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ABSTRAK 
 

 

 

 

 

Suku Using atau biasa disebut Osing terletak di Provinsi Jawa timur tepatnya pada 

Kabupaten Banyuwangi yang tersebar di beberapa kecamatan, yaitu Kecamatan Glagah, 

Kecamatan Rogojampi dan Kecamatan Singojuruh. Desa dari ketiga kecamatan tersebut 

yang masih mempertahankan Arsitektur Rumah Adat suku Osing yaitu Desa Aliyan, Desa 

Kemiren, Desa Olehsari dan Desa Alasmalang. Rumah Adat Suku Osing ini dibangun 

berdasarkan potensi budaya, tradisi, dan aktivitas masyarakat sekitar, sehingga rumah 

adat ini selaras dengan alam sekitarnya. Rumah Adat Suku Osing ini menggunakan 

material yang banyak ditemui di sekitar desa, yang secara tidak langsung menggunakan 

menunjukkan bahwa rumah ini menerapkan pendekatan ekologi. Penggunaan material 

dinding yang terbuat dari gedhek dan kedug membuat suhu ruangan tidak terlalu tinggi, 

karena material ini memiliki celah-celah tipis yang dapat membuat perputaran udara 

dalam ruangan, material dinding ini juga menyerap panas berlebih. Celah-celah yang ada 

di ampik-ampik dan dinding juga membuat rumah ini mendapatkan pencahayaan alami 

dari matahari yang tidak berlebih, cahaya ini cukup untuk membantu kegiatan dalam 

rumah tanpa harus menggunakan cahaya buatan. Bentuk atap yang tinggi dan meruncing 

ke atas berfungsi untuk mengalirkan udara, dan bentuk atap yang runcing membuat aliran 

air hujan jatuh dengan cepat ke tanah. Penelitian ini dilakukan dengan metode observasi 

lapangan, yaitu dengan melakukan pengamatan pencatatan secara sistematik terhadap 

unsur-unsur yang tampak dalam suatu gejala atau gejala-gejala pada objek penelitian dan 

melakukan pengukuran. Objek studi pada penelitian ini adalah Desa Aliyan dan Desa 

Kemiren dan memfokuskan pembahasan pada faktor-faktor pencahayaan rumah adat. 

 

 

Kata kunci : arsitektur tradisional, rumah adat, dan pencahayaan.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang 

 

Indonesia merupakan negara yang memiliki keanekaragaman suku dan 

budaya dapat dilihat dari aspek Arsitektur Rumah Adat yang tidak lepas dari ciri 

khas pada setiap Kepulauan di Indonesia. Diantaranya yang masih 

mempertahankan Arsitektur Rumah Adat hingga saat ini yaitu suku Using atau 

biasa disebut Osing yang terletak di Provinsi Jawa timur tepatnya pada Kabupaten 

Banyuwangi yang tersebar di beberapa kecamatan, yaitu Kecamatan Glagah, 

Kecamatan Rogojampi dan Kecamatan Singojuruh. 

Desa dari ketiga kecamatan tersebut yang masih mempertahankan 

Arsitektur Rumah Adat suku Osing yaitu Desa Aliyan, Desa Kemiren, Desa 

Olehsari dan Desa Alasmalang. Dari keempat desa tersebut, penulis 

mengobservasi di dua desa, diantaranya Desa Aliyan dan Desa Kemiren. 

 Pencahayaan rumah adat menggunakan pencahayaan buatan dan 

pencahayaan alami, tetapi penggunaan pencahayaan alami yang berasal dari sinar 

matahari lebih diutamakan. Pencahayaan alami memiliki tiga hal yang harus 

diperhatikan, yaitu pembayangan yang masuk kedalam ruangan, pengaturan letak 

dan dimensi bukaan dan pemilihan warna dan tekstur permukaan dalam dan luar 

ruangan.[1] 

 Faktor tersebut berlaku juga untuk pencahayaan pada rumah adat suku 

Osing. Pada observasi kali ini akan mengevaluasi pencahayaan pada beberapa 

rumah adat suku Osing di Desa Aliyan dan Desa Kemiren. 
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1.2 Rumusan Masalah 

• Apa saja sumber pencahayaan alami pada rumah adat suku Osing? 

• Bagaimana kondisi pencahayaan pada rumah adat suku Osing? 

• Bagaimana perbandingan intensitas cahaya antara standar intensitas 

cahaya dengan kondisi ekisting? 

 

1.3 Maksud dan Tujuan 

Adapun maksud dan tujuan dari laporan observasi ini adalah: 

• Mengetahui sumber pencahayaan alami pada rumah adat Suku Osing. 

• Mengetahui tentang arsitektur tradisional Suku Osing khususnya  di Desa 

Aliyan dan Desa Kemiren. 

• Observasi dilakukan untuk menghitung tentang pencahayaan pada rumah 

tradisional Suku Osing di Desa Aliyan dan Desa Kemiren. 

• Mengtahui kebutuhan pencahayaan berdasarkan aktivitas. 

• Mendapatkan prinsip-prinsip pencahayaan dari hasil pengujian teori yang 

ada. 

• Untuk mengetahui hubungan antara arsitektur rumah tinggal dengan 

pencahayaan rumah tradisional. 

 

1.4 Kepentingan 

• Memberi pengetahuan kepada mahasiswa agar lebih memahami faktor-

faktor pencahayaan rumah adat suku Osing di Banyuwangi, Jawa Timur 

dan menambah pengetahuan kepada mahasiswa akan kekayaan budaya 

dan bangunan tradisional Indonesia. 

 

1.5 Sistematika Penulisan 

Penulisan laporan ini memiliki sistematika penulisan yang terdiri dari: 

BAB I 

Pada bab ini terdiri dari latar belakang dari laporan ini, rumusan masalah, 

maksud dan tujuan penelitian, kepentingan penelitian, serta sistematika penulisan 

laporan. 
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BAB II 

Bab ini merupakan kajian-kajian teori yang berasal dari berbagai sumber, 

baik sumber elektronik (e-book dan internet) maupun non elektronik (buku dan 

jurnal). Pada bab ini berisikan informasi mengenai suku osing, informasi 

mengenai rumah tinggal, dan teori pencahayaan.  

 

BAB III 

Pada bab ini merupakan metode penelitian yang digunakan. Bab ini 

berisikan teknik pengumpulan data. Penelitian ini menggunakan teknik survey 

observasi dan studi literature. Bab ini juga berisikan metode analisis data dan 

metode pengambilan kesimpulan. 

