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BAB III  
ANALISIS PERANCANGAN 

 

 

3.1 Analisis Fungsi 

 

3.1.1 Pengguna dan Kegiatan 

 

Tabel 3. 1 Tabel pengguna dan kegiatan pengguna 

Pelaku Kegiatan Privasi 

Penghuni 

Tidur Tinggi 
Makan dan memasak Tinggi 

Mandi Tinggi 
Ibadah Tinggi 

Mencuci Sedang 
Membuang sampah Sedang 

Sosialisasi antar penghuni 
Sedang 

Sosialisasi dengan pengunjung 
Rendah 

Berolahraga Rendah 
Belanja konvensional Rendah 

Belanja online Sedang 
Parkir Rendah 

Pengunjung 

Belanja konvensional Rendah 
Olahraga Rendah 

Bersosialisasi Rendah 
Ibadah Rendah 
Parkir Rendah 

Pengelola 

Pelayanan hunian Sedang 
Pelayanan kebersihan Sedang 
Pelayanan keamanan Sedang 
Pelayanan mekanis Sedang 

Ibadah Rendah 
Parkir Rendah 
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Selain penghuni, calon pengguna lainnya adalah penyewa toko dan 

pengunjung komersial. Menurut latar belakang aktivitasnya terdapat 

dua macam penghuni sebagai pengguna bangunan yaitu 

 

 Mahasiswa 

Kelompok mahasiswa secara khusus memiliki kebutuhan berupa 

tempat beristirahat yang dapat menunjang kegiatan belajar. 

Pengadaan fasilitas seperti meja sudah cukup untuk menunjang 

kebutuhan tersebut. Kelompok pasar ini didominasi oleh 

penghuni tidak berkeluarga dan memiliki banyak aktivitas di luar 

sehingga hunian dengan luasan yang minim sudah dapat 

menampung kebutuhannya. 

 

 Pekerja 

Kelompok pekerja cenderung menjadikan hunian sebagai tempat 

beristirahat saja. Status kelompok pasar pekerja berkemungkinan 

sudah berkeluarga atau baru menikah maka adanya unit one 

bedroom juga dibutuhkan pasar untuk kelompok berkeluarga 

yang menginginkan fasilitas ruang keluarga atau dapur yang 

lebih. 

 

3.1.2 Pasar 

Terdapat dua jenis ruang yang akan dijual atau disewa yaitu ruang 

hunian (unit kamar) dan ruang komersial (unit retail dan unit non-

retail). Ruang hunian sepenuhnya akan dijual sehingga tidak ada 

penyewaan. Setiap pembeli yang membeli unit hunian akan tetap 

dikenakan biaya perawatan bulan. Biaya listrik akan ditanggung 

masing-masing pemilik karena menggunakan sistem pra-bayar. 

Ruang komersial akan disewakan pada tenant yang mencakup biaya 

sewa ruang dan biaya perawatan seperti listrik, air, dan kebersihan. 
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3.2 Analisis Lahan 

3.2.1 Sarana Umum dan Aksesibilitas 

 

Tabel 3. 2 Tabel analisis sarana umum 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lahan hanya berjarak 1 kilometer dari Institut Teknologi Sumatera 

dan dapat ditempuh selama 13 menit berjalan kaki dan 2 menit dengan 

kendaraan bermotor. Fasilitas umum dan sosial vital yang berkaitan 

dengan kebutuhan keseharian penghuni juga dapat ditemukan di 

sekitar lahan (Tabel 3.2). Untuk mencapai tujuan tersebut tersedia 

juga beberapa alternatif kendaraan umum yaitu bus trans Lampung, 

dan kendaraan online. Posisi lahan yang bersebelahan langsung 

dengan jalan menuju tol lintas Sumatera dan kampus ITERA sehingga 

dilewati bus trans Lampung dan bus antar provinsi dapat dijadikan 

nilai tambah properti dengan pengadaan halte bus yang dapat menjadi 

titik angkut dan turun bus begitu juga dengan titik jemput dan antar 

kendaraan online.  

