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BAB III  

ANALISIS PERANCANGAN 
 

3.1 Analisis Fungsi 

Analisis fungsi ini dapat diketahui melalui analisis dari setiap pengguna dan kegiatan yang ada. 

Analisis terhadap pengguna dan kegiatan diharapakan dapat mengetahui bentuk sirkulasi bangunan 

dan akan berguna dalam menentukan ruang dan fasilitas yang dibutuhkan dalam penyusunan 

program ruang. 

3.1.1 Analisis Pengguna 

A. Ritel 

Pengguna fungsi ritel yang pertama yaitu pemilik ritel. Pemilik ritel ini berasal dari 

kalangan mana saja, baik muda/tua, maupun luar/dalam kota. Pemilik ritel ini sudah 

membayar uang sewa ritel yang akan digunakan untuk berjualan sehingga pemilik ritel 

akan memperoleh keuntungan berjualan. 

Pengguna fungsi ritel selanjutnya adalah pengunjung ritel. Pengunjung ritel ini berasal dari 

kalangan mana saja, baik muda/tua, maupun luar/dalam kota. Pengunjung ritel ini dapat 

berbelanja di setiap ritel yang ada. 

Pengguna berikutnya yaitu pengelola bangunan ritel. Pengelola akan memberikan 

pelayanan baik kebersihan maupun maintenance, sehingga pemilik ritel dan pengunjung 

ritel merasakan kenyamanan yang maksimal. 

B. Co-working Space 

Pengguna fungsi co-working space yaitu penyewa tenant kantor. Penyewa ini biasanya 

para freelancer, perintis startup, dan entrepreneur. Pengguna kantor dapat menyewa 

tenant mulai dari per jam, hari, bulan, dan tahun. 

Pengguna fungsi co-working space berikutnya yaitu pengelola co-working space. 

Pengelola ini akan memberikan pelayanan sepenuhnya kepada penyewa tenant. 

C. Apartemen 

Pengguna fungsi apartemen yaitu penghuni apartemen. Penghuni ini dapat menyewa 

dalam jangka waktu tertentu ataupun membeli unit apartemen yang tersedia. Pengguna 

fungsi apartemen selanjutnya yaitu pengelola apartemen. Pengelola ini akan melayani 

sepenuhnya kepada penghuni unit apartemen, sehingga memberikan rasa nyaman yang 

tinggi bagi penghuninya. 
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3.1.2 Analisis Kegiatan 

A. Ritel 

Kegiatan pemilik ritel yaitu menjual barang dagangannya secara langsung maupun secara 

tidak langsung sesuai jam operasionalnya. Pemilik ritel ini memiliki karyawan yang 

bertugas untuk melayani pengunjung ritel. Kegiatan yang terjadi secara langsung, dapat 

berupa pelayanan dan transaksi jual beli antara karyawan dan pengunjung ritel di lokasi 

tenant itu sendiri. Kegiatan yang terjadi secara tidak langsung, dapat berupa penjualan 

melalui daring/online, sehingga pembeli barang dapat langsung memesan melalui aplikasi, 

dan karyawan dapat langsung mengemas barang pembeliannya dan siap dikirim ke kurir 

ekspres. Sedangkan untuk di luar jam operasional, karyawan akan melakukan distribusi 

barang dari loading dock menuju lokasi tenant yang disewa. Maka berdasarkan kegiatan 

ini dibutuhkan ruang ritel bersifat publik dan ruang loading dock bersifat privasi. 

Untuk kegiatan pada jam operasional bersifat publik dan suasana yang ramai sangat 

menguntungkan dan ditunggu-tunggu pemilik ritel. Sedangkan untuk kegiatan yang terjadi 

di luar jam operasional bersifat privasi, yang berarti kegiatan ini jangan sampai terlihat 

oleh pengunjung, sehingga suasana harus sepi tanpa adanya pengunjung. 

Kegiatan pengunjung ritel yakni setelah dari parkir kendaraan, pengunjung langsung 

menuju area ritel yang ada. Pengunjung dapat mengelilingi area ritel di setiap lantai, 

hanya untuk melihat-lihat saja maupun dapat melakukan kegiatan transaksi jual beli. 

Kegiatan ini bersifat publik. Kegiatan pengunjung lainnya adalah beribadah dan sanitasi 

untuk kegiatan ini bersifat privasi dengan suasana hening tanpa adanya gangguan. 

