
 

  BAB IV 

ANALISA 

Analisis kelayakan untuk objek rancangan Pusat industri mikro bertujuan agar objek yang  

hadir benar-benar fungsional dan berkelanjutan sehingga objek kawasan ini ke depanya dapat 

di katakan berhasil dalam memenuhi kebutuhan studi arsitektur terhadap lingkungan 

industrial di kota Kupang seperti yang diharapkan. 

Study kelayakan dari Pusat industri mikro kota kupang meliputi beberapa item seperti 

kelayakan dari lokasi perencanaan, kelayakan dari segi penempatan ruang dan fungsi 

kawasan. Analisis kelayakan yang di gunakan yaitu analisis  SWOT yaitu dengan 

menganalisis potensi,peluang dan hal yang menjadi kekuatan dalam mewujudkan suatu pusat 

indutri mikro dengan melihat tantangan atau hambatan-hambatan yang ada. 

4.1.1 Identifikasi SWOT 

A. Strenght ( potensi ) 

a. Kota Kupang sebagai Ibu Kota NTT menjadi lokasi yang sangat stategis dan 

memiliki potensi untuk perencanaan dan perancangan sebuah Pusat indutri 

mikro. 

b. Letak Kota Kupang sangat strategis karena terletak diantara Negara Australia 

dan Negara Timor Leste. 

c. Perencanan dan Perancangan Pusat  indutri  bertujuan untuk mengatasi tingkat 

penganguran di NTT, khususnya di Kota Kupang bahkan di Indonesia. 

d. Perencanan dan Perancangan Pusat industri mikro bertujuan untuk 

meningkatkan mutu pengetahuan kualitas terhadap para pekerja dan juga 

mutu kualitas produk hasil dari perencanaan Pusat industri di Kota Kupang 

sehingga dapat menjadi daerah mandiri yang dapat memenuhi kebutuhan atas 

bahan pangan,sandang,dan papan  yang di butuhkan. 

 

B. Weaknes ( hambatan ) 

 Pemerintah,pengusaha ataupun pengembang kawasan kurang memiliki 

tanggapan terhadap suatu upaya dalam pengembangan  wilayah kawasan 

industri yang memenuhi standar kelayakan dan kenyamanan, sebagai pemicu 

atau magnet untuk menarik para pekerja didaerah kota kupang untuk dapat 

bekerja di dalam Pusat  industri mikro kota kupang. 



 

C. Opportunuty ( peluang ) 

a. Mengingat kota kupang pada umumnya masih belum  memiliki suatu wilayah 

pusat industri  sebagai sarana tempat produksi yang terpadu untuk kebutuhan 

bahan pangan,sandang dan papan bagi masyarakat daerah wilayah Nusa 

Tenggara Timur. 

b. Mengingat laju pertumbuhan ekonomi bagi masyarakat daerah Nusa Tenggara 

Timur yang semakin meningkat akan berpengaruh terhadap tingkat kebutuhan 

konsumsi  pangan,sandan dan papan di daerah Nusa Tenggara Timur. 

c. Menjadikan contoh dari wilayah kawasan industri khususnya di kota kupang 

dan yang pertama di daerah wilayah Nusa Tenggara Timur pada umumnya. 

d. Dengan melihat potensi yang ada, maka lokasi tersebut dapat dijadikan 

sebagai pusat industri mikro yang dapat memenuhi kegiatan produksi 

perusahaan  sehingga dapat memenuhi kebutuhan masyarakat akan kebutuhan 

pangan,sandan dan papan untuk menguragi ketergantungan pasokan industri 

dari daerah luar Nusa Tenggara Timur. 

D. Kesimpulan 

Berdasarkan analisis SWOT mengenai kelayakan perencanaan Pusat industri mikro 

kota kupang demi menjawab kebutuhan masyarakat akan tatanan kota untuk menjadi  

wajah tampilan kota yang lebih teratur dan juga fungsi peruntukan bagian wilayah 

kota terhadap kawasan industri yang sesuai,guna meningkatkan mutu tingkat 

produksi industri di Kota Kupang,maka objek perancangan P u s a t  i n d u s t r i  

m i k r o dianggap dapat menjadi salah satu solusi yang layak untuk direalisasikan dan 

dikembangkan di kota Kupang untuk masalah penataan lingkungan industri yang 

lebih memadai dari sarana dan prasarana. 

 

4.2.1. Analisa Kelayakan Meliputi Analisa Potensi Dan Analisa Kontekstual  

Analisa Potensi: -Kota Kupang Memiliki Sumber Daya Baik Pada Bahan 

Pangan (Industri) Maupun Sumber Daya Manusia Untuk Mengelolah Dan 

Menjalankan Sebuah Proses Industri  

 Tingkat Konsumsi Yang Cenderung Meningkat  Untuk Memenuhi Kebutuhan  

Akan Mempengaruhi Permintaan Pasar Dan Selama Ini Pemenuhan Konsumsi 

Masih Bertumpu Kepada Impor. 



 

 Terjamin Dari Sisi Perlindungan Keamanan Dan Iklim Inventasi. 

 Kota Kupang Memiliki Letak Geografis Yang Stategis Untuk Menjalani 

Proses Ekspor Dan Impor Terhadap Pemenuhan  Konsumsi dan produksi   

Dari wilayah Kawasan Dalam Negeri Maupun Kawasan Luar Negeri.  

4.2.2. Analisa Kelayakan Kontekstual 

Dilihat Dari Standar Dan Pedoman Yang Tertera Dalam Peraturan Perundang-
undangan Dalam  Kriteria Pertimbangan Pemilihan Lokasi; 

 Jarak Ke Pusat  Kota = ±10km 

 Jaringan Jalan Yang Melayani = jalan arteri primer 

 Jarak Terhadap Permukiman = ± 2 km  perumahan Namosain 

 Jaringan Yang Melayani  =  Jaringan Listrik,Jaringan Telekomukasi 

 Prasarana Angkutan = Pelabuah Tenau dan Pelabuhan Bolok 

 Topografi /Kemiringan Tanah =  Relatif datar 

 Jarak Terhadap Sungai  =  - 

 Kesuburan Lahan  =  Relatif  Tidak  subur  

 Peruntukan Lahan  = Non pertanian,Non Permukiman,Non Konvervasi  

 Ketersediaan Lahan =     ± 20  Ha 

 Orienstasi Lokasi  =Aksebilitas Tinggi , Dekat potensi tenaga kerja 

 Harga Lahan  =    - 

 Multiplier Efekak = Relatif    Memunkingkan  

 

4.3.1 ANALISA FUNGSI DAN PROGRAMING 

4.3.1 Analisa Fungsi 

Fungsi dari perencanaan pusat industri mikro kota kupang adalah sebagai pusat  

dari beberapa jenis industri mikro yang dapat mewadahi garis besar dari industri 

di kota kupang dengan konsep arsitektur hijau yang memanfaatkan potensi 

sekitar area Kota kupang dengan di lengkapi dengan berbagai sarana dan 

prasarana yang memadai.  

 



 

4.3.2 Analisa aktifitas pengguna 

Analisa kegiatan atau aktivitas penggunan bangunan dalam Pusatindustri mikro 

kota kupang adalah mengamati dan menganalisa segala hal yang berkaitan 

dengan pelaku kegiatan dalam Pusat industri mikro ini, sehingga dapat 

dikelompokkan jenis kegiatan yang akan direncanakan. Berikut ini merupakan 

pengelompokan jenis aktivitas yang terdapat didalam Pusat Perancangan: 

1. Kegiatan utama 

Berdasarkan fungsinya maka kegiatan utama yang berlangsung di Pusat 

Perancangan ini merupakan kegiatan bisnis dan Produksi. Aktivitas produsksi 

terbagi atas 3jenis tempat industri utama, yaitu :  

a. Blok industri Mebel kayu 

Sebagai  tempat mengelola dan memproduksi furniture rumah tangga,seperti 

meja,kursi,tempat tidur ,lemari dan lain-lain. 

b. Blok industri Konveksi pakaian 

Sebagai tempat memproduksi berbagai pakaian,seperti baju t-shirt,topi,celana. 

Dengan mendapatkan bahan kain jadi maka akan di rubah menjadi berbagai 

macam  pakaian yang di butuhkan  

c. Blok industri Mebel Perakitan Sofa 

Sebagai tempat usaha mengelola pembuatan furnitur rumah tangga sofa dari 

sponge,kayu,besi,kain,ban mobil bekas,dan lain-lain untuk rumah tangga dan 

kantor, seperti tempat tidur,kursi,bangku, dan sejenisnya. 

2. Kegiatan penunjang atau pengguna fasilitas pendukung kegiatan industri 

a. Ruang Terbuka Hijau 

Sebagai area yang diperuntukan untuk bersantai bagi para pekerja untuk melepas 

kepenatan dalam melakukan aktifitas pekerjaannya. 

b. Monumen  ( landmark ) 

Sebagai area yang diperuntukan untuk menjadi point of interest dalam kawasan 

Pusat Industri mikro Kota kupang. 

3. Kegiatan pengelola 

a. Melakukan pekerjaan administrasi antara pimpinan, staff dan karyawan yang 

menyangkut Pusat industri mikro  ;  

b. Memberikan informasi, promosi pusat industri mikro, baik menyangkut 

kegiatan produksi maupun penunjang lain dalam kawasan tersebut;  



 

c. Melakukan pembersihan dan perawatan atau pemeliharaan dari fungsi Pusat 

industri mikro;  

d. Mengawasi seluruh area  kegiatan Pusat industri mikro. 

A. Analisa  Proyeksi Jumlah pekerja 

 Untuk Tenaga pekerja industri  

 Asumsi dalam 1 area industry memiliki 20 orang tenaga kerja, 

 Luas lahan ±8Ha= 70% dari 80000m²=56000/600m²=24 area industry  

 Maka untuk ±8Ha terdapat 24 area /unit    industry   

 24 area industry =480 orang tenaga  pekerja industri 

 Untuk Kantor  pengelola utama area Industri,Kantor pengelola bangunan 

industri,Kantin,dan Tenaga kesehatan 

 Asumsi dalam  kantor pengelola industri memiliki; 

1 kepala maneger     = 1  orang  

2 kepala bagian marketing   = 1  orang 

3 kepala bagian produksi   = 1  orang 

4 kepala bagian keuangan   = 1  orang 

5 sekertaris     = 1  orang 

6 keamanan      = 15 orang 

7 operator     = 2 orang 

8 penjaga kantin    = 30 orang 

9 Tenaga kesehatan    = 6 orang 

10 Staff kantor    = 10orang 

11 Cleaning service    = 16  orang 

12 Kepala pengelola industri    = 12  orang 

13 Kepala pengawasan Industri   = 12  orang 

14 Kepala inovasi industri    = 12  orang 

15 Kepala manajemen karyawan  = 12  orang 

16 Administrasi karyawan   = 12  orang 

17 Informasi pusat industri   = 12  orang  

18 Staff pengelola industri    = 24  orang 

+ 

= 180 orang 

;Jadi jumlah keseluruhan pekerja dalam Pusat industri mikro ∑= 660 orang 



 

B. Bagan organisasi perusahaan industri Mikro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Sumber: Analisa Penulis, 2018) 
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Bagan 4.1 

Sumber analisa penulis 2018 



 

4.3.3 Identifikasi Pelaku dan kebutuhan fasilitas  serta alur aktivitas 
  Analisa Aktivitas 

Analisa kegiatan atau aktivitas pengguna  Industri adalah mengamati dan 

menganalisa segala hal yang berkaitan dengan pelaku kegiatan industri , 

sehingga dapat dikelompokkan jenis kegiatan yang akan direncanakan. 

1. Pemakai Bangunan 

A. Pengelolah 

i. Melakukan pekerjaan administrasi antara pimpinan, staff dan 

pekerja industri  ; 

ii. Memberikan informasi, dan edukasi terutama bagi pekerja dan 

pengunjung atau pembeli; 

iii. Melakukan pembersihan dan perawatan atau pemeliharaan alat-

alat di area pusat industri; 

iv. Mengawasi seluruh area kawasan indoor dan outdoor; 

v. Istirahat, makan/minum dan melakukan kegiatan lainya. 

B. Pekerja /Tenaga kerja 

i. Mencari informasi tentang pekerjaan ; 

ii. Bekerja pada tempat  yang disedikan didalamnya; 

iii. Makan/minum 

iv. Menjaga semua fasilitas  

v. Bersistirahat  

C. Pembeli Atau Konsumen 

i. Mencari infomasi tentang produk 

ii. Menawarkan jasa  

iii. Membeli produk 

D. Tenaga kesehatan 

i. Menganalisa kesehatan para pekerja tenaga Industri 

ii. Melaporkan hasil analisa 

iii. Mengatasi ganguan kesehatan bagi para pekerja Industri 

iv. Beristirahat,makan Minum  

E. Pekerja kantin 

i. Mencari bahan makanan dan minuman 

ii. Menyiapakan makanan dan minuman bagi pekerja dan 

pengelola Pusat Industri 



 

2. Aktivitas Yang Direncanakan 

Aktivitas yang direncanakan didalam perencanaan Pusat industri mikro 

kota kupang  dikelompokkan berdasarkan jenis sebagai berikut: 

Fungsi Aktivitas Kriteria Arahan 

Produksi Kegiatan berbasis 

produksi industri 

Publik pencapaian 

mudah,  

Menciptakan suatu 

karya dengan 

bahan dan alat-alat 

Penunjang Aktifitas yang 

berkaitan dengan 

fasilitas-fasilitas 

penunjang, servic, 

berupa pelayanan, 

pemeliharaan, sanitasi 

dan aktivitas 

manejement, 

marketing, , dll. 

Berada pada area 

zona semi publik 

dan zona publik 

dengan 

kemudahan 

aksebilitas yang 

maksimal 

sehingga dapat 

menunjang 

kegiatan utama. 

Perlu 

merencanakan 

akses masuk 

khusus sehingga 

memudahkan 

sirkulasi servic 

dan tidak terjadi 

krosing antara 

aktivitas utama 

dengan kegiatan 

servis. 

Pendukung Aktifitas yang 

berkaitan dengan 

pendukung-pendukung 

kegiatan industri guna 

menjamin berlasungnya 

kegiatan industri 

dengan baik 

-Berada dalam 

area kawasan 

pusat industri 

-Mempunyai 

kapasitas yang 

memadai guna 

menjamin 

berlansungnya 

kegiatan industri 

Terbuka dan akses 

menuju lokasi 

pendukung dapat 

di capai dengan 

mudah. 

Tabel  4.1 

Analisa aktivitas kegiatan  perencanaan Pusat industri mikro kota kupang 

(Sumber: Analisa Penulis, 2018) 

 



 

3. Analisa Hubungan Pelaku, Kegiatan dan Kebutuhan Ruang 

Jenis Kegiatan Pemakai Jenis Aktivitas Kebutuhan Runag 

Produksi Pekerja 

/Tenaga kerja 

1. Datang dan parkir; 

2. Mengisi daftar hadir 

3. Mengerjakan 

pekerjaan; 

4. Istirahat 

makan/minum; 

5. Buang air; 

6. Pulang. 

1.  Tempat parkir; 

2. loker 

3. Tempat kerja  

4. Ruang makan  

5. Toilet; 

6. Hall dan tempat 

parkir. 

 Manager atau 

pengelola 

1. Datang dan parkir; 

2. Mengesi daftar 

hadir; 

3. Memberikan infor 

masi tentang 

Pekerjaan produksi  

4. Memandu pekerja  

5. Buang air; 

6. Pulang. 

1. Hall dan 

parkiran 

2. Ruangpenyimpanan; 

3. Ruang informasi; 

4. Semua area 

yang dikerjakan 

pekerja 

5. Toilet; 

6. Hall dan 

parkiran. 

