
 

BAB III 

ANALISIS PERANCANGAN 
 

3.1 Analisis Fungsi  

3.1.1 Analisis Kegiatan Pengguna 

Jenis kegiatan yang diasumsikan akan difasilitasi dan terjadi pada bangunan lifestyle 

center nantinya dapat dijabar sebagi berikit : 

• Kegiatan berbelanja 

Kegiatan ini akan menjadi salah satu fokus utama kegiatan yamg diakomodasi dan 

dimaksimalkan pada proyek ini dalam tujuan bisnis. 

• Kegiatan rekreasi 

Kegiatan ini akan menjadi salah satu daya tarik yang akan ditawarkan pada proyek ini, 

sehingga kegiatan ini perlu direncanakan dengan baik agar dapat menjadi magnet 

pengujung untuk terus datang. 

• Kegiatan produktif 

Kegiatan bekerja ditempat dengan konsep yang lebih fleksibel belakangan ini menjadi gaya 

hidup baru dimasyarakat. Hal ini akan didukung oleh keberadaan co-working space yang 

akan menjadi pilihan selain kegiatan berbelanja dan rekreasi. 

• Kegiatan olahraga 

Kegiatan ini akan sangat berdekatan dengan gaya hidup masyarakat saat ini yang sangat 

sadar akan pentingnya hidup sehat. Kegiatan ini akan diakomodasi dengan keberadaan 

fasilitas gym dan fitness. 

3.1.2 Analisis Pengguna 

Pengguna yang akan menjadi target dan konsumen pada proyek lifestyle center ini 

adalah sebagai berikut : 

• Pengunjung 

Pengunjung pada lifestyle center adalah orang yang datang  dan memakai dan melakukan 

transaksi akan fasilitas-fasilitas yang disediakan oleh lifestyle center serta menikmati 

fasilitas dan suasana yang ditawarkan. Pengunjung yang akan menjadi target pasar yang 

paling disasar adalah kalangan milenial dengan tingkat konsumsi dan gaya hidup yang 

sangat mudah dipengaruhi oleh tren yang berkembang saat ini. Gambar 3.1 menujukkan 

alur kegiatan dari pengujung. 



 

 
Gambar 3. 1 . Alur Kegiatan Pengunjung 

 

• Penyewa retail/pedagang 

Penyewa ritel yang dimaksud di sini adalah penyewa ritel kecil swalayan. Kegiatan yang 

dilakukan oleh para tenant ritel Lifestyle Center difokuskan pada ruang-ruang komersial 

kecil dan pameran serta jenis-jenis merchant yang berjualan di foodcourt.Gambar 3.2 

menunjukkan alur kegiatan penyewa ritel/pedagang. 

 
Gambar 3. 2 Alur kegiatan penyewa retail/pedagang 

 

• Pengelola 

Dalam hal ini mengacu pada staf pengelola lifestyle center dan personel yang bertanggung 

jawab atas mobilitas dan kenyamanan harian lifestyle center, serta lini kegiatan pusat 

perbelanjaan dan area sirkulasi. Gambar 3.3 Menunjukkan alur kegiatan pengelola lifestyle 

center. 



 

 
Gambar 3. 3 . Alur kegiatan pengelola 

 

3.1.3 Isu Terkait Fungsi 

Berdasarkan pengamatan, penelitian terkait dengan literatur proyek, dan analisis 

lokasi, ada beberapa aspek proyek lifestyle center yang harus diperhatikan dan 

dipertimbangkan dalam proses perncangan selanjutnya. Masalah-masalah ini meliputi : 

• Menciptakan daya tarik  

Sesuai dengan tujuan dari proyek lifestyle center dalam menciptakan ruang yang 

dapat menjadi pusat gaya hidup masyarakat, maka jika dipandang dari segi bisnis 

harus dapat menciptakan daya tarik yang dapat menjadi magnet bagi para 

pengunjung untuk datang. Oleh karena itu, maka diperlukan perencanaan 

perancangan ruang yang dapat menarik minat pengunjung untuk datang. Fasad 

bangunan sebagai salah satu komponen desain dapat menjadi faktor identitas dan 

faktor yang dapat menarik pengunjung. Maka dalam merancang fasad perlu 

mempertimbangkan unsur estetika yang dapat menarik minat pengujung. 

