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RINGKASAN  

 
Bandara merupakan satu-satunya sarana penunjang transportasi udara yang sangat 

penting. Pada perkembangannya desain bandara pada saat ini merupakan ikon sebuah kota atau 

negara tersebut. Desain bandara harus mengikuti berbagai aspek penting yang berkaitan dengan 

teknologi dan penggunanya. Desain Bandar udara domestik dan internasional pada umumnya 

lebih menonjolkan unsur. dan karakteristik sehingga memiliki daya tarik tersendiri bagi 

penumpang. Bandara Banyunwangi menjadi salah satu ikon kabupaten Banyuwangi. Bandara 

ini untuk sekarang masih disebut dengan nama Bandara Blimbingsari yang terletak di 

kecamatan Blimbingsari dan Desa Blimbingsari. Berdasarkan keputusan Menteri Perhubungan 

RI Nomor KP 830 Tahun 2017, nama Bandar Udara Blimbingsari diubah menjadi Bandar 

Udara Banyuwangi. Tetapi pada perkembangannya, masyarakat luas sudah sangat familiar 

dengan nama Bandara Blimbingsari. Dengan landas pacu 2500 meter dan lebar 45 meter 

bandara ini diklaim sebagai bandara dengan konsep hijau pertama di Indonesia. 

Konsep Arsitektur mengadopsi kekayaan budaya lokal Banyuwangi. Bandara ini bukan 

sekedar berfungsi sebagai salah satu  pintu masuk ke Banyuwangi, namun sekaligus menjadi 

landmark yang sangat menarik wisatawan. Konsep Arsitektur bandara ini selain diusung 

dengan konsep green design berbeda dengan bangunan terminal umumnya di Indonesia yang 

banyak dipenuhi kaca. Bandara ini mengyuguhkan berbagai arsitektur dan interior dengan 

menggunakan material kayu dan sebagian besar merupakan material kayu bekas. Konsep 

arsitektur bandara ini sangat mempengaruhi gubahan ruang interior mulai dari perancangan tata 

letak yang mempengaruhi sirkulasi gerak dan sirkulasi udara. Berbagai aspek konsep hijau 

dalam tata letak interior bandara ini sangat mempengaruhi penyebaran sirkulasi udara dan gerak 

pengunjung.  

 

Kata kunci : bandara, desain bandara, arsitektur, interior, ruang publik, green design. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

I.1 Latar Belakang 

 

Bandar Udara merupakan sarana yang disediakan sebagai tempat 

keberangkatan dan kedatangan seseorang atau beberapa orang yang berpergian 

menggunakan transportasi pesawat terbang. Bandar Udara juga merupakan sebagai 

cermin dan gerbang identitas bagi suatu daerah yang ditempatinya sehingga baik desain 

maupun bentuk bangunannya berbeda-beda. Bandar Udara juga terbagi tiga kategori 

yaitu Bandar udara domestik, Bandar udara internasional, dan Bandar udara regional, 

dimana setiap kategori memiliki perlakuan khusus. 

Bandara merupakan satu-satunya sarana penunjang transportasi udara yang 

sangat penting. Pada perkembangannya desain bandara pada saat ini merupakan ikon 

sebuah kota atau negara tersebut. Desain bandara harus mengikuti berbagai aspek 

penting yang berkaitan dengan teknologi dan penggunanya. Bandara harus dilengkapi 

dengan fasilitas lengkap yang adapat menunjang kebutuhan dari para penumpang. 

Bandar Udara yang dimiliki masing-masing kota atau Negara terdiri dari Bandar udara 

internasional dan Bandar udara domestik. Desain Bandar udara internasional pada 

umumnya lebih menonjolkan unsur. dan karakteristik sehingga memiliki daya tarik 

tersendiri bagi penumpang.  

Bandara Banyunwangi menjadi salah satu ikon kabupaten Banyuwangi. 

Bandara ini untuk sekarang masih disebut dengan nama Bandara Blimbingsari yang 

terletak di kecamatan Blimbingsari dan Desa Blimbingsari. Berdasarkan keputusan 

Menteri Perhubungan RI Nomor KP 830 Tahun 2017, nama Bandar Udara 

Blimbingsari diubah menjadi Bandar Udara Banyuwangi. Tetapi pada 

perkembangannya, masyarakat luas sudah sangat familiar dengan nama Bandara 

Blimbingsari. Dengan landas pacu 2500 meter dan lebar 45 meter bandara ini diklaim 

sebagai bandara dengan konsep hijau pertama di Indonesia. Arsitektur mengadopsi 

kekayaan budaya lokal Banyuwangi. Bandara ini bukan sekedar berfungsi sebagai salah 

satu  pintu masuk ke Banyuwangi, namun sekaligus menjadi landmark yang sangat 

menarik wisatawan. 

Pada tahun 2018 Green Building Council Indonesia (GBCI) menyatakan bahwa 

gedung komersial yang sudah mendapatkan sertifikat Bangunan Hijau (Greenship) baru 
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20 gedung. Periode berlakunya sertifikasi selama 3 tahun. Jadi perlu usaha 

mempertahankan kualitas ramah lingkungan agar tidak turun prestasi tingkatannya. 

Menurut GBCI, bangunan hijau merupakan bangunan berkelanjutan yang mengarah 

pada struktur dan pemakaian proses yang bertanggung jawab terhadap lingkungan dan 

hemat sumber daya sepanjang sikluas hidup bangunan tersebut. Mulai dari pemilihan 

tempat sampai desain, konstruksi, operasional, sistem perawatan, renovasi dan 

peruntukan. 

Aspek-aspek bangunan hijau itu sendiri yang meliputi aspek pencahayaan, 

aspek penghawaan, aspek efisiensi energi, aspek organisasi ruang, konservasi energy, 

konservasi air, aspek pemilihan material, dan aspek lainnya akan menjadi tolak ukur 

analisis penelitian ini. Konsep eko-desain memang sudah menjadi menu wajib bagi para 

desainer maupun arsitek dalam mendesain satu ruang atau area publik. Konsep eko-

desain pada bandara merupakan nilai keunggulan yang dimiliki untuk ditawarkan 

kepada wisatawan.  

 

1.1 Batasan Penelitian 

Penelitian ini dibatasi pada lingkup area bangunan Bandara Banyuwangi. Ruang 

lingkup atau batasan pada penelitian ini adalah sebagai berikut: 

• Area yang dijadikan sebagai fokus penelitian adalah bangunan keseluruhan yang 

mencakup bangunan terminal keberangkatan dan kedatangan. 

• Penelitian dibatasi pada penataan tata ruang dalam (layout) yang mempengaruhi 

fisik luar dan dalam dari bangunan dengan didukung utilitas bangunan mengikuti 

persyaratan dari Green Building Council. 

 

1.2 Tujuan dan Sasaran Penelitian 

Penelitian ini memiliki tujuan utama memaparkan bagaimana kriteria sebuah 

bangunan yang memenuhi syarat sebagai salah satu bangunan hijau di Indonesia. 

Sasaran dari penelitian ini secara khusus adalah : 

• Mendapatkan data mengenai prinsip-prinsip dan konsep bangunan hijau. 

• Mengkaji konsep ramah lingkungan  pada desain bangunan dan sekitarnya. 

• Mendeskripsikan penerapan konsep bangunan hijau pada aspek sirkulasi, 

orientasi bangunan, manfaat dan dampak terhadap lingkungan 
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• Mendapatkan data apa saja yang menjadi pertimbangan atau kriteria dalam 

konsep  bangunan hijau. 

• Mencari, mengurai dan menganalisis pada studi kasus penelitian ini. 

 

1.3 Urgensi Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada pihak-pihak terkait, 

antara lain:  

• Menjadikan masukan bagi Universitas Tarumanagara khususnya Program Studi 

Interior sebagai salah satu materi dasar mengenai material interior ramah 

lingkungan pada perkuliahan Desain Interior V dan Tugas Akhir (merancang 

fasilitas publik) terutama tentang perancangan interior bangunan komersial. 

• Penelitian ini akan menghasilkan data mengenai konsep ramah lingkungan pada 

tata letak layout  dan bangunan yang berkonsep eko-desain sehingga dapat 

dicapai pemahaman pentingnya konsep ramah lingkungan sebagai acuan dan 

pertimbangan dalam perancangan bandar udara dan mampu 

mengimplementasikan konsep green design tersebut pada perancangan interior 

maupun eksterior bandara di perkuliahan. 

• Manfaat dari penelitian ini juga dapat diberikan kepada konsultan desain 

interior dan arsitektur yakni berupa pemahaman yang lebih empirik mengenai 

sejauh mana peran dan penerapan konsep ramah lingkungan. 

• Memberikan sumbangan keilmuan bagi lembaga pendidikan desain interior dan 

arsitektur mengenai bidang kajian  desain interior  dan fenomena desain yang 

merupakan kajian lintas disiplin ilmu yang akan  memperkaya bidang keilmuan 

desain interior dan arsitektur.  

• Secara tidak langsung penelitian ini juga memberi manfaat bagi masyarakat 

khususnya kelompok sasaran pengguna ruang public baik pengguna maupun 

pengelola untuk mendapatkan kualitas sarana ruang yang lebih tepat.  

• Melihat kondisi di masa sekarang pasca covit-19, penelitian ini juga diharapkan 

dapat memberikan manfaat bagi pengguna mencakup kaitan dengan sirkulasi 

gerak dan udara yang memberikan dampak positif bagi kesehatan penggunanya. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

II.1Pengertian Bandar Udara 

Pengertian Bandar Udara adalah Menurut kamus besar Bahasa 

Indonesia.Hasan Sadily, Kamus Bahasa Indonesia, Gramedia (2001 : 128). Bandar 

Udara adalah Sebuah fasilitas tempat pesawat terbang dapat lepas landas dan mendarat. 

