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BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Lingkungan Atmosfer

Sebab dan akibat hubungan antara lingkungan atmosfer dan kesehatan

manusia atau kenyamanan manusia dapat dianalisis dengan klasifikasi

biometeorologi manusia yang dibedakan menjadi: kompleks termal, kompleks

polusi udara, kompleks aktinisma, dan biotropy (Jendritzky et al., 1990;VDI,

1998; dalam Matzarakis dan Mayer, 2000).

Kompleks termal terdiri dari faktor-faktor meteorologi yaitu temperatur

udara, kelembaban udara dan kecepatan angin, dan juga radiasi gelombang

pendek dan gelombang panjang secara termo-fisiologis mempengaruhi manusia

pada iklim indoor dan outdoor. Kompleks ini relevan dengan kesehatan manusia

karena hubungan yang erat antara mekanisme termoregulasi dan sistem peredaran

darah.

Kompleks polusi udara meliputi senyawa-senyawa alami dan

anthopogenik baik berupa padat, cair dan gas. Kompleks polusi udara

menyebabkan efek merugikan pada kesehatan manusia baik indoor dan outdoor.

Relevansi kondisi kualitas udara terhadap kesehatan manusia tergantung pada

sumber emisi dan kondisi transmisi (penyebaran, pengenceran, kemungkinan

reaksi-reaksi kimia, pembersihan  dan pengeluaran polusi udara oleh hujan).

Faktor-faktor ini ditentukan oleh lapisan atmosfer (tingkat turbulensi), angin,

presipitasi, kelembaban dan radiasi sinar matahari.

9
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Kompleks aktinisma meliputi radiasi sinar matahari pada rentang

gelombang cahaya tampak dan ultraviolet yang menunjukkan efek biologis

langsung yang terlepas dari efek termal belaka. Biotropy berkaitan dengan efek

biologis dari cuaca. Ada tiga kemungkinan reaksi dari organisme manusia

terhadap cuaca, yaitu: reaksi tubuh, sensitivitas meteorologi ringan dan intens.

2.2 Teori dan Parameter Dasar Thermal Comfort

Thermal comfort didefinisikan sebagai kondisi pikiran yang

mengekspresikan kepuasan terhadap lingkungan termal (ASHRAE, 1966 dalam

Epstein dan Moran, 2006). Kaitannya terhadap iklim, temperatur ambien yang

dapat diterima akan sedikit lebih tinggi pada saat musim panas daripada saat

musin dingin, yaitu masing-masing menjadi 23-27ºC dan 20-25ºC (ASHRAE,

1992 dalam Epstein dan Moran, 2006). Thermal comfort dan sensasi termal

adalah fenomena bipolar dengan rentang dari “too cold” sampai “too hot” dengan

kenyamanan dan sensasi netral di tengahnya. Rangkaian kesatuan sensasi ini telah

dideskripsikan ke dalam beberapa skala (Fanger, 1970; ASHRAE, 1966; ISO

7730, 1984; Bedford, 1936; Rohles dan Levins, 1971 dalam Epstein dan Moran,

2006). Peringkat subyektif dari ketidaknyamanan dan korelasi-korelasi

fisiologisnya yang sesuai diringkas dalam Tabel 2.1.

American Society of Heating, Refrigerating, and Air-Conditioning

Engineers (ASHRAE) menentukan enam parameter dasar yang mempengaruhi

sensasi termal secara simultan, yaitu: temperatur udara (Ta), kelembaban relatif

(RH), kecepatan angin (v), temperatur radiasi rata-rata (Tmrt), aktivitas (W), dan

pakaian (Clo).
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Tabel 2.1
Comfort vote dan sensasi termal, berkaitan dengan

zona fisiologis efek termal

Vote
Thermal
sensation

Comfort sensation Zone of thermal effect

(a) (b) (c) (d) (e)
9 Very hot Very uncomfortable Incompensable heat

+3 8 Hot Uncomfortable

+2 7 Warm
Slightly

uncomfortable
Sweat evaporation

+1 6 Slightly warm Compensable

0 5 Neutral Comfortable
Vasomotor

compensable
-1 4 Slightly cool

-2 3 Cool
Slightly

uncomfortable
Shivering

compensable
-3 2 Cold

1 Very cold Uncomfortable Incompensable cold
Berdasarkan Goldman, 1982 dan Shapiro dan Eipstein, 1984 dalam Epstein dan
Moran, 2006.

a. Skala termal berdasarkan ASRAE 55(ASHRAE, 1966)
b. Skala termal berdasarkan Rohles (Rohles dan Levins, 1971)

2.2.1 Temperatur udara (Ta)

Temperatur udara dapat didefinisikan sebagai temperatur udara sekitar

tubuh manusia yang menentukan aliran panas antara tubuh manusia dan udara

(Parsons, 2005 dalam Ji, 2006). Pertukaran panas antara seseorang dan udara

merupakan proses yang berkesinambungan. Kartasapoetra (2006) menyebutkan,

bahwa temperatur adalah derajat panas atau dingin yang diukur berdasarkan skala

tertentu dengan menggunakan thermometer. Satuan temperatur yang biasa

digunakan adalah derajat Celsius (ºC).

