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Abstrak 
 
Fasad merupakan komponen yang penting dalam bangunan pertokoan di Malioboro, karena elemen 
ini merupakan bagian yang pertama kali diapresiasi oleh publik. Dengan sejarah yang telah dialami,  
fasad bangunan di Malioboro mengindikasikan adanya homogenitas tipologi fasad. Tujuan dari 
penelitian ini adalah untuk merumuskan tipomorfologi fasad bangunan pertokoan di jalan Malioboro. 
Penelitian ini menggunakan pendekatan rasionalistik dan metode kualitatif deduktif. Hasil penelitian 
mengungkapkan terdapat 13 tipe fasad bangunan yang terbentuk. Dari ke-13 tipe tersebut 
dikategorikan menjadi dua golongan besar, yaitu golongan fasad bangunan yang tidak berubah dan 
fasad yang berubah. Morfologi yang mempengaruhi kedua golongan tersebut adalah karena faktor 
kepemilikan bangunan dan faktor ekonomi. Tipomorfologi fasad mengungkapkan tidak adanya 
hubungan antara fasad dengan komoditas barang dagangan, namunditemukan adanya hubungan 
yang terkait antara fasad bangunan dengan lokasi toko.  
 
Kata-kunci : fasade, tipologi, morfologi, tipomorfologi, Malioboro 
 
 
Pendahuluan 

1.1. Latar Belakang 

Kawasan Malioboro merupakan ruang terbuka 
linier di kawasan urban Yogyakarta yang 
membentang dari utara (stasiun Tugu) hingga 
selatan (titik Nol). Kawasan Malioboro menun-
jukkan hal yang berbeda dibandingkan dengan 
beberapa kawasan urban lain di kota Yogyakarta. 
Kawasan Malioboro merupakan kawasan per-
dagangan dengan deretan bangunan kuno, 
bernilai bersejarah dan memiliki sentuhan 
kultutral tertentu (Risdanti, 2009). Bangunan-
bangunan di jalan Malioboro berfungsi komersial 
yang melewati masa budaya  Kolonial, Cina, dan 
Jawa (Suparwoko, et.all, 2010), sehingga pada 
fasad bangunan tercermin tidak jauh dari 
sentuhan arsitektur gaya Kolonial, Cina, dan 
Jawa. Fasad bangunan bangunan di Jalan 
Maliboro ini mendorong ketertarikan untuk 
diteliti, yang mengarah pada pertanyaan 

mengenai homogenitas fasade yang meng-
indikasikan adanya tipologi fasad, serta 
morfologi tipt-tipt yang terbentuk.  

 
Gambar 1. Arsitektur Gaya Koloial, Pecinan dan Jawa 

(Sumber: dokumentasi penulis) 

1.2. Pertanyaan Penelitian 

Bedasarkan fokus penelitian dan isu per-
masalahan yang telah dipaparkan, maka 
dirumuskan pertanyaan penelitian, yaitu:  

1. Adakah homogenitas yang mengindikasikan 
adanya tipologi fasade bangunan pertokoan 
di ruas Jalan Malioboro? 
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2. Bagaimana morfologi yang terbentuk dari 
setiap tipologi fasade toko? 

1.3. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah untuk merumuskan 
tipomorfologi fasad bangunan pertokoan di jalan 
Malioboro, Yogyakarta. 

Metode Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan rasiona-
listik dengan metode deduktif kualitatif. Peneli-
tian ini menggunakan teori fasad sebagai teori 
yang mendasari terbentuknya homogenitas di 
diantara heterogenitas fasad bangunan per-
tokoan di sepanjang jalan Malioboro. Selain 
bertujuan untuk menemukan tipologi fasade 
bangunan pertokoan, penelitian ini juga 
bertujuan untuk menemukan konsep atas  ter-
bentuknya wujud fisik yang ada di balik tipologi 
tersebut. Penampakan dari tipologi objek fasad 
bangunan adalah hasil interaksi dialektis antara 
wujud fisik fasade dengan pengamat. 