Kegiatan pengelola bangunan ritel terdiri dari operasional, manajemen, dan maintenance. 

Pengelola akan melakukan tugasnya untuk keseluruhan bangunan ritel. Kegiatan ini harus 

didukung dengan adanya ruang-ruang seperti janitor, ruang cleaning service, ruang 

keamanan, dan gudang. Ruang-ruang ini bersifat privasi, pengunjung maupun karyawan 

pemilik ritel tidak diperbolehkan masuk. 

B. Co-working Space 

Kegiatan yang dilakukan oleh pengguna/penyewa co-working space yaitu parkir 

kendaraan, bekerja baik individu maupun komunitas, istirahat, ibadah, dan sanitasi. 

Sehingga dibutuhkan ruang-ruang yang bersifat privasi maupun semi publik. Ruang yang 

bersifat privasi dapat berupa ruang yang tertutup oleh pintu ataupun terdapat sekat, 

sedangkan ruang yang bersifat semi publik berupa ruang open space. Ruang/tenant yang 

disewa ini saling terbuka dengan ruang/tenant lain. Ruang yang dibutuhkan menyesuaikan 
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dengan individu/komunitas masing-masing. Adanya ruang lounge dapat digunakan untuk 

istirahat. Pengadaan ruang library juga dapat digunakan sebagai sarana rekreasi/pelepas 

rasa lelah. Suasana co-working space harus menghadirkan rasa kondusif/tenang dan 

meminimalisir terjadinya pergerakan/sirkulasi selain pengguna co-working space. 

Kegiatan yang dilakukan oleh pengelola adalah kegiatan berupa pelayanan terhadap 

pengguna co-working space, sehingga pengguna akan dilayani setiap kegiatannya. 

Kebersihan dan penataan layout/interior dan pelayanan lainnya menjadi tugas pengelola. 

C. Apartemen 

Kegiatan pemilik apartemen dibagi menjadi 2 yaitu kegiatan utama dan kegiatan 

pendukung. Kegiatan utama terdiri dari parkir kendaraan, memasak, makan-minum, 

mandi cuci kakus, laundry, dan istirahat/tidur. Untuk kegiatan pendukung terdiri dari 

rekreasi (berbelanja di ritel dan berenang) rekreasi ini juga berupa bersantai dan 

bersosialisasi antar penghuni apartemen, olahraga (jogging, fitness, dan renang), 

pengambilan paket (belanja online), dan penitipan anak. Berdasarkan kegiatan penghuni 

apartemen maka dibutuhkan ruang dan fasilitas penunjang. Ruang ini berupa ruang 

pengambilan paket, ruang laundry, ruang komunal, ruang fitness, swimming pool, dan 

jogging track. Ruang dan fasilitas ini bersifat publik hanya untuk sesama penghuni 

apartemen. 

Kegiatan pengelola apartemen berupa pengamanan, operasional, manajemen, dan 

maintenance. Kegiatan tersebut terdiri dari pelayanan pengunjung apartemen, kebersihan 

apartemen, laundry penghuni apartemen, penerimaan paket (belanja online), dan 

pengawasan penitipan anak. Maintenance terdiri dari sistem utilitas apartemen dan 

perawatan material bangunan. Ruang-ruang ini berupa ruang servis (ruang ME, ruang 

janitor, ruang pengumpulan sampah sementara). Ruangan ini bersifat privasi hanya untuk 

pengelola saja. 

3.1.3 Isu Terkait Fungsi 

Isu terkait fungsi ini akan dikembangkan dalam perancangan nantinya. Isu-isu terhadap 

fungsi dalam perancangan mixed-use project, antara lain : 

a. Membangun sebuah sirkulasi tapak yang jelas dan fleksibel agar terbentuknya 

konektivitas yang hidup antara project dengan lingkungan sekitar. 
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b. Pembentukan spasial berupa ruang publik akan berpengaruh besar terhadap 

konektivitas yang hidup untuk lingkungan sekitar. Dengan demikian, adanya project 

ini tidak akan membuat lingkungan disekitar tapak menjadi pemukiman kumuh. 

c. Sirkulasi bangunan saling terintegrasi antara fungsi ritel, co-working space, dan 

apartemen tanpa saling mengganggu antar fungsi yang ada. 

d. Menjaga privasi fungsi apartemen, baik dari segi sirkulasi maupun fasilitas 

apartemen, karena fasilitas apartemen ini sebagian besar dikhususkan untuk 

penghuni saja.  

