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BAB III  

ANALISIS PERANCANGAN 

 

 

3.1    Analisis Pengguna dan Kegiatan 

3.1.1  Analisis Pengguna 

Gedung Student Center ITERA akan digunakan oleh mahasiswa, dosen, 

staff dan pengelola kampus ITERA, serta dapat dikunjungi oleh 

pengunjung dari luar kampus. Pada umumnya, fungsi Student Center 

memiliki kelompok pengguna standar yang terdiri dari pengunjung, 

pengelola fasilitas, dan penyewa fasilitas. Secara rinci, kelompok-

kelompok pengguna tersebut diuraikan sebagai berikut. 

a. Kelompok Pengunjung 

Pengunjung fasilitas pertunjukan ialah kelompok mahasiswa dan dosen 

ITERA, serta pengunjung dari luar kampus. Kelompok tersebut sebagai 

pengguna sarana yang ada di Student Center seperti foodcourt, co-working 

space, student lounge, auditorium, ruang pameran, maupun store yang 

ada di bangunan. Pengunjung terbagi menjadi pengunjung ruang 

publik seperti co-working space, student lounge, fungsinya sebagai 

ruang interaksi (fungsi sosial) serta pengunjung ruang komersial 

seperti store, foodcourt, dan coffe shop. Pengunjung dengan tujuan 

khusus, yakni kelompok orang yang diundang oleh pihak kampus 

ITERA yang memiliki program yang akan disosialisasikan dan 

diseminarkan, maupun kepentingan khusus lainnya. 

b. Kelompok Penyewa Fasilitas 

Penyewa   fasilitas ialah kelompok orang yang menyewa sarana yang 

ada di Student Center ITERA. Beberapa fasilitas yang dapat disewakan 

diantaranya ruang UKM ITERA, ruang Himpunan Mahasiswa ITERA, 

ruang KM ITERA, auditorium, ruang pameran, tenant foodcourt, dan 

retail store.  

Berikut tabel daftar Himpunan Mahasiswa dan UKM ITERA: 
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Tabel 2 Daftar Himpunan Mahasiswa ITERA 

No. Jurusan Nama Himpunan 

1 

Jurusan Teknologi 

Infrastruktur dan 

Kewilayahan (JTIK) 

HIMARS (Himpunan Mahasiswa Arsitektur) 

Swarnapada 

HMS (Himpunan Mahasiswa Sipil) 

HMP (Himpunan Mahasiswa Planologi) Mandalanata 

HMG (Himpunan Mahasiswa Geomatika) 

2 

Jurusan Teknologi 

Produksi dan Industri 

(JTPI) 

HMTG (Himpunan Mahasiswa Teknik Geofisika) 

Mayapada 

HMGL (Himpunan Mahasiswa Geologi) Avanindra 

HIMATEKIA (Himpunan Mahasiswa Teknik Kimia) 

HMM (Himpunan Mahasiswa Mesin) 

HMTI (Himpunan Mahasiswa Teknik Industri) 

HMTL (Himpunan Mahasiswa Teknik Lingkungan) 

Tirtamarta 

HME (Himpunan Mahasiswa Elektro) 

HMIF (Himpunan Mahasiswa Informatika) 

3 Jurusan Sains 

HIMAFI (HImpunan Mahasiswa Fisika) 

HIMATIKA (Himpunan Mahasiswa Matematika) 

HMB (Himpunan Mahasiswa Biologi) Aquilaria 

HMK (Himpunan Mahasiswa Kimia) 

Sumber : KM ITERA 
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Institut Teknologi Sumatera memiliki beberapa Unit Kegiatan Mahasiswa 

(UKM) dengan kategori yang berbeda berdasarkan aktivitas mahasiswa 

dalam kegiatan UKM yang diikuti. Berikut daftar Unit Kegiatan Mahasiswa 

yang ada di Kampus Institut Teknologi Sumatera (ITERA) :   

