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BAB III ANALISIS PERANCANGAN 

 

 

3.1 Analisis Pengguna dan Kegiatan 

Kegiatan dari calon penggguna bangunan Pusat Kegiatan Mahasiswa ITERA 

(PKM-ITERA) terbagi menjadi dua, yaitu kegiatan di hari produktif (weekday) dan 

kegiatan di hari libur (weekend). Kegiatan utama calon pengguna untuk di hari 

produktif (weekday) akan lebih banyak penggunanya dari kalangan anak muda 

khususnya dari mahasiswa ITERA, kegiatan yang dilakukan lebih mengarah ke 

arah kegiatan organisasi dan kegiatan akademis seperti diskusi, research, dan hal-

hal yang menyangkut akademik. Untuk di hari libur (weekend) calon pengguna 

bangunan Pusat Kegiatan Mahasiswa ITERA (PKM-ITERA) akan lebih banyak 

menghabiskan waktu untuk bersantai, seperti jalan-jalan sore, menikmati taman, 

berfoto-foto, dan lain-lain.  

 

Calon penggunanya dikategorikan berdasarkan status, umur dan jenis kegiatan. 

Calon pengguna bangunan Pusat Kegiatan Mahasiswa (PKM) berstatus antara lain 

mahasiswa ITERA, mahasiswa dari kampus lain, dosen, investor, pedagang dan 

warga setempat dengan kisaran umur calon pengguna dilihat dari fungsinya sebagai 

bangunan Pusat Kegiatan Mahasiswa (PKM), maka dapat disimpulkan calon 

pengguna berumur rata-rata antara umur 17 tahun - 50 tahun. 

 

3.2 Analisis Lahan 

3.2.1 Analisis Lokasi 

Lokasi lahan proyek terletak  di Institut Teknologi Sumatera  (ITERA) 

yang beralamat di Jl. Terusan Ryacudu, Dusun way hui, Kecamatan Jati 

Agung, Kabupaten Lampung selatan, Provinsi Lampung. Lokasi lahan 

proyek bangunan Pusat Kegiatan Mahasiswa ITERA (PKM-ITERA) 

terletak di Sebelah barat Gedung E ITERA dengan titik koordinat lahan 

proyek adalah 05o21’32,57” LS dan 105o18’57.23” BT dan luas lahan 

proyek adalah 2,5 Ha.  



 
 

12 
 

 
Gambar 3.2-1 Lokasi Lahan Proyek Bangunan PKM-ITERA 

 

Untuk Batasan lahan proyek dibagi menjadi empat sisi: sisi Barat, sisi 

Timur, sisi Utara, dan sisi Selatan. Di sisi Utara lahan proyek berbatasan 

dengan Kantin BKL, Gedung B ITERA, dan Poliklinik ITERA, di sisi 

Timur lahan Proyek berbatasan langsung ke Asrama Mahasiswi ITERA, 

di sisi Barat lahan berbatasan langsung dengan jalan utama, Gedung C 

ITERA dan Embung C, dan di sisi Selatan lahan proyek berbatasan 

langsung dengan Gedung E ITERA. 

 

Gambar 3.2-2 Batasan Lahan Proyek Pusat Kegiatan Mahasiswa ITERA 
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3.2.2 Delineasi Tapak 

Tapak dengan luas 2,5 Ha tersebut memiliki beberapa potensi yang bisa 

dimanfaatkan dan isu permasalahan di dalam site. Isu dan permasalahan 

dibagi menjadi beberapa aspek bahasan, yaitu terdiri dari topografi lahan; 

drainase dan siklus air, hirarki jalan, kebisingan, iklim lokal. Aksesibilitas, 

vegetasi eksisting, bangunan eksisting, serta aspek visual dari dan ke 

tapak. 

1. Topografi Lahan 

Pendekatan dalam menentukan kemiringan lahan mengunakan 

pendekatan modifikasi klasifikasi kelas lereng menurut Van Zuidam, 

1979. Pendekatan ini diambil berdasarkan perbandingan dari beberapa 

preseden dan didapatkan pendekatan ini. Berikut tabel kemiringan 

lahan menurut Van Zuidam. 