Bandar Udara yang paling sederhana minimal memiliki sebuah landas pacu namun 

bandara-bandara besar biasanya dilengkapi berbagai fasilitas lain, baik untuk operator 

pelayanan penerbangan maupun bagi penggunanya. 

Menurut Annex 14 dari ICAO (International Civil Aviation Organization) : 

Bandar udara adalah area tertentu di daratan atau perairan (termasuk bangunan, instalasi 

dan peralatan) yang diperuntukkan baik secara keseluruhan atau sebagian untuk 

kedatangan, keberangkatan dan pergerakan pesawat. Menurut PT (Persero) Angkasa 

Pura I adalah lapangan udara, termasuk segala bangunan dan peralatan yang merupakan 

kelengkapan minimal untuk menjamin tersedianya fasilitas bagi angkutan udara untuk 

masyarakat. 

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 70 tahun 2001 

tentang Kebandarudaraan. Bandar Udara adalah Lapangan terbang yang dipergunakan 

untuk mendarat dan lepas landas pesawat udara, dan naik turunnya penumpang atau 

bongkar muatan kargo atau pos, yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan 

penerbangan. Menurut Pasal 1 angka 33 UURI No. 1 Tahun 1999 tentang Penerbangan. 

Bandar Udara adalah kawasan di daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu 

yang digunakan sebagai tempat pesawat udara mendarat dan lepas landas, naik turun 

penumpang, bongkar muat barang, dan tempat perpindahan intra dan antar moda 

transportasi, yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan penerbangan, 

serta fasilitas pokok dan fasilitas penunjang lainnya. 

Rumusan usul Pasal 1 angka 11 RUU Penerbangan berasal dari Pasal 1 angka 

11 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1992. Pengertian Bandar Udara disini 

mempunyai pengertian umum yang dapat berarti pula dalam bahasa Inggrisnya airport 

atau aerdrome atau landing area atau airfield atau air strip. Pengertian Bandar Udara 

dalam pasal 1 angka 11 UURI No. 15 Tahun 1992, ini mempunyai kelebihan 

dibandingkan  dengan  pengertian  Bandar  Udara  menurut  bahasa Inggris 

(airport),  sebab  dalam  pengertian  “Bandar  Udara” mengandung unsusr sistem 

transportasi nasioanl dengan menggunakan kata-kata “sebagai tempat pemindahan 

http://bandara.web.id/peraturan-pengamanan-penerbangan-sipil.html
http://icao.com/
http://bandara.web.id/bandara-mulai-diaudit-departemen-perhubungan.html
http://www.angkasapura1.co.id/
http://www.angkasapura1.co.id/
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antar moda”. Kalimat tersebut dimaksudkan sebagai keterkaitannya dengan moda darat 

atau moda perairan. H.K. Martono, Hukum Penerbangan Berdasarkan UURI No. 1 

Tahun 2009 Bagian Pertama, Mandar Maju, Bandung (2009:65). 

 

II. 2 Perkembangan Bandara 

Pada masa awal penerbangan, bandara hanyalah sebuah tanah lapang 

berumput yang bisa didarati pesawat dari arah mana saja tergantung arah angin. Di masa 

Perang Dunia I, bandara mulai dibangun permanen seiring meningkatnya penggunaan 

pesawat terbang dan landas pacu mulai terlihat seperti sekarang. Setelah perang, 

bandara mulai ditambahkan fasilitas komersial untuk melayani penumpang. 

Sekarang, bandara bukan hanya tempat untuk naik dan turun pesawat. Dalam 

perkembangannya, berbagai fasilitas ditambahkan seperti toko-toko, restoran, pusat 

kebugaran, dan butik-butik merek ternama apalagi di bandara-bandara baru. 

Penamaan dan Kode Bandara 

Setiap bandara memiliki kode IATA dan ICAO yang berbeda satu sama lain. Kode bisa 

diambil dari berbagai hal seperti nama bandara, daerah tempat bandara terletak, atau 

nama kota yang dilayani. Kode yang diambil dari nama bandara mungkin akan berbeda 

dengan namanya yang sekarang karena sebelumnya bandara tersebut memiliki nama 

yang berbeda. 

 

II.3 Fungsi bandar Udara 

Disamping pengertian dan sejarah Bandar Udara, maka fungsi Bandar Udara 

adalah sebagai tempat pemindahan moda transportasi dari darat ke udara, sebagai pusat 

kegiatan ekonomi wilayah dan pusat, memberi fasilitas bagi pesawat terbang mendarat 

dan landas. Pengaturan Bandar Udara meliputi memberi pelayanan kepada pengguna 

jasa, merawat fasilitas yang ada, sehingga tetap terjaga, pengembangan Bandar Udara 

sangat diperlukan dalam menigkatkan pelayanan kepada para pengguna jasa Bandar 

Udara,*H. K. Martono, Hukum Angkutan Udara, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 

(2011:178). jika pengembangan tidak segera dilakukan akan berpotensi: 

1. Menyulitkan pengaturan operasional penerbangan baik darat maupun di udara;  

2. Akan terjadinya penambahan biaya operasional bagi airlines;  

3. Mengakibatkan berkurangnya tingkat pelayanan jasa pengguna jasa Bandar 

Udara. 

 

http://bandara.web.id/cuaca-dalam-penerbangan.html
http://bandara.web.id/pengertian-pesawat-terbang.html
http://bandara.web.id/pengertian-landasan-pacu.html
http://bandara.web.id/pesawat-nomad-jatuh-di-sabang.html
http://bandara.web.id/nyepi-bandara-ngura-rai-bali-tutup.html
http://iata.com/
http://icao.com/
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II. 4 Bangunan Hijau (Green Building) 

Green Building adalah bangunan yang sejak dimulai dalam tahap perencanaan, 

pembangunan, pengoprasian hingga dalam operasional pemeliharaannya 

memperhatikan aspek-aspek dalam melindungi, menghemat, mengurangi penggunaan 

sumber daya alam, menjaga mutu dari kualitas udara di dalam ruangan, dan 

memperhatikan kesehatan penghuninya yang semua berpegang pada kaidah 

bersinambungan.  

Istilah green building merupakan upaya untuk menghasilkan bangunan dengan 

menggunakan proses-proses yang ramah lingkungan, penggunaan sumber daya secara 

efisien selama daur hidup bangunan sejak perencanaan, pembangunan, operasional, 

pemeliharaan, renovasi bahkan hingga pembongkaran. Bangunan hijau (Green 

Building) didesain untuk mereduksi dampak lingkungan terbangun pada kesehatan 

manusia dan alam, melalui efisiensi dalam penggunaan energi, air dan sumber daya 

lain, perlindungan kesehatan penghuninya dan meningkatkan produktifitas pekerja, 

mereduksi limbah/buangan padat, cair dan gas, mengurangi polusi/pencemaran padat, 

cair dan gas serta mereduksi kerusakan lingkungan.  

Berikut adalah beberapa aspek utama green building:  

1. Material  

Material yang digunakan untuk membangun harus diperoleh dari alam, dan 

merupakan sumber energi terbarukan yang dikelola secara berkelanjutan. Daya 

tahan material bangunan yang layak sebaiknya teruji, namun tetap mengandung 

unsur bahan daur ulang, mengurangi produksi sampah, dan dapat digunakan kembali 

dan didaur ulang.  

2. Energi  

Penerapan panel surya diyakini dapat mengurangi biaya listrik bangunan. Selain itu, 

bangunan juga selayaknya dilengkapi jendela untuk menghemat penggunaan energi, 

terutama lampu dan AC. Untuk siang hari, jendela sebaiknya dibuka agar 

mengurangi pemakaian listrik. Jendela tentunya juga dapat meningkatkan kesehatan 

dan produktivitas penghuninya. Green Building juga harus menggunakan lampu 

hemat energi, peralatan listrik hemat energi, serta teknologi energi terbarukan, 

seperti turbin angin dan panel surya.  

3. Air  

Penggunaan air dapat dihemat dengan memasang sistem tangkapan air hujan. Cara 

ini akan mendaur ulang air yang dapat digunakan untuk menyiram tanaman atau 
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menyiram toilet. Penggunaan peralatan hemat air, seperti semprotan air beraliran 

rendah, tidak menggunakan bathtub di kamar mandi, menggunakan toilet hemat air, 

dan memasang sistem pemanas air tanpa listrik.  

4. Kesehatan  

Penggunaan bahan-bahan bangunan dan furniture tidak beracun, bebas emisi 

beremisi rendah atau non-VOC (senyawa organik yang mudah menguap), dan tahan 

air untuk mencegah datangnya kuman dan mikroba lainnya. Kualitas udara dalam 

ruangan juga dapat ditingkatkan melalui sistem ventilasi dan alat-alat pengatur 

kelembaban udara. Adanya bangunan dengan menggunakan proses-proses yang 

ramah lingkungan, penggunaan sumber daya secara efisien selama daur hidup 

bangun sejak perencanaan, pembangunan, operasional, pemeliharaan, renovasi 

bahkan pembongkaran tentu saja menghasilkan manfaat.  