Tabel 3 Daftar Unit Kegiatan Mahasiswa ITERA 

No. KATEGORI Nama UKM 

1 Unit Kelembagaan 

MADANI (Mahasiswa Peradaban Islam) 

KMKK (Keluarga Mahasiswa Kristen dan Katolik) 

KALA (Komunitas Astronomi Lampung) 

MENWA (Resimen Mahasiswa) 

2 
Unit kebudayaan 

daerah 

Lancang Kuning (Unit Kebudayaan Melayu Riau dan 

Kepulauan Riau) 

UMPASA (Unit Pecinta Kebudayaan Sumatera Utara) 

Sriwijaya (Unit Kebudayaan Sumatera Selatan) 

IKM (Ikatan Keluarga Minangkabau) 

HIMALAYA (Himpunan Mahasiswa Lampung Raya) 

Bumi Pasundan (Unit Kesenian dan Budaya Jawa 

Barat) 

3 

Unit Kegiatan 

Olahraga dan Minat 

Bakat 

DIMENSI (Unit Kegiatan Mahasiswa Bidang Pers dan 

Media) 

IPSI (Ikatan Pencak Silat) 

ITERA Basketball Team 

KMPA (Keluarga Mahasiswa Pecinta Alam) 
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PSM (Paduan Suara Mahasiswa) 

UROTERA (Unit Robotika ITERA) 

URI (Unit Renang ITERA) 

UKMBS (Unit Kegiatan Bidang Seni Musik) 

PERSITERA (Persatuan Sepakbola ITERA) 

UKMP (Unit Kegiatan Penelitian) 

Softball ITERA 

IBC (ITERA Badminton Club) 

BKC (Bandung Karate Club) 

IDENSITY (ITERA Dance Evolution Community) 

ITMI (Ikatan Taekwondo Mahasiswa ITERA) 

 

c. Pengelola Fasilitas 

• Staf manajemen, yakni kelompok orang yang berkerja dan 

berkantor di lingkungan Student Center yang bertanggung jawab 

atas pemeliharaan aset, pengelolaan, dan penyusunan program serta 

kegiatan pendukung dan keberlangsungan gedung Student Center. 

• Staf teknis, yakni pihak yang mengatur komponen teknis seperti 

listrik, stage scenery, film projection, audio dan lighting, serta 

bertanggung jawab atas penyediaan semua inventaris yang 

mendukung keberjalanan segala acara. 

• Karyawan  servis,  yakni  pihak yang  bertanggung  jawab  atas  

pemeliharaan  gedung  dalam masa operasionalnya. 

• Petugas keamanan, yakni petugas yang bertanggung jawab atas 

keamanan seluruh fasilitas beserta aset di dalamnya. 
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3.1.2  Analisis Kegiatan 

Dari aspek kegiatan gedung ini dirancang sebagai tempat berkumpulnya 

aktivitas KM dan UKM ITERA, berdiskusi dan mengerjakan tugas, 

mengembangkan bakat dan minat mahasiswa, serta kegiatan seminar dan 

pameran. Untuk memenuhi kegiatan-kegiatan tersebut dibutuhkan 

beberapa ruangan dan fasilitas untuk menunjang aktivitas mahasiswa. 

Ruangan yang dibutuhkan diantaranya auditorium untuk kegiatan seminar 

maupun pertunjukkan, ruang pameran sebagai ruang untuk menampilkan 

hasil karya, ruang studio untuk aktivitas minat dan bakat, ruang bagi UKM 

dan Himpunan yang ada di ITERA sebagai ruang yang dapat menyimpan 

dokumen atau arsip, co-working space dan student lounge berfungsi 

sebagai tempat mengerjakan tugas dan berdiskusi, dan ruang khusus bagi 

pengelola gedung Student Center. 

