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ABSTRACT  

Cooking is one of the activities to meet daily needs. Place for cooking such as traditional kitchens in Banjar Tiga 

Kawan, Penglumbaran Village, Bangli Regency. In this village, cooking activity is still using a furnace with fuel of 

wood fire. Early observation found less ergonomic of work atmosphere, and ventilations are minimal. This creates 

less lighting and air flow, thus the room becomes damp, dark and airless. The combustion process in the furnace 

causes smoke and soot so causing personal complaints.There are perceived with eye and respiratory 

disturbances, thus decreasing the concentration of work. It is deemed necessary to hold an improved working 

atmosphere in the kitchen that refers to ergonomic concepts. The improvements are designed the workplaces that 

refer to ergonmic principles. The design of this study is the same subject design. It is conducted to 8 traditional 

kitchen in the banjar as a sample and has a with a uniform condition. The data obtained is interpreted as sources 

for the improvement stages through ergo-architecture study. 

Keywords: traditional kitchen, working atmosphere, ergo-architecture principles  

ABSTRAK  

Memasak merupakan salah satu kegiatan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Umumnya di pedesaan seperti 

dapur tradisional di Banjar Tiga Kawan, Desa Penglumbaran, Kabupaten Bangli. Kegiatan ini masih 

menggunakan tungku dengan bahan bakar kayu api. Dari pengamatan awal terlihat adanya suasana kerja yang 

kurang ergonomis, bukaan ventilasi sangat minim. Hal ini menimbulkan pencahayaan, aliran udara sangat minim 

sehingga ruang menjadi lembap, gelap dan pengap. Proses pembakaran pada tungku menimbulkan asap dan 

jelaga sehingga menimbulkan keluhan pribadi yang dipersepsi dengan adanya gangguan pada mata dan 

pernafasan, sehingga menurunkan konsentrasi kerja. Hal ini dipandang perlu untuk diadakan suatu perbaikan 

suasana kerja di dapur yang mengacu pada konsep-konsep ergonomi. Upaya untuk perbaikan tersebut maka 

dirancang tempat kerja yang mengacu pada prinsip arsitektur yang ergonomik. Rancangan penelitian ini adalah 

rancangan sama subjek. Dilakukan terhadap 8 unit dapur tradisional beserta penggunanya di banjar tersebut. 

Data yang diperoleh dimaknai sebagai data masukan untuk langkah perbaikan semestinya dengan kajian ergo-

arsitektur. Dari hasil pengamatan ruang kerja yang tidak nyaman mempengaruhi kesehatan dan produktivitas 

kerja. 

Kata Kunci: dapur tradisional, suasana kerja, prinsip ergo-arsitektur. 

PENDAHULUAN 

Paon, pewaregan  atau dapur adalah salah satu unsur bangunan penting dalam sebuah rumah 
tangga. Di dapur akan kebutuhan konsumsi keluarga dimasak. Menurut keyakinan masyarakat Hindu, 
paon atau dapur ini merupakan salah satu bangunan yang disakralkan. Didalam tata letak arsitektur 
tradisional Bali, paon atau dapur umumnya, diposisikan pada arah selatan. Posisi ini sesuai dengan 
pengider dari Dewata Nawa Sanga, yang menempatkan Dewa Brahma di arah selatan. Logika 
sederhananya, proses memasak di dapur tersebut menggunakan sarana utama api. 

Dapur, utamanya untuk memasak membutuhkan tingkat kenyamanan yang memadai agar pengguna 
di dalamnya dapat melakukan aktivitas dengan baik dan memiliki produktivitas kerja yang optimal. 
Kenyamanan kerja di dapur sangat bergantung pada faktor temperatur dalam ruang, sinar matahari 
yang masuk, sistem penghawaan dan kadar polutan. Variabel ini  selayaknya mendapat prioritas 
dalam rancang bangun yang ramah lingkungan khusunya pada dapur tradisional.  