Penunjang/servis Pengelola 

keamanan 

Cleaning 

service 

1. Datang dan parkir; 

2. Mengisi daftar 

hadir; 

3. Menjaga situasi  

4. Mempersiapkan 

dan merawat 

semua fasilitas 

pusat  industri 

5. Istirahat; 

6. Buang air; 

7. Pulang. 

1. Hall dan parkiran; 

2. Loket daftar dan 

loker penyimpanan; 

3. Ruang pengelola; 

4. Gudang ; 

5. Ruang istirahat; 

6. Toilet; 

7. Hall dan parkiran. 

Tabel 4.2 Analisa Hubungan Pelaku, Kegiatan dan Kebutuhan Ruang 

(Sumber: Analisa Penulis, 2018) 



 

4.3.4 Analisa Flow Aktivitas 
 

1. Kegiatan pengelola 

Bagan  Aktivitas Pengelola /Maneger  

 

 

 

 

 

 

Bagan 4.2 

(sumber: sketsa penulis,2018) 

 

2. Kegiatan pekerja /Tenaga kerja 

Aktivitas Pekerja Industri  

 

 

 

 

 

 

 

 

Bagan 4.3 

(sumber: sketsa penulis,2018) 
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3. Kegiatan Servis 

Aktivitas Servis Industri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bagan 4.4 

(sumber: sketsa penulis,2018) 
 

 

4. Kegiatan Servis 

 Aktivitas Pendukung Industri(Tenaga Kesehatan) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bagan 4.5 
(sumber: sketsa penulis,2018) 

 

Parkir 

(Servic) 
Lapor 

Pembersihan 
area 

Tempat produksi 

Pulang 

Gudang  

Pusat 

Fasilitas 
Penunjang 

Parkir 

(Servic) 
Lapor 

Area Klinik 

Tindakan medis  

Pulang 

Memeriksa 
kesehatan 

Fasilitas 
Penunjang 

dan 
beristirahat 



 

 

 

5. Kegiatan Servis 

 Aktivitas Pendukung Industri(Pekerja Kantin) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
bagan 4.6  

(sumber: sketsa penulis,2018) 
 

4.4 ANALISA PEMILIHAN LOKASI PERENCANAAN 

I. Dasar pemilihan lokasi 

Pemilihan lokasi perencanaan didasari oleh beberapa kriteria dasar yang 

tepatuntuk kegiatan  Industri Mikro ” di Kota Kupang. 

Kriteria-kriteria yang harus dipenuhi adalah : 

a. Berada pada pusat Kota Kupang 

b. Memiliki aksesibilitas yang tinggi 

c. Merupakan pusatkehidupan sosial, ekonomi, budayadan politik 

d. Strategis 

 Lokasi berada dekat beberapa jalur angkutan umum yang penting. 

 Lokasi harus mudah dikenal sehingga mudah dijangkau.. 

 Lokasi berada pada jalur infra-struktur kota (jaringan listrik, jaringan 

airbersih, jaringan telekomunikasi, draenase, dan lain-lain) 

e. Memiliki keistimewaan yang dijadikan potensi perancangan. 

II. Alternatif pemilihan lokasi 

Secara administratif, lokasi perencanaan dan perancangan berlokasi di 
Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur.Lokasi yang dipilih terdiri 

Parkir 

(Servic) 
Mencari bahan 

makanan 

Area Kantin Membersikan area kantin 

Pulang 

Menyiapkan 
makanan dan 

minuman 

Fasilitas 
Penunjang dan 

beristirahat 



 

dari 1 alternatif yang berada di BWK IV dan merupakan arah 
pengembangan : 

 kegiatan industri berat,  

 pusat transportasi laut dan perikanan darat.  

 Sedangkan kegiatan fungsi pendukung fungsi primer yang ada 

yaitu kegiatan perumahan, perdagangan dan jasa, campuran, 

kesehatan dan pendidikan 

Gambar 4.1 

 Lokasi Perencanaan 

(sumber gambar: GoogleEarth.search, date download, 2018) 

(Dokumentasi Pribadi, 2018) 

 Alternatif 1 
Lokasi perencanaan berada pada Jl.Yosudarso, di Kec.alak, , Kota Kupang, 

yang diarahkan sebagai kawasan  pengembangan industri, pergudangan 

lingkungan BWK IV 

 Batasan-batasan Lokasi  

 Sebelah Utara berbatasan dengan perumahan  

 Sebelah Selatan berbatasan dengan gudang  

 Sebelah Timur berbatasan dengan jalan raya  

 Sebelah Barat berbatasan dengan lahan kosong 

 

Kondisi umum fisik alamiah lokasi perencanaan 

 Topografi  

Topografi/ kontur lahan pada lokasi perencanaan secara umum memliki 

keadaan topografi yang cukup datar dan bergelombang. 



 

 

 

 

Gambar4.2  

 Kondisi Topografi  

(Dokumentasi Pribadi, 2018) 

 

 Geologi  

Pembentukan tanah terdiri dari bahan keras, permukaannya relatif datar. 

Kondisi lahan dengan struktur batuan yang padat dan berkarang.  

 
Gambar 4.3 

Kondisi geologi 

(Dokumentasi Pribadi, 2018) 

 Struktur tanah 

Struktur tanah yang terkandung pada lokasi umumnya dapat dikatakan jenis 

struktur tanah yang cukup baik dan dapat ditumbuhi oleh beberapa jenis 

tanaman.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Gambar 4.4 

 Kondisi struktur tanah 

(Dokumentasi Pribadi, 2018) 

 Hidrologi 

Pemanfaatan air pada lokasi dapat menggunakan sumber air tanah, juga 

memanfaatkan pasokan air dari sumur-sumur dan dari PDAM Kupang. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.5 Kondisi hidrologi  

(Dokumentasi Pribadi, 2018) 

 

 View 

View yang ada pada lokasi berorientasi kearah timur terhadap  pabrik PT 

semen kupang dan juga pada hamparan lahan kosong yang berada di sekitar 

lokasi ini. 

 
Gambar 4.6 view pada lokasi 

(Dokumentasi Pribadi, 2018) 

 Vegetasi 

Jenis vegetasi yang terdapat pada lokasi perencanaan adalah pohon 

gamal, pohon lontar, pohon lamtoro, semak dan ruput-rumput 



 

 
Gambar 4.7 kondisi vegetasi  pada lokasi 

(Dokumentasi Pribadi, 2018) 

 

 

Tabel. Potensi dan Kendala 

Alternatif Lokasi Potensi Kendala 

Alternatif Lokasi 1  Lokasi berada pada jalan 

Yosudarso  yaitu Jalan umum 

yang memiliki akses terhadap 

kebutuhan Industri 

 Berada pada pusat lingkungan 

BWK IV 

 Lokasi sesuai dengan 

peruntukan lahan yang telah 

ditentukan pada RTRW sebagai 

area kegiatan industri 

berat,pusat transportasi laut dan 

perikanan. 

 Terdapat jaringan aliran sungai 

yang dapat dimanfaatkan 

sebagai saluran pembuangan 

air  

 Lokasi yang sesuai dengan 

jarak minimal terhadap pusat 

kota     ± 10km 

 

 Lokasi berada pada satu 

jalur transportasi padat, 

sehingga memiliki 

aksebilitas yang tinggi 

pada arah tertentu. 

 Akses masuk ke lokasi 

yang terbatas 

 Berada pada elevasi yang 

cukup tinggi dari 

permukaan laut 

► ±86 m 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 4.3 
Analisa  Potensi dan Kendala 
Sumber analisa Punulis 2018 



 

 
4.4.1 Aksesibilitas Menuju Lokasi 

 

 
Gambar 4.8 Sketsa penulisAkses menuju lokasi 

(Dokumentasi Pribadi, 2018 

 

4.5 Analisa Site  

4.5.1 Pencapaian  

1. Analisa Entrance 

Berikut ini adalah alternatif yang dapat menjadi patokan dalam menentukan 

Mide Entrance (ME), Site Entrance (SE) dan jalan servic pada perencaan 

antara lain: 

 Alternative 1 

;antara Mide entrance  dan site entrance di rencanakan menjadi  jalur masing-

masing.Pada Mide entrace memilki 2 jalur utama dan juga site entrance 

memiliki 2 jalur utama, 

 



 

Gambar/sketsa 4.10 Alternatif Entrance 1 

(sumber gambar: skeksa penulis   2018) 

=MIDE ENTRANCE 

=SITE ENTRANCE 

Keuntungan: 

a)  Jalur masuk terhadap area industri memiliki banyak pilihan 

b)  Pengenalan ME dan SE lebih mudah; 

c) Memiliki banyak alternatif terhadap jalur darurat 

Kelemahan: 

a) Butuh pengontrolan sehingga tidak terjadi crossing saat memasuki tapak; 

b) Butuh pengontrolan terhadap masuk keluar entrance dan masuk keluar 

servic; 

c) Serta pengontrolan kendaraan umum yang parkir di area servis 

 Alternatif 2: 

jalur ME dan SE di pisahkan.Altenatif ini juga hanya membuka dua jalur 

pada mide entrance dan site entrance. 

 
Gambar/sketsa 4.11 Alternatif Entrance 2 

(sumber gambar: skeksa penulis   2018) 

Keuntungan: 

a) Adanya pemisahan antara ME dan SE sehingga crossing kendaraan dapat 

dihindari pada area dalam tapak. 



 

b) Akses keluar site (SE) mudah. 

c) ME dan SE lebih mudah dikenal. 

d) Kontrol yang mudah karena hanya memiliki 1 jalur masuk dan keluar 

Kelemahan: 

a) Akses yang cukup terbatas karena hanya memiliki 1 jalur utama pada 

site entrance ,mide entrance dan   jalur servis industri 

b) Penumpukan kendaraan akan terjadi, akan cukup menganggu proses 

pencapaian terhadap masing-masing zona industri 

c) Akan menghambat waktu untuk pembongkaran produk industri. 

Kesimpulan: 

Alternatif yang diambil adalah alternatif 1 karena pada area Pusat industri 

umumnya memiliki aksebilitas yang tinggi untuk menungjang proses bongkar 

muat barang yang lebih efisien. 

2. Parkiran 

 Perletakan Parkiran 

Letak parkiran pada tapak mempertimbangkan jumlah massa bangunan 

dalam tapak yang lebih dari satu,perbedaan aktivitas yang masing-masing memiliki 

fungsi tetapi saling berhubungan, crossing kendaraan, serta pencapaian ke massa 

bangunan. Untuk itu dipertimbangkan 2 alternatif  perletakan parkiran : 

 Alternatif 1 

Parkiran terpusat pada satu tempat yaitu pada sisi bagian utara tapak. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar/ skeksa 4.12 Letak Parkiran terpusat 

(sumber gambar: skeksa penulis   2018) 

 

 

Parkiran 



 

Keunggulan :  

a. Mudah dikenal. 

b. Mudah dicapai dari akses utama menuju Tapak. 

c. Kontrol keamanan bagus. 

d. Mendukung orientasi bangunan. 

Kerugian : 

a.   Rentan terjadi crossing kendaraan karena banyaknya aktivitas 

yang terjadi dalam tapak. 

b.  Memerlukan pelebaran jalan. 

c. Kurang bagus dalam hal pencapaian menuju bangunan, karena 

banyaknya massa dalam tapak. 

 Alternatif 2 

Parkiran bersifat majemuk, masing-masing masa memiliki parkiran tersendiri. 

 
Gambar/skeksa 4.13 Letak Parkiran Menyebar 

Sumber : Analisa Penulis 

 

             Parkiran 

 

Keunggulan :  

a.  Mudah dicapai 

b.  Menghindari crossing kendaraan 

c. Bagus diterapkan untuk masa bangunan yang jumlahnya lebih dari 

1 masa. 

d.  Sirkulasi tertata dengan baik. 

Kerugian : 



 

a.  Memerlukan pengontrolan keamanan yang ekstra. 

b.  Kurang baik dalam hal pengenalan. 

Kesimpulan: 

Alternatif yang dipilih adalah alternatif 2 

4.5.2 Analisa Penataan Luasan Area Pusat Industri 

a) Pola Penggunaan Lahan Kawasan Industri 

Luas lahan ± 8Ha    =  80.000 m²; 

 

No 

Jenis 

Penggunaan 

Struktur 

Penggunaan 

(%) 

 

Keterangan 

 

Luasan lahan 

1 Kapling 

Industri 

Maksimal 70 

% 

Setiap kapling harus 

mengikuti ketentuan BCR 

sesuai dengan Perda 

setempat (60 : 40) 

56000 m²;/3= 

19000 m²; 

2 Jalan dan 

Saluran 

8 – 12 % Tercapainya aksessibilitas 

di mana ada jalan primer 

dan jalan sekunder 

(pelayanan) 

9600 m²; 

3 Ruang 

Terbuka Hijau 

Minimal 10%   Berupa jalur hijau (green 

belt), taman dan perimeter 

8000 m²; 

4 Fasilitas 

penunjang 

6-12 % Berupa Kantin,Kantor 

pengelola, Ruang genset. 

Rest Area,Klinik 

9600 m²; 

Table 4.4 

Analisa penataan luasan area 

Sumber analisa penulis 2018 

Luas lahan Induistri di bagi kedalam 3 area jenis Industri 

Maka dari itu untuk setiap jenis industry mendapat Luasan area sekitar 19000m²; 

Dan di bagi ke dalam tiga blok grid lurus untuk memudahkan akses terhadap pengenalan tiap-

tiap jenis industri 

b) Analisa Hubungan Antara Area Industri 

Hubungan antara fungsi kawasan  dan  lingkungan area industry 



 

1. Analisa Penzoningan 

Analisa penzoningan pada tapak area kawasan Pusat industry dibagi dalam tiga 

zona dan disesuaikan dengan aktifitas yang terjadi dalam tapak serta tingkat 

kebisingan dan hubungan keterkaitan industri terkait, yang terjadi pada daerah 

tapak dan sekitarnya, yaitu : 

1) Zona Publik (area penerima) 

Zona ini harus dapat diakses secara cepat dan lansung berhubungan dengan 

lingkungan luarnya. Di dalam zona ini, berlansung aktivitas-aktivitas 

pengelolahan pusat setiap kegiatan industri kepada publik. Pelayanan yang 

terdapat di area ini adalah: 

1) Jalan masuk (ME) dan keluar (SE); 

2) Pos jaga; 

3) Parkiran; 

4) Ruang terbuka hijau; 

5) Kantor pengelola utama 

2) Zona privat  

Zona inidapat diakses secara langsung berhubungan dengan lingkungan 

dalam(area pabrik ).Di dalam zona ini,berlangsung aktivitas-aktivitas 

produksi Industri. Kegiatan  yang terdapat di area ini adalah: 

1) Operasional produksi  

2) Pengamatan hasil dan bahan produksi 

3) Pengawasan produksi  

4) Bongkar muat 

3) Zona Servis 

Merupakan zona yang menyediakan dukungan bagi aktivitas industry 

mikro. Zona ini terletak jauh dari wilayah lalu lintas normal, tetapi mudah 

diakses melalui servis. Pelayanan yang terdapat di zona ini adalah: 

1) Gudang; 

2) Bagian air bersih; 

3) Pengelolan air kotor; 

4) Mekanikal dan elektrikal; 

5) Kantin 

6) Rest area 

7) Klinik 



 

Berdasarkan uraian di atas, ada beberapa alternatif dalam penyelesaian 

penzoningan dalam tapak,antara lain: 

 Alternative  1 

Zona kawasan yang di gunakan pada alternative 1 menjadikan zona penerima 

atau zona servis berada di depan di antara zona industri lainya lalu di ikuti 

dengan zona idustri perakitan sofa,lalu zona industri konveksi/tekstil  

kemudian zona industri mebel berada di paling belakang mengingat pada zona 

ini akan lebih berisik dari industri lainya. 

 

Gambar /sketsa 4.13  alternatif zoning 1 

                            (sumber gambar: Sketsapenulis 2018) 

a. Keuntungan: 

1) Area Zona servis dan zona penerima dapat mempermudah  untuk 

di kenali bagi pengunjung atau pembeli ; 

2) Hubungan zona industry perakitan sofa yang bersifat lunak dapat 

terhindar oleh zona industry pengolahan kayu yang bersifat keras. 

3) Memperlebar jarak Zona perakitan sofa dan pabrik semen kupang  

4) Mengurangi tingkat kebisingan yang di timbulkan oleh zona 

pengolahan kayu terhadap zona penerima/publik. 

 

b. Kerugian: 



 

a) Penempatan bangunan industry akan  lebih memperhatikan banyak 

faktor; 

b) Jalur pada jalan dan saluran akan berputar 

c) Zona industry pengolahan kayu tidak sepadan terhadap  zona 

industry lain.   

 Alternative 2 

Zona kawasan yang di gunakan pada alternative 2 menjadikan zona industry 

perakitan sofa berada di  pusat dari area industry dan di apit oleh zona Industri 

pengolahan kayu dan zona Industri tekstil/konveksiserta zona servis yang tetap 

dapat menjankau semua area Pusat industri 

 

                                          Gambar 4.14  alternatif zoning 2 

           (sumber gambar: Sketsapenulis 2018) 

a) Keuntungan: 

1. Zona penerima dan zona servis dapat mudah dikenali bagi 

pengunjung dan pembeli; 

2. Zona industry tetap saling berhubungan untuk 

mempermudah sifat industry terkait 

3. Akses terhadap zona penerima/publik dan zona servis akan 

lebih mudah tercapai. 

b) Kerugian: 



 

1) ;jalur sikurlasi akan bertumpu pada satu arah dan 

terpusat di zona industry perakitan sofa 

2) Zona industry perakita sofa akan terganggu oleh 

kebisingan dan limbah serbuk dari zona industry 

pengolahan kayu/mebel 

3) Alur jalur jalan dan selokan dipertemukan kepada satu 

arah  dan dapat menjadi crossing jalur sirkulasi. 

