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BAB III 

ANALISIS PERANCANGAN 

 

3.1 Analisis Kegiatan dan Pengguna 

3.1.1 Kegiatan dan Pengguna 

Pengguna dari Gedung Perpustakaan ITERA nantinya dibagi menjadi 

dua kelompok, yaitu: 

(1). Pengunjung Bangunan (Pemustaka) 

 

Pengunjung utama fasilitas dari perpustakaan ini nantinya adalah 

civitas akademika ITERA baik mahasiswa maupun dosen. Tidak 

menutup kemungkinan juga nantinya masyarakat umum dan 

lingkungan sekitar dapat menggunakan fasilitas perpustakaan ini 

dengan syarat harus mendaftar keanggotaan perpustakaan. Semua 

pengunjung tidak diberi batasan status sosial dan usia pengunjung. 

Pengunjung yang datang akan melakukan kegiatan seperti  diskusi, 

pelatihan, seminar, atau konsultasi. 

 

(2). Pengelola Operasional Bangunan (Pustakawan) 

 

Untuk menjalankan operasional perpustakaan akan dibutuhkan staf 

– staf yang terbagi menjadi staf pustakawan, staf cleaning service, 

staf teknis, dan staf keamanan. Para staf ini harus memiliki ruang 

– ruang yang sirkulasinya terpisah dari sirkulasi pengunjung. 

Karena staf pustakawan perlu privasi dalam berkegiatan seperti 

bekerja, memperbaiki buku, menyiapkan buku baru, dan istirahat. 

Secara umum pengguna bangunan yang dijelaskan diatas akan 

melakukan kegiatan – kegiatan sebagai berikut : 
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(1). Kegiatan utama 

 

kegiatan perpustakaan yang secara umum dilakukan oleh 

pemustaka seperti membaca, berdiskusi, konsultasi, mencari 

referensi dan mengerjakan tugas kuliah. Selain itu tidak menutup 

kemungkinan akan adanya kegiatan – kegiatan yang dilakukan oleh 

komunitas – komunitas akademis yang ada di ITERA dan juga para 

ahli untuk melakukan pelatihan, diskusi, seminar dan sebagainya. 

 

(2). Kegiatan Pengelolaan  

 

kegiatan pustakawan dalam hal pengelolaan sistem pelayanan 

perpustakaan, baik pelayanan administratif, literasi, pelayanan 

referensi, maupun perawatan dan perbaikan koleksi. 

 

(3). Kegiatan Servis  

 

Kegiatan pemeliharaan gedung perpustakaan baik dari segi 

kebersihan maupun dari segi utilitas bangunan yang dilakukan 

demi kenyamanan aktivitas pengunjung. 

3.1.2 Persyaratan Fungsional 

(1). Koleksi buku 

Sebagai pusat literatur, tentunya yang paling mendasar adalah 

dibutuhkannya ruang koleksi perpustakaan. Jika dianalisa dari jenis 

koleksi, maka terdapat 3 ruang klasifikasi utama yaitu :  

 

• Open stack, ruang dengan koleksi yang dapat dibaca tanpa 

pengawasan khusus dan dapat dipinjam oleh pemustaka. 

Koleksi ini dapat berupa bacaan umum, referensi, buku wajib 

mata kuliah, dll. 
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• Closed stack, ruang dengan koleksi yang tidak dapat 

dipinjam dan harus memiliki ruang khusus yang dijaga oleh 

pustakawan dan terpisah dari open stack. Koleksi ini dapat 

berupa laporan penilitian. 

• Valuable stack, ruang dengan berisikan koleksi langka yang 

tidak dapat dipinjam dan harus memiliki ruang khusus 

hampir sama seperti closed stack. 

 

(2). Kelembaban dan temperatur 

 

(Menurut Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Republik 

Indonesia No. 13 Tahun 2017 tentang Standar Nasional 

Perpustakaan Perguruan Tinggi), kelembaban yang diisyaratkan 

pada ruang koleksi buku sebesar 45 - 55 rh sedangkan pada ruang 

koleksi AV/microfilm sebesar 20 - 21 rh. Untuk standar temperatur 

pada area baca pemustaka, area koleksi, dan area kerja sebesar 20 

- 25 derajat celcius.  

