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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Pada zaman milenial ini, kebutuhan terhadap tempat ketiga (third place) menjadi 

penting. Tempat ketiga atau third place merupakan tempat orang menghabiskan 

waktu diantara tempat pertama (tempat tinggal) dan tempat kedua (tempat kerja) 

(Oldenburg, 1999). Sejak awal perkembangannya, third place selalu dijadikan 

tempat yang tertutup (indoor) sebagai tempat melakukan aktivitas dan interaksi 

sosial, seperti kafe, toko buku, salon, dan tempat berkumpul lainnya (Oldenburg, 

1999). Sekarang ini, sudah banyak third place yang diwujudkan sebagai tempat 

yang informal dan terbuka (outdoor), seperti ruang taman kota (Jaya, 2018). 

Seperti di Tangerang, sudah banyak third place atau taman yang direncanakan 

sebagai tempat menghabiskan waktu. 

 

Diagram 1.1 Jumlah Pengunjung Taman Tematik Tangerang 

Sumber: https://tangerangkota.go.id/pengunjung-ramai-penataan-taman-sukses 

Diagram 1.1 menunjukkan jumlah pengunjung taman tematik di Tangerang yang 

cenderung meningkat dan melonjak pada tahun 2017 dengan 1.008.747 orang, 

namun menurun pada tahun 2018. Salah satu permasalahan tersebut adalah 

kurangnya kualitas sensori yang tidak memberikan identitas kepada third place 

untuk mewujudkan rasa nyaman. 
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Identitas dari suatu tempat perlu ada dan diperhatikan. Untuk menciptakan rasa 

identitas diperlukan memori yang membentuk rasa belonging dari tempat tersebut. 

Monumen, jalan, lingkungan, bangunan, gereja, dan taman adalah bentuk fisik, 

namun mereka juga menciptakan berbagai makna dan menjadi patokan koordinat 

dari identitas (Hoteit, 2015). Interaksi antara manusia dan tempat menandakan 

adanya keterkaitan emosi dengan tempat. Ketika interaksi diperpanjang, maka 

rasa nyaman dan kenangan terhadap tempat tersebut bertumbuh. Rasa nyaman 

atau belonging yang terbentuk ini akan berkontribusi terhadap pembentukan 

identitas dari tempat tersebut. Seiring berjalannya waktu, memori dari tempat 

tersebut terbentuk dan menyimpan kenangan berbagai aktivitas dan acara 

interaktif yang bisa diingat oleh pengguna tempat(Hoteit, 2015) . 

Perasaan nyaman dan tidaknya dari suatu tempat dirasakan dari atmosfer ruang. 

Atmosfer adalah kualitas sensori yang biasa didapatkan dari interpretasi ruang. 

Atmosfer bisa bervariasi dikarenakan elemen pembentuknya yang juga bervariasi. 

Ketika berada di ruang tersebut, kita bisa merasakan atmosfer yang ditangkap oleh 

sensori yang bisa menciptakan memori baru atau pun memicu memori masa lalu. 

Memori merujuk kepada seluruh gambaran, pemikiran dan perasaan, ketika kita 

mengalami sesuatu, hal tersebut muncul dalam benak dari masa lalu (Steele, 

1981). Memori dapat memiliki peran dalam pembentukan tempat yang memilki 

rasa kenyamanan tersendiri atau sense of place. 

Faktor-faktor yang mempengaruhi atau memicu memori adalah melalui bau, 

suara, dan tampilan visual (Steele, 1981). Tampilan visual merupakan hal yang 

penting dalam arsitektur yang cenderung dapat dikontrol dalam desain. Sekolah 

arsitektur seringkali mengajarkan mahasiswa dan mahasiswinya untuk 

menggambar secara visual. Gambar yang diajarkan sering berupa gambar teknik 

dan atau perspektif hitam-putih. Warna merupakan hal yang cenderung tidak 

sensitif dalam ilmu arsitektur, padahal warna memiliki banyak pengaruh terhadap 

kehidupan manusia.  
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Setiap orang memiliki ketertarikan terhadap warna yang dianggapnya menarik. 

Reaksi orang terhadap warna bisa jadi berbeda antara satu sama lain karena reaksi 

tersebut bisa berasal dari pengalaman atau memori orang tersebut. 

Ketika melihat sesuatu, maka ingatan akan muncul dengan sendirinya secara 

langsung maupun tidak langsung. Hal ini juga berlaku untuk warna. Warna bisa 

memicu memori seseorang karena mudah diingat. Karena itu, warna bisa 

membentuk suasana hati dengan memicu memori seseorang. 

Warna adalah elemen yang dasar di dunia kita, tidak hanya dalam lingkungan 

alami, namun dalam lingkungan buatan juga. Sekarang ini, arsitek seringkali 

membentuk blok-blok bangunan tempat tinggal dalam warna yang seragam (Itten, 

1970). Warna yang tidak sesuai bisa menimbulkan stress yang besar terhadap 

individu yang sensitif (Itten, 1970). Kecenderungan yang ada sekarang adalah 

desain untuk keseragaman estetik dibandingkan mementingkan kehidupan 

manusia. 

Penggunaan warna merupakan hal yang lumrah dimengerti oleh semua individu, 

walaupun arti dari warna tersebut belum tentu dimengerti, tetapi efek yang 

dihasilkan terasa sama antara satu orang dengan lainnya. 