Temperatur udara merupakan parameter penting yang mempengaruhi

thermal comfort. Ini berdasarkan uji dalam model manusia yang dilaksanakan

pada temperatur radiasi rata-rata Tmrt = 20ºC, kelembaban relatif RH=50% dan
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kecepatan angin Va=0,05 m/dt. Didapatkan bahwa temperatur kulit rata-rata Tsk

model manusia meningkat apabila temperatur udara Ta naik, yaitu Ta=21ºC. Jika

Ta naik lagi, transpirasi bermula yang menyebabkan kenaikan Tsk hampir dapat

diabaikan. Temperatur kulit yang nyaman dicapai pada temperatur udara

Ta = 20 ºC yaitu semasa transpirasi belum berlaku (Hoppe, 1988).

2.2.2 Kelembaban relatif (RH)

Penguapan keringat merupakan fungsi dari kelembaban udara. Air atau

keringat dipanaskan oleh tubuh manusia menguap menjadi uap dan diserap di

udara. Proses ini memungkinkan perpindahan panas dari tubuh ke lingkungan dan

pendinginan tubuh. Udara kering dapat dengan mudah menyerap kelembaban dari

kulit dan penguapan yang cepat yang dihasilkan secara efektif akan mendinginkan

tubuh. Pendorong transfer uap ini adalah perbedaan massa per satuan volume

udara lembab. Pendorong kehilangan panas adalah perbedaan tekanan uap parsial

antara kulit dan lingkungan. Untuk kenyamanan RH harus di atas 20% sepanjang

tahun, di bawah 60% di musim panas dan di bawah 80% di musim dingin (Lecher,

1990 dalam Ji, 2006).

2.2.3 Kecepatan angin (v)

Pergerakan udara di seluruh tubuh dapat mengubah aliran panas ke/dari

tubuh dan temperatur tubuh oleh konveksi dan evaporasi. Oleh karenanya,

kecepatan tubuh memiliki efek langsung terhadap kehilangan panas. Pergerakan

udara akan bervariasi dalam waktu, ruang dan arah. Deskripsi kecepatan angin

pada satu titik dapat dibedakan menurut intensitas variasi waktu dalam tiga sumbu

ortogonal. Kecepatan angin dapat dianggap sebagai intensitas kecepatan angin
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rata-rata atas waktu paparan semua arah yang tertarik dan terintegrasi. Hal ini

yang menjadikan kecepatan angin rata-rata dan nilai standar deviasi, keduanya

harus diambil (ISO, 1994 dalam Ji, 2006).

Rentang kenyamanan adalah sekitar 0,1016 sampai 0,3048 m/dt. Dari

0,3048 sampai 1,016 m/dt pergerakan udara dirasakan tetapi penerimaannya

bergantung pada tingkat aktivitas. Diatas 1,016 m/dt, gerakan udara tidak nyaman

(Lecher, 1990 dalam Ji, 2006).

2.2.4 Temperatur radiasi rata-rata (Tmrt).

Selain pengaruh Ta pada suhu tubuh manusia ada juga pengaruh dari

Tmrt. Panas merupakan pertukaran radiasi antara semua benda, dan di sana

terdapat batas aliran panas dari benda yang panas ke benda dingin dengan jumlah

yang terkait dengan perbedaan antara kekuatan ke empat dari temperatur absolut

pada dua benda (Ji, 2006).

Dalam lingkungan apapun akan ada pertukaran energi yang terus-

menerus, berefleksi dan berabsorpsi. Pada setiap bidang radiasi akan ada dinamika

pertukaran energi oleh radiasi. Temperatur radiasi dapat didefinisikan sebagai

temperatur dari sumber blackbody yang memberikan nilai yang sama dari

beberapa kuantitas terukur pada medan radiasi yang ada dalam realitas (McIntyre,

1980).

Temperatur radiasi rata-rata (Tmrt) adalah parameter input meteorologi

yang paling penting untuk mendapatkan keseimbangan energi manusia selama

cuaca panas. Oleh sebab itu, Tmrt berpengaruh kuat pada indeks signifikan

termofisiologi seperti PET atau PMV yang berasal dari model keseimbangan
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energi manusia (Mayer, 1993). Tmrt didefinisikan sebagai temperatur seragam dari

permukaan sekitar yang memberikan radiasi blackbody (ε=1), yang menghasilkan

penerimaan energi radiasi yang sama dari tubuh manusia sebagai fluks radiasi

yang berlaku. Tmrt biasanya sangat bervariasi dalam kondisi ruang terbuka.

(Hoppe, 1992 dalam dalam Matzarakis et al., 2000).

Untuk menghitung Tmrt, harus diketahui sifat relevan dan dimensi

permukaan teradiasi dan SVF serta postur tubuh manusia (misalnya duduk atau

berdiri) (VDI, 1998 dalam Matzarakis et al., 1999). Beberapa prosedur dapat

digunakan untuk menentukan Tmrt dengan rerata pengukuran radiasi integral

(Fanger, 1972).

2.2.5 Aktivitas (W)

Aktivitas mempengaruhi kadar pengeluaran metabolik tubuh manusia

(Fanger, 1976). Tingkat metabolik dideskripsikan dalam standar ASHRAE

sebagai tingkat transformasi energi kimia menjadi energi panas dan kerja mekanik

oleh aktivitas metabolisme dalam organisme, biasanya dinyatakan dalam satuan

luas permukaan tubuh total. Dalam standar ini dinyatakan dalam unit ‘met’

(ASHRAE, 2004).

