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BAB 4

ANALISIS

4.1 Analisis Kelayakan

4.1.1 Analisis Kelayakan dan Potensi

A. Potensi

1) Kota Larantuka merupakan bagian dari Kabupaten Flores Timur

yang termasuk dalam Sub Satuan Wilayah Pengembangan 1

(SSWP 1). Untuk menunjang  perkembangan  dan pertumbuhan

Kabupaten Flores Timur maka Kota Larantuka diarahkan yaitu

salah satunya sebagai pusat perdagangan dan distribusi barang

dan jasa berskala regional.

2) Salah satu fasilitas yang dapat mendukung kegiatan perekonomian

adalah dari fasilitas perdagangan dan jasa, fasilitas ini

menjadikan interaksi antar daerah menjadi lebih erat apalagi

Kota Larantuka sebagai ibukota kabupaten dan menjadi pusat

pengembangan diharapkan memberikan akses perdagangan yang

lebih mudah.

B. Hambatan

Perkembangan kota pada dasarnya adalah perwujudan fisik dari

perkembangan ekonomi. Kegiatan ekonomi sekunder dan tersier,

seperti perdagangan dan jasa saat ini di Kota Larantuka cenderung

untuk berlokasi di pusat kota (bagian tengah kota), karena faktor

urbanisasi ekonomi yang secara sederhana diartikan sebagai

kekuatan yang mendorong suatu kegiatan usaha untuk berlokasi di

pusat-pusat kota sebagai pusat pasar, tenaga kerja ahli, prasarana

produksi dan lainnya, yang pada gilirannya sangat menunjang

kegiatan itu beroperasi dengan lebih efisien. Kekuatan ini

kemungkinan besar tidak ditemukan di wilayah-wilayah pelosok

apalagi pusat-pusat pedesaan, sehingga investor lebih suka

menanamkan modal/ usahanya dipusat-pusat kota.
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C. Prospek

1) Mengingat laju pertumbuhan perekonomian penduduk Kota

Larantuka yang semakin meningkat akan berpengaruh terhadap

perekonomian Kabupaten Flores Timur.

2) Bagi para pengusaha dapat meningkatkan usahanya dalam skala

yang besar.

3) Menigkatkan pendapatan pemerintah dari pembayaran pajak,

dengan melihat potensi yang ada, maka lokasi tersebut dapat

dijadikan sebagai pusat perbelanjaan yang dapat menampung

kegiatan perbelanjaan yang dapat memenuhi

kebutuhan masyarakat.

4) Mengingat belum adanya suatu pusat perdagangan, khususnya

pusat perbelanjaan di Kota Larantuka, sebagai sarana

perbelanjaan bagi masyarakat setempat.

4.1.2 Analisis Pertumbuhan Penduduk

Salah satu faktor kelayakan akan perancangan ini adalah pertimbangan

jumlah penduduk. Sebagai dasar proyeksi jumlah penduduk, maka

digunakan data Kota Larantuka dengan pertimbangan bahwa:

1) Kota Larantuka merupakan Ibukota Kabupaten dengan jumlah

kepala keluarga  sebesar 8.775 jiwa.

2) Transportasi di Kota Larantuka cukup lancar. Hal ini memungkinkan

setiap hari masyarakat Kota Larantuka dapat dengan mudah

berbelanja pada pusat perbelanjaan yang direncanakan.

Dari data BPS Kabupaten Flores Timur, pada tahun 2014 jumlah

penduduk Kota Larantuka 37.381 jiwa, sedangkan untuk total jumlah

penduduk keseluruhan Kabupaten Flores Timur 238.600 jiwa.

Berdasarkan target perencanaan, maka di bawah ini akan dijabarkan

jumlah penduduk Kabupaten Flores Timur dalam 5 tahun ke depan.

Untuk memprediksikan aspek jumlah penduduk maka digunakan

analisis statistik guna memberi gambaran umum dalam proses

perancangan.
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Tabel 4.1 Proyeksi Pertumbuhan Penduduk

No. Tahun Jumlah Penduduk Registrasi Proyeksi Penduduk (Jiwa)

1. 2014 238.600 238.600

2. 2015 244.485 244.485

3. 2016 - 250.430

4. 2017 - 256.440

5. 2018 - 262.523

6. 2019 - 268.678

Sumber: (BPS Kab. FLOTIM, 2014)

Dari data jumlah penduduk tahun terakhir (2014) dan hasil proyeksi

dalam 5 tahun terakhir (2019) maka dapat disimpulkan bahwa tipe

pusat perbelanjaan yang layak dihadirkan berdasarkan skala

pelayanannya  adalah community shopping centre. Tipe ini melayani

antara 40.000-150.000 penduduk dengan luas areal berkisar 9.290-

23.225 m2. terdiri atas junior departmen store, supermarket.

Sumber: (The Community Builders Council of ULI-the Urban Land Institute,

1977:23)

4.2 Analisis Lokasi Perencanaan

4.2.1 Dasar Pemilihan Lokasi

Pemilihan lokasi perencanaan didasari oleh beberapa kriteria yang tepat

untuk pusat perbelanjaan di Kota Larantuka.

Kriteria-kriteria yang harus dipenuhi adalah:

1) Berada pada kawasan perkotaan

2) Strategis

a. Lokasi berada dekat beberapa jalur angkutan umum yang penting.

b. Lokasi harus mudah dikenal sehingga mudah dijangkau.

c. Lokasi harus berorientasi pada salah satu landmark kota.

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

jaringan air bersih,  jaringan telekomunikasi, draenase, dan lain-

lain).

3) Memiliki keistimewaan yang dijadikan potensi perancangan.
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4.2.2 Pemilihan Lokasi

Lokasi perencanaan berada pada jalan kolektor primer kelurahan Weri,

dengan batas-batas sebagai berikut:

a. Utara berbatasan dengan Susteran Emaus

b. Selatan berbatasan dengan Selat Larantuka

c. Barat berbatasan dengan Sunrise Resort

d. Timur berbatasan dengan Lapangan Futsal Apollo

Gambar 4.2 Kondisi Umum Fisik Alamiah Lokasi Perencanaan
Sumber: (Analisis Penulis)

1) Geologi

Pembentukan tanah relatif rata dan kondisi lahan dengan struktur

tanah yang padat.

Gambar 4.1 Lokasi Perencanaan
Sumber: (Google Earth.com, 06 Agustus 2016)
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Gambar 4.3 Kondisi Geologi
Sumber: (Analisis Penulis)

2) Struktur tanah

Tanah pada lokasi hanya dapat ditumbuhi oleh beberapa jenis

tanaman.

Gambar 4.4 Kondisi Tanah
Sumber: (Analisis Penulis)

3) View

Lokasi ini adalah berada pada pesisir pantai yang dapat menikmati

view ke arah laut dan pantai yang masih terjaga dengan baik dengan

keadan yang alami.

Gambar 4.5 Kondisi View
Sumber: (Analisis Penulis)
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4) Vegetasi

Vegetasi yang terdapat pada lokasi perencanaan adalah pohon

ketapang, pohon reo, pohon kelapa, rumput-rumput dan lain-lain.

A. Alternatif 1

Membiarkan vegetasi seperti aslinya tanpa penambahan.

Gambar 4.6 Jenis Vegetasi Pada Lokasi Perencanaan
Sumber: (Analisis Penulis)

Keuntungan : 1. Hemat biaya.

2. Tidak membutuhkan penataan ulang.

Kerugian : 1. Tidak memiliki orientasi yang jelas pada tapak.

2. Keadaan tapak tidak tampak nilai estetikanya.

3. Kurang terpeliharanya vegetasi yang ada

sehingga sulit dalam penataannya.

B. Alternatif 2

Menggunakan jenis vegetasi yang sesuai dengan fungsinya

masing-masing dan menatanya dengan baik, seperti:

1. Jenis tanaman penutup tanah

Berfungsi sebagai:

a. Sebagai penutup tanah untuk taman.

b. Mengurangi hawa panas.

c. Memberikan kesan tapak lebih sejuk.



