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BAB 3 

ANALISIS PERANCANGAN 
 

3.1 Analisis Pengguna 

3.1.1 Alur Kegiatan Pemustaka  

 

Diagram 3. 1 Alur kegiatan pemustaka 

Alur kegiatan pemustaka umumnya berasal dari dua titik yaitu jalur pedestrian dan 

area parkir. Jalur pedestrian merupakan penghubung antara lobi perpustakaan 

dengan halte bus, Gedung F, dan Gedung Riset. Pemustaka yang datang dari area 

parkir atau jalur pedestrian menuju ke lobi kemudian dapat mengakses fasilitas 

penunjang seperti auditorium, ruang konsultasi, ruang diskusi, stationery, dan 

kafetaria. Selain dapat mengakses fasilitas penunjang pemustaka juga dapat naik 

menuju lantai dua dengan melewati ruang orientasi yang dilengkapi dengan 

scanner, dan melewati ruang pelayanan hingga ruang perpustakaan utama dari 

lantai 2 hingga lantai 4. 
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3.1.2 Alur Kegiatan Pustakawan 

 

Diagram 3. 2 Alur kegiatan pustakawan 

Alur kegiatan pustakawan juga dimulai dari area parkir dan jalur pedestrian, 

kemudian memasuki lobi pustakawan. Pustakwan dapat mengakses fasilitas 

penunjang seperti pantry, kafetaria, dan stationary. Setelah melewati lobi 

pustakwan, pustakawan dapat langsung menuju ke ruang kerja yang ada di lantai 

2. 

3.1.3 Alur Kegiatan Pengguna Umum 

 

Diagram 3. 3 Alur kegiatan pengguna umum 

Pengguna umum merupakan pengunjung perpustakaan dari berbagai usia, 

pengguna umum biasanya datang untuk menggunakan fasilitas penunjang yang 

ada pada perpustakaan tanpa memasuki area koleksi yang ada di perpustakaan.  

3.1.4 Alur Kegiatan Tenaga Servis/Teknisi 

 

Diagram 3. 4 Alur kegiatan tenaga servis/teknisi 
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3.2 Analisis Lahan 

3.2.1 Analisis Lokasi 

 

Gambar 3. 1 Lahan perpustakaan 

Perpustakaan akan dibangun bersebelahan dengan gedung E dan F. Adapun 

batasan-batasan pada tapak pada sisi timur tapak berbatasan dengan jalan menuju 

asrama, pada sisi utara berbatasan dengan gedung E, sisi Barat berbatasan dengan 

gedung F, dan sisi selatan berbatasan dengan lahan kosong yang rencananya akan 

dibangun gedung riset. 
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3.2.2 Delineasi Tapak 

1. Topografi lahan 

 

Gambar 3. 2 Peta topografi 

Lahan perpustakaan ini memiliki masalah sekaligus potensi dari segi kontur atau 

keadaan lahan. Keadaan lahan yang berkontur dapat digunakan sebagai 

perencanaan lanskap yang baik tanpa perlu mengubah atau melakukan kegiatan 

urug ataupun timbun. Namun kontur juga merupakan masalah karena kondisi 

lahan yang tidak stabil akan menyulitkan dalam struktur bangunan karena 

dikhawatirkan akan terjadi penurunan permukaan tanah. 

Lingkaran berwarna biru merupakan area potensial yang terdapat pada lahan. 

Daerah A dinilai potensial sebagai area didirikan bangunan karena letaknya yang 

dekat dengan bundaran dan area dengan persentase kemiringan lahan sekitar 8% 

terbilang datar. Daerah B dinilai potensial karena letaknya yang berada ditengah 

lahan, memiliki persentase kemiringan kurang dari 8% dan memiliki daerah yang 

cukup luas untuk didirikan bangunan. Sedangkan daerah C dinilai potensial 

B 

A 

C 
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karena berada pada sumbu gerbang masuk Kampus Institut  Teknologi Sumatera, 

tetapi area ini kurang luas untuk area didirikan bangunan dengan luas 7500m
2
. 

 

  

 

Kontur pada lahan perpustakaan titik tertinggi berada pada ketinggian 92 m dari 

permukaan laut, daerah tertinggi berada di sekitar bundaran utama. Daerah 

terendah dengan kontur 86,5 m dari permukaan laut daerah ini terletak pada sisi 

timur lahan berdekatan dengan akses jalan menuju asrama mahasiswa.   

Berdasarkan pedoman penyusunan pola rehabilitasi lahan dan konservasi tanah 

kemiringan lahan terbagi menjadi lima yaitu datar dengan persentasi 0 hingga 8%, 

landai dengan persentase kemiringan 9 hingga 15%, agak curam dengan 

persentase kemiringan 16 hingga 25%, curam dengan persentase kemiringan 26 

hingga 45%, dan sangat curam dengan persentase kemiringan lebih dari 45%. 

Persentase in didapat berdasarkan persentase perbandingan antara jarak elevasi 

dan kedalaman kontur. 

Gambar 3. 3 Potongan kontur 
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Kemiringan kontur pada lahan beragam, pada sisi kanan potongan A-A lahan 

terbilang agak curam dengan persentase kemiringan 18.2%. Pada sisi kiri 

potongan B-B lahan terbilang landai dengan persentase kemiringan 12.5%. Pada 

sisi kanan potongan C-C memiliki persentase kemiringan kontur sebesar 8% hal 

ini terbilang datar.  