Berikut adalah manfaat pembangunan green building, yaitu:  

1. Manfaat Lingkungan  

a. Meningkatkan dan melindungi keragaman ekosistem  

b. Memperbaiki kualitas udara  

c. Mereduksi limbah  

d. Konservasi sumber daya alam  

2. Manfaat Ekonomi  

a. Mereduksi biaya operasional  

b. Menciptakan dan memperluas pasar bagi produk dan jasa hijau  

c. Meningkatkan produktivitas penghuni  

d. Mengoptimalkan kinerja daur hidup ekonomi  

3. Manfaat Sosial  

a. Meningkatkan kesehatan dan kenyamanan penghuni  

b. Meningkatkan kualitas estetika  

c. Mereduksi masalah dengan infrastruktur lokal  

 

II. 5 Lembaga Bangunan Hijau Indonesia  

Lembaga bangunan hijau Indonesia atau Green Building Council Indonesia 

(GBCI) adalah lembaga swadaya dan nirlaba yang didirikan pada tahun 2009 dan 

didirikan oleh sinergi para pemangku kepentingan meliputi profesional bidang jasa 

konstruksi, kalangan industri sektor bangunan dan properti, pemerintah, institusi 

pendidikan dan penelitian, asosiasi profesi, dan masyarakat peduli lingkungan. GBC 
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Indonesia telah memperoleh status Emerging Member dari World Green Building 

Council (WGBC) yang berpusat di Toronto, Kanada. WGBC saat ini beranggotakan 73 

negara dan mengakui hanya ada satu GBC di setiap Negara. Misi dari GBCI adalah 

melakukan transformasi menuju masyarakat hijau yang berorientasi pada keberlanjutan 

(sustainablility). Bangunan hijau direncanakan, didirikan, dioperasikan, dan dirawat 

dengan memperhatikan aspek keberlanjutan lingkungan berupa penghematan energi, 

air, material dan kesesuaian lahan, sedemikian rupa sehingga menurunkan emisi karbon 

dan menjaga ketersediaan sumber daya alam.  

Greenship adalah nama perangkat untuk menilai kinerja bangunan dalam hal 

penerapan konsep green building yang mencerminkan kaidah ekologi, sosial, dan 

industri khas Indonesia. GBC Indonesia menyelenggarakan sertifikasi bangunan 

berdasarkan Greenship. Perangkat penilaian yang telah dihasilkan dan siap diterapkan 

oleh GBC Indonesia adalah Greenship untuk gedung baru (New Building) dan 

Greenship untuk gedung terbangun (Existing Building) di semua sektor bangunan 

komersial (perkantoran, pertokoan, rumah sakit, hotel, dan apartemen).  

Komponen-komponen penilaian GBC meliputi:  

1. Tepat guna lahan/Appropriate Site Development (ASD)  

a. Luasan area hijau, sekurangnya 10% dari luas total lahan harus berupa area  

  berisi tanaman.  

b. Tanam, sebanyak mungkin tanaman di area bangunan seperti di atas lantai 

   basement, roof garden, terrace garden, dan wall garden.  

c.  Kendaraan umum dan sepeda, tersedia shuttle bus, jalur pejalan kaki, parkir 

   sepeda.  

2. Efisiensi Energi dan refringeran/Energy Efficiency & Refrigerant (EEC)  

a. Desain pasif, desain arsitektur yang dapat diperlukan untuk mencapai kinerja 

  bangunan yang tinggi dalam hal penghematan energi karena mengurangi    

  konsumsi energi oleh perangkat mekanikal dan elektrikal.  

b. Pencahayaan alami, harus diperbanyak semaksimal mungkin di siang hari, 

  untuk menerangi lebih banyak ruangan dalam bangunan.  

c. Energy modeling software adalah perangkat untuk menghitung tingkat     

  penghematan konsumsi energi di suatu bangunan.  

3. Konservasi Air/Water Conservation (WAC)  

a. Hemat air, dilakukan dengan menekan serendah mungkin penggunaan air dari 

  sumber primer (air tanah dan PAM)  
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b. Daur ulang, adalah penggunaan kembali air bekas pakai (dari wastafel dan air 

  mandi) melalui pengolahan untuk menghilangkan pencemar.  

c. Panen air hujan, dilakukan melalui penampungan air hujan yang jatuh dari 

  atap.  

4. Sumber dan Siklus Material / Material Resource & Cycle (MRC)  

a. Desain modular adalah komponen bangunan yang dirakit di pabrik, bukan di 

  lapangan, sehingga meningkatkan efisiensi penggunaan material dasar dan 

  mengurangi limbah di proyek.  

b. Material setempat, harus menjadi pilihan utama dalam pendirian bangunan 

   baru. Material berasal dari pabrik berjarak kurang dari 1000 km dan produk 

  dalam negeri.  

c. Produk ramah lingkungan, seperti material bersertifikat ISO 14001, material 

  hasil daur ulang, dan material-material yang berasal dari sumberdaya    

  terbarukan.  

5. Kualitas udara dan kenyamanan ruang/Indoor Air Health & Confort (IHC)  

a. Introduksi udara luar, masuknya udara luar ke dalam ruangan dalam jumlah 

  dan kualitas yang memadai.  

b. Bebas asap rokok, memberlakukan aturan larangan merokok di seluruh   

  bangunan.  

c. Bebas polutan kimiawi, penggunaan cat dan coating dengan kandungan VOC 

  rendah, kadar emisi formaldehyde dalam batas aman serta ketiadaan material 

 berkandungan asbes, merkuri, dan styrofoam.  

6. Manajemen lingkungan bangunan/Building & Infironment Manajemen (BEM)  

a. Olah limbah, untuk kurangi beban sistem persampahan kota. Pembangunan 

  instalasi pengomposan limbah organik dan kerjasama dengan pihak ke tiga 

  yaitu pengelola limbah anorganik.  

b. Komisioning yang memadai adalah penyelarasan khususnya pada saat awal 

  berfungsinya sistem tata ruang, juga sistem tata cahaya, untuk optimalkan 

  kinerja guna mencapai efisiensi tertinggi.  

 

II.6 Arsitektur Hijau ( Green Architecture)  

Tema green mencakup pada dua hal, yaitu green architecture dan green 

building. Kedua hal tersebut memiliki dua pengertian yang berbeda walaupun masih 

dalam satu tujuan. Green disini tidak diartikan sebagai lingkungan terbangun yang 
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serba hijau, tapi lebih menekankan kepada keselarasan dengan lingkungan global, yaitu 

udara, tanah, air, dan api. Definisi green architecture (arsitektur hijau) adalah sebuah 

kesadaran lingkungan arsitektur yang tidak hanya memasukkan aspek utama arsitektur 

(kuat, fungsi, nyaman, rendah biaya, estetika), namun juga memasukkan aspek 

lingkungan dari sebuah green building yaitu efisiensi energi, konsep berkelanjutan dan 

pendekatan secara holistik terhadap lingkungan.  

Green architecture memiliki pengertian sebagai sebuah istilah yang 

menggambarkan tentang arsitektur ekonomis, hemat energi, ramah lingkungan, dan 

dapat dikembangkan menjadi pembangunan berkesinambungan. Green architecture  

mencakup keselarasan antara manusia dan lingkungan alamnya. Arsitektur hijau 

mengandung juga dimensi lain seperti waktu, lingkungan alam, sosio-kultural, ruang, 

serta teknik bangunan. Arsitektur hijau juga didefinisikan sebagai arsitektur yang 

berwawasan lingkungan dan berlandaskan kepedulian tentang konservasi lingkugan 

global alami dengan penekanan pada efisiensi energi, pola berkelanjutan, dan 

pendekatan holistik. Bertitik tolak dari pemikiran desain ekologi yang menekankan 

pada saling ketergantungan dan keterkaitan antara semua sistem dengan lingkungan 

lokalnya dan biosfeer. Konsep green architecture yaitu suatu konsep perancangan 

untuk menghasilkan lingkungan binaan green building yang dibangun serta berjalan 

secara lestari atau berkelanjutan. Berkelanjutan merupakan suatu kondisi dengan unsur-

unsur yang terlibat selama proses pemanfaatan suatu sistem sebagian besar dapat 

berfungsi sendiri, sedikit mengalami pergantian atau tidak menyebabkan sumber lain 

berkurang jumlah serta kualitasnya.  

Lingkup green architecture yang lebih sempit adalah green building. Green 

building (bangunan hijau) didefinisikan sebagai bangunan yang meminimalkan dampak 

lingkungan melalui konservasi sumber daya dan memberikan konstribusi kesehatan 

bagi penghuninya. Secara garis besar, green building lebih ditekankan pada nyaman 

dan kuat. Sedangkan green architecture penekanannya menyangkut pada aspek 

kekuatan, kenyamanan, estetika dan komposisi yang tetap mementingkan efisiensi 

energi, konsep berkelanjutan, dan pendekatan holistik.  

 

II.7 Aspek Terapan Interior Hijau 

Dapat disimpulkan masing-masing aspek terapan eko-interior sebagai acuan untuk 

proses analisa terapan pada objek rancang bangun adalah sebagai berikut 

(dikembangkan dari penelitian sebelumnya):  
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• Organisasi ruang, diorientasikan pada terapan analisa kegiatan dan kebutuhan 

ruang, pengelompokan ruang, sisi penentu ruang, sirkulasi dan aksesbilitas, 

serta arah obyek rancang bangun arsitektur-interior terhadap arah edar matahari 

dan angin.  

• Pemilihan material, diorientasikan pada bahan bangunan ekologis, yang 

memenuhi syarat mulai dari tahap eksploitasi hingga pembuangan dengan 

energi sesedikit mungkin dan keadaan entropi serendah mungkin.  

• Sistem pencahayaan, diorientasikan pada upaya konservasi energi dengan 

pencermatan penentuan jenis dan tingkat pencahayaan, teknik refleksi cahaya 

natural, teknik reduksi panas dan silau sehingga pengguna merasa nyaman, serta 

menggunakan sumber daya energi terbarukan.  

• Sistem penghawaan, diorientasikan pada upaya konservasi energi dengan 

memanfaatkan cross-ventilation dan sistem penyegaran pasif sehingga suhu 

udara berada dalam batas nyaman bagi pengguna.  