 

Perihal kelembaban sangatlah penting, karena apabila udara terlalu 

lembab maka dapat memungkinkan timbulnya jamur, perekat 

lepas, dan kertas menjadi lembab. Sedangkan apabila terlalu 

kering, dapat menyebabkan kertas menjadi kering, kesat dan getas. 

 

(3). Pencahayaan  

 

Pencahayaan alami sangat diperlukan untuk menghemat energi dan 

biaya operasional, namun hal ini harus dipertimbangkan lebih 

matang karena kandungan ultraviolet dan panas pada matahari 

dapat menyebabkan kerusakan pada kertas. Maka diperlukan juga 

pencahayaan buatan untuk mengendalikan pencahayaan sesuai 

standar setiap ruangan. 
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(4). Keamanan 

 

Hal yang harus diperhatikan dalam segi keamanan adalah 

pencegahan pencurian terhadap koleksi - koleksi yang ada di dalam 

perpustakaan. Untuk perlindungan terhadap tindak pencurian 

tersebut, pengunjung dilarang membawa tas ke dalam ruang 

koleksi perpustakaan. Hal tersebut dapat diwujudkan dengan cara 

sebagai berikut : 

 

• Pembatasan akses keluar dan masuk ke area koleksi. 

• Layout ruang baca memudahkan pengawasan alami 

• Penggunaan kamera pengintai CCTV. 

• Scanner. 

 

(5). Alur Sirkulasi Perpustakaan 

 

Berikut adalah beberapa alur sirkulasi yang terdapat pada 

bangunan perpustakaan : 

 

• Alur sirkulasi masuk dan keluar pemustaka pada area koleksi 

 

Pemustaka yang datang akan menuju ke lobi dan akan 

menemui information center. Setelah itu, pemustaka akan 

menuju ke ruang orientasi yang ada pada lantai 2, disini 

pemustaka dapat melihat katalog koleksi yang ada dalam 

perpustakaan. Apabila ingin masuk kedalam area koleksi 

pemustaka harus registrasi dan menitipkan barang terlebih 

dahulu. Sebelum keluar dari area koleksi, pemustaka akan 

diperiksa pada area kontrol dekat dengan pintu keluar area 

koleksi. Alur sirkulasi dapat diilustrasikan seperti gambar 

dibawah ini. 
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Gambar 3. 1 Alur sirkulasi pemustaka 

 

• Alur sirkulasi koleksi baru 

 

Koleksi baru yang masuk akan menuju ke loading dock, dan 

disimpan pada gudang terlebih dahulu. Setelah itu koleksi 

akan dibawa menuju ruang penerima koleksi sebelum 

menuju proses pelabelan, dan penyortiran yang ada pada 

ruang persiapan koleksi, Setelah itu barulah koleksi baru 

diletakkan pada area koleksi. 

 

Gambar 3. 2 alur sirkulasi buku baru 
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• Alur pengembalian koleksi 

 

Koleksi yang telah dipinjam atau yang telah dibaca 

diletakkan pada meja pelayanan, pada meja pelayanan ini 

pustakawan akan menyortir koleksi butuh perbaikan atau 

tidak. Apabila butuh perbaikan maka koleksi akan diletakkan 

pada ruang perbaikan koleksi, sedangkan apabila tidak 

koleksi akan langsung diletakkan pada rak koleksi. 

 

Gambar 3. 3 Alur sirkulasi pengembalian koleksi 

 

Pada area koleksi, diperlukannya batasan akses bagi pemustaka 

dan meningkatkan proteksi keamanan, hal ini diperlukan untuk 

mengantisipasi tindakan pencurian dan vandalisme. Untuk itu 

dibutuhkannya ruang penitipan barang yang mengharuskan 

pemustaka menitipkan  barang berupa tas dan jaket. Loading area 

untuk pengadaan koleksi baru harus diberikan batasan akses untuk 

pengunjung dan diletakkan cukup jauh dari fasilitas pemustaka. 

Hal ini bertujuan agar aktivitas pemustaka tidak terganggu dengan 

aktivitas operasional. 
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3.1 Analisis Tapak 

3.1.1 Analisis lokasi dan aksesbilitas 

 

Gambar 3. 4 Analisa lokasi dan akses 

 

Lokasi tapak berada dikawasan Perguruan Tinggi ITERA, Kabupaten 

Lampung Selatan, Provinsi Lampung. Posisi Kawasan Perguran Tinggi 

ITERA ini berdekatan dengan perbatasan wilayah Kota Bandar 

Lampung dan Kabupaten Lampung Selatan.  