 

 Alternative 3 

Pada altenatif ini zona peruntukan industry dibagi dalam 3 wilayah sejajar  

berurutan yang di awali  oleh zona penerima/publik, zona industry perakitan 

sofa,zona industri konveksi pakaian,dan zona industry pengolahan kayu dan 

zona servis industri 

Zona kawasan yang di gunakan pada alternative ini merupakan zona industry 

yang memangjang  terhadap zona penerima atau zona servis. 

 

                                           Gambar/sketsa 15 alternatif zoning 3 

                       (sumber gambar: Sketsapenulis 2018) 

a) Keuntungan: 

a. Zona penerima/publik dan zona servis dapat mudah 

dikenali bagi pengunjung dan pembeli; 



 

2. Zona industry akan saling terpisah sehingga memudahkan 

jalur pola sirkulasi dan selokan dan parkiran masing-

masing jenis industri. 

3. Pola penempatan masa bangunan akan menjadi lebih 

terarah 

b) Kerugian: 

1) ;Tingkat sirkulasi pada zona industri perakitan sofa dan 

zona publik/penerima akan meningkat karena 

merupakan gerbang masuknya kendaraan barang dan 

pekerja industri 

2) Utilitas kawasan indstri akan menjadi terpisah  

Kesimpulan:Dari ketiga alternatif yang ada diatas, maka alternatif yang 

dipilih yaitu Alternatif 3. 

Melihat dari beberapa alternatif yang di tawarkan maka pemilihan 

alternatif ke 3 menjadi pilihan utama dengan keunggulanya yang lebih terarah 

dalam proses industrial karena menawarkan maing-masing pembagian wilayah 

industri,dan juga terpisah dari zona servis industri berupa kantin dan juga rest 

area dan Klinik. 

4.5.3 Analisa Tapak 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.16  Lokasi Perencanaan 

(sumber gambar: GoogleEarth.search, date download, 2018) 

a. Analisa Topografi 

Kondisi topografi lahan rata dengan kemiringan sekitar  

1% - 3% ºkemirigan lahan 

Lokasi 
perencanaan 



 

 Alternatif 1: Membiarkan kontur yang ada tampak alami; 

 
Gambar  4.17 Kontur Alami 

(sumber gambar: Sketsa penulis/Dokumentasi Pribadi, 2018) 

a. Keuntungan: 

1. Tapak terkesan lebih alami; 

2. Tidak memerlukan biaya untuk merubah kontur; 

3. Sesuai dengan perencanaan yang ingin di capai yaitu 

elevasi lahan yang hanya berkisar antara 1-3% dari panjang 

luasan lahan 

b. Kerugian: 

1. Penempatan bangunan harus lebih memperhatikan banyak 

faktor; 

 Alternatif 2: Melakukan cut and fill 

 
Gambar 4.18 Cut and Fill 

(sumber gambar: Sketsa penulis/Dokumentasi Pribadi, 2018) 

a) Keuntungan: 

1) Tapak mudah ditata berdasakan perencanaan yang ada; 

2) Tapak mudah dibentuk dan dikontrol; 

b) Kerugian: 

1) Membutuhkan biaya dan tenaga teknis; 

2) Membutuhkan penataan yang sempurna dalam pengelolahan tapak; 

3) Tidak sesuai dengan krikteria lahan industry  



 

Dari dua alternatif yang ada di atas, alternatif yang digunakan yaitu 

alternatif 1 

b. Analisa Vegetasi 

 Alternatif 1: mempertahankan vegetasi yang ada pada lokasi 

 
Gambar 4.19 Vegetasi Alami 

(sumber gambar: Dokumentasi Pribadi, 2018) 

a) Keuntungan: 

1) Hemat biaya; 

2) Tidak membutuhkan penataan ulang; 

b) Kerugian: 

1) Tidak memiliki orientasi yang jelas pada tapak; 

2) Keadaan tapak tidak tampak nilai estetika; 

 Alternatif 2: Menggunakan jenis vegetasi yang sesuai dengan fungsinya masing-

masing dan menatanya degan baik, seperti: 

a) Jenis tanaman penutup tanah: 

1) Sebagai penutup tanah untuk taman; 

2) Mengurangi hawa panas; 

3) Memberikan kesan tapak lebih sejuk; 

 
Gambar  4.20 Tanaman Penutup Tanah 

(sumber gambar: googlesearching/ date download, 2018) 

b) Jenis tanaman penghias: 

1) Tanaman pengias taman (tapak); 

2) Menambah keasrian tapak; 



 

 
Gambar 4.21 Tanaman Penghias 

(sumber gambar: googlesearching/ date download, 2018) 

c) Jenis tanaman peneduh: 

1) Sebagai peneduh; 

2) Sebagai pembatas 

3) Sabagai penghisap debu; 

 
Gambar  4.22 Tanaman Peneduh 

(sumber gambar: googlesearching/ date download, 2018) 

d) Jenis tanaman pengarah: 

1) Pengarah sirkulasi dalam tapak; 

2) Filter lingkingan; 

3) Tapak dengan orientasi yang jelas; 

4) Akses ke bangunan lebih terarah; 

 
Gambar 4.23  Tanaman Pengarah 

(sumber gambar: googlesearching/ date download, 2018) 

 

Adapun keuntungan dan kerugian  apabila menggunakan alternatif diatas 

adalah sebagai berikut: 



 

a) Keuntungan: 

1) Menampilkan kesan tapak memiliki nilai estetika yang baik; 

2) Tapak terlihat lebih teratur dan terarah; 

3) Adanya keserasian dalam tapak; 

4) Adanya kesan perbedaan antara zoning yang satu dengan yang lainnya; 

b) Kerugian: 

1) Membutuhkan biaya; 

2) Membutuhkan perawatan yang baik dan intensif; 

Kesimpulan: 

Dari kedua alternatif yang ada diatas, maka alternatif yang dipilih yaitu 

alternatif 2. 

c. Cuaca, Musim Dan Curah Hujan 

Analisa Klimatologi 

1. Antisipasi terhadap matahari 

Arah lintas matahari sangatlah berpengaruh terhadap aktifitas dalam 

kawasan. Terutama untuk sisi bangunan yang menghadap ke arah 

timur-barat. Hal ini perlu di analisa guna memaksimalkan penataan 

fasilitas dalam tapak. 

 

Gambar 4.24 arah listasan matahari 

(sumber gambar: Analisa penulis/sketsa, 2018) 

 Alternatif 1: Penggunaan Topi beton pada bangunan 

T 

B 

Lokasi 

perencanaan 



 

 
Gambar 2.25 arah listasan matahari 

(sumber gambar: Analisa penulis/sketsa, 2018) 

a) Keuntungan: 

1) Mengatasi penyinaran matahari langsung; 

2) Dapat diatur sesuai dengan kebutuhan; 

b) Kerugian: 

1) Membutuhkan biaya yang banyak; 

2) Pengerjaan yang detail; 

 Alternative 2: Penggunaan vegetasi 

 
Gambar 4.26 Penggunaan Vegetasi 

(sumber gambar: Analisa penulis/sketsa, 2018) 

a) Keuntungan: 

1) Penghalang sinar matahari langsung; 

2) Dapat memberi kesejukan; 

b) Kerugian: 

1) Membutuhkan tanaman yang banyak; 

2) Penghalang sinar matahari yang tidak merata; 

 Alternatif 3: Memaksimalkan ketingian atap bangunan 

 



 

Gambar 4.27 Bentuk dan ketinggian atap bangunan 

(sumber gambar: google/sketsa, 2018) 

a) Keuntungan: 

1) Dapat menahan sinar matahari langsung; 

2) Tidak mengunakan banyak biaya 

b) Kerugian: 

1) Citra bangunan terlihat kaku 

2) Pengerjaan yang lama; 

Kesimpulan:  

Dipilih alternatif 2, dan 3 karena keduanya dapat mengurangi 

penyinaraan matahari langsung kedalam bangunan dan area  industri. 

2. Antisipasi curah hujan 

A. Penyelesaian pada atap 

 Alternatif 1: Penggunaan atap lengkung 

 
Gambar 4.28  Atap Lengkung 

(sumber gambar: Analisa penulis/sketsa, 2018) 

a) Keuntungan: 

1) Dapat mengatasi curah huajan; 

2) Memperindah tampilan; 

b) Kerugian: 

1) Pemasangan material atap yang rumit; 

2) Pemasangan yang lama; 

 Alternatif 2: penggabungan atap lengkung dan atap datar 

 
Gambar 4.29 Atap Curam dan Atap Plat 

(sumber gambar: Analisa penulis/sketsa, 2018) 

a) Keuntungan: 



 

1) Air hujan yang turun dapat langsung mengalir memalaui 

teritisan dan diatur melalui pipa pembuangan pada atap datar; 

2) Dapat menambah nilai estetika; 

b) Kerugian: 

1) Kebutuhan biaya relatif mahal; 

2) Membutuhkan waktu yang lama dalam pengerjaan; 

 Alternatif 3: Penggunaan atap datar 

 
Gambar 4.30 Atap Plat 

(sumber gambar: Analisa penulis/sketsa, 2018) 

a) Keuntungan: 

1) Air hujan yang turun lebih teratur karena memalui sistem 

plumbing yang direncanakan; 

2) Tampilan yang sederhana; 

b) Kerugian: 

1) Memungkinkan kebocoran; 

2) Membutuhkan tenaga yang banyak; 

Kesimpulan:  

Dari bebrapa alternatif yang dipaparkan diatas, maka alternatif yang 

diambil adalah alternatif2. 

3. Penyelesaian Pada Tapak 

 Alternatif 1: penggunaan selokan pada bagian tapak tertentu yang rawan akan 

genangan air hujan. 

 
Gambar  4.31 Penggunaan Selokan 

(sumber gambar: Analisa penulis/goggle, 2018) 

 



 

a) Keuntungan: 

1) Pembuangan akan terarah; 

2) Mudah di kontrol; 

b) Kerugian: 

1) Membutuhkan banyak biaya; 

2) Saluran harus sering dibersihkan untuk memperlancar aliran 

air; 

3) Membutuhkan banyak tenaga dan waktu dalam pengerjaan; 

 Alternatif 2: Penggunaan Sumur Resapan 

 

Gambar 4.32 Penggunaan Sumur Resapan 

(sumber gambar: googlesearching/ date download, 2018) 

a) Keuntungan: 

1) Jika sumur resapan penuh, maka air hujan dapat dialirkan ke 

selokan tanpa menimbulkan genangan air dalam tapak; 

2) Dapat di atur sesuai dengan kebutuhan bangunan; 

b) Kerugian: 

1) Membuthkan biaya yang relatif  mahal dari segi ekonomi; 

2) Membutuhkan waktu yang dalam proses pembuatannya; 

Kesmpulan: 

Alternatif yang dipilih adalah alternatif 1 dan 2. 

4. Antisipasi Terhadap Bunyi 

 Alternatif 1: menggunakan vegetasi sebagai penyaring bunyi 



 

 
Gambar  4.33 Antisipasi Terhadap Bunyi 

(sumber gambar: Analisa penulis/sketsa, 2018) 

a) Keuntungan: 

1) Bunyi yang masuk ke bangunan lebih kecil dari bunyi yang 

berasal dari sumbernya; 

2) Kondisi tapak semakin hijau; 

b) Kerugian: 

1) Banyaknya vegetasi akan menimbulkan kelembaban; 

2) Membutuhkan penataan yang maksimal; 

 Alternatif 2: Menggunakan pagar untuk mengatasi kebisingan (kebisingan di luar 

bangunan) 

 
Gambar  4.34 Pemanfaatan Pagar 

(sumber gambar: Analisa penulis/sketsa, 2018) 

a) Keuntungan: 

1) Bunyi yang masuk hanya sebagian; 

2) Dapat juga memberi kenyamanan terhadap bahaya; 

b) Kerugian: 

1) Membutuhkan pagar di sekeliling tapak; 

2) Membutuhkan biaya yang banyak; 

Kesimpulan: 

Dari alternatif diatas yang dipilih yaitu alternatif 1. 

 



 

5. Analisa Material Penutup Tanah 

Kondisi struktur tanah yang ada yakni tanah keras, dengan demikan ada 

beberapa alternatif material yang digunakan untuk menutup tanah. 

 Alternatif 1: Paving Blok 

 
Gambar 4.35 Paving Blok 

(sumber gambar: googlesearching/ date download, 2018) 

Keuntungan:  

a) Cukup baik merepar air; 

b) Pemperindah sirkulasi tapak; 

Kerugian: 

a) Membutuhkan banyak paving; 

b) Pengerjaan yang lama; 

 Alternatif 2: Batu Alam 

 
Gambar  4.36 Batu Alam 

(sumber gambar: googlesearching/ date download, 2018) 

Keuntungan:  

a) Cukup baik merepar air; 

b) Pemperindah sirkulasi tapak; 

Kerugian: 

a) Membutuhkan banyak paving; 

b) Pengerjaan yang lama; 

 Alternatif 3: Rumput Jepang 



 

 
Gambar  4.37 Rumput Jepang 

(sumber gambar: googlesearching/ date download, 2018) 

Keuntungan: 

a) Sangat baik untuk peresapan  air; 

b) Menyerap panas; 

c) Memperindah tapak dan menyejukan tapak 

Kerugian: 

a) Membutuhkan rumput yang banyak; 

b) Butuh perawatan yang maksimal; 

Kesimpulan:  

Alternatif yang dipilih yaitu ketiga alternatif 1 dan 3 karena dapat 

memperindah tapak dan tidak memakan biaya 

 

4.5.4 Analisa Jaringan Jalan,  Pola Pencapaian Kendaraaan ,Analisa parkiran 

Dan Jumlah Luasan Parkiran 

1. Jaringan Jalan 

a) Jalan Arteri Primer : 

Merupakan jalan utama yang menghubungkan satu kawasan primer 

dengan kawasan primer yang lainnya,antara jenjang kesatu yang 

berdampingan, atau menghubungkan kota jenjang kesatu dengan kota 

jenjang kedua. 

Ketentuan untuk jalan arteri primer adalah : kecepatan rencana paling 

rendah 40 km/jam; lebar jalan minimal 11 m; jumlah jalan masuk 

dibatasi secara efisien; lalu lintas tidak boleh terganggu oleh lalu lintas 

lambat; persimpangan harus memenuhi syarat kecepatan minimum dan 

lebar jalan minimum. 

b) Jalan Arteri Sekunder : 



 

Menghubungkan kawasan berfungsi primer dengan kawasan sekunder 

kesatu, antar kawasan sekunder kesatu dan antara kawasan sekunder 

kesatu dengan kawasan sekunder kedua.  

Ketentuan yang dikembangkan pada jalan arteri sekunder adalah : 

kecepatan rencana paling rendah 30 km/jam; lebar jalan minimal 8 m; 

lalu lintas tidak boleh terganggu oleh lalu lintas lambat; persimpangan 

harus memenuhi syarat kecepatan minimum dan lebar jalan minimum. 

2. Pola pencapaian kendaraan 

Terdapat tiga bentuk dasar pencapaian yang dapat digunakan agar dapat 

mencapai area perencanaan yang ada, antara lain: 

 

Gambar 4.38 Analisa Pencapaian 

(sumbergambar:Analisa penulis/sketsa, 2018) 

 

1. Pencapaian Lansung 

Sistem pencapaian langsung mengarah dan lurus ke objek ruang  yang 

dituju. Pandangan visual objek yang jelas terlihat dari jauh. 

2. Pencapaian Ke Sampaing 

Memperkuat efek objek perspektif yang dituju. Jalur pencapaian dapat 

dibelokan berkali-kali untuk memperbanyak squence sebelum mencapai 

objek. 

3. Pencapaian Memutar 

Memperlambat pencapaian dan memperbanyak squence. Memperlihatkan 

tampak 3 (tiga) dimensi dari objek  dengan mengelilinginya. 

Keunggulan dan Pencapaian Pencapaian 

 

 

1. Pencapaian langsung 

 

2. Pencapaian tersamar 

 

3. Pencapaian melingkar 

 



 

Berikut ini adalah tabel keunggulan dan kelemahan dari ketiga pencapaian 

tersebut, yakni : 

Tabel  Keunggulan dan Kelemahan Bentuk Pencapaian 

 Pencapaian langsung Pencapaian 

tersamar 

Pencapaian melingkar 

Keunggulan a) Kesan bentuk 3 

dimensional 

bangunan dapat 

dinikmati secara 

jelas. 

b) Elemen penunjang 

dapat diidentifikasi 

oleh pengunjung. 