• Sanitasi air, diorientasikan pada terapan sirkulasi antara sumber air dan 

manajemen air limbahnya (proses daur ulang) 

• Polusi dalam ruang, diorientasikan pada upaya meminimalkan dampak dan 

mengantisipasi berkembangnya polutan fisikal, kimiawi, maupun biologis di 

dalam ruang.  

• Emisi elektromagnetik, diorientasikan pada upaya meminimalkan dampak 

radiasi teknis yang berupa medan listrik buatan, medan magnetis buatan, dan 

medan magnetis buatan statis.  

• Manajemen sampah, diorientasikan pada upaya penyediaan fasilitas 

pembuangan sampah yang berbeda untuk sampah organik dan sampah 

anorganik. 

• Manajemen pelayanan, diorientasikan pada sistem pelayanan terhadap 

konsumennya. Pelayanan sendiri (self service) atau dilayani. 

Eco building merupakan salah satu alternative untuk pembangunan yang ramah 

lingkungan. Eco building (bangunan hijau) adalah bangunan yang didesain khusus dengan 

tema yang ramah lingkungan, hemat energi, layout sederhana tapi tidak membosankan, 

kualitasnya bermutu, dan material yang ramah lingkungan.   

Eco building lebih dimaksudkan pada bentuk fisik bangunan yang berwawasan 

lingkungan. Upaya untuk menghasilkan bangunan dengan menggunakan proses-proses 
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yang ramah lingkungan, penggunaaan sumber daya secara efisien selama daur hidup 

bangunan sejak perencanaan, pembangunan, operasional, pemeliharaan, renovasi bahkan 

pembongkaran. Di negara-negara yang telah menerapkan Eco Building ada empat kriteria 

yang diukur, yakni pengolahan lahan sekitar, penggunaan air, penggunaan energi, material 

dan tempat sumber material itu, kualitas di dalam ruangan hingga inovasi.  

Eco Building dapat dicirikan sebagai bangunan yang menggunakan energi yang 

seminimal mungkin, memanfaatkan ruang alam, menggunakan energi yang dapat 

diperbarui, menggunakan bahan yang bersifat ramah lingkungan, menggunakan bahan atau 

material yang bersifat reuse, reduce, dan recycle, Sistem gedung yang menghasilkan 

limbah yang dalam batas toleransi berdasarkan aspek lingkungan hidup. Saat ini Eco 

Building atau bangunan ramah lingkungan didorong menjadi trend dunia. Pengolahan lahan 

yang baik, penggunaan energi yang efisien, dan kualitas bahan, sangat mempengaruhi 

suksesnya pembangunan Eco Building ini. Dengan adanya Eco Building ini, diharapkan 

dapat menahan laju pemanasan global dengan  membenahi iklim mikro, sebab hal terbesar 

yang ditekankan dalam Eco Building ini adalah penghematan energi serta penggunaan 

energi terbaru. 

 

II.8 Space Planning 

Pertimbangan utama dalam konsep organisasi ruang adalah fungsi dalam tujuannya 

memenuhi kebutuhan pengguna. Konsep organisasi ruang gerak (furniture dan sirkulasi 

pengguna yaitu : 

 

Gambar II. 1 Organization Concept Interior 

(Sumber : Karlem, Mark, Dasar-Dasar Perencanaan Ruang, Penerbit Erlangga, 

Jakarta, 2007) 
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BAB III 

TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN 

 

III. 1 Tujuan dan Sasaran Penelitian 

Penelitian ini memiliki tujuan utama memaparkan bagaimana desain interior 

dapat menjadi bagian dari upaya untuk turut serta mengembangkan interior berorientasi 

ekologis yang merupakan salah satu jawaban untuk dapat memberikan kontribusi yang 

baik. Sasaran dari penelitian ini secara khusus adalah : 

• Mendapatkan data mengenai prinsip-prinsip dan konsep desain pada terminal 

keberangkatan dan kedatangan di bandara. 

• Mengkaji konsep ramah lingkungan pada desain dan bangunan bandara. 

• Mendeskripsikan penerapan ramah lingkungan pada tata layout bangunan 

exterior dan interior ruangan, dari berbagai aspek yaitu aspek sirkulasi, letak 

ruangan atau area, aspek zoning, aspek grouping. 

• Mendapatkan data apa saja yang menjadi pertimbangan atau kriteria dalam 

perancangan bandara yang ramah lingkungan. 

• Mencari, mengurai dan menganalisis pada studi kasus Bandar Udara 

Banyuwangi yang lebih dikenal dengan nama Bandar Udara Blimbingsari. 

 

III. 2 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada pihak-pihak terkait, 

antara lain:  

• Menjadikan masukan bagi Universitas Tarumanagara khususnya Program Studi 

Interior sebagai salah satu materi dasar mengenai material interior ramah 

lingkungan pada perkuliahan Kapita Selekta, Desain Interior V dan Tugas Akhir 

(merancang fasilitas publik) terutama tentang perancangan interior hotel. . 

• Penelitian ini akan menghasilkan data mengenai konsep ramah lingkungan pada 

bandara yang memiliki tingkat intensitas dan aktivitas yang tinggi sehingga 

dapat dicapai pemahaman pentingnya konsep ramah lingkungan sebagai acuan 

dan pertimbangan dalam perancangan bandara, serta mampu 

mengimplementasikan konsep green design tersebut pada perancangan ruang 

komersial public di perkuliahan. 
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• Manfaat dari penelitian ini juga dapat diberikan kepada konsultan desain 

interior dan arsitektur yakni berupa pemahaman yang lebih empirik mengenai 

sejauh mana peran dan penerapan konsep ramah lingkungan pada bandara. 

• Memberikan sumbangan keilmuan bagi lembaga pendidikan desain interior dan 

arsitektur mengenai bidang kajian  desain interior  dan perilaku manusia yang 

merupakan kajian lintas disiplin ilmu yang akan memperkaya bidang keilmuan 

desain interior dan arsitektur.  

• Secara tidak langsung penelitian ini juga memberi manfaat bagi masyarakat 

khususnya kelompok sasaran pengguna ruang publik dan fasilitas ruang lain di 

bandara, baik pengguna maupun pengelola untuk mendapatkan kualitas sarana 

ruang yang lebih tepat.  
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BAB IV 

METODE PENELITIAN 

 

IV.1 Objek dan Lokasi Penelitian 

Penelitian ini mengambil objek penelitian adalah Bangunan Bandara 

Banyuwangi, Jawa Timur. 

IV.2 Teknik Pengumpulan Data 

Pengumpulan data dilakukan dengan teknik observasi dan studi literatur seperti 

diuraikan dibawah ini : 

a. Observasi diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematik 

terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian (Nawawi, 1993:100). Dalam 

metode observasi penulis melakukan pengamatan langsung pada objek penelitian 

dan mendokumentasikan data visual berupa foto mengenai permasalahan yang 

sedang diteliti. Teknik observasi akan menghasilkan gambaran konkret yang 

diamati dari aspek terapan eko-interior. Teknik observasi akan menghasilkan 

gambaran konkret yang diamati dari aspek terapan eko-interior. Melalui 

pengamatan ini, peneliti melakukan studi analisa deskriptif dengan didukung 

studi Literatur. Hasil pengamatan ini diuraikan dalam bentuk analisa data dan 

table serta dokumentasi foto. 

b. Studi Literatur 

Kegiatan pengumpulan data dengan cara mengumpulkan data baik berupa bahan 

tertulis maupun dalam bentuk gambar yang dapat digunakan untuk memperluas 

data yang ada. Teknik ini digunakan untuk memperoleh landasan penulisan 

ilmiah, termasuk hasil penelitian sebelumnya yang berhubungan dengan pokok 

permasalahan yang dimiliki untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan oleh 

peneliti. 

IV.3 Metode Analisa 

 Metode penelitian menggunakan metode analisis sistemik melalui metode 

penelitian deskriptif analisis. Metode ini merupakan sebuah penelitian yang 

menuturkan dan menafsirkan data yang ada menurut Winarno (1978:135). Pelaksanaan 

metode-metode deskriptif tidak terbatas hanya sampai pada pengumpulan dan 

penyusunan data, tetapi meliputi analisa dan interpretasi tentang arti data tersebut. 

Metode ini lebih dikenal dengan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi 
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kepada pendekatan studi kasus yang memusatkan perhatian pada suatu kasus secara 

detail dan intensif. Subyek yang diteliti merupakan satu kesatuan unit yang dipandang 

sebagai kasus. Karena sifat yang mendalam dan mendetail itulah, diharapkan dapat 

menghasilkan gambaran yang longitudinal, yakni hasil pengumpulan dan analisa data 

dalam jangka waktu tertentu.  

 Bandara Banyuwangi sebagai objek penelitian karena merupakan sebuah 

bangunan yang dibangun dengan prinsip ramah lingkungan. Gubahan ruang tata letak 

bagian interior apakah sudah mengaplikasikan konsep terapan eko-interior pada 

bangunan tersebut dan bagaimana klasifikasi hierarki upaya terapannya menjadi 

permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini. Penelitian ini menggunakan 

pendekatan penelitian kualitatif dengan metode studi kasus dan penyampaian secara 

deskriptif. 

