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BAB III  

ANALISIS PROYEK 

3.1. Analisis Fungsi   

Berbanding lurusnya tingkat kecelakaan dan volume kendaraan serta menyediakan fasilitas buat 

pengguna jalan raya dengan menawarkan sebuah tempat transit dalam     berkendara dari satu tempat 

ke tempat lain. Oleh karena itu dirancang sebuah rest area yang dilakukan analisis fungsi sebagai 

tempat transit bagi pengguna jalan. Selain itu juga    fungsi yang ditawarkan ialah membantu dalam 

kemudahan berkendara dalam aspek menawarkan informasi dan jasa dalam menawarkan service 

pada kendaran tersebut. Fungsi lain yang perlu diterapkan ialah sebagai peluang bisnis baru bagi 

masyarakat sekitar rest area pada proyek ini, serta menjadi tempat berkumpulnya dalam menunjang 

kegiatan sebagai civitas academica ITERA. Secara Umum rest area memiliki aktivitas yang banyak 

seperti tempat istirahat, makan, membersihkan diri serta servis kendaraan. Adapun aktivitas tersebut 

diakses dalam 24 jam mengingat tidak terbatas waktu untuk pengendara yang berlalu lintas. Masjid: 

digunakan untuk beribadah dan berdoa, sesuai dengan kepercayaan umat muslim, namun pada 

proyek ini sudah dalam perencanaan dan pembangunan sehingga tidak perlu ada didalam 

perancangan proyek ini. WC/Kamar Mandi: digunakan oleh seluruh pengunjung di setiap saat 

untuk membuang kotoran, membersihkan diri saat sehabis  perjalanan, perlu didesain dengan 

mempertimbangkan jumlah dan letak.  SPBU: digunakan untuk pengendara baik itu mobil maupun 

kendaraan bermotor untuk mengisi bahan bakar kendaraan agar tidak terjadi kendala BBM saat 

melanjutkan perjalanan nanti. ATM Center: pengguna pada fasilitas ini ialah seluruh pengunjung 

dengan akses harus 24 jam untuk tarik tunai uang. Mini Market: untuk membeli keperluan untuk 

diperjalanan ataupun untuk digunakan diwaktu yang sama. Restoran/food court : 

mempertimbangkan target pengguna seperti mahasiswa juga menjadi perhatian khusus dalam 

menentukan jenis restoran yang akan dibangun. Untuk memenuhi kebutuhan perut agar saat 

melanjutkan perjalanan kondisi akan lebih fresh dan siap. Playground: untuk menemani anak-anak 

agar tidak terlalu jenuh saat sedang menunggu berisitirahat. Kios Souvenir/oleh-oleh: Untuk 

membeli oleh-oleh sebagai buah tangan. Hotel Kapsul: Sebagai tempat beristirahat    sementara yang 

nyaman supaya setelah beristirahat dapat melanjutkan perjalanan dalam keadaan fit. Pada fasilitas 

ini perlu persyaratan khusus karena target pengguna juga merupakan civitas academica ITERA dan 

tipe hotel pada proyek ini tidak berbintang dikarenakan aktivitas dari pengguna yang diasumsikan 

tidak lama. 
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3.2. Analisis Lahan 

3.2.1. Lokasi Proyek 

Berlokasi di Jalan Terusan Ryacudu, Kabupaten Lampung Selatan, tepatnya di sebelah 

barat kampus Institut Teknologi Sumatera, lahan sebagian besar berbentuk trapesium yang 

tidak beraturan dengan luas sekitar 4,9 Ha. Untuk batas lahan pada bagian utara berbatasan 

langsung dengan Jl. Terusan Ryacudu, bagian timur berbatasan dengan Masjid At Tanwir 

dan kampus ITERA, untuk bagian selatan berbatasan dengan asrama putra ITERA dan 

kampus ITERA dan untuk sebelah barat dengan lahan kosong milik ITERA. Untuk batas 

utara lahan akan di fungsikan sebagai gerbang utama rest area dengan rencana akan sedikit 

masuk dari lahan dikarenakan terdapat belokan pada jalan utama dikarenakan menghindari 

bahaya dari alur jalan utama. Kemudian akan terdapat jembatan penyebrangan orang yang 

terhubung antara permukiman penduduk di utara lahan dengan proyek tanpa harus 

melewati langsung jalan utama.   