• Zonasi dan pola sirkulasi 

Perencanaan zonasi tentunya akan menentukan sirkulasi dan pergerakan pengunjung 

nantinya. Hal ini akan menjadi faktor yang dapat mempengaruhi  perilaku 

pengunjung. Dalam hal ini zonasi retail nantinya harus dapat berada disekitar area 

yang akan dilalui oleh pengunjung atau berada disekitar sirkulasi pengujung. Secara 

langsung hal ini akan memudahkan bagi penyewa retail dalam melakukan promosi 

produk mereka dan secara tidak  langsung hal ini akan dapat mempengaruhi minat 

beli pengunjung dan secara ekonomi akan terjadi interkasi antara produsen dengan 

konsumen. 

• Peletakkan entrance  

Peletakkan entrance/jalur masuk yang memperhatikan keadaan lalu lintas sekiar. Lalu 

lintas pada lahan cenderung ramai dijam berangkat dan pulang kerja. Hal ini akan 

menjadi isu yang harus dijadikan pertimbangan dalam mendesain jalur masuk yang 

tidak menciptakan kemacetan baru dilahan. 

 



 

• Pemisahan jalur sirkulasi pengunjung dan jalur sirkulasi service  

Pemisahan jalur sirkulasi pengunjung dan jalur sirkulasi service harus diperhatikan 

agar kegiatan pengunjung tidak terganggu oleh kegiatan service pada operasional 

nantinya. Pemisahan perlu untuk menyediakan sirkulasi khusus bagi kegiatan service 

yang tidak dapat diakses oleh pengunjung namun hanya untuk staff pengelola life 

style center saja. 

• Daya tampung gedung parkir 

Kapasitas parkir dapat menampung jumlah pengunjung terutama pada saat lonjakan 

pengunjung di hari-hari libur nasional yang biasanya akan menjadi lalu lintas 

pengunjung yang cukup padat. 

3.2 Analisis Lahan 

3.2.1 Analisis Lokasi 

 

 
Gambar 3. 4 Lokasi lahan 

          (Sumber : Google maps, 2020) 

Berlokasi di Jl. P. Antasari, No. 13, Tj. Baru, Kedamaian, Kota Bandar Lampung,   

Provinsi Lampung dengan luasan lahan sebesar 1,19 Ha. Lahan berada strategis di area 

komersil Kota Bandar Lampung dengan dikelilingi oleh ritel dan pertokoan serta berbatasan 

langsung dengan wilayah permukiman. 

 

Potensi proyek : Berada pada area perkotaan yang ramai dengan pemukiman dan 

juga dikelilingi oleh area komersil membuat lokasi menjadi strategis, 

baik dari segi lokasi maupun dari segi aksesibilitas yang mudah untuk 

dijangkau oleh masyarakat Kota Bandar Lampung. 

Permasalahan proyek : Lokasi lahan berada pada Kawasan yang berada di area komersil dan 

juga merupakan Kawasan dengan lalu lintas kendaraan yang pada 

saat jam-jam sibuk. Hal ini akan berdampak pada respon 

perancangan yang harus mempertimbangkan isu/permasalah yang 

ada pada lahan. 



 

3.2.2 Analisis Topografi 

Pada data kontur (Gambar 3.5) diketahui bahwa alur aliran menuju ke belakang lahan 

yaitu daerah persawahan agar tidak terjadinya banjir dapat disasati dengan banyaknya area 

resapan dan pembagian aliaran menuju saluran kota melewati depan lahan. 

 

Gambar 3. 5. Peta kontur 

 

 
Gambar 3. 6. Potongan lahan terhadap jalan 

 



 

 

Gambar 3. 7. Analisis runoff drainase 

 

Eksisting : Aliran air di daratan di sebelah timur disebabkan oleh menurunnya kontur tanah 

di sebelah timur. 

