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BAB VI 

HASIL PERANCANGAN 

6.1  Penjelasan Rencana Tapak 

 

Gambar 1 Peta Situasi Tapak 

Lokasi tapak berbatasan langsung dengan jalan penguhubung antar kabupaten 

jalan raya ryacudu dan desa ryacudu tepat berada di bagian belakang lahan. Desa 

wayhuwi menjadi daerah tempat mahasiswa dan civitas tinggal sementara selama 

aktif kampus berlangsung. Maka dari itu lahan ini menjadi tempat strategis sebagai 

area mix – use hunian dan komersial, dengan target pemasaran adalah mahasiswa, 

civitas dan pengunjung yang ingin berkunjung ke daerah Provinsi Lampung.  
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Gambar 2 Rencana Tapak 

Rencana tapak pada lahan dirancangan dengan sisi luar bangunan yang 

menghadap kearah desa wayhuwi sebagai area publik ramah pejalan kaki 

difungsikan agar memudahkan para pejalan kaki menuju kampus atau berjalan balik 

menuju desa wayhuwi. Public space yang dijadikan tempat berkumpul juga tersedia 

dibagian belakang dan samping kiri bangunan. Dengan fungsi sebagai taman dan 

tempat berkumpul dikarenakan kurangnya area publik disekitar lahan yang dapat 

dijadikannya tempat berkumpul bagi masyarakat. Area depan lahan digunakan 

sebagai tempat parkir bagi pengunjung dan apabila parkiran tersebut penuh 

pengunjung dapat dialihkan menuju area basement. 
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Gambar 3 Ground Plan 

Pada lantai satu difungsikan sebagai area komersil dengan area drop off tepat 

berada di depan yang dilalui oleh jalan sirkulasi mobil agar memudahkan 

pengunjung atau penghuni turun dari kendaraan dan berjalan menuju bangunan. 

Sirkulasi bangunan dibuat mengitari area innercourt dibuat dengan sistem double 

loaded corridor agar memudahkan sirkulasi pengguna dan pengguna dapat 

menikmati area hijau yang berada ditengah tiap bangunan. 
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6.2  Rencangan Bangunan 

6.2.1 Bentuk Bangunan 

 

Gambar 4 Perspektif Eksterior Bangunan 

 

 

Gambar 5 Isometri Bangunan 

Bangunan didesain dengan membuat dua massa bangunan terpisah dan 

dihubungkan pada area komersil dengan menggunakan jembatan penghubung dan 

area taman yang dapat digunakan sebagai area bersantai bagi pengujung maupun 

penghuni. Pembagian sistem fungsi komersil dan hunian dilihat pada lantai 3 yang 
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merupakan lantai transisi hunian dengan fasilitas pendukung hunian lantai ini hanya 

bisa diakses oleh penghuni dan pengunjung yang diizinkan. 

6.2.2 Rancangan Interior, Sirkurlasi 

 

Gambar 6 Perspektif Interior Bangunan A 

Interior pada area fungsi komersil didesain dengan penyediaan retail 

komersil yang dapat disewakan dan dapat didesain sesuai keinginan penyewa, dan 

penyewa dapat menyewa lebih dari satu retail agar dapat memperlebar area unit 

yang digunakan. Sirkulasi yang digunakan pada area komersil didesain dengan 

keterbukaan agar bangunan hemat energi. 
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Gambar 7 Perspektif Interior Bangunan B 

  Sirkulasi pada hunian diberikan katilever yang difungsikan sebagai area 

hijau agar penghuni dapat merasa lebih nyaman, selain itu fungsi katilever ini dapat 

menjadi pembatas pandangan dari area komersil yang bersifat publik dengan area 

hunian yang bersifat privasi, hal ini juga dapat meminimalisir padangan penghuni 

langsung kearah area komersil. 

