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BAB 3 

ANALISIS PERANCANGAN 

 

3.1  Analisis Proyek 

3.1.1 Analisis Fungsi 

o Isu Dual Fungsi 

Proyek Student Housing ini memiliki 2 fungsi utama yang harus 

seimbang. Fungsi pertama yaitu sebagai fungsi hunian, dan yang 

kedua adalah fungsi komersial. Keduanya sangat bertolak belakang 

secara zonasi, area hunian memiliki zona privasi, dan area komersial 

merupakan zona publik. Dengan begitu konsep sirkulasi dirancang 

memisah agar dapat memisahkan kedua zona tersebut. Hal ini guna 

memudahkan penghuni untuk mengakses area komersial, namun 

pengunjung komersial tidak dapat mengakses area hunian dengan 

bebas, harus dengan izin akses tertentu.  

o Isu Privasi 

Isu privasi dapat dicapai dengan memisahkan zonasi per lantai. 

Dengan access card sebagai satu-satunya cara untuk mengakses 

setiap fasilitas pada bangunan hunian ini, privasi akan lebih terjaga. 

Access card juga akan digunakan sebagai akses menuju kamar. 

o Isu Komersial 

Sebagai fungsi usaha, perancangan bangunan student housing harus 

mempertimbangkan pencapaian keuntungan maksimal. Sistem sewa 

pun dipilih guna meraup keuntungan maksimal, karena dengan 

begitu akan selalu ada income di setiap bulan bahkan di setiap 

harinya, berbeda dengan sistem jual beli yang membuat terhentinya 

income pada bangunan student housing ini dan akan lebih 

merugikan. Tersedia area komersial yang dapat disewakan kepada 

pihak ketiga. 
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3.1.2 Analisis Pengguna 

Secara garis besar, penghuni merupakan mahasiswa yang memiliki 

perilaku serupa di antaranya adalah : 

o Belajar 

Proses belajar bisa dilakukan kapan pun, dan di mana pun. Setiap 

mahasiswa pasti akan ada yang lebih memilih belajar di kamarnya, 

atau pun berdiskusi di co-working space. Biasanya mahasiswa akan 

menggunakan waktu sore sampai malamnya untuk belajar atau 

hanya sekedar mengerjakan tugas perkuliahan. Peletakan ruang co-

working space dinilai penting untuk dipertimbangkan mengingat 

ruangan ini dapat digunakan sebagai tempat diskusi yang ramai, atau 

tempat belajar yang kondusif. 

o Tidur 

Pola aktivitas antar mahasiswa tidak sama, baik jadwal kuliah, 

jadwal ujian, jadwal kerja kelompok, belajar atau pun tidur. Hal ini 

yang menyebabkan konflik dalam satu unit ruang hunian. Variabel 

kegiatan mahasiswa ini menjadi penting dalam mempertimbangkan 

layout dalam ruang mahasiswa. Hal ini menjadi alasan perancang 

untuk mengaplikasikan tipe dual key. 

o Bersosialisasi dan berdiskusi 

Hal ini merupakan aktifitas yang cukup penting mengingat 

mahasiswa tidak memiliki waktu yang pasti dalam berdiskusi. Maka 

co-working space dan amphitheater outdoor hadir untuk mewadahi 

aktifitas ini agar tercipta suasana yang santai dan tidak kaku. 

3.1.3 Analisis Waktu Penggunaan 

Selain kegiatan utama mahasiswa, terdapat kegiatan pendukung yang 

dilakukan situasional, tidak setiap hari. Seperti saat libur nasional 

atau libur akhir pekan, atau kegiatan pada saat-saat sibuk seperti saat 

Ujian Tengah Semester (UTS), atau pun Ujian Akhir Semester 

(UAS). 

o Libur akhir pekan dan libur nasional 

Pada libur akhir pekan ataupun libur nasional, biasanya mahasiswa 
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menggunakan waktu luangnya untuk beristirahat di kamar, 

mengerjakan tugas bersama, atau refreshing diri. Hal ini dilakukan 

karena pulang ke daerah asal tidak dapat dijadikan pilihan mengingat 

libur yang hanya sebentar. Untuk itu perlu diciptakan kamar yang 

nyaman untuk beristirahat, co-working space yang nyaman, dan 

entertainment area yang dapat menyalurkan keinginan mahasiswa 

untuk refreshing. 

o Kegiatan pada saat-saat sibuk seperti saat ujian blok, ataupun 

akhir semester 

Biasanya di pertengahan semester dan di akhir semester menjadi saat 

yang sangat sibuk bagi mahasiswa, karena mereka dihadapkan oleh 

ujian yang diiringi oleh banyak tugas. Hal ini membuat mereka 

otomatis akan meluangkan waktu lebih sering dan durasi yang lebih 

lama untuk belajar, kerja kelompok, dan mengerjakan tugas. Di sini 

lah guna diperlukannya co-working space dan amphitheater. 

o Kegiatan pada jam sibuk 

Mahasiswa tidak memiliki waktu sibuk yang pasti. Namun pada sore 

sampai malam hari setelah mahasiswa pulang dari kampus akan 

menjadi waktu paling ramai. Karena tidak sedikit yang akan 

berkumpul bersama teman-teman dan bersantai-santai. 