Dapur pada masyarakat tradisional (khususnya di pedesaan), para ibu rumah tangga memasak masih 
menggunakan tungku masak (jalikan/paon). Meskipun mereka telah melengkapi dapurnya dengan 
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barang yang up to date namun tungku tradisional masih tetap digunakan. Pembakaran pada tungku 
dengan bahan bakar kayu (biofuels) akan menimbulkan polusi udara. Lebih-lebih pada ruangan tanpa 
ventilasi dan cerobong asap yang memadai sehingga para wanita dapat terpapar selama bekerja di 
dapur (Muliartha, 2001).  

Lingkungan kerja yang mengandung kadar polutan seperti gas CO, NO2, SO2, HC dan debu sangat 
irritative terhadap mata dan saluran pernafasan (Wardoyo, 2014). Hasil penelitian Dennis (1997) dan 
Mishra (1999) yang disitir Schumacher (2010) disebutkan bahwa akibat asap dari tungku dapur dapat 
menimbulkan infeksi pada mata dan pernafasan. Wanita yang terpapar bertahun-tahun dapat 
mengakibatkan TBC dan kebutaan (tuberculosis and blindness). Lingkungan kerja yang berasap, 
berdebu, beruap sering menyebabkan pneumokosinosis/edema peparu  (Fardiaz, 2012; Aditama, 
2010; Mukono, 2012). 

Hal ini sesuai dengan pengamatan pendahuluan pada dapur tradisional  di Banjar Tiga Kawan, Desa 
Penglumbaran, Kabupaten Bangli. Diketahui bahwa untuk memasak kebutuhan sehari-hari dan 
kepentingan lainnya masih menggunakan tungku tradisional dengan bahan bakar kayu api. Terlihat 
adanya sikap kerja yang kurang alamiah sehingga menimbulkan keluhan, dengan adanya rasa sakit 
pada pinggang, rasa pengap/sumpek, perih pada mata. Suasana kerja seperti penerangan, 
pencahayaan, aliran udara rata-rata kurang baik. Suasana ini pada akhirnya dapat menurunkan 
konsentrasi kerja dan kelelahan.  

Sikap kurang alamiah terjadi akibat dari tinggi tungku tidak sesuai dengan jangkauan tangan 
pemakainya. Rasa perih pada mata disebabkan dari banyaknya asap dan jelaga yang timbul akibat 
pembakaran yang kurang sempurna. Penerangan dan sirkulasi udara dirasakan kurang. Dengan 
demikian dipandang perlu adanya perbaikan ukuran tungku untuk mengubah sikap kerja, 
memperbaiki sistem pembakaran pada tungku, memperbaiki system pencahayaan, sirkulasi udara 
yang lebih optimum sehingga dapat menurunkan keluhan pribadi, kadar polutan dan menciptakan 
suasana kerja di dapur lebih nyaman.  

 
Gambar 1.  Ruang dalam Dapur Tradisional Masyarakat di Desa Penglumbaran 

Sumber: Foto pribadi 

 
Atas dasar hal tersebut di atas maka perlu mengadakan penelitian tentang perbaikan sikap kerja dan 
suasana kerja yang ergonomis di dapur. Hal ini bertujuan untuk memperbaiki suasana ruang kerja 
dengan mengupayakan, proses pembakaran pada tungku tradisionalnya yang lebih baik, sirkulasi 
udara dan pencahayaan yang baik sehingga dapat menurunkan kadar polutan dan keluhan pribadi 
penggunanya. 

 
Masalahnya: apakah perbaikan sikap kerja, suasana kerja yang ergo-arsitektur di dapur tradisional 
Banjar Tiga Kawan, Desa Penglumbaran, Kabupaten Bangli dapat menurunkan keluhan pribadi 
penggunanya dan meningkatkan produktivitas kerja? 