 

BAB IV 

Bab ini merupakan hasil observasi penelitian yang dilakukan oleh 

kelompok. Pada bab ini berisikan data mengenai Desa Aliyan dan Desa Kemiren, 

hasil pengukuran penelitian, serta pembahasan yang merupakan analisis serta 

perbandingan dari desa satu dengan desa yang lainnya. 

 

BAB V 

 Bab ini merupakan kesimpulan dari observasi penelitian yang dilakukan 

oleh kelompok. Pada bab ini berisikan kesimpulan dari beberapa data yang telah 

dianalisis pada bab sebelumnya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 4 

 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Suku Osing 

2.1.1 Sejarah Suku Osing 

Suku Osing adalah penduduk asli Banyuwangi atau bisa juga disebut 

sebagai “wong Blambangan” dan merupakan mayoritas penduduk di beberapa 

kecamatan di Kabupaten Banyuwangi. Suku Osing merupakan sub suku Jawa. 

Sejarah Suku Osing diawali pada akhir masa kekuasaan Majapahit seekitar tahun 

1478 M. Perang saudara dan pertumbuhan kerajaan-kerajaan Islam terutama 

Kesultanan Malak mempercepat jatuhnya Majapahit. Setelah kejatuhannya, 

orang-orang majapahit mengungsi ke beberapa tempat, yaitu lereng Gunung 

Bromo (Suku Tengger), Blambangan (Suku Osing) dan Bali. Kedekatan sejarah 

ini terlihat dari corak kehidupan Suku Osing yang masih menyiratkan budaya 

Majapahit.[2] 

Kerajaan Blambangan, yang didirikan oleh masyarakat osing adalah 

kerajaan terakhir yang bercorak Hindu. Kata “Osing” dalam Bahasa Osing sendiri 

bisa diartikan “tidak”, sehingga ada anekdot yang mengkisahkan tentang 

keberadaan orang Osing itu sendiri, ketika ornag asing bertanya kepada orang 

banyuwangi bahwa kalian orang Bali atau orang Jawa? mereka menjawab dengan 

kata “Osing” yang diartikan tidak keduanya. Suku Osing berbeda dengan Suku 

Bai dalam hal stratifikasi social. Suku Osing tidak mengenal kasta seperti halnya 

Suku Bali, hal ini banyak dipengaruhi oleh agama Islam yang dianut oleh 

sebagian besar penduduknya.[3] 

Rumah adat Suku Osing masih dipertahankan dibeberapa daerah di 

Banyuwangi Beberapa desa yang masih memperlihatkan kekhasan budaya Osing, 

bahkan disebut pusat komunitas Osing adalah Desa Kemiren, Kecamatan Glagah 

dan Desa Aliyan, Kecamatan Rogojampi.[4] Menurut Yuliatik dan Puji [5] rumah 

Osing memiliki tampilan ruang yang sederhana dan identic dengan rumah 

kampung. Hal ini berkaitan erat dengan struktur social pada masyarakat Osing 

yang mewakili lapisan masyarakat biasa. Keberadaan rumah adat Suku Osing 
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yang masih dipertahankan, bahkan dilestarikan dan dikembangkan kembali di 

beberapa kawasan. 

 

2.1.2 Rumah Adat Suku Osing 

 

Rumah Adat Suku Osing dibagi menjadi tiga jenis berdasarkan bentuk 

atap yaitu Cerocogan, Baresan, dan Tikel Balung. Jenis-jenis atap ini dahulunya 

dijadikan penanda strata sosial yang ada di masyarakat Suku Osing. Cerocogan 

merupakan atap bagi kaum yang kurang mampu, Baresan merupakan atap bagi 

kaum ekonomi menengah, dan Tikel Balung merupakan atap bagi kaum ekonomi 

tinggi. Namun, di zaman modern ini sebagian besar rumah penduduk telah 

menggunakan gabungan dari ketiga jenis atap tersebut. 

 

(Gambar 2.1 Rumah Adat Tipe Baresan, Cerocogan, Dan Tikel Balung  

(Sumber: Wijaya Y. Pricillia, Purwanto A. Steffi. 2017) 

 

Pemakaian bahan bangunan yang ringan dan terbuka menjadi hal yang 

penting di daerah tropis basah. Karena penurunan temperatur di malam hari sangat 

sedikit. Material utama Rumah adat ini adalah Kayu Bendo yang banyak 

ditemukan di seluruh daerah Banyuwangi. Kayu ini dipilih sebagai material utama 

karena kayu ini tidak terlalu keras namun kuat, tidak disukai rayap, dan ringan. 

Kayu Bendo digunakan sebagai pondasi utama bangunan dan kadang digunakan 

sebagai dinding. Selain itu, digunakan juga anyaman bambu yang biasa disebut 

dengan gedhek sebagai dinding, dilengkapi dengan ikatan tali tampar kedug yang 

terbuat dari sabut pohon aren. Pekerjaan utama mereka sebagai petani membuat 

mereka berpikir bahwa penggunaan alas lantai tidak diperlukan sampai tahun 

1900’an, barulah mereka mulai menggunakan material bangunan untuk alas 

lantai. 
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Rumah Adat Suku Osing ini dibangun berdasarkan potensi budaya, tradisi, 

dan aktivitas masyarakat sekitar, sehingga rumah adat ini selaras dengan alam 

sekitarnya. Indonesia yang memiliki iklim tropis dan bercurah hujan tinggi 

mempengaruhi bentuk dan penggunaan material rumah adat ini.Rumah Adat Suku 

Osing ini menggunakan material yang banyak ditemui di sekitar desa, yang secara 

tidak langsung menggunakan menunjukkan bahwa rumah ini menerapkan 

pendekatan ekologi desain. Penggunaan material dinding yang terbuat dari gedhek 

dan kedug membuat suhu ruangan tidak terlalu tinggi, karena material ini 

memiliki celah-celah tipis yang dapat membuat perputaran udara dalam ruangan, 

material dinding ini juga menyerap panas berlebih. Celah-celah yang ada di 

ampik-ampik dan dinding juga membuat rumah ini mendapatkan pencahayaan 

alami dari matahari yang tidak berlebih, cahaya ini cukup untuk membantu 

kegiatan dalam rumah tanpa harus menggunakan cahaya buatan. Bentuk atap yang 

tinggi dan meruncing ke atas berfungsi untuk mengalirkan udara, dan bentuk atap 

yang runcing membuat aliran air hujan jatuh dengan cepat ke tanah. 