 

IV.4 Prosedur Penelitian 

Penelitian ini melalui beberapa tahap kegiatan yakni: 

A. Tahap Pra-lapangan 

• Sebagai langkah awal penelitian akan disusun rancangan 

penelitian untuk menyusun pola rancangan penelitian yang 

sesuai dengan permasalahan penelitian 

• Mengurus perijinan dengan instansi terkait untuk mempermudah 

pelaksanaan pengumpulan data di lapangan 

• Melakukan pendekatan dan penjajakan ke lapangan sebagai 

objek penelitian 

• Mengumpulkan informasi dari lapangan untuk menyusun 

strategi penelitian, memilih sampel, dan sumber data 

• Menyusun instrumen penelitian berupa lembar pengamatan, 

mempersiapkan peralatan untuk pengumpulan data dan analisa 

serta laporan 

B. Tahap Kerja lapangan 

• Mengumpulkan data penelitian dari dokumentasi area objek dan 

sampel yang telah ditentukan 

• Melakukan wawancara dengan beberapa pihak terkait seperti: 

pengelola dan pengunjung  
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• Melakukan pencatatan dan membuat dokumentasi pada 

pelaksanaan observasi lapangan 

C. Tahap Analisa  

• Mengurai dan menyusun data hasil penelitian lapangan secara 

sistemik 

• Menyimpulkan hasil analisa dalam bentuk rumusan hasil 

penelitian. 

D. Tahap Laporan Penelitian & Penyusunan  

• Menyusun proses dan hasil penelitian dalam bentuk laporan 

secara sistematis dan membuat rumusan penelitian untuk 

rekomendasi penelitian lanjut. 
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IV.5 Bagan Alir Proses Penelitian  

 
Proses penelitian dapat dijelaskan dalam bagan berikut: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Pengumpulan Data  
(Dilakukan sebelum pandemi covit-19) 

(Wawancara, observasi & Diskusi) 

Mengurai & 

Menyusun data 

Rancangan 
Penelitian 

Data diolah, 
menghasilkan analisa 
dan simpulan awal 

 
Analisa 
Sistemik 

Tahap  
Pra Lapangan 

Tahap  
Lapangan 

Tahap  
Analisa 

Tahap 
Laporan 

Penyusunan 
Kesimpulan 
Saran dan 

Rekomendasi 

Review, Laporan Akhir 
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BAB V 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

 

V.1 Identifikasi Objek Penelitian 

Nama Proyek  : Bandar Udara Banyuwangi (sejak tahun 2017) 

Sasaran  : Seluruh pengguna fasilitas tidak dibatasi usia 

Status proyek  : Nyata – arsitektur/interior 

Luas   : 2250 m2 

Konsultan Perencana  : Andra Matin Architect 

Konstruksi  : Reza Senjaya, Kontraktor PT. Nindya Karya 

Lokasi                         : Jalan Agung Wilis, Blimbingsari, Rogojampi, Dusun 

Krajan, Blimbingsari, Kec. Rogojampi, Kabupaten 

Banyuwangi Jawa Timur 68462 

 
Gambar V.1 Bandar Udara Banyuwangi 

(Sumber : Tim Peneliti, 2019) 

 

 
Gambar V.2  Bangunan Depan Bandar Udara Banyuwangi 

(Sumber : Tim Peneliti, 2019) 
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Kabupaten Banyuwangi terletak di paling ujung Timur Pulau Jawa, selama 

bertahun-tahun telah menjadi persinggahan bagi lalu lintas antara pulau Jawa dan Bali. 

Banyuwangi merupakan tempat trransit sebelum melanjutkan perjalanan ke tempat 

tujuan. Akses darat ke Banyuwangi sudah terhubung dengan jalan darat yang mulus, 

tetapi jaraknya cukup jauh. Dari Surabaya jaraknya hampir 300 Km, dengan daya 

tempuh cukup lama sekitar 7-8 jam perjalanan darat. Banyak masyarakat dari daerah 

lain pasti berpikir panjang untuk berkunjung ke Banyuwangi. 

Semula Bandara yang sudah dibuka untuk penerbangan komersial sejak 29 

Desember 2010 dengan Bandar Udara Blimbingsari. Pada tahun 2015, Pemerintah 

mulai membangun terminal baru yang lebih besar. Pembangunan terminal baru ini 

mencakup pembangunan terminal, aksesori, elektrikal, mushola dan area parkir. 

Terminal ini mengusung konsep hijau dan ramah lingkungan. Hal ini ditandai dengan 

penghawaan udara yang alami, penanaman tanaman di atap terminal, konservasi air dan 

sunroof untuk pencahayaan alami di siang hari. Selain itu terminal baru ini mengadopsi 

bentuk ikat kepala khas Suku Osing. Terminal yang didesain oleh Andra Matin ini 

diresmikan pada 2017.  

 

Gambar V.3 Lingkungan Terbuka Bandar Udara Banyuwangi 

(Sumber : Tim Peneliti, 2020) 

 

Dalam perkembangannya berdasarkan keputusan Menteri Perhubungan 

Republik Indonesia nomor KP 830 Tahun 2017 nama Bandar Udara Blimbingsari yang 

terletak di kecamatan Blimbingsari diubah menjadi Bandar Udara Banyuwangi. Desa 

Blimbingsari yang merupakan letak dari bandara ini mengalami pemekaran dan 

statusnya meningkat menjadi kecamatan Blimbingsari. Kemudian pada Desember 2018 
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Bandara internasional Banyuwangi resmi beroperasi dengan penerbangan perdananya. 

Rute Kuala Lumpur-Banyuwangi menjadi rute internasional perdana. 

Perkembangannya cukup pesat dan mengalami proses panjang yang akhirnya 

Banyuwangi selain dengan keindahan kota, masyarakat yang ramah serta tingkat 

perekenomian yang sangat baik. Banyuwangi dapat dijadikan destinasi wisata 

berikutnya. 

 

V.2 Konsep Arsitektur Hijau pada Bandar Udara Banyuwangi 

Terminal Bandara Banyuwangi dibangun dengan konsep bandara hijau dan mengadopsi 

kebudayaan local dengan mengusung kekhasan masyarakat suku Osing dalam 

arsitekturnya. Konsep arsitektur hijau pada Bandara ini apabila dilihat dari aspek 

penyatuan fungsi penerapan konsep hijau dan unsur artistik kebudayaan yaitu : 

a. Dari segi bangunan arsitekturalnya atap terminal bandara mengadopsi atap rumah 

adat Suku Osing, suku asli Banyuwangi. Model dua atap berlawanan menandakan 

arah keberangkatan dan kedatangan. 

 

Gambar V.4 Model Atap Berlawanan 

(Sumber : detik.com, 2020) 

 

b. Pada bagian depan bandara terdapat kincir angin khas Osing yang dinamakan killing. 

Bagian depan bandara merupakan lahan kosong. Adanya kebijakan tidak akan 

didirikan bangunan lain di sekitar bandara, bangunan tinggi dengan maksimal tidak 

lebih dari 5 lantai. 
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Gambar V.5 Killing pada Bagian Depan 

(Sumber : Tim Peneliti, 2020) 

 

c.  Atap gedung terminal menggunakan roof garden yang ditanami rumput gajah mini. 

Sepanjang ventilasi atap menjuntai tanaman hias merambat Lee Kwan Yew. Pada 

sekeliling gedung terminal membentang tanaman hijau serta rumput yang tumbuh di 

beberapa area membentuk taman-taman transisi bagi penggunanya. 

 

 
Gambar V.6 Tanaman Hijau pada Gedung Terminal 

(Sumber : Tim Peneliti, 2020) 

 

Penumpang pesawat dapat menikmati sejuknya pepohonan dan penghijauan. 

Konsep asri dan natural. Hampir 80% lahan di bangunan terminal berdampingan 

dengan penghijauan. Penggunaan sistem vegetasi tanaman ini untuk meminimalisir 

penggunaan AC pada ruangan terminal. Di sekeliling bangunan yang berbentu U 
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ini memiliki area tunggu dan duduk. Penumpang yang berdatangan dan berangkat 

dapat menunggu di area semi terbuka ini. 

 
Gambar V.7 Penghijauan pada Sisi Gedung Terminal 

(Sumber : Tim Peneliti, 2020) 

 

Bentuk bangunan depan memanjang, sisi memanjang seperti bentuk I dimanfaatkan 

untuk area penghijauan. Jadi dapat dikatakan area penghijauan lebih luas daripada 

area fungsional seperti coffee shop, restoran cepat saji serta ruang tunggu 

penumpang. 

 
Gambar V.8 Tahap Pembangunan Area Penghijauan di Sisi Gedung Terminal 

(Sumber : Tim Peneliti, 2020) 
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d. Pada sisi koridor sepanjang ruang tunggu menuju terminal keberangkatan terdapat 

area kolam ikan untuk memberikan kesan tenang dan adem serta nyaman. 

Keseluruhan bangunan ini hampir tidak menggunakan pencahayaan dan 

penghawaan buatan. Kolam ikan yang digunakan yaitu kolam ikan jenis koi. Yang 

menarik air pada kolam ini menggunakan sistem rainwater and water recycling. 

 

 
Gambar V.9 Water Recycling pada Kolam Ikan 

(Sumber : Tim Peneliti, 2020) 

 

 

Keseluruhan bangunan ini menggunakan material yang ramah lingkungan dengan 

menggunakan kayu-kayu bekas yaitu kayu Ulin bekas yang bertekstur khas menjadikan 

pilar-pilar kayu konstruksi bangunan ini. Pada sisi atap dan dinding penyangga 

menggunakan pilar kayu Ulin. 
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Gambar V.10 Penggunaan Kayu Ulin pada Konstruksi Bangunan 

(Sumber : Tim Peneliti, 2020) 

 

 

V. 3 Analisa Pengaruh Konsep Arsitektur Terhadap Gubahan Ruang Interior 

 

Berdasarkan teori perencanaan ruang dari Mark Karlen bahwa pertimbangan utama 

dalam konsep organisasi ruang adalah fungsi dalam tujuannya memenuhi kebutuhan 

pengguna. Konsep organisasi ruang gerak (furniture dan sirkulasi pengguna) terdiri dari 

4 bagian yaitu axial, linear, central dan grid. Konsep arsitektur hijau pada bandar udara 

Banyuwangi sangat berhubungan dan mempengaruhi tatanan ruang interior : 

1. Aspek Interior Ruang 

Keseluruhan interior dari bandara ini mengikuti tatanan arsitektur dan bangunan. Luas 

interior pada gedung terminal keberangkatan dimaksimalkan untuk check in counter, 

area masuk ruang tunggu keberangkatan, area tunggu, area coffee shop, area souvenir 

dan toilet serta mushola. Semua letak tatanan dijadi satu secara grid dan linear. 