 
Rancangan Hemat Energi 

Rancangan hemat energi dalam bidang arsitektur adalah meminimalkan penggunaan energi tanpa 
membatasi atau mengubah fungsi bangunan, kenyamanan, maupun produktivitas penghuninya. Hal 
ini juga sejalan dengan pokok pikiran dalam Arsitektur Bioklimatik (Bioclimatic Architec-ture). Misalnya 
mengupayakan potensi alam dengan mengadakan bukaan penerangan ke langit minimal 1 x 5 meter, 
atau minimal 10% dari luas lantai. Untuk sirkulasi udara dibutuhkan minimal 0,35% dari luas lantai 
atau 20% dari seluruh luas jendela. Sempadan samping dan belakang minimal 1 meter( Suptandar, 
1999). 
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Lingkungan Kerja  

Lingkungan kerja menyangkut lingkungan yang dipengaruhi oleh faktor fisik, kimiawi, biologis, 
psikologis dan fisiologis. Kelima faktor ini dapat dijabarkan lebih rinci sebagai berikut: (1) Faktor Fisik 
meliputi penerangan, suhu udara, suara, penerangan, penghawaan, radiasi, vibrasi mekanis, 
kelembaban dan tekanan udara. (2) Faktor kimia meliputi: gas, uap, debu, kabut/awan, asap, benda 
cair dan padat. (3) Faktor biologis meliputi golongan tumbuhan dan hewan. (4) Faktor mental 
psikologis meliputi suasana kerja, hubungan kerja, waktu kerja dan istirahat, kebutuhan (need) dan 
kepercayaan (belief). (5) Faktor fisiologis meliputi konstruksi mesin, sikap/posisi kerja dan cara kerja 
(Grandjean,1988). 

Sikap Dan Posisi Kerja 

Pertimbangan ergonomi terhadap sikap kerja sangatlah penting. Sikap kerja berpengaruh sangat 
signifikan terhadap keluhan subjektif pemakai (Susilowati, 2000) karena sikap kerja yang tidak 
alamiah dan dipaksakan sangatlah kurang menguntungkan, lebih-lebih dilaksanakan dalam waktu 
yang relatif panjang. Karena hal ini akan mengakibatkan pekerja cepat lelah, konsentrasi menurun, 
membuat kesalahan dan juga dapat menderita suatu penyakit akibat kerja (Pheasant, 1988; 
Bridger,1995).  

Perbaikan Tungku Berorientasi pada Teknologi Tepat Guna 

Penerapan teknologi tepat guna di pedesaan seharusnya memenuhi kriteria sebagai berikut: (Nala, 
1991): (1) Secara teknis lebih efisien (diputuskan oleh warga desa sendiri). (2) Tidak bertentangan 
dengan adat, agama dan sosial budaya setempat. (3) Tidak merusak lingkungan. (4) Menjamin 
keselamatan, keamanan, dan kesesuaian pemakainya. (5) Secara ekonomis lebih menguntungkan. 
(6) Hemat energi. Dan lain-lain. 

Perencanaan dapur yang baik lebih detail dijabarkan antara lain: (1) Memberikan kenikmatan bekerja 
di dapur, (menghemat waktu dan tenaga). (2) Memberi suasana segar/nyaman dan menarik selama 
bekerja didapur. (3) Mudah dibersihkan atau dirawat. Dengan demikian akan dapat memperkecil 
biaya,  menghemat waktu, mengurangi beban tambahan, optimalisasi alat (Susilowati, 2000). 

