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BAB III 

ANALISIS PERANCANGAN 
 

 

 

 

3.1. Analisis Pengguna 

Pengguna perpustakaan ITERA terdapat dua jenis, yakni pemustaka dan 

pustakawan. Pemustaka yang dimaksud ialah civitas akademika kampus ITERA 

yang didominasi oleh mahasiswa, dosen, dan masyarat umum, sebagaimana pada 

perpustakaan modern saat ini disediakan berbagai area penunjang untuk 

meningkatkan minat baca pengunjung dan menghidupkan suasana yang aktif di 

perpustakaan ini. Pengunjung dapat membaca buku-buku yang tersedia tanpa 

dikenakan biaya, namun untuk peminjaman serta pencarian informasi melalui 

fasilitas internet dan komputer, diperkenankan untuk membuat kartu anggota 

perpustakaan terlebih dahulu. Kemudian, pustakawan atau tenaga perpustakaan, 

yakni tenaga ahli untuk mengelola dan melakukan pelayanan perpustakaan 

 

3.2. Analisis Kegiatan 

Berdasarkan hasil analisa dari studi banding terhadap beberapa bangunan 

perpustakaan perguruan tinggi, kegiatan pengguna perpustakaan secara umum 

yaitu terdiri dari : 

A. Kegiatan utama yakni kegiatan operasional perpustakaan yang biasa dilakukan 

sehari-hari oleh pengunjung meliputi kegiatan membaca, mecari koleksi, 

mencari referensi, dan lain-lain. 

B. Kegiatan penunjang yakni kegiatan yang bersifat komersial maupun non 

komersil yang terdiri dari kafetaria, toko buku, photocopy, ruang workshop, 

ruang seminar, dll. 

C. Petugas  perpustakaan  juga  melaksanakan  kegiatan  pengelolaan  setiap 

harinya yang berlangsung pada fasilitas ruang kantor, ruang katalog dan 

pencatatan, ruang pengelolaan dan  gudang. Selain dari itu juga  terdapat
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kegiatan servis yang meliputi pengecekan dan perbaikan utilitas bangunan 

secara berkala, pengadaan buku dan perawatan buku secara berkala. 

 

3.3. Analisis Lahan 

3.3.1. Deliniasi Tapak 

 

Gambar 3.  1. Kontur Lahan 

Area yang berwarna jingga merupakan area yang relatif curam dengan 

perbedaan elevasi mencapai 1,5 m dari permukaan jalan utama, sehingga 

pada area ini tidak cocok apabila dijadikan lokasi bangunan perpustakaan. 

Pada area berwarna biru memiliki kontur yang relatif landai sehingga area 

ini berpotensi untuk lokasi bangunan perpustakaan. 
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Gambar 3.  2. Kontur Lahan 3 Dimensi 

 
Gambar 3.  3. Potongan Lahan A-A dan B-B 

 

Pada sisi selatan lahan yang berwarna lebih terang memiliki topografi yang 

landai, sehingga dapat dimanfaatkan sebagai lokasi bangunan, topografi 

yang landai sangat baik apabila dapat dimanfaatkan, sehingga pada 

rancangan bangunan memiliki pengalaman ruang yang berbeda-beda. 
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Gambar 3.  4. Klasifikasi Kemiringan Lahan 

Sumber : Van Zuidam (1979) 

Berdasarkan klasifikasi kemiringan lahan oleh Van Zuidam (1979), 

kemiringan pada lahan dapat dikategorikan landai pada kemiringan 2°- 4°. 

Namun terdapat beberapa area yang memiliki kemiringan 8°-16° pada area 

utara lahan, yang dapat dikategorikan agak curam. 

 

3.3.2. View pada lahan 

 

 

Gambar 3.  5. View dari dan ke tapak 

Pada sisi utara terdapat view gedung E ITERA. Jika dilihat dari prospek 

kedepannya lahan perpustakaan ini memiliki view lahan yang cukup 
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baik, salah satunya view menuju pegunungan dan bangunan rektorat 

pada sisi selatan lahan. Meskipun bangunan rektorat belum terbangun, 

pada umummnya bangunan rektorat memiliki ciri khas yang ikonik dan 

megah di setiap kampus, sehingga view menuju gedung rektorat akan 

menjadi opsi yang cukup baik pada penentuan orientasi bangunan. 

Kemudian pada sisi barat daya lahan terdapat embung E ITERA yang 

merupakan embung terbesar di kampus ini, sehingga dapat juga menjadi 

pertimbangan dalam menentukan orientasi bangunan 

 

3.3.3. Iklim lokal 

 Kecepatan angin 

 

 

Gambar 3.  6. Diagram Kecepatan Angin 

Sumber : UPT MKG ITERA 

Data diatas merupakan kecepatan angin rata-rata di Lampung Selatan 

pada tahun 2018-2019 berdasarkan data dari Unit Pelayanan Teknis 

Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (UPT MKG) ITERA. Melalui 

data ini dapat dianalisa bahwa kecepatan angin berkisar antara 7 – 11,8 



 
 

 

13 
 

knots yang dikategorikan hembusan angin sedang menurut skala 

Beaufort (Stewart, 2008). Angin ini dominan bergerak dari arah barat 

daya ke timur laut dan sebaliknya. 

 

 Temperatur udara 

 

Gambar 3.  7. Diagram temperatur udara 

Sumber : UPT MKG ITERA 

Berdasarkan data dari UPT MKG ITERA, maka didapatkan diagram 

Temperatur udara rata-rata pada tahun 2018-2019 di Lampung Selatan, 

sehingga dapat dianalisis bahwa pada tahun 2018 temperatur udara 

terendah terjadi pada bulan Juli dengan 31,2°C, dan temperatur udara 

tertinggi terjadi pada bulan Oktober dengan 36,7°C. Kemudian pada 

tahun 2019 memiliki rata-rata temperatur udara yang cukup konstan 

dengan suhu terendah terjadi pada bulan Maret dengan 32,5°C, dan 

Temperatur tertingginya terjadi pada bulan Desember dengan 34°C. 

 

 

 

 

28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

Temperatur Udara

Suhu Udara Tahun 2018 (˚C) Suhu Udara Tahun 2019 (˚C)



 
 

 

14 
 

 

 

 Vegetasi 

 

Gambar 3.  8. Vegetasi lahan 

Sumber : peta.itera.ac.id 

 

Vegetasi pada lahan perpustakaan ini didominasi oleh perkebunan 

singkong warga setempat yang ditandai dengan warna kuning, dan juga 

tedapat beberapa area pada sisi utara site yang ditandai oleh warna 

merah yang dipenuhi oleh semak belukar serta tumbuhan beri hutan 

setinggi 1 meter. Kemudian terdapat beberapa pohon akasia pada area 

yang ditandai dengan warna hijau. Pada lahan ini belum terdapat 

penataan vegetasi, dan tidak terdapat jenis tumbuhan yang memiliki 

akar besar pada lahan ini, sehingga akan memudahkan pembangunan 

saat tahap penggalian pondasi. 

 

 

 

 

 

 

https://peta.itera.ac.id/peta/