 

Nama Fasilitas Jarak Waktu Tempuh 

Kesehatan Puskesmas 
KORPRI 

1,6 Km 4 Menit 

 Rumah Sakit 
Immanuel 

4,1 Km 8 Menit 
 

Transportasi Pintu Tol lintas 
Sumatera 

3,1 Km 3 Menit 

 Bandara 30 Km 
via Tol 

32 Menit 

 Pelabuhan 
Bakauheni 

83,8 Km 
via Tol 

1 Jam 

Tempat 
Ibadah 

Masjid Airan Raya 100 m 1 Menit 
berjalan kaki 

 GBI Isa Almasih 1 Km 3 Menit 
Rekreasi dan 

Belanja 
Transmart 

Carrefour Lampung 
4 Km 8 Menit 

 Pasar Way Kandis 2,3 Km 7 Menit 
 Lampung Walk 

Sport Center 
5,4 Km 11 Menit 
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3.2.2 Utilitas 

 

 

Gambar 3. 1 Analisis utilitas eksisting 

 

Proyek hunian sangat bergantung dengan kebutuhan utilitas baik 

jaringan listrik, telepon, maupun saluran air. Lokasi tapak sudah 

dilewati oleh saluran listrik dan terdapat satu gardu tiang trafo yang 

berjarak kurang lebih 100 m dari tapak. Saluran air (drainase) 

ditemukan di bagian depan tapak dan mengalir ke arah persimpangan 

jalan. Pekarangan bangunan di samping tapak menuju persimpangan 

menutup bagian atas drainase jalan dengan perkerasan sehingga 

menghambat air untuk langsung menuju saluran drainase. Pada Jalan 

Haji Pangeran Suhaimi, tepatnya di depan Lamban Gedung Kuning 

Istana Kerajaan Skalabrak, sering terjadi genangan air pada saat 

musim hujan karena perkerasan yang menghambat air langsung 

mengalir ke saluran drainase. 

 

Tapak harus diolah dengan tetap memperhatikan daerah resapan agar 

genangan air yang berkemungkinan ada saat musim hujan tidak 

semakin parah dan mengganggu operasional lalu lintas. Proyek hunian 

berbasis investasi ini juga memperhatikan keberlanjutan energi dan 

perawatan fasilitas utilitas yang mudah dan terjangkau untuk 

memaksimalkan aspek bisnis yang dituju klien. Penggunaan solar 
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panel pada atap gedung dapat dipertimbangkan penggunaannya 

karena suhu udara yang tinggi dengan jangka waktu yang lama, 

Agustus hingga November, dapat menjadi peluang bangunan untuk 

dapat menciptakan kebutuhan energinya sendiri. Penggunaan air daur 

ulang dari buangan air kotor toilet untuk dipakai menyiram tanaman 

juga dapat diterapkan untuk menghemat penggunaan air. Penggunaan 

cahaya alami juga sangat didukung dengan orientasi bangunan yang 

mengikuti bentuk lahan sehingga sisi terpanjang bangunan hunian 

mendapatkan intensitas matahari maksimal. 

 

3.2.3 Visual 

Bangunan yang memiliki tujuan utama yaitu usaha properti harus 

ditampilkan dengan visual yang menarik sehingga dapat menggugah 

minat pembeli. Pengolahan fasad harus diperhatikan khususnya pada 

titik yang paling banyak dilewati oleh masyarakat. Fasad bangunan 

dari arah Tol Lintas Sumatera menuju Kota Bandar Lampung 

(Gambar 3.4) dan fasad bangunan dari arah Kota Bandar Lampung 

menuju Lampung Selatan (Gambar 3.5) perlu untuk mendapat 

perhatian lebih. Visual yang dapat diambil oleh pengguna bangunan 

ke arah luar tapak tidak dapat diprediksi sekarang karena besarnya 

kemungkinan perubahan fungsi lahan sekitar kedepannya. Masjid 

Raya Airan merupakan bangunan yang berada tepat di sebelah tapak 

dan satu-satunya bangunan di sebelah lahan yang berkemungkinan 

akan tetap dipertahankan lima sampai sepuluh tahun kedepan karena 

fungsinya sebagai tempat ibadah. Keberadaan Masjid Raya Airan 

dapat dipertimbangkan sebagai salah satu orientasi visual tetapi lebih 

diprioritaskan pengolahan visual bangunan ke arah jalan utama.  
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Gambar 3. 2 Analisis view ke dalam tapak 