26

Gambar 4.7 Tanaman Penutup Tanah
Sumber: (www.tamanbagusindah.blogspot.com)

2. Jenis tanaman penghias

Berfungsi sebagai:

a. Tanaman penghias taman.

b. Menyerap kebisingan.

c. Menambah keindahan pada tapak.

Gambar 4.8 Tanaman Penghias Taman
Sumber: (http://maripelesir.blogspot.co.id)

3. Jenis tanaman peneduh

Berfungsi sebagai:

a. Sebagai peneduh.

b. Sebagai pembatas.

c. Sebagai pengisap debu.

d. Mengurangi kebisingan.

e. Kesan tapak lebih tenang.

Gambar 4.9 Tanaman Peneduh
Sumber: (http://rumahpitate.blogspot.co.id)
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4.3 Analisis Tapak/ Site Perencanaan

4.3.1 Penzoningan

A. Dasar Penentuan Zona

Yang menjadi dasar penentuan zona-zona dalam site adalah sifat dan

kegunaan fasilitas yang berbeda sesuai dengan perencanaan dalam

tapak dari entrance hingga ke bangunan.

a. Zona publik

Zona ini berfungsi sebagai penerima. Pada areal ini terdapat

fasilitas-fasilitas penerima, seperti: plaza, gerbang masuk dan

keluar, pos jaga, dan parkiran.

b. Zona privat

Zona ini bersifat utama yakni untuk pengunjung dan pengelola

saja. Pada areal ini terdapat fasilitas-fasilitas utama pada pusat

perbelanjaan.

c. Zona semi publik

Zona ini bersifat sebagai penunjang zona utama. Pada areal ini

hanya terdapat fasilitas penunjang berupa taman utama, dan halte.

B. Alternatif Penzoningan

Tapak yang direncanakan terdiri dari dari tiga zona dengan sifat dan

peran masing-masing sehingga  perletakannya membutuhkan

perencanaan yang baik agar fasilitas di dalamnya tidak tercampur.

a. Alternatif 1 (pola horisontal)

Zona publik diletakan pada bagian barat, sedangkan zona privat

dan zona semi publik diletakan di tengah dan di bagian timur.

Keuntungan : 1. Ruang negatif yang tercipta semakin minim.

Zona
Publik

Zona
Privat

Zona
Semi Publik

Gambar 4.10 Alternatif Pola Horisontal
Sumber: (Analisis Penulis)
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2. Letak zona membentuk pola yang horisontal

terhadap tapak.

Kerugian : 1. Akses ke zona privat menjadi terhambat

dengan zona semi publik.

2. Perletakan zona menjadi tiga sehingga zona

privat dari zona publik lebih jauh.

b. Alternatif 2 (pola segi tiga)

Zona publik (sisi barat) dan zona semi publik (sisi timur)

diletakan pada bagian depan tapak sedangkan zona privat (sisi

selatan) diletakan terpisah pada bagian belakang tapak.

Keuntungan:

1) Pencapaian dari zona publik ke zona privat dan zona semi

publik bisa secara langsung.

2) Pencapaian dari zona yang satu yang lainnya mudah dan cepat.

3) Perletakan zona mengikuti pola tapak.

Kerugian:

Tercipta beberapa ruang negatif.

4.3.2 Aksesibilitas

1. Pintu Masuk Utama/ Entrance

A) Alternatif 1

ME dan SE diletakan terpisah yakni ME diletakan disudut barat

tapak dan SE diletakan di bagian timur tapak.

Keuntungan:

1) Mudah dicapai.

2) Sirkulasi kendaraan dari luar ke dalam/ parkiran dan dari

dalam/ parkiran keluar tidak terhambat.

Zona
Publik

Zona
Privat

Zona
Semi Publik

Gambar 4.11 Alternatif Pola Segi Tiga
Sumber: (Analisis Penulis)
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3) Beban jalan untuk masuk dan keluar kendaraan terbagi.

Kerugian:

1) Kebisingan terjadi di dua sisi.

2) Terjadi crossing antara pejalan kaki dengan kendaraan.

3) Permukaan tanah yang ditutupi jalan semakin luas dan

berbanding lurus dengan peningkatan panas yang diserap.

Gambar 4.12 Alternatif 1, ME Dan SE Di Arah Barat Dan Timur
Sumber: (Analisis Penulis)

B) Alternatif 2

ME dan SE diletakan disalah satu posisi tidak terpisah dari tapak.

Keuntungan:

1) Mudah dicapai.

2) Sirkulasi kendaraan segaris dengan parkiran.

3) Memudahkan pengontrolan masuk dan keluar pengunjung oleh

petugas di pos jaga pada pintu masuk.

4) Kebisingan hanya pada satu sisi.

Kerugian:

1) Terjadi crossing saat masuk dan keluar kendaraan pada pintu

masuk.

2) Sirkulasi pengunjung akan terganggu oleh sirkulai pengelola.

Gambar 4.13 Alternatif 2, ME Dan SE Di Arah Barat  Tapak
Sumber: (Analisis Penulis)

ME
SE

M
E

SE
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4.3.3 Penyelesaian

Akses utama masuk menuju tapak diletakan di bagian barat site,

sedangkan akses keluar dari tapak juga diletakan dibagian timur site.

Keuntungan:

a. Entrance mudah dikenal.

b. Mudah dicapai.

c. Kontrol keamanan bagus.

d. Mendukung orientasi bangunan.

e. Beban jalan untuk masuk dan keluar kendaraan terbagi.

f. Sirkulasi kendaraan dari luar ke dalam/parkiran dan dari

dalam/parkiran ke luar seakan terus mengalir tanpa hambatan.

Kerugian:

a. Rentan terjadi crossing pada area main Entrance.

b. Terdapat beberapa kegiatan yang berbeda pada tapak yang

membutuhkan kebutuhan pencapaian yang berbeda.

4.3.4 Pencapaian

1. Pencapain menuju tapak

Akses utama menuju tapak yaitu dari bagian depan dengan jalan

masuk dan jalan keluar, jalan masuk terdapat pada sisi depan jalan

kolektor primer. Karena kegiatan bangunan yang cukup beragam

beberapa zona memiliki akses tersendiri untuk menghindari crossing

dan untuk aspek ketegasaan dalam zoning.

Gambar 4.14 Penentuan Entrance
Sumber: (Analisis Penulis)

2. Pencapaian menuju banguanan
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Dalam menetukan arah pencapaian menuju site terdapat beberapa

kriteria yang dapat dipertimbangkan. Di antaranya yaitu:

a. Kemudahan

Kemudahan dapat diciptakan dengan meletakkan pintu masuk

utama (main entrance) pada tempat yang mudah dilihat dan

mudah diakses oleh setiap orang.

b. Keamanan

Dengan memperhatikan posisi arah masuk ke site terhadap jarak

ke persimpangan jalan yang ada di sekitar site.

c. Kenyamanan

Arah masuk ke site dibuat luas sehingga memudahkan pergerakan

bagi pengunjung.

Pola pencapaian menuju site dapat dapat dilakukan dengan

beberapa cara, yaitu:

a) Pencapaian melingkar

Jalur berputar yang akan memperpanjang

urutan dan mempertegas bentuk tiga dimensi

sebuah bangunan saat bergerak mengelilingi

tepi bangunan. Semua unsur dalam tapak

dapat terlihat jelas.

b) Pencapaian Tersamar

Pencapaian yang dapat diubah arah satunya

atau beberapa kali untuk menghambat atau

memperpanjang urutan sehingga apa yang

ada didalam tapak terlihat dengan jelas.

c) Pencapaian Langsung

Pencapaian yang mengarah langsung pada

satu tempat masuk melalui jalan yang satu

dengan sumbu bangunan.
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4.3.5 Sirkulasi

Sirkulasi merupakan daerah yang bebas tanpa gangguan setiap

pengunjung dari  satu tempat  ke tempat yang lain, baik secara vertikal

maupun horizontal sirkulasi pada perancangan ini terdiri dari dua

macam yaitu sirkulasi pada luar bangunan dan sirkulasi dalam

bangunan.