Standar Kenyamanan Lingkungan Kerja 

Kenyamanan sangat ditentukan oleh adanya keseimbangan antara faktor dalam diri manusia dengan 
faktor lingkungan luar yang, sehingga tubuh tidak perlu menimbulkan reaksi untuk menjaga 
keseimbangan tersebut (Sujadnja, 1998; Musyafa, 2000). Beberapa standar kenyamanan dari SNI 03-
6197-2000 tentang konservasi energy pada system pencahaayan merekomendasikan: (1) 
Penerangan/tingkat pencahayaan di dapur 250 lux. (2) Suhu udara di tempat kerja diklasifikasikan 
menjadi 6 tingkatan antara lain: terlalu dingin (20

o
C), nyaman dingin (23

o
C), nyaman (26

o
C),  nyaman 

panas (29
o
C), terlalu panas (32

o
C), sangat terlalu panas (35

o
C). (Musyafa, 2000). (3) Kelembaban di 

tempat kerja adalah : 70 – 80 % (Manuaba, 2002). (4) Udara dan sirkulasinya di tempat kerja 2 
m/detik  dengan kelembaban (RH) 60%.) (Mukono, 2012). 

Pencemaran Udara 

Hasil penelitian WHO yang dikutip Wardoyo (2010) melaporkan pencemaran udara di dalam ruangan 
(indoor air pollution) dapat menyebabkan infeksi saluran pernafasan. Pencemaran udara dapat 
berupa: uap, asap, awan, kabut, fume, gas, partikel debu (dust), sat cair dan juga benda padat. 
Beberapa komponen pencemaran udara yang disebabkan oleh proses pembakaran diantaranya: 
Karbon monoksida (CO), Nitrogen Oksida (NOx), Debu (Suspended Particulate Matter), Dan 
pencemar udara lainnya. 

Upaya Pengelolaan Lingkungan Kerja 

Beberapa upaya untuk menangani dampak dari pencemaran yang terjadi di dapur antara lain: (1) 
Mengendalikan arah asap pembakaran dan membuang secepatnya melalui hood. (2) Memperbaiki 
sistem pembakaran sehingga terjadi pembakaran yang lebih sempurna, dengan jalan modifikasi alat 
pembakar (tungku), menggunakan bahan bakar alternatif yang ramah lingkungan seperti bioarang. 
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METODE PENELITIAN 

Penelitian ini bersifat deskriptif, kuantitatif. Inti dari penelitian ini adalah mengkategorikan dan 
mengkorelasikan variasi/ keanekaragaman variable kenyamanan pada dapur tradisional di Banjar 
Tiga Kawan, Desa Penglumbaran, Kabupaten Bangli. Sedangkan suhu udara, kelembapan udara, 
aliran udara, pencahayaan, diakumulasi sebagai komponen kenyamanan di lokasi sekitarnya. (a) 
Metoda Pengumpulan Data, perolehan data dan informasi yang diperlukan dengan menggunakan 
teknik pengumpulan data melalui studi lapangan dan studi kepustakaan. Studi lapangan dengan cara: 
Observasi, pengukuran, melakukan wawancara terstruktur dengan penghuni yang dijadikan sampel 
penelitian. (b) Pengolahan Data, seluruh data  yang diperoleh, dikumpulkan, dianalisis dan sintesis 
secara deskriftip kuantitatip untuk pembahasan lebih lanjut. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pengukuran dilaksanakan pada 8 (delapan) unit dapur tradisional sebagai sampel beserta persepsi 
penghuninya terhadap kenyamanan thermal dan visual yang dirasakan. Pengukuran variabel 
kenyamanan meliputi suhu ruangan, kelembapan, kecepatan angin, dan penerangan. 

Dari data pengukuran dapat di maknai bahwa kondisi iklim mikro di Banjar Tiga Kawan berada pada 
kategori nyaman panas (sekitar 29

o
C). Kelembapan udara di atas kelembapan normal (60%). 

Kecepatan angina, pada daerah di dalam  ruangan dapur sangat rendah bahkan diam ( tidak ada 
angin). Namun di luar ruangan angin sekali-kali terasa kencang (0,2 - 6,9 m/det). Penerangan di 
dalam ruang dapur, untuk seluruh dapur yang di survey sangat kurang bahkan gelap. Rerata (28,5 lux 
– 86,8 lux).  