Memberikan 

efek 

perspektif yang 

sedikit lebih 

dramatis pada 

suatu bentuk 

bangunan 

a) Orientasinya/arahnya 

jelas. 

b) Dicapai dalam waktu 

yang relatif lebih     

cepat. 

c) Jalur masuk ke dalam 

bangunan lebih tegas 

karena jelas. 

Kelemahan a) Pencapaian menuju 

bangunan relative 

lebih lama 

b) Membutuhkan area 

yang cukup lebar 

untuk sirkulasi 

berputar pada 

kawasan. 

a)  Pencapaian 

relatif lebih 

lama. 

b) Kejelasan 

orientasi / 

arah tujuan 

kurang. 

 

Pencapaian yang relative 

dapat dicapai dalam 

waktu yang cepat 

membutuhkan 

perencanaan unsur-unsur 

/ elemen yang baik 

sehingga memberikan 

kesan yang dinamis 

Tabel  4.5 
Keunggulan dan Kelemahan Bentuk Pencapaian 

Sumber : Buku KOMPONEN PERANCANGAN ARSITEKTUR LANSEKAP 

Kesimpulan:  

Dari ke-3 bentuk dasar pencapaian, digunakan pencapaian langsung dan melingkar supaya 

pencapaian lebih efisien . 

3. Analisa Parkiran 

Ada hal-hal yang harus dipertimbangkan dalam merencanakan parkiran  yakni 

sebagai berikut : 

a) Parkiran harus mudah dicapai. 

b) Tidakmenggangu sirkulasi dalam tapak. 

c) Mempunyai jarak yang sedekat mungkin dengan area yang dilayani. 

d) Kapasitasparkir dikaitkan dengan lokasi tapak. 



 

e) Keamanandan kenyamanan parkir kendaraan 

f) Sistemparkir direncanakan agar memudahkan ruang  gerak keluar 

masuknya kendaraan. 

g) Arus kendaraan keluar masuk kedalam tapak dibantu dengan rambu-

rambu lalu lintas yang jelas. 

1. Parkiran Kendaraan Pribadi, Bus, Servis, Dan Roda Dua  Pic Up  

 Alternatif 1: Parkiran dengan kemiringan 300 dan 450 

 
Gambar 4.39 Parkiran 30° dan 45° 

(sumber gambar: Analisa penulis/sketsa, 2018) 

Keuntungan: 

Parkir dengan sudut 30° memudahkan pengguna kendaraan dalam melakukan 

parkir termasuk di dalam daerah yang intensif akan sirkulasi dan Kemiringan 

45° adalah pola parkir secara umum yang sering digunakan, cukup baik untuk 

daerah lahan yang relatif sempit cukup memudahkan pengguna kendaraan 

dalam keluar masuk kendaraan. 

Kekurangan: 

Pola parkiran tidak simetris dengan pencapaian langsung. 

Kurang efektif terhadap  bongkar muat barang dalam skala besar 

 Alternatif 2: Parkiran dengan kemiringan 00 dan 900 

 



 

Gambar  4.40 Parkiran 0° dan 90° 

(sumber gambar: Analisa penulis/sketsa, 2018) 

Keuntungan: 

Parkiran 0°, Untuk menghindari crossing dibutuhkan sirkulasi satu jalur 

pada area parkir dengan pola tersebut. Dan yang terakhir adalah sudut 

90°, pola parkir dengan sudut seperti ini sangat maksimal dalam 

pemanfaatan lahan parkir yang sempit hanya saja dalam penggunaan 

bagi pemilik kendaraan bermotor parkir dengan pola seperti ini terbilang 

lebih sulit dibanding pola parkir lain. Pola parkir dengan sudut seperti ini 

juga merupakan salah satu pola parkir yang sering digunakan selain dari 

pola parkir dengan sudut 45°. 

Kekurangan: 

Pola parkir 0° juga tidak menguntungkan untuk jalan yang sempit. 

Sebaliknya pada jalan dengan sirkulasi yang lebih lebar menguntungkan 

dengan pola parkir seperti ini tetapi secara efisiensi lahan pola parkir 

seperti ini tidak sangat ekonomis. 

Kesimpulan: 

Untukmemenuhiparkiran kendaraan, dipilih alternatif  90° agar lahan 

parkiran yang dibutuhkan dapat efektif  dalam pembongkaran muat barang. 

2. Analisa Parkiran Terhadap Kebisingan 

 Alternatif 1: Penurunan elevesai parkiran 

 
Gambar 4.41  Elevasi Parkiran 

(sumber gambar: Analisa penulis/sketsa, 2018) 

Keuntungan: 

Dengan menurunkan elevasi pada area parkir dapat mengurangi 

kebisingan pada kendaraan terhadap bangunan. 

Untuk topografi lokasi yang berkontur miring sangat tepat dengan 

menggunakan pola seperti ini. 

Kekurangan: 



 

Memiliki elevasi yang banyak yang dapat menyebabkan genangan air. 

 

 Alternatif 2: Penempatan vegetasi 

 
Gambar  4.42 Penempatan Vegetasi 

(sumber gambar: Analisa penulis/sketsa, 2018) 

Keuntungan: 

Dapat mengurangi kebisingan dan juga sebagai penedu parkiran 

Kekurangan: 

Membutuhkan vegetasi yang baik untuk penedu dan penyaring 

kebisingan. 

Kesimpulan: 

Dari kedua alternatif di atas yang dipilih adalah alternatif 2. 

4. Kebutuhan Luasan Parkiran 

Diasumsikan untuk pengunjung dan pengelola, pekerja serta  Angkutan barang 

Industri, 

1) Kendaraan pekerja : 

• Mobil: 

1 mobil kapasitas 4 orang pekerja. Asumsi pekerja  yang  480 

dengan mobil 5% = 21 mobil: 21 mobil / 4org x 3m x 5m = 81m²; 

• Motor: 

1 motor kapasitas 2 orang pekerja. Asumsi pekerja480 dengan 

motor 30% = 192motor: 192motor / 2 x 1m x 2m = 192m²; 

• 1  Bus kapasitas 32orang.Asumsi pekerja 480 dengan 40%= 129 pengguna =6(buah):  

6 x 3.5m x 13m = 273 m²; 

2) Kendaraan pengelola (Maneger dan staff  pengelola Industri): 

• Mobil: 



 

1 mobil kapasitas 4 orang. Asumsi pengelola industri berjumlah 

180 dengan mobil 30% = 54 mobil: 54mobil / 4org x 3m x 5m = 

810 m²; 

• Motor: 

1 motor kapasitas 2 orang.Asumsi pengelola 180orang dengan 

motor 40% = 72motor: 72motor / 2 x 1m x 2m = 72m²; 

• 1  Bus kapasitas 32orang.Asumsi pekerja 180 dengan 30%= 54 :32=1,6 > 2 buah bis. 

2x 3.5m x 13m = 91m²; 

3) Kendaraan pengankut barang industri. 

• Mobil pig up; 

Ukuran;  

Asumsi untuk jenis blok industri memerlukan 4 buah mobil pig  up, 

Jumlah unit industri =  12 unit. 

Untuk jumlah keseluruhan mobil=12  x  4   =  48 buah 

Ukuran luasan  =  4,7m  x  1,5 m   =7,05  x48  =339m²; 

• Mobil trak 

 

Asumsi untuk jenis blok industri memerlukan 1 buah mobil track box, 

Jumlah unit industri =  12 unit. 

Untuk jumlah keseluruhan mobil=12  x  1   =  12 buah 

Ukuran luasan   =2,2m  x   8,1  m = 18 m²  x   12   =216m²; 



 

Jadi,luas parkiran pekerja dan pengelola adalah = 81+192+273+810+72+91+339+216 

= 2074m²;x30%=622m²; 

Jadi untuk keseluruhan jumlah luasan parkiran =2074m²;+622m²=2696m²; 

4.6 Analisa Bangunan 

4.6.1 Analisa luasan bangunan dalam Industri 

Di dalam perencanaan  luasan bangunan dalam Pusat Industri mikro kota 

Kupang di Direncanakan terdapat bangunan sebagai fungsi utama produksi 

Industri,penunjang dan pendukung utama kegiatan industry mikro antara lain; 

 Bangunan  kantor pengelola utama              =   1    Bangunan 

 Bangunan kantor pengelola industri   =   12  Bangunan 

 Bangunan sarana utilitas                   =   6    Bangunan 

 Bangunan Industri                          =   24  Bangunan 

 Bangunan Pengontrol(pos Jaga)                  =   4   Bangunan 

 Bangunan kantin                                       =   12  Bangunan 

 Bangunan Rest area     =   3   Bangunan 

 Bangunan klinik     =   3    Bangunan 

 

4.6.2 Analisa Luasan Bangunan 

A. Bangunan kantor pengelola utama 

a) Ruang Manager utama  

Jumlah pemakai 1 orang , 

Kebutuhan ruang gerak untuk 1 orang = 1.5 m², 

Kebutuhan luas lantai untuk perabot 

1) 1 buah meja kerja kepala : (1,1x1.6) = 1.6 m² 

2) 1 kursi kepala : (0.5x0.5) = 0.25 m² 

3) 2 buah kursi tamu kepala : 2(0.4x0.4) = 0.32 m² 

4) 1 buah lemari arsip  : 1x1.7 = 3.4 m² 

5) 1 buah meja printer  : (0.5x1.2) = 0.6 m² 

Total luasan perabot untuk ruang kepala = 7.53 m² 

Diasumsikan sirkulasi orang dan perabot membutuhkan 30% dari 

kebutuhan ruangan = 30% x 9,03 m² = 11.11 m²; 

b) Ruang rapat  

Jumlah pemakai 7 orang  



 

Kebutuhan ruang gerak untuk 1 orang = 1.5 m², 7 x 1.5=10.5m² 

Kebutuhan luas lantai untuk perabot 

1 buah meja rapat  : (1,1x1.6) = 1.6 m² 

5 kursi rapat : (0.5x0.5) = 0.25 m² 

Total luasan perabot untuk ruang rapat =1.9 m² 

Diasumsikan sirkulasi orang dan perabot membutuhkan 30% dari 

kebutuhan ruangan = 30% x 12 m² = 15 m²; 

c) Ruang operator 

Jumlah pemakai 2 orang  

Kebutuhan ruang gerak untuk 1 orang = 1.5 m², 2 x 1.5=3m² 

Kebutuhan luas lantai untuk perabot 

1 buah meja  : (1,1x1.6) = 1.6 m² 

1 meja foto copy    :1,1x 1,1=  1,1m² 

2 kursi : (0.5x0.5) = 0.1 m² 

Total luasan perabot untuk ruang operator=2.8 m² 

Diasumsikan sirkulasi orang dan perabot membutuhkan 30% dari 

kebutuhan ruangan = 30% x 11 m² = 14 m²; 

d) Ruang kepala bagian Marketing,kepala bagian Keuangan,Ruang kepala 

baigan produksi 

Jumlah pemakai 1 orang  

Kebutuhan ruang gerak untuk 1 orang = 1.5 m², 

Kebutuhan luas lantai untuk perabot 

1 buah meja  : (1,1x1.6) = 1.6 m² 

1 lemari arsip    :1,1x 1,1=  1,1m² 

3 kursi : (0.5x0.5) = 0.15m² 

Total luasan perabot untuk ruang kepala bagian =2.9 m² 

Diasumsikan sirkulasi orang dan perabot membutuhkan 30% dari 

kebutuhan ruangan = 30% x 3.5m² = 15m²;x3=45m²; 

e) Ruang staff  

Jumlah pemakai 9  orang  

Kebutuhan ruang gerak untuk 1 orang = 1.5 m²,x 9=9.5m² 

Kebutuhan luas lantai untuk perabot 

10 buah meja  : (1,1x1.6) = 16 m² 

1 lemari arsip    :1,1x 1,1=  1,1m² 



 

9 kursi : (0.5x0.5) = 2.25m² 

Total luasan perabot untuk ruang staff =20 m² 

Diasumsikan sirkulasi orang dan perabot membutuhkan 30% dari 

kebutuhan ruangan = 30% x 29,5m² =33 m²; 

f) Ruang tamu 

Jumlah pemakai 9  orang  

Kebutuhan ruang gerak untuk 1 orang = 1.5 m²,x 9=9.5m² 

Kebutuhan luas lantai untuk perabot 

9 kursi : (0.5x0.5) = 2.25m² 

Total luasan perabot untuk ruang tamu =2.25 m² 

Diasumsikan sirkulasi orang dan perabot membutuhkan 30% dari 

kebutuhan ruangan = 30% x 12m² =15 m²;x2=30m²; 

g) Toilet  

Jumlah pemakai 3 orang  

Kebutuhan ruang gerak untuk 3  orang = 1.5 m²,x 3=4.5m² 

Kebutuhan luas lantai untuk perabot 

1) 3 buah closet duduk : 3(0.4x0.6) = 7,2 m² 

2) 1 buah wastafel  : 1(0.4x0.4) = 0.16 m² 

3) 1buah urinoir  : 1(0.4x0.4) = 0.16 m² 

Total luasan perabot untuk ruangan toilet pria dan wanita adalah = 

8.5m²; 

Diasumsikan sirkulasi orang dan perabot membutuhkan 30% dari 

kebutuhan ruangan = 30% x 13m² =16 m²;x2=30m²; 

h) Loby 

Jumlah pemakai 20 

Kebutuhan ruang gerak untuk 20  orang = 1.5 m²,x 20=30m² 

Diasumsikan sirkulasi orang membutuhkan 30% dari kebutuhan ruangan 

= 30% x 30m² =40m²; 

i) Jadi,total luas bangunan kantor pengelola adalah 

:11,1m²+15m²+14m²+45m²+20m²+30+30m²+40m²=205.1m² 

B. Bangunan pengelola unit Industri 

a) Ruang kepala umum pengelola 

Jumlah pemakai 1 orang  

Kebutuhan ruang gerak untuk 1  orang = 1.5 m² 



 

Kebutuhan luas lantai untuk perabot 

1 buah meja : (1,1x1.6) = 1.6 m² 

3 lemari arsip    :1,1x 1,1=  1,1m²x3buah=3,3m² 

5 kursi : (0.5x0.5) = 0.,31m² 

Total luasan perabot untuk =5,2 m² 

Diasumsikan sirkulasi orang dan perabot membutuhkan 30% dari 

kebutuhan ruangan = 30% x 6,7m² =9m²; 

Toilet ruang kepala umum pengelola industri 

1  buah kloset duduk  :(0.4x0.6) = 0.24 m² 

1 buah wastafel  : 1(0.4x0.4) = 0.16 m²; 

Diasumsikan sirkulasi orang dan perabot membutuhkan 30% dari 

kebutuhan ruangan = 30% x 0,4m² =1 m²; 

Jadi untuk keseluruhan ruang kepala pengelola unit industri=9+1 

=10m²; 

a) Ruang kepala bagian inovasi,kepala bagian manejemen 

karyawan 

Jumlah pemakai 1 orang  

Kebutuhan ruang gerak untuk 1 orang = 1.5 m², 

Kebutuhan luas lantai untuk perabot 

1 buah meja   : (1,1x1.6) = 1.6 m² 

1 lemari arsip    :1,1x 1,1=  1,1 m² 

3kursi  : (0.5x0.5) = 0.15m² 

Total luasan perabot untuk ruang kepala bagian = 2.9 m² 

Diasumsikan sirkulasi orang dan perabot membutuhkan 30% dari kebutuhan ruangan 

= 30% x 3.5m² = 15m²;x3=45 m²; 

b) Ruang administrasi 

Jumlah pengguna=1orang=1,5 m² 

Kebutuhan ruang gerak untuk 1 orang = 1.5 m², 

Kebutuhan luas lantai untuk perabot 

1 buah meja   : (1,1x1.6) = 1.6 m² 

1 lemari arsip    :1,1x 1,1=  1,1 m² 

3kursi  : (0.5x0.5) = 0.15m² 

Total luasan perabot untuk ruang kepala bagian = 2.9 m² 



 

Diasumsikan sirkulasi orang dan perabot membutuhkan 30% dari kebutuhan ruangan 

= 30% x 3.5m² = 15m 

c) Ruang staff 

Jumlah pengguna=2orang=3 m² 

Kebutuhan ruang gerak untuk 1 orang = 1.5 m², 

Kebutuhan luas lantai untuk perabot 

2buah meja   : (1,1x1.6) = 3,2 m² 

3 lemari arsip    :1,1x 1,1=  3,3 m² 

4kursi  : (0.5x0.5) = 0.1m² 

Total luasan perabot untuk ruang kepala bagian = 6,7m² 

Diasumsikan sirkulasi orang dan perabot membutuhkan 30% dari kebutuhan ruangan 

= 30% x 9,7m² = 13,4m² 

d) Toilet   

Toilet bangunan pengelola industri 

Jumlah pengguna 1 =1.5m² 

1  buah kloset duduk  :(0.4x0.6) = 0.24 m² 

1 buah wastafel   : 1(0.4x0.4) = 0.16 m²; 

