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BAB VI 

HASIL PERANCANGAN 

 

6.1 Penjelasan Rencana Tapak 

Massa bangunan diletakkan di tengah tapak yang bertujuan agar bangunan dapat diakses 

dari keempat sisi bangunan. Aksesibilitas ke dalam tapak dibagi menjadi empat sisi dan dibedakan 

berdasarkan penggunanya.  

 

Gambar 6.1 Rencana Tapak 
Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2021 

1. Akses utama pengunjung (terutama penonton) berada di sebelah Timur tapak. 

2. Akses utama pedestrian di sebelah Selatan tapak. 

3. Akses pengunjung gym dan rekreasi berada di sebelah Barat tapak. 

4. Akses VIP, Pemain, dan Staff berada di sebelah Utara tapak. 

Akses pada VIP dan Pemain diletakkan di sebalah Utara karena sebelah Utara tapak 

merupakan area yang paling tidak padat dibandingkan dengan area atau sisi-sisi lain di sekitar 

tapak. Jika akses VIP diletakkan di area tapak dengan tingkat kepadatan yang tinggi akan 

menimbulkan macet di sekitar tapak, terlebih lagi terdapat banyak bangunan-bangunan komersial 

di sekitar tapak. 
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6.1.1 Perletakkan dan Orientasi Massa Bangunan 

 

Gambar 6.2 Peletakan dan Orientasi Massa Bangunan 
Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2021 

Peletakkan dan orientasi massa bangunan menghadap ke arah Jl. Sultan Agung karena Jl. 

Sultan Agung merupakan area yang paling padat di sekitar bangunan, sehingga orang-orang 

akan dapat langsung mengenali bangunan.  

6.1.2 Sirkulasi Manusia dan Kendaraan 

 

Gambar 6.3 Sirkulasi Manusia dan Kendaraan 
Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2021 

Keterangan: 

1: Plaza / jalur pedestrian 

Jalur kendaraan terdapat pada jalur yang dekat dengan jalan raya, di dekat plaza, dan 

parkiran. Terdapat jalur kendaraan khusus (jalur servis) pada sekeliling bangunan, jalur ini hanya 
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bisa diakses oleh kendaraan seperti pemadam kebakaran, listrik, ambulans, dll. Jalur pedestrian 

terdapat di sekeliling jalur kendaraan dan plaza di sekitar bangunan juga dapat berfungsi sebagai 

jalur pedestrian. Terdapat pula jalur pedestrian khusus yang menyambung dari area drop off. 

 

6.1.3 Ruang Terbuka Hijau 

Terdapat ruang terbuka hijau pada tapak yang berfungsi sebagai taman dan area resapan 

pada tapak. Pada ruang terbuka hijau juga terdapat lapangan futsal yang dapat digunakan secara 

umum. 

 

Gambar 6.4 Ruang Terbuka Hijau 
Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2021 

 

6.2 Rancangan Bangunan 

Pada bagian ini berisi tentang pengaplikasian dari hasil analisis dan konsep.  

 

6.2.1 Bentuk Bangunan 

Bentuk denah pada bangunan Aquatic Centre berbentuk dasar persegi panjang. Bentuk 

persegi panjang dipilih karena memiliki efisiensi ruang yang tinggi dan sangat mudah 

dikembangkan. Bentuk massa dibuat memanjang untuk menghindari panas yang masuk secara 

berlebihan serta menghindari orientasi bangunan menghadap ke arah Timur dan Barat. 
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Gambar 6.5 Bentuk Bangunan 
Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2021 

Bentuk atap pada bangunan Aquatic Centre berbetuk lengkung. Bentuk lengkung ini 

dianalogikan sebagai bentuk ombak air. 

 

6.2.2 Tata Letak dan Ruang Bangunan 

Untuk akses ke dalam bangunan, penonton dapat mengakses tangga dan lift yang ada di 

dalam bangunan. Sedangkan untuk Pers dan VIP dapat mengakses bangunan melalui lobby 

khusus dan menggunakan lift yang tersedia.  

 

 

Gambar 6.6 Akses Bangunan 
Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2021 
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Keterangan: 

1. Akses Media, VIP, Atlet 

2. Akses Pengunjung/Penonton 

Pengunjung dapat mengakses bangunan melalui entrance yang telah disediakan. Sebelum 

masuk, pengunjung harus ke loket terlebih dahulu untuk membeli tiket. Disediakan dua loket 

pada bangunan ini, yang pertama merupakan offline ticketing system (pengunjung antri untuk 

membeli tiket) dan yang kedua merupakan online ticketing system (pengunjung dapat membeli 

tiket secara online lalu cukup scan barcode tiket yang sudah dibeli pada website yang 

disediakan). 

 

6.2.3 Rancangan Fasad dan Atap 

Pada bagian fasad bangunan menggunakan secondary skin yang berbahan dasar alumunium. 

Secondary skin berfungsi agar sinar matahari tidak langsung masuk ke dalam bangunan sehingga 

berfungsi sebagai sun shading. Sinar matahari yang secara langsung masuk ke dalam bangunan 

membawa kalor atau panas ke dalam bangunan. Bangunan yang panas akan menyebabkan 

ketidaknyamanan pada pengguna bangunan.  

 

 

Gambar 6.7 Fasad Bangunan 
Sumber: Dokumentasi Pribadi 

Bentuk fasad bangunan Aquatic Centre menerapkan ornamen dari motif pucuk rebung pada 

kain tapis Lampung. Pada motif pucuk rebung memiliki bentuk segitiga dengan warna kuning 

keemasan. Bentuk segitiga melambangkan kekuatan, sedangkan warna kuning keemasan 

melambangkan kekayaan yang melimpah. Pengaplikasian motif pucuk rebung pada bangunan 

akan memberikan nilai identitas provinsi Lampung pada bangunan Aquatic Centre.  
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Fasad pada bangunan Aquatic Centre menggunakan secondary skin dengan material 

alumunium metal sheet. Material alumunium metal sheet dipilih karena sifatnya yang mudah 

dibentuk dan memiliki daya tahan yang baik. 

