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BAB III ANALISIS PERANCANGAN 

3.1. Analisis Fungsi 

3.1.1. Kegiatan dan Pengguna 

Pengguna mixed-use building terdiri dari : 

1. Penghuni dan Tamu Apartemen 

Penghuni apartemen ialah pemilik sewa maupun pemilik tetap dari apartemen 

yang biasanya dimiliki oleh per individu,  perkelompok ataupun keluarga. Aktivitas yang 

dilakukan didalam hunan apartemen merupakan aktivitas yang pada umumnya dilakukan 

di dalam hunian lainnya, seperti parkir kendaraan, beristirahat, bersantai, makan dan 

minum, bekerja dan belajar serta MCK (mandi, cuci dan kakus). Sedangkan tamu 

apartemen merupakan pengunjung yang tidak menetap ataupun menyewa hunian, 

namun tetap dapat menggunakan fasilitas yang tersedia didalamnya dengan kurun waktu 

yang singkat. 

2. Karyawan dan Pengunjung Pusat Perbelanjaan 

Pengunjung pada pusat perbelanjaan biasanya merupakan masyarakat atau warga 

disekitar atau lokal, namun bisa juga berupa wisatawan domestik maupun mancanegara. 

Kegiatan yang biasa dilakukan pada pusat perbelanjaan ialah berbelanja, bermain, 

berjalan-jalan ataupun refreshing, serta makan dan minum. Aktivitas atau kegiatan lainnya 

yang juga bisa dilakukan diarea luar bangunan, seperti bermain di taman. Karyawan 

merupakan orang yang bekerja didalam pusat perbelanjaan, seperti penjaga toko atau 

retail yang berada didalam bangunan tersebut. 

3. Pengguna Co-Working Space 

Pengguna Co-Working Space merupakan orang yang beraktivitas di ruang dalam 

kurun waktu yang ditentukan sesuai dengan lamanya kontrak atau menyewa. Pengguna 

pada Co-Working Space adalah penyewa (karyawan) yang bekerja pada kantor serta klien 

yang memiliki keperluan dengan kurun waktu yang singkat. Aktivitas atau kegiatan yang 

umumnya dilakukan adalah bekerja, rapat, ibadah, menerima tamu, dan sanitasi. 

4. Pengelola Mixed Use Building 

Pengelola Mixed Use Building merupakan pihak yang bertanggung jawab atas 

aktivitas atau kegiatan yang ada pada bangunan yang terbagi ke pengelola dari masing-

masing sub fungsi kegiatan. Kegiatan yang dilakukan adalah pekerjaan pengelolaan dan 

pemeliharaan untuk bangunan. 
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3.1.2. Isu Terkait Fungsi 

Mixed Use Building yang dirancang terdiri dari fungsi hunian, pusat perbelanjaan dan 

Co-Working Space. Dengan adanya beberapa fungsi berbeda tersebut, menjadikan sirkulasi 

antar fungsi ruang merupakan isu yang menjadi fokus utama terkait fungsi bangunan agar 

memiliki aksesibilitas yang efektif dan efisien. Tingkat privasi pada setiap ruang juga 

menjadi pertimbangan agar penghuni hunian dan pengunjung pusat perbelanjaan atau 

kantor sewa tetap memiliki teritori yang baik. Hal ini dapat diwujudkan salah satunya 

dengan analisis program ruang yang saling terintegrasi. Aksesibilitas dan sirkulasi tapak 

harus terbagi dengan jelas antara area drop off, area loading dock, jalur pedestrian, maupun 

area parkir. Hal ini untuk mencegah terjadinya penumpukan kendaraan maupun 

terhambatnya sirkulasi pada sekitar tapak.  

Selain itu, aspek kenyamanan secara termal, akustik, dan visual juga 

dipertimbangkan pada perancangan Mixed Use Building agar menjadi bangunan yang 

berkelanjutan. Konsep bangunan dengan pengaturan penghawaan dan pencahayaan (alami 

dan buatan) memiliki kendali terhadap kenyamanan pada setiap ruang. Perancangan pada 

sistem utilitas harus diperhatikan dengan baik, mulai dari jaringan listrik, aliran air (air 

bersih dan kotor) dan sistem proteksi kebakaran. 

