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Abstrak 

Kenyamanan manusia pada  gedung perkuliahan  sangat  penting  dalam  proses belajar. Gedung 
perkuliahan di FT UNNES meskipun merupakan bangunan modern tetapi didesain dengan 
memanfaatkan kondisi iklim setempat untuk menciptakan kondisi ruang yang nyaman. Berupa 
orientasi bangunan, sistem pengudaraan, posisi dan ukuran bukaan, material bangunan dan lain-lain 
dan belum menggunakan pengkondisian udara buatan (AC). Hampir sebagian besar gedung 
perkuliahan di FT Universitas Negeri Semarang didesain dengan memanfaatkan kondisi iklim 
setempat untuk menciptakan kondisi ruang yang nyaman. Namun kenyataannya, pengguna ruang 
masih merasakan hawa panas di dalam ruang. Hal ini menjadi pemikiran bagi peneliti, apakah 
selama ini desain bangunan perkuliahan dengan memanfaatkan kondisi iklim setempat (climate 
responsive building design) sudah didesain dengan baik? Untuk itu peneliti akan melakukan evaluasi 
dengan menggunakan Mahoney Table untuk menganalisisi sejauh mana gedung perkuliahan di FT 
UNNES sudah didesain dengan memanfaatkan kondisi iklim setempat. tujuan dari penelitian ini 
adalah untuk mengevaluasi desain bangunan yang merespon iklim setempat pada gedung 
perkuliahan E1, E3, E4, dan E12 Fakultas Teknik Universitas Negeri Semarang dengan menggunakan 
Mahoney Table sebagai parameter analisis. Hasilnya sebagian besar pada gedung yang diteliti sudah 
memenuhi syarat terhadap spesifikasi yang disarankan. 
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Pendahuluan 

Iklim dan kondisi lingkungan merupakan para-
meter yang sangat penting dalam desain 
bangunan. Bangunan dirancang untuk mencapai 
atau untuk menciptakan suasana yang cocok 
untuk kenyamanan manusia. Kenyamanan di-
definisikan sebagai sensasi fisik lengkap dan 
mental kesejahteraan seseorang dalam lingku-
ngan terbangun (Givoni, 1976). 

Kenyamanan manusia pada bangunan per-
kuliahan  sangat  penting  dalam  proses belajar. 
Hampir sebagian besar bangunan perkuliahan di 
FT Universitas Negeri Semarang didesain 
dengan memanfaatkan kondisi iklim setempat 

untuk menciptakan kondisi ruang yang nyaman. 
Namun kenyataannya, pengguna ruang masih 
merasakan hawa panas di dalam ruang. Hal ini 
menjadi pemikiran bagi peneliti, apakah selama 
ini desain bangunan perkuliahan dengan 
memanfaatkan kondisi iklim setempat (climate 
responsive building design) sudah didesain 
dengan baik? Untuk itu peneliti akan melakukan 
evaluasi dengan menggunakan table Mahoney 
untuk mengetahui sejauh mana bangunan 
perkuliahan di FT UNNES sudah didesain dengan 
memanfaatkan kondisi iklim setempat. 

Penelitian ini terbatas pada gedung perkuliahan 
di Fakultas Teknik Universitas Negeri Semarang, 
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khususnya dibatasi pada gedung E1, E3, E4, dan 
E12 sebagai sampel. 

Iklim atau kekuatan alam menjadi salah satu 
faktor penyebab ketidaknyamanan iklim atau 
kekuatan alam disini yang berkaitan dengan, 
sinar matahari, angin dan hujan, misalnya 
radiasi sinar matahari yang dapat mengurangi 
rasa kenyamanan terutama pada daerah tropik, 
khususnya disiang hari. Maka perlu diadakanya 
peneduh berupa pepohonan atau peneduh 
buatan semacam shelter. Arah angin pada suatu 
daerah perlu diperhatikan dalam pengelolahan 
tata ruang luar hal ini dimaksudkan agar tercipta 
pergerakan angin mikro yang sejuk dan 
menyenangkan bagi kegiatan manusia. Curah 
hujan, hal ini sering menimbulkan gangguan 
terhadap aktifitas manusia diruang terbuka. 
Oleh karenanya perlu disediakannya tempat 
berteduh apabila terjadi hujan (shelter, gazebo). 
Temperatur untuk daerah tropik temperatur 
disiang hari relatif cukup panas. Apalagi pada 
ruang terbuka yang sedikit pepohonan untuk 
mendapatkan iklim mikro yang sejuk, maka 
perlu ditempatkan pohon peneduh dengan tajuk 
lebar, untuk pelindungan terhadap radiasi sinar 
matahari. Radiasi ini mampu mengurangi rasa 
nyaman terutama pada daerah tropis (M.F. 
Setiawan, 2011). 