Hasil wawancara, beberapa pengguna menyatakan kerja di dapur sebagai berikut: (1) Penguna 
merasa sudah nyaman 37,5% dan sangat nyaman 12,5%, selebihnya kurang nyaman 50%. Hal ini 
bisa dipahami karena pengguna telah “biasa” bekerja sedemikian adanya pada dapur sejak dahulu. 
Secara kasat mata terlihat adanya sikap kerja yang dipaksakan (tidak alamiah). Terutama pada sikap 
kerja angkat dan angkut di dapur. (2) Pengguna merasa tidak gerah kerja di dapur 37,5%, gerah 
37,5%, sangat gerah 25% karena aliran udara terasa kurang bahkan diam. (3) Pengguna merasa 
kurang terang bekerja akibat penerangan (87,5%), terang (12,5%). 

Dari fenomena ini diusulkan pada pemilik dapur agar melakukan perbaikan diantaranya: (1) 
Pembukaan bidang dinding minimal 10% dari luas dapurnya. Ditata pada ke dua bidang yang 
berhadapan. Hal ini untuk menciptakan sirkulasi udara yang menyilang. Aliran udara di dapur selain 
untuk penghawaan alami, juga memperbaiki sistem pembakaran pada tungku.(memenuhi standar 
volume udara pertukaran dan alirannya). (2) Menggantikan 1 – 2 lembar atap gentengnya dengan 
genteng kaca. Hal ini dimaksudkan untuk menambah cahaya matahari masuk ruangan. (sehingga 
memenuhi standar penerangan ruangan, sesuai dengan tingkat ketelitian kerja). (3) Sikap kerja di 
dapur. Untuk tungku (paon, jalikan) yang rata dengan lantai di beberapa bangunan dapur 
menyebabkan kerja membungkuk (sikap kerja paksa). Disarankan untuk mengangkat tungkunya 
sedemikian rupa, sehingga panci besar atau dandang di atas tungku setinggi 15 cm dibawah siku 
pengguna. Dengan demikian sikap kerja kuhusnya untuk angkat dan angkut tidak lagi membungkuk. 
Sikap kerja alamiah dapat menghindarkan cidera akibat kerja, sekaligus dapat meningkatkan 
produktivitas.   

KESIMPULAN 

Kenyamanan merupakan salah satu tujuan karya arsitektur. Tidak ada karya arsitektur yang tidak 
memikirkan masalah kenyamanan ruang. Demikian juga pada bidang ergonomik, masalah 
kenyamanan menjadi prioritas, karena bekerja pada ruangan yang kurang nyaman tidak menutup 
kemungkinan timbul cidera akibat kerja dan penurunan produktivitas. 

SARAN 

Nilai kenyamanan memang sangat subjektif, namun dalam rancang bangun suatu ruangan hendaknya 
tetap mengacu dan memenuhi nilai standar kenyamanan. Sesuai dengan batasan, kemampuan, 
kebolehan kodrati penggunanya secara rasional. Sehingga cidera diminimalisasi, sekaligus 
produktivitas  kerja dapat dimaksimalkan. Sekilas suasana pada objek penelitian di banjar Tiga Kawan 
Desa Penglumbaran Bangli. 
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Gambar 2. Pintu Masuk Banjar 

Dinas Tiga Kawan 

Gambar 3. Pura Puseh dan Bale 

Agung Banjar Tiga Kawan 

Gambar 4. Tampak Luar Bangunan 

Dapur dengan Kondisi Semi 

permanen 

Gambar 5. Ruang dalam Dapur 

Tradisional. Terlihat Areal Kerja dan 

Suasana di Dapur Kurang Nyaman 

Gambar 6. Salah Satu Sosok Dapur 

Tradisional yang Dipertahankan 

Keasliannya Permanen 

Gambar 7. Ruang Dalamnya, Selain 

Untuk Memasak, Juga Untuk Tidur 

dan Kegiatan Lainnya (Multi Fungsi) 
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