 

 

Gambar 3. 3 View ke dalam tapak titik 1 

 

 

Gambar 3. 4 View ke dalam tapak titik 2 

1 

2 
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Gambar 3. 5 View ke dalam tapak titik 3 

 

3.2.4 Sirkulasi Luar 

 

 

Gambar 3. 6 Analisis sirkulasi sekitar tapak 

 

Tapak berada di dekat persimpangan jalan yang menghubungkan 

Jalan Airan Raya, Jalan Pangeran Senopati Raya, Jalan Rya Cudu, 

dan Jalan Haji Pangeran Suhaimi. Jalan Airan Raya menuju 

Kecamatan Way Kandis dan Kecamatan Natar. Jalan Pangeran 

Senopati Raya menuju gerbang barat ITERA dan Kecamatan 

Sukarame. Jalan Rya Cudu Kecamatan Way Halim dan Perumahan 

KORPRI. Jalan Haji Pangeran Suhaimi menuju gerbang Tol Lintas 

Sumatera dan gerbang utama ITERA. Jalan Haji Pangeran Suhaimi 

banyak dilewati kendaraan besar seperti bus antar provinsi, truk, dan 

kendaraan besar lainnya yang berjalan dengan kecepatan relatif 

3 
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cepat. Sebaliknya, Kendaraan dari arah Jalan Airan Raya cenderung 

berkecepatan rendah walaupun masih dilewati kendaraan berat 

seperti truk dan pick-up.  

 

Pertemuan empat jalur ini menyebabkan sering terjadinya 

penumpukan kendaraan akibat tidak adanya rambu lalu lintas 

maupun petugas lalu lintas (Gambar 3.8). Jalan Haji Pangeran 

Suhaimi juga sering terganggu dengan adanya barisan bus 

pariwisata yang berkumpul di depan Masjid Raya Airan pada akhir 

pekan. Adanya proyek hunian di sekitar persimpangan tersebut akan 

menambah kemungkinan gangguan lalu lintas akibat kendaraan 

yang akan keluar dan masuk lokasi hunian. Jalan Haji Pangeran 

Suhaimi juga cocok dijadikan arah sirkulasi masuk tapak karena 

searah dengan pusat aktivitas penghuni, dengan asumsi penghuni 

didominasi mahasiswa dan pekerja, sehingga meringankan beban 

kendaraan yang melewati persimpangan.  

 

 

Gambar 3. 7 Kondisi persimpangan jalan diluar jam sibuk 

 

Gambar 3. 8 Kondisi persimpangan jalan ketika jam sibuk 

 



 
 

26 
 

 

3.2.5 Sosial Ekonomi Lingkungan 

Pada daerah sekitar tapak ditemukan gerai dagang sementara yang 

menjual makanan, minuman, dan jasa cetak dan fotokopi (Gambar 

3.9). Kondisi sosial ekonomi masyarakat yang saling membutuhkan, 

antara penjual barang dan jasa dengan pembeli, sesuai dengan 

permintaan klien untuk menyediakan gerai retail yang dapat 

menunjang kebutuhan tersebut. Kondisi eksisting gerai makanan yang 

berjejer di sebelah lahan terlihat kurang menarik karena tidak didesain 

dengan baik dari bangunan dan lahan parkirnya. Pengadaan area 

khusus retail di proyek ini akan dapat meningkatkan nilai jual barang 

milik pedagang dan juga menyediakan tempat usaha dan beraktivitas 

yang lebih nyaman dan tertib khususnya dalam kebutuhan parkir para 

pembeli.  

 

 

Gambar 3. 9 Gerai makanan di depan tapak 

  