Diasumsikan sirkulasi orang dan perabot membutuhkan 30% dari kebutuhan ruangan 

= 30% x 2m² =3 m²;x2  =6m² 

e) Jadi total luasan ruang untuk keseluruhan  bangunan kantor pengelola unit 

industri=10m²+45m²+15m²+13,4m²+6m²=89,4m² 

f) Jadi untuk jumlah keseluruhan unit kantor pengelola unit industri mikro kota kupang 

adalah 12buah  

12buah x 89,4m²=1072,8m² 

C. Bangunan kantin  

Tipe  1 

a) Dapur  

Jumlah pengguna=  5   orang=   7.5 m² 

Kebutuhan ruang gerak untuk 1 orang = 1.5 m², 

Kebutuhan luas lantai untuk perabot 

2  buah meja   : (0.7x0.7) = 1.4x2=2.8m² 

3  lemari   :1,1x 1,1=  3,3 m² 

Total luasan perabot untuk ruang dapur = 6,1m² 



 

Diasumsikan sirkulasi orang dan perabot membutuhkan 30% dari kebutuhan ruangan 

= 30% x 13,6m² = 17,6m² 

b) Pantri 

Jumlah pengguna   =  10 orang   =   15 m² 

Kebutuhan ruang gerak untuk 1 orang = 1.5 m², 

Kebutuhan luas lantai untuk perabot 

4 buah meja   : (0.7x0.7) = 1.4x2=5.6m² 

Total luasan perabot untuk ruang pantri =5.6 m² 

Diasumsikan sirkulasi orang dan perabot membutuhkan 30% dari kebutuhan ruangan 

= 30% x 20.6m² = 26,2m² 

c) Ruang makan 

Jumlah pengguna   =  30 orang   =   45 m² 

Kebutuhan ruang gerak untuk 1 orang = 15 m², 

Kebutuhan luas lantai untuk perabot 

6  buah meja   : (2.2x1.1) = 2,42x5=12,1m² 

30  bauh kursi ;(0.5x0.5)         =7,5m² 

1 buah wastafel  =1(0.4x0.4) = 0.16 m²; 

Total luasan perabot untuk ruang makan =20 m² 

Diasumsikan sirkulasi orang dan perabot membutuhkan 30% dari kebutuhan ruangan 

= 30% x 35m² = 46m² 

d) Toilet 

Jumlah pemakai 2 orang  

Kebutuhan ruang gerak untuk 2 orang = 1.5 m²,x 3=3m² 

Kebutuhan luas lantai untuk perabot 

2buah closet duduk : 3(0.4x0.6) = 7,2 m² 

1 buah wastafel  : 1(0.4x0.4) = 0.16 m² 

Total luasan perabot untuk ruangan toilet pria dan wanita adalah = 7.2m²; 

Diasumsikan sirkulasi orang dan perabot membutuhkan 30% dari kebutuhan ruangan 

= 30% x 10.2m² =13,4 m²; 

Jadi total luasan keseluruhan bangunan kantin=17,6+26,2+46+13,4=103,2m² 

Total jumlah Bangunan kantin = 4  buah 

Total luasan ruangan bangunan kantin=103,2m²x4  buah= 412,8m² 

D. Bangunan kantin  

Tipe  2 



 

a) Dapur  

Jumlah pengguna   =  5   orang   =   7.5 m² 

Kebutuhan ruang gerak untuk 1 orang = 1.5 m², 

Kebutuhan luas lantai untuk perabot 

2  buah meja   : (0.7x0.7) = 1.4x2=2.8m² 

3  lemari   :1,1x 1,1=  3,3 m² 

Total luasan perabot untuk ruang dapur = 6,1m² 

Diasumsikan sirkulasi orang dan perabot membutuhkan 30% dari kebutuhan ruangan 

= 30% x 13,6m² = 17,6m² 

b) Pantri 

Jumlah pengguna   =  10 orang   =   15 m² 

Kebutuhan ruang gerak untuk 1 orang = 1.5 m², 

Kebutuhan luas lantai untuk perabot 

4 buah meja   : (0.7x0.7) = 1.4x2=5.6m² 

Total luasan perabot untuk ruang pantri =5.6 m² 

Diasumsikan sirkulasi orang dan perabot membutuhkan 30% dari kebutuhan ruangan        

= 30% x 20.6m² = 26,2m² 

c) Ruang makan 

Jumlah pengguna   =  60 orang   =   90 m² 

Kebutuhan ruang gerak untuk 1 orang = 15 m², 

Kebutuhan luas lantai untuk perabot 

10 buah meja   : (0,8x2,2) =17,6m² 

60  buah kursi ;(0.5x0.5)         =15 m² 

1 buah wastafel  =1(0.4x0.4) = 0.16 m²; 

Total luasan perabot untuk ruang makan =32,76m² 

Diasumsikan sirkulasi orang dan perabot membutuhkan 30% dari kebutuhan ruangan 

= 30% x 47,76m² = 61,3m² 

d) Toilet 

Jumlah pemakai 2 orang  

Kebutuhan ruang gerak untuk 2 orang = 1.5 m²,x 3=3m² 

Kebutuhan luas lantai untuk perabot 

2buah closet duduk : 3(0.4x0.6) = 7,2 m² 

1 buah wastafel  : 1(0.4x0.4) = 0.16 m² 

Total luasan perabot untuk ruangan toilet pria dan wanita adalah = 7.2m²; 



 

Diasumsikan sirkulasi orang dan perabot membutuhkan 30% dari 

kebutuhan ruangan = 30% x 10.2m² =13,4 m²; 

e) Jadi total luasan keseluruhan bangunan 

kantin=17,6+26,2+61,3+13,4=118,5m² 

f) Total jumlah Bangunan kantin = 8  buah 

Total luasan ruangan bangunan kantin Tipe 2 

=118,5m²x8buah = 948 m² 

E. Bangunan Klinik Industri 

a) Ruang Tindakan 

Jumlah pengguna   =  5   orang   =   7.5 m² 

Kebutuhan ruang gerak untuk 1 orang = 1.5 m², 

Kebutuhan luas lantai untuk perabot 

2  buah Tempat Tidur   : (1x2) = 2x2=4m² 

Total luasan perabot untuk Tindakan =4m² 

Diasumsikan sirkulasi orang dan perabot membutuhkan 30% dari kebutuhan 

ruangan = 30% x 11,5m² =15m² 

b) Ruang Rawat 

Jumlah pengguna   =  3  orang   =   4.5 m² 

Kebutuhan ruang gerak untuk 1 orang = 1.5 m², 

Kebutuhan luas lantai untuk perabot 

2  buah Tempat Tidur   : (1x2) = 2x2=4m² 

Total luasan perabot untuk rawat=4 m² 

Diasumsikan sirkulasi orang dan perabot membutuhkan 30% dari kebutuhan 

ruangan = 30% x 9,5m² =12,5m² 

c) Ruang instalasi farmasi 

Jumlah pengguna   =  2 orang   =   3 m² 

Kebutuhan ruang gerak untuk 1 orang = 1.5 m², 

Kebutuhan luas lantai untuk perabot 

1  buah lemari: (1x2) = 1x2=2m² 

1  buah  meja :(0.70x1,2)=0,84m² 

Total luasan perabot untuk instalasifarmasi=2,84 m² 

Diasumsikan sirkulasi orang dan perabot membutuhkan 30% dari kebutuhan 

ruangan = 30% x 5,84m² =7,43m² 

 



 

d) Ruang obat 

Jumlah pengguna   =  2 orang   =   3 m² 

Kebutuhan ruang gerak untuk 1 orang = 1.5 m², 

Kebutuhan luas lantai untuk perabot 

1  buah lemari: (1x2) = 1x2=2m² 

1  buah  meja :(0.70x1,2)=0,84m² 

Total luasan perabot untuk instalasi farmasi=2,84 m² 

Diasumsikan sirkulasi orang dan perabot membutuhkan 30% dari kebutuhan 

ruangan = 30% x 5,84m² =7,43m² 

e) Ruang Tenaga kesehatan 

Jumlah pengguna   =  2 orang   =   3 m² 

Kebutuhan ruang gerak untuk 1 orang = 1.5 m², 

Kebutuhan luas lantai untuk perabot 

1  buah lemari: (1x2) = 1x2=2m² 

1  buah  meja :(0.70x1,2)=0,84m² 

2  buah sofa  ;(2x0.6)= 1.2x2 buah=2.4 m² 

2  buah Tempat Tidur  : (1x2) = 2x2=4 m² 

Total luasan perabot untuk instalasifarmasi=9.5m² 

Diasumsikan sirkulasi orang dan perabot membutuhkan 30% dari kebutuhan 

ruangan = 30% x 11.5m² =15m² 

f) Toilet 

Jumlah pemakai 2 orang  

Kebutuhan ruang gerak untuk 2 orang = 1.5 m²,x 3=3m² 

Kebutuhan luas lantai untuk perabot 

2buah closet duduk : 3(0.4x0.6) = 7,2 m² 

1 buah wastafel  : 1(0.4x0.4) = 0.16 m² 

Total luasan perabot untuk ruangan toilet pria dan wanita adalah = 7.2m²; 

Diasumsikan sirkulasi orang dan perabot membutuhkan 30% dari kebutuhan ruangan 

= 30% x 10.2m² =13,4 m²; 

g)               Dapur  

Jumlah pengguna =  2   orang=   3 m² 

Kebutuhan ruang gerak untuk 1 orang = 1.5 m², 

Kebutuhan luas lantai untuk perabot 

2  buah meja   : (0.7x0.7) = 1.4x2=2.8m² 



 

3  lemari   :1,1x 1,1=  3,3 m² 

Total luasan perabot untuk ruang dapur = 6,1m² 

Diasumsikan sirkulasi orang dan perabot membutuhkan 30% dari kebutuhan ruangan 

= 30% x 9,6m² = 13,6m² 

h) Jadi total luasan keseluruhan bangunan Klinik 

=15+12.5+7.43+7.43+15+13.4+13.6=76.63m² 

i) Total jumlah Bangunan Klinik = 3  buah 

Total luasan ruangan bangunan Klinik Industri =76.63 

m²x 3 buah = 230.79 m² 

 

F. Bangunan Rest Area 

a)  Ruang istirahat Pekerja Pria /Wanita 

Jumlah pengguna   =  16  orang   =   24 m² 

Kebutuhan ruang gerak untuk 1 orang = 1.5 m², 

Kebutuhan luas lantai untuk perabot 

16 buah Tempat Tidur   : (1x2) = 2x16=32m² 

Total luasan perabot untuk ruang istirahat  =32m² 

Diasumsikan sirkulasi orang dan perabot membutuhkan 30% dari kebutuhan 

ruangan = 30% x 56m² =72.8m² 

 

b) Ruang Rest aera/santai Pekerja Pria /Wanita 

Jumlah pengguna   =  16  orang   =   24 m² 

Kebutuhan ruang gerak untuk 1 orang = 1.5 m², 

Kebutuhan luas lantai untuk perabot 

2 buah meja bliyard  : (1x2) = 2x2=4m² 

2  buah meja   : (0.7x0.7) = 1.4x2=2.8m² 

Total luasan perabot untuk ruang Rest Area/santai  =7m² 

Diasumsikan sirkulasi orang dan perabot membutuhkan 30% dari kebutuhan 

ruangan = 30% x 31m² =40.3m² 

c) Toilet 

Jumlah pemakai 2 orang  

Kebutuhan ruang gerak untuk 2 orang = 1.5 m²,x 3=3m² 

Kebutuhan luas lantai untuk perabot 

2buah closet duduk : 3(0.4x0.6) = 7,2 m² 



 

1 buah wastafel  : 1(0.4x0.4) = 0.16 m² 

Total luasan perabot untuk ruangan toilet pria dan wanita adalah = 7.2m²; 

Diasumsikan sirkulasi orang dan perabot membutuhkan 30% dari kebutuhan 

ruangan = 30% x 10.2m² =13,4 m²; 

d) Jadi total luasan keseluruhan bangunan Rest Area  

=72.8+40.3+13.4=126.5m² 

e) Total jumlah Bangunan Klinik = 3  buah 

Total luasan ruangan bangunan Rest Area industry 

=126.3m²x 3 buah = 379.5 m² 

 

G. Bangunan Sarana Utilitas(pembangkit listrik) 

Diasumsikan terdapat 2 buah pembangkit listrik yang mengunakan 

mesin diesel  

 Ukuran mesin 3mx2m=6m² 

 Kebutuhan ruang gerak untuk 1 orang = 1.5 m², total luas ruang 

gerak = 2 x 1.5 m² = 3m²; 

 Diasumsikan sirkulasi orang dan perabot membutuhkan 30% dari 

luas gerak = 30% x 9 m² = 3 m²; 

Luas ruangan = Total luasan perabot + Total luas sirkulasi 

= 9m² +3 m² = 12 m²; 

Untuk 2 bangunan sarana utilitas jaringan listrik 

2x12 m²;=24 m²; 

H. Bangunan industry 

1. Bangunan Industri Perakitan Sofa 

a) Ruang Penyimpanan Bahan utama 

Jumlah pengguna   =  5   orang   =   7.5 m² 

Kebutuhan ruang gerak untuk 1 orang = 1.5 m², 

Kebutuhan luas lantai untuk perabot 

   1 Ufuk kayu alas bahan (2,2x2,8)=6,16m 

1 lemari (1,1x0,8)=0,88m² 

Total luasan perabot untuk Tindakan =4 m² 



 

Diasumsikan sirkulasi orang dan perabot membutuhkan 30% dari kebutuhan 

ruangan = 30% x 11,5m² =15m² 

 

b) Ruang Loker karyawan Pria/Wanita  

Jumlah pengguna   =  3  orang   =   4.5 m² 

Kebutuhan ruang gerak untuk 1 orang = 1.5 m², 

Kebutuhan luas lantai untuk perabot 

 4  lemari pakaian 1x0.6= 0.6 m²  x  4buah  = 2.4 m² 

6  bilik ganti  1x1 = 1 m²  x 6  buah = 6 m² 

Total luasan perabot untuk Ruang loker =6.4 m² 

Diasumsikan sirkulasi orang dan perabot membutuhkan 30% dari kebutuhan 

ruangan = 30% x 10.9m² =15m² 

 

c) Ruang Penyimpanan Bahan Perakitan  

Jumlah pengguna   =  2 orang   =   3 m² 

Kebutuhan ruang gerak untuk 1 orang = 1.5 m², 

Kebutuhan luas lantai untuk perabot 

4 lemari (1,1x0,8)=0,88m²  x  4  buah =  3.52 m² 

Total luasan perabot untuk ruang penyimpanan perakitan  =3.52 m² 

Diasumsikan sirkulasi orang dan perabot membutuhkan 30% dari kebutuhan 

ruangan = 30% x 6.52m² =8.52m² 

d) Ruang Penyimpanan hasil akir produksi 

Kebutuhan luas lantai untuk penyimpanan perabot 

12  unti  sofa  (1,1x0,8)=0,88m²  x  12  buah =  10.56m² 

Total luasan perabot untuk ruang penyimpanan perakitan  =10.56 m² 

Diasumsikan sirkulasi orang dan perabot membutuhkan 30% dari kebutuhan 

ruangan = 30% x 10.56m² =13.76m² 

 

e) Ruang produksi /perakitan  

                     Jumlah pemakai  20 orang pekerja; 

                     Asumsi kebutuhan perabot: 

                    15 buah meja  

                    Penentuan luas ruangan 



 

                    Kebutuhan luas lantai untuk perabot: 

                     15 buah meja : (1.20x1.2) = 21.6m² 

 

Total luasan perabot untuk ruang produksi adalah = 21.6 m² 

Kebutuhan ruang gerak untuk 1 orang = 0.8 m², diasumsikan ada 20 orang 

pekerja. Kebutuhan gerak = 20 orang x 0.8 m² = 16 m²; 

Luas ruangan = Total luasan perabot + Total luas gerak bebas orang = 21.6 m² 

+ 16 m² = 37.6 m²; 

Diasumsikan sirkulasi orang dan perabot membutuhkan 30% dari luas ruangan 

= 30% x37.6m² = 11.28 m²; 

Jadi, total luas ruangan pantry adalah: 