Penggunaan warna pada awalnya digunakan untuk lukisan dan ilmu kesenian 

lainnya. Namun, di abad ke-20, muncul gerakan yang menggunakan warna dalam 

bidang arsitektur, yaitu gerakan “De Stijl”. Gerakan De Stjil berkarakter 

mengurangi elemen ke bentuk dasar dan warna dasar, khususnya dalam 

pemggunaan garis horizontal dan vertikal dengan hitam, putih dan warna dasar 

(Zonaga, 2014) Salah satu penerapan gerakan tersebut bisa dilihat dari kursi 

merah biru (Red Blue Chair) yang didesain oleh Gerrit Rietveld. Rietveld percaya 

bahwa desain lebih dari sekedar kenyamanan fisik, yaitu menyangkut 

kesejahteraan dan kenyamanan jiwa. Penggunaan warna berada di lingkup yang 

luas mulai dari skala furnitur, desain interior, desain bangunan, hingga perkotaan. 

Warna bisa menciptakan identitas yang mudah diingat.  
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Di dalam desain arsitektural diperlukan pertimbangan untuk menjaga kenyamanan 

manusia baik secara fisik maupun mental dalam lingkup perancangan buatannya. 

Maka, warna merupakan aspek yang penting untuk menjaga psikologi manusia 

dalam beraktivitas di suatu tempat. Warna turut berperan dalam menciptakan 

identitas yang memiliki hubungan erat dengan manusia sehingga dapat 

menciptakan atmosfer yang mudah dikenang. Arsitek harus memikirkan efek dari 

warna dalam setiap perancangan bangunan, mulai dari warna alami dari material 

konstruksi dasar seperti kayu, batu, bata, dan marbel, hingga variasi warna yang 

luas untuk pintu, dan jendela. Maka dari itu penelitian ini dilakukan untuk 

mengetahui seberapa besar pengaruh warna sebagai elemen arsitektural terhadap 

atmosfer ruang dan relasinya dengan pembentukan memori. 

1.2 Rumusan Masalah 

Untuk memberi pemahaman dasar tentang warna dan hubungannya dengan 

atmosfer, penelitian ini akan menjawab tiga pertanyaan berikut:  

a. Bagaimana warna mempengaruhi atmosfer ruang, dan relasinya dengan 

pembentukan identitas? 

b. Karakteristik atau parameter warna apa yang berperan dalam pembentukan 

atmosfer ruang? 

c. Bagaimana penerapan warna dalam desain arsitektur dalam pembentukan 

atmosfer ruang? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Penelitian bertujuan untuk: 

a. Mengetahui pengaruh warna terhadap atmosfer ruang dan relasinya dengan 

pembentukan identitas. 

b. Mengetahui karakteristik atau parameter warna yang berperan dalam 

pembentukan atmosfer ruang. 

c. Mengetahui penerapan warna dalam desain arsitektur dalam pembentukan 

atmosfer ruang. 

1.4 Manfaat Penelitian 
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Dengan mencapai tujuan penelitian, penelitian ini bisa bermanfaat untuk: 

a. Memberikan pertimbangan terhadap perancang atmosfer ruang untuk 

menggunakan warna dalam perancangannya. 

b. Memberikan acuan bagi peneliti lain atau perancang ruang yang ingin 

menggunakan warna untuk memahami dasar penggunaan warna. 

c. Membuka kesempatan bagi perancang ruang untuk menerapkan warna dalam 

melakukan perancangan.  

1.5 Sistematika Penulisan 

 

Penelitian ini disusun dalam beberapa bab yang menjadi kerangka berpikir 

penulis. Pada bagian pendahuluan dijelaskan mengenai latar belakang third place, 

atmosfer, warna dan identitas, serta permasalahan terkait tempat ketiga dan warna 

tersebut. Selain itu, juga dipaparkan rumusan masalah, tujuan penelitian, dan 

manfaat dari penelitian yang berjudul “Pengaruh Warna pada Atmosfer dalam 

Pembentukan Identitas Tempat Ketiga”. 

Pada bab dua terdapat kajian teori yang akan digunakan sebagai landasan 

penelitian ini. Teori membahas mengenai tempat ketiga, atmosfer, warna, dan 

identitas. Setelah pembahasan tersebut dijelaskan kesimpulan kajian teori terkait 

tempat ketiga, atmosfer, warna dan identitas. Dua studi preseden disajikan untuk 

menguji keseluruhan kesimpulan kajian teori. Sebagai penutup, dijelaskan juga 

mengenai kesimpulan kajian teori dan studi preseden. 

Bab tiga menjelaskan analisis terhadap studi kasus. Analisis studi kasus berupa 

deskripsi Serpong Plaza, yang dilanjutkan dengan analisis studi kasus terhadap 

kajian teori yang dipaparkan sebelumnya. Selanjutnya, diikuti dengan analisa 

strategi yang bisa digunakan. Terakhir, terdapat pemaparan kesimpulan studi 

kasus terhadap kajian teori untuk merangkum keseluruhan studi kasus. 

Bab empat merupakan proses perancangan tempat ketiga dengan konsep warna 

yang telah dilakukan pada objek studi pada bab tiga. Proses perancangan 
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dilakukan berdasarkan dari studi kajian teori, hasil observasi, studi kasus, dan 

analisis terhadap tapak.  

Pada bab lima berisi hasil kesimpulan dari seluruh penelitian. Selain itu, juga 

berisikan saran terhadap penelitian selanjutnya yang berhubungan pada penerapan 

konsep warna pada pembentukan identitas tempat ketiga. 