Metode Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan 
adalah observasi (dilakukan pada fasade bangu-
nan pertokoan di jalan Malioboro dengan 
melihat kondisi wujud fisik dan fungsi fasade 
yang ada pada saat ini berdasarkan kriteria dan 
variabel yang ditentukan), dokumentasi (dilaku-
kan dengan mengambil foto mengenai objek 
fasade secara menyeluruh meliputi pintu, 
jendela, atap, dinding, dan ornamen bangunan. 
Tahapan analisis yang dilakukan dalam peneli-
tian ini dilakukan dalam beberapa langkah, 
diangtaranya sebagai berikut: 1) Seleksi elemen 
arsitektur, 2) Idetifikasi dan penamaan tiap 
bangunan toko yang diteliti 3) Pemilihan obyek 
bangunan 4) Penggambaran objek, 5) Meng-
klasifikasi dan mendeskripsikan data terkait 
fasad 6) Menganalisis hubungan antar tipe serta 
subtipe yang terkait, dan memeriksa setiap tipe 
terhadap konsteks dan kondisi terbentuknya 
elemen fasade 7) Membahas hasil temuan 
dengan teori fasad. 

 

 

Metode Analisis Data 

Penelitian ini mengkaji tipomorfologi fasade 
pada bangunan pertokoan di jalan Malioboro, 
dimana nantinya pada penelitian ini hanya 
berfokus pada bangunan pertokoan saja. Per-
tokoan di jalan Malioboro  ini dijadikan unit 
analisis dikarenakan fungsi bangunan pertokoan 
sebagai bangunan komersial mempunyai kecen-
derungan perubahan fasade lebih tinggi akibat 
kebutuhan pasar (Rapoport, 1983). Unit Amatan 
difokuskan hanya pada bangunan pertokoan di 
sisi sebelah barat Jalan Malioboro. 

Tabel 1. Tabel Unit Analisis 

 
Hasil dan Pembahasan 

Analisis data penelitian ini dilakukan dengan 
sistem identifikasi penamaan pada setiap 
bangunan toko di lokasi penelitian. Proses ini 
dilakukan dengan melakukan penamaan toko, 
analisis tipe serta penguraian fakta data dari 
hasil lapangan dan observasi. Proses identifikasi 
dan penamaan bertujuan untuk memudahkan 
analisis dan menamai bangunan toko yang tidak 
memiliki nama toko. Dari 87 kasus bangunan 
toko yang diangkat, dibuat penamaan dalam 
bentuk tabel. Masing-masing toko diberi kode 
penamaan, sesuai dengan nama gang jalan 

Parameter Variabel  Indikator 
Komponen 

Fasade 
Bukaan 

bangunan Pintu dan Jendela 

 Dinding Proporsi dindingdan 
elemen lain 

 Atap Bentuk Atap 
 Lantai Jumlah Lantai 

 Ornamen Material dan bentuk 
ornamen 

Tipologi 
Fasade Fungsi barang komoditas yang 

dijual pada setiap toko 

 Geometri Bujur sangkar,cluster, 
tidak beraturan 

 Langgam 
Langgam atau gaya 

yang digunakan sebagai 
konsep bangunan 

Morfologi Aspek 
Sosial 

- Profil toko 
- Kondisi sosial yang 

mempengaruhi fasade 

 Aspek 
Ekonomi 

Kondisi ekonomi yang 
mempengaruhi fasade 

 Aspek 
Budaya 

Kondisi budaya yang 
mempengaruhi fasade 
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sebelum melewati bagian depan bangunan 
tersebut. 

2.1. Tipologi Fasade 

Obyek penelitian yang berjumlah 87 bangunan 
pertokoan di Malioboro ini akan dikelompokkan 
berdasarkan pembahasan di setiap fasadnya. 
Pengelompokan dilakukan dengan pengelompo-
kan berdasarkan langgam, kemudian dilanjutkan 
dengan pengelompokkan berdasarkan geometri, 
kemudian komposisi kesimetrisan bangunannya. 