 

3.2 Analisa Lahan 

Pada analisis lahan ini akan didapatkan sebuah respon sebagai solusi dari setiap data-data yang 

dianalisis. Data-data yang dianalisis sebagai berikut :  

3.2.1 Lokasi 

  

Gambar 3.1 Letak Lahan 

 



29 

 

   

(a) Data Fisik 

 

(b) Respon 

Gambar 3.2 Analisis Batas Sekitar Lahan dan Respon Letak Lahan 

Untuk analisis tapak mengenai letak lahan didapatkan data sebagai berikut : 

DATA FISIK RESPON 

- Lokasi 

Jl. Raden Intan, Pelita, Kec. Tj. 

Karang Pusat, Kota Bandar 

Lampung, Lampung 35213 

- Massa bangunan terukur akan 

terbangun di area lahan yang 

sudah ditetapkan dengan 

memperhatikan KDB, KLB, dan 
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DATA FISIK RESPON 

- Letak Geografis 

5°25'04.9"S 105°15'28.1"E 

- Luas Tapak  

1,18 Ha 

- Batas Utara 

Pemukiman warga dan Grand 

Mercure. 

- Batas Timur Laut 

Retail berupa Toko Elektronik. 

- Batas Timur 

Jalan Radin Intan  

- Batas Tenggara 

Ruko, restoran, perkantoran, 

dan terdapat Hotel serta Gang 

Kecil dengan ukuran lebar 3 

meter. 

- Batas Selatan 

Permukiman warga yang telah 

dibatasi dengan tembok. 

- Batas Barat Daya 

Lahan berbatasan dengan 

Musholla dengan pemukiman 

warga. 

- Batas Barat 

Pemukiman warga dengan 

sungai kecil yang memiliki 

lebar sekitar 2 meter. 

- Batas Barat Laut 

Pemukiman warga. 

KDH.  

- Batas-batas lahan ini akan 

berpengaruh terhadap analisis 

aksesibilitas dan aspek visual. 
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3.2.2 Matahari dan Angin 

   

(a) Data Fisik 

 

(b) Respon 

Gambar 3.3 Analisis Iklim dan Respon Iklim 

Untuk analisis tapak mengenai matahari dan angin didapatkan data sebagai berikut : 

DATA FISIK RESPON 

- Tapak mendapatkan sinar 

matahari penuh tanpa ada 

halangan. 

 

- Arah angin bergerak dari 

selatan menuju barat laut. 

- Sisi bangunan yang terkena sinar 

matahari berlebih akan diberi 

shading berupa kisi ataupun 

secondary skin, sehingga panas 

yang diterima akan direduksi, 

dan akan memberikan suhu dan 
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Angin dapat diterima penuh 

oleh tapak.  

 

visual ruangan yang baik. 

 

- Pada bagian bangunan yang 

dilalui angin dibuat terbuka 

sebagai sirkulasi angin masuk 

dan jangan dibuat dinding solid. 

 

3.2.3 Bangunan Eksisting 

 

Gambar 3.4 Analisis Eksisting Lahan 

Untuk analisis tapak mengenai bangunan eksisting didapatkan data sebagai berikut : 

DATA FISIK RESPON 

- Site berlokasi di pusat Kota 

Bandar Lampung dan 

merupakan pusat kegiatan 

masyarakat Kota Bandar 

Lampung, sehingga fasilitas 

umum dan fasilitas sosial 

cukup lengkap di sekitar lahan. 

Bangunan eksisting di area 

lahan berupa perbelanjaan, 

showroom, restoran, bank, 

hotel, toko buku, masjid, dan 

permukiman. 

- Aksesibilitas gate masuk/keluar 

harus ditempatkan di bagian 

yang tidak menimbulkan 

kemacetan jalan kolektor, 

mengingat adanya 

persimpangan jalan didekat 

lahan, bangunan hotel, 

perbelanjaan, dan lainnya. 

- Untuk tapak yang berbatasan 

dengan permukiman, akan 

dirancang sebagai ruang publik. 
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3.2.4 Aksesibilitas 

  

(a) Data Fisik 

 

(b) Respon 

Gambar 3.5 Analisis Aksesibilitas dan Respon Aksesibilitas 

Letak lahan yang cukup strategis dan berada pada wilayah administrasif, pusat retail 

dan pusat kegiatan masyarakat Kota Bandar Lampung maka didapatlah beberapa 

analisis berdasarkan aspek aksesibilitas yang ada yaitu : 

DATA FISIK RESPON 

- Lalu lintas Jalan Tulang Bawang 

disuatu waktu akan mengalami 

kepadatan karena jalan Tulang 

- Akses masuk kendaraan akan 

diletakkan di timur lahan. 