Adapun  pembangian  sirkulasi tersebut diatas dalam beberapa

golongan, yakni:

A. Sirkulasi Luar Bangunan

Sirkulasi Luar Bangunan merupakan aktifitas yang di lakukan atau

berlangsung di luar bangunan yang  meliputi:

a) Sirkulasi Pejalan Kaki

Sirkulasi pejalan kaki pada tapak berupa plasa terbuka dan jalan

setapak. Dalam perencanaannya hal yang perlu diperhatikan

yaitu:

I. Perbedaan kontur untuk pejalan kaki dan kendaraan.

II. Tanjakan jalan setapak yang ditempuh tidak boleh melampaui

batas ± 7% dan mengikuti kontur tanah. Jika tuntutan ini tidak

dapat dipenuhi, sebaiknya digunakan beberapa anak tangga,

namun dilengkapi dengan jalur kursi roda.

III. Memiliki akses langsung ke bangunan yang bersifat komersil.

IV. Jalan setapak dibuat sedemikian sehingga pejalan kaki dapat

melihat tujuan, akan tetapi jangan bergaris lurus karena

membosankan dan jangan pula melingkar karena pengguna

jalan bisa menggunakan jalan pintas liar.

V. Memiliki batasan ruang yang jelas. Bisa diberikan sederetan

semak berbunga, yang bisa diselingi dengan pohon pengarah

(pohon peneduh pada titik perhentian).

Di dalam perencanaan sirkulasi, permukaan perkerasan terdiri

dari 3 pilihan yakni  paving blok (panas yang dihasilkan lebih

rendah dibanding aspal), batu pecah, atau pelat beton sehingg
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pada cela-celanya bisa ditanami rumput dan memudahkan

penyerapan air hujan.

b) Sirkulasi Kendaraan

Sirkulasi kendaraan dalam tapak dibagi menjadi 2 jalur. Jalur

masuk ke tapak main entrance dan jalur keluar dari tapak site

entrance.  Dari main entrance kendaraan diarahkan ke fasilitas

parkiran yang dikelompokan dalam parkiran milik pengelola,

pengunjung, dan parkiran untuk hunian. Sirkulasi pejalan kaki

dalam tapak, disediakan pedestrian sebagai penghubung masa

bangunan.

Sirkulasi kendaraan

a. Memiliki akses langsung ke parkiran.

b. Memiliki batasan ruang yang jelas

c. Permukaannya juga menggunakan perkerasan dari paving blok

(panas yang dihasilkan lebih rendah dibanding aspal).

d. Lebar jalan disesuaikan dengan ukuran kendaraan.

1. Alternatif 1 (perkerasan dari paving blok)

Keuntungan:

a. Panas yang dihasilkan akibat penyinaran lebih rendah

dari jenis perkerasan beton dan aspal.

b. Memiliki pori-pori besar sebagai tempat tumbuhnya

rumput selain cela antara masing-masing paving.

c. Poro-pori yang ditumbuhi rumput menyebar diseluruh

permukaan.

d. Permukaan jalan yang berpori memiliki penyerapan air

yang besar dibanding perkerasan lain.

e. Memiliki banyak variasi bentuk sehingga menambah

unsur estetis pada tapak.

Kerugian:

a. Membutuhkan biaya yang besar untuk pengadaan.
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Gambar 4.15 Perkerasan Paving Blok
Sumber: (www.bosun.co.zaproductspavinggrass-block)

2. Alternatif 2 (perkerasan dari batu pecah)

Keuntungan:

a. Biaya pengadaan relatif murah

b. lebih menunjukan kesan alami.

Kerugian:

a. Permukaan yang ditumbuhi rumput hanya pada cela

antara masing-masing batu.

b. Penyerapan air lebih kecil dari perkerasan yang

menggunakan paving blok.

c. Permukaan cukup kasar.

Gambar 4.16 Perkerasan Batu Pecah
Sumber: (http://khammal.blogspot.co.id), (https://betonpracetak73.files.wordpress.com)

3. Alternatif 3 ( perkerasan dari plat beton )
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Gambar 4.17 Perkerasan Plat Beton

Sumber: (http://www.slideshare.net)

Keuntungan:

a. Biaya pengadaan relatif murah.

b. Pengerjaannya lebih mudah.

Kerugian:

a. Permukaan yang ditumbuhi rumput hanya pada celah

antara masing-masing batu.

b. Penyerapan air lebih kecil dari jenis perkerasan yang

lain.

Kesimpulan:

Alternatif yang dipilih adalah alternatif 1.

B. Sirkulasi Dalam Bangunan

Untuk sirkulasi dalam bangunan pusat perbelanjaan adalah memakai

sistem transportasi vertikal dalam bangunan adalah sistem sarana

pelayanan untuk mengadakan perjalanan  bagi penghuni bangunan

agar dapat mencapai setiap lantai yang dituju. Pada pusat

perbelanjaan yang direncanakan akan menggunakan sistim

transportasi antara lain

Sirkulasi

1) Elevator/ Lift

2) Eskalator

3) Tangga darurat

4) Tangga biasa

5) Travelator

Penentuan penggunaan sistim transportasi:
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I. Elevator/ Lift

Lift adalah angkutan yang digunakan mengangkut orang atau

barang

Keuntungan:

a. Relatif aman

b. Tidak melelahkan bagi pengguna

c. Cocok untuk bangunan tinggi

II. Eskalator

Keuntungan:

a. Aman

b. Tidak melelahkan bagi pengguna

c. Memberi image tersendiri bagi fungsi bangunan

Kerugian:

a. Mahal

b. Cukup rumit dalam perawatan

c. Tidak cocok untuk bangunan berlantai tinggi

Gambar 4.18 Lift
Sumber: (http://salestamiang.blogspot.co.id)
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III. Travelator

Keuntungan:

a. Murah

b. Mudah dalam pelaksanaan

c. Cocok untuk dilewati kendaraan bongkar muat

Kerugian:

a. Karena kurang curam, maka ruang yang digunakan sebagai

ruang tangga cukup besar

b. Kurang nyaman

IV. Tangga Darurat

Gambar 4.20 Travelator
Sumber:(http://www.turbosquid.com)

Gambar 4.19 Eskalator
Sumber: (commons.wikimedia.org.)



38

Tangga darurat diperuntukan saat terjadi kebakaran maupun

musibah- musibah lain yang mengancam keselamatan seluruh

pemakai bangunan.

Adapun syarat- syarat sebuah tangga darurat, yakni:

1) Tahan api atau tidak mudah terbakar

2) Akses langsung ke luar bangunan

3) Bebas hambatan

4) Mampu mewadahi banyak orang

5) Tidak licin dan kemiringan maksimum 300

6) Banyak mendapat pencahayaan

7) Jarak maksimum dari tengah bangunan 30m

V. Tangga Biasa

Keuntungan:

a. Murah.

b. Mudah dalam pelaksanaan.

Kerugian:

a. Cukup melelahkan bagi pengguna.

b. Kurang nyaman.

Gambar 4.21 Tangga Darurat
Sumber: (http://bestananda.blogspot.co.id)
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4.3.6 Parkiran

1. Pola Parkir Tegak Lurus (900)

Gambar 4.23 Pola Parkir Tegak Lurus (900)
Sumber: (Analisa Penulis)

Keuntungan: Lebih menghemat luas parkir.

Kerugian: Keluar masuk kendaraan terganggu.

2. Pola Parkir Sudut (450) Kendaraan Roda 4

Keuntungan: Keluar masuk kendaraan lebih mudah dan tidak

terganggu.

Kerugian: Luasan parkir lebih luas.