Mahoney Tables (Koenigsberger, et al., 1973), 
memberikan hasil analisis kenyamanan termal 
menggunakan data suhu dan kelembaban, dan 
rekomendasi dari pedoman pradesain. Mahoney 
Tables dirancang oleh Mr Carl Mahoney, seorang 
arsitek Inggris, yang mempunyai spesialisasi 
membuat desain di Negara Berkembang, 
dengan penekanan pada daerah tropis. Beliau 
memiliki pengalaman bekerja di bidang arsitek-
tur dan di komputer. Dia memiliki pengetahuan 
yang luas tentang pembangunan ekonomi, 
klimatologi dan statistik. Dia sangat aktif di 
Passive and Low Energy Architecture (PLEA) dan 
dikenal terbaik untuk pekerjaannya meng-
gunakan Tabel Mahoney, (dibuat untuk PBB 
tahun 1971) yang menganggap penting faktor 
iklim setempat untuk memberikan Rekomendasi 
untuk desain pada bangunan yang berkelanju-
tan. 

Menurut pencetus Tabel Mahoney yaitu 
Koenigsberger (1975), Carl Mahoney dan Evans, 
kenyamanan termal optimal dapat dicapai 
dengan memperhatikan beberapa faktor dianta-
ranya adalah: orientasi bangunan, sistem 
pengudaraan, posisi dan ukuran bukaan, 
material bangunan dan lain-lain. 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk meng-
evaluasi desain bangunan yang merespon iklim 
setempat pada gedung perkuliahan E1, E2, E3, 
dan E12 Fakultas Teknik Universitas Negeri 
Semarang dengan menggunakan Tabel Maho-
ney sebagai parameter analisis 

Metode Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode eksploratif 
yang digunakan dalam menghimpun dan meng-
analisis data. Penelitian eksploratif bertujuan 
untuk menggali dan memahami informasi dan 
kenyataan tentang fenomena yang diteliti dan 
menjadi pusat perhatian. Metode eksploratif 
dilakukan berdasarkan pada fakta-fakta yang 
dilihat bersifat khusus, kemudian dilakukan 
pemetaan dan kategorisasi. Metode ini juga 
didukung dengan penelitian lapangan untuk 
memperkuat analisis. Dalam penelitian ini 
metode eksploratif dimaksudkan untuk melihat 
fisik gedung dan lingkungan Kampus Unnes. 
Eksplorasi fisik dilakukan dengan mengukur 
komponen desain yang terkait respon iklim pada 
gedung berdasarkan parameter yang ditetapkan.  

Metode eksploratif dapat menggambarkan per-
bandingan komponen desain pada gedung-
gedung di Fakultas Teknik dengan Tabel 
Mahoney. 

Teknik Pengumpulan data yang dipakai dalam 
pelaksanaan pengamatan / observasi di Gedung 
E1, E3, E4, dan E12 Fakultas Teknik Universitas 
Negeri Semarang terkait Climate Responsive 
Building Design, yaitu: 

1. Metode pengamatan (observasi) 

Pengamatan/observasi adalah suatu cara yang 
dilakukan dengan meninjau / mendatangi 
langsung ke lapangan/tempat yang menjadi 
objek penelitian yaitu Gedung E1, E3, E4, dan 
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E12 Fakultas Teknik Universitas Negeri 
Semarang. 

2. Dokumentasi 

Metode dokumentasi dilaksanakan dengan 
pengambilan data-data iklim, gambar desain 
bangunan sehingga dapat memperjelas data-
data yang telah diperoleh dari gedung E1, E3, 
E4, dan E12 Fakultas Teknik Universitas Negeri 
Semarang. 