- Gang kecil diselatan tapak, 
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DATA FISIK RESPON 

Bawang ini berhubungan 

dengan pusat kegiatan 

masyarakat Kota Bandar 

Lampung yaitu Gelanggang 

Remaja dan Gor Saburai. 

- Lalu lintas Jalan Raden Intan 

yang merupakan Jalan Arteri 

Kota Bandar Lampung dilalui 

oleh kendaraan baik roda 

empat maupun roda dua. 

- Lalu lintas Gang Kenari yang 

berada di utara lahan hanya 

memiliki lebar sekitar 3 meter 

dan relatif jarang dilalui oleh 

kendaraan. 

- Lalu lintas gang kecil di selatan 

lahan sangat sedikit dilalui 

kendaraan. 

dapat dibuat untuk akses keluar 

kendaraan roda 2. 

- Kawasan mixed-use ini tidak 

akan berdampak akan  

memperkeruh pemukiman 

yang ada. Sehingga dibuat 

akses terbuka yang ditunjukan 

pada tanda panah diatas, akan 

menjadikan ruang publik yang 

dapat dinikmati bersama. 

 

 

3.2.5 Aspek Visual 

  

(a) Data Fisik 
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(b) Respon 

Gambar 3.6 Analisis Aspek Visual dan Respon Aspek Visual 

Untuk analisis tapak mengenai aspek visual didapatkan data sebagai berikut : 

DATA FISIK RESPON 

- Ketika massa bangunan telah 

terbangun secara vertikal 

keatas, maka untuk visual 

inside dari arah timur, selatan, 

dan barat akan terlihat massa 

bangunan yang terbangun.  

- Tapak memiliki visual outside 

yang sangat baik ke arah 

barat, timur, dan selatan yang 

memperlihatkan view Kota 

Bandar Lampung hingga 

terlihat pesisir Lampung . 

- Untuk area utara lahan, visual 

inside dan visual outside tidak 

mendapatkan view yang 

maksimal, karena terdapat 

bangunan Grand Mercure. 

- Bentuk massa bangunan dan 

penempatan zoning unit 

apartemen sebaiknya 

menghindari view menghadap 

Grand Mercure. 
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3.2.6 Sarana / Utilitas 

   
(a) Data Fisik 

 
(b) Respon 

Gambar 3.7 Analisis Sarana 

Untuk analisis tapak mengenai sarana/utilitas didapatkan data sebagai berikut : 

DATA FISIK RESPON 

- Sarana umum yang ada berupa 

drainase dengan lebar 3 m, 

selokan dengan lebar 1.35 m, 

tiang listrik, dan lampu jalan.           

Hal ini akan mempengaruhi 

perencanaan layout bagian 

depan lahan karena eksisting ini 

- Pada sarana drainase dapat 

direspon, sistem pembuangan air 

dalam jumlah debit air yang 

besar dapat diarahkan ke 

drainase, sedangkan 

pembuangan air dengan debit air 

kecil dapat di arahkan ke 
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tidak dapat dipindahkan, dan 

harus dimanfaatkan sebaik 

mungkin.  

selokan.  

- Pada sarana penerangan, area 

disekitar luar bangunan diberi 

lampu penerangan yang cukup, 

agar kemudahan akses saat 

malam hari dan mencegah 

terjadinya tindak kriminal di area 

tapak dan ruang publik. 

  

3.2.7 Kebisingan di Sekitar Tapak 

   

(a) Data Fisik 

 

(b) Respon 

Gambar 3.8 Analisis Kebisingan dan Respon Kebisingan 
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Untuk analisis tapak mengenai kebisingan didapatkan data sebagai berikut : 

DATA FISIK RESPON 

- Pada Area sekitar tapak 

didapat hasil analisa berupa : 

1. Arah Utara 

Tidak terdapat potensi 

kebisingan dari arah ini 

2. Arah Timur 

Potensi kebisingan tinggi 

dikarenakan berbatasan 

dengan Jalan Raden Intan 

yang merupakan jalan arteri 

yang ramai dilalui kendraan 

mobil dan motor. 

