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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

1. Pengaruh iklim terhadap material bangunan  

Keberadaan Indonesia sebagai negara kepulauan, sangat rentan 

terhadap dampak perubahan iklim. Kekeringan yang semakin panjang, 

frekuensi peristiwa cuaca ekstrem yang semakin sering, curah hujan tinggi 

yang berujung pada bahaya banjir besar dan masih banyak lagi dampak dan 

bencana alam yang diakibatkan oleh kecerobohan manusia dalam 

pembangunan yang agresif.  

Pembangunan yang agresif tersebut membawa dampak besar terhadap 

material bangunan yang digunakan. Material biasa yang digunakan mulai 

tidak dapat menahan beban alam yang digunakan sehingga banyak material 

yang masa efektifnya rendah (jangka waktu penggunaan yang relatif 

sebentar). Dengan begitu pergantian material sering digunakan, terutama pada 

atap bangunan. Hal tersebut menyebabkan kebutuhan akan bahan material 

bangunan meningkat pesat.  

Material pada atap merupakan material bangunan yang berhubungan 

langsung dengan iklim yang terjadi pada lingkungan. Dengan demikian 

keawetan material bangunan penutup atap terutama harus lebih 

diperhitungkan. Optimasi material penutup atap yang merupakan pelindung 

kenyamanan pada bangunan di bawahnya menjadi penting dengan pemilihan 

material dan konstruksi atap yang tepat.  
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2. Konservasi bangunan lama   

Pelestarian dalam bangunan maupun arsitektur perkotaan merupakan 

salah satu daya tarik bagi sebuah kawasan. Dengan terpeliharanya satu 

bangunan kuno-bersejarah pada suatu kawasan akan memberikan ikatan 

kesinambungan yang erat, antara masa kini dan masa lalu. Sebagai sesuatu 

yang berdiri di tengah perubahan yang terus berlangsung, tentu saja bangunan 

kuno/bersejarah tidak bisa terhindar dari tumbuhnya bangunan baru di 

kawasannya. 

Perubahan iklim yang terjadi memiliki andil untuk ikut serta dalam 

mempengaruhi keawetan dari material penutup atap pada bangunan. Material 

bangunan kuno yang kurang representatif dengan iklim yang terjadi saat ini 

menentukan pemerliharaan pada bangunan bersejarah yang harus lebih ekstra.  

Berkembangnya bangunan baru dan iklim lingkungan menjadi faktor 

sulitnya proses konservasi pada bangunan kuno/lama. Karena material lama 

sudah mulai berkurang dan tidak cocok dengan iklim yang terjadi saat ini. 

Dengan begitu banyak konservasi bangunan lama menggunakan teknologi 

baru dengan tampilan yang  masih sama dengan tampilan terdahulu.  

Bangunan tradisional Jawa termasuk bangunan kuno/lama. Bangunan 

ini memiliki tampilan bangunan yang dipengaruhi oleh kebudayaan sekitar, 

termasuk kebudayaan kolonial. Kebudayaan kolonial dituangkan oleh para 

penjajah semasa menjajah Indonesia. Oleh karena itu, bangunan tradisional 

Jawa dapat dikategorikan sebagai bangunan kuno karena memiliki catatan 



 
 

3 
 

sejarah panjang dalam perkembangan arsitektur tadisional Jawa khususnya di 

Jawa Tengah.   

3. Kebutuhan material baru dalam konservasi bangunan lama 

Perubahan iklim yang ekstrim dan pentingnya konservasi menjadi 

tantangan yang baru bagi para peneliti guna mengatasi permasalahan iklim 

pada konservasi. Banyak konservasi yang terhalang oleh penggunaan material 

yang sesuai.  

Kebutuhan material bangunan meningkat seiring banyaknya bangunan 

lama/kuno yang harus dikonservasi, terlebih bangunan yang menyatu dengan 

masyarakat dan belum terjamah oleh para peneliti maupun pemerintah 

setempat. Material yang tetap dapat memunculkan keaslian dari bangunan 

lama/kuno, namun kuat terhadap iklim ekstrim yang terjadi pada saat ini.  

Kebutuhan material baru ini dapat mendukung dalam pemeliharaan 

suatu bangunan. Baik fisik bangunan lama yang masih utuh ataupun fisik 

bangunan lama yang sudah tidak utuh.  Maka dari itu peneliti mengadakan 

penelitian yang berjudul “Pengaruh Iklim Terhadap  Keawetan Material 

Penutup Atap Bangunan Tradisional Jawa”. 

 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka diperoleh 2 pokok 

permasalahan yang harus dicari dalam penelitian ini, yaitu:  

1). Bagaimana pengaruh iklim terhadap keawetan penutup atap bangunan 

tradisional Jawa?  
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2). Material penutup atap apa yang sesuai dengan iklim dan bangunan tradisional 

Jawa? 

 

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian  

1. Tujuan penelitian  

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini yaitu:  

1). Mengetahui pengaruh iklim terhadap keawetan penutup atap bangunan 

tradisional Jawa.  

2). Mengetahui material penutup atap yang awet pada atap tradisional Jawa.   

2. Manfaat penelitian  

Ada dua manfaat dari penelitian ini: 

1). Manfaat praktis 

Beberapa manfaat praktis yang didapat diantaranya:  

a). Memberikan gambaran tentang pengaruh iklim terhadap tingkat 

keawetan material penutup atap pada atap tradisional Jawa.    

b). Dapat digunakan sebagai rekomendasi tambahan untuk penggunaan 

material penutup atap pada konservasi bangunan-bangunan lama 

dengan model bangunan tradisional Jawa.  

c). Dapat dijadikan acuan oleh peneliti lain yang akan melakukan 

penelitian sejenis. 

2). Manfaat teoritis 

Secara teoritis penelitian ini bermanfaat untuk menambah khasanah ilmu 

pengetahuan bagi peneliti dan pembaca dalam bidang material bangunan.  