 
Bagan 1. Bagan Pohon Tipologi Fasade 

 
2.1.1. Tipologi Toko Langgam Bangunan 

Penelusuran fasad bangunan pertokoan di 
Malioboro ini dilakukan dengan membagi fasad 
bangunan dalam tipe langgam bangunan yang 
digunakan. Langgam bangunan ini dijadikan 
awalan pengelompokkan bangunan pertokoan 
berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh 
CHC (Center for Heritage Conservation) yang 
dilakukan pada tahun 2012. Hasil dari penelitian 
ini menunjukkan ada beberapa langgam bangu-
nan yang digunakan di bangunan pertokoan ini, 
yaitu langgam Pecinan, langgam Indish dan 
langgam Modern, dengan masing2 perbandi-
ngan yang didapatkan adalah Pecinan 52% 
bangunan, Indish 29% bangunan, dan Modern 
19%. 

2.1.2. Tipologi Geometri Fasad Bangunan 

Penelitian fasad bangunan pertokoan di jalan 
Malioboro, dilakukan dengan membagi fasad 
bangunan berdasarkan bentuk dasar geometri 
pada setiap langgamnya. Dengan memperhati-
kan adanya geometri fasad bangunan yang 
merupakan gabungan dari bentuk geometri 
dasar, pengurangan atau bahkan bentuk 

geometri yang tidak beraturan, maka pada fasad 
bangunan pertokoan ini dikenali ada tiga tipe 
geometri fasad bangunan, yaitu geometri bujur 
sangkar, geometri cluster, dab tidak beraturan. 
Dengan angka perbandingan antar geometri 
adalah 63% untuk geometri bujur sangkar, 36% 
untuk geometri cluster dan 2 % untuk geometri 
tidak beraturan. 

2.1.3. Tipologi Toko Komposisi Pola 
Kesimetrisan Fasade 

Berbagai tipe fasad bangunan sebagaimana 
sebelumnya menunjukkan adanya pola simetri 
dan assimetri pada komposisinya. Variasi dasar-
dasar simetri yang bisa diterapkan di bangunan 
dapat diklasifikasikan menjadi dua jenis, yaitu 
fasad simetris dengan prosentase 76%, sedang-
kan fasad asimetris dengan prosentase 24%. 

2.1.4. Tipologi Fasade Toko Malioboro 
 

 
 

Bagan 2. Pohon Tipologi Fasade Malioboro 
 
Berdasarkan analisis dengan pohon tipologi 
dengan variabel langgam bangunan (Pecinan, 
Indish, Modern), bentuk geometri bangunan 
(bujur sangkar, cluster dan bentuk tidak 
beraturan) dan komposisi kesimetrisan 
bangunan (simetris dan asimetris) terbentuklah 
18 buah tipe yang terbentuk. Dari 87 bangunan 
toko objek penelitian dihasilkan 13 buah tipe 
toko. Dari ke-13 tipe, dilakukan identidikasi tipe 
bangunan yang memiliki jumlah bangunan lebih 
dari 2 toko untuk masing-masing tipe. Hal ini 
dikarenakan tipe dengan jumlah bangunan yang 
trdiri dari satu atau dua toko dianggap tidak bisa 
mewakili identifikasi secara spesifik. Berdasar-
kan hasil analisis tipe, terdapat 8 tipe toko yang 
bisa dikategorikan menjadi tipe yang lebih global 
berdasarkan bentukan fisik fasad, yaitu 
golongan tipe toko yang tidak berubah dan 
berubah. 
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a. Tidak Berubah: Tipe toko yang termasuk ke 
dalam golongan bangunan yang tidak berubah 
adalah tipe toko yang secara fisik masih terlihat 
menggunakan langgam bangunan yang khas. 
Tidak berubah di sini bukan berarti bangunan 
tidak pernah mengalami perubahan sama sekali. 
Fasad bangunan pernah mengalami perbaikan, 
namun masih mempertahankan bentukan 
aslinya. Dari ke-13 tipe, yang termasuk ke 
dalam golongan tidak berubah adalah tipe 1, 
tipe 5, tipe 6, tipe 7, dan tipe 8. Ke-5 tipe ini 
masih mempertahankan ornamen-ornamen ba-
ngunan yang menjadi ciri khas langgam 
bangunan Pecinan dan Indish. Golongan ini 
terbentuk dikarenakan faktor pengaruh sejarah 
yang terjadi di kawasan Malioboro. 