U 

U 
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Lokasi tapak berada di sentral dari kawasan dan berdekatan dengan 

gedung E, gedung F, gedung pusat riset, serta komplek gedung kuliah. 

lokasi tapak juga berdekatan dengan gerbang utama dan rencana 

pembangunan Gedung Rektorat ITERA. Posisinya yang berada di 

sentral membuat lokasi tapak menjadi strategis karena kemudahan 

akses, mudah dilihat dan dekat dengan pusat kegiatan Perguruan Tinggi 

ITERA. posisinya juga yang berdekatan dengan rencana Gedung 

Rektorat ITERA membuat Gedung Perpustakaan ITERA harus 

memiliki citra yang baik dalam hal arsitektur. 

Tapak dapat diakses melalui kendaraan pribadi (sepeda, sepeda motor, 

mobil), kendaraan umum (bus ITERA), dan berjalan kaki. Dimana 

rancangan harus mampu mengakomodasi kebutuhan akan lahan parkir, 

area bus stop, dan entrance bagi pejalan kaki. Nantinya bangunan juga 

harus merespon bangunan sekitar dengan memberikan akses mudah 

dari seluruh arah untuk masuk ke Gedung Perpustakaan ITERA.  
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3.1.2 Delineasi Tapak 

(1). Topografi dan hidrologi tapak 

 

 

Gambar 3. 5 Diagram topografi dan hidrologi 

 

Dari keterangan gambar kontur diatas dapat dianalisa bahwa kontur 

relatif tidak curam, pada tapak hanya terdapat bagian tanah yang 

berkontur miring yaitu berada pada sisi yang telah ditandai dengan 

lingkaran berwarna oranye. pada sisi ini, tidak efektif untuk dibangun 

sebuah bangunan karena membutuhkan perlakuan khusus dan 

membutuhkan dana yang lebih besar. Sedangkan pada sisi selatan 

lahan, kontur tanah relatif landai, pada sisi selatan ini cukup potensial 

untuk dibangunan sebuah gedung perpustakaan.  



 

 

21 

 

Dari keterangan diatas, dapat dianalisa bahwa terdapat aliran 

pergerakan air yang melintasi lahan. Di sekitar tapak juga belum 

terdapat drainase buatan yang dapat membantu aliran pergerakan air. 

Hal ini harus dijadikan pertimbangan nantinya agar gedung 

perpustakaan tidak menghambat aliran pergerakan air dan tidak 

membuat genangan air semakin meluas sehingga dapat menyebabkan 

terganggunya proses operasional bangunan. Untuk mengatasi hal 

tersebut, dapat juga dibuat drainase buatan yang dapat mengatur arah 

aliran pergerakan air. 

 

(2). Iklim lokal 

 

Tabel 3. 1 Iklim tapak 

Bulan 

Kelembaban 

( % ) 

 

 

Maks 

Min 

Radiasi 

Matahari 

 ( W/M2) 

 

Maks 

Min 

Kecepatan 

Angin 

(M/S) 

 

Maks 

Min  

Arah 

Angin 

(Derajat) 

 

  

Curah 

Hujan 

(MM) 

 

Maks 

Min 

Januari 73,130 199,400 2,792 212,972 0,0437 

Februari 86,956 202,799 2,898 239,216 0,0645 

Maret 86,830 219,957 2,713 216,795 0,0816 

April 84,740 210,726 2,404 180,623 0,0416 

Mei 84,732 186,559 2,433 176,512 0,0426 

Juni 84,552 172,471 2,612 181,312 0,0354 

Juli 78,085 221,476 3,731 190,414 0,0040 

Agustus 75,447 220,894 4,170 187,448 0,0040 

September 77,753 233,978 4,328 184,767 0,0084 

Oktober 76,118 225,599 3,872 186,380 0,0094 

November 80,681 211,569 3,838 202,956 0,0376 

Desember 81,415 202,249 3,079 201,471 0,0271 

Rata-rata 80,870 208,973 3,239 196,739 0,0333 
 

Sumber : Unit Pelaksana Teknis Meterologi Klimatologi Geofisika ( UPT 

MKG ) ITERA, 2019 



 

 

22 

 

 

Gambar 3. 6 Temperatur udara tapak 

Sumber : Unit Pelaksana Teknis Meterologi Klimatologi Geofisika ( UPT MKG ) 

ITERA, 2019 

 

Dari data tersebut, suhu yang ada sangatlah jauh jika dibandingkan 

dengan persyaratan suhu gedung perpustakaan menurut Perpusnas RI 

No. 13 Tahun 2017 yang mewajibkan suhu ruang koleksi dan ruang 

baca sebesar 20 – 250 C. 