= 37.6 m² + 11.28 m² = 48.88m²; 

f) Area pembuatan sponge/busa sofa  

Jumlah pengguna   =  5   orang   =   7.5 m² 

Kebutuhan ruang gerak untuk 1 orang = 1.5 m², 

Kebutuhan luas lantai untuk perabot 

    1 mesin bactst foam 1x2.5=2.5 m 

2 meja (1,1x0,8)=1.76m² 

Area penempatan triplex 3mx3m=9 m² 

Area pemotongan busa/sponge 3mx3m=9 m² 

Total luasan perabot untuk  area pembuatan busa =29.28 m² 

Diasumsikan sirkulasi orang dan perabot membutuhkan 30% dari 

kebutuhan ruangan = 30% x 32.5m² =37.6m² 

g) Toilet 

Untuk ruangan toilet terdiri dari: 

1) Toilet pria; 

2) Toilet wanita; 

Jumlah pemakai toilet pria yaitu 4 orang dan toilet wanita 4 orang; 

Asumsi kebutuhan perabot: 

1) 8 buah closet duduk; 

2) 6 buah wastafel; 

3) 4 buah urinoir; 



 

Penentuan luas ruangan 

Kebutuhan luas lantai untuk perabot: 

1) 8 buah closet duduk : 8(0.4x0.6) = 1.92 m² 

2) 6 buah wastafel  : 6(0.4x0.4) = 0.96 m² 

3) 4 buah urinoir  : 4(0.4x0.4) = 0.64 m² 

Total luasan perabot untuk ruangan toilet pria dan wanita adalah = 

3.52 m²; 

Kebutuhan ruang gerak untuk 1 orang =1.5 m², diasumsikan ada 4 

pria dan 4 wanita. Kebutuhan ruang gerak = 8 orang x 1.5 m² = 12.00 

m²; 

Luas ruang = Total luasan perabot + Total luasan gerak bebas orang 

= 3.52 m² + 12.00 m² = 15.52 m²; 

Diasumsikan sirkulasi orang dan perabot membutuhkan 30% dari 

luas ruangan = 30% x 15.52 m² = 4.66 m²; 

Jadi, total luas ruangan toilet pria dan wanita adalah: 

= 15.52 m² + 4.66 m² = 20.18 m²; 

h) Jadi untuk keseluruhan bangunan industry Perakitan sofa 

=15+15+3.52+13.76+48.88+37.6+20.18=153.62m² 

i) Total jumlah Bangunan indutri perakitan sofa = 8  buah 

Total luasan ruangan bangunan  industry perakitan sofa =153m²x 8 

buah = 1229 m² 

 

2. Bangunan Industri Mebel Kayu 

a) Ruang Penyimpanan Bahan utama 

    Kebutuhan luas lantai untuk perabot 

Ufuk kayu alas bahan kayu dan tripleks(2,2x2,8)=6,16m x 2 = 13,4 m² 

Total luasan  =4 m² 

Diasumsikan sirkulasi orang dan perabot membutuhkan 30% dari kebutuhan 

ruangan = 30% x 11,5m² =15m 

b) Ruang Loker karyawan Pria/Wanita  

Jumlah pengguna   =  3  orang   =   4.5 m² 

Kebutuhan ruang gerak untuk 1 orang = 1.5 m², 

Kebutuhan luas lantai untuk perabot 

 4  lemari pakaian 1x0.6= 0.6 m²  x  4buah  = 2.4 m² 



 

6  bilik ganti  1x1 = 1 m²  x 6  buah = 6 m² 

Total luasan perabot untuk Ruang loker =6.4 m² 

Diasumsikan sirkulasi orang dan perabot membutuhkan 30% dari kebutuhan 

ruangan = 30% x 10.9m² =15m² 

 

c) Ruang Penyimpanan Bahan Perakitan  

Jumlah pengguna   =  2 orang   =   3 m² 

Kebutuhan ruang gerak untuk 1 orang = 1.5 m², 

Kebutuhan luas lantai untuk perabot 

4 lemari (1,1x0,8)=0,88m²  x  4  buah =  3.52 m² 

Total luasan perabot untuk ruang penyimpanan perakitan  =3.52 m² 

Diasumsikan sirkulasi orang dan perabot membutuhkan 30% dari kebutuhan 

ruangan = 30% x 6.52m² =8.52m² 

d) Ruang Penyimpanan hasil akir produksi 

Kebutuhan luas lantai untuk penyimpanan perabot 

12  unti  sofa  (1,1x0,8)=0,88m²  x  12  buah =  10.56m² 

Total luasan perabot untuk ruang penyimpanan perakitan  =10.56 m² 

Diasumsikan sirkulasi orang dan perabot membutuhkan 30% dari kebutuhan 

ruangan = 30% x 10.56m² =13.76m² 

 

e) Ruang produksi /perakitan  

                     Jumlah pemakai  20 orang pekerja; 

                     Asumsi kebutuhan perabot: 

                    15 buah meja  

                    Penentuan luas ruangan 

                    Kebutuhan luas lantai untuk perabot: 

                     15 buah meja : (1.20x1.2) = 21.6m² 

 

Total luasan perabot untuk ruang produksi adalah = 21.6 m² 

Kebutuhan ruang gerak untuk 1 orang = 0.8 m², diasumsikan ada 20 orang 

pekerja. Kebutuhan gerak = 20 orang x 0.8 m² = 16 m²; 

Luas ruangan = Total luasan perabot + Total luas gerak bebas orang = 21.6 m² 

+ 16 m² = 37.6 m²; 



 

Diasumsikan sirkulasi orang dan perabot membutuhkan 30% dari luas ruangan 

= 30% x37.6m² = 11.28 m²; 

Jadi, total luas ruangan pantry adalah: 

= 37.6 m² + 11.28 m² = 48.88m²; 

f) Area pembuatan sponge/busa sofa  

Jumlah pengguna   =  5   orang   =   7.5 m² 

Kebutuhan ruang gerak untuk 1 orang = 1.5 m², 

Kebutuhan luas lantai untuk perabot 

    1 mesin bactst foam 1x2.5=2.5 m 

2 meja (1,1x0,8)=1.76m² 

Area penempatan triplex 3mx3m=9 m² 

Area pemotongan busa/sponge 3mx3m=9 m² 

Total luasan perabot untuk  area pembuatan busa =29.28 m² 

Diasumsikan sirkulasi orang dan perabot membutuhkan 30% dari 

kebutuhan ruangan = 30% x 32.5m² =37.6m² 

g) Toilet 

Untuk ruangan toilet terdiri dari: 

3) Toilet pria; 

4) Toilet wanita; 

Jumlah pemakai toilet pria yaitu 4 orang dan toilet wanita 4 orang; 

Asumsi kebutuhan perabot: 

4) 8 buah closet duduk; 

5) 6 buah wastafel; 

6) 4 buah urinoir; 

Penentuan luas ruangan 

Kebutuhan luas lantai untuk perabot: 

4) 8 buah closet duduk : 8(0.4x0.6) = 1.92 m² 

5) 6 buah wastafel  : 6(0.4x0.4) = 0.96 m² 

6) 4 buah urinoir  : 4(0.4x0.4) = 0.64 m² 

Total luasan perabot untuk ruangan toilet pria dan wanita adalah = 

3.52 m²; 



 

Kebutuhan ruang gerak untuk 1 orang =1.5 m², diasumsikan ada 4 

pria dan 4 wanita. Kebutuhan ruang gerak = 8 orang x 1.5 m² = 12.00 

m²; 

Luas ruang = Total luasan perabot + Total luasan gerak bebas orang 

= 3.52 m² + 12.00 m² = 15.52 m²; 

Diasumsikan sirkulasi orang dan perabot membutuhkan 30% dari 

luas ruangan = 30% x 15.52 m² = 4.66 m²; 

Jadi, total luas ruangan toilet pria dan wanita adalah: 

= 15.52 m² + 4.66 m² = 20.18 m²; 

h) Jadi untuk keseluruhan bangunan industry Perakitan sofa 

=15+15+3.52+13.76+48.88+37.6+20.18=153.62m² 

i) Total jumlah Bangunan indutri perakitan sofa = 8  buah 

Total luasan ruangan bangunan  industry perakitan sofa =153m²x 8 

buah = 1229 m² 

3. Bangunan Industri konveksi Pakaian 

a) Ruang Penyimpanan Bahan utama 

Jumlah pengguna   =  5   orang   =   7.5 m² 

Kebutuhan ruang gerak untuk 1 orang = 1.5 m², 

Kebutuhan luas lantai untuk perabot 

   1 Ufuk kayu alas bahan (2,2x2,8)=6,16m 

1 lemari (1,1x0,8)=0,88m² 

Total luasan perabot untuk Tindakan =4 m² 

Diasumsikan sirkulasi orang dan perabot membutuhkan 30% dari kebutuhan 

ruangan = 30% x 11,5m² =15m² 

 

b) Ruang Loker karyawan Pria/Wanita  

Jumlah pengguna   =  3  orang   =   4.5 m² 

Kebutuhan ruang gerak untuk 1 orang = 1.5 m², 

Kebutuhan luas lantai untuk perabot 

 4  lemari pakaian 1x0.6= 0.6 m²  x  4buah  = 2.4 m² 

6  bilik ganti  1x1 = 1 m²  x 6  buah = 6 m² 

Total luasan perabot untuk Ruang loker =6.4 m² 



 

Diasumsikan sirkulasi orang dan perabot membutuhkan 30% dari kebutuhan 

ruangan = 30% x 10.9m² =15m² 

 

c) Ruang Penyimpanan Bahan Perakitan  

Jumlah pengguna   =  2 orang   =   3 m² 

Kebutuhan ruang gerak untuk 1 orang = 1.5 m², 

Kebutuhan luas lantai untuk perabot 

4 lemari (1,1x0,8)=0,88m²  x  4  buah =  3.52 m² 

Total luasan perabot untuk ruang penyimpanan perakitan  =3.52 m² 

Diasumsikan sirkulasi orang dan perabot membutuhkan 30% dari kebutuhan 

ruangan = 30% x 6.52m² =8.52m² 

d) Ruang Penyimpanan hasil akir produksi 

Kebutuhan luas lantai untuk penyimpanan perabot 

12  unti  sofa  (1,1x0,8)=0,88m²  x  12  buah =  10.56m² 

Total luasan perabot untuk ruang penyimpanan perakitan  =10.56 m² 

Diasumsikan sirkulasi orang dan perabot membutuhkan 30% dari kebutuhan 

ruangan = 30% x 10.56m² =13.76m² 

 

e) Ruang produksi /perakitan  

                     Jumlah pemakai  20 orang pekerja; 

                     Asumsi kebutuhan perabot: 

                    15 buah meja  

                    Penentuan luas ruangan 

                    Kebutuhan luas lantai untuk perabot: 

                     15 buah meja : (1.20x1.2) = 21.6m² 

 

Total luasan perabot untuk ruang produksi adalah = 21.6 m² 

Kebutuhan ruang gerak untuk 1 orang = 0.8 m², diasumsikan ada 20 orang 

pekerja. Kebutuhan gerak = 20 orang x 0.8 m² = 16 m²; 

Luas ruangan = Total luasan perabot + Total luas gerak bebas orang = 21.6 m² 

+ 16 m² = 37.6 m²; 

Diasumsikan sirkulasi orang dan perabot membutuhkan 30% dari luas ruangan 

= 30% x37.6m² = 11.28 m²; 



 

Jadi, total luas ruangan pantry adalah: 

= 37.6 m² + 11.28 m² = 48.88m²; 

f) Area pembuatan sponge/busa sofa  

Jumlah pengguna   =  5   orang   =   7.5 m² 

Kebutuhan ruang gerak untuk 1 orang = 1.5 m², 

Kebutuhan luas lantai untuk perabot 

    1 mesin bactst foam 1x2.5=2.5 m 

2 meja (1,1x0,8)=1.76m² 

Area penempatan triplex 3mx3m=9 m² 

Area pemotongan busa/sponge 3mx3m=9 m² 

Total luasan perabot untuk  area pembuatan busa =29.28 m² 

Diasumsikan sirkulasi orang dan perabot membutuhkan 30% dari 

kebutuhan ruangan = 30% x 32.5m² =37.6m² 

g) Toilet 

Untuk ruangan toilet terdiri dari: 

5) Toilet pria; 

6) Toilet wanita; 

Jumlah pemakai toilet pria yaitu 4 orang dan toilet wanita 4 orang; 

Asumsi kebutuhan perabot: 

7) 8 buah closet duduk; 

8) 6 buah wastafel; 

9) 4 buah urinoir; 

Penentuan luas ruangan 

Kebutuhan luas lantai untuk perabot: 

7) 8 buah closet duduk : 8(0.4x0.6) = 1.92 m² 

8) 6 buah wastafel  : 6(0.4x0.4) = 0.96 m² 

9) 4 buah urinoir  : 4(0.4x0.4) = 0.64 m² 

Total luasan perabot untuk ruangan toilet pria dan wanita adalah = 

3.52 m²; 

Kebutuhan ruang gerak untuk 1 orang =1.5 m², diasumsikan ada 4 

pria dan 4 wanita. Kebutuhan ruang gerak = 8 orang x 1.5 m² = 12.00 

m²; 



 

Luas ruang = Total luasan perabot + Total luasan gerak bebas orang 

= 3.52 m² + 12.00 m² = 15.52 m²; 

Diasumsikan sirkulasi orang dan perabot membutuhkan 30% dari 

luas ruangan = 30% x 15.52 m² = 4.66 m²; 

Jadi, total luas ruangan toilet pria dan wanita adalah: 

= 15.52 m² + 4.66 m² = 20.18 m²; 

h) Jadi untuk keseluruhan bangunan industry Perakitan sofa 

=15+15+3.52+13.76+48.88+37.6+20.18=153.62m² 

i) Total jumlah Bangunan indutri perakitan sofa = 8  buah 

Total luasan ruangan bangunan  industry perakitan sofa =153m²x 8 

buah = 1229 m² 

 

I. Bangunan penyimpanan / 

a) 1 mobil angkutan barang =3.5 x 13.Asumsi terdapat 144 kapasitas 

mobil 

b) Asumsi kebutuhan ruang  

144 buah mobil  =3.5  x  13 =6522 m² 

c) Penentuan luas ruangan 

Kebutuhan luas lantai untuk penyimpanan /pergudagan  

= 144 buahmobil: 144mobil / 2 orang  = 77.4 m²; 

J. Bangunan pengontrol Pos jaga  

a) Asumsi kebutuhan perabot: 

1) 1 buah  meja kerja; 

2) 2 buah kursi; 

3) 1 buah lemari arsip; 

b) Penentuan luas ruangan 

Kebutuhan luas lantai untuk perabot: 

1) 1 buah  meja kerja  : (0.8x2) = 1.6 m² 

2) 2 buah kursi  : 2(0.4x0.4) = 0.32 m² 

3) 1 buah lemari arsip  : (0.6x1.2) = 0.72 m² 

Total luasan perabot untuk ruang Pos jaga  adalah = 2.64m² 

c) Kebutuhan ruang gerak untuk 1 orang = 1.5 m², diasumsikan untuk 4 

penjaga = 20%. Kebuthan  ruang gerak = 4 x 1.5 m² +20%= 6+1.2=7.2 

m²; 



 

d) Luas ruang = Total luasan perabot + Total luas gerak bebas orang = 2.64 

m² + 7.2 m² = 13.6m²; 

e) Diasumsikan sirkulasi orang dan perabot membutuhkan 30% dari luas 

ruangan = 30% x 13.6 m² = 4.08m²; 

f) Jadi, total luas ruangan pos jaga adalah: 

= 13.6 m² + 4.08 m² = 18.4 m²; 

Untuk Pos Jaga diasumsikan sebanyak 6 buah 

18.4   x   6   =110.4 m²; 

 

4.5.5 Analisa Bentuk Dan Tampilan 

ANALISA BENTUK DAN TAMPILAN BANGUNAN PADA BANGUNAN 

INDUSTRI  

A. Analisa bentuk dasar 

Keberadaan arsitektur tentu saja tidak terlepas dari olah bentuk dasar, seperti; 

bentuk segitiga, bentuk lingkaran, dan bentuk persegi. 

Dalam analisa bentuk dan tampilan masa bangunan Industri akan dipengaruhi 

oleh dasar berikut: 

1) Existing condition atau keadaan lingkungan sekitar; 

2) Bentuk tapak; 

3) Fungsi dan peran  dari perencanaan bangunan industry ; 

4) Fleksibel dan efektif tapak perencanaan. 