Gambar 4.24 Pola Parkir Tegak Lurus (450)  Roda Empat
Sumber: (Analisa Penulis)

Gambar 4.22 Tangga Darurat
Sumber: (http://pasarkutradisional.blogspot.co.id)
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3. Pola Parkir Paralel Kendaraan Roda 4

Keuntungan:Lebih menghemat luasan parkir.

Kerugian: Membutuhkan sirkulasi 2 jalur untuk menghindari croosing.

Kesimpulan:

Alternatif yang dipilih adalah alternatif 1 dan 2.

4. Pola Parkir Sepeda Motor

5. Pengkerasan Parkir

Untuk perkerasan parkir dipilih paving blok karena paving blok

memiliki banyak kelebihan sebagai berikut :

Pola Parkir  Paralel Roda 4 Untuk
Pengangkutan Sampah

Pola Parkir  Paralel Roda 4
Untuk Mobil Pribadi

Gambar 4.25 Pola Parkir Paralel Kendaraan Roda 4
Sumber: (Analisa Penulis)

Gambar 4.26 Pola Parkir Sepeda Motor
Sumber: (Analisis Penulis)

1,21,2

Parkiran sepeda motor

1,2 1,2 1,2 1,21,2

2,0
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a. Panas yang dihasilkan akibat penyinaran lebih rendah dari jenis

perkerasan beton dan aspal.

b. Memiliki pori-pori besar sebagai tempat tumbuhnya rumput

selain cela antara masing-masing paving.

c. Poro-pori yang ditumbuhi rumput menyebar diseluruh

permukaan.

d. Permukaan jalan yang berpori memiliki penyerapan air yang

besar dibanding perkerasan lain.

e. Memiliki banyak variasi bentuk sehingga menambah unsur estetis

pada tapak.

Gambar 4.27 Pengkerasan Parkir
Sumber: (Analisa Penulis)

6. Peneduh Parkir

Permukaan parkiran di sesuaikan dengan permukaan sirkulasi

kendaraan.

Gambar 4.28 Peneduh Parkiran
Sumber: (http://blog.kura2guide.com)

4.3.7 Analisis Elemen Landscape

Di dalam penataan tapak, elemen landsecap merupakan unsur yang

penting yang membutuhkan perencanaan dan penataan yang baik.

Elemen-elemen landsecap antara lain :
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1) Lampu taman

Jenis lampu taman yang digunakan adalah jenis lampu taman hemat

energi.

Fungsi lampu taman adalah salah satu elemen penting didalam

menciptakan suasana taman yang asri, indah dan sejuk. Lampu

bukan hanya sarana penerangan namun sudah berkembang menjadi

penambah nilai estetika.

Gambar 4.29 Jenis-Jenis Lampu
Sumber: (http://desainpropertyminimalis.blogspot.co.id)

2) Pagar

Fungsi pagar: Menambah keindahan

Pembatas tapak antara lingkungan didalam tapak dengan lingkungan

diluarnya.

Alternatif 1

Keuntungan: a. Lahan pembatas jelas

b. Tampilan pagar sesuai dengan tema bangunan

arsitektur modern minimalis

Kerugian: a. Material mahal

b. Proses pembuatan cukup lama

Gambar 4.30 Pagar/ Pembatas
Sumber: (http://www.seekmi.com)

Alternatif 1 Alternatif 2



43

Alternatif 2

Keuntungan: a. Kesan alami

b. Dapat menyaring udara yang  masuk ke tapak.

Kerugian: a. Penanaman butuh waktu lama

b. Pembatas bisa dilewati

Kesimpulan:

Alternatif yang dipilih adalah alternatif 1 dan 2.

Dengan menggunakan pagar sebagai pembatas dan tanaman sebagai

sebagai pembatas di taman dan penyaring udara.

3) Plaza

Berfungsi sebagai tempat berinteraksi sosial antara siswa, guru,

karyawan, pengunjung dan pengelola.

Gambar 4.31 Plaza
Sumber: (http://jalan2.com/objek-wisata/detail/ansal-plaza)

Bentuk plasa pada umumnya berbentuk bulat yang bertujuana untuk

memperoleh kesan yang stabil ke segala arah, dan mampu menjadi

titik simpul/temu dari segala arah.

4) Gazebo

Gazebo berupa elemen landscape yang berfungsi sebagai tempat

berteduh sejenak bagi pengguna taman pada aktifitas di luar ruangan.

Gambar 4.32 Gazebo
Sumber: (http://media.rooang.com/)
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5) Halte

Halte merupakan tempat perhentian bus atau kendaraan umum

lainnya (biasanya mempunyai ruang tunggu yang beratap, tetapi

lebih kecil daripada stasiun).

Gambar 4.33 Halte
Sumber: (Internet Searching)

4.4 Analisis Bangunan

4.4.1 Analisis Aktivitas

A. Analisis Aktifitas Pengelola

Yang dimaksud dengan pengelola di sini adalah antara lain:

a) Pengelola Gedung Pusat Perbelanjaan Atau Investor

Merupakan pelaku kegiatan yang bertugas mengelola

pengoperasian bangunan pusat perbelanjaan yakni dengan

mengatur, merencanakan, dan mengawasi jalannya kegiatan agar

berjalan dengan lancar.

Adapun kegiatan lain yang dilakukan adalah:

1) Melakukan kegiatan administrasi

Menata dan merencanakan semua kegiatan yang berhubungan

dengan administrasi penggunaan atan penyewaan gedung.

2) Melakukan kegiatan operasional yang berkaitan dengan

melakukan penelitian, pengumpulan data, penyimpanan,

pengolahan data dan penyajian informasi atau promosi gedung.

Selain itu melakukan kerja sama dengan pihak luar baik

pemerintah maupun para investor guna menjaga

keberlangsungan pusat perbelanjaan.

Kegiatan pelayanan umum  atau servis
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1. Merupakan pelaku kegiatan yang bertugas mengelola,

mengoperasikan serta mengontrol semua kegiatan yang

dalam lingkupan kegiatan service.

2. Melakukan perawatan interior dan eksterior bangunan.

3. Melakukan perawatan dan pengontrolan sistem utilitas

bangunan.

4. Melakuan pengontrolan terhadap semua kegitan yang

dilakukan dalam lingkup pusat perbelanjaan.

Berikut fungsi atau tugas pengelola sebuah pusat perbelanjaan:

A. General Manager

1) Bertanggung jawab atas perkembangan dan kehidupan

atau kelancaran pengoperasian pertokoan serta fasilitas

penunjang lainnya.

2) Menentukan keputusan-keputusan yang berhubungan

dengan permasalahan pertokoan dan fasilitas

penunjangannya.

3) Memimpin pengoperasian toko dan fasilitas

penunjangnya.

B. Asisten Manager

1) Membantu tugas manager pertokoan dalam mengatur

pengoperasian pertokoan dan fasilitas penunjangnya.

2) Menggantikan tanggung jawab dan tugas- tugas manager

saat berhalangan.

C. Sekertaris

1) Menangani korespodensi  pertokoan dan fasilitas

penunjangnya.

2) Mengatur administrasi pertokoan dan fasilitas

penunjangnya.

D. Devisi Administrasi Dan Accounting Department

1) Bertanggung jawab atas masalah financial,yaitu

pemasukan,pengeluaran pajak dan lain- lain.
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2) Mengurusi administrasi pertokoan dan fasilitas

penunjangnya.

E. Devisi Marketing Dan Promotion Department

1) Pemasaran pertokoan dan fasilitas penunjangnya.

2) Berhubungan dengan masyarakat untuk memberi

informasi mengenai pertokoan dan fasilitas

penunjangnya.

F. Devisi Umum Dan Personalia

1) Menangani masalah-masalah yang berhubungan dengan

penyewa.

2) Menangani masalah personalia dan ketenagakerjaan.

3) Menangani masalah keamanan dan umum.

