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BAB 6 

HASIL PERANCANGAN 
 

6.1 Penjelasan Rencana Tapak 

Secara umum konsep rencana tapak sudah dijelaskan menggunakan konsep spasial 

yaitu adanya hubungan antara ruang luar dan ruang dalam, termasuk juga dengan 

bentuk permeabilitas lahan. Bentuk ini bertujuan untuk mengundang pengunjung 

maupun pengguna unit untuk datang. Bentuk permeabilitas dalam rancangannya 

menghindari ruang negative dan pasif pada bangunan. Penggunaan lahan parkir 

mobil maupun motor, serta perkerasan dan taman dapat mewadahi konsep 

permeabilitas.  

 

Gambar 6.1 Siteplan 

 

Komponen dalam tapak terdiri dari masa bangunan utama dengan dilengkapi 

fasilitas pendukung seperti area parkir, perkerasan, taman, dan sebagainya. 

Bangunan student housing terletak pada arah utara tapak, agar arah angin dapat 

tersalurkan dengan baik, dan juga di area utara mendapat view penghuni yang bagus 

seperti gunung dan pusat kota. Sedangkan komersial diletakkan di bagian selatan, 
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bentukan massa bangunan mirip seperti piano agar fungsinya dapat terpenuhi yaitu 

menarik pengunjung.  

6.2 Rancangan Bangunan 

6.2.1 Bentuk Bangunan 

Salah satu daya tarik pengguna baru hunian adalah fasilitas komersialnya, seperti 

kolam renang, pusat perbelanjaan, fitness center, joging track, cafétaria & 

coworking space. Hal ini dapat mempermudah penghuni unit untuk melakukan 

berbagai aktivitas di satu lokasi, tanpa harus meninggalkan terlalu jauh lokasi 

student housing. Sehingga aktivitas penghuni menjadi lebih efektif dan efisien. 

 

Gambar 6.2 Perspektif Bird View 

 
Rancangan konsep mix use building dan student housing ini menerapkan sistem 

susunan ruang, bentuk visual bangunan, dan fungsi dari setiap ruangan. Terdapat 

dua jenis massa bangunan yaitu komersil dan hunian. Terdapat dua area 

penghubung komersil dan bangunan student housing yang pertama akses terletak di 

teras bangunan luar lantai dua yang khusus masuk ke kolam renang, dan akses 

melalui lobby penghubung di lantai kedua student housing. 
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Gambar 6.3 Ruag penghubung komersil dan hunian 

 
Pada lantai dasar hunian bersifat semi publik, sehingga alur ruangan harus fleksibel. 

Akses privat penghuni tertutup menggunakan kartu akses menuju lobby lift. Pada 

level kedua, student housing ini mempunyai bentuk massa bangunan kotak yang 

menciptakan ruang-ruang terbuka (innercourt) secara efisien serta kondusif dalam 

menerapkan sistem pengudaraan serta pencahayaan alami. Dengan berbagai ruang 

terbuka ini, kesan masif bangunan seakan “diperlunak” serta memberikan 

pemandangan visual yang turut menciptakan suasana yang homies. Koridor dan 

taman terbuka menjadi akses yang menunjang konsep kesinambungan ruangan.  

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 6.4 Denah lantai dua innercourt dan kolam renang 

 

 

 

 

Gambar 6.5 Eksterior innercourt 
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Penerapan desain user friendly menghasilkan bangunan dengan kesan ruangan yang 

lebih luas dan kompak. Secara keseluruhan, pola dan tatanan desain di unit student 

housing harus saling mengisi dengan suasana ruang lainnya, sehingga memberikan 

alur citra ruang yang dinamis. Dengan demikian komposisi detail yang fungsional 

pada keseluruhan aspek design unit student housing ini membentuk ruang yang 

nyaman. Pada lantai tipikal ketiga sampai ketujuh merupakan area privat hunian 

yang terdiri dari 47 unit tipe studio, 3 unit tipe one bedroom, dan 4 unit tipe 2 

bedroom. Masing-masing hunian mendapatkan view kota Bandar lampung, view 

pemandangan gunung maupun view innercourt student housing.  