  

Gambar 8 Denah Hunian 

Hunian pada bangunan ini terdiri dari dua tipe hunian yakni, unit studio dan 

unit double bedrooms. Jenis hunian kemudian ditambahkan untuk double bedroom 

pada bagian hook dengan merubah desain denah sesuai dengan penambahan 

ukuran. Interior pada unit memiliki perbedaan fasilitas  sesuai dengan kebutuhan 
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tiap unit. Unit studio memiliki fasilitas berupa tempat tidur, meja belajar, LED tv, 

sofa, kulkas, dan pantry area. Untuk unit double bedrooms (nomal maupun hook) 

memiliki fasilitas dua unit kamar dengan tiap kamar memiliki lemari dan meja 

belajar masing-masing. Double bedrooms masing-masing memiliki fasilitas ruang 

tamu yang terdapat sofa dan LED tv, selain itu terdapat meja makan di area pantry. 

 

Gambar 9 Perspektif Kamar Studio 
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6.2.3 Rancangan Fasad 

 

 

Gambar 10 Fasad bangunan 

Desain fasad bangunan dengan menampilkan lekukan sunshading agar 

menciptakan efek bayangan yang menarik pada area komersil. Pada bagian hunian 

masing masing kamar menggunakan bata roster dengan pola roster yang berbeda 

ditiap kamar agar memberikan kesan unik dalam menciptakan bayangan pada 

kamar hunian. Pola yang digunakan pada rooster adalah menggunakan pola dari 

deret bilangan fibonacci yang berulang ditiap unit mengahasilkan pola unik di 

masing-masing hunian. 



 
 

49 
 

 

Gambar 11 Potongan Prinsip Bangunan 

 

6.2.4 Sistem Struktur dan Konstruksi 

 

Gambar 12 Sistem Struktur Bangunan 
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Gambar 13 Denah Struktur Utama Bangunan 

Struktur bangunan pada kolom dan balok menggunakan material beton dengan pola 

grid 10 m x 7,2 m sehingga berdasarkan perhitungan dibutuhkan ukuran kolom 

sebagai berikut. Dengan ukuran diameter kolom sebesar 78 cm, untuk balok induk 

yang digunakan 84 cm x 42 cm dan ukuran balok anak 67 cm x 34 cm. pada 

bangunan ini juga terdapat katilever dengan lebar sebesar 2,5 m yang hanya 

digunakan sebagai taman pada area hunian sehingga masih bisa digunakan dengan 

penambahan balok baja.  
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6.2.5 Sistem Utilitas 

 

 

Gambar 14 Denah Sistem Utilitas Hunian 

Sistem utilitas memiliki satu buah Ground Water Tank (GWT) yang terletak 

dibagian bawah bangunan sebagai sumber penyimpanan air bangunan, air 

kemudian dipompa menuju roof water tank yang berada ditiap bangunan. Sumber 

air sementara berasal dari air tanah yang di pompa dari bawah, dilihat dari 

perkembangan yang terjadi disekitar memiliki kemungkinan sumber air akan di 

distribusikan oleh PAM. Tersedia juga Water Treatment Plant yang dapat 

digunakan sebagai penyaringan air kotor (grey water) yang berasal dari air limbah 

non kakus ,sehingga dapat digunakan kembali untuk kegiatan lain. 
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Gambar 15 Denah Sistem Utilitas Atap 

terdapat total 3 titik penempatan roof water tank, air yang terpompa dari 

bawah kemudian di distribusikan melalui masing masing shaft menuju ke hunian 

masing – masing yang terletak tepat dibawah lantai atap. 

 

6.2.6 Luas Bangunan 

Melalui hasil perancangan desain gedung apartemen mahasiswa, dengan hasil 

perhitungan yang terkait dengan mengingat pembatasan penggunaan lahan oleh 

peraturan setempat. Hal ini berbeda dengan hasil dari pemograman dengan 

beberapa faktor yang bertambah maupun berkurang selama masa perancangan 

final. 

Pemograman  

Luas Lahan  : 12.300 m2 

KDB  : 4.920 m² 

KLB (2,4) : 23.586,7 m² (79,9% Penggunaan KLB) 

Hasil Perancangan  

Luas Lahan  : 12.300 m2 

KDB  : 4.553,2 m2 

KLB (2,4) : 21.920 m2 (74,2% penggunaan KLB) 