G. Devisi Operation Department

1) Bertanggung jawab atas pemeliharaan dan perbaikan

fasilitas pertokoan dan fasilitasnya.

2) Bertanggung jawab atas Operasional sistem,mekanikal

dan elektrikal pertokoan dan fasilitas penunjangnya.

Devisi ini di antaranya:

a) Kepala Staf

Mengatur dan bertanggung jawab secara operasional

atas berjalannya bidang yang dibawahinya.

b) Staf Maintenance

Aktifitas pemeliharaan bangunan berkaitan dengan

perawatan dan kebersihannya.

c) Staf Mekanikal-Elektrikal

Aktifitas pemeliharaan dan pengontrolan sitem kabel,

baik kabel data maupun kabel infrastruktur bangunan.
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Gambar 4.34 Skema Alur Aktifitas Pengelola Gedung Pusat Perbelanjaan
Sumber: (Analisis Penulis)

b) Penyewa Utama

A. Manager

1) Bertanggung jawab atas perkembangan dan kehidupan atau

kelancaran pengoperasian pertokoan serta fasilitas

penunjang lainnya.

2) Menentukan keputusan-keputusan yang berhubungan

dengan permasalahan pertokoan dan fasilitas

penunjangannya.

B. Asisten Manager

1) Membantu tugas maneger pertokoan dalam mengatur

pengoperasian pertokoan dan fasilitas penunjangnya.

2) Mengantikan tanggung jawab dan tugas-tugas maneger saat

berhalangan.

C. Sekretaris

1) Menangani korespodensi  pertokoan dan fasilitas

penunjangnya.

2) Mengatur administrasi pertokoan dan fasilitas

penunjangnya.

D. Bagian Administrasi Dan Accounting

Mengurusi administrasi pertokoan dan fasilitas penunjangnya.

E. Bagian Pemasaran Dan Promosi Barang Yang Diperdagangkan

Parkir Lapor diriDatang

Bekerja

Pulang



48

Memberi informasi kepada masyarakat mengenai produk yang

diperdagangkan.

F. Bagian Personalia

1) Menangani masalah personalia dan ketenagakerjaan.

2) Menangani masalah keamanan.

G. Bagian Servis

1) Bertanggung jawab atas pemeliharaan dan perbaikan

fasilitas pertokoan yang disewa.

2) Bertanggung jawab terhadap kebersihan toko.

3) Menangani masalah bongkar muat barang.

Alur kegiatan yang berlangsung yakni:

Gambar 4.35 Skema Alur Aktifitas Penyewa Utama
Sumber: (Analisis Penulis)

c) Penyewa Unit Pertokoan

1) Manager

2) Bertanggung jawab atas perkembangan dan kehidupan atau

kelancaran pengoperasian pertokoan serta fasilitas penunjang

lainnya.

3) Memimpin pengoperasian toko dan fasilitas penunjangnya.

A. Asisten Manager

1) Membantu tugas maneger pertokoan dalam mengatur

pengoperasian pertokoan dan fasilitas penunjangnya.

2) Mengantikan tanggung jawab dan tugas-tugas maneger saat

berhalangan.

Pulang

Bekerja

Datang Parkir
g

Lapor Diri Ganti
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B. Staf Administrasi

Menangani administrasi pertokoan dan ketenagakerjaan

C. Pramu Niaga

Merupakan pelaku kegiatan yang menyediakan informasi,

barang dan jasa yang dibutuhkan oleh pengunjung. Kegiatan

utamanya adalah melayani dan menawarkan informasi dan

kegiatan penunjangnya adalah menjual barang kepada

pengunjung yang datang serta kegiatan pendukung yakni

menyiapkan sarana rekreatif. Selain itu adapun beberapa

kegiatan yang dilakukan para pramuniaga adalah:

1) Menyiapkan barang-barang yang akan dijual.

2) Melakukan transaksi jual beli.

3) Menawarkan barang dan jasa.

4) Bertugas melayani kegiatan bongkar muat barang

5) Bertanggung jawab terhadap kebersihan toko

Dari jenis pengelola ini maka adapun alur aktifitas yang

dilakukan  yakni:

B. Analisis Aktifitas Pengunjung

Pengunjung merupakan pelaku kegiatan yang datang dan

mempergunakan segala fasilitas yang disediakan untuk mencari

informasi berbelanja dan guna mendapatkan segala kebutuhan yang

dibutuhkan  serta mencari hiburan yang selanjutnya disebut

konsumen.

Parkir Lapor diriDatang

Bekerja

Pulang

Gambar 4.36 Skema Alur Aktifitas Penyewa Unit Pertokoan
Sumber: (Analisis Penulis)
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Selain itu kegiatan pengunjung dapat dikelompokkan menurut

tujuannya adalah :

1) Datang untuk mencari data dan informasi.

2) Datang untuk melakukan transaksi jual beli.

3) Mengikuti pameran- pameran yang dilansir oleh perusahan

produk

4) Datang untuk melakukan hubungan bisnis

5) Datang untuk mencari hiburan

Gambar 4.37 Skema Aktifitas Alur Pengunjung
Sumber: (Analisis Penulis)

C. Sifat Kegiatan

Sifat kegiatan yang dilakukan oleh segenap civitas pusat

perbelanjaan ini adalah:

1) Kegiatan yang bersifat promosi yaitu memperkenalkan dan

memberi daya tarik untuk suatu produk kepada konsumen atau

pengunjung.

2) Kegiatan yang bersifat komersial yaitu mengadakan transaksi

jual-beli barang kebutuhan konsumen dengan imbalan laba atau

jasa pelayanan.

3) Kegiatan yang bersifat komunikatif yaitu menghubungkan dan

mempertemukan konsumen/pembeli dengan barang yang

dibutuhkannya, antara pembeli dengan pembeli dan antaran

pembeli dengan penjual.

4) Kegiatan yang bersifat akomodatil yaitu dapat memenuhi

kebutuhan pembeli atas barang yang dibutuhkannya.

Datang Berbelanja/rekreasiParkir

Pulang
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5) Kegiatan yang bersifat rekreasi karena di sini pembeli diberikan

fasilitas dan kenyamanan yang dapat memberi rasa senang dan

terhibur.

D. Pola Pelayanan

Di perlukan pengaturan tata letak yang tepat bagi produk yang

dijual di dalam toko, baik dari segi peletakan pameran produk

maupun penyimpanan produk. Hal ini mempengaruhi kenyamanan

visual dan kenyamanan sirkulasi pengunjung.

Untuk display produk , ada beberapa kemungkinan penyajian produk

yang disesuaikan dengan cara pelayanan untuk mendapatkan produk.

Karena sebagian besar tenaga menggunakan pelayanan self selection

(pembeli memilih barang, kemudian meminta tanda transaksi dan

melakukan pembayaran kepada penjual). Produk disajikan dengan

pilihan media display antara lain counter display (bentuk almari

rendah), cases display (bentuk almari transparan), back fixture (rak

almari terbuka/transparan sekaligus tempat penyimpanan) , atau

dengan penggunaan rak khusus yang di sesuaikan dengan produk

yang bersangkutan.

E. Waktu Pengoperasian

Jam kerja untuk karyawan pada bangunan pusat perbelanjaan

diasumsikan terbagi atas 2 jam kerja (2 Shift ) adalah sebagai

berikut:

Shift I: pukul 08.00-17. 00, Shift II: pukul 15.00-22.00.

4.4.2 Analisis Kebutuhan Ruang

A. Pengelompokan Ruang

Pengelompokan ruang digunakan untuk memudahkan dalam

menelusuri kebutuhan jenis ruang yang diperlukan. Pada

pengelompokan kegiatan ini didasarkan pada pelaku kegiatan, yang

akan ditampung didalamnya. Ruang-ruang yang dibutuhkan dalam

bangunan pusat perbelanjaan yakni dikelompokan dalam 5 kelompok

ruang yaitu:

1. Kelompok ruang umum
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2. Kelompok ruang penunjang

3. Kelompok ruang utama

4. Kelompok ruang pengelola

5. Kelompok ruang servis

Dalam menentukan kebutuhan ruang yang akan digunakan

untuk mewadahi seluruh aktifitas kegiatan di pusat perbelanjaan

maka diperlukan adanya pengelompokan ruang-ruang kegiatan.