 

Tabel 3.2-1 Tabel Modifikasi Klasifikasi Kelas Lereng (Van Zuidam, 1979) 

Kelas Lereng Kondisi Alamiah 

0o – 2o Datar – Hampir Datar 

2o – 4o Landai 

4o – 8o Miring 

8o – 16o Agak Curam 

16o – 35o Curam 

35o – 55o Sangat Curam 

> 55o Curam Sekali 

Sumber: http://www.tukangbatu.com/2015/11/hubungan-morfologi-dan-

topografi-pada.html 

 

http://www.tukangbatu.com/2015/11/hubungan-morfologi-dan-topografi-pada.html
http://www.tukangbatu.com/2015/11/hubungan-morfologi-dan-topografi-pada.html
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Gambar 3.2-3 Kemiringan Kontur Lahan Proyek 

 

Dari hasil observasi ke lahan proyek dan perhitungan kemiringan 

kontur, lahan ini dibagi menjadi tiga titik kemiringan kontur, titik A, 

titik B, dan ttik C. Untuk area di titik B kemiringan lahan masuk 

ketegori cukup curam dengan kemiringan 8,14o, untuk kemiringan 

kontur di titik C dan titik A memiliki kemiringan lahan 1,69o dan 3,57o 

yang artinya memiliki  kemiringan kontur relatif datar. 

 

           Gambar 3.2-4 Solusi Desain untuk kemiringan Lahan Proyek 

 

Solusi desain perkerasan area kontur menerapkan sistem cut & fill di 

beberapa titik kontur. Area yang memiliki kemiringan kontur datar 

dijadikan area perkerasan atau parkir dengan dua alternatif, yaitu 

alternatif pertama di area Barat dan alternatif kedua di area Utara. 
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2. Drainase dan Siklus Air 

Lahan proyek memiliki badan air dengan luas sekita 700 m2 lebih 

kurang 0,7 Ha dari 2,5 Ha lahan berupa badan air. Aliran air dari arah 

Embung C atau dari barat turun kearah Embung E atau ke arah timur. 

Badan air ini memiliki potensi yang baik dan akan dikembangkan 

sebagai reservoir yang bermanfaat untuk menampung air dan estetika 

disekitar bangunan. Rancangan embung yang dibuat akan dilengkapi 

dengan tumbuhan dan tanaman eksisting di dalam lahan proyek serta 

terdapat jogging track yang mengelilingi embung. 

 

Gambar 3.2-5 Drainase dan Sirkulasi Air di Lahan Proyek 

 

Solusi dari perbandingan perairan dengan luas 0,7 Ha dari 2,5 Ha yaitu 

dengan penggunaan prinsip bangunan panggung. Bangunan Panggung 

merupakan salah satu cara inovatif untuk menyelesaikan permasalahan  

bangunan yang akan dibangun di atas air dan di atas tanah yang tidak 

rata, serta memiliki manfaat: untuk memaksimalkan pemandangan 

visual ke alam, untuk memanfaatkan ventilasi lantai dan untuk 

menciptakan bangunan berkelanjutan. 

 

Gambar 3.2-6 Konsep Bangunan Panggung 
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3. Hirarki Jalan 

 

   Gambar 3.2-7 Hirarki Jalan Berdasarkan Sistem Jaringan 

 

Jalan di sekitar tapak terbagi menjadi dua hirarki jalan berdasarkan 

sistem jaringan jalan yaitu jalan Primer dan jalan Sekunder. Jalan 

primer adalah jalan utama yang menghubungkan antar pusat kegiatan 

akademik yaitu dari gerbang ITERA ke Gedung A ITERA, Gedung B 

ITERA serta Gedung E ITERA, untuk jalan sekunder adalah jalan yang 

menghubungkan area yang bukan pusat kegiatan akademik, seperti 

Asrama Mahasiswa ITERA, kantin serta Masjid At-tanwir. Keterangan 

warna merah adalah jalan Primer dan warna biru adalah jalan Sekunder. 

 

Gambar 3.2-8 Solusi Desain Entrance ke Lahan Proyek 

 

Solusi desain untuk merespon hirarki jalan ialah dengan membuat dua 

jalur jalan masuk ke Pusat Kegiatan Mahasiswa yaitu dari arah Barat 

dan Utara lahan. Dua jalan masuk ini berfungsi untuk meminimalisir 
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tingkat kepadatan kendaraan bermotor saat memasuki bangunan Pusat 

Kegiatan Mahasiswa- ITERA (PKM-ITERA). 

 

4. Kebisingan 

Kebisingan di sekitar lahan dibagi menjadi tiga tingkatan kebisingan, 

yaitu kebisingan tinggi, sedang dan rendah, selain itu terdapat tiga titik 

dengan kebisingan yang tinggi. Pertama di titik perempatan utama 

sebelah Barat Laut dengan tingkat kebisingan yang sangat tinggi, di 

area Utara memiliki tingkat kebisingan yang tinggi karena pintu masuk 

kantin umum, dan titik di arah Barat Daya memiliki tingkat kebisingan 

yang tinggi disebabkan terdapat area perkuliahan. 

