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BAB VI 

HASIL PERANCANGAN 

 

6.1  Penjelasan Rencana Tapak 

 

Gambar 6.1  Luas lahan yang digunakan. 

Sumber: data pribadi, 2020. 

 

Total luas tapak mencapai 10.335m2.. Tapak berada di jalan pangeran 

suhaimi, kota Bandar Lampung berbatasan langsung dengan wilayah Lampung 

Selatan. Memiliki bentuk tapak yang unik sehingga menjadi tantangan 

tersendiri bagi perancang.  

Menggunakan luas KDB mencapai 30,5 % dengan KDH mencapai 50%, hal 

ini bertujuan agar menciptakan taman kota sekaligus menjadi daya tarik 

bangunan. Dengan fungsi bangunan yang selain hunian, memberikan dampak 

yang signifikan bagi menigkatnya minat pengunjung untuk mampir dan 

berbelanja diarea komersil.  
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6.2  Rancangan Bangunan 

6.2.1 Bentuk Bangunan 

 

Gambar 6.2  Tampak burung . 

Sumber: data pribadi, 2020. 

 

Bangunan memiliki bentuk yang mengikuti bentuk tapak, hal 

ini bertujuan untuk memaksimalkan ruang-ruang yang terbentuk 

agar terciptanya fungsi ruang yanag diinginkan dan menciptakan 

bentuk bangunan yang tidak bagus. 

 

6.2.2 Rancangan Interior dan Sirkulasi 

 

Gambar 6.3  Interior bangunan komersil. 

Sumber: data pribadi, 2020. 
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Gambar 6.4  Interior bangunan apartemen . 

Sumber: data pribadi, 2020. 

 

Menggunakan sistem sirkulasi single loaded corridor agar 

terciptanya ruang positif di area tengah bangunan selain itu 

mengurangi penggunaan cahaya buatan dan penghawaan buatan 

agar mengurangi penggunaan listrik. Selain menciptakan area 

innercourt, perancang juga mendesain area innercourt tersebut 

agar bisa difungsikan dan bisa dinikmati oleh penghuni maupun 

pengunjung.  

 

 

6.2.3 Rancangan Fasad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 6.5  Fasad bangunan apartemen . 

Sumber: data pribadi, 2020. 
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Pada perancangan fasad bangunan, perancang tidak 

menggunakan secondary skin pada fasad bangunan apartemen. 

Hal ini disebabkan karena tinggi bangunan yang sudah mencapai 

25 meter bahkan tinggi tersebut akan terus bertambah seiring 

berjalan nya waktu karena sifat bangunan ini adalah 

berkelanjutan dan melihat pasar yang terjadi. Maka perancang 

meniadakan penggunaan secondary skin untuk fasad bangunan, 

dikarenakan harus memikirkan perawatan dan sustainable bagi 

secondary skin yang digunakan. Perancang mengalihkan fasad 

bangunan dengan coakan dan tonjolan pada sisi luas bangunan 

apartemen. Dengan menambahkan beton, playwood dan partisi 

didalamnya sebagai reduksi panas yang masuk maka bisa 

mengurangi suhu yang ada pada bangunan.  

 

 

 

 

 

Gambar 6.6  Fasad bangunan komersil . 

Sumber: data pribadi, 2020. 

 

Fasad bangunan menggunakan konsep secondary skin untuk 

bangunan komersil. Hal ini bertujuan agar mengurangi panas 

cahaya matahari yang masuk secara langsung ke area bangunan. 

Penggunaan secondary skin sedang menjadi tren dan hal ini 

menjadi daya tarik pengunjung yang ingin berkunjung ke area 

retail dan komersil. 
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6.2.4 Sistem Struktur dan Konstruksi 

 

Kolom yang dgunakan dalam merancang bangunan 

apartemen dan komersil yaitu berukuran 60X60 cm, dengan lebar 

balok induk mencapai 40X40 cm, menggunakan sistem pondasi 

tiang pancang 

 

Gambar 6.7  Kolom konstruksi bangunan . 

Sumber: data pribadi, 2020 

 

 

Gambar 6.8  Kolom konstruksi bangunan . 

Sumber: data pribadi, 2020 
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6.2.5 Sistem utilitas  

 

i. Sistem air bersih 

Pada sistem air bersih menggunakan konsep roof water tank, 

sehingga mengurangi kesalahan yang terjadi pada sistem 

pipa yang berada dibawah. Sistem ini juga bertujuan agar air 

yang disediakan lebih banyak. Sumber air yang didapatkan 

berasal dari ground water tank dan air PAM menuju roof tank 

dan dari roof tank disebar melalui pipa pipa yang tersedia.  

 

 

 

Gambar 6.9  Sistem air bersih bangunan apartemen . 

Sumber: data pribadi, 2020 

 

 

 

Gambar 6.10  Sistem air bersih bangunan komersial . 

Sumber: data pribadi, 2020 

 

ii. Sistem air kotor 

Air kotor yang berasal dari hunian masuk melalui shaf hunian 

turun menuju septitank yang disediakan, sedangkan air kotor 

berasal dari toilet komerisl melaui shaf plumbing dan 

dibuang meunuju septiank yang disediakan. 
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Gambar 6.11  Sistem air kotor bangunan komersial . 

Sumber: data pribadi, 2020 

 

 

 

 

 

 

Gambar 6.12  Sistem air kotor bangunan komersial . 

Sumber: data pribadi, 2020 

 

iii. Sistem listrik  

Sumber listrik berasal dari gardu dan genset, namun sumber 

tersebut antara fungsi hunian dan fungsi komersil tidak pada 

satu jalur, sehingga meminimalisir konsleting listrik yang 

terjadi.  

 

 

Gambar 6.13  Sistem Listrik bangunan komersial . 

Sumber: data pribadi, 2020 
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Gambar 6.14  Sistem Listrik bangunan komersial . 

Sumber: data pribadi, 2020 

 

iv. Sistem ac 

Bangunan menggunakan ac central dan ac split, 

penggunaan ac split berada pada setiap kamar hunian, area 

retail, dan ruang lainnya yang ukuran ruang tidak melebihi 

64m2, dengan kipas pembuang panas terdapat pada balkon 

setiap kamar dan untuk area retail kipas pembuang panas 

diletakan pada atap beton bangunan komersial. Sedangkan 

untuk penggunaan ac central berada pada beberapa ruang 

saja, seperti restoran, lobby hunian area basement, dan 

ruang developer kipas pembuangan berada pada rooftop 

bangunan. 

 

v. Sistem sampah 

Bangunan menggunakan lift sampah/trash chute untuk area 

pembuangan. Area pembuangan terdapat pada setiap lantai 

dan pada lantai 1 terdapat bukaan keluar untuk akses 

petugas sampah. Lift sampah/trash chute untuk bangunan 

apartemen ada 2 dan berada dekat dengan ruang ruang 

service begitu juga untuk bangunan komersil. 

 

6.2.6 Luas bangunan 

Bangunan memiliki luas mencapai 18.160 m2, dan jika 

dikalkulasikan dengan total KLB yang tersedia maka jumlah 

luas yang digunakan sekitar 73 % dari luas KLB, sisa dari luas 

KLB tersebut digunakan sebagai area resapan.  
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Gambar 6.15  Tampak bangunan . 

Sumber: data pribadi, 2020 

 