Pertimbangan lain yang lebih spesifik dalam menyediakan

kebutuhan jenis ruang adalah sebagai berikut:

I. Tipe bangunan dan kualitas pemakai yang akan ditampung dalam

bangunan.

II. Adanya ruang-ruang dengan intensitas kegiatan yang besar,

misalnya hall, lobby, supermarket  dan ruang pergerakan.

Berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka

kebutuhan ruang untuk bangunan ini adalah pada table berikut:

Tabel 4.2 Analisis Kebutuhan Ruang

No. Ruang Fungsi

1. Kelompok Ruang Umum

Plaza Ruang terbuka sebagai area transit sebelum memasuki

gedung utama.

Hall Pintu masuk utama bagi pengunjung dan pengelola

atau ruang depan.

Ruang Keamanan Guna menjamin keamanan dan kenyamanan aktivitas

pada pusat perbelanjaan maka   diperlukan sebuah unit

satuan kerja pengaman pusat perbelanjaan. Dengan

demikian perlu disediakan sebuah ruang pengontrol

keamanaan.

2. Kelompok Ruang Penunjang

Kelompok ruang penunjang terbagi dalam dua kelompok

A Ruang Dalam

1 Lobby Sebagai ruangan duduk atau ruangan tunggu
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2 Toilet/ WC/ Lavatory

Woman’s Lavatory

Men’s Lavatory

3 Ruang Laktasi/ Tempat

menyusui(ASI)

4 Telephone/ Telepon seluler

5 ATM Center Dalam rangka memperlancar aktivitas para pembeli

maka disediakan ATM (Automatic Teller Mecanical).

Pusat Penjualan Ponsel Kebutuhan akan komunikasi melalui ponsel sangat

digandrungi oleh masyarakat. Oleh  sebab itu pada

pusat perbelanjaan ini disediakan fasilitas berupa

tempat penjualan dan reparasi ponsel.

Ruang Karyawan Umum Ruang ini dimaksudkan sebagai ruang persiapan bagi

para karyawan karyawati sebelum dan sesudah

melakukan aktivitas sebagai fasilitas penunjang pusat

perbelanjaan maka disedikan studio foto guna memberi

pelayanan pada pengunjung.

B Ruang Luar Kelompok ini ada beberapa unit massa bangunan yang

berfungsi mendukung citra kawasan pusat

perbelanjaan. Disamping itu terdapat pula pujasera,

gazebo dan ruang terbuka hijau sebagai tempat

bersantai bagi pengguna jalan.

1 Parking Area

Bis/ Bus

Mobil/ Car

Sepeda Motor/ Motorcycle

Sepeda/ Bicycle

Kursi roda/ Wheelchair

Mobil truk/Truck

2 Halte

3. Kelompok Ruang Utama

(Perdagangan Barang dan Jasa)

A Anchor Store (Magnet) Sebuah pusat perbelanjaan hendaknya memiliki toko

yang mampu menjadi salah satu daya tarik utama bagi

pengunjung. Secara umum, anchor stores merupakan

toko yang menjual kebutuhan dasar. Adapun toko jenis

ini dapat berupa:
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a) Departement Store Sebuah toko raksasa di dalam pusat perbelanjaan yang

membelanjakan beraneka ragam barang dan jasa

seperti layaknya miniatur sebuah pusat perbelanjaan di

dalam tempat itu sendiri. Apabila di dalam sebuah

pusat perbelanjaan tersebut terdapat lebih dari satu

department store, maka biasanya diletakkan berjauhan

antara satu dengan yang lain.

Ruang yang berfungsi sebagai ruang jualan kebutuhan

masyarakat dalam bentuk grosiran. Masyarakat

cenderung ke sebuah pusat perbelanjaan hanya untuk

berbelanja kebutuhan sehari-hari.

1) Toko pakaian/ Apparel Shop Unit toko ini menyediakan berbagai jenis pakaian. Unit

ini terbagi dalam beberapa unit toko, namun disediakan

pula sebuah ruang besar sebagai sentral pakaian.

1 Toko Pakaian Wanita/ Woman’s

Apparel

Unit toko ini menyediakan berbagai jenis pakaian

wanita untuk kalangan remaja sampai dewasa.

2 Toko pakaian pria/ Men’s Apparel Unit toko ini menyediakan berbagai jenis pakaian pria

untuk kalangan remaja sampai dewasa.

3 Toko pakian anak-anak/ Kid’s

Apparel

Unit toko ini menyediakan berbagai jenis pakaian

anak-anak dari kalangan bayi sampai remaja.

4 Toko Pakaian Olahraga/ Sports

Apparel

Unit toko ini menyediakan berbagai jenis pakaian

olahraga untuk semua kalangan.

5 Toko Sepatu/ Shoes Unit toko ini menyediakan berbagai jenis sepatu untuk

semua kalangan.

6 Toko Mainan/ Toys Unit toko ini menyediakan berbagai jenis mainan untuk

anak-anak.

7 Toko Alat dan Bahan Kecantikan/

Cosmetics

Unit toko ini menyediakan berbagai jenis bahan

kecantikan untuk kalangan wanita.

8 Toko Parfum/ Perfumery Unit toko ini menyediakan berbagai jenis parfum untuk

kalangan remaja dan dewasa.

9 Aksesori Pakaian/ Accessory Toko ini menyediakan berbagai perlengkapan aksesori

pakaian.

2) Pusat Kecantikan Dan

Kebugaran

Body Treatment

Ruangan ini dapat berupa salon kecantikan, tempat

penjualan barang-barang kecantikan serta menyediakan

alat atau faslitas kebugaran.

1 Salon

2 Ruang Pijat/ Body Massage
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3 Klinik Kecantikan/ Beauty Clinic

4 Alat dan Bahan Kecantikan/

Cosmetics

5 Toko  Parfum

3) Toko Buku/ Book Shops Toko ini menyediakan berbagai terbitan buku baik

yang diperuntukan bagi pelajar, mahasiswa maupun

umum.

Toko Peralatan Tulis Menulis Selain toko buku, disediakan pula toko yang menjual

berbagai kebutuhan tulis-menulis.

4) Area Kegemaran dan Minat/

Hobby & Special Interest

Books & Stationary

Gifts

Pet Shop

Fishing

Travel Agent

Photography

Photo Studio

Music

Art & Paint

Sewing

Misc

Souvenirs Shop

Handy Craft

Zona yang menyediakan beragam kecanggihan

teknologi yang ditawarkan oleh beragam produk

elektronik terkini.

5) Toko Elektronik Toko ini menyediakan berbagai barang-barang

elektronik. Mengingat hingga kini belum terdapat.

1 Toko Computer/ Computer

Center

Menyediakan aneka komputer serta  berbagai

perlengkapan computer.

b) Area Hiburan / Entertainment
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1) Bioskop/ Cinema Theater Sebagai salah satu alternatif tempat hiburan bagi

keluarga, Cinema XXI akan memutar berbagai film

terbaru.

1 Bioskop

Theater

Bioskop biasanya memiliki jam operasi lebih lama

dibandingkan dengan toko–toko lain dalam bangunan.

Mengingat minimnya sarana hiburan maka disumsikan

bahwa dengan adanya bioskop maka akan banyak

mendatangkan pengunjung.

4 Kelompok Ruang Pengelola

A Pengelolah Utama

1) General Maneger

Ruang kerja

Ruang tamu

Toilet

1. Bertanggung jawab atas perkembangan dan

kehidupan atau kelancaran pengoperasian pertokoan

serta fasilitas penunjang lainnya.