Area komersial yang dibutuhkan seperti store yang menjual berbagai 

merchandise, kafetaria, dan foodcourt sebagai relaksasi mahasiswa juga 

sangat dibutuhkan dalam bangunan Student Center ITERA. Selain ruang-

ruang tersebut, ruang service dan penunjang seperti musholla, MEP, 

janitor, dan toilet, serta pantry bagi staf pengelola juga sangat dibutuhkan 

dalam Student Center ini. Selain terdapat fasilitas bagi mahasiswa, 

terdapat kantor bagi pengelola gedung seperti kegiatan administrasi dan 

keuangan, pemeliharaan, pengembangan, dan pemasaran yang berkaitan 

dengan gedung Student Center. 

3.1.3  Persyaratan Fungsional 

Terdapat beberapa kebutuhan persyaratan teknis fungsional ruang yang 

sangat dibutuhkan dalam perancangan gedung Student Center atau Pusat 

Kegiatan Mahasiswa.  

a. Ruang UKM dan Himpunan Mahasiswa 

Pada fasilitas ini ruang UKM dan Himpunan Mahasiswa sebagai ruang 

yang menyimpan dokumen dan ruang bagi mahasiswa yang memilki 
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keanggotan sebagai pengurus atau jabatan tinggi di setiap UKM 

maupun Himpunan Mahasiswa. Ruang UKM dan himpunan tersebut 

sebaiknya menjadi ruang berbayar dan tidak menjadi tempat tinggal 

mahasiswa. Ruang studio mahasiswa diperuntukkan bagi mahasiswa 

yang ingin mengembangkan bakat di bidang musik, film, tari, dan foto. 

Ruang studio dan UKM bersifat tertutup. 

b. Auditorium 

Auditorium yang akan dirancang dapat menampung 500 orang, ada 

beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam mendesain auditorium. 

Pada jarak seating layout minimal antarkursi adalah 760 mm dengan 

desain yang baik sebesar 850-900 mm (Hill, 1979). Lebar minimal 

antardudukan tangan pada kursi adalah 500 mm, dimana jarak yang 

optimal antara 525-550 mm. Pada lantai auditorium diolah dengan 

kebutuhan akan aktivitas dan kenyamanan audio. Lantai pada ruang 

pertemuan dibagi menjadi 2, yaitu lantai pembicara atau sumber bunyi 

dan lantai bagi pendengar. Untuk lantai pembicara dibuat panggung 

dengan ketinggian 60-12 cm agar penonton tetap nyaman ketika 

melihat pembicara (Everest and Pohlman, 2009). 

 

Gambar 6  Garis Pandang yang Baik 

(Sumber: Long, 2006) 

Untuk mengoptimalkan kenyamanan audio visual bagi penonton atau 

pendengar maka perlu adanya kemiringan lantai pada area penonton. 

Kemiringan lantai untuk ruang pertemuan minimal 15° (Everest and 

Pohlman, 2009) dan maksimal 30° untuk keselamatan dan keamanan 

penonton (Doelle, 1990). 
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Dinding disesuaikan dengan kebutuhan suara yang ingin dihasilkan, 

diserap atau dipantulkan. Dinding juga merupakan elemen yang 

bertugas sebagai pengontrol dan pengarah pantulan suara. Dinding 

sebagai pengontrol berarti mempunyai fungsi untuk meredam suara 

agar mengurangi pantulan suara yang dihasilkan sedangkan dinding 

sebagai pengarah berarti bertugas sebagai pemantul. Adapun 

karakteristik dari kedua sifat dinding tersebut tergantung pada bentuk 

dan kualitas permukaan dinding. 

 

Gambar 7 Sifat Bunyi yang Mengenai Bidang Bercelah 

(Sumber: Mediastika, 2005) 

 

Bentuk dinding belakang dan langit-langit auditorium 

mempengaruhi terjadinya echo atau gaung. Bentuk dinding belakang 

dengan kecenderungan lebih besar akan merefleksikan suara ke 

penonton terdekat. 

 

  

Gambar 8 Bentuk Dinding Belakang Dan Langit-Langit Auditorium 

(Sumber: Barron, 2009) 

Selain mengolah elemen interior dan bentuk ruang dalam 

menghasilkan kualitas suara yang optimal, maka perlu adanya 

pertimbangan dalam pemilihan jenis material penutup permukaan. 