3. Metode studi literatur 

Metode ini dilakukan dengan cara mencari 
dasar-dasar teori mengenai gedung perkuliahan 
dan tabel mahoney dari buku-buku sebagai 
perbandingan segala sesuatu yang terlihat di 
lapangan untuk mendapatkan kesesuaian, selain 
dari buku-buku, studi literatur ini juga mengacu 
pada peraturan standar baku bangunan gedung 
perkuliahan yang diterapkan pemerintah se-
tempat. 

Hasil dan Pembahasan 

Gedung Perkuliahan di FT UNNES berada di 
ujung timur kampus UNNES di kota Semarang 
(lihat Gambar 1 dan 2). Kota Semarang terletak 
pada garis bujur 109o35’ – 110o50’ dan garis 
lintang 6o50’ – 7o10’ dan berada pada ketinggian 
0,75 -348 meter dpl.  

Berdasarkan data iklim yang didapat dari Kota 
Semarang Dalam Angka 2015, kemudian 
dianalisis menggunakan tabel Mahoney, didapat 
suhu rata-rata maksimum mencapai 33,7 oC  
dan suhu rata-rata minimum 20,3oC. Sedangkan 
temperatur rata-rata tahunan (TRT) sebesar 

27oC dan rentang rata-rata tahunan (RRT) 
sebesar 10,083oC. Kelembaban rata-rata diatas 
70% (kelompok kelembaban 4) terjadi pada 
bulan Januari – Juli dan Oktober – Desember. 
Sedangkan pada Bulan Agustus dan September 
kelembaban rata-rata antara 50-70% (Masuk 
Kelompok Kelembaban 3). Curah hujan diatas 
200 mm terjadi pada bulan januari – mei, 
nopember-desember. Arah angin utama berada 
pada arah  Barat Daya dan Selatan. 

 

Gambar 1. Lokasi FT UNNES 

 

Gambar 2. Lokasi Gedung E1, E3, E4 dan E12 di FT 
UNNES 

Analisis terhadap Spesifikasi yang disarankan 
dengan menggunakan Tabel Mahoney didapat 
hasil sebagai berikut (Lihat Tabel 1): 

 

Tabel 1. Spesifikasi yang Disarankan 

NAMA 
GEDUNG INDIKATOR HASIL KETERANGAN 

E1 

A. layout 
Orientasi bangunan E1 
menghadap selatan Sesuai 1. Orientasi ke utara dan selatan (sumbu panjang 

timur-barat) 
2. Rancang bangunan kompak dengan halaman di tengah 

B. Peruangan Terdapat kaca dan 
jendela yang dapat 
masuk udara masuk dan 
melindungi terhadap 

Sesuai 3. Peruangan terbuka untuk penetrasi angin 

4. Seperti point 3, tetapi diberi  perlindungan terhadap 
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angin, panas dan dingin angin. Panas, dan dingin 
5. Susunan kompak 

C. Pergerakan Angin 
Bangunan mempunyai 
ruangan-ruangan besar 
dan tak bersekat 

Sesuai 
6. Bangunan mempunyai ruang tunggal, tidak 

bersekat-sekat 
7. Bangunan mempunyai ruang ganda, penyediaan 

pergerakan 
8. Tidak diperlukan pergerakan angin 

D. Bukaan Bukaan 
= Luas jendela/luas 
ruangan x 100% 
= 26,88 m2 / 94,5 m2 x 
100% 
= 28,44 % 
Jadi bukaan termasuk 
kategori sedang 

Sesuai 

9. Bukaan luas, 40%-80% 
10. Bukaan sangat kecil, 10%-20% 
11. Bukaan sedang, 20%-40% 

E. Dinding Dinding berat karena 
terbuat dari batako, 
waktu perambatan panas 
lama 

Tidak Sesuai 
12. Dinding ringan, waktu perambatan panas pendek 
13. Dinding luar dan dalam berat 

F. Atap Atap berat berbahan 
genting beton, berisolator 
plafond 

Tidak Sesuai 14. Atap ringan berisolator 
15. Atas berat, waktu perambatan lebih dari 8 jam 