3.1.4 Analisis Cara Kepemilikan 

Sebagai fungsi usaha, perancangan bangunan student housing harus 

mempertimbangkan pencapaian keuntungan maksimal. Sistem sewa 

pun dipilih guna meraup keuntungan maksimal, karena dengan 

begitu akan selalu ada income di setiap bulan bahkan di setiap 

harinya. Berbeda dengan sistem jual beli yang membuat terhentinya 

income pada bangunan student housing ini dan akan lebih 

merugikan. Tersedia area komersial yang dapat disewakan kepada 

pihak ketiga, lapangan futsal outdoor, fitness and gym, dan kolam 

renang yang dapat disewakan untuk umum. Hal ini juga menjadi 

salah satu cara untuk mencapai keuntungan maksimal. 
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3.1.5 Analisis Kebutuhan Khusus Ruang-Ruang 

Sebagai bangunan yang memiliki dua fungsi; fungsi hunian dan 

fungsi komersial, maka tentu adanya lantai tipikal yang berisi 

hunian, dan ada area khusus komersial. Tak hanya itu, fungsi lain 

sebagai pendukung juga harus disediakan. Fungsi penunjang seperti 

fasilitas penghuni; kolam renang, co-working space, klinik, ruang 

print, laundry, dan ruang-ruang penunjang area komersial seperti 

ruang menyusui, ruang keamanan pun harus disediakan sesuai 

kebutuhannya.  

3.2  Analisis Lahan 

3.2.1 Analisis Lokasi 

o Batas Tapak 

 

 
    Gambar  3.1. Batas Lahan 

Berdasarkan informasi yang di dapat dari foto di atas, tapak proyek 

student housing ini memiliki batasan sebagai berikut : 

 Bagian Barat berbatasan dengan lahan kosong yang saat ini 

adalah perkebunan 

 Bagian Utara berbatasan dengan lahan Masjid Agung Airan Raya 

 Bagian Timur berbatasan dengan Jl. Pangeran Suhaimi 

 Bagian Selatan berbatasan dengan bangunan Keadatan 

Sekalabrak dan Jl. Airan Raya 
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o Data Luas Lahan 

Lahan seluas 10.335 m
2
 ini memiliki KDB sebesar 38% atau yang 

sebesar 3.986 m2, dengan KDH sebesar 32% atau sebesar 3.307,2 

m2, dan sirkulasi pada lahan sebesar 30% atau 3.100,5 m2. Menurut 

Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung No. 07 Tahun 2014 Bab III 

bagian ketiga paragraf ketiga pasal 24 ayat 6 dan 7, Garis Sempadan 

Bangunan (GSB) yang digunakan pada lahan sisi Jl. Pangeran 

Suhaimi, Bandar Lampung, minimal 15 meter dari as jalan. Karena 

Jl. Pangeran Suhaimi memiliki lebar badan jalan ± 8 m sehingga 

jalan ini tergolong jalan arteri. Sedangkan pada sisi lahan yang 

menghadap Jl. Airan Raya, Lampung Selatan, menurut Peraturan 

Daerah Lampung Selatan No. 6 Tahun 2014 pasal 26 ayat 5 

mengatakan bahwa GSB pada jalan kolektor adalah 15 m. Lebar Jl. 

Airan Raya kurang dari 7 m, sehingga jalan ini tergolong jalan 

kolektor.            

   

     Gambar  3.2. Data Lahan 

3.2.2 Delineasi Tapak  

Tapak terletak di Bandar Lampung dengan memiliki koordinat -

5.359602, 105.303710, berdasarkan GoogleMaps.com. Masjid 

Agung Airan Raya dan Keadatan Sekalabrak menjadi salah satu 

tetangga bagian Utara dan Selatan tapak. Pada bagian Barat, tapak 

bersebelahan dengan  permukiman warga dan sebagian perkebunan, 

dan pada bagian Timur, tapak bersinggungan dengan Jl. Pangeran 

Suhaimi. 
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o Topografi lahan 

    

   
     

    

    
Gambar  3.3. Potongan Kontur 

   

Perhitungan ini di dapat dari rumus matematika trigonometri. 