3.2. Analisis Lahan 

3.2.1. Lokasi 

Lokasi perancangan berada di Jalan Raden Intan, Kecamatan Enggal , Kota Bandar 

Lampung, Provinsi Lampung. Secara khusus tapak ini berada di titik koordinat yaitu 

5o25’04.9’’S Lintang Selatan 105o15;28.1’’E Bujur Timur. Site pembangunan Mixed Use 

Building ini memiliki lahan seluas 1,09 Ha. Terlihat pada gambar dibawah bahwa site 

pembangunan Mixed Use Building berada pada bagian yang diarsir, kemudian pada bagian 

barat daya terdapat posisi Tugu Adipura Bandar Lampung. Pada bagian timur lahan 

merupakan posisi Lampung Elephant Park. Pada bagian barat lahan terdapat bangunan 

Hotel (3 lantai). Sedangkan pada utara dan selatan lahan sebagian besar merupakan 

bangunan ruko. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. 1 Peta Dasar Lahan 
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3.2.2. Topografi 

Pembagian kemiringan suatu lereng terbagi kedalam tujuh klasifikasi, yaitu 

kategori datar, kategori agak landai, ketegori landai, hingga kategori terjal, dan sangat 

terjal (Van Zuidam, R.A 1985). Pembagian kemiringan tersebut seperti tabel dibawah. 

Tabel 3. 1 Pembagian Kemiringan Lereng 
Sumber : Van Zuidam, R. A. 1985 

Klasifikasi 
Kemiringan 

Derajat (o) Persen (%) 

Datar 0 – 2 0-2 

Agak Landai 2 – 4 02-Jul 

Landai 4 – 8 Jul-15 

Agak Curam 8 – 16 15-30 

Curam 16 – 35 30-70 

Terjal 35– 55 70-140 

Sangat terjal >55 >140 

Terlihat pada gambar di bawah ini peta topografi dari site menunjukkan perbedaan 

ketinggian ditandai dengan perbedaan gradasi warna. Titik tertinggi pada site terdapat pada 

ketinggian 99,7 MDPL, sedangkan titik terendah pada site terdapat pada ketinggian 98,8 

MDPL. Sehingga, secara umum kemiringan kontur pada dengan beda ketinggian 0.9 m yang 

berjarak 54 m, sehingga didapatkan bahwa pada bagian tersebut termasuk ke dalam 

klasifikasi datar dengan kemiringan 0,167 %. 

 
Gambar 3. 2 Peta Topografi Lahan 

Secara keseluruhan site pembangunan memiliki tipikal kontur yang cenderung landai, 

hal ini dapat dilihat pada gambar potongan kontur dibawah ini. Dari kondisi eksisting 

menunjukan tidak perlu pertimbangan cut dan fill dalam pengolahan tapak site tersebut. 

Sedangkan untuk jalur kendaraan yang ada pada tapak, terdiri dari dua akses yaitu pada Jalan 

Raden Intan dan Jalan Sriwijaya. Dengan masing-masing lebar jalan kendaraan 12 meter dan 

8 meter, seperti yang ada pada gambar potongan jalan eksisting dibawah. 
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3.2.3. Iklim Lokal 

Site perancangan berada di Kota Bandar Lampung yang memiliki iklim tropis, 

dengan rata-rata suhu udara 28,45oC. Suhu udara berkisar antara 27,9 – 29,42oC, dengan 

kelembaban udara rata-rata 79,29 % dan curah hujan per-tahun antara kisaran 3,65 mm2. 

Pada site ini angin cenderung berhembus mengalir dari arah barat daya/selatan menuju 

timur laut/ utara dengan kecepatan rata-rata 3,65 Km/Jam pada tahun 2019. 