G. Ruang Tidur Luar   
16. Diperlukan ruangan untuk tidur di luar - - 

H. Perlindungan Terhadap Hujan Untuk melindungi curah 
hujan yang lebat 
terhadap titisan 

Sesuai 17. Diperlukan perlindungan terhadap curah hujan lebat 

E3 

A. layout Gedung E3 tepat 
menghadap utara dan 
selatan 

Sesuai 
 1. Orientasi ke utara dan selatan (sumbu panjang 

timur-barat) 
2. Rancang bangunan kompak dengan halaman di tengah 

B. Peruangan Di atas jendela diberi 
ventilasi miring, jadi 
angin tidak dapat masuk 
dalam ruangan 

Sesuai 
3. Peruangan terbuka untuk penetrasi angin 
4. Seperti point 3, tetapi diberi  perlindungan 

terhadapangin, panas dan dingin 
5. Susunan kompak 

C. Pergerakan Angin 
Ruangan bersifat 
tunggal, dan tidak 
dibatasi sekat-sekat 

Sesuai 
6. Bangunan mempunyai ruang tunggal, tidak 

bersekat-sekat 
7. Bangunan mempunyai ruang ganda, penyediaan 

pergerakan 
8. Tidak diperlukan pergerakan angin 

D. Bukaan Setiap ruangan hampir 
ada  bukaan 
 Sesuai 9. Bukaan luas, 40%-80% 

10. Bukaan sangat kecil, 10%-20% 
11. Bukaan sedang, 20%-40% 

E. Dinding Dinding pada E3 
menggunakan batu bata Tidak Sesuai 12. Dinding ringan, waktu perambatan panas pendek 

13. Dinding luar dan dalam berat 
F. Atap Gedung E3 

menggunakan genting 
beton, dan terdapat 
plafon di setiap ruangan 

Sesuai 
14. Atap ringan brisolator 
15. Atas berat, waktu perambatan lebih dari 8 jam 

G. Ruang Tidur Luar - - 
16. Diperlukan ruangan untuk tidur di luar 

H. Perlindungan Terhadap Hujan Terdapat tritisan yang 
memadai dengan jarak 
dinding lebih dari satu 

Sesuai 17. Diperlukan perlindungan terhadap curah hujan lebat 
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meter 

E4 

A. layout Gedung E4 tepat 
menghadap utara dan 
selatan 

Sesuai 1. Orientasi ke utara dan selatan (sumbu panjang 
timur-barat) 

2. Rancang bangunan kompak dengan halaman di tengah 
B. Peruangan Di atas jendela diberi 

ventilasi miring, jadi 
angin tidak dapat masuk 
dalam ruangan 

Sesuai 
3. Peruangan terbuka untuk penetrasi angin 
4. Seperti point 3, tetapi diberi  perlindungan terhadap 

angin, panas dan dingin 
5. Susunan kompak 

C. Pergerakan Angin Ruangan bersifat 
tunggal, dan tidak 
dibatasi sekat-sekat 
 

Sesuai 
6. Bangunan mempunyai ruang tunggal, tidak 

bersekat-sekat 
7. Bangunan mempunyai ruang ganda, penyediaan 

pergerakan 
8. Tidak diperlukan pergerakan angin 

D. Bukaan Setiap ruangan hampir 
ada  bukaan 
 Sesuai 9. Bukaan luas, 40%-80% 

10. Bukaan sangat kecil, 10%-20% 
11. Bukaan sedang, 20%-40% 

E. Dinding Dinding pada E4 
menggunakan batu bata Tidak Sesuai 12. Dinding ringan, waktu perambatan panas pendek 

13. Dinding luar dan dalam berat 
F. Atap Gedung E4 

menggunakan genting 
beton, dan terdapat 
plafon di setiap ruangan 

Sesuai 14. Atap ringan brisolator 
15. Atas berat, waktu perambatan lebih dari 8 jam 

