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BAB III 

ANALISIS PERANCANGAN  

 

 

3.1 Analisis Proyek 

3.1.1 Kegiatan dan Pengguna 

Terdapat beberapa pengguna dan kegiatan yang dilakukan dalam Gedung Rektorat 

sebagai berikut: 

Tabel 4: Kegiatan dan Pengguna 

NO Jabatan Kegiatan 

1 Pimpinan 

- Rektor 

- Wakil Rektor 

- Dekan 

- Mengambil keputusan dalam

kegiatan pendidikan 

- Melakukan rapat 

- Mengadakan evaluasi kerja 

- Menjalankan ibadah 

- Bertemu dengan tamu 

- Makan 

2 Karyawan/pegawai - Melakukan tugas sesuai dengan 

bidangnya contohnya karyawan/pegawai 

administrasi umum melaksanakan 

kegiatan pelayanan administrasi kepada 

mahasiswa dan tamu 

- Melakukan rapat 

- Melakukan administrasi 

- Melakukan penelitian 

- Memberikan pelayanan kepada masyarakat 

kampus 

- Membantu mengevaluasi kegiatan

yang dilaksanakan kampus 

- Menjalankan ibadah 

- Makan 
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3 Satpam dan staf 

pembersih gedung 
- menjaga gedung tetap aman 

- menjaga gedung tetap bersih 

- menjalankan ibadah 

- Makan 

4 Dosen dan tendik - Melakukan administrasi 

- Melakukan rapat Bersama pimpinan 

5 Mahasiswa - Melakukan administrasi 

- Demo 

- Menemui pimpinan 

6 Tamu 
- Menghadiri seminar 

- Melakukan penelitian 

- Menjalankan ibdah 

- Makan 

 

3.1.2 Persyaratan Fungsional 

• Ruang pimpinan berfungsi sebagai tempat melakukan kegiatan pengelolaan 

perguruan tinggi, pertemuan dengan pimpinan lembaga di bawahnya, dosen 

dan karyawan, dan tamu lainnya. 

• Ruang Kerja Rektor, ruangan harus melewati pos satpam dan ruang kerja 

sekretaris demi keamanan Rektor.  

• Ruang rapat berfungsi sebagai tempat kegiatan pertemuan koordinasi 

pimpinan baik dengan pejabat yang berada di bawahnya maupun pihak-

pihak mitra lainnya, ruang rapat terdapat pada tingkat Perguruan Tinggi dan 

Program Studi, ruang rapat mudah diakses oleh pimpinan dan tamu. 
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• Tempat parkir berfungsi untuk menyimpan sementara kendaraan roda dua dan 

kendaraan roda empat milik dosen, karyawan, dan mahasiswa selama, 

minimum terdapat 1 tempat parkir kendaraan roda dua untuk 10 mahasiswa dan 

1 tempat parkir kendaraan roda dua untuk 2 karyawan atau dosen, minimum 

terdapat 1 tempat parkir kendaraan roda empat untuk 40 mahasiswa dan 1 

tempat parkir kendaraan roda empat untuk 10 karyawan atau dosen, ukuran 

minimum tempat parkir kendaraan roda dua adalah 1,5 meter x 1 meter, dengan 

luas lahan minimum 3 meter persegi per Satuan Ruang Parkir (SRP) termasuk 

sirkulasi (Rancangan Standar Sarana dan Prasarana Pendidikan Tinggi 

Program Pascasarjana dan Profesi http://bsnp-indonesia.org/). 

3.2 Analisis Lahan 

3.2.1 AnalisisLokasi  

 

 

 

 

      Gambar 3.1: Peta Lokasi Bangunan 

(Sumber: Tim Tugas Akhir, 2019) 
 

Lokasi lahan yang akan di bangun Gedung Rektorat berada di Institut Teknologi 

Sumatera, dengan luas lahan 13.500 m2, pada lokasi lahan bangunan berdekatan 

dengan Gedung E, Gedung F, dan Embung besar ITERA, sehingga menambah nilai 

http://bsnp-indonesia.org/
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tersendiri pada konsep pembangunan, seperti view bangunan yang menghadap ke 

arah embung atau danau buatan tersebut. 

Pada lahan terdapat 2 akses jalur masuk menggunakan kendaraan, tepatnya berada 

di gerbang utara dan gerbang barat, untuk akses pejalan kaki menuju ke Gedung 

Rektorat sangatlah jauh sehingga dibutuhkan akses jalur pedestrian yang di desain 

nyaman untuk pejalan kaki baik untuk warga luar kampus maupun masyarakat 

kampus, untuk kebisingan hanya terjadi di Gedung E dan Gedung F yang dimana 

terjadi kegiatan perkuliahan. 

3.3 Delinasi Tapak 

Lahan proyek perencanaan gedung rektorat berlokasi di Jalan Terusan Ryacudu, 

Way Hui, Jati Agung, Way Huwi, Kec. Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan, 

Lampung 35365. Luas lahan proyek kurang lebih 13.500 m2. Pada bagian utara 

lahan di batasi dengan gedung F ITERA, sedangkan pada bagian timur di batasi 

dengan kebun singkong dan pohon mahoni. 