Tabel 3. 2 .  Rata-Rata Nilai Besaran Iklim Lahan tahun 2019  
Sumber : Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika, 2020 

 

No Uraian Minimal Maksimal Nilai 

1. Suhu udara rata-rata 27,9oC 29,42oC 28,45oC 

2. Kelembaban 75,47% 84,33% 79,29% 

3. Kecepatan Angin 1,75 Km/Jam 5,76 Km/Jam 3,65 Km/Jam 

4. Rata-rata curah hujan 2,02 Mm2 18,13 Mm2 7,47 Mm2 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. 3 Potongan Lahan 

Gambar 3. 4 Potongan Jalan 
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Gambar sun path diatas menggambarkan situasi alur pergerakan matahari di 

tapak pada setiap bulan. Data diperolah dari SunPath.com dengan titik koordinat 

5o25’04.9’’S Lintang Selatan 105o15;28.1’’E Bujur Timur. Berdasarkan kedua gambar 

diatas, menyatakan bahwa pergerakan matahari terbit dan terbenam dari bagian timur-

barat lahan yang akan dirancang. 

3.2.4. Utililitas dan Aksesibilitas Sarana Umum 

Jaringan listrik dan sirkulasi aliran air sudah ada seperti pada gambar peta utilitas 

dibawah. Pada gambar di bawah ini terlihat bahwa terdapat jaringan listrik dengan jarak 

±35 meter antar tiang, dan terletak pada timur dan barat lahan yang berbatasan langsung 

dengan jalan. Sedangkan sirkulasi aliran air mengalir kearah yang sama yaitu timur dan 

barat mengikuti aliran drainase saluran kota. 

 

 

Gambar 3. 5 Peta arah angin dan matahari 

Gambar 3. 6 Sun Path Lahan   

Sumber : SunEarth.com, 2020 
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Sarana umum yang berkaitan dengan kebutuhan keseharian penghuni yang 

terdapat di sekitar site saat ini sudah cukup banyak, dan dapat diakses dengan mudah. 

Sarana umum tersebut terdiri dari hotel, bank, ruko (komersial), taman, dan lain 

sebagainya. Sedangkan akses untuk mencapai tempat tersebut bisa dengan kendaraan 

pribadi maupun kendaraan umum yaitu bus trans Bandar Lampung dan kendaraan 

online. Selain itu sudah terdapat jalur pendestrian yang baik, dan jalur pengendara 

sepeda namun belum maksimal terpakai karena pengguna yang masih relatif sedikit. 

Tabel 3. 3 Aksesibilitas Sarana Umum 

NAMA BANGUNAN 
WAKTU 

TEMPUH 
JARAK 

TEMPUH 
KLASIFIKASI 

Hotel Grand Anugerah 1 menit 0,03 km 
Penginapan 

Hotel Andalas 1 menit 0,17 km 

Elizabeth Lampung 1 menit 0,06 km 

Non-Penginapan 
Gramedia Lampung 2 menit 0,65 km 

NAV Lampung 1 menit 0,05 km 

Grand Karaoke 3 menit 1,0 km 

Lampung Elephant Park 3 menit 1,1 km 
Ruang Terbuka 

Lapangan Saburai Korem 043/Gatam 2 menit 0,65 km 

Masjid Agung Al-Furqon Bandar Lampung 6 menit 2,2 km 
Sarana Ibadah 

Gereja Kristen Indonesia Bandar Lampung 5 menit 1,8 km 

Starbucks Ahmad Yani Lampung 2 menit 0,90 km 
Kuliner 

Richeese Factory Lampung 2 menit 0,80 km 
 

Gambar 3. 7 Peta Utilitas 
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3.2.5. Vegetasi 

Tapak site eksisting merupakan lahan kosong dengan beberapa pohon rindang. 

Pada bagian timur dan barat lahan terdapat masing-masing tiga pohon dengan posisi 

seperti gambar dibawah, dimana pohon tersebut bisa dipertimbangkan untuk 

dipertahankan pada perancangan. Sedangkan pada bagian tengah lahan terdapat 

beberapa pepohonan kecil yang tumbuh, yang juga bisa jadi bahan pertimbangan 

desain. Untuk bagian lainnya hanya butuh perapihan saja sebelum merancang. 