b. Berubah : Tipe toko yang termasuk ke dalam 
golongan berubah adalah toko di tipe 9, 10 dan 
11. Secara fisik, ketiga toko ini menggunakan 
gaya bangunan modern dan tidak mengandung 
ciri khas gaya bangunan tradisional. Pada 
golongan ini, terbagi menjadi dua tipe dimana 
ada tipe yang memang dengan sengaja 
menonjolkan bentukan bangunan yang modern, 
dilihat dari perencanaan fasad yang menarik 
dengan material kaca, komposisi yang menarik, 
dengan warna-warna yang menonjol, seperti 
pada bangunan-bangunan di tipe 10 dan 11. 
Sedangkan yang lainnya, ada beberapa toko 
pada tipe 9, yang lebih menonjolkan fungsi 
bangunan dari pada estetika bangunannya. 
Sehingga dari tampak depan, hanya terlihat 
papan nama toko yang memenuhi fasad 
bangunan dan menutupi fasad asli bangunan. 

2.2. Morfologi Fasade 

Dalam analisis morfologi, dilakukan berdasar 
teori fasad yang sudah dikaji, tidak berdasarkan 
historis bangunan. Pada faktanya pemilik 
bangunan toko sudah banyak melakukan per-
gantian dan renovasi fasade. 

Pada bangunan di tipe 1, tipe 5, tipe 6m tipe 7 
dan 8,  pemilik bangunan tidak melakukan 
banyak perubahan pada fasad bangunan dikare-
nakan dua faktor, yaitu karena bangunan toko 
merupakan bangunan milik keluarga yang 
dimiliki secara turun menurun, sehingga untuk 
mempertahankan ciri khasnya pemilik tidak 

merubah bentuk fasad bangunan. Yang kedua, 
dikarenakan ragam penjualan komoditas di 
setiap toko juga memiliki pengaruh dalam 
mempertahankan toko bangunan di Malioboro. 
Misalnya, toko yang menjual souvenir dan 
barang antik cenderung mempertahankan gaya 
bangunan lama karena mendukung dalam 
menjual komoditas mereka yang masih memer-
lukan “warisan suasana” untuk mendukung 
kegiatan penjualan mereka. Oleh karena itu, 
pemilik bangunan tidak melakukan peruba-han 
fasad, lebih memilih untuk menikmati dengan 
fasad asli daripada merubahnya. Selain itu, garis 
keturunan kepemilikan toko ini dahulu di miliki 
oleh warga asing, bukan dari masyarakat Jawa 
asli, yaitu keturunan Cina dan keturunan 
Belanda.  

Fasad toko tipe 9, tipe 10 dan 11, sebagian 
besar objek di tipe ini dilakukan perubahan 
untuk memperbaiki fasad ke nuansa yang lebih 
modern. Mayoritas komoditas yang dijual di tipe 
bangunan ini adalah toko yang menjual 
komoditas pakaian yang diidentikkan dengan 
sesuatu yang berkaitan dengan gaya hidup 
modern dan up to date. Sebagian besar pemilik 
mengatakan bahwa mereka tidak memerlukan 
“warisan suasana” untuk mendukung kegiatan 
penjualan mereka. Bentuk geometri fasad yang 
simpel ini terjadi karena pemilik bangunan lebih 
memperhatikan efisiensi penggunaan fasad 
yang simpel dan tanpa melihat faktor estetika 
bangunan. Pengaruhnya karena bangunan ini 
sudah ada dahulu sebelum pemilik toko me-
nyewa bangunannya, sehingga penyewa hanya 
memanfaatkan keadaan toko yang ada semaksi-
mal dan seefektifitas mungkin. 