Untuk menjaga keseimbangan termal, tubuh kita harus kehilangan

panas pada tingkat yang sama dengan panas yang dihasilkan metabolisme.

Produksi panas ini sebagian merupakan akibat dari temperatur luar namun

kebanyakan merupakan akibat dari aktivitas. Tabel 2.2 menunjukkan tingkat

metabolik tipikal yang berhubungan dengan beberapa aktivitas.
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Tabel 2.2
Tipikal tingkat metabolik

Aktivitas
Tingkat Metabolik

Aktivitas
Tingkat Metabolik

Met unit W/m2 Met unit W/m2
Istirahat Lain-lain Aktivitas

Penghuni
Tidur 0.7 40 Memasak 1.6-2.0 95-115
Santai 0.8 45 Membersihkan rumah 2.0-3.4 115-200
Duduk, tenang 1.0 60 Duduk, gerakan berat

anggota badan
2.2 130

Berdiri, rileks 1.2 70 Pekerjaan mesin
Menggergaji (meja
gergaji)

1.8 105

Berjalan (pada permukaan
datar)

Ringan (industri
kelistrikan)

2.0-2.4 115-140

0.9m/s, 3.2km/h, 2.0mph 2.0 115 Berat 4.0 235
1.2m/s, 4.3km/h, 2.7mph 2.6 150
1.8m/s, 6.8km/h, 4.2mph 3.8 220 Mengangkat tas

50kg(100lb)
4.0 235

Mengambil dan
pekerjaan mencangkul

4.0-4.8 235-280

Aktivitas Kantor
Duduk, membaca, atau
menulis

1.0 60 Lain-lain Aktivitas Waktu
Luang

Mengetik 1.1 65 Berdansa, sosial 2.4-4.4 140-255
Mengarsip, duduk 1.2 70 Senam 3.0-4.0 175-235
Mengarsip, berdiri 1.4 80 Tennis, tunggal 3.6-4.0 210-235
Berjalan 1.7 100 Basket 5.0-7.6 290-440
Mengangkat, mengepak 2.1 120 Gulat, pertandingan 7.0-8.7 410-505

Sumber: ASHRAE, 2004

2.2.6 Pakaian (Clo-value)

Pakaian merupakan insulator efektif yang memperlambat radiasi,

konveksi dan konduksi panas. Sifat isolasi pakaian telah diukur dalam satuan

tahan panas yang disebut clo. Pakaian yang digunakan akan mempengaruhi

pertukaran panas antar tubuh dengan lingkungan sekelilingnya, yang juga akan

memberi pengaruh terhadap kenyamanan termal (Fanger, 1976). Tabel 2.3

menunjukkan nilai clo pada pakaian berdasarkan SNI 03-6572-2001 (Badan

Standar Nasional, 2001).
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Tabel 2.3
Isolasi termal beberapa jenis pakaian

Baju Pria clo Baju Wanita Clo

Singlet tanpa lengan 0,06 Kutang dan celana dalam 0,05
Kaos berkerah 0,09 Rok dalam – setengah 0,13
Celana dalam 0,05 Rok dalam – penuh 0,19
Kemeja, ringan lengan pendek 0,14 Blus – ringan 0,20 (a)
Kemeja, ringan lengan panjang 0,22 Blus – berat 0,29 (a)
Waistcoat-ringan 0,15 Pakaian – ringan 0,22 (a,b)
Waistcoat-berat 0,29 Pakaian – berat 0,70 (a,b)
Celana – ringan 0,26 Rok - ringan 0,10 (b)
Celana – berat 0,32 Rok – berat 0,22 (b)
Sweater – ringan 0,20 (a) Celana panjang wanita – ringan 0,26
Sweater – berat 0,37 (a) Celana panjang wanita – berat 0,44
Jacket – ringan 0,22 Sweater – ringan 0,17 (a)
Jacket – berat 0,49 Sweater – berat 0,37 (a)
Kaos tumit 0,04 Jacket – ringan 0,17
Kaos dengkul 0,10 Jacket – berat 0,37
Sepatu 0,04 Kaos kaki panjang 0,01
Sepatu bot 0,08 Sandal 0,02

Sepatu 0,04
Sepatu bot 0,08

Keterangan:
(a) Dikurangi 10% jika tanpa lengan atau lengan pendek
(b) Ditambah 5% jika panjangnya dibawah dengkul, dikurangi 5% jika diatas dengkul
1 clo = 0,155 m2K / Watt

Sumber: SNI 03-6572-2001

Untuk menghitung keseluruhan clo dari pakaian yang dipakai,

digunakan rumus (SNI 03-6572-2001):

Untuk pria:	 = 0,727 ∗ 	∑ − 	 + 	0,113 (1)

Untuk wanita:	 = 0,770 ∗ 	∑ − 	 + 	0,050 (2)