 
Gambar 3. 8 Peta Vegetasi Eksisting 

3.2.6. Bangunan Sekitar 

Di sekitar lahan terdapat beberapa jenis bangunan yaitu toko/komersial 

(perdagangan dan jasa), tempat penginapan, area ruang terbuka, tempat ibadah 

tempat kesehatan, dan lain sebagainya (Tabel 3.9. Beberapa bangunan yang berada 

dekat dengan site atau berbatasan langsung telah tergambar pada gambar peta analisis 

bangunan sekitar. Dengan adaniya berbagai jenis bangunan tersebut, memberikan 

potensi perancangan agar bangunan Mixed Use Building bisa saling terintegrasi dengan 

bangunan eksisting. Baik dalam aspek sosial, ekonomi maupun lingkungan. 

 
Gambar 3. 9 Peta Bangunan Eksisting 

 



 

33 
 

3.2.7. Aspek Visual 

Tapak eksisting yang terlihat dari luar site yakni bentangan lahan kosong yang rata 

dengan beberapa pohon di pinggir lahannya. Tidak ada view atau hal yang dapat menjadi 

pertimbangan visual pada tapak jika dilihat dari luar. Hanya saja keadaannya yang sudah 

rata dan cukup rindang di bandingkan sekitarnya yang sudah terbangun bangunan. 

Sedangkan keadaan luar tapak yang terlihat dari dalam site yaitu pada bagian 1 

merupakan tembok perbatasan dengan bangunan berupa ruko (perdagangan jasa) dua 

lantai sehingga berpotensi menjadi aspek visual yang kurang menarik. Pada bagian 2 

terlihat aktivitas ruang terbuka Taman Gajah sehingga menjadi aspek dengan kesan 

aktivitas positif dan produktif. Pada bagian 3 terlihat jajaran bangunan komersial seperti 

hotel, bank, sorum mobil dan lainnya. 

 

 

 

Gambar 3. 10 Peta Aspek Visual 
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3.2.8. Peraturan Setempat 

Berdasarkan lokasi tapak yang berada di kawasan Bandar Lampung, maka 

kebutuhan perancangan yang berstandar harus diikuti berdasarkan peraturan-

peraturan yang berlaku pada tapak. Adapun peraturan terkait perancangan tersebut, 

antara lain sebagai berikut : 

A.  Peraturan tentang KDB, KLB, KDH dan GSB 

Berdasarkan peraturan Pemerintah Kota Bandar Lampung tentang rencana tata 

ruang tata wilayah (RTRW), No. 7 Tahun 2016 tentang bangunan gedung, tapak masuk 

kedalam kategori daerah dengan kepadatan sedang sehingga memiliki Koefisien Dasar 

Bangunan (KDB) maksimum 60%, Koefisien Dasar Hijau (KDH) minimum 40%, garis 

sepadan jalan minimal pada jalan arteri 12 m, sedangkan pada jalan kolektor 8 m dengan 

Koefisien Luas Bangunan (KLB) sebesar 2,4. 

Tabel 3. 4 Analisis Aspek Legal 

Analisi Aspek Legal 

Luas Lahan Kotor 10.000 m² 

Luas Lahan Bersih 9100 m² 

KDB (60%) 6.000 m² 

KLB (2,4) 24.000 m² 

KDH (40%) 4.000 m² 

Jalan Raden intan 

GSB 7 m 

GSJ 12 m 

Jalan Sriwijaya 

GSB 5 m 

GSJ 8 m 

 

C. Peraturan persyaratan teknis proteksi kebakaran 

Peraturan pintu darurat Menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Tentang 

Persyaratan Teknis Proteksi Kebakaran Pada Bangunan Gedung dan Lingkungan BAB 3 

Sarana Penyelamatan 3.13.1.33 - 3.13.1.37 :  

• Dalam bangunan gedung terproteksi menyeluruh oleh sistem springkler 

otomatis yang tersupervisi, jarak pemisahan minimum antara dua eksit atau 

pintu akses eksit diukur sesuai gambar, harus minimal sepertiga panjang 

diagonal maksimum bangunan gedung atau daerah yang dilayani.  