Keunikan yang dimiliki rumah adat ini terletak pada konstruksi bangunan 

yang dapat dibongkar dan dipasang menggunakan sistem tanding tanpa paku tapi 

menggunakan sasak pipih bernama paju. Bila seorang anak pria akan menikah 

sang orang tua akan membangun sebuah rumah untuk anak mereka, rumah yang 

dibangun adalah rumah adat jenis Tikel Balung. Setelah menikah, jika sang suami 

ikut istri, dan kebetulan memiliki lahan kosong, maka rumah yang dibangun itu 

dipindah ke lahan tersebut. [6] 
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(Gambar 2.2 Organisasi Ruang Rumah Adat Osing 

(Sumber: Suprijanto Iwan. 2002) 

Menurut Wijaya Y. Pricillia [6], Organisasi ruang terdiri dari 3 bagian, 

yaitu: 

• Bale 

Merupakan bagian depan rumah yang berfungsi sebagai ruang 

menjamutamu dan ruang melakukan kegiatan adat. 

• Amper 

Bagian rumah paling depan yang biasanya disebut teras. Teras ini 

berfungsi sebagai pekarangan yang biasa ditanami bunga atau pohon 

berbuah. 

• Njerumyah 

Bagian dalam rumah yang privat disebut dengan ruang keluarga. Di area 

ini terdapat area- area tidur keluarga, area tidur tidak dibatasi 

menggunakan dinding tetapi hanya ditandai dengan penggunaan selambu 

pada tempat tidur. Dalam njerumyah terdapat empat tiang (saka Tepas) 

melambangkan musyawarah dan penyatuan kedua belah pihak orang tua 

saat anak- anak mereka menikah. 

• Pawon 

Pawon merupakan area servis yaitu dapur berfungsi sebagai tempat 

memasak. Selain sebagai tempat memasak pawon juga berfungsi sebagai 
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area melakukan pekerjaan rumah tangga, seperti mencuci, menyetrika, dan 

sejenisnya.Ruang utama Rumah Adat Osing ini adalah Bale, Njerumyah, 

dan Pawon. Sedangkan ruang penunjangnya yaitu, amper, ampok, dan 

pendopo.Karakteristik masing-masing ruang disesuaikan dengan fungsi 

dan aktivitas sebagai wadah pemenuhan kebutuhan sehari-hari, dimana 

masing-masing ruang dipengaruhi oleh penilaian makna kegiatan yang 

dilakukan serta siapa yang menghuni atau melakukan kegiatan di bagian 

tersebut. 

Struktur utama rumah adat ini yaitu dengan empat tiang utama yang 

disebut saka guru, dengan menggunakan sistem tanding tanpa 

menggunakan paku melainkan sasak pipih (paju). Berikut bagian-bagian 

konstruksi rumah adat ini; 

• Saka Tepas 

Empat tiang utama penyangga rumah yang terletak di tengah bangunan. 

Empat tiang ini memiliki makna persatuan dua belah pihak keluarga, 

seperti dua orang tua dan besannya. Dengan empat tiang ini bermakna 

harapan akan kedamaian dan keharmonisan rumah tangga anak-anak 

mereka. 

• Jait Cendek dan Dowo 

Merupakan pengikat saka tepas, berfungsi sebagai pengikat struktur 

utama. jait cendek merupakan tiang pengikat yang berada di samping 

kanan dan kiri saka tepas, sedangkan jait dowo mengikat bagian depan dan 

belakang saka tepas. 

• Ander dan Reng 

Ander adalah tiang penyangga dan kerangka atap. Reng adalah tiang 

penyangga genteng yang disusun secara vertikal dan horizontal, gabungan 

reng ini disebut sebagai Rab. Rab berasal dari kata Rabi yang berarti 

menikah atau berumah tangga dalam Bahasa Osing. Susunan vertikal dan 

horizontal dari reng dilambangkan sebagai dua orang suami istri yang 

saling bahu membahu. 

• Doplak 
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Adalah ukiran yang berada dibawah ander. Setiap rumah memiliki doplak 

yang berbeda- beda. Ukiran khas Banyuwangi ini memiliki banyak motif, 

diantaranya motif batik Gajah Oling. 

• Ampik-ampik 

Adalah dinding kayu yang berada di depan ander. Ampik-ampik berbentuk 

segitiga ini biasa dibuat dengan papan kayu yang kadang diberi ukiran 

khusus bagi pemilik rumah yang ingin memberikan kesan berbeda untuk 

rumahnya (sebagai dekorasi/hiasan). 

• Lambyang dan Lambyang Pekul 

Lambyang adalah kayu yang terletak dibawah ampik-ampik yang 

berfungsi sebagai penguat konstruksi utama saka tepas yang disatukan 

dengan glandar. Sedangkan Lambyang Pekul adalah kayu yang terletak di 

tengah bangunan sebagai penguat njait dowo. 

• Glandar 

Adalah kayu yang berfungsi sebagai penguat konstruksi utama, disatukan 

dengan Lambyang. 

• Ampog 

Adalah atap tambahan yang berada di samping rumah yang berfungsi 

sebagai penghalang air hujan agar tidak mengenai dinding secara 

langsung. 

• Hek 

Hek yang berfungsi sebagai pembatas antara njerumah dengan amper, 

beberapa rumah menggunakan hek sebagai pembatas antara Bale dengan 

Pendopo. Hek biasanya berbentuk tiang-tiang yang memiliki tinggi sekitar 

satu meter. Tiang-tiang ini biasanya terbuat dari kayu bendo, dan pada 

beberapa rumah ditemukan ukiran-ukiran khusus berdasarkan pemilik 

rumah masing-masing. 

• Gedheg 

Adalah dinding khas Rumah Adat Suku Osing yang terbuat dari anyaman 

bambu dan diperkuat dengan tali tampar kedug yang terbuat dari serat 

kayu pohon aren. 

• Gebyug 
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Adalah dinding yang memiliki ukiran dan terbuat dari kayu.Gebyug dapat 

ditemukan di dalam maupun di sisi luar rumah sebagai dinding utama. 

• Genteng 

Adalah atap yang terbuat dari tanah liat. Genteng berfungsi sebagai 

penghalang air hujan dan sinar matahari ke dalam rumah. 

• Bentur 

Adalah sebutan untuk halaman rumah (pekarangan) yang oleh masyarakat 

Suku Osing biasa ditanami dengan tanaman-tanaman. 

 

Selain inti rumah yang terdiri atas bale, jrumah dan pawon, bagian luar 

rumah terdiri atas halaman depan, amper, ampok dan halaman samping. 

