekspos memiliki density yang rendah yaitu sekitar 1922 dengan
kapasitas kalor 800. Permukaan bata ekspos memiliki konduktivitas termal yang rendah,
sehingga suhu permukaan material sejuk. Suhu permukaan tertinggi terjadi saat siang
hari dengan sorotan sinar matahari langsung ke permukaan material.
Pengukuran Suhu Permukaan Material Beton Ekspos
31
30
29
28
27
26
Suhu Permukaan Beton Ekspos
08.00

12.00

15.00

18.00

19.30

Gambar 3.15 Grafik Pengukuran Suhu pada Permukaan Material Beton Ekspos.

Dapat terlihat grafik bahwa pada pukul 08.00 temperatur permukaan adalah 27,8 o
Celcius, pada pukul 12.00 suhu permukaan naik menjadi 30,6 o Celcius karena sorotan
sinar matahari siang, pada pukul 15.00 suhu permukaan adalah 30,2 o Celcius, suhu tidak
terlalu turun karena sorotan sinar matahari sore. Pada pukul 18.00 suhu permukaan turun
menjadi 28,6o Celcius dan Pada pukul 19.30 suhu permukaan turun menjadi 28 o Celcius.
Material beton ekspos memiliki density yang standar yaitu sekitar 2400 dengan kapasitas
kalor 1000. Permukaan bata ekspos memiliki konduktivitas termal yang standar, sehingga
suhu permukaan material tidak panas dan juga tidak sejuk. Suhu permukaan tertinggi
terjadi saat siang hari dengan sorotan sinar matahari langsung ke permukaan material.
Pengukuran Suhu Permukaan Material Lantai Marmer
29
28
27
26
25
24
Suhu Permukaan Lantai Marmer
08.00

12.00

15.00

18.00

19.30

Gambar 3.16 Grafik Pengukuran Suhu pada Permukaan Material Lantai Marmer.

Dapat terlihat pada grafik bahwa pada pukul 08.00 temperatur permukaan adalah
26,3 Celcius, pada pukul 12.00 suhu permukaan naik menjadi 28,3 o Celcius karena
sorotan sinar matahari siang, pada pukul 15.00 suhu permukaan adalah 28 o Celcius, suhu
tidak terlalu turun karena sorotan sinar matahari sore. Pada pukul 18.00 suhu permukaan
turun menjadi 27,4o Celcius dan Pada pukul 19.30 suhu permukaan turun menjadi 26o
Celcius. Material marmer memiliki density yang sangat rendah yaitu sekitar 1602 dengan
kapasitas kalor 1000.
o
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Pengukuran Suhu Permukaan Material Kaca Reflektif
32
30
28
26
24
Suhu Permukaan Kaca Reflektif
08.00

12.00

15.00

18.00

19.30

Gambar 3.17 Grafik Pengukuran Suhu pada Permukaan Material Kaca.

Dapat terlihat grafik bahwa pada pukul 08.00 temperatur permukaan adalah 27 o
Celcius, pada pukul 12.00 suhu permukaan naik menjadi 31o Celcius karena sorotan sinar
matahari siang, pada pukul 15.00 suhu permukaan adalah 30,6 o Celcius, suhu tidak
terlalu turun karena sorotan sinar matahari sore. Pada pukul 18.00 suhu permukaan turun
menjadi 29o Celcius dan Pada pukul 19.30 suhu permukaan turun menjadi 27,5o Celcius.
Material kaca memiliki density yang standar yaitu sekitar 2500 dengan kapasitas kalor
750. Permukaan kaca memiliki konduktivitas termal yang tinggi, sehingga suhu
permukaan material tergantung oleh keadaan cuaca di luar bangunan. Suhu permukaan
tertinggi terjadi saat siang hari dengan sorotan sinar matahari langsung ke permukaan
material.
Dari seluruh grafik kondisi suhu permukaan selama 5 hari pengukuran, rata-rata
suhu permukaan pada grafik membuktikan bahwa beberapa material memiliki
konduktivitas termal yang lebih tinggi dari pada yang lainnya. Pada masjid darul ulum
pamulang penggunaan material yang paling banyak digunakan adalah material roster
tanah liat, roster beton dan lantai marmer. Material memiliki pengaruh yang signifikan
terhadap peningkatan suhu udara di dalam ruang yang berpengaruh pada kenyamanan
thermal pengguna ruangan. Dinding yang paling banyak menggunakan material roster
tanah liat adalah dinding arah barat, dinding yang paling banyak menggunakan material
roster beton adalah arah utara dan selatan bangunan dan penggunaan lantai marmer
diaplikasikan hampir di seluruh ruang ibadah dari lantai 1 hingga ke lantai 2. Rata-rata
suhu permukaan roster tanah liat adalah 28,4 o Celcius dan masuk dalam kategori nyaman
optimal ambang atas. Rata-rata suhu permukaan roster beton adalah 29,2 o Celcius dan
masuk dalam kategori hangat nyaman ambang atas. Rata-rata suhu permukaan bata
ekspos adalah 28,02o Celcius dan masuk ke dalam kategori nyaman optimal ambang
atas. Rata-rata suhu permukaan beton ekspos adalah 29,02 o Celcius dan masuk ke
dalam kategori hangat nyaman ambang atas. Rata-rata suhu permukaan lantai marmer
adalah 27,2o Celcius dan masuk dalam kategori nyaman optimal ambang atas. Rata-rata
suhu permukaan kaca adalah 28,8o Celcius dan masuk ke dalam kategori hangat nyaman
ambang atas.
Setelah dilakukan pengukuran selama 5 hari, dapat ditarik kesimpulan bahwa
pada pengukuran suhu di atas menunjukan rata-rata suhu pada ruang ibadah masjid darul
ulum pamulang masuk ke dalam kategori nyaman dengan angka suhu rata-rata adalah
27,10o Celcius tanpa pendingin buatan dan 20 o Celcius dengan pengkondisian udara
sehingga masuk dalam kategori Nyaman Optimal. Hal ini menurut batas kenyamanan
(Dalam Temperatur Efektif / TE) telah memenuhi batas kenyamanan thermal pengguna
ruang.

IV. KESIMPULAN
Orientasi bangunan terhadap arah matahari dan material bangunan sangat
mempengaruhi kenyamanan thermal dari sebuah bangunan masjid terutama pada ruang
ibadahnya. Pada ruang ibadah masjid darul ulum pamulang telah memenuhi kenyamanan
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temperatur efektif yaitu dengan angka suhu rata-rata adalah 27,10o Celcius tanpa
pendingin buatan dan 20o Celcius dengan pengkondisian udara sehingga masuk dalam
kategori Nyaman Optimal. Hasil pengolahan data membuktikan bahwa bagian ruangan
yang berorientasi ke arah barat dan timur cenderung memiliki suhu yang lebih tinggi jika
dibandingkan dengan bagian bangunan yang berorientasi ke arah utara dan selatan
dalam lokasi iklim tropis dan hangat. Untuk penelitian lebih lanjut, sebaiknya ditambahkan
tentang kecepatan angin ataupun radiasi matahari pada ruang ibadah Masjid Darul Ulum
Pamulang karena kedua hal ini masih menjadi bagian dari aspek kenyamanan thermal.
Kedua aspek ini tidak dimasukkan karena kurangnya alat pengukur untuk penelitian.
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