2.3 Indeks Termal

2.3.1 Keseimbangan panas

Pada saat darah dan air dalam tubuh terjadi kelebihan panas pada

permukaan kulit, terdapat empat cara untuk melepaskannya ke lingkungan, yaitu:

konveksi, konduksi, radiasi dan evaporasi. Besaran panas yang dilepaskan pada
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metode tersebut tergantung pada interaksi metabolisme, pakaian dan lingkungan

itu sendiri. Temperatur tubuh internal dijaga dalam kisaran 37 ºC secara fisiologis

yang menandakan bahwa terjadi keseimbangan panas antara tubuh dan

lingkungan. Artinya, transfer panas dan panas yang dihasilkan tubuh harus

seimbang dengan panas yang keluar dari tubuh. Jika panas yang dihasilkan dan

diterima lebih besar dari panas yang keluar, maka temperatur tubuh akan

meningkat. Demikian pula sebaliknya, jika panas yang dikeluarkan lebih besar,

maka temperatur tubuh akan turun. Fanger (1970) menggunakan persamaan

keseimbangan panas berdasarkan analisis klasik konsep tersebut sebagai berikut:− 	 − 	 − 	 − 	 = = + (3)

Keterangan:
H = panas yang diproduksi dalam tubuh manusia
Ed = panas yang hilang oleh difusi uap air melalui kulit
Esw = panas yang hilang oleh evaporasi keringat melalui permukaan

kulit
Ere = Panas yang hilang saat respirasi laten
L = panas yang hilang saat pernapasan kering
K = transfer panas dari kulit ke permukaan luar tubuh berpakaian

(konduksi melalui pakaian)
R = panas yang hilang oleh radiasi dari permukaan luar tubuh

berpakaian
C = panas yang hilang oleh konveksi dari permukaan luar tubuh

berpakaian

Artinya, untuk menjaga temperatur tubuh pada tingkat yang konstan, tubuh

manusia mengontrol tingkat metabolisme dan penguapan seperti sekresi

keringat,namun menggigil akibat perpindahan kalor secara konduksi, konveksi

dan radiasi yang tidak dapat dikontrol oleh tubuh manusia.
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2.3.2 Physiological equivalent temperature (PET)

Secara umum indeks termal dapat diklasifikasikan ke dalam empat

kelompok sebagai berikut (Scudo, 2002): (1) Indeks termal empiris yang

berhubungan dengan hanya beberapa parameter iklim dan biasanya dijabarkan

untuk iklim tertentu; (2) Indeks psiko-sosiologis-iklim, yang menghubungkan

persepsi subyektif  dengan variabel iklim mikro; (3) Indeks keseimbangan energi

yang didasarkan pada model dua simpul dari tubuh manusia dan pada penilaian

semua parameter iklim termal yang relevan; dan (4) Indeks keseimbangan energi

yang didasarkan pada model satu simpul dari tubuh manusia.

Di masa lalu, beberapa indeks termal yang berdasarkan parameter

meteorologi (seperti temperatur efektif, temperatur ekuivalen, indeks tekanan

panas, atau indeks kenyamanan manusia) sering digunakan untuk mengevaluasi

komponen termal iklim yang berbeda. Sebagian besar indeks ini, memiliki

keterbatasan utama bahwa relevansi termofisiologisnya kurang (Mayer dan

Hoppe, 1987).

Saat ini ada beberapa indeks termal yang lebih populer dengan relevasi

psikologis yang berasal dari keseimbangan energi manusia (Höppe, 1993; Taffé,

1997, dalam Matzarakis et al., 1999). Salah satunya adalah physiological

equivalent temperature (PET) yang jika dibandingkan dengan indeks termal

lainnya, seperti predicted mean vote (PMV), PET memiliki keuntungan dengan

unitnya (ºC) yang telah dikenal luas yang membuat hasilnya lebih mudah

dipahami dalam perencanaan kota atau regional (Matzarakis et al., 1999). PET

adalah indeks universal yang digunakan untuk mengkarakteristikkan



19

bioklimatologi termal, yang memungkinkan juga untuk mengevaluasi kondisi

termal dalam fisiologis secara signifikan (Matzarakis dan Mayer, 1996). PET

telah dipakai VDI (1998) sebagai metode evaluasi biometeorologi manusia pada

iklim dan kualitas udara untuk perencanaan perkotaan dan regional (VDI guideline

3787, part 2), dan juga direkomendasikan sebagai aplikasi indeks termal untuk

mengevaluasi komponen termal pada iklim-iklim yang berbeda. Matzarakis dan

Mayer (1996) menghubungkan rentang PMV untuk persepsi termal dan tingkat

tekanan psikologis manusia pada rentang PET yang sesuai (Tabel 2.4), yang

hanya berlaku untuk nilai-nilai asumsi produksi panas internal dan resistensi

panas pakaian.

Tabel 2.4
Rentang indeks termal PMV dan PET untuk tingkat perbedaan persepsi termal

dan tekanan fisiologis manusia

PMV PET
(ºC)

Thermal
perception

Grade of physiological
stress

Very cold Extreme cold stress
-3.5 4

Cold Strong cold stress
-2.5 8

Cool Moderate cold stress
-1.5 13

Slightly cool Slight cold stress
-0.5 18

Comfortable No thermal stress
0.5 23

Slightly warm Slight heat stress
1.5 29

Warm Moderate heat stress
2.5 35

Hot Strong heat stress
3.5 41

Very hot Extreme heat stress
(sumber: Jendritzky et al., 1990; Matzarakis and Mayer 1997)
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Faktor meteorologi yang paling penting yang mempengaruhi PET pada

hari-hari musim panas dengan kecepatan angin lemah adalah Tmrt (Mayer dan

Matzarakis, 1998). Tmrt terpengaruh paling besar akibat bayangan dari pepohonan

dan menunjukkan penurunan nilai sebesar 30°C pada ngarai jalan dengan barisan

pepohonan (Matzarakis et al., 1999). Oleh karena itu, PET menunjukkan

penurunan tingkat tekanan termal manusia pada siang hari, ketika radiasi matahari

langsung dinaungi oleh pohon. Perbedaan nilai PET dalam area yang dinaungi

pohon dan yang tidak di kota Friburg, rata-rata sebesar 15°C (Mayer dan

Matzarakis, 1998).