Sehingga terkesan padat dan saling berdampingan. Area check in counter dipusatkan 

menjadi satu. Untuk sekarang tingkat mobilitas penumpang mungkin belum terlalu 

tinggi sehingga belum terasa padat. Tim peneliti tetapi menganalisa apabila ada jam 

penerbangan secara bersamaan, penumpang harus mengantri. 
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Gambar V.11 Check-In Counter 

(Sumber : Tim Peneliti, 2020) 

 

 

Gambar V.12 Ruang Tunggu Keberangkatan 

(Sumber : Tim Peneliti, 2020) 
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Gambar V.13 Toko Souvenir 

(Sumber : Tim Peneliti, 2020) 

 

Beberapa fungsi ruang dijadikan satu. Toko souvenir diletakkan bersebrangan dengan area 

keluar gate menuju pesawat. Toilet dan mushola juga memiliki ruangan yang terbatas luasnya. 

Sehingga penumpang harus bergantian menggunakan atau bahkan dapat terjadi antrian panjang 

karena ruangan yang terbatas. Interior ruang yang terbatas disebabkan tatanan tidak menyebar 

serta space yang tidak memadai. 

 

Gambar V.14 Musholla 

(Sumber : Tim Peneliti, 2020) 
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2. Aspek Funiture 

Material dan desain furniture yang digunakan sangat menarik. Material dari kayu daur 

ulang yang difinishing kembali kemudian didesain secara menarik dan fungsional. Pada 

bagian tengah terdapat tempat charging gadget. Tetapi dikarenakan ruang interior yang 

sangat minim menyebabkan furniture ini terlihat besar untuk luasan ruangan yang 

sangat minim tersebut. Jumlah kapasitas kursi ini pun kurang dapat menampung jumlah 

penumpang yang akan menunggu boarding. 

 

 

Gambar V.15 Furniture Kursi R. Tunggu Keberangkatan 

(Sumber : Tim Peneliti, 2020) 

 

 
Gambar V.16 Tempat Charging pada Kursi 

(Sumber : Tim Peneliti, 2020) 
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3. Aspek Sirkulasi Gerak  

Pada beberapa sisi area gedung terminal keberangkatan ini terdapat koridor dan juga 

area yang sempit, sehingga saat berjalan berpapasan harus bergantian. Baik dari area 

toilet, mushola ataupun saat menuju boarding. Sirkulasi gerak antara Penumpang 

nampak kurang leluasa apalagi saat sedang mengantri untuk naik pesawat. Karena jarak 

antara pemeriksaan barang dengan area naik pesawat berdekatan. Sekelilingnya 

terdapat ruang tunggu yang penuh penumpang dengan barang bawaannya. 

 

Gambar V.17 Antrian Penumpang di Terminal Keberangkatan 

(Sumber : Tim Peneliti, 2020) 

 

4. Aspek Sirkulasi Udara 

Area terbuka hanya sebatas dari check in counter menuju ke ruang tunggu dalam 

terminal keberangkatan. Sehingga pada siang hari dengan iklim tropis dan letak Kota 

Banyuwangi di pesisir pantai menyebabkan suhu udara meningkat dan menjadi lembab. 

Apabila mobilitas penumpang sedang tinggi udara panas sangat dirasakan. Sehingga 

pada sisi sudut ruangan diletakkan portable Air Conditioning sebagai penghawaan 

buatan. 

 

Gambar V.18 Standing Air Conditioning 

(Sumber : Tim Peneliti, 2020) 
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Penghawaan buatan tersebut masih dirasa kurang maksimal karena hanya memberikan 

hawa dingin secara tidak menyebar. Penghawaan alami memang sudah diterapkan pada 

seluruh sisi depan bangunan. Tetapi pada sisi dalam bangunan masih perlu banyak 

bukaan ventilasi alami serta penggunaan bantuan kipas angin di langit-langit interior 

untuk memberikan sirkulasi yang lebih baik. Material dan konstruksi ceiling pada 

terminal keberangkatan ini juga tidak bersifat terbuka dan alami. Kalau dari segi 

pencahayaan juga masih terasa gelap walau di siang hari. 

 

Gambar V.19 Fungsi Ceiling sebagai Pencahayaan Alami 

(Sumber : Tim Peneliti, 2020) 
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BAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

VI. 1 Kesimpulan 

 

Dari penelitian ini didapatkan beberapa kesimpulan yaitu berdasarkan hasil 

penilaian tersebut didapat hasil bahwa konsep arsitektur dan artistic unsur lokal pada 

Bandar Udara Banyuwangi sangat kental dan kuat. Seperti konsep pencahayaan alami 

dari segi atap dan arsitektur, konsep greenery planting serta konsep unsur local dari 

Suku Osing sangat menyatu dengan arsitektur bangunan ini. Tetapi pada aspek konsep 

interior belum terasa menyatu baik dari segi tata ruang, furniture hingga ke fasilitas-

fasilitas didalamnya seperti coffee shop, toilet dan mushola. Penataan interior yang 

terlihat hanya sebatas efektif terhadap fungsinya.  

Penataan ruang interior yang lebih terkesan grid dan linear disebabkan karena 

bentuk bangunan bersudut yang memaksimalkan area hijau dan bukaan di sisi kiri 

kanan bangunan depan. Sifat fisik ruang interior belum dimaksimalkan dengan 

sempurna. Secara umum, Orientasi bangunan dan arsitektur dengan lingkungan yang 

menyatu membuat pengguna didalam ruang interior tetap merasa nyaman. Walaupun 

dirasa pada siang hari suhu dan tingkat kelembaban meningkat tetapi penumpang tetap 

tertarik untuk kembali lagi ke bandar udara ini. 

VI. 2 Saran 

Aspek tata interior ruang dan sirkulasi gerak serta udara masih dapat 

dikembangkan dan ditingkatkan. Kedua aspek ini penting dan pendukung dari semua 

kelancaran kegiatan di Bandara. Penggunaan material ramah lingkungan sangat 

diutamakan untuk memperbaiki kualitas hidup manusia dengan hasil perancangan yang 

berkelanjutan. Pemahaman ini perlu disampaikan kepada pengelola, pengunjung dan 

juga pihak akademisi terutama mahasiswa desain sebagai calon desainer. Perlu dikaji 

sejauh mana penerapan material pada ruangan lain atau bangunan bandara di kota-kota 

di Indonesia. Perencanaan dan perancangan interior tidak hanya mengutamakan fungsi 

dan estetika saja karena isu utama saat ini adalah penghematan energi atau green design 

dan juga perancangan yang berkelanjutan dengan menggunakan material yang ramah 

lingkungan. Penelitian lanjutan dapat dilakukan pada bandara udara lainnya dengan 

konsep ramah lingkungan untuk saling meningkatkan dari segi desain interior, 

arsitektur maupun furniture. 
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ABSTRAK 
 

Bandara merupakan satu-satunya sarana penunjang transportasi udara yang sangat penting. Pada 

perkembangannya desain bandara pada saat ini merupakan ikon sebuah kota atau negara tersebut. Desain 

bandara harus mengikuti berbagai aspek penting yang berkaitan dengan teknologi dan penggunanya. 

Desain Bandar udara domestik dan internasional pada umumnya lebih menonjolkan unsur. dan 

karakteristik sehingga memiliki daya tarik tersendiri bagi penumpang. Bandara Banyunwangi menjadi 

salah satu ikon kabupaten Banyuwangi. Bandara ini untuk sekarang masih disebut dengan nama Bandara 

Blimbingsari yang terletak di kecamatan Blimbingsari dan Desa Blimbingsari. Berdasarkan keputusan 

Menteri Perhubungan RI Nomor KP 830 Tahun 2017, nama Bandar Udara Blimbingsari diubah menjadi 

Bandar Udara Banyuwangi. Tetapi pada perkembangannya, masyarakat luas sudah sangat familiar 

dengan nama Bandara Blimbingsari. Dengan landas pacu 2500 meter dan lebar 45 meter bandara ini 

diklaim sebagai bandara dengan konsep hijau pertama di Indonesia. Konsep Arsitektur mengadopsi 

kekayaan budaya lokal Banyuwangi. Bandara ini bukan sekedar berfungsi sebagai salah satu  pintu 

masuk ke Banyuwangi, namun sekaligus menjadi landmark yang sangat menarik wisatawan. Konsep 

Arsitektur bandara ini selain diusung dengan konsep green design berbeda dengan bangunan terminal 

umumnya di Indonesia yang banyak dipenuhi kaca. Bandara ini mengyuguhkan berbagai arsitektur dan 

interior dengan menggunakan material kayu dan sebagian besar merupakan material kayu bekas. Konsep 

arsitektur bandara ini sangat mempengaruhi gubahan ruang interior mulai dari perancangan tata letak 

yang mempengaruhi sirkulasi gerak dan sirkulasi udara. Berbagai aspek konsep hijau dalam tata letak 

interior bandara ini sangat mempengaruhi penyebaran sirkulasi udara dan gerak pengunjung.  