Dengan menggunakan perhitungan ini di dapat kemiringan lahan di 

setiap potongan, yaitu : 

- Pada potongan A-A’, lahan dipotong di bagian Barat, pada bagian 

ini lahan memiliki kemiringan: 

 

 

 

- Pada potongan C-C’, lahan dipotong di bagian Timur, pada 

bagian ini lahan memiliki kemiringan: 

 

- Pada potongan B-B’, lahan dipotong di bagian Utara, pada bagian 

ini lahan memiliki kemiringan: 
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Menurut Zuidam dalam (I Gede Sugiyanta 2006), pengelompokkan 

kemiringan lereng dapat dinyatakan dalam persentase dan 

dikelompokkan ke dalam tujuh bagian, yaitu yang dapat dlihat pada 

tabel 3.1 berikut: 

Tabel 3.1 Klasifikasi Kemiringan Kontur 

 Tingkat Kemiringan Persentase 

Kemiringan 

1 Datar atau hampir datar 0 - 2% 

2 Agak miring 3 - 7% 

3 Miring 8 - 13% 

4 Agak curam 14 - 20% 

5 Curam 21 – 55% 

6 

 

Sangat Curam 

  

56 - 140% 

7 Paling Curam >140% 

    Sumber: I gede sugiyanta, 2006 

Dengan perhitungan di atas dapat disimpulkan, lahan memiliki 

kemiringan 3% – 4%. Dengan kemiringan ini lahan masuk dalam 

klasifikasi ‘agak miring’. Namun kemiringan ini tidak mengganggu 

proses perancangan dan tidak memerlukan sistem cut and fill. 

3.2.3 Sirkulasi 

     

    Gambar  3.4. Sirkulasi Sekitar Tapak. 
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Tapak yang terletak ± 140 m dari perempatan, akan menimbulkan 

potensi kemacetan. Maka dari itu perancang akan meminimalisir 

potensi kemacetan dengan memisahkan antara pintu ke luar dan 

pintu masuk pada tapak. Tempat yang potensial untuk diletakkan 

pintu masuk adalah di sisi Timur tapak. Karena sisi itulah yang akan 

berpotensi mengekspos bangunan terutama kepada pengunjung dari 

luar kota. Kepadatan yang tinggi pada sisi Timur tapak menunjukkan 

intensitas kendaraan yang lewat lebih banyak, dibandingkan di sisi 

Barat tapak. Terlebih 20 tahun ke atas akan diasumsikan pengguna 

tol semakin meningkat sehingga akan banyak pendatang yang 

berlalu lalang di Jl. Pangeran Suhaimi. 

3.2.4 Visual dari dan ke tapak        

   

   Gambar  3.5. Aspek Visual dari Tapak 

Visual paling potensial dari dalam tapak ada pada sisi Timur, karena 

jika dilihat dari lantai tiga dan lantai seterusnya, terdapat kampus 

ITERA yang diterangi lampu gedung, dan hamparan perkebunan 

pohon karet. View ini dianggap paling baik jika dibandingkan sisi 

lain yang menghadap permukiman warga. Pada urutan kedua, view 

yang potensial adalah sisi Selatan tapak, karena jika dilihat dari 

lantai tiga dan lantai seterusnya, view ini menghadap ke Kota Bandar 

Lampung. Maka dari itu, massa bangunan menghadap ke 

perempatan, guna mendapatkan pemandangan terbaik bagi penghuni.  
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Untuk visual dari luar tapak ke dalam tapak, tidak terdapat visual 

alami yang potensial. Namun dengan tinggi bangunan hingga 24 m, 

fasad dapat dilihat dari tiga sisi, yaitu Jl. Airan Raya, Jl. Pangeran 

Suhaimi, dan perempatan. Bangunan menghadap ke perempatan 

karena aspek visualnya lebih baik, sehingga penghuni mendapatkan 

pemandangan yang menjual. 

3.2.5 Aksesibilitas 

Lokasi tapak proyek student housing ini memiliki dua sisi, sisi 

pertama menghadap Jl. Pangeran Suhaimi, Bandar Lampung, dan 

sisi kedua menghadap Jl. Airan Raya, Lampung Selatan. 

 

   Gambar  3.6. Kesimpulan Analisis Lahan 

 

Kesimpulan, pintu masuk diletakkan di sisi Timur tapak karena 

perancang bertujuan untuk mengekspos sisi Timur bangunan, pintu 

ke luar dipisah dari pintu masuk agar tidak memperburuk kemacetan. 

Vegetasi ditanam di sekitar lahan guna menyerap kebisingan hingga 

95%, terutama pada sisi Selatan tapak. 

 

 

 