 

Respon   :  Daerah dengan kontur terendah dapat digunakan sebagai daerah cadangan 

untuk penyimpanan air tanah di darat. 

3.2.3 Analisis Iklim 

Seperti diketahui, Bandar Lampung, Indonesia merupakan daerah yang berada pada 

khatulistiwa dimana posisi matahari terbit timur-barat berdasarkan data rata-rata BMKG 

menunjukkan bahwa suhu minimum rata-rata adalah 25 °C dan suhu maksimum rata-rata 

adalah 32. ° C, kelembaban rata-rata sekitar 82%, curah hujan 15 mm, arah angin timur-barat 

daya, kecepatan angin maksimum 6 m / s, kemiringan 182 ° C (Tabel 3.1). Sedangkan arah 

peredaran matahari di darat ditunjukkan pada Gambar 3.8. 

 
Tabel 3. 1. Analisis Iklim Pertahun 

No. Nama jenis data pertahun Hasil 

1. Temperature Minimum (C) 25°C 

2. Temperature Maksimum (C) 32°C 

3. Kelembaban (%) 82 % 

4. Curah Hujan (mm) 15 mm 

5. Kecepatan Angin Maksimum (m/s) 6 m/s 

6. Arah Angin Saat Kecepatan Maksimum( 

) 

182° 



 

         
Gambar 3. 8. Arah Peredaran Matahari 

 
Gambar 3. 9. Analisis arah angin 

 

Eksisting : Arah peredaran matahari (Gambar 3.8) diambil dengan menggunakan bantuan 

website (http://andrewmarsh.com/) untuk membatu melihat akurasi peredaran 

matahari pada lokasi yang terlihat seperti pada Gambar 3.8 Arah Peredaran 

Matahari . Sedangkan arah angin cenderung dari arah selatan menuju utara, yaitu 

dari sisi belakang lahan menuju sisi depan lahan. 

Respon   : Dari data di atas, arah matahari menjadi pertimbangan untuk arah massa 

bangunan, dan massa bangunan membantu menentukan titik potensial pada 

bukaan cahaya alami. Arah angin ini akan paling baik digunakan dalam solusi 

ventilasi alami dan ventilasi silang yang mempertimbangkan arah angin agar 

susunan konfigurasi massa melewati jarak antar konfigurasi massa. 

http://andrewmarsh.com/


 

3.2.4 Analisis Sarana dan Aksesibilitas 

 
Tabel 3. 2. Sarana umum 

 

Lahan berada tepat didepan jalan arteri sekunder menggabungkan antara Jl. 

Soekarno-hatta dan Jl. Gajah Mada, hal tersebut dapat berdampak positif, berpotensi memicu 

peluang-peluang binsis baru bermunculan. Namun hal tersebut juga dapat menimbullkan 

dampak yang kurang baik akan proyek nantinya, dalam hal kemacetan kepadan yang akan 

terjadi ketika jam-jam sibuk.  

No. Jenis Fasilitas  Nama fasilitas  Jarak (km) Waktu 

Tempuh 

1 Kesehatan Graha Husada Hospital 1,79 3 menit 

Imanuel Hospital Way Halim 2,15 5 menit 

2 Rekreasi dan 

Belanja 

Lampung Walk 1,54  4 menit 

Transmart Carrefour 

Lampung 

2,32 6 menit 

3 Transportasi Bandara 21,26  30 menit (via 

Tol) 

Pelabuhan Bakauheni 73,53 1 jam 

4 Tempat Ibadah Masjid Al- Muhajirin 0,67  1 menit 

berjalan kaki 

Masjud Nur Sa’id 0,75 2 menit 

berjalan kaki 



 

 

Gambar 3. 10. Analisis sirkulasi 

 

Eksisting   : Jalan tersebut merupakan jalan dua arah, empat lajur, dengan sejumlah titik 

kulminasi yang sering terjadi pada dua titik putar haluan yang dapat 

menyebabkan kepadatan penduduk (Gambar 3.10). 