Kebutuhan akan bagian luar rumah ini bersifat sekunder-tersier. Amper atau 

ampiran berfungsi ‘menerima’ tamu untuk mampir meskipun sebatas tetangga , 

wujudnya adalah ters rumah. Ada sedikit hal yang berlawanan bahwa selain sifat 

tertutup, juga memiliki sifat terbuka yang dalam pembentukkan ruang tersebut 

exclusion process. Rapoport menyatakan bahwa proses ini menyebabkan adanya 

‘batas’ dan menekankan pada identitas sosial sehingga membagi ‘kota’ menjadi 2 

kelompok, yaitu kelompok masyarakat yang mempunyai kesamaan sifat 

(homogeneity) dan kelompok masyarakat yang mempunyai perbedaan sifat 

(diversity). Smith juga berpendapat bahwa keinginan untuk berkelompok, 

membuat terjadinya teoriti yang dikontrol oleh kelompok tersebut. Jadi exclusion 

process ini adalh suatu proses yang berawal dari dalam individu yang memiliki 

kesamaan karakter untuk berinteraksi sehingga dalam kasus ini adalah ada proses 

privatisasi. 

Ampok merupakan ruangan tambahan yang terdapat disamping kanan-kiri 

/ serambi rumah berfungsi sebgai ruang transisi dari luar dan dalam rumah. Ada 

hal yang menarik sebagai ciri rumah tradisional yaitu lumbung atau tempat untuk 

menanam padi. Meskipun dalam proses pembentukan permukiman, kebanyakan 

penduduk memiliki kesamaan dalam hal kesenian, juga ada sisi agraris sebgai 

petani. Lumbung diletakkan pada bagian depan rumah lumbung padi dimasukkan 

ke dalam rumah yang pada umumya diletakkan di dalm pawon. 
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Orientasi rumah Osing dapat dibedakan atas pertimbangan kosmologis dan 

praktis. Rumah osing yang dibangun pada masa lalu (saat ini merupakan rumah 

warisan turun- temurun) memiliki orientasi kosmologis yaitu Utara-Selatan (lebih 

tepatnya Timur Laut-Barat Daya), yang dipengaruhi oleh kepercayaan terdahulu, 

dimana rumah tidak boleh menghadap gunung. Kepecayaan ini diperkirakan 

merupakan pengaruh dari Bali, dimana orientasi terbaik menghadap kaja-kangin. 

Rumah-rumah yang dibangun pada saat ini memiliki arah orientasi yang lebih 

didasarkan pada kemudahan pencapaian dan sirkulasi. Perubahan (pergeseran) ini 

dilatarbelakangi oleh masuknya Islam, yang menggeser nilai-niali lama dari 

kepercayaan terdahulu (animism dan Hindu-Ciwa).[6] 

 

2.2 Rumah Tradisional 

Rumah tradisional merupakan suatu bangunan dengan struktur, cara 

pembuatan, bentuk dan fungsi serta ragam hias yang memilki ciri khas tersendiri, 

diwariskan secara turun – temurun dan dapat digunakan untuk melakukan 

kegiatan kehidupan oleh penduduk sekitarnya. 

Rumah tradisional dibangun dengan cara yang sama oleh beberapa penduduk 

yang dahulu tanpa atau sedikit sekali mengalami perubahan-perubahan sehingga 

rumah tradisional terbentuk berdasarkan tradisi yang ada pada masyarakat. Rumah 

tradisional juga disebut rumah adat atau rumah asli atau rumah rakyat. 

Konsumsi energi pada rumah adat adalah pemakaian energi untuk 

menunjang pencahayaan, penghawaan, kenyamanan didalam bangunan. Pada 

bangunan modern, pencahayaan, penghawaan, dan kenyamanan didalam 

bangunan memakai energi listrik, sedangkan untuk rumah adat pada umumnya 

tidak ada jaringan listrik. 

a. Pencahayaan 

Pencahayaan pada siang hari pada rumah adat didapatkan dari sinar alami 

siang hari melalui pembukaan jendela, pintu, bukaan-bukaan pada dinding, celah-

celah yang ada pada dinding (dinding papan, dinding anyaman bambu, dan lain-

lain). Karena rumah adat tidak menuntut tingkat iluminasi pencahayaan dalam 

ruang cukup besar (± 250 Lux dalam ruang dapat dipakai untuk menulis dan 
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membaca tulisan). Maka sinar alami yang masuk dan tidak memerlukan tingkat 

iluminasi pencahayaan dalam ruang kecil, maka pencahayaannya dianggap cukup. 

b. Penghawaan di dalam ruang 

Pada rumah adat untuk mendapatkan aliran udara yang masuk didalam 

bangunan didapat melalui pembukaan jendela, pintu, lubang atau celah-celah 

dinding. Udara yang masuk didalam ruangan sudah merupakan udara yang tidak 

bersuhu tinggi (panas), karena sudah melati terlebih dahulu lingkungan yang 

sejuk, rindang (banyak pohon). 

Bangunan tradisional jawa masih sangat memperhatikan arah mata angin 

untuk menentukan orientasi bangunan, biasanya di sesuaikan dengan hitungan 

kelahiran si pemilik rumah, disisi laian di jawa juga menganal kepercayaan 

terhadap utara selatan, meskipun pada kenyataannya utara-selatan secara ilmiah 

dipahami merupakan arah hadap yang paling nyaman jika di kaitkan kedudukan 

pulau jawa dengan lintasan matahari sepanjang tahun. 

Pencahayaan pada rumah adat umumnya merupakan pencahayaan alami. 

Cahaya matahari dapat masuk melalui bukaan yang ada pada rumah tersebut. 

Salah satu bukaan yang dapat membuat sinar matahari dapat masuk yaitu melalui 

pintu rumah. Demikian juga dapat melalui jendela apabila jendela tersebut dalam 

keadaan terbuka. Sehingga tiap ruang dapat mempunyai sumber cahaya alami. 

Perpaduan pintu pada rumah adat ada juga yang berbentuk pintu tergabung 

dengan jendela krepyak pada bagian atas pintu tersebut, dengan demikian apabila 

pintu tersebut dalam keadaan tertutup udara segar dan pantulan cahaya tetap dapat 

masuk kedalam ruang [8]. 

 

2.3 Pencahayaan 

2.3.1 Teori Pencahayaan 

Menurut ILO (1998)[9], Pencahayaan dapat dibedakan menjadi lima 

macam berdasarkan distribusi cahayanya yaitu: (a) Pada sistem pencahayaan 

langsung, terdapat 90–100% cahaya diarahkan secara langsung ke benda-benda 

yang perlu diterangi. Sistem ini paling efektif dalam mengatur pencahayaan. Akan 

tetapi sistem ini memiliki kelemahan, yaitu dapat menimbulkan bayangan serta 

kesilauan yang dapat mengganggu penyinaran langsung atau karena pantulan 
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cahaya. (b) Distribusi pencahayaan semi langsung (semi direct lighting), terdapat 

60–90% cahaya diarahkan langsung kepada benda-benda yang perlu diterangi, 

lalu sisanya akan dipantulkan ke langit-langit dan dinding. (c) Distribusi 

pencahayaan difus (general diffuse lighting), terdapat 40–60% cahaya diarahkan 

kepada permukaan yang perlu diterangi, lalu sisanya menerangi langit-langit dan 

dinding untuk kemudian dipantulkan. (d) Distribusi pencahayaan semi tidak 

langsung (semi indirect lighting), terdapat 60–90% cahaya diarahkan ke langit-

langit dan dinding bagian atas lalu sisanya ke bawah. (e) Distribusi pencahayaan 

tidak langsung (indirect lighting), terdapat 90–100% cahaya diarahkan ke langit-

langit dan dinding bagian atas kemudian dipantulkan untuk menerangi seluruh 

ruangan. 