 

Persentase kelembaban pada tapak juga tinggi dengan rata – rata 80,870 

% rh, yang masih sangat tinggi jika dibandingkan dengan persyaratan 

kelembaban gedung perpustakaan menurut Perpusnas RI No. 13 Tahun 

2017 yang mewajibkan kelembaban berkisar 45-55 % rh. 

Dari data tersebut dapat perlu direspon bahwa Gedung Perpustakaan 

ITERA harus memiliki usaha yang lebih dalam menyediakan alat 

pengkondisi udara dan kelembaban. Selain itu, rancangan ruang yang 

akan dibuat juga hendaknya dapat mencegah alat pengkondisi udara 

mengalami kebocoran, efek dari desain jendela dan pintu yang tidak 

efisien, sehingga membuat performa alat tidak maksimal dan membuat 

bangunan tidak memiliki cost efficiency. 
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(3). Utilitas  

Untuk utilitas kelistrikan, kampus ITERA sudah teraliri listrik dari 

Perusahaan Listrik Negara (PLN). Selanjutnya untuk pasokan air 

bersih, pada tapak tidak terdapat pipa saluran Perusahan Daerah Air 

Minum ( PDAM ). Untuk drainase buatan belum terdapat pada lokasi 

tapak.  

 

(4). Vegetasi 

Setelah survei pada lokasi tapak, mayoritas vegetasi yang terdapat pada 

tapak adalah tanaman singkong, tanaman singkong ini merupakan 

perkebunan warga yang menyewa lahan pada Perguruan Tinggi 

ITERA. Selain itu, pada tapak hanya terdapat tanaman – tanaman liar 

yang tidak dapat dimanfaatkan untuk perancangan.  

 

 

Gambar 3. 7 Vegetasi tapak 
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(5). Aspek visual 

 

Gambar 3. 8 Grade visual pada tapak 

 

Diatas adalah data analisa penilaian kualitas visual dari dalam ke luar 

tapak yang berdasarkan asumsi pribadi. Pada dasarnya, tidak ada sisi 

disekitar tapak yang mimiliki kualitas visual yang rendah dan harus 

dihindari. Semua sisi disekitar tapak tetap dapat dinikmati, namun 

hanya saja terdapat kualitas visual yang kurang menarik. Contohnya 

ada pada sisi utara dan timur dari tapak, pada sisi tersebut hanya 

menampilkan suatu bangunan kaku yang tidak memiliki point of 

interest. Pada sisi utara hanya menampilkan sisi samping dari gedung 

E, sedangkan pada sisi timur hanya menampilkan komplek gedung 

kuliah. 

Sedangkan pada sisi selatan dan barat terdapat kualitas visual yang 

menarik. Dimana pada sisi barat bangunan akan terdapat halaman 

U 
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upacara ITERA yang tentunya akan memberikan kualitas visual yang 

menarik. Pada sisi barat daya terdapat gedung rektorat yang tentunya 

akan memiliki kualitas visual yang menarik lewat tipologi bangunannya 

yang ikonik. Selanjutnya pada sisi selatan tapak terdapat gedung pusat 

riset, beberapa bukit dan embung dikejauhan yang juga memiliki 

kualitas visual yang menarik.  

Berikut adalah dokumentasi tapak dari luar ke dalam tapak : 

 

 

Gambar 3. 9 foto ke arah 

tapak 

 

Gambar 3. 10 foto ke arah tapak 

 

Berikut adalah dokumentasi tapak dari dalam ke luar tapak : 

 

 

Gambar 3. 11 foto dari dalam 

tapak ke arah gedung E 

 

Gambar 3. 12 foto dari dalam tapak ke 

arah gedung F 

 