Respon     :  Pintu masuk menuju lahan disarankan berada di seberang jalan utama. Ini bisa 

menjadi Langkah meminimalisir risiko keamanan dan mencegah kepadatan. Oleh 

karena itu, untuk mengatasinya dapat membuat zona drop-off yang sedikit lebih 

lebar. Hal ini dapat mengurangi dampak kemactean yang akan ditimbulkan dari 

kepadatan pengunjung nantinya. 

3.2.5 Analisis Vegetasi 

 

 
Gambar 3.11 Analisis vegetasi 

 

Keadaan Eksisting    : Lahan dipenuhi oleh ilalang yang berada dikeseluruhan lahan serta 

terdapat pohon pisang yang tumbuh subur di sekitar lahan. 



 

Respon                       :  Tidak ada vegetasi eksisting yang penting pada lahan yang dapat 

menjadi potensi bagi proyek sehingga dapat dihilangkan dan nantinya 

akan diganti dengan penanaman vegetasi pada lahan yang berpotensi 

menambah nilai dan suasana pada bangunan. 

3.2.6 Analisis Bangunan Eksisting dan Rencana Kedepan 

 

 

Gambar 3. 11. Analisis aktivitas sekitar 

 

Eksisting : Daerah sekitarnya didominasi oleh kawasan komersial. Bagian depan lahan 

berbatasan langsung dengan toko retail komersial dengan deretan pertokoan, dan 

bagian belakang berbatasan dengan pemukiman padat penduduk (Gambar 3.11). 

Respon   :  Sejalan dengan rencana proyek yang akan mengedepankan tujuan bisnis, 

bangunan eksisting yang berada dikasawan komersil akan sangat sejalan dengan 

tujuan proyek sehingga keberadaan proyek nantinya diharapkan dapat menjadi 

pusat dari area komersil dilokasi tersebut. 

  



 

3.2.7 Analisis Aspek Visual 

Bangunan memiliki tujuan utama yaitu tujuan komersil, maka perlu diperhatikan 

beberapa sisi yang perlu didesain menarik agar dapat menarik perhatian pengujung ketika 

melewati bangunan. 

Pada Gambar 3.13 merupakan bagian depan lahan yang langsung berhadapan dengan 

jalan dan deretan pertokoan, maka bagian ini merupakan yang paling memiliki potensi untuk 

dijadikan fasad depan bangunan yang akan menjual dan menarik minat pengunjung untuk 

datang dan sebagai muka dan identitas bangunan. Sedangkan sisi yang lainnya tidak memiliki 

potensi untuk dimafaatkan sehingga dapat dihalangin dengan vegetasi dengan tujuan 

menambah penghawaan alami. 

 
  

  

 
                  (1) Depan lahan 

 
                             (2) Kiri lahan 

 
                   (3) Belakang lahan 

 
(4) Kanan lahan 

 

Gambar 3. 12 Analisis View dan Visibilitas 

  



 

3.2.8 Peraturan Setempat 

Untuk memenuhi persyaratan desain standar berdasarkan lokasi regional Kota Bandar 

Lampung, hal penting yang harus diperhatikan adalahn mematuhi peraturan yang berlaku 

semaksimal mungkin. Aturan terkait yang dimaksud adalah sebagai berikut: 

a. Peraturan terkait Garis Sempadan Bangunan (GSB) dan Koefisien Lantai Bangunan (KLB) 

● Garis Sempadan Bangunan (GSB) adalah jarak yang membatasi jarak antara jalan dan 

bangunan, batas bangunan diperoleh atau setara dengan lebar poros ke ujung tanah. 

Tipe Jalan Antasari merupakan jalan arteri sekunder dengan lebar 18 meter. Lebar 

jalan salam 3 meter sehingga batas minimal muka bangunan 9 meter dan sisi kiri tanah 

2 meter. 

