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BAB III 
ANALISIS PERANCANGAN 

 

3.1. Analisis Fungsi dan Kegiatan  
Analisis fungsi pengguna dan kegiatan dapat diketahui melalui perilaku pengguna 
fasilitas yang ada pada objek perancangan. Sesuai dengan tujuannya untuk 
mengetahui aktivitas-aktivitas yang ada pada perancangan dalam memenuhi 
kebutuhan dalam tempat tinggal dan kebutuhan sehari-hari. 
Kegiatan yang terjadi berawal dari fungsi bangunan yang kemudian akan 
menghasilkan gambaran semua kegiatan seperti :  

• Penghuni 
Kegiatan  Penghuni  seperti  kegiatan  yang  dilakukan  di  dalam  unit  
hunian  (tidur,  makan, mandi, buang air besar/kecil, belajar, merima 
tamu dan interaksi sosial lainnya).   Kegiatan penghuni yang dilakukan 
di luar unit hunian (olahraga,belanja,rekreasi dan lain sebagainya). 
Kegiatan sesuai waktu, Kegiatan pada hari kerja senin sampai jumat, 
pengguna mahasiswa dan tenaga pendidikan lebih banyak  
menghabiskan waktu di luar hunian untuk belajar  dan bekerja. 
Kegiatan pada hari libur seperti sabtu dan minggu waktu ini 
digunakan oleh pengguna untuk beristirahat kemungkinan banyak 
yang menghabiskan waktu di apartemen dan mall. 

• Tenaga Pelayanan  
Kegiatan pelayanan atau servis kegiatan yang berlangsung 
berhubungan dengan penghuni, contohnya aktivitas check in atau 
check out (resepsionis dan housekeeping). 

• Tenaga Pengelolaan  
Kegitan  pengelolaan  (CEO,  Keseketariatan,  Mekanikal,  dan  staf  
lainnya)  kegiatan  yang berlangsung adalah pelaksanaan tugas dalam 
mengelola dan mengkoordinir kegiatan hunian seperti kegiatan 
perwatan bangunan, kemanan dan pertemuan staf pimpinan. 

• Tenaga Pengawasan 
Kegitan pengawasan dilakukan oleh staf ahli pengawasan terhadap 
jalannya pelayanan dan pemeliharaan. 

• Pengunjung, Pembeli, dan Penjual  
Kegiatan pengunjung (tamu) yaitu berkunjung ke apartemen untuk 
bertemu penghuni atau pengelola. Kegiatan perniagaan yang dilakukan 
oleh pembeli dan penjual di pusat perbelanjaan di area komersial pada 
bangunan mixed-use. 
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3.2. Analisis Lahan 

Analisis yang bertujuan untuk mengidentifikasi semua faktor- faktor yang 
memengaruhi bangunan dalam suatu tapak. Lalu di evaluasi sehingga menemukan 
dampak positif dan negatifnya, yang akan menghasilkan solusi dalam perencanaan 
tapak. 

3.2.1. Analisis Lokasi  
Lokasi  lahan  berada  di  Kabupaten  Lampung  Selatan  kecamatan  Jati  Agung. 
Kawasan wilayah ini terdapat beberapa universitas dan pemukiman padat 
penduduk. Lokasi tapak dekat dengan kampus Institut Teknologi Sumatera. Tapak 
berada di sekitar kawasan pendidikan dan kawasan pemukiman, yang disekitarnya 
dikelilingi oleh rumah-rumah penduduk dan perguruan tinggi. Tapak dekat dengan 
jalur keluar masuknya transportasi luar dan dalam kota dan di kawasan batasan 
wilayah antara Bandar lampung, Lampung selatan dan Kota Baru. 
 
 

 
 
 
 
 
 

Gambar 3. 1 Lokasi tapak 
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• Tautan lingkungan   
 

.  
 