2. Menentukan keputusan–keputusan yang

berhubungan denga permasalahan pertokoan dan

fasilitas penunjangannya.

3. Memimpin pengoperasian toko dan fasilitas

penunjangnya.

2) Asisten maneger

Ruang kerja

Ruang tamu

Toilet

1.Membantu tugas maneger pertokoan dalam mengatur

pengoperasian pertokoan dan fasilitas penunjangnya.

2.Mengantikan tenggung jawab dan tugas-tugas

maneger berhalangan.

3) Sekertaris

Ruang kerja

Ruang tamu

1.Menangani korespondensi  pertokoan dan fasilitas

penunjangnya.

2.Mengatur administrasi pertokoan dan fasilitas

penunjangnya.

4) Devisi Administrasi dan

accounting department

Ruang kepala devisi

Ruang staf accounting

Ruang staf administrasi dan

finance maneger

Ruang staff public relation

Ruang staf personalia

1. Bertanggung jawab atas masalah financial,yaitu

pemasukan,pengeluaran pajak dan lain–lain.

2. Mengurusi administrasi pertokoan dan fasilitas

penunjangnya.

5) Devisi Marketing dan promotion

department

Ruang kepala devisi

1.Pemasaran pertokoan dan fasilitas penunjangnya.

2.Berhubungan dengan masyarakat untuk memberi

informasi mengenai pertokoan dan fasilitas
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Ruang tamu

Ruang staf marketing

Ruang staff  promotion

penunjangnya.

6) Devisi Umum dan personalia

Ruang kepala devisi

Ruang staf bagian umum

Ruang staf personalia dan traning

Ruang staf coordinator

Ruang staf keamanan

1.Mengenaki masalah-masalah yang berhubungan

dengan penyewa.

2.Menangani masalah personalia dan ketenaga kerjaan.

3.Menangani masalah keamanan dn umum.

7) Devisi Operation department

Ruang kepala devisi

Ruang staf maintenance

Ruang staf mekanikal elektrikal

1.Bertanggung jawab atas pemeliharaan dan perbaikan

fasilitas pertokoan dan fasilitasnya.

2.Bertanggung jawab atas Operasional

sistem,mekanikal dan elektrikal pertokoan dan

fasilitas penunjangnya.

B Penyewa Utama

1) Manager

Ruang kerja

Ruang tamu

Toilet

1.Bertanggung jawab atas perkembangan dan

kehidupan atau kelancaran pengoperasian pertokoan

serta fasilitas penunjang lainnya.

2.Menentukan keputusan-keputusan yang berhubungan

dengan permasalahan pertokoan dan fasilitas

penunjangannya

2) Asisten Manager

Ruang kerja

Ruang tamu

1.Membantu tugas manager pertokoan dalam mengatur

pengoperasian pertokoan dan fasilitas penunjangnya.

2.Mengantikan tanggung jawab dan tugas-tugas

manager saat berhalangan.

3) Sekretaris

Ruang kerja

1. Menangani korespondensi  pertokoan dan fasilitas

penunjangnya

2. Mengatur administrasi pertokoan dan fasilitas

penunjangnya

4) Bagian Administrasi dan

Accounting

Ruang kerja kepala bagian

Ruang staf

Mengurusi administrasi pertokoan dan fasilitas

penunjangnya.

5) Bagian Pemasaran dan Promosi

Barang yang Diperdagangkan

Ruang kerja kepala bagian

Ruang staf

Memberi informasi kepada masyarakat mengenai

produk yang diperdagangkan.

6) Bagian personalia 1.Menangani masalah personalia dan ketenagakerjaan
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Ruang kerja kepala bagian

Ruang staf

2.Menangani masalah keamanan

7) Bagian Servis

Ruang kerja kepala bagian

Ruang staf

3.Bertanggung jawab atas pemeliharaan dan perbaikan

fasilitas pertokoan yang disewa.

4.Bertanggung jawab terhadap kebersihan took.

5.Menangani masalah bongkar muat barang.

8) Ruang umum

Ruang ganti karyawan

Lobby

Gudang

5 Kelompok Ruang Servis 1. Bertanggung jawab atas pemeliharaan dan

perbaikan fasilitas pertokoan yang disewa

2. Bertanggung jawab terhadap kebersihan toko

3. Menangani masalah bongkar muat barang

Sumber: (Analisis Penulis)

4.4.3 Analisis Kebutuhan Luasan Ruang

Perhitungan besaran ruang menggunakan dasar dari analisis

kegiatan dan diselesaikan dengan standar gerak pelaku kegiatan, standar

peralatan, pertimbangan sirkulasi yang terjadi dan asumsi serta estimasi

dari hasil survey. Hasil dari besaran ruang ini adalah minimum yang

digunakan sebagai dasar trasformasi desain denah pada bangunan pusat

perbelanjaan.

Pada penentuan besaran ruang, faktor-faktor yang perlu

diperhatikan antara lain:

1) Standar yang ada

2) Lay Out Dasar

3) Kapasitas dan Daya Tampung

4) Besar ruang gerak

Pemakai Faktor ruang gerak untuk ruang-ruang yang telah

memiliki standar, pada umumnya telah masuk dalam standar

perhitungannya. Untuk ruang-ruang Khusus yang belum

memiliki standar, faktor ruang geraknya memerlukan

perhitungan tersendiri. Presentase faktor ruang gerak yang

dipergunakan berkisar antara:
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I. 10% - 60% untuk kegiatan dalam ruang-ruang internal

II. 10%-80% untuk ruang-ruang seperti hall, plaza, dan lain-

lain

Sedangkan perhitungan besaran ruangnya adalah sebagai berikut:

4.5 Penentuan Sistem Struktur

A. Sistem Sub Structure

Pada Sistem sub structure atau struktur bawah pada bangunan

biasanya derencanakan sesuai dengan beban bangunan yang dipikulnya

dan jenis tanah pada lokasi. Jenis tanah pada lokasi perencanaan pada

umumnya adalah tanah keras dengan kondisi berbatu.

Pada bagian tertentu ada yang lunak namun hanya sebagian kecil saja

Alternatif pondasi yang digunakan adalah:

a) Pondasi jalur

Pondasi ini digunakan sebagai pemikul beban dinding atau non struktur

Gambar 4.38 Pondasi jalur
Sumber: (http://kontemporer2013.blogspot.com)

b) Pondasi foot plat

Podasi foot plat digunakan sebagai pemikul secara struktur beban

bangunan secara keseluruhan, terutama beban yang berasal dari atap

dan badan bangunan  diteruskan ke foot plat untuk diteruskan ke tanah.

Pondasi ini bisa memikul beban bangunan berlantai hingga 4 lantai

namun perlu adanya perhitungan yang baik. Perhitungan dilakukan

pada dimensi kolom dan dimensi tulangan yang digunakan.
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Gambar 4.39 Pondasi Foot Plat
Sumber: (http://maolanaa.blogspot.co.id)

c) Pondasi tiang pancang

Pondasi tiang pancang umumnya digunakan pada bangunan tinggi

dengan kondisi tanah yang labil,pondasi ini mempunyai fungsi sebagai

penyalur gaya atau pemikul beban dari kolom-kolom bangunan (kolom

struktur), tiang pancang umumnya terbuat dari pipa baja atau beton

yang dipancang sampai kedalaman tanah keras, pondasi tiang pancang

digunakan pada daerah tanah-tanah lembek, tanah berawa, dengan

kondisi daya dukung tanah (sigma tanah) kecil, kondisi air tanah tinggi

dan tanah keras pada posisi sangat dalam dan kedalaman >10m.

Gambar 4.40 Pondasi Tiang Pancang
Sumber: (http://bangunan88.com)

B. Sistem Upper Structure

Sistem upper structure merupakan struktur tengah yang menyalurkan gaya

dari beban atap ke pondasi. Struktur ini dapat berupa kolom, balok dan

juga dinding pemikul.
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Gambar 4.41 Rigid frame
Sumber: (Analisa Penulis)

Jenis-jenis upper structure adalah :

1) Rigid frame

Merupakan struktur rangka yang mempunyai titik joint yang kokoh

(rigid) dan dapat terbuat dari beton dan baja.