 
Gambar 3.2-9 Titik Kebisingan di Sekitar Area Lahan Proyek 

 

Terdapat dua alternatif desain untuk menyelesaikan permasalahan isu 

kebisingan di area lahan proyek. Untuk alternatif pertama yaitu 

penempatan massa bangunan yang jauh dari sumber kebisingan tinggi 

dan alternatif kedua yaitu pemanfaatan tanaman pohon akasia di sekitar 

massa bangunan untuk meredam kebisingan dari luar. Alteranif tersebut 

bisa di terapkan keduanya atau salah satunya bergantung konsep 

bangunan. 
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Gambar 3.2-10 Solusi Desain Isu Kebisingan 

 

5. Iklim Lokal 

 Tekanan Udara (Air Pressure) 

 

Gambar 3.2-11 Diagram Tekanan Udara rata-rata Tahun 2018&2019 ITERA 

Sumber: UPT MKG ITERA, 2019 

 

Didapatkan data dari UPT MKG ITERA pada tanggal 15 Desember 

2019 mengenai rata-rata tekanan udara pada tahun 2018 dan 2019. Dari 

hasil kajian, pada tahun 2018 tekanan udara tertinggi terjadi pada bulan 

September dengan nilai tekanan sebesar 999,2 hpA dan terendah terjadi 

pada bulan Januari dengan nilai tekanan sebesar 996,22 hpA. Untuk 

tahun 2019 tekanan udara tertinggi terjadi pada bulan September 

dengan nilai tekanan sebesar 1000,13 hpA dan tekanan udara terendah 

terjadi pada bulan Desember dengan nilai tekanan sebesar 997,51 hpA. 
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 Kecepatan Angin (Wind Speed) 

 

Gambar 3.2-12 Grafik Wind Rose Tahun 2019 Kabupaten Lampung 

Sumber: UPT MKG ITERA, 2019 
 

 
Gambar 3.2-13 Arah Angin di Lahan Proyek 

 

Hasil dari analisi grafik wind rose ada dua informasi yang 

didapatkan yaitu arah angin, kecepatan angin rata-rata, dan 

kelembaban udara rata-rata. Arah angin di dalam lahan 

proyek bergerak dari arah Barat Daya kearah Timur laut 

dengan kecapatan rata-rata adalah 11,08 – 21 Knots atau 

21,85 km/jam - 39 km/jam sehingga dikategorikan angin 

dengan kecepatan sedang dan persentase kelembaban udara 

berkisaran antara 15,6% - 35%. Pergerakan Angin akan 

berdampak terhadap sirkulasi udara pada bangunan. 
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Gambar 3.2-14 Solusi Desain Untuk Merespon Arah Angin 

  

Ada dua alternatif orientasi masa bangunan untuk merespon 

isu arah angin yang bergerak dari arah Barat Daya ke Timur 

Laut dengan kecepatan 21,85 km/jam - 39 km/jam. Alternatif 

pertama yaitu area bangunan yang lebar diarahkan 

menghadap arah sirkulasi angin untuk memberikan 

kesejukan di dalam bangunan, alternatif yang kedua orientasi 

bangunan searah dengan jalur angin untuk memberikan 

sirkulasi yang baik di dalam bangunan. 

 

 Suhu Udara (Air Temperature) 

 

Gambar 3.2-15 Grafik Suhu Rata-rata Tahun 2018-2019 ITERA 

Sumber: UPT MKG ITERA, 2019 

 

Data didapatkan dari UPT MKG ITERA pada tanggal 15 

Desember 2019 mengenai suhu udara rata- rata pada tahun 

2018 dan 2019. Didapatkan hasil dari kajian adalah rata-rata 

suhu udara tertinggi untuk tahun 2018 adalah 34oC terjadi 
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pada bulan Desember dan rata-rata suhu terendah adalah 

32,5oC pada bulan Februari, Maret, dan April. Untuk tahun 

2019 didapatkan suhu rata-rata tertinggi adalah 36oC terjadi 

pada bulan Desember dan suhu rata-rata terandah adalah 

31,2oC pada bulan Juli. 

 

Kesimpulan dari analisi iklim daerah lampung selatan 

khususnya daerah di sekitar lahan proyek bertujuan untuk 

menentukan penempatan orientasi masa bangunan dan 

penggunaan fasad. Orientasi bangunan lebih mengarah ke 

badan air dengan banyak bukaan di sisi Timur Laut dan Barat 

Daya serta penggunaan secondary skin pada fasad bagian 

Barat lahan untuk mereduksi panas matahari. 