● Koefisien Lantai Bangunan (KLB) adalah persentase antara luas lantai total seluruh 

bangunan yang dapat dibangun dengan luas lahan yang dikendalikan. Berdasarkan 

peruntukan lokasi kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Lifestyle Center 

termasuk dalam Zona III, yaitu perumahan, bangunan komersial, fasilitas pendidikan, 

fasilitas kesehatan, peribadatan, perdagangan, masyarakat, budaya, dan 

pemerintahan. Berdasarkan intensitas bangunan Zona III KDB rumah sebesar 30% 

sampai dengan 50%, KDB bangunan lainnya sampai dengan 60%, tetapi KLB rumah 

tersebut sampai dengan 1,5 dan KLB bangunan lainnya sampai dengan 2,4. 

 

b. Peraturan terkait Koefisien Dasar Bangunan (KDB) dan Koefisien Dasar Hijau (KDH) 

● Koefisien Dasar Bangunan (KDB) adalah persentase antara luas total lantai satu 

bangunan yang dapat dibangun dengan luas tanah rencana yang dikuasai. Menurut 

Pasal 1 Ayat 27 Peraturan Pemerintah Kota Bandar Lampung, yang dimaksud dengan 

kawasan industri adalah kawasan peruntukan, menuju pengembangan industri dan 

fasilitas penunjangnya dengan faktor dasar bangunan (KDB) sampai dengan 60%. 

● Koefisien Dasar Hijau (KDH), yaitu persentase antara luas total ruang terbuka di luar 

bangunan untuk pengembangan/penghijauan dan luas kavling/kawasan 

pengembangan yang dikuasai. Dalam Peraturan Daerah Bandar Lampung Tahun 2011, 

penyediaan ruang terbuka hijau pada semua bangunan publik dan swasta wajib 

dilakukan dengan menetapkan faktor dasar hijau (KDH) minimal 20 (dua puluh) persen 

untuk bangunan umum dan 10 (sepuluh) persen untuk bangunan pribadi. Dalam kasus 

bangunan pusat gaya hidup ini, KDH diambil sebagai persentase ada;ah sebesar 40%. 

  



 

 

c. Petaruran terkait Koefisien Tinggi Bangunan (KTB)  

Mengacu pada Rencana Detail Tata Ruang Dan Peraturan Zonasi Jakarta No.1 

Tahun 2014 Pasal 626, tipe bangunan deret intensitas pemanfaatan ruang KDB paling 

tinggi 50% (lima puluh persen), KLB paling tinggi 2,0 (dua koma nol), ketinggian bangunan 

paling tinggi 4 (empat) lantai, KDH paling rendah 30% (tiga puluh persen), dan KTB paling 

tinggi 55% (lima puluh lima persen). 

Tabel 3. 3. Peraturan terkait 

Peraturan 

Terkait 

Persyaratan 

Perturan 
Sumber 

Hasil Perhitungan 

terhadap 

Lahan(M2) 

Luas Lahan 1.1982 

KDB 
60% Luas 

lahan 

Perda Bandar Lampung No. 

10 tahun 2011 

60% x 11982 M2 = 

7.189 M2 

KDH 
40% Luas 

lahan 

Perda Bandar Lampung No. 

10 Tahun 2011 

40% x 11982 M2 = 

4.292 M2 

KTB 
55% Luas 

lahan 

Rencana Detail Tata Ruang 

Dan Peraturan Zonasi Jakarta 

No.1 Tahun 2014 Pasal 626 

55% x 11982 M2 = 

28.756 M2 

KLB 
2,4 dari total 

luas lahan 

Perda Kota Bandar Lampung 

No. 10 Tahun 2011 

2,4 x 11982 M2 = 

6.590 M2 

 

d. Peraturan persyaratan teknis kebakaran 

● Standar pintu keluar darurat sesuai dengan ketentuan Kementerian Pembangunan 

tentang persyaratan teknis proteksi kebakaran gedung dan lingkungan Bab 3 Sarana 

penyelamatan: 

1) Dalam suatu gedung yang dilindungi sepenuhnya oleh sistem sprinkler terpantau, 

jarak pemisah minimum antara dua eksit atau pintu akses eksit yang diukur 

menurut gambar harus sekurang-kurangnya tiga kali panjang diagonal maksimum 

gedung atau fasilitas pelayanan. 