 

2.3.2 Faktor-Faktor Pencahayaan 

Hal yang harus diperhatikan pada Pencahayaan alami ada tiga, yaitu: (1) 

pembayangan untuk menjaga agar sinar matahari langsung tidak masuk ke dalam 

ruangan melalui bukaan. (2) Pengaturan letak dan dimensi bukaan untuk mengatur 

agar cahaya bola langit dapat dimanfaatkan dengan baik. (3) Pemilihan warna dan 

tekstur permukaan dalam dan luar ruangan untuk memperoleh pemantulan yang 

baik tanpa menyilaukan mata.[1] 

Strategi dasar ini digunakan sebagai acuan untuk merancang desain 

pencahayaan alami. (1) orientasi, terdapat empat arah cahaya matahari yang 

mempengaruhi baik buruknya kualitas cahaya yaitu: orientasi arah selatan dan 

utara adalah yang yang terbaik dalam pencahayaan alami, sedangkan arah barat 

dan timur tidak terlalu baik karena hanya menerima sinar matahari setengah setiap 

harinya; (2) pencahayaan melalui atap, bukaan horizontal memiliki beberapa 

keuntungan untuk pencahayaan alami dan juga bukaan horizontal menerima lebih 

banyak cahaya dari bukaan vertikal; (3) bentuk, bentuk bangunan yang ideal agar 

cahaya matahari dapat masuk adalah bentuk bangunan ramping; (4) perencanaan 

ruang terbuka memiliki keuntungan untuk membawa cahaya masuk ke dalam 

ruangan; (5) warna, untuk penggunaan warna ruang luar dan dalam sebaiknya 

menggunakan warna ringan seperti putih; (6) bukaan, gunakan jendela tinggi 

untuk mendapatkan pencahayaan alami yang baik.[10] 
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Sistem pencahayaan gabungan dianjurkan digunakan untuk : 

1. Tugas visual yang memerlukan tingkat pencahayaan yang tinggi. 

2. Memperlihatkan bentuk dan tekstur yang memerlukan cahaya datang dari 

arah tertentu. 

3. Pencahayaan merata terhalang, sehingga tidak dapat sampai pada tempat 

yangterhalang tersebut. 

4. Tingkat pencahayaan yang lebih tinggi diperlukan untuk orang tua atau 

yang kemampuan penglihatannya sudah berkurang. 

Berdasarkan Standar Nasional Indonesia (SNI), rumah tinggal memiliki tingkat 

lux untuk ruangan yang ada di dalamnya. Berikut ini tabel tingkat lux di rumah 

tinggal. 

Tabel 2.1 Tingkat pencahayaan minimum dan renderasi warna yang direkomendasi 

Fungsi Ruangan Tingkat Pencahayaan (lux) Kelompok Renderasi 

Warna 

Teras 60 1 atau 2 

Ruang tamu 120 – 250 1 atau 2 

Ruang makan 120 – 250 1 atau 2 

Ruang kerja 120 – 250 1 

Kamar tidur 120 – 250 1 atau 2 

Kamar mandi 250 1 atau 2 

Dapur 250 1 atau 2 

Garasi 60 3 atau 4 

Sumber: SNI 03-6575-2001 Tentang Tata Cara Perancangan Sistem Pencahayaan Buatan Pada 

Bangunan Gedung 

d. Kenyamanan termal didalam ruangan 

Kenyamanan di dalam ruangan bangunan sangat dipengaruhi oleh factor 

iklim, seperti, kecepatan aliran udara didalam ruangan, suhu ruang luar, 

kelembaban relative dalam ruang, radiasi matahari, dan sebagainya. Pada 

bangunan modern semua faktor iklim tersebut diatur menggunakan alat 

yang membutuhkan energi, untuk mencapai besaran-besaran tertentu yang 

memungkinkan kenyamanan termal dalam ruang dapat dicapai.Pada 

rumah adat, faktor iklim tersebut diatur sedemikian rupa, baik isengaja 

atau tidak oleh pembangunnya, sehingga dapat mencapai tujuannya, 

dengan tanpa memakai energi listrik.[10] 
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2.3.3 Metode Pengukuran Cahaya 

Alat ukur cahaya adalah alat yang digunakan untuk mengukur besarnya 

intensitas cahaya di suatu tempat atau disebut juga lux meter. Terdapat cara untuk 

mengetahui besarnya intensitas cahaya yaitu diperlukannya sebuah sensor yang 

cukup peka dan linier terhadap cahaya.[11] 
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BAB III 

METODOLOGI 

 

3.1 Teknik Pengumpulan Data 

 

Penelitian ini menggunakan teknik Penelitian Experimen dan Penelitian 

Observasi. Menurut Priyono [12], Penelitian Experimen dapat dilakukan dialam 

Terbuka dan juga diruang tertutup. Kondisi yang ada dapat dimanipulasi oleh 

kebutuhan peneliti yang menghasilkan dua kelompok penelitian yaitu kelompok 

pembanding dan kelompok kontrol.kelompok kontrol akan diberikan statement 

atau stimulus tertentu sesuai dengan tujuan penelitian yang menghasilkan kedua 

kelompok yang akan diperbandingkan, sedangkan menurut Nawawi dan Martini 

[13], Observasi adalah pengamatan dan pencatatan secara sistematik terhadap 

unsur-unsur yang tampak dalam suatu gejala atau gejala-gejala pada objek 

penelitian.  

Untuk memperoleh data, langkah-langkah dan teknik yang digunakan 

adalah sebagai berikut : 

1. Data Teori Pencahayaan. 

Untuk data Teori Pencahayaan pada Rumah tinggal diperoleh dari 

Standarisasi yang ditetapkan SNI tentang penentuan tingkat pencahayaan 

minimum,perhitungan lux pada setiap ruang,perhitungan tingkat pencahayaan 

rata-rata,kelompok renderasi warna pada lampu jumlah armatur untuk 

mendapatkan tingkat pencahayaan tertentu dan contoh tabel perhitungannya. 