Terutama material yang digunakan untuk meredam suara. Adapun 
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karakteristik bahan-bahan penyerap bunyi (Doelle, 1990:33) sebagai 

berikut: 

Tabel 4 Material Peredam Suara 

(Sumber: Doelle, 1990:33) 

c. Galeri atau Ruang Pameran 

Pada fasilitas galeri biasanya terdapat ruang pamer yang 

mengkomunikasikan karya-karya visual arts dan kerajinan lainnya. 

Ruang pameran sebagai ruang untuk memamerkan atau memajang 

karya seni harus memenuhi beberapa hal yaitu terlindung dari 

 

Bahan Berpori 

 

 

Bahan penyerap bunyi yang efisien. Mampu mengubah 

energi bunyi yang datang menjadi energi panas dalam 

pori-pori.  Jaringan selular dengan pori-pori yang saling 

berhubungan. Contoh: papan serat, plesteran lembut, 

minerals wools dan selimut isolasi. 

 

Penyerap Panel 

Bahan yang dapat menyerap frekuensi rendah   dengan   

efisien. Digunakan pada lapisan penunjang tetapi dipisah 

oleh suatu rongga terletak pada bagian bawah dinding 

(Doelle, 1990:39). Bahan ini mempunyai ciri bergetar jika 

menabrak gelombang bunyi. Contoh bahan: panel kayu, 

hardboard, gypsum board, panel kayu yang diletakkan di 

langit-langit. 

 

Lubang Resonansi 

Sangat efektif ketika penyerapan karena terdiri dari 

sejumlah udara tertutup yang dibatasi oleh dinding-dinding 

untuk resonansi bunyi dan  dihubungkan oleh  lubang 

sempit ke ruang disekitarnya yang dapat menyebabkan 

gelombang bunyi merambat. 

 

Karpet 

Mampu mereduksi dan meniadakan bising benturan seperti 

bunyi seretan kaki, bunyi langkah kaki dan sebagainya. 

Selain untuk bahan penutup lantai, karpet juga digunakan 

sebagai bahan penutup dinding agar peredaman suara lebih 

optimal. 
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kerusakan, pencurian, kelembapan, kekeringan, cahaya matahari 

langsung dan debu (Neufert, 1996). Rancangan galeri perlu 

memerhatikan beberapa hal seperti pencahayaan yang cukup, 

penghawaan yang baik dan kondisi ruang yang stabil, tampilan display 

dibuat semenarik mungkin dan dapat dilihat dengan mudah.  

d. Foodcourt 

Untuk fasilitas foodcourt terbagi menjadi 4 area aktivitas yaitu area 

privat, area publik, area semipublik, dan area servis. Area privat 

meliputi dapur dan stan makanan di foodcourt, area publik meliputi 

area makan dan fasilitas pendukung di dalam foodcourt, area 

semipublik meliputi karyawan administrasi (kasir), stage/live music, 

sedangkan area servis untuk area khusus karyawan.  

e. Student Lounge 

Sarana Student Lounge merupakan area diskusi bagi mahasiswa 

maupun fasilitas belajar untuk mahasiswa yang didesain dengan 

suasana santai dan rekreatif, berbeda dengan ruang kelas pembelajaran. 

Pencahayaan alami sangat cocok untuk ruang belajar karena 

memberikan dampak yang positif pada mata dan suasana belajar. 

Untuk study area, ada yang lebih dominan belajar sendiri, bersama 

teman, maupun berkelompok. Pengaturan posisi meja dibuat sesuai 

pembagian study area. Sebaiknya penggunaan fasilitas yang ada di 

student lounge dan dinding bersifat fleksibel sehingga penataan 

layoutnya dapat lebih mudah ditata. Area duduk pada lounge 

menggunakan penataan kursi yang diletakkan terpisah maupun back to 

back. Bagi pengguna yang ingin bersantai dan berkonsentrasi 

membaca, sediakan area duduk lounge dengan kursi untuk individu, 

sofa,. 