Penggunaan PET juga untuk mengevaluasi komponen termal iklim

mikro perkotaan yang berbeda. Ada variabilitas spasial yang luar biasa dari PET.

Jika radiasi matahari langsung tidak dinaungi oleh tajuk pohon atau bangunan,

nilai PET relatif tinggi, dan menunjukkan beban panas intensitas yang lebih besar

bagi manusia dalam iklim mikro perkotaan (Matzarakis et al., 1999). PET juga

telah diaplikasikan untuk mengevaluasi komponen termal iklim dalam sebuah

ruang antara batang-batang pepohonan di sebuah hutan. Hasilnya, terdapat

perbedaan nilai Tmrt antara ruang antara batang pepohonan dengan ruang terbuka

(tanah rerumputan di tepian hutan) sebesar 30°C pada saat tengah hari (Mayer et

al., 1997 dalam Matzarakis et al., 1999).

2.4 Reaksi Manusia dalam Lingkungan Termal

2.4.1 Respons fisiologis

Reseptor yang sensitif terhadap temperatur (termoreseptor) terletak

pada kulit dan hipotalamus. Termoreseptor berjenis hangat atau dingin, sesuai
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dengan responnya terhadap rangsangan. Termoreseptor pada kulit terhubung ke

hipotalamus dengan sistem aliran saraf. Hipotalamus anterior dan regio preoptik

mengontrol pengeluaran panas dan hipotalamus posterior terlibat dalam

vasokonstriksi dan proses menggigil. Pengontrolan hipotalamus terhadap respon

tersebut, menyebabkan tubuh manusia dapat mengontrol pengeluaran panas di

kulit dan paru-paru (Ji, 2006).

Tubuh menyebabkan vasodilatasi kulit untuk meningkatkan

pengeluaran panas dan vasokonstriksi untuk mengurangi pengeluaran panas.

Vasokonstriksi dingin masih memungkinkan terjadi aliran darah yang terbatas,

dengan tujuan oksigen dalam jumlah kecil yang diperlukan mencapai sel-sel.

Hasil aliran darah ini adalah penurunan temperatur kulit, pengurangan gradien

temperatur antara permukaan kulit dan lingkungan, dan akibatnya penurunan

tingkat pengeluaran panas. Pada tungkai, pertukaran panas terjadi berlawanan

karena penyempitan pembuluh darah vena sehingga darah dingin dari kulit

kembali di sepanjang vena yang dekat dengan arteri, sehingga darah dingin

mendapatkan panas dan kembali ke pusat tubuh. Selama vasodilatasi, darah vena

kembali ke dekat kulit yang meningkatkan kemungkinan pengeluaran panas dari

kulit ke lingkungan. Dengan meningkatnya aliran darah lebih banyak, panas

keluar dari pusat tubuh ke permukaan dan meningkatkan temperatur kulit,

sehingga tingkat pengeluaran panas melalui radiasi dan konduksi meningkat

(Frisancho, 1981 dalam Ji, 2006).

Manusia dapat berkeringat dengan derasnya, yang merupakan

kapasitasnya dalam beradaptasi dengan berbagai tekanan panas. Keringat akibat
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termal terjadi melalui kelenjar ekrin yang terletak di seluruh tubuh. Kelenjar ini

diaktifkan oleh impuls hipotalamus di sepanjang serabut saraf motorik simpatis

untuk melepaskan asetilkolin (Frisancho, 1981 dalam Ji, 2006). Sekresi keringat

yang meningkat, meningkatkan pengeluaran panas oleh penguapan saat

temperatur tubuh naik. Vasodilatasi lebih lanjut dirangsang oleh keringat dan

memberikan suplai darah yang membawa cairan ke kelenjar keringat. Peningkatan

temperatur kulit lokal dapat meningkatkan produksi kelenjar keringat dan

merangsang kelenjar yang tidak aktif (Kerslake, 1972 dalam Ji, 2006).

Proses menggigil dipengaruhi oleh temperatur kulit dan temperatur

pusat tubuh. Saat temperatur tubuh turun, tingkat metabolisme mulai meningkat

dengan peningkatan tonus otot dan terjadi proses menggigil. Menggigil dapat

meningkatkan metabolisme yang memproduksi panas hingga sekitar lima kali

dibandingkan tidak menggigil (Parsons, 2005 dalam Ji, 2006).

Piloerektil terjadi ketika kulit menjadi dingin dan merupakan upaya

untuk mengurangi pengeluaran panas dengan mempertahankan lapisan udara yang

statis antara udara dan lingkungan. Manusia sebagai makhluk yang memiliki

sedikit rambut dan selalu berpakaian, reaksi ini dianggap tak berkontribusi

signifikan pada termoregulasi manusia. Namun demikian, konstribusinya

mungkin signifikan sebagai parameter interaktif dalam penentuan insulasi termal

oleh pakaian saat proses menggigil dalam lingkungan udara statis (Ji, 2006).