Tabel 3.1 SNI Penelitian Tingkat Pencahayaan Minimum 

Fungsi Ruangan Existing Selisih Standar SNI 

Rumah Tinggal :    

Teras   60 

Ruang tamu   120 ~ 250 

Ruang makan   120 ~ 250 

Ruang kerja   120 ~ 250 

Kamar tidur   120 ~ 250 

Kamar mandi   250 
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Dapur   250 

Garasi   60 

Sumber: SNI 03-6575-2001 Tentang Tata Cara Perancangan Sistem Pencahayaan Buatan Pada 

Bangunan Gedung 

 

2. Observasi Objek Langsung. 

Untuk data Pencahayaan rumah adat suku osing diperoleh dari Observasi 

Langsung ke dua Rumah adat Suku Osing,yaitu rumah adat yang ada di Desa 

Kemiren dan Desa Aliyan.dan melakukan 2 statement dalam pengukuran salah 

satunya menggunakan aplikasi Lux Meter dari Handphone dan Alat Lux Meter 

dan melakukan dokumentasi sebagai bukti pengumpulan data. 

Dalam penelitian ini, terdapat dua variabel penelitian yakni Teori Standar 

pencahayaan sesuai SNI sebagai Variabel Terikat dan pencahayaan pada Rumah 

Adat suku Osing sebagai Variabel Bebas. Indikator-indikator variabel tersebut 

akan dikembangkan menjadi butir pernyataan yang dituangkan pada pembagian 

kelompok dalam teknik Penelitian Experimen dan teknik Observasi pencahayaan 

di Ruang Tertutup pada Rumah adat suku Osing dengan menggunakan skala 

Interval untuk Variabel teori Standar pencahayaan sesuai SNI dan pencahayaan 

pada Rumah Adat suku Osing, selain itu indikator aktivitas dalam ruang di rumah 

adat dapat menjadi Variabel tambahan untuk alternatif dalam perbandingan pada 

objek lapangan, selanjutnya data yang diperoleh akan dianalisis dengan 

menggunakan program Statistik. Sehingga hasil dari penelitian tersebut tidak 

terikat dengan standar yang ditentukan yang dipengaruhi oleh kegiatan-kegiatan 

dari masyarakat suku osing di desa Aliyan dan Kemiren.  

Untuk itu penelitian ini menggunakan Pendekatan Kuantitatif,hal ini 

sesuai dengan pendapat Creswell [14] yang menyatakan penelitian kuantitatif 

merupakan pendekatan untuk menguji teori objektif dengan menguji antara 

hubungan antar variabel, yang dapat diukur dengan menggunakan instrumen, 

sehingga data jumlah dapat dianalisis dengan menggunakan prosedur statistik. 

 

Dalam penelitian ini, menggunakan asumsi tentang hubungan antara 

peneliti dengan yang diteliti menggunakan indra. peneliti akan mengukur 

intensitas pada esensi pencahayaan pada Rumah Adat suku Osing,dan selanjutnya 
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data yang dihasilkan akan diuji dengan menggunakan Teori tentang tingkat 

pencahayaan dan perhitungan lux meter pada standar ruang rumah tinggal 

menggunakan standar SNI untuk mengetahui tingkat pencahayaan rata-rata yang 

dihasilkan pada setiap ruang pada rumah adat suku Osing yang menghasilkan 

keterbutuhannya lampu pada ruang,warna lampu pada ruang dan pemanfaatan 

cahaya alami melalui bukaan jendela dan pintu rumah adat suku Osing. 

 

3.1.1 Survey Lapangan 

Pada survei lapangan menggunakan metode pengumpulan secara 

dokumentasi wawancara dan observasi pengukuran serta observasi kegiatan 

masyarakat di dalam rumah adat suku osing di Desa Aliyan dan Desa Kemiren. 

Lalu data yang diperoleh dari metode survei lapangan akan dijadikan pembahasan 

dalam analisis secara langsung melalui perbandingan dengan rumah adat di Desa 

Aliyan dan Desa Kemiren. 

 

3.1.2 Studi Literatur 

Studi literatur yang didapatkan berasal dari buku, majalah, website, dan 

kajian observasi yang berkaitan dengan Suku Osing dimulai dari 

Sejarahnya,Rumah Adatnya dan Pembagian tiap-tiap ruang sesuai dengan fungsi 

dan namanya, pencahayaan secara umum, pencahayaan dirumah adat, dan ruang 

pada rumah adat yang mempengaruhi pencahayaan yang merupakan data 

pendukung untuk metode pengambilan data selain dari data survei lapangan. 

 

3.2 Metode Analisis Data 

Dalam menganalisis data menggunakan metode perbandingan antara teori 

Standar pencahayaan sesuai SNI dengan hasil observasi secara survey lapangan 

dengan menggunakan 2 metode pengukuran yaitu melalui Aplikasi Lux meter dari 

Handphone dan menggunakan alat lux meter, dan faktor kegiatan dari masyarakat 

yang tinggal di dalam rumah adat menjadi indikator alternatif dari perbandingan 

selain dari teori Standar pencahayaan sesuai SNI. Lalu hasil dari kedua metode 

pengukuran Lux meter dibandingkan dengan Teori dan faktor Aktivitas pengguna 

ruang menggunakan Tabel,gambaran ruang, dan Statistik. 
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3.3 Metode Pengambilan Kesimpulan 

Kesimpulan didapat dari hasil perbandingan observasi lapangan dengan 

Survey ,teori Standar pencahayaan sesuai SNI, dan aktivitas pengguna ruang 

didalam rumah sebagai alternatif dalam Evaluasi Kebutuhan pencahayaan. dengan 

mengambil Kriteria dalam faktor-faktor pencahayaan Hasil observasi dilapangan 

menghasilkan perbandingan antara pengukuran dengan alat lux meter dan aplikasi 

lux meter di Handphone, dan Teori Standar pencahayaan sesuai SNI dan juga 

dikaitkan dengan faktor kegiatan masyarakat dalam rumah. Lalu memberikan 

pendapat pribadi penulis sebagai Evaluasi dari Tingkat Pencahayaan di Rumah 

Adat Suku Osing. 
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BAB IV 

ANALISIS 

 

4.1 Hasil Observasi Desa Aliyan 

 
Gambar 4.1 Lokasi Desa Aliyan dan Rumah yang Disurvey 

Sumber : Google Earth Pro 

 

 

 Aktifitas masyarakat suku osing adalah Bertani dan berkebun. Maka 

aktifitas masyarakat Desa aliyan lebih banyak berada diluar rumah sehingga 

rumah dimasyarakat Aliyan lebih sebagai tempat untuk istirahat dan berteduh 

saja. Namun di desa ini bangunan asli suku osing sudah sangat sedikit yang 

mempertahankan keasliannya, dikarenakan kurangnya ajakan dari kepala desa dan 

perangkat desa lainnya untuk mempertahakan bangunan asli rumah adat suku 

osing.  
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Gambar 4.2  Fasad Rumah Suku Osing 

Sumber : dokumen pribadi 

 

Pengamatan dilakukan pada pukul 11.40 WIB dengan udara cerah tidak berawan. 