3.1.3  Isu Terkait Fungsi 

Isu Perancangan proyek Student Center ini yaitu: 
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a. Sirkulasi untuk area publik, semi-publik, dan semi-privat. Hal itu 

ditinjau dari pengelompokan ruang – ruang berdasarkan pengguna 

gedung.   

b. Memaksimalkan ruang sistem sewa. Bangunan Pusat Kegiatan 

Mahasiswa bersifat semi komersial, dimana ada beberapa area seperti 

foodcourt, coffe shop, retail store, dan ruang – ruang bagi 

kemahasiswaan yang menggunakan penerapan sistem sewa.    

c. Fleksibilitas ruang. Dalam gedung ini terdapat ruang – ruang yang 

dapat digunakan lebih dari jam operasional kampus. Ruangan 

tersebut dapat menjadi fasilitas bagi mahasiswa yang memiliki 

kegiatan di gedung hingga malam hari.  

d. Ruang komunal. Pusat Kegiatan Mahasiswa didominasi oleh ruang 

komunal atau sebagai tempat berkumpulnya mahasiswa. 

   3.2    Analisis Lahan 

3.2.1  Analisis Lokasi 

Lahan Student Center ITERA terletak di dalam lingkungan kampus 

ITERA yang berada di Jalan Terusan Ryacudu, Desa Way Hui, Kecamatan 

Jatiagung, Lampung Selatan. Lokasi ini terletak di koordinat 5°21’48’’ LS 

105°18’52’’ BT. Luas lahan kampus ITERA sebesar 285 hektar. Lahan ini 

berbatasan dengan: 

- Utara: Jalan Terusan Ryacudu dan perkebunan. 

- Selatan: Perkebunan, tanah kosong, dan pemukiman warga. 

- Timur: Tanah kosong dan perkebunan. 

- Barat: Pemukiman warga, Polsek Sukarame. 

Proyek perancangan Student Center memiliki luas sekitar 2,6 hektar. 

Lahan ini letaknya strategis dan mudah dijangkau oleh warga kampus 

ITERA, dimana letaknya berada di sebelah utara gedung E ITERA. Berikut 

batas lahan Student Center: 

- Utara: Galeri ITERA, Klinik ITERA, Kantin BKL ITERA. 

- Selatan: Gedung E ITERA 
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- Timur: Asrama ITERA 

- Barat: Jalan Utama ITERA, Embung ITERA. 

 

 

Gambar 9 Lokasi Lahan Tapak 

Potensi yang ada tapak adalah lahannya yang berkontur yang dapat diolah 

menjadi lanskap yang menarik dan view embung yang terdapat di daerah 

barat. Permasalahan yang terdapat dalam lahan adalah genangan air yang 

terletak di sebelah timur lahan.  

3.2.2  Delineasi Tapak 

3.2.2.1   Topografi Lahan 

Kontur pada lahan tidak seluruhnya rata melainkankan pada kontur 

sebelah barat cukup tinggi sedangkan di sebelah timur lahan cukup 

rendah. Lahan sebelah timur dan selatan cocok untuk dibangun 

dikarenakan lahannya yang cukup rata sedangkan lahan sebelah 

barat dan selatan yang cukup miring cocok digunakan sebagai ruang 

terbuka hijau. Lahan ini memiliki kemiringan 3-6%.  

Proyek perancangan gedung Student Center mengacu kepada 

Peraturan Daerah Lampung Selatan No. 06 Tahun 2014 tentang 

Bangunan Gedung dengan ketentuan: 

KDB  : 60% 

KLB  : ± 8000 m² (berdasarkan ketentuan ITERA) 
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KDH  : 40% 

GSB  : 8 meter dari as jalan 

 

3.2.2.2   Iklim Lokal 

Proyek bangunan Student Center berada di dalam kampus ITERA 

yang termasuk ke dalam wilayah Lampung Selatan. Wilayah ini 

memiliki iklim tropis. Menurut data BMKG Radin Inten II Branti 

suhu rata-rata di wilayah Lampung Selatan adalah 26,7°C.  Selain itu 

di wilayah ini memilki kelembapan udara dengan jumlah rata-rata 

81%. Pada wilayah ITERA dan sekitarnya memilki rata-rata curah 

hujan sebesar 294.9 mm. 