G. Ruang Tidur Luar   
16. Diperlukan ruangan untuk tidur di luar 

H. Perlindungan Terhadap Hujan Terdapat tritisan yang 
memadai dengan jarak 
dinding lebih dari satu 
meter 

Sesuai 17. Diperlukan perlindungan terhadap curah hujan lebat 

E12 

A. layout 
Gedung E12 
tepatmenghadap timur Tidak Sesuai 1. Orientasi ke utara dan selatan (sumbu panjang 

timur-barat) 
2. Rancang bangunan kompak dengan halaman di tengah 

B. Peruangan Di atas jendela diberi 
ventilasi miring, jadi 
angin tidak dapat masuk 
dalam ruangan 

Sesuai 
3. Peruangan terbuka untuk penetrasi angin 
4. Seperti point 3, tetapi diberi  perlindungan terhadap 

angin, panas dan dingin 
5. Susunan kompak 

C. Pergerakan Angin Ruangan bersifat 
tunggal, dan tidak 
dibatasi sekat-sekat 
 

Sesuai 
6. Bangunan mempunyai ruang tunggal, tidak 

bersekat-sekat 
7. Bangunan mempunyai ruang ganda, penyediaan 

pergerakan 
8. Tidak diperlukan pergerakan angin 

D. Bukaan Setiap ruangan hampir 
ada  bukaan 
 

Sesuai 9. Bukaan luas, 40%-80% 
10. Bukaan sangat kecil, 10%-20% 
11. Bukaan sedang, 20%-40% 

E. Dinding Dinding pada E12 
menggunakan batu bata 

 
Tidak Sesuai 12. Dinding ringan, waktu perambatan panas pendek 

13. Dinding luar dan dalam berat 

F. Atap Gedung Tidak Sesuai 
14. Atap ringan brisolator 
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15. Atas berat, waktu perambatan lebih dari 8 jam E12menggunakan 
genting beton, dan 
terdapat plafon di setiap 
ruangan 

G. Ruang Tidur Luar   
16. Diperlukan ruangan untuk tidur di luar 

H. Perlindungan Terhadap Hujan 
17. Diperlukan perlindungan terhadap curah hujan lebat 

Terdapat tritisan yang 
memadai dengan jarak 
dinding lebih dari satu 
meter 

Sesuai 

(Sumber : Hasil Analisis, 2017) 

Berdasarkan hasil analisis diatas terlihat bahwa 
sebagian besar spesifikasi teknis yang disaran-
kan pada gedung E1, E3, E4, dan E12 adalah 
sesuai. Ketidak sesuaian terjadi pada dinding 
dan atap yang menggunakan bata dan batako 
pada dinding dan beton pada atap, dimana 
kesemuanya termasuk kategori berat, tidak 
sesuai spesifikasi yang disarankan. Ketidak 
sesuaian dinding dan atap pada semua gedung. 
Khusus untuk atap, ketidaksesuaian hanya pada 
bagian atap yang menggunakan beton, sedang 
isolator yang disarankan sudah terpenuhi 
dengan adanya plafon. Ada satu gedung, yaitu 
gedung E12 yang tidak sesuai dalam hal layout, 
yaitu menghadap ke timur.  

Kesimpulan  

Kesimpulan dari hasil penelitian memperlihatkan 
bahwa gedung-gedung yang ada di FT UNNES 
berdasarkan spesifikasi yang disarankan dengan 
menggunakan tabel Mahoney, sebagian besar 
sudah sesuai. Ketidak-sesuaian hanya pada 
bagian dinding bata/batako dan atap yang berat 
karena menggunakan beton, sedang isolator 
yang disarankan sudah terpenuhi dengan 
adanya plafon. Ketidak-sesuaian lain terdapat 
pada arah hadap gedung E12 yang menghadap 
timur. 

Sedangkan saran untuk detail berdasarkan tabel 
Mahoney, untuk semua gedung FT UNNES yang 
pada spesifikasi teknis diatas tidak sesuai 
terutama dinding dan lantai disarankan meng-
gunakan bahan yang ringan, kapasitas panas 
rendah. Sedangkan untuk atap disarankan 
menggunakan atap dengan bahan ringan, 
permukaan mengkilap, berongga dan diberi 
isolator panas. Sedangkan layout yang tidak 
sesuai spesifikasi yang disarankan, karena 
layout tidak bisa diubah, maka diharapkan 

komponen lain untuk dapat dipenuhi sesuai 
saran detail menurut tabel mahoney. 
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