2) Ketika ruang eksit yang dilindungi disediakan sebagai eksit yang diperlukan yang 

dihubungkan oleh koridor dengan tingkat ketahanan api minimal 1 jam, maka 

diperbolehkan untuk mengukur interval eksit di sepanjang koridor. 

3) Pada bangunan eksisting, bila diperlukan lebih dari satu eksit atau pintu akses eksit, 

diperbolehkan untuk menempatkan setidaknya dua eksit, eksit atau pintu akses 

eksit yang diperlukan pada jarak tertentu. 

4) Jika lebih dari dua eksit atau pintu akses eksit diperlukan, setidaknya dua eksit atau 

pintu akses yang diperlukan harus disediakan untuk memenuhi jarak pemisahan 

minimum yang dipersyaratkan. 



 

5) Pintu eksit yang seimbang atau pintu akses eksit lainnya harus ditempatkan 

sedemikian rupa sehingga ketika satu eksit dikunci, eksit lainnya masih dapat 

digunakan. 

● Menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum tentang Persyaratan Teknis Proteksi 

Kebakaran pada Bangunan Gedung dan Lingkungan, Bab 3 Bagian (3.5.1) (2.a) pada 

pintu keluar dari fasilitas struktural: Setidaknya meiliki resisten terhadap api selama 1 

jam jika menghubungkan 3 lantai bangunan atau dibawahnya.  

● Menurut ketentuan Kementerian Pekerjaan Umum tentang persyaratan teknis 

perlindungan kebakaran bangunan dan lingkungan, Bab III Sarana Penyelamatan 

(3.5.1), ayat (4) Tentang pintu keluar: bukaan pada sekat harus dipasang dengan 3.7.4 

pintu untuk menutup persimpangan Struktur pintu api. Oleh karena itu, desain pintu 

darurat harus mengikuti standar yang ada. 

● Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Tangga Darurat No.: 26/PRT/M/2008 Bab 1 No. 

69, yaitu gedung harus dilengkapi dengan instalasi vertikal selain lift, seperti tangga 

darurat. Tangga darurat adalah tangga yang dirancang khusus untuk bantuan jika 

terjadi kebakaran. 

 

3.2.9 Analisis Isu Terkait Tapak 

Didapatkan dari hasil analisis terkait tapak terdapat beberapa aspek yang harus 

dipertimbangakan : 

• Lokasi lifestyle center yang berada di pusat kota perlu memperhatikan jalur 

masuk/keluar gedung untuk  tidak menciptakan titik kemacetan baru pada lokasi 

lahan. 

• Pengembangan Lifestyle center yang berdekatan dengan kawasan perumahan 

harus memperhatikan privasi tempat tinggal di sekitarnya. 

• Dalam pengembangannya, perancangan proyek harus mempertimbangkan 

topografi lahan, seperti daerah resapan dan arah aliran, untuk menghindari banjir 

akibat pembangunan. 

• Pengembangan lifestyle center membutuhkan perhatian terhadap iklim, seperti 

suhu dan arah angin, untuk menjaga kenyamanan pengunjung. Ketinggian 

bangunan agar tidak menghalangi sinar matahari dari tempat tinggal di 

sekitarnya. 

• kebisingan yang ditimbulkan oleh area pusat perbelanjaan terhadap lahan sekitar 

menjadi hal yang perlu pertimbangan dalam proses perancangan. 

• Pengembangan lifestyle center harus memperhatikan land view, memaksimalkan 

land view untuk meningkatkan kualitas lifestyle center view. 

• Peraturan pemerintah kota harus menjadi pertimbangan dalam perancangan 

proyek agar dapat sesuai dengan citra kota, kode lokal, dan keamanan serta 

kenyamanan masyarakat. 
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