 

Gambar 3.1.Peta Lokasi Lahan 

Sumber: earth.google.com 
  



 13 

3.2.2. Atribut Fisik  

a. Bentuk Batas dan Luas Lahan 

Berikut adalah gambar inventarisasi lahan yang dimana memberikan informasi terkait 

ukuran lahan disetiap sisinya memiliki luas lahan seluas 4,9 Ha dengan bentuk yang  ada 

saat ini sangat memungkinkan sekali untuk dibangun sebuah rest area dan letak yang 

cukup  strategis persis berada di dekat pentu keluar tol yang diharapkan kedepannya 

dapat menarik  para pengunjung yang datang. 

 

Gambar 3.2.Batas Lahan 

Sumber: earth.google.com 

 

 

b. Topografi 

Kondisi ketinggian tapak dan kontur lerangan cenderung landai dengan interval 

terendah 90 mdpl, dan yang tertinggi 100 mdpl pada bagian barat dengan luasan yang 

tidak begitu mempengaruhi desain.   

KDB = 40%  

= 40% X luas lahan = lantai pertama  

= 40% X 5 ha = 2 ha  

GSB = 15 meter dari jalan  

RTH min 10% dari luas lahan = 0,5 ha 
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Bentuk kontur pada lahan ini cukup baik yang dimana memiliki kontur yang tidak terlalu 

curam, jarak antar garis kontur memiliki ketinggian 4 meter, sejauh ini mengacu pada 

informasi mengenai bentuk kontur lahan tidak memiliki masalah jadinya tidak ada 

kendala- kendala yang menyusahkan. Dengan bentuk kontur yang sangat baik seperti ini 

dapat memunculkan potensi-potensi yang nantinya bakal membantu dalam proses 

perancangan desain bentuk bangunan. 

 

Gambar 3.3.Peta Topografi Lahan 

 

c. Orientasi Matahari 

Lokasi pembangunan proyek ini berada di kawasan kampus Institut Teknologi Sumatera yang 

beriklim tropis. Iklim tropis sendiri diartikan sebagai suatu daerah yang terletak di antara garis 

isotherm di bumi bagian utara dan selatan atau daerah yang terdapat di 23,5 lintang utara dan 23,5 

lintang selatan.  

Gambar 3.4.Diagram Sirkulasi Matahari 

Sumber: Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika 
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Pada tahun 2021, hari terpendek adalah 21 Juni, dengan 11 jam, 38 menit siang hari; hari 

terpanjang adalah 21 Desember, dengan 12 jam, 37 menit siang hari. Matahari terbit paling awal 

berada pada 04.52 hari 15 November, dan matahari terbit terakhir 46 menit lebih lambat pada 

pukul 05.38 pada Juli. Matahari terbenam paling awal adalah pada pukul 17.10 tanggl 26 Mei, 

dan matahari terbenam paling lambat adalah 40 menit lebih pada pukul 17.50 tanggal 28 Januari. 

Memaksimalkan cahaya matahari pagi untuk pencahayaan alami dan panas matahari siang 

sampai sore sebagai potensi mengurangi dan menjaga kelembaban area servis yang menggunakan 

air seperti carwash, laundry express, area servis bangunan hotel. Pemanfaatan view pada sore 

hari di sekitar area kampus ITERA dapat menjadi nilai jual dalam pembuatan rest area ini. Untuk 

menghalau cahaya berlebih penanaman pepohonan dibagian timur dan barat untuk memberikan 

efek bayangan. Orientasi bangunan selain mengikuti bentuk lahan juga mengikuti cahaya 

matahari yang diterima. Berikut analisa matahari yang dilakukan menggunakan plugin diaplikasi 

Sketch Up yang dimulai dari pagi hari sampai sore hari pada bulan Agustus 2021  

 

Gambar 3.5.Sirkulasi Matahari 

 

 

Untuk menghalau cahaya berlebih penanaman pepohonan dibagian timur dan barat untuk 

memberikan efek bayangan. Orientasi bangunan selain mengikuti bentuk lahan juga mengikuti 

cahaya matahari yang diterima. Berikut analisa matahari yang dilakukan menggunakan plugin 

diaplikasi Sketch Up yang dimulai dari pagi hari sampai sore hari pada bulan Agustus 2021. 
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d. Suhu 

 

Gambar 3.6.Diagram Ketinggian Suhu 

Sumber: Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika 
 

 

