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BAB III 

ANALISIS PERANCANGAN 

 

3.1 Analisis Pengguna dan Kegiatan 

3.1.1 Analisis Kegiatan dan Pengguna 

 
Sasaran utama pengguna proyek ini adalah kelompok milenial karena 

pertimbangan lokasi proyek yang masih berada dalam area berkembang dan 

dengan dengan beberapa fasilitas pendidikan. Proyek ini memiliki tiga fungsi 

utama kelompok kegiatan, yaitu kegiatan hunian, komunal dan komersial. 

Sehingga ada 3 kategori pengguna pada masing-masing kelompok yaitu 

penyewa hunian, pengunjung, dan pengelola.  

1. Penyewa 

Penyewa merupakan orang yang datang untuk melakukan kegiatan sewa 

dan menjadi penghuni unit terhadap hunian maupun retail pada area 

komersial. Latar belakang penyewa sendiri dari kalangan menengah ke 

atas baik kalangan milenial, pegawai maupun penyewa umum yang 

hanya sekedar berkunjung atau igin menetap di bandar Lampung.  

Berdasarkan keperluannya, penyewa hunian dikelompokkan sebagai 

berikut : 

 Penyewa tanpa room mate (single) 

 Penyewa dengan room mate (berkeluarga/ dalam suatu kelompok) 

2. Pengunjung  

Pengunjung terbagi menjadi 3 berdasarkan kegiatan yang akan di 

lakukannya, yaitu pengunjung hunian, area komunal dan area 

komersial.  

 Pengunjung area hunian melakukan kegiatan sekedar untuk survei  

unit, mengunjungi kerabat atau teman. 

 Pengunjung area komunal melakukan berbagai aktivitas 

bersosialisasi. 

 Pengunjung area komersial melakukan kegiatan perbelanjaan 

ataupun sekedar berkumpul dan bersosialisasi. 
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3. Pengelola  

Pengelola terbagi atas 2 kelompok, yaitu pengelola gedung hunian dan 

pengelola area komersial dan komunal. 

4. Sub. Manajer 

Berperan sebagai pengelola utama atau yang mengatur jalannya 

manajemen terhadap seluruh kegiatan maupun operasional student 

housing dibantu oleh asisten manajer.  

5. Front Office Service 

Memiliki peran utama dalam melayani calon penyewa, baik dari 

administrasi tamu, pelayanan pemesanan unit, serta penyampaian 

informasi pemasaran unit. Pengelola pada sub ini terdiri dari receptionist, 

supervisor, dan sales. 

6. Housekeeping 

Bertugas dalam memberikan service dalam segi kebersihan seluruh 

gedung khususnya dalam memberi pelayanan kebersihan terhadap 

penghuni. Terdiri dari housekeeping supervisor, assisten chief 

houskeeper, publik area attendant/gardener, room steward, dan 

engineering maintenance. 

7. Keamanan 

Pihak keamanan bertugas menjaga keamanan dan ketertiban area student 

housing, komunal dan komersial selama 24jam dengan pembangian 

jadwal kerja untuk masing-masing area. 

 
Untuk memperkuat hasil analisis kegiatan pengguna, berikut ini merupakan 

analisis kegiatan penggunan berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh 

Bappenas. Kegiatan mahasiswa relatif dinamis dengan usia produktif (20-35 

tahun). Hal ini dapat dijadikan target Indonesia berpendapatan tinggi pada 

tahun 2045. Berikut analisis kegiatan berdasarkan penelitian dari IDN 

Research Institute mengenai Indonesia Millineal Report dan studi banding 

(Tabel 3.1). 
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Tabel 3. 1 Analiisis Kegiatan Berdasarkan Penelitian-IDN Research Institute 

Perilaku Kegiatan Solusi 

Televisi dan media digital adalah media yang 
paling efektif untuk menjangkau Millennial. 

 
Millennial mengandalkan pasokan informasi 
terutama dari media digital 

 
70,4 persen millennial mengakses media digital 
untuk mengetahui berita terkini.  
 
Kemudahan akses, multi-tasking, dan kecepatan 
menjadi alasan utama memilih media digital. 
 

Pengadaan fasilitas jaringan akses 
internet yang aksesibel dan cepat di 
area student housing 

Hanya 10.7% dari pendapatan yang ditabung 
oleh Millennial, sedangkan 51.1% pendapatan 
habis untuk kebutuhan bulanan 
 

Penyediaan sarana belanja retail dan 
non-retail baik di bidang kuliner, 
fashion, maupun sembako. 

 
Millennial membawa uang tunai seperlunya. 
Cukup buat makan, nonton, parkir. (cashless) 
 

Penyediaan fasilitas ATM center dan 
mendukung sistem pembayaran non 
tunai/digital. 

Kebiasaan dalam bersosialisasi di luar hunian 
pribadi 

Penyediaan area komunal sebagai 
fasilitas mendukung aktivitas sosial. 
Seperti community centre, 
entertainment space, cafe, maupun 
amphitheatre 

 

3.1.2 Analisis Waktu Penggunaan  

 
Waktu penggunaan pada proyek terbagi atas 3 kelompok area, yaitu :  

1. Area hunian memiliki waktu kegiatan 24 jam yang didukung dengan 

fasilitas kemanan dan pelayanan 24 jam yang disediakan bagi penghuni. 

2. Area komunal memiliki waktu penggunaan umum selama 14 jam untuk 

weekdays (07.00-21.00) dan 16 jam untuk weekend (07.00-23.00). 
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3. Area Komersial memiliki waktu penggunaan umum selama 14 jam untuk 

hari kerja (weekdays) dari pukul 07.00 sampai 21.00. Untuk hari libur akhir 

pekan dan nasional memiliki waktu 16 jam berlaku untuk retail tertentu 

seperti café dan restaurant (07.00-23.00). 