Dan pengamatan dilakukan dirumah adat suku osing yang masih cukup memadai 

dalam arti keaslian bahan bangunan yang digunakan dan bentuk bangunannya. 

 

 

Gambar 4.3 Suhu saat dilakukan survey 

Sumber : Mobile Weather Cast 
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4.2 Hasil Pengukuran Aliyan 

 

 

 

Gambar 4.4 Denah dan Tampak Rumah Tinggal di Desa Aliyan 

Sumber: Dokumen Pribadi 

 

Hasil pengukuran pada Desa Aliyan didapat sebagai berikut : 

a. Kamar 1     : 9 m2 

b. R.Keluarga    : 16.5 m2 

c. Ruang Makan, Dapur dan Gudang : 27 m2 

 

 

A. Kamar 1 

Pengukuran lux meter di 

ruang Jeromah =  6 lux 
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B. R. Keluarga 

Pengukuran lux meter di ruang 

Bale = 45 lux 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C. Ruang Makan, Dapur dan Gudang  

Pengukuran lux meter di 

ruang pawon = 13 lux 
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Grafik 4.1 Tingkatan Cahaya Pada Rumah Adat Suku Osing 
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 Grafik yang tertera menunjukan bahwa lux tertinggi berada pada ruang 

keluarga yang dimana pada area ini terdapat dua buah jendela pada sisi muka 

bangunan satu disebelah kanan pintu dan yang satu berada di sebelah kiri pintu. 

Lalu pada bagian Kamar menjadi titik terendah, dikarenakan kamar pada Suku 

osing sangatlah privat sehingga tidak terdapat jendela atau bukaan, namun bukaan 

diletakan pada bagian genting 1 buah yang diganti dengan penutup berbahan kaca. 

Dan pada bagian dapur naik kembali sedikit, dikarenakan banyaknya bukaan 

angin yang diperlukan sebagai ventilasi saat memasak, oleh karena bukaan 

tersebut cahaya pun masuk dan membuat lux pada bagian dapur naik walau tidak 

terlalu banyak. 
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4.3 Hasil Observasi Desa Kemiren 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.5 Peta Lokasi Desa Kemiren 

Sumber: Google Earth Pro 

 

Penelitian di Desa Kemiren ini dilakukan dengan 2 cara, yaitu wawancara dan 

observasi. Pemaparan mengenai desa ini disampaikan oleh Mas Arif Wibowo, 

Bapak Junaedi, dan Mas Edi. 

Desa Kemiren berada di Kecamatan Gelagah, Banyuwangi. Desa Kemiren juga 

termasuk dalam awasan lereng kawah ijen oleh sari, glagah, kali puro, gili, lici. 

Terdapat 3 lokasi area 1 kawasan lereng kawah ijen, area 2 dan 3 termasuk 

wilayah pantai. Desa Kemiren terdiri dari 2 dusun, yaitu Dusun Kedaleman dan 

Dusun Krajan. SD N 1 Kemiren berada di wilayah Dusun Krajan, sedangkan 

kawasan wisata rumah osing berada di Dusun Kedaleman. Total masyarakat yang 

ada 1.103 kepala keluarga 2.560 jiwa. Desa kemiren dihuni oleh masyarakat osing 

suku asli Banyuwangi, mata pencaharian masyarakat suku osing kebanyakan 

adalah petani padi. Osing sendiri tidak hanya di kemiren terdapat 9 kecamatan 

yang masih bersuku osing. Ketua adat bernama junaedi, Suko Sari berasal dari 

kata suko yang artinya suka dan sari yang artinya kebagusan, yang dimana suku 

osing menyukai suka kebagusan. Untuk rumah adat orang kemiren sangat 

menjaga dan melestarikan rumah adat, bahkan sudah ditegaskan untuk rumah data 

osing tidak boleh membangun rumah modern jadi walaupun yang sudah terlanjur 

merubah yang ingin merenovasi ulang akan mendapat bantuan dari pemerintah. 

Dengan kemajuan yang sekarang masyarakat suku osing juga tidak ingin 

ketinggalan karena sudah disampaikan disini termasuk petani atau orang kemiren 
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wong tani tetep mengikuti jaman tetapi tetap melesatarikan budaya karena 

merupakn warisan para leluhur.  

Adapun nama desa kemiren berasal dari pohon kemiri. Jadi Dulu di desa suko 

sari banyak ditumbuhi oleh pohon kemiren sehingga dijadikan nama desa 

kemiren. Adapun seni budaya seperti budaya barong berbunyi yang dilaksanakan 

pada bulan syawal yaitu sebagai sarana tolak bala juga terdapat tumpeng sewu 

yang dilaksanakan pada bulan haji sebagai ungkapan rasa syukur juga untuk 

silaturahmi. Adapun kopi sekologi cangkir yang meruakan tradisi karena 

masyarakat suku osing memiliki kebiasaan meminum kopi, jadi di suku osing 

terdapat istilah jika kedatangan tamu akan disuguhkan kopi, menurut pengalaman 

bapak junaedi sering menerima tamu lalu disuguhkan kopi tetapi tamu tidak bisa 

meminum kopi dikarena punya asam lambung dan jantung, berarti kalo tidak 

meminum kopi kata orang kemiren sakit tapi kalo suka minum kopi sehat, kopi 

juga dapat menghilangkan rasa kantuk kalo susah tidur minumlah susu hangat. 

Jenis rumah adat terdapat tiga macam yaitu tikul balung, crocogan, dan baresan 

jadi baresan itu beratap 4 kalo crocogan beratap 2 sedangkan tikul balung 

beratapkan 3 tapi sebenarnya yang aslinya hanya 2 yaitu tikul balung dan 

crocogan, penataan rumah dulunya crocogan didepan tikul balung ditengah dan 

yang dibelakang crocogan juga aslinya dulunya karena dibelakang dipakai untuk 

dapur dan dibutuhkan ruang yang luas akhirnya ditambah 1 atap lagi yang 

akhirnya menjadi baresan. Rumah adat juga mengandung filosofi-filosofi setiap 

sisi juga memiliki filosofi. 