2.4.2 Respons psikologis

Lingkungan termal sangat mempengaruhi sensasi panas dan perilaku

manusia yang merupakan respon psikologis seperti mood dan perilaku. Ada
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kesulitan dalam mengidentifikasi bagaimana iklim mempengaruhi mood dan

tingkah laku. Namun demikian, penelitian pada serambi stasiun mencatat bahwa

kepadatan kerumunan adalah faktor yang paling penting yang mempengaruhi

kondisi termal dan sensasi termal (Braun dan Parsons, 1991 dalam Ji, 2006).

Kerusuhan yang biasanya langka terjadi di Inggris dapat dikaitkan

dengan musim panas yang panjang. Penelitian di India juga mencatat bahwa

kerusuhan terjadi dengan temperatur umumnya di atas 26 °C, meskipun tidak

terjadi panas berlebihan. Dalam percobaan yang dilakukan pada guru yang

agresif, teramati bahwa perusuh lebih agresif dalam kondisi panas dibandingkan

dalam kondisi nyaman. Hal ini diartikan bahwa dalam kondisi panas, kejadian

kekerasan tunggal memberikan model bagi manusia untuk menjadi agresif

(Parsons, 2005 dalam Ji, 2006).

Respon manusia terhadap lingkungan termal akan dipengaruhi oleh

faktor-faktor psikologis seperti ancaman iklim, harapan orang yang terpapar, dan

bagaimana kesenangan yang akan dirasakan. Jika lingkungan tidak

memungkinkan memberi kesempatan untuk beradaptasi terhadap perubahan

kondisi termal, lingkungan dingin atau hangat setelah lima menit paparan

mungkin dianggap sebagai ancaman besar jika sadar akan terkena selama dua atau

tiga jam dan tidak memiliki alat penyesuaian atau melarikan diri (Parsons, 2005

dalam Ji, 2006).

Kenyamanan dan ketidaknyamanan dapat bervariasi dengan harapan

orang untuk berada di kondisi bagaimana. Ada kemungkinan orang merasa

nyaman meskipun lingkungan menunjukkan di luar zona nyaman jika tidak
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mengharapkan kondisi yang lebih baik. Respon terhadap perbedaan antara kondisi

aktual dengan kondisi yang diharapkan akan tergantung individu (Ji, 2006).

Evaporasi emosional terjadi melalui kulit di dahi, kelenjar ekrin dan

kelenjar apokrin. Berkeringat non termal ini biasanya terjadi ketika individu

dalam kondisi di bawah tekanan emosional daripada tekanan fisik atau termal.

Meskipun respon psikologis ini tidak terjadi akibat tekanan termal, penguapan

pengeluaran panas dengan keringat juga mempengaruhi sensasi termal (Ji, 2006).

2.5 Sky View Factor (SVF atau ψs)

Sky View Factor adalah parameter berdimensi dengan nilai antara nol

dan satu yang merepresentasikan bagian dari langit terlihat (visible sky) pada

hemisphere yang menempatkan lokasi analisis sebagai pusatnya (Oke, 1981 dalam

Hammerle et al.,2011). Watson dan Johnson (1987) dalam Grimmond et al.,

(2001) mengungkapkan bahwa SVF sebagai rasio radiasi yang diterima

permukaan planar dibandingkan dengan yang diterima dari seluruh radiasi

lingkungan hemisphere.

Dalam lingkungan perkotaan, SVF ditentukan secara dominan oleh

bangunan-bangunan sebagai elemen utama pada permukaan lingkungan

perkotaan. Dengan demikian, salah satu bagian dari langit terhalang oleh

bangunan dan bagian tersisa yang terlihat. Secara teori, elemen permukaan

tertentu (ΔA), bagian langit yang terhalang bangunan-bangunan, dapat ditentukan

dengan memproyeksikan setiap bangunan pada hemisphere yang

merepresentasikan langit dengan garis proyeksi.
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Geometri ngarai perkotaan, yang memiliki variasi pada ketinggian,

panjang dan jarak bangunan yang membatasinya, memiliki dampak signifikan

pada pertukaran energi dan temperatur daerah perkotaannya (Oke, 1987 dalam

Grimmond et al., 2001). Umumnya, SVF ditentukan berdasarkan metode analisis

atau fotografi. Metode analisis menggunakan persamaan berdasarkan geometri

lokasi untuk menghitung ψs, khususnya tinggi (H) dan lebar (W) dari ngarai.

Metode fotografi menggunakan kamera dengan lensa fish-eye untuk

memproyeksikan lingkungan hemisphere ke dalam sebuah gambar planar

melingkar (Barring et al., 1985 dalam Grimmond et al., 2001). Cara yang paling

tradisional untuk mengukur SVF adalah dengan mengambil foto fish-eye 180º

(Chen dan Black, 1991 dalam Matzarakis dan Matuschek, 2009). Kamera

diletakkan di atas tripod dengan ketinggian satu meter dan lensa fish-eye

menghadap ke langit.