 

Gambar 6.8 Atap Bangunan 
Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2021 

Pada bagian atap bangunan berbentuk lengkung yang dianalogikan sebagai bentuk ombak 

air, rangka pada atap bangunan menggunakan struktur space truss. 

 

6.2.4 Sistem Struktur dan Konstruksi 

 

Gambar 6.9 Sistem Struktur Bangunan 
Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2021 

Sistem struktur rangka atap menggunakan space truss atau rangka ruang karena sistem ini 

dapat digunakan pada konstruksi bentang lebar. Bentuk atap pada perancangan ini merupakan 
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bentuk atap lengkung. Penggunaan space truss pada struktur atapnya cocok diaplikasikan 

karena struktur space truss dapat diaplikasikan pada bentuk yang regular maupun irregular. 

Space truss atau rangka ruang terdiri dari beberapa batang yang disatukan di ujungnya untuk 

membentuk struktur 3D yang stabil. Space truss yang paling sederhana adalah tetrahedron yang 

terbentuk dari enam batang dan empat sambungan dengan menambahkan tiga batang 

tambahan untuk setiap sambungan tambahan seperti pada gambar di bawah.   

 

Gambar 6. 10 Analisis Space Truss 
Sumber: civilengineeringx.com, 2020 

Pada perancangan konstruksi atap menggunakan preseden dari konstruksi atap London 

Aquatic Centre. Pada London Aquatic Centre, seluruh struktur ditopang pada tiga titik yaitu 

dinding di ujung selatan dan dua core beton di sebelah utara. Atap pada London Aquatic Centre 

terbuat dari elemen dua dimensi yang relatif sederhana. Struktur kuda-kuda pada bagian atap 

membentang ke arah utara-selatan untuk memberi ruang pada kolam utama dan kolam diving. 

Pada bagian konstruksi atap London Aquatic Centre menggunakan space truss. Terdapat rangka 

atap yang menjorok ke luar yang berfungsi sebagai lengkungan terikat yang membentuk dua 

sayap kantilever di kedua sisi bangunan untuk temporary seating. 

 

Gambar 6. 11 Konstruksi Atap London Aquatic Centre 
Sumber: westmucketthawkes.com 
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Gambar 6.12 Dilatasi 
Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2021 

Pada bangunan juga memakai struktur dilatasi sebagai struktur pemisah. Struktur dilatasi 

diletakkan di area ganti, pemisah struktur antara zona rekreasi dan zona atletik. Sistem 

konstruksi menggunakan beton bertulang dan batu bata pada bagian dinding. Struktur kolom 

dan balok menggunakan beton bertulang dengan grid berjarak 10 m. 

 

6.2.5 Sistem Utilitas 

1. Air Bersih 

Dilakukan pemisahan sistem air bersih pada lantai satu dan lantai dua bangunan. Pada lantai 

satu, sistem air bersih menggunakan tangki air bawah tanah (Ground Tank), sedangkan sistem 

air bersih pada lantai dua bangunan menggunakan tangki atap (Roof Tank). Penyediaan air 

bersih  bersumber dari PDAM. 
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Gambar 6.13 Diagram Alir Air Bersih Lantai 1 
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2. Air Kotor dan Air Kotoran 

Sistem pembuangan air dibagi menjadi dua, yaitu air kotor dari seluruh gedung dan air hujan. 

Air kotoran (black water) dari gedung akan dialirkan ke sewage treatment plant kemudian 

dialirkan ke sumur resapan lalu dibuang ke riol kota. Berikut merupakan diagram alir 

pembuangan air kotoran pada gedung. 

 

 

 

 

 

 

Air kotor (grey water) dari gedung akan dialirkan ke bak kontrol kemudian dialirkan ke sumur 

resapan lalu dibuang ke riol kota. Berikut merupakan diagram alir pembuangan air kotor pada 

gedung. 
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Gambar 6.14 Diagram Alir Air Bersih Lantai 2 

Gambar 6.15 Diagram Alir Air Kotoran 

Gambar 6.16 Diagram Alir Air Kotor 
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Sedangkan air hujan akan disimpan ke dalam bak penyimpanan untuk dimanfaatkan sebagai 

kebutuhan flush toilet dan menyiram tanaman. 

 

 

 

 

 

 

6.3 Rekapitulasi Data Hasil Rancangan 

Berdasarkan hasil rancangan Aquatic Centre didapatkan luas bangunan, KDB, dan 

KLB sebagai berikut: 

Tabel 6.1 Perhitungan Luas Bangunan 

No. Perhitungan Luas (m2) 

1 Luas Lahan 80.000 

2 KDB 33.687 

3 KLB 192.000 

4 Luas Lantai Satu 22.000 

5 Luas Lantai Dua 4.950 

6 Total Luas Lantai 26.950 

Sumber: Hasil Analisis, 2021 

 

Berdasarkan hasil rancangan parkir Aquatic Centre didapatkan luas parkir sebagai berikut: 

Tabel 6.2 Perhitungan Luas Parkir 

No. Perhitungan Kapasitas Luas (m2) 

1 Bus 18 unit 2.160 

2 Mobil 209 unit 5.150 

3 Motor 416 unit 1.640 

Total 8.950 

Sumber: Hasil Analisis, 2021 
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Gambar 6.17 Diagram Alir Air Hujan 