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 6.6 Denah tipikal hunian 

 

6.2.2 Rancangan Interior 

Ide dasar dari rancangan interior yang ada pada student housing berkonsep mix use 

building ini terdapat pada ornament fasad yang memberikan kesan tropis dan 

berirama. Sehingga bentuk interior mengikuti bentukan konsep luarnya yaitu 

konsep spasial. Selain itu untuk menambah nilai estetika, nuansa dari interior juga 

menggambarkan adaptasi dari lingkungan sekitar.  
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Gambar 6.7 Area masuk lobby hunian 

 

Interior pada komersil bertujuan sebagai pusat perhatian pengunjung yang 

memberikan kesan elegan dengan peletakan jendela kaca tempered glass, skylight, 

serta railing kaca reflektif. Pencahayaan alami pada siang hari yang di dapat dari 

skylight dan juga jendela kaca tempered glass membuat beberapa barang yang 

diperjual belikan pada retail dapat terlihat dari arah drop off komersil.  

 

Gambar 6.8 Perspektif interior komersial 
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Pada rancangan interior retail terdapat bagian pebayaran kasir yang di desain berada 

tepat di depan pintu masuk, sehingga ketika pengunjung memasuki retail dapat 

dengan mudah akan menemukan tempat pembayaran. Hal ini merupakan penerapan 

dari salah satu prinsip integrasi yaitu terbuka dengan jual beli. Dengan desain 

seperti ini diharapkan penjual dan pembeli dapat berinteraksi sosial dengan mudah 

dan jujur. 

 

Gambar 6.9 Interior retail 

Warna hitam dan abu abu adalah warna yang mendominasi interior hunian student 

housing. Dengan warna tersebut dapat memberikan kesan simple, elegant, dan 

ruangan yang terkesan lebih privat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 6.10 Interior hunian 2BR 

 



62 
 

Interior lobby apartemen diberikan material ACP motif kayu warna putih yang 

memberikan kesan ramah kepada konsumen dan pengguna unit student housing. 

Pada bagian lobby student housing terdapat zona yang telat disediakan untuk tamu 

yang berkunjung ke pemilik unit student housing. Tamu yang berkunjung hanya 

daoat mengakses ke lobby student housing dan tidak diperbolehkan masuk ke unit 

hunian. 

 

Gambar 6.11 Interior lobby hunian 

 

6.2.3 Rancangan Fasad 

Detail fasad secondary skin pada bangunan menggunakan material wood plastic 

composite dengan fiber finishing cat kayu Sistem pemasangannya dengan rangka 

metal stud zincalum. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 6.12 Detail Fasad 
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Pemasangannya menggunakan rangka besi hollow diameter 12mm dengan 

finishing coating antikaraat dan di cat. Cara pemasangan penopang ini dengan 

mengikat WPC pada balok penyangga menggunakan sekrup atau dinabolt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 6.13 Rancangan fasad 

 

6.2.4 Sistem Struktur dan Konstruksi 

Analisis struktur merupakan analisis yang bertujuan untuk mengidentifikasi 

struktur yang akan digunakan pada rancangan. Penggunaan stuktur mix-use 

building dan student housing ini terdapat tiga bagian menjadi struktur atap, 

kerangka, dan pondasi. Selain itu, terdapat satu bagian dilatasi pada bangunan. 

Pada bagian pondasi, bangunan ini menggunakan pondasi tiang pancang. 

Peletakkkan titik tiang pancang berad disetiap kolom struktur pada bangunan. Jarak 

antara satu pancang dengan oancang yang lain adalah 6 sampai 10 meter.  

 

Gambar 6.14 Tiang pancang bangunan student housing 
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Pada bagian badan bangunan terdapat balok, kolom dan shear wall. Penggunaan 

kolom sesuai dengan jarak antar pondasi sebesar 6 sampai 10 m. Sedangkan balok 

induk pada bangunaan berukuran 50 x 60. Penggunaan shaer wall adalah jensi 

struktur dinding yang berbentuk beton yang baisanya dirancang untuk menahan 

gaya geser yang diakibatkan oleh gempa bumi. Dengan dibuatnya dinding shear 

wall pada setiap titik rawan maka gaya lateral gempa dapat diredam oleh shear wall. 

