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BAB III 

ANALISIS PERANCANGAN 
 

3.1 Analisis Fungsi dan Kegiatan 

Fungsi 

Stadion selain memiliki fungsi sebagai area bermain sepak bola stadion ini 

juga berfungsi sebagai ruang terbuka dan komersial, sehingga semua 

kalangan bisa menikmati area stadion. Beberapa contoh dalam tabel 

pengunjung yang kemungkinan akan menggunakan stadion di ITERA. 

Tabel 1. Pengguna stadion  

No Pengunjung 

1 Civitas Akademik ITERA 

 2 Mahasiswa ITERA 

3 Masyarakat 

4 Club sepakbola Lampung dan luar Lampug 

  

         Sumber: penulis 2019 

Tabel 3.1 pengunjung stadion 

 

Dalam pengunaan area stadion yang bersifat umum atau tertutup perawatan 

akan diserahkan terhadap pihak kedua atau pihak swasta, karenadengan 

begitu pemeliharaan akan efesien.  

 

Gambar 3.1 Diagram Pengunjung 
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Kegiatan 

Stadion ITERA adalah stadion sepak bola sehingga kegiatan di dalamnya 

pertandingan sepak bola dan ada area atletik yang dimana dapat digunakan 

sebagai lintasan olahraga lari, dan pada tribun akan dipadati oleh penonton 

sepak bola maupun atletik. Selain itu ada kegiatan lainnya seperti 

penggunaan sebagai komersil yaitu bagian bawah stadion, dapat digunakan 

untuk stand jual beli aksesoris sepak bola maupun aksesoris ITERA. Di 

sekeliling stadion dapat digunakan sebagai tempat jogging setiap hari libur 

atau pagi dan sore hari. Memiliki lokasi yang dekat dengan kebun raya 

ITERA kegiatan lainnya seperti kegiatan servis diantaranya parkir, kegiatan 

event yang diadakan mahasiswa seperti wisuda, persitera cup, TPB cup dan 

lainnya, serta kegiatan perawatan stadion itu sendiri. 

 

3.2 Analisis Lahan 

            Kemiringan Kontur 

Dalam analisis kemiringan kontur disite yang proyek ini akan dilaksanakan 

cenderung rata. Ada beberapa bagia yang harus  di cut and fill terkait bagian 

yang sedikit bergelombang supaya pengerjaaan stadion mudah dan pada 

lapangan juga harus rata. 

 

      

Gambar 3.2 Foto Lahan Proyek 
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Gambar 3.3 Potongan lahan 

 

Terlihat cenderung rata pada potongan lahan proyek sehingga 

memudahkan dalam proyek stadion ITERA. 

Delineasi Tapak 

1. Topografi lahan 

Tapak proyek stadion ini berada pada gerbang belakang ITERA yang 

dimana besebelahan dengan kebun raya ITERA sehingga perancangan 

mudah disatukan dikarenakan fungsinya adalah rung terbuka sehingga 

tidak ada Batasan privasi ITERA di dekat lahan ini. 

Sebelah Utara  : Berbatasan dengan lahan ITERA 

Sebelah Selatan             : Berbatasan dengan lahan milik warga 

Sebelah Timur  : Berbatasan dengan lahan ITERA 

Sebelah Barat  : Berbatasan dengan kebun raya ITERA 

 

 

2. Iklim lokal 

Suhu udara maximum : 28º C - 35º C  

Suhu udara minimum : 20º C - 24º C 

Iklim              : Tropis  

3. Sarana umum, utilitas dan aksesibilitas 

Sarana Umum : parkiran, kantin, toilet, mushola, kebun raya, bus 

trans ITERA UIN UNILA. 

4. Vegetasi 

Vegetasi pada site hanya ada tanaman pertanian dan beberapa tumbuhan 

liar. 
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Gambar 3.4 Vegetasi pada tapak 

 

 

 

5. Aspek visual dari dan ke tapak 

Dari arah Luar akan mejadi ikon pusat karena berada pada pinggir 

jalan dan berbatasan langsung dengan Kebun raya. 

Isu Terkait Tapak 

Vegetasi yang terdapat pada tapak, tidak ada yang dapat dipertahankan 

sehingga vegetasi di rancang dari awal. Gerbang utama stadion berada 

pada barat tapak dimana sebelah barat adalah muka utama stadion. 
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Gambar 3.5 Gambar tapak 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jalan di dalam area 

ITERA 

Jl. Endro Suratmin 