2.6 Model RayMan

Dalam literatur, metode untuk memperkirakan fluks radiasi

direkomendasikan berdasarkan parameter temperatur udara, kelembaban udara,

tingkat tutupan awan, transparansi udara dan waktu. Namun juga albedo dari

permukaan-permukaan sekitar dan proporsi sudut pandangnya juga harus

ditetapkan. Selain itu juga harus diketahui dan dipertimbangkan faktor lainnya

seperti sifat geometris bangunan, vegetasi dan sebagainya. Model RayMan sangat

cocok untuk perhitungan fluks radiasi terutamanya dalam struktur perkotaan,

karena mempertimbangkan berbagai horizon yang kompleks (Matzarakis et al.,

1999 dalam Matzarakis et al., 2000).
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Model RayMan dapat memperkirakan fluks radiasi dan efek dari awan

dan hambatan solid pada fluks radiasi gelombang pendek yang mengubah

kompleksitas struktur-struktur menjadi sebuah nilai angka yang cocok digunakan

untuk tujuan pemakaian dan perencanaan pada tingkat lokal atau regional. Model

ini dibuat berdasarkan German VDI-Guidelines 3789, Part II (VDI, 1994) dan

VDI-Guideline 3787 Part I (VDI, 1998). Perhitungan indeks termal yang

berdasarkan atas keseimbangan energi manusia, membutuhkan data meteorologi

(temperatur udara, kecepatan angin, kelembaban udara dan radiasi gelombang

panjang dan gelombang pendek) dan data termo fisiologis (aktivitas dan pakaian).

Data temperatur udara, kelembaban udara dan kecepatan angin harus tersedia

untuk menjalankan RayMan (Matzarakis et al., 1999).

Model RayMan dapat diterapkan untuk aplikasi yang beragam.

Hasilnya bahkan dapat diproduksi tanpa data meteorologi atau iklim. Penggunaan

ini untuk kuantifikasi durasi sinar matahari pada suatu titik tertentu dengan dan

tanpa horizon yang terbatas. Hasil durasi sinar matahari rata-rata atau total

bulanan dapat dengan mudah ditampilkan untuk berbagai lingkungan (Matzarakis

dan Rutz, 2005).

Dalam software RayMan tersedia tampilan input untuk struktur

perkotaan (bangunan, pohon deciduous dan pohon coniferous). Dimungkinkan

untuk free drawing dan output dari horizon (baik alami atau buatan) termasuk

untuk estimasi sky view factors (SVF). Juga dimungkinkan memasukkan fotografi

fish-eye untuk perhitungan SVF. Jumlah tutupan awan di langit dapat dimasukkan
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dalam free drawing di mana dampaknya pada fluks radiasi dapat diestimasi

(Matzarakis et al., 2000).

Informasi horizon (khususnya dalam SVF) perlu diketahui untuk

mendapatkan jalur matahari. Perhitungan rata-rata durasi matahari per jam, harian

dan bulanan, perhitungan fluks radiasi gelombang pendek dan gelombang panjang

dengan dan tanpa topografi dan hambatan pada struktur perkotaan dapat dilakukan

dengan RayMan. Data meteorologi dapat diinput secara manual atau dalam file

yang telah ada sebelumnya. Output dapat berupa grafik dan data teks (Matzarakis

dan Rutz, 2005).

2.7 Bioklimatologi Perkotaan

Berbagai tujuan klimatologi perkotaan, terutamanya untuk perencanaan

kota, informasi parameter tunggal meteorologi seperti temperatur udara atau

polutan udara atau juga konsentrasi ozon tidak cukup jika hanya

memperhitungkan karakteristik komponen iklim mikro perkotaan atau efek iklim

pada rencana perubahan tata guna lahan ruang perkotaan (Mayer, 1986).

Perencanaan perkotaan dan pembangunan kembali perkotaan harus

mempertimbangkan kesehatan dan kesejahteraan manusia yang tinggal dan

bekerja di daerah perkotaan yang berbeda. Oleh karena itu, iklim perkotaan harus

dinilai secara fisiologis signifikan. Tugas ini merupakan bagian penting dari

urban human biometeorology, yang berkaitan dengan efek cuaca, iklim dan polusi

udara pada organisme manusia (Mayer, 1993).

Salah satu tugas penerapan klimatologi perkotaan adalah

merekomendasikan langkah-langkah perencanaan untuk mendekati kondisi iklim
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setempat yang ideal bagi manusia, terutama pada lapisan kanopi perkotaan

(Mayer, 1993). Iklim perkotaan ideal adalah keadaan spasial dan temporal

variabel atmosfer dalam struktur perkotaan yang mengandung sedikit mungkin

polutan udara akibat antrhopogenik (Mayer, 1989).Sepertinya 'iklim perkotaan

ideal' tidak realistis dapat dicapai. Oleh karena itu, penerapan klimatologi

perkotaan harus menunjukkan bagaimana situasi yang ideal ini dapat didekati

dengan langkah-langkah perencanaan untuk meminimalkan tekanan iklim bagi

manusia. Tujuan akhirnya adalah untuk mendapatkan 'iklim perkotaan ditoleransi'

(Mayer, 1993).

2.8 Desain Bioklimatik

Menurut Olgyay (1967) ada tiga pertimbangan yang saling terkait yang

dapat membentuk keseimbangan antara iklim dan lingkungan binaan selama

proses desain, yaitu: pertimbangan iklim, evaluasi kebutuhan biologis (sesuai

dengan tingkat kenyamanan manusia), dan solusi teknologi dan aplikasi arsitektur.