2. Aksesibilitas  

Akses menuju lahan terdapat pada sisi utara dan timur lahan. Pada sisi utara lahan 

menghubungkan ke arah jalan utama menuju pintu gerbang Kampus Institut 

Teknologi Sumatera. Hal ini dapat menjadi masalah sekaligus potensi bagi 

gedung perpustakaan. Masalah yang ditimbulkan yaitu akan menimbulkan 

kepadatan pada jam-jam tertentu terutama saat jam pulang kantor. Namun hal ini 

juga dapat menjadi potensi karena area ini menjadi area yang strategis dan 

dapatdiakses langsung melalui jalan utama. Sedangkan pada sisi timur lahan 

terdapat jalan menuju embung besar dan asrama mahasiswa hal ini tentu 

menguntungkan karena mahasiswa asrama tidak perlu memutar ke arah jalan 

utama apabila ingin ke perpustakaan. 

 

 

Gambar 3. 4 Lahan gedung perpustakaan 
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3. Aspek visual  

  A(4/5) 

 

Gambar 3. 5 View dari dalam ke luar tapak 

Terdapat 4 sisi untuk menentukan arah bukaan atau jendela pada bangunan yaitu 

sisi A, B, C, dan D. Masing-masing sisi memiliki skor berdasarkan tampilan 

visual yang ada. Pada sisi A diberi skor sebesar 4 dari 5, dengan alasan sisi A 

memiliki tampilan visual yang baik karena menghadap ke arah gerbang masuk 

Kampus Institut Teknologi Sumatera. Sisi B memiliki skor 1 dari 5, dengan alasan 

pada sisi ini hanya tampak kebun ubi dengan semak belukar. Sisi C memiliki skor 

3 dari 5, dengan alasan pada sisi C memiliki tampilan visual yang cukup baik 

dengan adanya pegunungan, namun sisi selatan lahan rencananya akan dibangun 

gedung riset dan teknologi sehingga ada kemungkinan tampilan visual ini akan 

berganti dengan adanya gedung riset dan teknologi. Sisi D memiliki skor 1 dari 5, 

dengan alas an pada sisi ini hanya menampilkan tampak samping dari gedung F 

yang dinilai kurang menarik. 

 

D(1/5) B(1/5) 

C(3/5) 

A 

B 

C 

D 
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Gambar 3. 6 View dari luar ke dalam tapak 

Terdapat 4 sisi yang diambil dalam menentukan orientasi muka bangunan yaitu 

sisi A, B, C, dan D. Pada sisi A gambar diambil dari bundaran besar yang 

merupakan area tertinggi pada tapak, pada sisi ini tapak terlihat secara 

keseluruhan. Pada sisi B gambar diambil dari jalan yang berada di samping 

Gedung E, pada sisi ini tapak terlihat secara keseluruhan namun apabila muka 

bangunan akan tertutup dengan Gedung E apabila dilihat dari gerbang masuk 

kampus. Pada sisi C gambar diambil dari jalan dekat bundaran kecil yang 

mengarah ke asrama mahasiswa, pada sisi ini kontur mulai turun sehingga tapak 

tidak terlihat begitu jelas terhalang dengan gundukan tanah dan semak belukar. 

Pada sisi D gambar diambil dari selatan lahan atau lahan yang akan didirikan 

gedung riset dan teknologi, area ini memiliki kontur yang paling rendah sehingga 

yang terlihat hanya gundukan tanah dan semak belukar yang mengarah ke Gedung 

E.  

A 
B 

D 

C 

A 

B 

C 

D 
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4. Aspek Iklim 

Lampung terletak di Negara Indonesia yang merupakan negara tropis yang 

terpapar matahari sepanjang tahun dan curah hujan yang tinggi. Sehingga dalam 

merancang sebuah bangunan perlu adanya analisis iklim untuk menyesuaikan 

desain dengan keadaan iklim local agar bangunan dapat beradaptasi terhadap 

lingkungan dengan baik. Di bawah ini merupakan tabel iklim lokal Kabupaten 

Lampung Selatan.  

Tabel 3. 1 Iklim lokal 

Bulan 

T 

min 

(°C) 

T 

max 

(°C) 

Sun 

Radiation 

(W/m2) 

RH 

min 

(%) 

RH 

max 

(%) 

Wind 

Direction 

(°) 

Pressure 

Min 

(hpA) 

Pressure 

max 

(hpA) 

Rain 

Rate 

(mm) 

Sept

emb

er 

26,

5 
27,0 36,0 73,8 76,1 190,4 999,3 999,4 0 

Okt

ober 

27,

7 
28,2 39,6 70,8 73,1 194,3 998,2 998,4 0 

Nov

emb

er 

27,

9 
28,3 39,8 70,7 72,9 196,5 998,0 998,2 0 

Dese

mbe

r 

27,

5 
27,9 32,0 77,1 79,2 236,3 998,1 998,2 0 

Rata

-

rata 

27,

4 
27,8 36,85 73,1 

75,3

2 
204,37 998,4 998,5 0 

Sumber : BMKG ITERA, 2019 

Tabel diatas merupakan tabel iklim lokal bulanan terhitung dari bulan September 

hingga Desember secara keseluruhan. Diketahui bahwa suhu maksimal pada 4 

bulan terakhir yaitu 28,3
0 

C dan minimum 26,5
0
C. Adapun rata-rata suhu 

minimum yaitu 27,4
0
C , suhu maksimum 27,8

0
C dengan radiasi matahari 36,85 

W/m2. 
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