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Abstrak
Tujuan dari penelitian ini untuk melihat apakah taman vertikal dapat digunakan
sebagai sistem pendingin udara alami pada pemukiman perkotaan Malang.
Metode penelitian menggunakan pecobaan pada rumah tinggal sederhana yang
terletak di perumahan griya saxofone kecamatan lowokwaru Malang. Penelitian
dilakukan dengan mengatur konfigurasi taman vertikal yaitu secara penuh dan
diagonal untuk ke efesiensian konfigurasi taman vertikal terhadap penurunan
suhu yang dilakukan. Penelitian dilakukan pada dua tempat (rumah tinggal) yaitu
sebagai tempat penelitian dan sebagai pembanding penelitian. Instrument dalam
penelitian ini menggunakan tanaman bayam sebagai taman vertikal dan alat ukur
yang digunakan adalah Hobo data logger untuk mengukur temperatur. Hasil
penelitian menunjukan terjadi penurunan suhu pada rumah tinggal dengan
perlakuan taman vertikal yaitu menurunkan suhu hingga 2-3 °C dan
meningkatkan kelembaban udara hingga 10-20 %.
Kata kunci: Taman vertikal, sistem pendingin udara alami, bayam
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