 

Vegtasi diatur se-efektif mungkin untuk menarik secara 

maksimal udara segar, sehingga sirkulasi udara bisa berjalan 

dengan baik dan memberikan kenyaman termal terhadap 

pengguna di dalam bangunan. 

 

6. Vegetasi Eksisting 

 
     Gambar 3.2-16 Vegetasi Eksisting di Lahan Proyek 

 

Vegatsi eksisting di lahan proyek dominan dengan semak belukar, 

rerumputan liar, tumbuhan paku dan tumbuhan jenis beri (deduruk) 

serta beberapa pohon. Di sisi Utara dan Barat lahan terdapat barisan 
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tanaman pohon akasia yang ditandai dengan warna hijau di peta 

vegetasi, di bagian yang berwarna biru terdapat beberapa pohon ki 

putri, tanda warna merah merupakan pohon sawit sebanyak dua pohon, 

dan yang terakhir di sisi tengah lahan yang ditandai dengan warna 

kuning yang merupakan pohon kenari. 

 

Kesimpulannya ada beberapa vegetasi yang tetep di pertahankan untuk 

dijadikan sebagai estetika, pereduksi suara, pengendali siklus CO2 dan 

O2 dan lain sebagainya. Beberapa pohon yang dipertahankan seperti 

pohon akasia di sisi Utara dan Barat lahan yang berfungsi sebagai 

peneduh, penahan longsor dan menyaring polusi udara, begitu juga 

pohon ki putri akan tetap dipertahankan sebagai estetika hijau sekitar 

bangunan, untuk pohon kenari akan tetap dipertahankan dan dijadikan 

estetika hijau dan peneduh di area taman, sedangkan pohon sawit akan 

di hilangkan karena boros akan kebutuhan air. Selain pohon ada 

beberapa tumbuhan liar yang akan dipertahankan untuk estetika di 

sekitar bangunan seperti tumbuhan beri (deduruk) yang akan lebih 

ditata rapih sesuai dengan penempatan massa bangunan Pusat Kegiatan 

Mahasiswa-ITERA (PKM-ITERA). 

 

7. Bangunan Eksisting 

 

Terdapat Bangunan Existing di sekitar lahan dan di dalam lahan yang 

berfungsi sebagai penentu sistem akses agar terinterkoneksi dengan 

bangunan lain. Untuk di dalam lahan terdapat bangunan air baku 

sebagai penangkap sumber air dalam tanah, di sisi Selatan lahan 

terdapat bangunan Gedung E ITERA sebagai Gedung perkuliahan, di 

sisi Timur lahan terdapat bangunan asrama mahasiswa ITERA. 
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Gambar 3.2-17 Bangunan Eksisting di Sekitar Lahan Proyek 

 

8. Aspek Visual dari dan ke Tapak 

 

View dari lahan dibagi menjadi 4 sisi, yaitu sisi Utara, Timur, Selatan, 

dan Barat lahan. Data didapatkan dari hasil observasi langsung ke lahan 

proyek pada tanggal 16 Desember 2019 dengan hasil observasi sebagai 

berikut: 

1. Arah Utara  : Terlihat view salah satu jalan 

utama dan beberapa bangunan seperti Gedung B ITERA, 

Kantin BKL, dan Poliklinik ITERA. 

2. Arah Timur  : Terlihat view salah satu jalan 

utama dan bangunan Asrama Mahasiswi ITERA. 

3. Arah Selatan : Terlihat Bangunan Gedung E 

ITERA dan kawasan semak belukar. 

4. Arah barat  : Terlihat jalan salah satu jalan utama, 

embung C dan Gedung C ITERA 
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           Gambar 3.2-18 Visual dari Tapak ke Luar 

 

View dari luar ke tapak dibagi menjadi 4 sisi, yaitu sisi Utara, Timur, 

Selatan, dan Barat lahan. Data didapatkan dari hasil observasi langsung 

ke lahan proyek pada tanggal 16 Desember 2019 dengan hasil 

observasi: 

1. Arah Utara  : Terlihat view barisan pohon 

akasia membentang yang campur dengan pohon ki putri. 

2. Arah Timur  : Terlihat view badan air. 

3. Arah Selatan : Terlihat view tumbuhan semak 

belukar dan tumbuhan beri (deduruk). 

4. Arah barat  : Terlihat view barisan pohon akasia 

yang bercampur dengan tumbuhan semak belukar. 

 

      Gambar 3.2-19 Visual dari Luar Tapak ke Dalam Tapak 
 