 

Kata kunci : bandara, desain bandara, arsitektur, interior, ruang publik, green design. 

 

1. PENDAHULUAN 

Bandar Udara merupakan sarana yang disediakan sebagai tempat keberangkatan dan 

kedatangan seseorang atau beberapa orang yang berpergian menggunakan transportasi pesawat 

terbang. Bandar Udara juga merupakan sebagai cermin dan gerbang identitas bagi suatu daerah 

yang ditempatinya sehingga baik desain maupun bentuk bangunannya berbeda-beda. Bandar 

Udara juga terbagi tiga kategori yaitu Bandar udara domestik, Bandar udara internasional, dan 

Bandar udara regional, dimana setiap kategori memiliki perlakuan khusus. Bandara merupakan 

satu-satunya sarana penunjang transportasi udara yang sangat penting. Pada perkembangannya 

desain bandara pada saat ini merupakan ikon sebuah kota atau negara tersebut. Desain bandara 

harus mengikuti berbagai aspek penting yang berkaitan dengan teknologi dan penggunanya. 

Bandara harus dilengkapi dengan fasilitas lengkap yang adapat menunjang kebutuhan dari para 

penumpang. Bandar Udara yang dimiliki masing-masing kota atau Negara terdiri dari Bandar 

udara internasional dan Bandar udara domestik. Desain Bandar udara internasional pada 

umumnya lebih menonjolkan unsur. dan karakteristik sehingga memiliki daya tarik tersendiri 

bagi penumpang. Bandara Banyunwangi menjadi salah satu ikon kabupaten Banyuwangi. 

Bandara ini untuk sekarang masih disebut dengan nama Bandara Blimbingsari yang terletak di 

kecamatan Blimbingsari dan Desa Blimbingsari. Berdasarkan keputusan Menteri Perhubungan 

RI Nomor KP 830 Tahun 2017, nama Bandar Udara Blimbingsari diubah menjadi Bandar 

Udara Banyuwangi. Tetapi pada perkembangannya, masyarakat luas sudah sangat familiar 

mailto:hafidhi@fsrd.untar.ac.id
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dengan nama Bandara Blimbingsari. Dengan landas pacu 2500 meter dan lebar 45 meter 

bandara ini diklaim sebagai bandara dengan konsep hijau pertama di Indonesia. Arsitektur 

mengadopsi kekayaan budaya lokal Banyuwangi. Bandara ini bukan sekedar berfungsi sebagai 

salah satu  pintu masuk ke Banyuwangi, namun sekaligus menjadi landmark yang sangat 

menarik wisatawan. Pada tahun 2018 Green Building Council Indonesia (GBCI) menyatakan 

bahwa gedung komersial yang sudah mendapatkan sertifikat Bangunan Hijau (Greenship) baru 

20 gedung. Peropde berlakunya sertifikasi selama 3 tahun. Jadi perlu usaha mempertahankan 

kualitas ramah lingkungan agar tidak turun prestasi tingkatannya. Menurut GBCI, bangunan 

hijau merupakan bangunan berkelanjutan yang mengarah pada struktur dan pemakaian proses 

yang bertanggung jawab terhadap lingkungan dan hemat sumber daya sepanjang sikluas hidup 

bangunan tersebut. Mulai dari pemilihan tempat sampai desain, konstruksi, operasional, sistem 

perawatan, renovasi dan peruntukan. 

 

2. METODE PENELITIAN 

Metode penelitian menggunakan metode analisis sistemik melalui metode penelitian deskriptif 

analisis. Metode ini merupakan sebuah penelitian yang menuturkan dan menafsirkan data yang 

ada menurut Winarno (1978:135). Pelaksanaan metode-metode deskriptif tidak terbatas hanya 

sampai pada pengumpulan dan penyusunan data, tetapi meliputi analisa dan interpretasi tentang 

arti data tersebut. Metode ini lebih dikenal dengan metode penelitian kualitatif dengan 

pendekatan studi kepada pendekatan studi kasus yang memusatkan perhatian pada suatu kasus 

secara detail dan intensif. Subyek yang diteliti merupakan satu kesatuan unit yang dipandang 

sebagai kasus. Subyek yang diteliti mencakup gedung terminal Bandar Udara Banyuwangi. 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Identifikasi Objek Penelitian 

 
Nama Proyek  : Bandar Udara Banyuwangi (sejak tahun 2017) 

Sasaran   : Seluruh pengguna fasilitas tidak dibatasi usia 

Status proyek  : Nyata – arsitektur/interior 

Luas   : 2250 m2 

Konsultan Perencana   : Andra Matin Architect 

Konstruksi  : Reza Senjaya, Kontraktor PT. Nindya Karya 

Lokasi                             : Jalan Agung Wilis, Blimbingsari, Rogojampi, Dusun 

Krajan, Blimbingsari, Kec. Rogojampi, Kabupaten 

Banyuwangi Jawa Timur 68462 

 
Gambar 1. Bandar Udara Banyuwangi 

(Sumber : Tim Peneliti, 2019) 
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Gambar 2. Bangunan Depan Bandar Udara Banyuwangi 

(Sumber : Tim Peneliti, 2019) 

 

 

Kabupaten Banyuwangi terletak di paling ujung Timur Pulau Jawa, selama bertahun-tahun 

telah menjadi persinggahan bagi lalu lintas antara pulau Jawa dan Bali. Banyuwangi merupakan 

tempat trransit sebelum melanjutkan perjalanan ke tempat tujuan. Akses darat ke Banyuwangi 

sudah terhubung dengan jalan darat yang mulus, tetapi jaraknya cukup jauh. Dari Surabaya 

jaraknya hampir 300 Km, dengan daya tempuh cukup lama sekitar 7-8 jam perjalanan darat. 

Banyak masyarakat dari daerah lain pasti berpikir panjang untuk berkunjung ke Banyuwangi. 

Semula Bandara yang sudah dibuka untuk penerbangan komersial sejak 29 Desember 2010 

dengan Bandar Udara Blimbingsari. Pada tahun 2015, Pemerintah mulai membangun terminal 

baru yang lebih besar. Pembangunan terminal baru ini mencakup pembangunan terminal, 

aksesori, elektrikal, mushola dan area parkir. Terminal ini mengusung konsep hijau dan ramah 

lingkungan. Hal ini ditandai dengan penghawaan udara yang alami, penanaman tanaman di atap 

terminal, konservasi air dan sunroof untuk pencahayaan alami di siang hari. Selain itu terminal 

baru ini mengadopsi bentuk ikat kepala khas Suku Osing. Terminal yang didesain oleh Andra 

Matin ini diresmikan pada 2017.  

 
Gambar 3. Lingkungan Terbuka Bandar Udara Banyuwangi 

(Sumber : Tim Peneliti, 2020) 

 

Dalam perkembangannya berdasarkan keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia 

nomor KP 830 Tahun 2017 nama Bandar Udara Blimbingsari yang terletak di kecamatan 

Blimbingsari diubah menjadi Bandar Udara Banyuwangi. Desa Blimbingsari yang merupakan 
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letak dari bandara ini mengalami pemekaran dan statusnya meningkat menjadi kecamatan 

Blimbingsari. Kemudian pada Desember 2018 Bandara internasional Banyuwangi resmi 

beroperasi dengan penerbangan perdananya. Rute Kuala Lumpur-Banyuwangi menjadi rute 

internasional perdana. Perkembangannya cukup pesat dan mengalami proses panjang yang 

akhirnya Banyuwangi selain dengan keindahan kota, masyarakat yang ramah serta tingkat 

perekenomian yang sangat baik. Banyuwangi dapat dijadikan destinasi wisata berikutnya. 

 

3.1 Konsep Arsitektur Hijau pada Bandar Udara Banyuwangi 

Terminal Bandara Banyuwangi dibangun dengan konsep bandara hijau dan mengadopsi 

kebudayaan local dengan mengusung kekhasan masyarakat suku Osing dalam arsitekturnya. 

Konsep arsitektur hijau pada Bandara ini apabila dilihat dari aspek penyatuan fungsi penerapan 

konsep hijau dan unsur artistik kebudayaan yaitu : 

a. Dari segi bangunan arsitekturalnya atap terminal bandara mengadopsi atap rumah adat 

Suku Osing, suku asli Banyuwangi. Model dua atap berlawanan menandakan arah 

keberangkatan dan kedatangan. 

 
Gambar 4. Model Atap Berlawanan 

(Sumber : detik.com, 2020) 

 

b. Pada bagian depan bandara terdapat kincir angin khas Osing yang dinamakan killing. Bagian 

depan bandara merupakan lahan kosong. Adanya kebijakan tidak akan didirikan bangunan 

lain di sekitar bandara, bangunan tinggi dengan maksimal tidak lebih dari 5 lantai. 

 
Gambar 5. Killing pada Bagian Depan 

(Sumber : Tim Peneliti, 2020) 

 

c. Atap gedung terminal menggunakan roof garden yang ditanami rumput gajah mini. 

Sepanjang ventilasi atap menjuntai tanaman hias merambat Lee Kwan Yew. Pada sekeliling 

gedung terminal membentang tanaman hijau serta rumput yang tumbuh di beberapa area 

membentuk taman-taman transisi bagi penggunanya. 
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Gambar 6. Tanaman Hijau pada Gedung Terminal 

(Sumber : Tim Peneliti, 2020) 

 

Penumpang pesawat dapat menikmati sejuknya pepohonan dan penghijauan. Konsep asri 

dan natural. Hampir 80% lahan di bangunan terminal berdampingan dengan penghijauan. 