2.3. Tipomorfologi Fasade 

2.3.1. Tipomorfologi berkaitan dengan 
Fungsi Toko 

Berkaitan dengan fungsi bangunan pertokoan, 
seluruh toko ini berfungsi sebagai area 
komersial yang menjual barang dengan jenis 
komoditas barang yang berbeda-beda. Bangu-
nan dengan fungsi komersial memerlukan 
tampilan yang menonjol dibandingkan dengan 
bangunan fungsi selain komersial. Kepentingan 
untuk menarik konsumen mengharuskan 
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bangunan tampil atraktif dan menarik perhatian. 
Dilihat dari perbandingan masing-masing tipe 
dan fungsi toko (barang komoditas yang 
diperjual belikan), pada toko dengan golongan 
yang tidak berubah, tidak ada keterkaitan yang 
jelas dikarenakan kepemilikan toko yang 
berubah pada jangka waktu tertentu dengan 
sistem kontrak. Selain itu, terdapat kebijaksana-
an pemerintah mengenai pembatasan pemuga-
ran bangunan cagar budaya.    

Bangunan toko yang termasuk ke dalam 
golongan berubah, tidak lepas dari pengaruh 
perkembangan jaman pada saat ini. Per-
kembangan kebutuhan manusia semakin hari 
semakin berkembang menuju ke arah yang 
modern dan elegan yang mempengaruhi 
keinginan manusia untuk berkembang sesuai 
dengan trend saat ini. Hal ini juga berlaku pada 
objek bangunan pertokoan di Jalan Malioboro. 
Modernitas ditonjolkan pada fasad bangunan 
untuk mengkomunikasikan dan memberikan 
kesan up to date pada barang yang diperjual 
belikan. Keinginan pemilik bangunan atau toko 
untuk menarik pelanggan masuk ke dalam toko 
mereka dituangkan dalam komponen-komponen 
fasad yang simple, disertai dengan penggunaan 
kaca dan lampu yang terang, dan bentukan 
bangunan yang fungsional.  

Fasad bagi bangunan komersial merupakan 
salah satu hal yang menunjang aspek ekonomi 
untuk menarik perhatian konsumen. Akan tetapi 
dalam kasus pertokoan di Malioboro, tidak 
diketemukan pola yang teratur antara tipe fasad 
bangunan yang terbentuk dengan fungsi toko, 
karena hal ini ternyata sangat subjektif masing-
masing pemilik toko. 

2.3.2. Tipomorfologi Pertokoan berdasar-
kan Lokasi Bangunan 

Pengaruh budaya Belanda dan Cina ini masing-
masing memberikan efek yang besar pada 
pembentukan fasad bangunan pertokoan yang 
terbentuk di Jalan Malioboro. Pengaruh Belanda 
lebih banyak mendominasi bangunan pertokoan 
di jalan Malioboro sisi utara, ditunjukkan dengan 
tanda lingkaran berwarna hitam pada gambar di 
atas. Lokasi  toko yang berdekatan dengan 
stasiun Tugu yang dibangun oleh Belanda untuk 