 

Sebelum menentukan massa bangunan yang akan dibangun, terlebih dahulu 

dianalisa bentuk dasar bangunan seperti pada tabel berikut: 

Tabel  Bentuk Dasar Bangunan 

Bentuk Keuntungan Kerugian 

Segi Tiga 

 

 

a) Bentuk stabil dan 

berkarakter kuat 

b) Mudah digabungkan 

menjadi bentuk-bentuk 

geometris lain (misalnya 

segienam, segidelapan, 

dsb) 

a) Kurang efisien 

b) Fleksibilitas ruang 

kurang 

c) Layout ruang sulit 



 

c) Orientasi ruang pada tiap-

tiap sudutnya 

d) Pengembangan ruang pada 

ketiga sisinya 

Segi Empat 

 

 

 

 

 

a) Bentuk statis 

b) Mudah dikembangkan 

kesegala arah 

c) Orientasi ruang pada 

keempat sisi pembatasnya 

d) Layout ruang bik dan 

mudah 

e) Ruang memiliki efisiensi 

yang tinggi, mudah 

digabungkan dengan 

bentuk lain 

a) Orientasi ruang 

cenderung statis 

Lingkaran 

 

 

 

 

 

 

a) Bentuk halus dan informal 

b) Orientasi ruang memusat 

dan statis 

c) Visulisasi yang optimal 

a) Sulit di 

kembangkan 

b) Fleksibilitas ruang 

rendah 

c) Sulit digabungkan 

dengan bentuk lain 

d) Layout ruang sulit 

Tabel 4.6 
Analisa Bentuk Dasar Bangunan 

Sumber : Architecture Form, Space And Order oleh Franci D.K Chin 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Alternatif 1: penggabungan bentuk antara  lingkaran dan segiempat  

 

 

 

 

Gambar 4.43 

sumber gambar: google download onduline./date download  2018) 

: Analisa penulis/sketsa, 2018) 

Alternatif2:pengabungan antara bentuk segitiga dan kotak 

`  

 

 

Gambar 4.44 

sumber gambar: google download onduline./date download  2018) 

analisa penulis 2018 

Perancangan dan Perencanaan bentuk tampilan bangunan Industri menerapkan 

bentuk-bentuk dinamis dan juga mengikuti bentuk-bentuk yang biasa 

digunakan pada arsitektur bangunan industri. 



 

Bentuk yang akan ditampilkan merupakan titik awal bentuk-bentuk arsitektur 

bangunan industry   yang direncanakan, mulai dari bentuk segitiga, bentuk 

persegi dan juga lingkaran pada bidang bangunan yang bercirikan  oleh konsep 

dasar.  

Analisa Stuktur Dan Konstruksi 

A. Sub struktur 

Sub struktur adalah bagian mendukung struktur; pondasi/bagian atau struktur 

bertindak sebagai dukungan, dasar, atau pondasi/Kerangka dasar atau landasan 

yang mendukung suprastruktur, dan didukung oleh infrastruktur Sebuah 

Bangunan tidak dapat begitu saja didirikan langsung diatas permukaan tanah, 

untuk itu diperlukan adanya struktur bangunan bawah yang disebut pondasi. 

Sedangkan pondasi adalah bagian dari bangunan yang berfungsi mendukung 

seluruh berat dari bangunan dan meneruskannya ke tanah dibawahnya. Untuk 

membuat fondasi diperlukan galian tanah. Berikut ini adalah beberapa 

alternatif pondasi. 

a) Pondasi lajur/menerus 

Pondasi ini digunakan oleh sebagian besar rumah satu lantai. Pondasi ini 

dipasang menerus sepanjang dinding bangunan untuk mendukung dinding 

serta kolom-kolom berdekatan dan dapat membantu kekuatan lantai agar 

lantai tidak bergeser. 

 

 

 

 

 

Gambar  4.45 Pondasi lajur 

(sumber gambar: Analisa penulis/sketsa, 2018) 

 

b) Pondasi foot plat 



 

Pondasi foot plat dipergunakan pada kondisi tanah dengan daya 

dukungtanah (sigma) antara: 1,5 – 2,00 kg/cm2. Pondasi foot biasanya 

di terapkan di bangunan 2 lantai atau lebih, dimana kaki kaki beton 

dengan kelebaran tertentu di posisikan di bagian bagian struktur utama, 

dimana struktur utama ini yang menahan beban vertikal yang kemudian 

disalurkan ke bagian bawah atau tanah keras, di ikat menjadi satu 

kesatuan penyalur beban dengan sloof beton. 

   

Gambar Pondasi foot plat 
 

Gambar 4.46 

(sumber gambar: googlesarching, 2018) 

c) Pondasi tiang pancang 

Tiang pancang saat ini banyak digunakan di Indonesia sebagai pondasi 

bangunan, seperti jembatan, gedung bertingkat, pabrik atau gedung-

gedung industri, menara, dermaga, bangunan mesin-mesin berat,  dll. 

Dimana semuanya merupakan konstruksi-konstruksi yang memiliki 

dan menerima beban yang relatif berat. Penggunaan tiang pancang 

untuk konstruksi biasanya bertitik tolak pada beberapa hal mendasar 

seperti anggapan adanya beban yang besar sehingga pondasi langsung 

jelas tidak dapat digunakan, kemudian jenis tanah pada lokasi yang 

bersangkutan relatif lunak (lembek) sehingga pondasi langsung tidak 

ekonomis lagi untuk dipergunakan. 



 

 

Gambar 4.47 Pondasi tiang pancang 

(sumber gambar: Analisa penulis/sketsa, 2018) 

Kesimpulan: 

Pondasi yang digunakan untuk perancanganbangunan industri Kota 

Kupang adalah pondasi footplat dan pondasi lajur. 

 

d) Analisa sub struktur juga mewakili dasar lantai dari bangunan. Dengan 

ini perancangan ini mengasumsikan penggunaan bahan pada lantai atau 

material yang akan dipilih: 

1) Keramik dengan corak warna atau memadukan berbagai macam 

warna untuk aplikasi lantai yang memiliki fungsi yang berbeda 

untuk setiap lantai : 

 
Gambar  4.47 Keramik lantai 

(sumber gambar: Analisa penulis, 2018) 

2) Keramik dengan motif tektur kayu pada aplikasi lantai agar terlihat 

lebih alami dan mempunyai ciri khusus terhadap lantai: 



 

 
Gambar 4.48  Keramik lantai (motif kayu) 

(sumber gambar: Analisa penulis, 2018) 

Kesimpulan:  

Dari kedua aplikasi lantai yang di atas, yang dipilih adalah lantai 

keramik. karena akan  memberikan kenyamanan dan keamanan pada 

pekerja Bangunan Industri; 

e) Analisa penggunaan paving terhadap tapak: 

1) Paving dengan corak warna atau memadukan berbagai macam 

warna untuk aplikasi paving di tapak yang untuk menandai fungsi 

dan batas terhadap kegiatan industry yang berlansung: 

 

 
Gambar  4.49 Paving corak warna 

(sumber gambar: Analisa penulis, 2018) 

2) Perpaduan paving dengan rumput taman yang memberikan kesan 

sejuk dan nuansa alami serta menampilkan ciri arsitektur hijau: 

 



 

 
Gambar 4.50 

Paving dan rumput 

(sumber gambar: Analisa penulis, 2015) 

Kesimpulan:  

Dari kedua aplikasipaving yang di atas, yang dipilih adalah paving 

dengan rumput taman aplikasi paving tersebut dipilih  karena memiliki 

fungsi pada penataan tapak bangunan sekitar industriseperti cepat 

menyerap air dan memperidah untuk kawasan bangunan Industri ; 

B. Supper struktur 

Supper struktur berupa kolom, balok struktur dan juga dinding, berikut 

sistem jenis-jenis supper struktur: 

Penggunaan struktur pada banguan Industri Kupang adalah Rigid frame, 

struktur rangka yang mempunyai sistem joint yang kokoh (rigid) dan kuat 

terbuat dari beton, baja,  kombinasi beton dan baja. Kompenen-komponen 

pada struktur rigid frame, antara lain: 

 

 
Gambar 4.51 Struktur rigid frame 

(sumber gambar: Analisa penulis, 2018) 

1) Kolom struktur: 

KOLOM 
 

BALOK INDUK 
 BALOK ANAK 

 

PLAT LANTAI 
 

FLOOR DECK 
LANATAI 

 



 

Menggunakan material beton, digunakan untuk memikul beban 

secara langsung baik beban vertikal maupun beban horisontal dan 

disalurkan ke dalam tanah; 

2) Balok: 

Balok induk dan balok anak menggunakan material baja, untuk 

Aplikasi penggunaan material terhadap dinding bangunan: 

a) Alucopan plate; 

Bahan ini cukup baik, karena tahan terhadap korosi (karat), 

ringan dan mudah dalam pengerjaannya. 

C. Upper struktur 

Merupakan struktur bangunan yang terdiri dari konstruksi atap yang terdiri 

dari konstruksi kuda-kuda dan gording. Secara umum, upper struktur 

berfungsi sebagai pelindung bangunan. 

 
Gambar 4.52 Jenis atap 

(sumber gambar: Analisa penulis, 2018) 

 

1) Pemilihan jenis atap untuk bangunan Industri Kota Kupang adalah 

atap limas. 

Gambar  Jenis atap datar 

(sumber gambar: Analisa penulis, 2018) 

2) Rangka atap menggunakan rangka baja: 

 



 

Gambar 4.53 Rangka atap limas 

(sumber gambar: Analisa penulis, 2018) 

3) Pengunaan bahan penutup dinding: 

Bondeks . Bahan ini cukup baik, karena tahan terhadap korosi 

(karat), ringan dan mudah dalam pengerjaannya. 

 
Gambar 4.54 Bondeks penutup atap limas 

(sumber gambar: Analisa penulis/googlesaerching, 2018) 

Analisa Utilitas 

 

Analisa Kebutuhan Air 

Kondisi Kawasan perencanaan, terlihat kering. Meskipun terdapat kali kecil 

disebelah lokasi yang tidak di manfaatkan. Ada beberapa alternatif sumber air 

yang dapt dipakai pada lokasi perencaan. 

Alternatif 1: PDAM 

 
Gambar  4.55 PDAM 

(sumber gambar: googlesearching/ date download, 2018) 

Keuntungan: 

a) Distribusi air relatif lancar; 

b) Klualitas air terjamin; 

Kelemhan: 

a) Penggunaan jaring pipa yang banyak; 

b) Harus menampung melalui bak tampungan; 

Alternatif 2: Kendaraan Dengan Tangki Air 



 

 
Gambar 4.56  Tangki Air 

(sumber gambar: googlesearching/ date download, 2018) 

Alternatif 2 

Keuntungan: 

a) Penggunaan sesui kebutuhan; 

b) Distribusi air yang lancar; 

Kelemahan: 

a) Biaya relatif mahal; 

b) Membutuhkan tampungan air yang laus; 

Alternatif 3: Pengunaan Bak Air Tadahan air Hujan

 
Gambar 4.57 

sumber gambar: google./date download  2018) 

Keuntungan;   a.Dapat menguragi biaya konsumsi  

                          b.penggunaan  air dapat dikontrol 

 Kerugian ;  a.  Biaya yang cukup besar 

                    b.perawatan bak air harus selalu intens 

Kesimpulan:Alternatif yang dipilih adalah alternatif  3. 

 

Analisa Sistem Distribusi Air Bersih, dan Air Kotor 

1) Sistem distribusi air bersih 

Adapun Alternatif penyediaan sistem penyediaan air bersih adalah : 

Alternatif 1:Menggunakan system up feed distribution. 



 

Arah aliran air direncanakan dengan arah keatas sehingga sumber atau 

tampungan air harus berada lebih rendah dari lubang distribusi.  

 

 

 

 

 

 
 

Gambar 4.58 
(sumber gambar:google downloads, 2018) 

 

System Up Feed Distribution 

Keuntungan: 

Pompa bekerja secara otomatis dan mudah dalam perawatan.  

Kerugian: 

Daerah Fluktuasi tekanan sangat besar dibandingkan dengan tangki atap 

dan jumlah air yang tersimpan dalam tangki tekan relatif sedikit. 

Alternatif 2 : Menggunakan system down feed distribution. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Gambar 4.59 System Down  Feed Distribution 
(sumber gambar:google downloads, 2018) 

Keuntungan: 

Tidak ada perubahan tekanan. Pompa   bekerja secara otomatis serta 

perawatannya sederhana. 

Kerugian: 

Membutuhkan ruang tambahan untuk tangki atas dan tangki bawah.  



 

Alternatif 3 

Sistem Pemanfaatan Air Hujan (SPAH)  

Curah hujan yang tinggi di daerah kota kupang  kebanyakan terbuang 

mengalir begitu saja ke sungai. Dalam rangka penyediaan air bersih di 

area kawasan industry dapat dikembangkan Sistem Pemanfaatan Air 

Hujan (SPAH) yang layak dikonsumsi oleh kebutuhan Kawasan Industri.  

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.60  

(sumber gambar:google downloads, 2018) 

Kesimpulan:  

Sistem yang digunakan yaitu system Pemanfaatan air hujan(SPAH) 

(Alternatif 3). 

 

2) Sistem distribusi air buangan/air kotor 

Air kotor terdiri dari 2 macam, yaitu grey water (air buangan yang berasal 

dari sink dapur, wastafel, floordrain kamar mandi) dan black water 

(berasal dari kloset). 

 

Analisa Sistem Penghawaan/Pengkondisian Udara 

A. Penghawaan alami  

Sistem pertukaran udara yang berlangsung secara alami melalui pintu, 

jendela dan ventilasi. Hal-hal yang perlu diperhatikan: 

1) Adanya ruang luar yang cukup untuk aliran udara segar; 

2) Usahakan mengalirkan udara secara merata ke seluruh ruang; 



 

3) Orientasi bangunan terhadap arah angin; 

 

B. Penghawaan buatan  

A. Sistem pertukaran udara yang menggunakan alat pengkondisian udara 

(Air Conditioning). Hal-hal yang perlu diperhatikan: 

1) Mempertimbangkan kebersihan udara, sirkulasi udara, sistem 

pencegahan bahaya kontaminasi melalui udara; 

2) Pengkondisian udara harus memenuhi persyaratan khusus sesuai 

dengan tingkat sterilisasi dan kaidah persyaratan medik secara 

umum dan sesuai dengan persyaratan pengudaraan; 

B. Fungsi AC, antara lain: 

1) Mengkondisikan udara di dalam ruang; 

2) Mengurangi kelembaban udara; 

3) Mengalirkan udara dengan kecepatan lebih kecil dari satu meter 

per detik; 

4) Membersihkan udara (dengan filter sistem); 

C. Sistem pada AC ditinjau dari segi pelayanan dibagi atas dua, yaitu AC 

sentral dan AC unit. 

1) AC sentral: 

Keuntungan:  Sistem ini lebih hemat energi listrik. 

Kerugiannya: 

a) Tidak dapat mengatur suhu udara sesuai keinginan masing-

masing; 

b) Karena sistem ini berasal dari satu titik pusat maka, selama 

mesin bergerak, diruang-ruang akan tersalur udara; 

c) Pengaturan pemakain kebutuhan udara tidak bisa sesuai 

keinginan pemakai masing-masing ruang. 

2) Chiller AC central dan AC unit 

Kelebihan AC central: Semua pengunjung dapat merasakan sejuk 

didalam bangunan tanpa harus mengatur suhu AC. 

Kekurangan AC central: Pengunjung tidak dapat mengatur sesuai 

keinginan masing-masing. 



 

 
Gambar  4.61 Chiller AC Sentral 

(Sumber: gogglesearcing/datedownload, 2018) 

 

Kelebihan AC unit: Pemakai dapat mengatur sendiri sesuai 

keinginannya. 

Kekurangan AC unit: Kurang ekonomis karena pemakaian tergantung 

pada keinginan pemakaian masing-masing ruang (pengelolah). 

 

Gambar 4.62  AC Unit 

(Sumber: gogglesearcing/datedownload, 2018) 

 

Kesimpulan: Atas pertimbangan dari alternatif di atas, maka sistem 

penghawaan alami yang dipakai adalah dengan menggunakan kedua 

alternatif  alami tersebut. 

 

Analisa Jaringan Listrik  

Tenaga listrik yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan suatu bangunan 

dapat diperoleh dari dua sumber tenaga,yaitu: 

 

A. PLN 

Keuntungan pemakaian sumber tenaga PLN antara lain: 

a) Pengadaan awal lebih murah dibandingkan dengan sumber tenaga 

lainnya; 



 

b) Tidak menimbulkan dampak yang merugikan seperti pencemaran, 

getaran, kebisingan; 

c) Tidak membutuhkan ruang khusus untuk pengontrolan; 

 
Bagan  4.7  

Sistem distribusi listrik dari PLN 

(Sumber : Analisa Penulis, sketsa, 2018) 

 

B. Generator Set (Gen Set) 

Digunakan untuk keadaan emergency, misalnya terjadi pemadaman listrik 

PLN.  