 

3.1.3 Analisis Cara Kepemilikan 

 
Cara penggunan setiap zona kegiatan berbeda sesuai dengan fungsinya. Pada 

area hunian dan retail penggunaan dilakukan dengan sistem sewa unit dengan 

proses transaksi yang dapat dilakukan secara offline atau langsung ke kantor 

marketing dan juga dapat dilakukan secara online dengan beberapa platform 

aplikasi e-commers tententu. Pada area hunian bagi penghuni maupun calon 

penghuna dapat melakukan proses pemesanan, administrasi maupun konsultasi 

di area front office service. 

 
Pada area komunal penggunaan bersifat terbuka dan bebas kecuali untuk 

beberapa kegiatan besar seperti pengadaan suatu pameran ataupun pesta yang 

memerlukan besaran ruang tertentu memerlukan izin sesuai prosedur 

manajemen pengelola. 

 

3.1.4 Analisis Kebutuhan Ruang Khusus 

 
Terkait fungsi bangunan sebagai hunian bertingkat maka perlu diperhatikannya 

beberapa ruang teknik yang dapat mendukung semua unit hunian dengan baik, 

salah satunya adalah pengaturan utilitas, baik itu penyebaran sistem plumbing 

sampai pada elektrikalnya. Oleh karena itu pengaturan shaft sebagai sistem 

pendukung utilitas pada bangunan disusun dengan baik dengan cara 

perancangan lantai tipikal pada bangunan sehingga memudahkan distribusi 

utilitas untuk masing-masing unit hunian. Selain itu fasilitas juga menjadi hal 

utama pada pengadaan hunian sewa, baik itu fasilitas utama maupun fasilitas 

penunjang. Kedua fasilitas tersebut disediakan berdasarkan analisis preseden 

dan kegiatan. 
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3.2 Analisis Lahan 

3.2.1 Analisis Lokasi 

 

Gambar 3.1 Lokasi Tapak 

 

Tapak berlokasi di Jl. Rya Cudu tepatnya berada di sisi jalan yang berhadapan 

langsung denganjalan utama Jl.Rya Cudu dengan luas lahan 10.800 m2.  

 
Table 1. Batas-batas Lahan 

Berdasarkan Peraturan Terkait (BAB II) Batas-batas Lahan 

GSB jalan arteri          : 8 m 

GSB jalan lingkungan : 4 m 

Utara     : Gg.Nangka (pemukiman) 

Barat     : Jl.Rya Cudu (Jalan arteri) 

Timur    : Jl.Taman Kota (pemukiman) 

Selatan  : Jl.Lorena (pemukiman) 

 

 

KLB                            : 60% dari 2,4 

KDB  : 40% Ruang dalam  

          : 20% Ruang luang 

KDH : 40% 

 

 

 

 

 

 



 

21 
 

3.2.2 Delineasi Tapak 

 
1. Topografi lahan 

Area kontur pada tapak cenderung datar dengan persentase 0-8%. 

Sehingga hal ini dianggap cukup menguntungkan karena tidak 

diperlukannya cut and fill pada lahan serta mudah dalam pengolahan 

perancangan bangunan. 

 

Gambar 3.2 Potongan Kontur pada Tapak 

 
2. Aksesibilitas 

Lokasi tapak bagian dapan diakses dengan kendaraan pribadi dan 

transportasi umum Trans Lampung serta layanan transportasi online 

seperti gojek, grab, dan maxim. Dan berdasarkan analisis data sarana 

umum sekitar lahan terdapat (Tabel 3.2) : 

Tabel 3. 2 Aksesibilitas Fasilitas Umum 

 Jarak Tempuh Jarak Waktu 

Masjid Baiturrahman 160 m 2 menit 

Paud Ibnu Abbas 160 m 2 menit 

SMP N 21 Bandar Lampung 550 m 7 menit 

Sekolah Alam 750 m 9 menit 

ITERA 2,5 km 4 menit 

UIN 2,3 km 5 menit 

Vintage carwash 190 m 2 menit 

Polsek Sukarame 450 m 6 menit 

RS. Airan Raya 2,4 km 7 menit 

Transmart Carrefour 3,4 km 5 menit 

Mall Boemi Kedaton 6,3 km 10 menit 

Radin Intan II Airport 30 km 32 menit 
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3. Aspek Visual dari dan ke Tapak 

Berdasarkan analisis secara langsung dilapangan maupun berdasarkan 

sumber terkait (google earth, 2019) Pada lokasi tapak aspek visual dari 

dalam tapak yang tergolong dalam good view lebih condong 

menghadap ke jalan utama untuk lantai bawah (lantai dasar - lantai 2), 

untuk lantai 3 sampai rooftop dapat memanfaatkan good view 

menghadap tenggara dan selatan dimana terdapat good view berupa 

pegunungan. 

 

Gambar 3.3 View Dari Dalam Ke Arah Utara Tapak 

Sumber : Google Earth 
 
Aspek visual utama  dari luar tapak dapat dilihat dari jalan utama Jl. Rya 

Cudu. Namun karena lahan dirancang secara permeabilitas yang memiliki 

koneksi antara lahan dan lingkungan di sekitarnya maka aspek visual dari 

luar tapak terhadap bangunan dibuat lebih meluas dengan pengguanaan 

fasad yang menarik di ketiga sisi lahan, pada sisi jalur masuk dan keluar 

dan pada area komersial. 