• Apabila ruang eksit terlindung disediakan sebagai eksit yang disyaratkan 

dihubungkan oleh koridor yang mempunyai tingkat ketahanan api sekurang- 

kurangnya 1 jam, pemisahan eksit diperkenankan diukur sepanjang koridor.  
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• Dalam bangunan gedung yang sudah ada, apabila lebih dari satu eksit,atau pintu 

akses eksit disyaratkan, sekurang-kurangnya dua dari eksit yang disyaratkan, 

eksit, atau pintu akses eksit seperti itu diperkenankan untuk diletakkan jauh.  

Menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Tentang Persyaratan Teknis 

Proteksi Kebakaran Pada Bangunan Gedung dan Lingkungan BAB 3 Sarana Penyelamatan 

pasal (3.5.1) ayat (4) tentang Eksit : Bukaan dalam pemisah harus dilindungi oleh 

pasangan kosntruksi pintu kebakaran yang dipasang dengan penutup pintu memenuhi 

butir 3.7.4. Sehingga desain pintu darurat harus menggunakan standar yang telah ada. 

D. Peraturan tentang arsitektur bangunan Gedung dengan kearifan lokal 

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Lampung No 21 Tahun 2014 Tentang 

Bangunan Gedung Pasal 17 bagian kedua tentang Arsitektur Bangunan Gedung dan 

Kearifan Lokal :  

• Arsitektur bangunan gedung yang dibangun dengan kaidah tradisional harus 

dipelihara dan dipertahankan kemurniannya pada bangunan lama dan/atau 

bangunan gedung adat. 

• Bangunan-bangunan gedung baru atau modern yang oleh pemerintah Kabupaten 

kota dinilai penting dan strategis harus direncanakan dengan memanfaatkan unsur 

dan atau ragam hias ornamen tradisional. 

3.2.9. Isu Terkait Tapak 

Kedekatan tapak dengan Bundaran Tugu Adipura dan kawasan komersial (hotel, 

mall, bank, kantor, ruang terbuka, dll) menimbulkan potensi keramaian setiap saat. 

Dalam hal ini, pertimbangan mobilitas kendaraan mulai dari akses keluar-masuk, 

pembagian area drop off, serta kapasitas standart parkir yang mencukupi diperlukan 

untuk mencegah terjadinya kemacetan di dalam dan luar site. Keberadaan tapak pada 

bangunan sekitar yang dominan tinggi dan sudah modern, membuat pertimbangan 

keberlanjutan pada bangunan Mixed Use Building perlu diperhatikan. Keberlanjutan yang 

di maksud seperti penggunaan energi, material bangunan, organisasi ruang, dan hal-hal 

lain. Hal ini juga akan berpengaruh pada suasana yang akan timbul pada rancangan. 

Sistem utilitas yang meiliputi saluran listrik dan aliran air pada tapak sudah 

tersedia dengan baik. Hal yang perlu dikaji lebih dalam ialah terkait isu aliran drainase 

yang tersedia yang hanya ada pada sekeliling sepadan jalan. Sedangkan untuk aliran 

drainase bangunan yang akan dirancang butuh metode khusus mengingat tapak berada 

di tegah kota yang tidak memungkinkan semua aliran dialirkan langsung pada aliran 

saluran kota. Tapak memiliki karakterik lahan yang rata dengan beberapa vegetasi yang 

bisa dipertahankan, sehingga mengurangi penggunaan metode cut dan fill pada tanah. 

Sedangkan untuk aliran angin dan pergerakan matahari, dapat menjadi potensi yang 

khusus dalam metode perancangan agar bisa memaksimalkan udara maupun matahari 

langsung dengan efektif sesuai dengan kebutuhan fungsi dan zonasi ruang dalam 

perancangan. 