Keuntungan: 

a) Tidak terbatas kapasitas KVA. 

b) Lamanya mesin beroperasi tergantung bahan bakar. 

Kerugian: 

a) Timbul noise (kebisingan) saat pengoperasian sebagia akibat dari getaran 

mesin; 

b) Perlu perawatan dan pengontrolan yang teratur; 

c) Diperlukannya bahan bakar untuk pengoperasian; 

Kesimpulan: 

Untuk penggunaan listrik pada bangunan industri ini yaitu menggunakan 

alternatif 1 dan 2. 

 

 Analisa Sistem Pencahayaan 

A. Pencahayaan alami  

Pencahayaan alami adalah pencahayaan yang bersumber dari matahari. 

Tujuan pemamfaatan cahaya matahari sebagai penerangan alami dalam 

bangunan adalah sebagai berikut: 

a) Menghemat energi dan biaya operasional bangunan; 



 

b) Menciptakan ruang yang sehat mengingat sinar matahari mengandung 

ultraviolet yang memberikan efek psikologis bagi manusia dan 

memperjelas kesan ruang; 

c) Mempergunakan cahaya alami sejauh mungkin ke dalam bangunan, baik 

sebagai sumber penerangan langsung maupun tidak langsung; 

Sinar matahari di Kota Kupang yang mempunyai intensitas tinggi adalah 

berkisar antara pukul 07.00 sampai pukul 19.00, berikutadalah beberapa 

teknik dalam mengantisipasi sinar matahari langsung kedalam bangunan: 

Alternatif 1: 

Bangunan berorientasikearah Utara-Selatan, dengan meminimalkan bukaan 

pada arah Timur-Barat.  

 

Alternatif 2: 

Menggunakan pepohonan untuk melindungi bangunan dari sinar matahari 

langsung. 

 

Kesimpulan: 

Alternatif yang dipakai, yaitu alternatif 2, karena dapat melindungi bangunan 

dari panas matahari secara langsung. 

 

B. Pencahayaan buatan 

1. Pencahayaan buatan  (lighting) 

Berikut ini adalah karakter lampu sesuai dengan warna sinarnya, antara 

lain sebagai berikut : 

a) Lampu Pijar 

 

Tabel  Keuntungan dan Kerugian Lampu Pijar 

Keuntungan Kerugian 

a) Ukuran filamen kecil, maka 

sumber cahaya dapat dianggap 

sebagai titik sehingga 

pengaturan distribusi cahaya 

a) Lumen per watt (efikasi) rendah. 

b) Umur pendek (750-1000 jam), 

makin rendah watt makin pendek 



 

lebih mudah. 

b) Perlengkapan sangat sederhana 

dan dapat ditanggani dengan 

sederhana. 

c) Pemakaian sangat luwes. 

d) Biaya awal rendah. 

e) Pengaturan intensitas cahaya 

(redup dan terang) mudah dan 

murah (dengan memakai 

dimmer) 

f) Tidak terpengaruh oleh suhu 

dan kelembaban 

g) Menampilkan warna-warna 

dengan sangat bagus 

 

umurnya. 

c) Untuk negara tropis, panas dari 

lampu akan menambah beban 

AC. 

d) Warna yang cenderung hangat 

(kemerahan), secara psikologis 

akan membuat suasana ruangan 

kurang sejuk. 

e) Hanya cocok untuk kebutuhan 

pencahayaan rendah. 

f) Menyalakan sebuah lampu pijar 

pada tegangan yang tidak sesuai 

dengan tegangan yang disarankan 

akan menyebabkan keuntungan 

an kerugian. 

Table 4.7 

Sumber: Fisika Bangunan oleh Prasasto Satwiko, 2009:201 

 

b) Lampu Fluorescent 

 

Tabel Keuntungan dan Kerugian Lampu Fluorescent 

Keuntungan Kerugian 

a) Efikasi (lumen per watt) 

tinggi. 

b) Awet (umur panjang), 

hingga 20.000 jam (dengan 

asumsi lama penyalaan 3 

jam setiap penyalaan). 

Makin sering dihidup-

matikan, umur semakin 

pendek. 

c) Bentuk lampu yang 

a) Output cahaya terpengaruh oleh 

suhu dan kelembaban 

b) Tidak mudah mengatur intensitas 

cahayanya dengan menggunakan 

dimmer. 

c) Warna keputihan cenderung tidak 

alami, terutama untuk warna kulit. 

d) Kecorobohan pemasangan balas 

sering menimbulkan bunyi dengung 



 

memanjang menerangi area 

yang lebih luas dengan 

cahaya baur. 

d) Untuk penerangan yang 

tidak menghendaki 

bayangan, lampu flurescent 

lebih baik disbanding lampu 

pijar. 

e) Warna cahaya yang 

cenderung putih dingin 

menguntungkan daerah 

tropis lembab, karena 

secara psikologis akan 

menyejukkan ruangan. 

yang mengganggu dan melelahkan 

e) Balas akan mengeluarkan cukup 

banyak panas yang membebani 

mesin pengondisi udara (air 

conditioner) 

f) Menimbulkan efek cahaya yang 

bergetar pada arus bolak-balik (ac), 

sedang pada lampu fluorescent yang 

terbuka memiliki efesiensi 95 %. 

g) Efesiensi lampu akan meningkat bila 

suhu dipertahankan tidak lebih dari 

40°C.  

Table 4.8 

Sumber: Fisika Bangunan oleh Prasasto Satwiko, 2009:203 

 

 

c) Lampu HID (High Intensity Discharge) 

 

Tabel  Keuntungan dan Kerugian Lampu HID 

Keuntungan Kerugian 

a) Efikasi lampu HID jauh 

lebih tinggi dibanding 

lampu pijar dan fluorescent 

b) Lebih awet dari lampu pijar 

dan kadang-kadang lebih 

awet dari fluorescent 

c) Pendistribusian cahaya 

lebih mudah dari pada 

lampu flurescent 

d) Biaya operasional sangat 

rendah 

a) Biaya awal sangat tinggi. 

b) Harga lampu lebih mahal dari jenis 

lain, hingga dapat mempengaruhi 

biaya pergantian lampu. 

c) Butuh balas yang dapat 

mengeluarkan suara mengganggu 

d) Lampu membutuhkan waktu sekitar 

8 menit untuk bersinar secara penuh. 

e) Beberapa lampu dapat mengeluarkan 

cahaya ungu-ultra yang 



 

e) Tidak seperti lampu 

flurescent, lampu HID tidak 

terpengaruh oleh variasi 

suhu dan kelembaban 

lingkungan. 

membahayakan kesehatan 

f) Lampu HID hanya cocok untuk 

ruangan dengan ketinggian langit-

langit sedang  (3-5m) sampai tinggi 

(>5m). 

Table 4.9 

Sumber: Fisika Bangunan oleh Prasasto Satwiko, 2009:204 

 

d) Lampu LED (Ligth Emmiting Diode) 

Tabel  Keuntungan dan Kerugian Lampu LED 

Keuntungan Kerugian 

a) Mempunyai warna yang dapat 

disesuaikan dengan kebutuhan 

tanpa menambah filter 

sehingga menghemat biaya 

b) Ukuran kecil, > 2 mm², 

sehingga dapat digabung-

gabungkan tanpa memerlukan 

banyak ruang. 

c) Dapat dihidup-matikan dengan 

cepat 

d) Dapat dihidup-matikan tanpa 

mengurangi umur. 

e) Mudah dipasang dimmer 

f) Mati perlahan-lahan, tidak 

mendadak 

g) Berumur panjang, 35.000-

50.000 jam 

h) Tahan goncangan 

i) Dap difokuskan dengan mudah 

tanpa tambahan alat 

j) Tidak mengandung merkuri.  

a) Saat ini harganya masih relative 

mahal 

b) Terpengaruh oleh suhu 

c) Peka terhadap tegangan listrik 

d) Kualitas warna sering 

menyebabkan warna objek tidak 

alami karena spectrum cahaya 

LED berbeda dengan lampu pijar 

dan matahari. 

e) Blue hazard, lampu LED biru dan 

putih diduga memancarkan 

cahaya di atas persyaratan 

sehingga dapat mengganggu 

kesehatan mata. 

f) Blue pollution, lampu LED putih 

memancarkan gelombang warna 

biru yang sangat kuat sehingga 

dapat mengganggu lingkungan 

Table 4.10 



 

Sumber: Fisika Bangunan oleh Prasasto Satwiko, 2009:205 

 

Kesimpulan:  

Dari beberapa jenis lampu yang ada di atas, pada perencanaan ini lebih 

menitikberatkan pada penggunaan jenis lampu fluorescent dan lampu 

HID. Lampu ini memiliki fungsinya masing-masing yang diletakkan 

pada tempat yang berbeda.  

 

4.7.6 Sistem Kebakaran 

Untuk menghindari terjadinya kebakaran pada suatu bangunan, diperlukan 

suatu cara/sistem pencegahan kebakaran, karena kebakaran dapat 

menimbulkan kerugian berupa korban manusia, dan terganggunya proses 

produksi barang dan jasa. 

Berikut sistem pencegahan kebakaran dalam gedung umum, adalah sebagai 

berikut: 

1. Sistem Hidran 

Hidran kebakaran adalah suatu alat untuk memadamkan kebakaran yang 

sudah terjadi dengan menggunakan alat baku air. Hidran ini dibagi 

menjadi: 

a. Hidran kebakaran dalam gedung disebut fire hose cabinet 

(hidran/FHC); 

b. Hidran kebakaran di halama disebut hidran siamese. 

Untuk memasang peralatan hidran diperlukan syarat-syarat sebagai 

berikut: 

a. Sumber persediaan air hidran kebakaran harus diperhitungkan 

pemakai selama 30 - 60 menit dengan daya pancar 200 

galon/menit; 

b. Pompa-pompa kebakaran dan peralatan listrik lainnya harus 

mempunyai aliran listrik tersendiri dari sumber daya listrik darurat;  

(Sumber : Dwi Tangoro; “Utilitas Bangunan”, Penerbit 

Universitas Indonesia, Jakarta. 2000, hal. 29) 

c. Selang kebakaran dengan diameter antara 1,5” – 2” harus terbuat 

dari bahan yang tahan panas, dengan panjang selang 20-30 m; 



 

d. Harus disediakan kopling penyambungan yang sama dengan 

kopling dari unit pemadan kebakaran; 

e. Penempatan hidran harus terlihat jelas, mudah dibuka, mudah 

dijangkau, dan tidak terhalang oleh benda-benda lain; 

f. Hidran di halaman harus menggunakan katup pembuka dengan 

diameter 4” untuk 2 kopling, diameter 6” untuk 3 kopling, dan 

mampu mengalirkan air 250 galon/menit atau 950 liter/menit untuk 

setiap kopling. 

 
Gambar 4.63 Sistem Hidran 

(Sumber:googlesearching, 2018) 

2. Sistem Sprinkler 

Sistem sprinkler harus dipasang terpisah dari sistem perpipaan dan 

pemompaan lainnya, serta memiliki penyediaan air tersendiri. Beberapa 

definisi mengenai komponen sistem di antaranya: 

a. Branch (cabang) adalah pipa di mana sprinkler dipasang, baik 

secara langsung atau melalui riser; 

b. Cross main (pipa pembagi) adalah pipa yang mensuplai pipa 

cabang, baik secara langsung atau melalui riser; 

c. (pipa pembagi utama) adalah pipa yang mensuplai pipa pembagi, 

baik secara langsung atau melalui riser. 

Penyediaan air sprinkler dapat diusahakan melalui : 

a. Tangki gravitasi, harus diletakkan sedemikan rupa sehingga air 

dapat menghasilkan aliran dan tekanan cukup pada setiap 

sprinkler; 

b. Tangki bertekanan, harus berisi 2/3 dari volume dan diberi tekanan 

5 kg/cm2; 

c. Jaringan air bersih khusus untuk pipa sprinkler. 



 

Sprinkler dapat pula dibagi menjadi dua kategori berdasarkan mode 

aktivasi pengiriman air. 

a. Dalam versi “fusible element”, panas mencairkan stopper metal 

yang menyumbat lubang pengiriman air. 

b. Dalam versi “bulb”, temperatur tinggi memanaskan cairan dalam 

bohlam kaca (glass bulb), sampai bulb pecah. 

 
Gambar  4.64 Sistem Sprinkler 

(Sumber:googlesearching, 2018) 

 

Kepala sprinkler adalah bagian dari sprinkler yang berada pada ujung 

jaringan pipa, diletakkan sedemikian rupa sehingga perubahan suhu 

tertentu akan memecahkan kepala sprinkler tersebut dan akan 

memancarkan air secara otomatis. Kepala sprinkler mempunyai beberapa 

jenis, dan dibedakan dengan warna untuk menentukan tingkat 

kepekaannya terhadap suhu. 

Untuk fungsi kawasan industri disyaratkan menggunakan kepala 

sprinkler warna jingga atau merah yakni tabung pecah pada suhu 57oC 

atau 68oC. 

Penempatan titik-titik sprinkler harus disesuaikan dengan standar yang 

berlaku dalam kebakaran ringan. Setiap kepala sprinkler dapat melayani 

luas area 10-20 m2 dengan ketinggian ruangan 3 m. Ada beberapa cara 

pemasangan kepala sprinkler, seperti dipasang di bawah plafon/langit-

langit, di atas plafon, atau ditempel di tembok. Kepala sprinkler yang 

dipasang dekat tembok mempunyai jarak tidak boleh lebih dari 2,25 m 

dari tembok. 

3. Halon 



 

Pada daerah yang penanggulangan pemadam kebakarannya tidak 

diperbolehkan menggunakan air, seperti pada ruangan yang penuh 

dengan peralatan-peralatan atau ruangan arsip, ruang tersebut harus 

dilengkapi dengan sistem pemadam kebakaran, yaitu sistem halon. 

Tabung gas halon diletakkan dan dihubungkan dengan instalasi ke arah 

kepala sprinkler. Selain gas halon, dapat juga digunakan sistem lain 

yaitu alat pemadam yang menggunakan busa/foam, dry chemical, CO2 

atau bahan-bahan lainnya 

 

Sistem Penangkal Petir 

Pada perencanaa Bangunan industri Kota Kupangini juga perlu sistem 

keamanan gedung yakni penangkal petir yang melindungi gedung dari faktor 

petir serta efek dari petir tersebut. 

Petir merupakan suatu peristiwa alam yang sering terjadi di bumi. Untuk 

mencegah dampak dari petir tersebut, sebaiknya dipasang penangkal petir 

yang bekerja dengan baik. Dimana penangkal petir yang baik harus sanggup 

menangkap dan menyalurkan seluruh lidah api petir yang bermuatan listrik 

ke perut bumi. Agar seluruh lidah api tersebut benar-benar bisa disalurkan ke 

dalam perut bumi, maka penangkal petir tersebut harus mempunyai nilai 

grounding maksimal 2 Ohm dan sebaiknya penangkal petir tersebut 

mempunyai nilai hambatan di bawah 1 Ohm. Hal ini dimaksudkan agar 

muatan listrik petir mendekati 100% tersalur ke perut bumi. 

Ada dua macam penangkal petir pada bangunan ; 

1. Sistem Franklin. 

Sistem ini prinsipnya hanyalah berupa pemasangan tiang penangkal 

petir ditempat tertinggi dan dihubungkan kawat pengantar masuk ke 

dalam tanah sebagai penetral tengangan listrik petir. Sistem ini hanya 

untuk skala bangunan sedang dan kecil; 

2. Sistem Farady atau Mellsens. 

Sistim ini berdasarkan hasil percobaan ”FARADY”.Ruang yang 

diletakan pada suatu kurungan logam tidak peka lagi terhadap 

pengaruh listrik dari luar bangunan. Hal ini lalu dikembangkan oleh 

”Mellsens” sebagai sistem terhadap bahaya petir. Dengan teori awan 

mempunyai muatan elektron (+) dan bumi muatan negatif (-), dengan 



 

menggunakan bahan konduktor dipasang pada puncak bangunan 

sebagai penetral elektron awan (+), petir dapat diatasi. 

 
Gambar 4.65 Instalasi Penangkal Petir. 

(Sumber:googlesearching, 2018) 

 

Pembuangan Sampah 

Untuk pembuangan sampah dari tiap-tiap bangunan telah disediakan tempat 

sampah, lalu ditampung pada tempat penampungan sementara, kemudian 

dilakukan pengangkutan secara berkala oleh perusahaan. 

 

Gambar  4.66 Sistem Pembuangan Sampah 

(Sumber:googlesearching, 2018) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