 

 

Gambar 10 Suhu Udara & Kelembaban Udara 
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`  Gambar 11 Kecepatan Udara 

 

 

Gambar 12 Curah Hujan 

 

3.2.2.3   Sarana Umum, Utilitas, dan Aksesibilitas 

 

Lokasi proyek berada di area yang mudah tercapai. Sarana umum 

diantaranya jalur pedestrian di sekitar lahan, lampu jalan dan 

lampu taman di sekitar jalur pedestrian. Lahan proyek Student 

Center mengambil lahan di antara Gedung E dan Gedung B ITERA. 

Pada bagian utara lahan Student Center terdapat galeri ITERA. 
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Lahan tersebut cocok untuk proyek pembangunan Pusat Kegiatan 

Mahasiswa (Student Center) dikarenakan letaknya yang strategis 

yaitu di dekat gerbang masuk utama ITERA dan di antara gedung-

gedung perkuliahan. Pencapaian dan aksesibilitas dapat dicapai 

melalui jalur yang ada di sebelah barat dan utara lahan. Sistem 

utilitas yang terdapat pada lahan adalah kabel listrik di dalam tanah 

(underground) untuk mengaliri arus listrik ke lampu yang ada di 

sekitar lahan.  

 

Gambar 13 Aksesibiltas Lahan 

3.2.2.4   Vegetasi  

Vegetasi yang berada di kawasan lahan proyek Pusat Kegiatan 

Mahasiswa cukup lebat dan beragam. Jenis vegetasi di sekitar lahan 

beragam diantaranya terdapat beberapa pohon peneduh seperti 

pohon asam jawa, pohon kersen, pohon ketapang, semak-semak 

belukar dan rerumputan. 
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Gambar 14 Vegetasi 

 

 

3.2.2.5   Bangunan Eksisting 

Bangunan eksisting yang telah ada di sekitar lahan Student Center 

diantaranya asrama, gedung E, kantin BKL, gedung B, galeri ITERA, 

klinik ITERA, dan air baku. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Gambar 15 Bangunan Eksisting 
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3.2.2.6   Aspek Visual Dari dan Ke Tapak 

Aspek visual dari dalam ke luar tapak yang memiliki potensi view 

yang bagus terletak di sebelah barat lahan yaitu view embung dan 

jalur pedestrian serta jalur kendaraan dengan vegetasi yang telah 

diatur. Pada bagian utara, selatan, dan timur terdapat aspek dari luar 

ke dalam tapak. Lahan dapat terlihat dari Galeri ITERA, dari sisi 

utara Gedung E, serta sebelah barat Asrama ITERA. 

 

 

Gambar 16 Aspek Visual dari dan ke Tapak 

 

3.2.2.7   Isu Tapak  

Kontur pada lahan Student Center Itera memiliki kemiringan sebesar 

3-6%. Vegetasi yang ada pada lahan terbilang cukup lebat dan 

beragam hingga menutupi permukaan tanah. Elevasi lahan yang 

akan dibangun Student Center ITERA lebih rendah daripada jalan di 

sekitarnya. Di sekitar tapak terdapat genangan air. Isu kebisingan 

berasal dari sebelah barat, utara, dan selatan lahan atau tapak. 

Kebisingan dari arah barat berasal dari kendaraan yang melalui jalan 

utama. Sumber kebisingan dari arah utara berasal dari kendaraan 
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serta aktivitas yang berasal dari gedung B, galeri ITERA, serta kantin 

BKL. Dari arah utara sumber kebisingan berasal dari aktivitas 

manusia di gedung E dan kendaraan yang terparkir di gedung E. 

 

 

Gambar 17 Kontur 

 

 

Gambar 18 Potongan Lahan Kontur 

 

 

 

  