3. Arah Selatan 

Potensi kebisingan rendah 

karena hanya berbatasan 

dengan gang. 

4. Arah Barat 

Potensi kebisingan rendah 

karena lahan berbatasan 

dengan pemukiman warga 

sekitar.  

- Massa/tower apartemen lebih 

diletakkan ke dalam, karena 

apartemen merupakan hunian 

yang memiliki aspek kenyamanan 

dan ketenangan. 

  

3.2.8 Peraturan Setempat 

Pada peraturan ini nantinya akan menjadi patokan dalam merancang bangunan. 

Peraturan–peraturan Kota Bandar Lampung yang terkait dalam perancangan Mixed-Use 

Project adalah sebagai berikut : 

a. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 07 Tahun 2014, menjelaskan : 

1. Pasal 22 ayat (2) tentang Koefesien Dasar Bangunan (KDB) dibedakan menjadi 3 

tingkat, KDB Tinggi 60-100%, KDB Sedang 30-60%, KDB Rendah < 30% 

2. Pasal 22 tentang Koefisien Dasar Hijau (KDH) 

3. Pasal 22 tentang Koefisien Lantai Bangunan (KLB)  
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4. Pasal 48 paragraf 9 tentang Persyaratan Kesehatan gedung mengatur terkait 

drainase.   

b. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung nomor 10 Tahun 2011 Tentang Rencana 

Tata Ruang Wilayah Tahun 2011 – 2030. 

1. Pasal 12 ayat (4) tentang fungsi, kualitas, dan kuantitas RTH. Menurut isi Pasal 

yang tercantum setiap bangunan publik memakai KDH minimum 20%. 

2. Pasal 39 tentang Jalur Evakuasi. 

3. Pasal 58 tentang Ruang Evakuasi. 

4. Pasal 31 (i) dan pasal 36 ayat 1 (a,b) ayat 2 (a) tentang Sistem Jaringan Sumber 

Daya Air Lintas Wilayah. 

c. Sistem Kebakaran  

1. Jalur akses, perkerasan yang berdekatan dengan bangunan untuk peralatan 

pemadam kebakaran, jalur akses tersebut harus mempunyai lebar minimal 6 m 

dan posisinya dibuat dengan jarak minimal 2 m dari bangunan dan dibuat minimal 

pada 2 sisi. 

2. Hydrant kebakaran, tiap bagian dari jalur akses mobil pemadam di lahan 

bangunan harus dalam jarak bebas hambatan 50 m dari hydrant kota. Bila hydrant 

kota yang memenuhi persyaratan tersebut tidak tersedia, maka harus disediakan 

hydrant halaman. 

3. Saf pemadam kebakaran, apabila bangunan dipasangi seluruhnya dengan sistem 

sprinkler (alat penyiram air) otomatis yang sesuai dengan standar yang berlaku 

adalah : 

Tabel 3.1 Standar Kebutuhan Saf Kebakaran 

Luas Lantai Maksimum (m2) 
Jumlah Minimum Saf 

Pemadam Kebakaran 

Kurang dari 900 1 

900 – 2.000 2 

Luas > 2.000 
2 + 1 untuk tiap penambahan 

1.500 m2 

Sumber : KEPMEN PU NO 10/KPTS/2000 

4. Parkir, luas lahan lantai parkir tidak diperhitungkan dalam KLB dengan syarat tidak 

melebihi 50% dari KLB yang telah ditetapkan dan jika kelebihan batasan 50% 

diperhitungkan KLB. 
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3.2.9 Isu Terkait Tapak 

Tapak yang digunakan pada pembangunan mixed-use ini terbilang strategis karena 

berada pada kawasan pusat kota dan pusat kegiatan perekonomian dan industri serta 

retail Kota Bandar Lampung, ditambah lagi sirkulasi yang cukup menguntungkan karena 

memiliki akses kendaraan yang memadai. 

Karena tapak ini berada dipusat Kota Bandar Lampung, otomatis selalu ramai aktivitas 

kendaraan bermesin, hal ini akan berdampak timbulnya polusi udara.  

Tapak berada pada daerah pemukiman yang cukup padat. Maka dengan dibangun 

kawasan mixed-use ini diharapkan mampu merubah keadaan fisik di sekitarnya, 

sehingga tidak akan terjadi pemukiman kumuh. 

 

 

 

 

  