Berdasarkan informasi yang didapat dari foto di atas, tapak proyek hunian 
mahasiswa berkonsep mixed-use ini memiliki batasan sebagai berikut :  

 Bagian Barat berbatasan dengan lahan kosong yang saat ini adalah perkebunan  
 Bagian Utara berbatasan dengan Pemukiman   
 Bagian Timur berbatasan dengan lahan kosong yang saat ini adalah perkebunan 
Bagian Selatan berbatasan dengan bangunan Masjid At-Tanwir ITERA 

• Data Luas Lahan 
Lahan seluas 12.300 m2  , Memiliki KLB 2,4 sebesar 24.000m2 , KDH 40% yang 
memiliki lahan peruntukan koefisien daerah hijau sebesar 4.920 m2  , KDB sebesar 
30% dari luas lahan yaitu 3.690 m2 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. 2 Tautan lingkungan 
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3.2.2. Delineasi Tapak   
Tapak yang  berbentuk  persegi  empat  yang  tidak  beraturan  yang memiliki  luas  
total  lahan  : 12.300m² ~ 1,2 Ha. Kontur memiliki kemiringan elevasi hanya 1 
m, lahan cenderung datar.  
 

 

3.2.3. Sirkulasi  
Sirkulasi pada tapak dilalui oleh pejalan kaki dan kendaraan, Sirkulasi pada pejalan 
kaki berada di sebelah barat tapak, Jalur ini banyak dilalui oleh pejalan kaki 
khususnya mahasiswa. Kebanyakan pejalan kaki melewati tapak untuk ke kampus 
dan pemukiman warga yang terdapat kos-kosan. Sebagiannya lagi kendaraan motor 
dan mobil. Respon dari desain yang akan dirancang harus mempertimbangkan 
tempat berhenti/beristirahat sebagai tempat melihat view yang menarik disepanjang 
trotoar. Daya tarik bangunan komersial yang bisa mengundang orang untuk masuk 
ke area komersial. 

Gambar 3. 3 Kontur lahan 

Gambar 3. 4 Sirkulasi tapak 
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Sirkulasi kendaraan berada di depan tapak dan di samping tapak, sesuai gambar di 
bawah dapat dilihat panah berwarna biru menandakan sirkulasi kendaraan tidak 
terlalu padat, sedangkan panah merah menandakan sirkulasi kendaraan agak padat. 

3.2.4. Visual dari dan ke tapak 

Pada bagian luar  lahan terlihat lahan kosong yang dipenuhi tanaman liar dan kebun 
karet. Lahan ini dilintasi oleh jalan raya utama, cukup banyak kendaraan yang 
melintasi lahan ini. Dengan analisis tersebut bisa menjadi pertimbangan peruntukan 
lahan Real Estate. Kemungkinan kelebihan yang ada real estate diletakkan dilahan 
itu akan semakin menjual nilai tanah tersebut. Jalan utama yang berada di depan 
lahan menjadi akses utama kalangan umum menemukan lahan atau bisa dibilang 
sebagai muka lahan, Bagian belakang lahan adanya pemandangan perkebunan 

Gambar 3. 5 Sirkulasi kendaraan pada tapak 

Gambar 3. 6 Visualisai dari dan ke tapak 
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3.2.5. Aksesibilitas  
Lokasi tapak memiliki dua titik masuk ke tapak yaitu sebelah selatan dan barat. 
Sebelah selatan Jl. Terusan Ryacudu dan sebelah barat Jl. Kaswari.  

Kedua titik ini untuk akses pejalan kaki sedangkan untuk pintu utama masuknya 
kendaraan diletakan di arah selatan tapak karena dekat dengan jalan utama lebih 
mudah diakses untuk masuk ke tapak, untuk jalur pedestrian diletakkan di sisi depan 
dan samping tapak, karena jalur ini banyak dilalui oleh pejalan kaki khususnya 
mahasiswa. 

 

 

 

 

 

Gambar 5. 1 SecurityGambar 5. 2 CCTV 

 

Gambar 5. 3 Security 

 

Gambar 5. 4 Working spaceGambar 5. 5 
Securitytapak 

 

Gambar 3. 7 Titik masuk tapak 

Gambar 3. 8 Jalur pedestirian 