 

 

Gambar 6.15 Sistem struktur balok dan kolom 

 

 

Gambar 6.16 Tampak atas system struktur 
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Atap hunian menggunakan dak beton dengan ketebalan 20 centimeter, ketebalan ini 

difungsikan untuk menahan muatan roof tank dan AC yang diletakkan pada bagian 

atas bangunan. Selain atap datar pada bagian bangunan student housing terdapat 

atap miring yang dapat merespon iklim tropis.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 6.17 Denah Lantai Atap 

 

 

Gambar 6.18 Lengkungan atap komersial 

 

6.2.5 Sistem Utilitas 

Sistem utilitas yang perlu direncanakan ialah jaringan air bersih, jaringan air hujan, 

jaringan air kotor bekas dapur, jaringan air kotor metabolism, sistem pembuangan 

sampah, sistem kelistrikan, sistem pemadam kebakaran, dan jaringan CCTV. 

Alokasi ke jaringan sistem utilitas dilakukan secara terpadu untuk memudahkan 

dalam operasional dan perawatannya. Adapun sistem jaringan utilitas, antara lain: 

- Sistem Plumbing 

Dalam sebuah bangunan atau kawasan diperlukan adanya suatu sistem penyediaan 

kualitas air berish. Sumber air bersih pada perancangan mix use building dan 
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student housing ini dari PDAM dimana jaringannya mencakup kawasan Jalan 

Ryacudu. Air bersih yang bersumber dari PDAM disimpan di bak tandon, kemudian 

dialirkan ke keran air bersih hunian megngunakan pompa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 6.19 Sistem plumbing air bersih proyek student housing 

 

Bak penampung air hujan akan menampung dan mengelola air hujan yang 

digunakan untuk sistem hydran, pengisi air mancur, dan menyiram tanaman secara 

otomatis. Sedangkan air bekas limbah akan ditampung pada bak kontrol yang 

terletak dibagian samping bangunan, kemudian dari bak control akan disalurkan ke 

sisstem pembuangan kota 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 6.20 Sistem plambing air kotor dan air hujan student housing 
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- Pembuangan Sampah 

Untuk bangunan Gedung bertingkat dilengkapi dengan pembuatan utilitas berupa 

waste shaft – trash chute yang merupakan sebuah instalasi berupa pembuangan 

samah dengan sistem cerobong/pipa vertical yang dibuang secara gravitasi di setiap 

lantai bangunan, berupa sampah yang tidak bisa terurai seperti sampah minuman, 

sisa makanan, plastic, dan sebagainya yang di tamping di lantai dasar bangunan 

berupa bak penampungan dan kemudian didistribusikan ke truk pembuangan 

sampah. 

1. Ventilation 

2. Brush Cleaning System 

3. Keyed Access/Maintenance Door 
4. Sprinklers for Fire Security and Flushing System 

5. Chute Support Frames 

6. Sanitizing Unit 
7. Fire Rated Intelocking Doors 

8. Clamp Rings 

9. Chute Duct 
10. Chute Intake 

11. Offset 

12. Bi-Sorter/Tri-sorter 
13. Fire Shutter Door 

14. Control Panel 

15. HDG/HDPE Trolleys 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 6.21 Sistem pembuangan sampah 

 

- Sistem ME 

Sistem elektrikal dan mekanikal suatu bangunan merupakan hal yang perlu 

direncanakan dengan baik sesuai dengan kebutuhan dan kapasitas yang diinginkan. 

Sistem elektrikal selain pencahayaan adalah instalasi pemasangan stop kontak, 

saklar lampu, dan sebagainya yang dimana inputnya berasal dari PLN dan instalasi 

pemasangan mesin generator sebagai pendukung sumber listrik pada suatu 

bangunan jika tejadi pemadaman listrik 
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Gambar 6.22 Sistem mekanikal elektrikal student housing dan komersial 

 

6.2.6 Luas Bangunan 

Berdasarkan luas fungsi yang di dapat dari studi preseden dan meninjau standar, 

total luas bangunan proyek student housing berkonsep mix use building ini sebesar 

15.054,93𝑚2. Dibawah ini merupakan tabel rekapitulasi luas fungsi bangunan. 

Tabel 6.1 Rekapitulasi luas fungsi bangunan student housing dan komersial 

No. Nama Fungsi Luas Fungsi 

1.  Fungsi Hunian 7.743,25𝑚2 

2.  
Fungsi Fasilitas 

Penunjang Hunian 

Fungsi Umum 
1.029,81𝑚2 

Fungsi Pengelola 

3.  Fungsi Komersial 2.726,85𝑚2 

4.  Fungsi Servis 1.486,92𝑚2 

5.  Fungsi  Parkir 2.068,1𝑚2 

TOTAL 15.054,93𝒎𝟐 
 