Selanjutnya, arsitektur kerakyatan dan tidak mengenal kasta. Bagian rumah 

yang masih dipertahankan yaitu bagian atap. Arsitektur rumah adat kemiren 

berdasarkan atapnya. Kemudian, arsitektur tradisional sangat responsif terhadap 

iklim lokal. Filosofi yang diterapkan pada rumah adat kemiren berdasarkan nilaai-

nilai dalam rumah tangga. 

      Lalu, fasad rumah adat Osing menggunakan gebyok (dinding bambu). 

Atapnya sudah memakai genting tanah liat tetapi sebelumnya memakai genting 

alang-alang yang dikeringkan. Ukuran jendela dan pintu menggunakan ukuran 

jengkal tangan orang dewasa. Orientasi rumah adat pada jaman dahulu 
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membelakangi jalan sehingga rumah menghadap ke tetangga. Jendelanya 

menggunakan ruji (dibagian atas kepala). 

 

4.4 Hasil Penelitian Kemiren 

Penelitian di Desa Kemiren dilakukan pada pukul 14.00 WIB hingga 15.00 WIB. 

Dalam penelitian yang telah kami lakukan, dapat digambarkan denah rumah adat 

suku osing di Desa Kemiren, seperti gambar di bawah ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.6 Denah dan Potongan Rumah Adat Suku Osing 

Sumber: Dokumen Pribadi 

Hasil pengukuran pada Desa Kemiren didapat sebagai berikut : 

a. Kamar 1  : 9 m2 

b. Kamar 2  : 9 m2 

c. Kamar 3  : 9 m2 

d. Dapur   : 28 m2 

e. Teras  : 7 m2 
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4.3 Hasil Analisis Desa Kemiren 

Dalam penelitian yang kami lakukan, kami mengukur intensitas cahaya di 

setiap ruangan. Berikut ini hasil pengukuran intensitas cahaya: 

 

Tabel 4.1 Hasil Intensitas Cahaya 

No. Nama Ruang Foto/Gambar Intensitas Cahaya (lux) Keterangan 

1. Amperan/Teras  

 

175 lux 

Area teras 

mendapatkan 

pencahayaan alami 

yang cukup banyak. 

Area ini biasanya 

digunakan dan 

berfungsi untuk 

menerima tamu. 

Teras/Amperan juga 

menghadap langsung 

ke jalan. 

2. Bale/Depan  

6 lux meter 

Bagian depan ini 

mendapat cahaya 

sebesar 6 lux dengan 

sumber cahaya hanya 

dari jendela depan 

(dari pintu masuk). 

3. Jeromah/Kamar - - Area kamar tidak 

terhitung dikarenakan 

tidak dapat masuk ke 

dalam ruangan 

4. Ampok/Samping  

 

27 lux 

Pada area ini 

mendapat cahaya dari 

bagian teras samping. 

Bagian ini 

bersebalahan dengan 

tetangga, namun 

dibagian atasnya 

masih tertutup atap. 
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5. Pawon/Dapur - 

 

5 lux 

Bagian dapur sangat 

minim cahaya bahkan 

hingga 0 lux. Hal ini 

dikarenakan sumber 

cahaya alami hanya 

berasal dari pintu 

belakang di dapur. 

Sumber: Analisis Kelompok 

 

 

Berikut ini adalah titik pengukuran intensitas cahaya di rumah adat suku osing 

di Desa Kemiren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.7 Titik Intensitas Cahaya di dalam Ruangan 

Sumber: Analisis Kelompok 

0 lux 

5 lux 

6 lux 

175 lux 

27 lux 
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Pada gambar di atas dapat diperoleh grafik intensitas cahaya di dalam rumah 

adat suku osing. Berikut ini adalah grafiknya. 

Grafik 4.2 Intensitas Cahaya di Rumah Adat Suku Osing 

 

 

Pada grafik di atas, dapat dilihat bahwa bagian depan/teras/amper memiliki 

intensitas cahaya yang lebih tinggi. Hal ini dikarenakan bagian ini merupakan area 

terbuka. Kemudian di bagian bale/ruang tengah, memiliki intensitas cahaya yang 

mendekati rendah yaitu 6 lux. Hal ini dikarenakan cahaya hanya masuk di bagian 

atap menggunakan 1 genting yang diganti dengan kaca dan pencahayaan dari sela-

sela dinding. Di bagian pawon 1 memiliki intensitas cahaya sebesar 0 lux yang 

dimana tidak ada cahaya yang masuk. Pawon 2 memiliki intensitas cahaya yang 

kemudian meningkat. Intensitas cahaya di ampok/teras samping mendapatkan 

cahaya sebesar 27 lux, hal ini dikarenakan masih tertutup oleh atap dan rumah 

tetangga. 
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BAB V 

KESIMPULAN 

 

 

Setelah melakukan penelitian literatur dan lapangan pada pencahayaan 

rumah adat untuk mengetahui perbedaannya dengan standar nasional Indonesia, 

maka didapatkan beberapa kesimpulan mengenai perbandingan pencahayaan pada 

Rumah Adat di Desa Aliyan dan Desa Kemiren. 

Dari hasil studi lapangan penggunaan pencahayaan alami dan buatan pada 

Rumah Adat Desa Aliyan dan Desa Kemiren didapatkan hasil bahwa pencahayaan 

pada Rumah Adat Desa Aliyan yaitu terlihat lebih terang karena penelitian 

dilakukan pada siang har dengan cuaca yang cerah sedangkan pada Rumah Adat 

Desa Kemiren terlihat lebih redup karena penelitian dilakukan menjelang sore hari 

dengan cuacanya yang mendung. Perletakkan bukaan pada rumah adat juga 

mempengaruhi besar kecilnya cahaya yang masuk kedalam rumah adat, cuaca 

serta suhu di Desa Aliyan dan Kemiren. Besar dan kecilnya pecahayaan alami 

serta buatan ditentukan juga dengan fungsi ruangan seperti yang dijabarkan pada 

tabel  

Dari penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa pencahayaan pada 

Rumah Adat Desa Aliyan dan Desa Kemiren memiliki intensitas cahaya yang 

tidak terlalu besar di dalam rumah. Hal ini dikarenakan aktivitas penghuni adalah 

bertani yang umumnya melakukan aktivitas di luar ruangan. Sehingga rumah 

hanya sebagai tempat istirahat setelah pulang bekerja. Segala aspek yang 

mempengaruhi besar kecilnya cahaya alami yang masuk ke dalam rumah adat 

bergantung pada bukaan yang ada di rumah tersebut. Serta cahaya buatan yang 

dipilih besaran wattnya sesuai dengan fungsi ruangan. 
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Dokumentasi Sumber Pencahayaan Buatan pada Rumah Adat Suku Osing di Desa Aliyan dan 
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