Ken Yeang memperkenalkan dua pembenaran dari konsep desain bioklimatik,

yaitu pencapaian tingkat kenyamanan yang maksimal bagi pengguna dalam

operasi bangunan, dan konsumsi energi minimum dan biaya dalam operasi

bangunan. Dalam melaksanakan pendekatan ini, memerlukan strategi khusus

karena kedua pendekatan dapat bertentangan satu sama lain dalam

pelaksanaannya. Gambar 2.1 menunjukkan hubungan antara manusia, iklim dan

lingkungan dalam perspektif bioklimatik.
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Gambar 2.1
Hubungan dalam perspektif desain bioklimatik (Larasati, 2013)

Desain dengan pendekatan bioklimatik didasarkan pada integrasi

faktor-faktor iklim mikro di sekitar bangunan atau ruang untuk meminimalkan

konsumsi energi dan meningkatkan kondisi kenyamanan individu dalam ruang

tersebut (Center for Renewable Energy Sources and Savings, 2010 dalam Al

Sabbagh, 2011). Pendekatan bioklimatik meliputi konservasi energi, kenyamanan

termal/visual, manfaat ekonomi, manfaat lingkungan dan manfaat sosial.

Tercapaianya pendekatan bioklimatik untuk desain ruang luar

terutamanya tergantung pada pemahaman yang mendalam pada semua parameter

lingkungan alam sekitarnya. Dua faktor yang perlu dipertimbangkan mengenai

green design yaitu faktor alam seperti iklim mikro ruang dan faktor buatan

manusia seperti perkotaan yang melingkupi ruang tersebut (Gaitani et al., 2005

dalam Al Sabbagh, 2011).

Pendekatan sistematis desain bangunan bioklimatik diusulkan Olgyay

(1960) dan pendekatannya ini menghasilkan empat jenis iklim utama, yaitu:

dingin, sedang, panas gersang, dan panas lembab (Mahmoud, 2011 dalam Al
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Sabbagh, 2011). Pemahaman terhadap jenis iklim terutamanya iklim skala mikro,

mengindikasikan permulaan proses perencanaan perkotaan dengan pendekatan

bioklimatik. Komponen iklim skala mikro dapat dimodifikasi oleh dampak

intervensi desain bioklimatik perkotaan sehingga dapat meningkatkan kondisi

thermal comfort lingkungan atmosfer dengan contoh penggunaan material dengan

emisivitas dan refleksivitas tinggi (Lin et al., 2007), penanaman pohon dan

vegetasi di wilayah perkotaan dan penggunaan fitur-fitur air (Robitu et al., 2006),

penggunaan perangkat shading buatan (Lin et al., 2010; Hwang et al., 2011 dalam

Setaih et al., 2013).

2.9 Hasil Penelitian Sebelumnya

Beberapa hasil penelitian sebelumnya yang dianggap relevan dan

berhubungan dengan penelitian ini, dapat menambah wawasan, memahami dan

memanfaatkan metoda dan sebagai pembanding sehingga pembahasan tesis dapat

lebih sempurna. Penelitian Gulyas et al., (2003) yang menganalisis kondisi

bioklimatik pada variasi permukaan struktur di Kota Szeged, Hungaria,

menemukan bahwa nilai indeks termal PET tertinggi adalah sebesar 46,8ºC pada

atap struktur yang termasuk dalam tingkatan tekanan termal panas “very hot”. Tmrt

merupakan faktor utama yang menyebabkan tekanan termal panas yang nilai

tertingginya pada pukul 10:00 sampai dengan pukul 13:00 yang dikarenakan

radiasi matahari yang kuat, langsung dan menyebar.

Penelitian yang dilakukan oleh Setaih et al., (2013) pada jalan

pedestrian di wilayah panas kering Kota Medinah, Saudi Arabia, menunjukkan

rerata nilai indeks termal PET pada saat pengukuran saat musim gugur di Bulan
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Oktober adalah sebesar 34,8ºC. Rerata indeks termal PET saat musim dingin di

Bulan Januari adalah sebesar 23,2 ºC, sedangkan rerata indeks termal PET saat

musim semi di Bulan April adalah sebesar 29,0 ºC. Penelitian menggunakan

simulasi model RayMan dengan asumsi tingkat metabolisme (W) sebesar 192,5

W/m2 atau 1,8 met dan asumsi insulasi pakaian (Clo) sebesar 0,84 saat musim

dingin dan 0,59 saat musim semi dan musim gugur.

Penelitian Rahtama (2014) yang melakukan pengujian thermal comfort

ruang luar Koridor Jalan Tugu-Kraton Kota Yogyakarta menunjukkan bahwa

Koridor Jalan Tugu-Kraton tidak nyaman dengan nilai indeks termal PET sebesar

37,96°C. Standar thermal comfort ruang luar Koridor Jalan Tugu-Kraton pada

orang berumur 35 tahun dengan berat badan 57 kg dan tinggi badan 170 cm saat

melakukan aktivitas sebesar 1,1 met dengan pakaian senilai 0,52 clo, suhu udara

31°C, suhu radiasi 39°C, radiasi matahari 51,11 W/m2, kelembaban udara 57,47%

RH dan kecepatan angin 0,11 m/s. Orang muda lebih menyukai kondisi iklim

yang lebih dingin daripada anak kecil dan orang tua. Thermal comfort di Koridor

Jalan Tugu-Kraton sangat dipengaruhi oleh suhu udara, kelembaban udara, dan

kecepatan angin.