 

 

 

Gambar3.2: Analisis Kemiringan Lahan 

Sumber: Tim Tugas Akhir, 2019 
 

Kontur pada lahan memiliki kemiringan 10,3 % pada garis C-D dan kemiringan 6% 

pada garis A-B, berdasarkan klasifikasi kemiringan lereng 10.3 % adalah landau 

dan 6% adalah datar. 
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1. Arah Matahari  

Matahari terbit dari timur dan terbenam dari barat. 

 

 

Gambar 3.3: Gambar Arah Matahari 

Sumber: Analisis Penulis, 2021 

2.Arah Angin 

Arah angin pada lahan berasal dari arah selatan menuju ke utara. 
 

 
 

Gambar 3.3: Arah Angin 

 (Sumber: Analisis Penulis, 2019)  
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3. Arah Air 

Air yang ada pada lahan turun menuju kontur lahan menurun yang berada 

di bagian selatan lahan. 

   

 
 

       Gambar 3.4: Arah Air 

(Sumber: Analisis Penulis, 2021) 

 

4. Topografi Lahan 

 
 

      Gambar 3.5: Topografi Lahan 

(Sumber: Tim Tugas Akhir, 2019) 

 
 

Keterangan 
 

Kontur terendah 
 

Kontur tertinggi 
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5. Iklim Lokal  

Data iklim cuaca berdasarkan ITERA AWS Januari – November 2019, 

iklim di daerah ITERA pada tahun 2019. 

 

Tabel 5:  Iklim Cuaca ITERA AWS 

Iklim Rata - Rata 

T min (°C) 26,78294448 

T max (°C) 27,16491123 

T average (°C) 26,97704546 

Sun Radiation (W/m²) 112,1862394 

RH min (%) 77,68355771 

RH max (%) 80,17461021 

RH Avg (%) 78,88626373 

Wind Direction (degree) 195,9387502 

Wind Speed Avg (m/s) 3,362931946 

Pressure Min (hpA) 998,7097171 

Pressure Max (hpA) 998,8566209 

Pressure Avg (hpA) 998,7877096 

Rain Rate (mm) 128,7636 

   (Sumber: ITERA AWS, 2019) 

 
 

6. Sarana Umum, Utilitas dan Aksesibilitas 

Terdapat beberapa Gedung di sekitar lahan seperti Gedung F dan Gedung E yang 

menjadi perbatasan Gedung Proyek Rektorat, utilitas meliputi kebutuhan air bersih 

melalui sumur buatan dan air PDAM , drainase belum ada namun akan dirancang 

pada sekitar Gedung yang akan dibangun, untuk kebutuhan aliran listrik sudah 

tersedia di lahan Gedung Rektorat dan mendapatkan alternatif tambahan listrik dari 

perancangan panel surya, pada lahan tapak belum memadai fasilitas seperti halte 

bus, sehingga diberikan rancangan pada area depan bangunan untuk dijadikan halte 

bus yang bisa digunakan oleh masyarakat kampus maupun luar kampus.  
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Gambar 3.6: Aksesisbilitas 

                                                    (Sumber: Penulis, 2020) 

 

 

7.Vegetasi 

Vegetasi pada lingkungan lahan terdapat banyak rumput ilalang, perkebunan 

singkong milik warga, pohon mahoni dan tanaman liar lainnya, sehingga tidak 

memungkinkan mempertahankan tanaman tersebut untuk dijadikan tanaman hias 

pada sekitar Gedung untuk kemudian hari. 

 

 
 

            Gambar 3.7: Vegetasi Tanaman Pada Lahan 

             (Sumber: Penulis, 2019) 
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            Gambar 3.8: Tanaman Perkebunan Pada Lahan 

     (Sumber: Penulis, 2019) 

 
 

 
 

Gambar 3.9: Kontur Lahan 

(Sumber: Ir. Eko Purwono, MS. Arch. S, 2019) 

 

 

 
 

Gambar 3.10: Potongan Kontur Lahan 

(Sumber: Tim Tugas Akhir, 2019) 
 

Lokasi lahan yang akan di  bangun berada deket dengan akses jalan kendaraan, 

dengan luas lahan sebesar 13.500 m2, peletakan bangunan menghadap ke utara 

tepatnya bagian tengah lahan pada gambar di atas, dengan pertimbangan kontur 

lahan yang memungkinkan untuk di lakukan pembangunan, Tanah pada sekitar 

lahan tidak mudah menyerap air, karena tanah yang berada di lokasi lahan berjenis 

tanah liat dan tanah kapur dan kurangnya pohon resapan, sehingga air mudah 

menumpuk pada permukaan tanah bahkan jika hujan sangat deras, tanah menjadi 

lumpur ketika dilalui kendaraan 