memperkuat jalur transportasi pada masa 
penjajahan, juga berpengaruh pada bangunan 
yang berada di sekitar Stasiun Tugu, mengingat 
Stasiun Tugu merupakan salah satu pusat 
keramainan yang dituju pada saat itu. Bangunan 
pertokoan di area tengah mendapat pengaruh 
modern karena keberadaan Malioboro Mall sejak 
tahun 1998. Terdapat kemungkinan yang bisa 
diidentifikasi berkaitan dengan tipe bangunan 
dengan langgam bangunan modern lebih 
banyak di area penelitian tengah, karena 
berdekatan langsung dengan bangunan Mall 
Malioboro, dimana gaya bangunan Mall 
Malioboro secara fisik lebih ke arah modern. 
Ketika Malioboro Mall dibangun, image dari 
Jalan Malioboro sendiri menjadi lebih modern 
dan mengancam keberadaan bangunan sejarah 
di sana. Hal ini mempengaruhi toko-toko di 
sekitar Malioboro Mall untuk memperbaiki 
penampilan toko mereka untuk menarik 
pelanggan dan agar tidak menjadi bayang-
bayang Mall. 

 

Gambar 2. Tipomorfologi fasade berdasarkan lokasi 
bangunan 

Sedangkan pengaruh budaya Pecinan lebih 
banyak mendominasi bangunan pertokoan di 
jalan Malioboro sisi selatan, hal ini ditunjukkan 
dengan tanda lingkarang berwarna kuning pada 
gambar. Hubungan Malioboro dengan Pecinan 
adalah dengan adanya Kampung Ketandan yang 
merupakan kampung warga pecinan di area ini.   
Kampung Pecinan di selatan Jalan Malioboro 
mulai terbentuk pada tahun 1760-1831. Sejak 
tahun 1916, kawasan Malioboro sebelah selatan  
dikenal menjadi permukiman kaum Tionghoa di 
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Yogyakarta. Pemukiman ini semakin 
berkembang lagi ke arah utara seiring dengan 
keberapdaan Pasar Beringharjo pada tahun 
1925. Sehingga sangat dimungkinkan adanya 
pengaruh langgam Pecinan juga tidak lepas dari 
keberadaan kaum Pecinan di wilayah Malioboro 
ini. 

Kesimpulan  

Tipologi fasad bangunan pertokoan di Jalan 
Malioboro sisi sebelah Barat terdapat 13 macam 
tipe. Tipologi bangunan toko berdasarkan fisik 
bangunan, menghasilkan dua golongan besar, 
yaitu golongan bangunan tidak berubah dan 
berubah. Ciri-ciri bangunan tidak berubah 
adalah menggunakan langgam bangunan Indish 
atau Pecinan, fasad masih utuh terlihat (tidak 
tertutup papan nama toko), bangunan masih 
mempertahankan ornamen asli bangunan, dan 
material bangunan masih asli (walau ada 
beberapa bangunan yang diperbaiki, namun 
masih mempertahankan tampak yang sama). 
Sedangkan yang termasuk ke dalam golongan 
berubah adalah tipe bangunan yang hanya 
mengedepankan fungsional fasad saja sebagai 
papan penunjuk nama toko dan lebih ke faktor 
efisiensi. Tipomorfologi yang ditemukan dari 
penelitian ini adalah tipomorfologi bangunan 
dengan fungsi toko (komoditas barang yang 
dijual) yang menghasilkan kesimpulan tidak ada 
kaitan daintara keduanya. Sedangkan tipomor-
fologi fasad toko dipengaruhi oleh lokasi toko 
yang berkaitan dengan sejarah di kawasan 
Malioboro. Pengaruh budaya Belanda dan Cina 
masing-masing memberikan efek yang besar 
pada pembentukan fasad bangunan pertokoan 
yang terbentuk di Jalan Malioboro. Pengaruh 
Belanda lebih banyak mendominasi bangunan 
pertokoan di jalan Malioboro sisi utara, 
pengaruh Pecinan lebih banyak mendominasi 
bangunan pertokoan di jalan Malioboro sisi 
selatan, sedangkan bangunan pertokoan di area 
tengah mendapat pengaruh modern karena 
keberadaan Malioboro Mall sejak tahun 1998. 
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