Musim panas berlangsung selama 1,5 bulan dari 14 Oktober sampai 29 November, dengan 

suhu tertinggi harian rata-rata di atas 32°C. Hari terpanas dalam setahun adalah 2 November, 

dengan rata-rata suhu tertinggi 33°C dan suhu terdingin 24°C. The hottest month of the year 

is November, with an average high of 33°C and low of 24°C. Musim dingin berlangsung 

selama 2,4 bulan, dari 21 Juni sampai 1 September, dengan suhu tertinggi harian rata-rata di 

bawah 30°C. Hari terdingin dalam setahun adalah 29 Agustus, dengan rata-rata suhu 

terendah 22°C dan suhu tertinggi 30°C. 
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e. Kelembaban 

Kami mendasarkan tingkat kenyamanan kelembapan pada titik embun, karena ini 

menentukan apakah keringat akan menguap dari kulit, sehingga mendinginkan tubuh. Titik 

embun yang lebih rendah terasa lebih kering dan titik embun yang lebih tinggi terasa lebih 

lembab. Tidak seperti suhu, yang biasanya sangat bervariasi antara malam dan siang, titik 

embun cenderung berubah lebih lambat, jadi meskipun suhu bisa turun pada malam hari, 

hari yang lembab biasanya diikuti dengan malam yang lembab. Tingkat kelembaban yang 

dirasakan di Jatimulyo, yang diukur dengan persentase waktu di mana tingkat kenyamanan 

kelembaban lembab dan panas, menyesakkan, atau menyengsarakan, tidak bervariasi secara 

signifikan sepanjang tahun, tetap dalam rentang 1% dari 99%. 

Gambar 3.7.Diagram Tingkat Kenyamanan dan Kelembaban 

Sumber: Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika 
 

 

f. Hidrologi 

Analisa Hidrologi menurut data topografi lahan, lahan memiliki tingkat daya serap air tinggi 

karena cukup banyak vegetasi yang tumbuh di area lahan dan juga dengan kontur yang 

menurun seperti gambar disamping, cukup memberikan data nantinya diproses rancangan 

pada bagian menurun dapat dijadikan jalur sirkulasi air kotor seperti got atapun selokan. 

Gambar 3.3.Peta Hidrologi 
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g. Arah Angin 

Gambar 3.9.Data Arah Angin (WR Plot) 

Sumber: Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika 

Gambar 3.10.Diagram Intensitas Angin 

Sumber: Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika 

 

Analisa angin dilakukan menggunakan website WR Plot yang dimana mendapatlkan 

data-data di lokasi tersebut yaitu intensitas angin yang berhembus disekitar lahan 

berasal dari arah tenggara dan angin yang berhembus dengan intensitas yang cukup 

kecil berasal dari arah barat laut, berikut data mengenai analisa angin dibawah beserta 

diagramnya. Curah hujan tertinggi dalam setahun mencapai 399.5 mm dan terendah 3,5 

mm. dengan angin yang datang dari arah barat laut ke tenggara dan juga sebaliknya 
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h. Kebisingan 

Gambar 3.11.Sumber Kebisingan  

 

Tingkat kebisingan pada lahan ini cukup rendah, kebisingan tertinggi terletak pada bagian 

utara lahan dikarenakan akibat lalu lintas kendaraan keluar masuk jalan tol yang cukup 

ramai. Kemudian juga terdapat kebisingan pada bagian barat lahan karena terdapat juga 

akses keluar masuk kampus Institut Teknologi Sumatera meskipun bukan jalan utama. 

 

i. Vegetasi 

 

 

Gambar 3.12.Zona Vegetasi  
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Berikut adalah vegetasi yang terdapat dilahan ada beberapa jenis pohon dan juga vegetasi  

lain tetapi banyak juga lahan yang memang hanya terdapat lahan kosong. Hal tersebut tentu 

menimbulkan isu pada proyek yaitu berupa minimnya lahan penghijauan area teduh apabila 

akan dilakukan pembangunan proyek rest area karena dengan lahan seluas 4,9 Ha. maka 

akan banyak perkerasan yang dilakukan. Oleh karena itu perlu adanya konsep yang akan 

merespon isu tersebut. Konsep yang akan digunakan yaitu  arsitektur neo vernakular, dimana 

bangunan akan menggunakan unsur budaya khas Lampung yang mendukung pertimbangan 

perletakan pada tumbuhan pada material bangunan sehingga terciptanya keselarasan antara 

bangunan dengan alam sekitar . 

  