Penggunaan sistem vegetasi tanaman ini untuk meminimalisir penggunaan AC pada 

ruangan terminal. Di sekeliling bangunan yang berbentu U ini memiliki area tunggu dan 

duduk. Penumpang yang berdatangan dan berangkat dapat menunggu di area semi terbuka 

ini. 

 
Gambar 7. Tanaman Hijau pada Gedung Terminal 

(Sumber : Tim Peneliti, 2020) 
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Bentuk bangunan depan memanjang, sisi memanjang seperti bentuk I dimanfaatkan untuk 

area penghijauan. Jadi dapat dikatakan area penghijauan lebih luas daripada area fungsional 

seperti coffee shop, restoran cepat saji serta ruang tunggu penumpang. 

 
Gambar 8. Tahap Pembangunan Area Penghijauan di sisi Samping Gedung 

(Sumber : Tim Peneliti, 2020) 

 

d. Pada sisi koridor sepanjang ruang tunggu menuju terminal keberangkatan terdapat area 

kolam ikan untuk memberikan kesan tenang dan adem serta nyaman. Keseluruhan bangunan 

ini hampir tidak menggunakan pencahayaan dan penghawaan buatan. Kolam ikan yang 

digunakan yaitu kolam ikan jenis koi. Yang menarik air pada kolam ini menggunakan sistem 

rainwater and water recycling. 

 

 
Gambar 9. Penggunaan Water Recycling pada Kolam Ikan 

(Sumber : Tim Peneliti, 2020) 

 

 

Keseluruhan bangunan ini menggunakan material yang ramah lingkungan dengan 

menggunakan kayu-kayu bekas yaitu kayu Ulin bekas yang bertekstur khas menjadikan 
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pilar-pilar kayu konstruksi bangunan ini. Pada sisi atap dan dinding penyangga 

menggunakan pilar kayu Ulin. 

 

 
Gambar 10. Penggunaan Kayu Ulin pada Konstruksi Bangunan 

(Sumber : Tim Peneliti, 2020) 

 

 

3.2 Analisa Pengaruh Konsep Arsitektur Terhadap Gubahan Ruang Interior 

 

Berdasarkan teori perencanaan ruang dari Mark Karlen bahwa pertimbangan utama dalam 

konsep organisasi ruang adalah fungsi dalam tujuannya memenuhi kebutuhan pengguna. 

Konsep organisasi ruang gerak (furniture dan sirkulasi pengguna) terdiri dari 4 bagian yaitu 

axial, linear, central dan grid. Konsep arsitektur hijau pada bandar udara Banyuwangi sangat 

berhubungan dan mempengaruhi tatanan ruang interior : 

1. Aspek Interior Ruang 

Keseluruhan interior dari bandara ini mengikuti tatanan arsitektur dan bangunan. Luas interior 

pada gedung terminal keberangkatan dimaksimalkan untuk check in counter, area masuk ruang 

tunggu keberangkatan, area tunggu, area coffee shop, area souvenir dan toilet serta mushola. 

Semua letak tatanan dijadi satu secara grid dan linear. Sehingga terkesan padat dan saling 

berdampingan. Area check in counter dipusatkan menjadi satu. Untuk sekarang tingkat 

mobilitas penumpang mungkin belum terlalu tinggi sehingga belum terasa padat. Tim peneliti 

tetapi menganalisa apabila ada jam penerbangan secara bersamaan, penumpang harus 

mengantri. 

 
Gambar 11. Check In Counter 

(Sumber : Tim Peneliti, 2020) 
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Gambar 12. Ruang Tunggu Keberangkatan 

(Sumber : Tim Peneliti, 2020) 

 
Gambar 13. Toko Souvenir 

(Sumber : Tim Peneliti, 2020) 

 

Beberapa fungsi ruang dijadikan satu. Toko souvenir diletakkan bersebrangan dengan area 

keluar gate menuju pesawat. Toilet dan mushola juga memiliki ruangan yang terbatas luasnya. 

Sehingga penumpang harus bergantian menggunakan atau bahkan dapat terjadi antrian panjang 

karena ruangan yang terbatas. Interior ruang yang terbatas disebabkan tatanan tidak menyebar 

serta space yang tidak memadai. 
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Gambar 14. Toko Souvenir 

(Sumber : Tim Peneliti, 2020) 

 

2. Aspek Funiture 

Material dan desain furniture yang digunakan sangat menarik. Material dari kayu daur ulang 

yang difinishing kembali kemudian didesain secara menarik dan fungsional. Pada bagian 

tengah terdapat tempat charging gadget. Tetapi dikarenakan ruang interior yang sangat minim 

menyebabkan furniture ini terlihat besar untuk luasan ruangan yang sangat minim tersebut. 

Jumlah kapasitas kursi ini pun kurang dapat menampung jumlah penumpang yang akan 

menunggu boarding. 

 

 
Gambar 15. Furniture Kursi R. Tunggu Keberangkatan 

(Sumber : Tim Peneliti, 2020) 
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Gambar 16. Tempat Charging pada Bagian Samping Kursi 

(Sumber : Tim Peneliti, 2020) 

 

3. Aspek Sirkulasi Gerak  

Pada beberapa sisi area gedung terminal keberangkatan ini terdapat koridor dan juga area yang 

sempit, sehingga saat berjalan berpapasan harus bergantian. Baik dari area toilet, mushola 

ataupun saat menuju boarding. Sirkulasi gerak antara Penumpang nampak kurang leluasa 

apalagi saat sedang mengantri untuk naik pesawat. Karena jarak antara pemeriksaan barang 

dengan area naik pesawat berdekatan. Sekelilingnya terdapat ruang tunggu yang penuh 

penumpang dengan barang bawaannya. 

 

 
Gambar 17. Antrian Penumpang di Terminal Keberangkatan 

(Sumber : Tim Peneliti, 2020) 

 

4. Aspek Sirkulasi Udara 

Area terbuka hanya sebatas dari check in counter menuju ke ruang tunggu dalam terminal 

keberangkatan. Sehingga pada siang hari dengan iklim tropis dan letak Kota Banyuwangi di 

pesisir pantai menyebabkan suhu udara meningkat dan menjadi lembab. Apabila mobilitas 

penumpang sedang tinggi udara panas sangat dirasakan. Sehingga pada sisi sudut ruangan 

diletakkan portable AC sebagai penghawaan buatan. 
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Gambar 18. Penghawaan Buatan 

(Sumber : Tim Peneliti, 2020) 

Penghawaan buatan tersebut masih dirasa kurang maksimal karena hanya memberikan hawa 

dingin secara tidak menyebar. Penghawaan alami memang sudah diterapkan pada seluruh sisi 

depan bangunan. Tetapi pada sisi dalam bangunan masih perlu banyak bukaan ventilasi alami 

serta penggunaan bantuan kipas angin di langit-langit interior untuk memberikan sirkulasi yang 

lebih baik. Material dan konstruksi ceiling pada terminal keberangkatan ini juga tidak bersifat 

terbuka dan alami. Kalau dari segi pencahayaan juga masih terasa gelap walau di siang hari. 

 

 
Gambar 19. Konstruksi Ceiling Fungsi Pencahayaan Alami 

(Sumber : Tim Peneliti, 2020) 

4. KESIMPULAN DAN SARAN 

Dari penelitian ini didapatkan beberapa kesimpulan yaitu berdasarkan hasil penilaian tersebut 

didapat hasil bahwa konsep arsitektur dan artistic unsur lokal pada Bandar Udara Banyuwangi 

sangat kental dan kuat. Seperti konsep pencahayaan alami dari segi atap dan arsitektur, konsep 

greenery planting serta konsep unsur local dari Suku Osing sangat menyatu dengan arsitektur 

bangunan ini. Tetapi pada aspek konsep interior belum terasa menyatu baik dari segi tata ruang, 

furniture hingga ke fasilitas-fasilitas didalamnya seperti coffee shop, toilet dan mushola. 

Penataan interior yang terlihat hanya sebatas efektif terhadap fungsinya. Penataan ruang interior 

yang lebih terkesan grid dan linear disebabkan karena bentuk bangunan bersudut yang 

memaksimalkan area hijau dan bukaan di sisi kiri kanan bangunan depan. Sifat fisik ruang 

interior belum dimaksimalkan dengan sempurna. Secara umum, Orientasi bangunan dan 

arsitektur dengan lingkungan yang menyatu membuat pengguna didalam ruang interior tetap 

merasa nyaman. Walaupun dirasa pada siang hari suhu dan tingkat kelembaban meningkat 

tetapi penumpang tetap tertarik untuk kembali lagi ke bandar udara ini. 
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4.1 Saran 

Aspek tata interior ruang dan sirkulasi gerak serta udara masih dapat dikembangkan dan 

ditingkatkan. Kedua aspek ini penting dan pendukung dari semua kelancaran kegiatan di 

Bandara. Penggunaan material ramah lingkungan sangat diutamakan untuk memperbaiki 

kualitas hidup manusia dengan hasil perancangan yang berkelanjutan. Pemahaman ini perlu 

disampaikan kepada pengelola, pengunjung dan juga pihak akademisi terutama mahasiswa 

desain sebagai calon desainer. Perlu dikaji sejauh mana penerapan material pada ruangan lain 

atau bangunan bandara di kota-kota di Indonesia. Perencanaan dan perancangan interior tidak 

hanya mengutamakan fungsi dan estetika saja karena isu utama saat ini adalah penghematan 

energi atau green design dan juga perancangan yang berkelanjutan dengan menggunakan 

material yang ramah lingkungan. Penelitian lanjutan dapat dilakukan pada bandara udara 

lainnya dengan konsep ramah lingkungan untuk saling meningkatkan dari segi desain interior, 

arsitektur maupun furniture. 
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