2) Shear wall

Merupakan struktur dinding pemikul. Struktur dinding ini semuanya

terbuat dari dari bahan beton, dan umumnya digunakan pada core dari

sebuah gedung ataupun pada sisi-sisi bangunan dengan maksud untuk

menghindari sinar matahari langsung masuk ke dalam bangunan atau

juga sebaai tembok pengarah angin.

3) Kolom struktur

Digunakan untuk memikul beban secara langsung, baik beban vertikal

maupun horizontal dan disalurkan langsung ke pondasi. Dimensi kolom

struktur ditentukan oleh besarnya beban yang diterima serta tinggi

lantai, sedangkan  jarak antara kolom ditentukan oleh modul dasar

material. Untuk tinggi kolom struktur berkisar antara 3,50m sampai

dengan 4,00m.

4) Kolom praktis

Digunakan untuk mengikat dinding bangunan atau dinding penyekat

dan juga dapat berfungsi sebagai pemikul beban.

Balok

Kolom
Balok

Beban Lateral

Beban Gravitasi
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5) Balok

Balok pada bangunan terdiri dari balok induk (balok struktur) dan balok

anak. Balok induk ini dihitung sesuai dengan lebar bentangan dan

mampu memikul beban, etbalnya dihitung sesuai dengan besar beban

yang dipikul. Balok anak juga dihitung agar menjadi stabil dan mampu

menyalurkan gaya ke balok induk.

Material beton dapat berupa beton, baja, atau merupakan kombinasi

antara baja dan beton.

6) Dinding partisi

Dinding partisi adalah elemen bangunan namun tidak bersifat

struktural. Material pada elemen ini bisa berupa kaca, beton, batako,

bata, dan kayu. Untuk dimensi dinding sesuai dengan material yang

digunakan. Kaca tebal 5 mm, bata tebal 15 cm.

C. Sistem Supper Structure

Merupakan struktur atas yang terdiri dari struktur atap dan bahan

penutupnya.

I. Jenis-jenis atap

a) Atap plat lipat

b) Atap datar

c) Atap pelana

d) Atap kubah

e) Atap prisma

f) Atap kerucut

II. Fungsi atap

a. Melindungi bangunan dari air, angin dan panas.

b. Menyalurkan air hujan.

c. Sebagai elemen estetis.

III. Material penutup atap

Material fabrikasi: beon, seng gelombang, asbes gelombang, genteng

dan lain-lain.

Jenis struktur rangka atap

a. Struktur plat
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b. Struktur rangka ruang

c. Struktur rangka batang

d. Struktur kubah

e. Struktur cangkang

f. Struktur membrane

4.6 Analisis Sistem Utilitas Tapak dan Bangunan

4.6.1 Utilitas Lingkungan

A. Sistem Drainase

Sistem drainase pada lokasi perencanaan sangat dipengaruhi oleh :

a) Topografi atau kemiringan tanah

Kondisi topografi pada tapak secara alami sudah relaitf miring,

hal ini memudahkan mengalirnya air hujan dan pembuangan ke

daerah yang lebih rendah bahkan memungkinkan untuk dialirkan

ke dalaam tanah untuk  tetap menjaga kondisi air tanah.

b) Jenis tanah

Jenis tanah pada tapak adalah tanah keras dan berpori yang cukup

baik dalam menyerap air sehingga air hujan pada permukaan bisa

lebih cepat diserap. Hal ini juga didukung dengan kontur yang

berbukit sehingga air hujan tidak menggenangi satu titik tapi akan

mengalir ke daerah terendah.

Pada dasarnya sistem drainase merupakan saluran

pembuangan air kotor (air dari bangunan dan air hujan). Saluran

pembuangan ini terdiri atas 3 (tiga) bagian yaitu:

1) Saluran primer, merupakan saluran induk atau saluran utama

dalam tapak yang berhubungan dengan saluran buangan air di

luar tapak atau saluran kota. Saluran ini menampung debit air

yang berasal dari seluruh tapak untuk dialirkan ke luar tapak.

2) Saluran sekunder, adalah saluran yang berhubungan dengan

saluran induk/primer dan merupakan saluran penampung dari

saluran tersier.

3) Saluran tersier, merupakan saluran penampung air buangan

yang terdekat dengan genangan air atau sumber air bangunan.
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Saluran pembuangan ini dapat dibuat dengan perkerasan agar

mendapatkan kesan visual yang lebih baik. Penutup yang

digunakan bisa berupa penutup beton atau penutup dengan grill

besi.

B. Sistem Persampahan

Untuk merencanakan sistem persampahan, perlu diketahui

terlebih dahulu bahwa sampah adalah salah satu sumber penyakit

karena pada tumpukan sampah merupakan tempat berkembangnya

kuman penyakit, dan sampah yang bertumpuk dan membusuk akan

mengakibatkan polusi udara. Sehingga perlu dipikirkan bagaimana

penanggulangannya.

a. Zona penghasil sampah

Berdasarkan jenis sampah yang dihasilkan sampah dapat

dibedakan menjadi dua yaitu sampah organik (berasal dari alam

dan mudah diuraikan) dan sampah anorganik (berasal dar buatan

pabrik dan sulit diuraikan). Dengan melihat jenis sampah ini

maka zona penghasil sampah pun dapat dibedakan menjadi dua

yakni zona luar dan sona dalam. Zona luar merupakan daerah luar

banguanan dan mencakup keseluruhan tapak yang menghasilkan

sampah organik dari berbagai jenis vegetasi (pohon, rumput,

tanaman) yang ada. Sedangkan zona dalam merupakan daerah

dalam bangunan yang menghasilakn sampah anorganik dari hasil

aktifitas pengguna bangunan sendiri. Sampah yang dihasilkan ini

bisa berupa kertas, plastik, logam dan sebagainya. Pada setiap

zona yang ada dibuat tempat penampungan sampah sementara

untuk kemudian dilanjutkan ke tempat pembuangan akhir kota.



65

Gambar 4.42 Bentuk Tempat Sampah Untuk Taman
Sumber: (http://tongsampahfiberglasmurah.blogspot.co.id)

4.6.2 Utilitas Bangunan

A. Air Bersih dan Air Kotor

a) Air Bersih

Kebutuhan air bersih diperoleh dari distribusi yang berasal dari

PDAM dan memungkinkan untuk menggunakan air hujan.

Berdasarkan standar yang dikeluarkan oleh WHO dalam buku

MEE-Water and Waste hal.542 tahun 2005 maka kebutuhan air

bersih 1 orang/hari adalah 25 gallon.

1) 1 gallon= 3, 7853 liter, maka kebutuhan 1 orang/hari adalah: 25

x 3,7853 liter= 94, 635 liter/hari, P (hari)= 100

2) Jumlah total pemakai pada Taman Pintar diasumsikan sebanyak

513 pengunjung + 40 orang karyawan= 553

3) Kebutuhan air bersih total adalah 553 x 100 l/hari= 55.300 liter

4) Tiap jam normal membutuhkan air: {EMBED Equation.3}

5) Jadi debit air yang dibutuhkan pada perencanaan Taman Pintar

untuk tiap oang adalah sebesar 0,640 liter/detik-6,40 liter/detik.

6) Sedangkan untuk kebutuhan lainnya (perawatan tanaman dan

lainya juga membutuhkan penyediaan air bersih)

7) Jumlah total air bersih yang dibutuhkan adalah 6,40 liter/detik.

Tingkat kebutuhan air bersih disesuaikan dengan aktifitas yang

berlangsung pada bangunan ataupun untuk kebutuhan di

luarnya. Kebutuhan air bersih dalam bangunan untuk kebutuhan

service pada toilet dan pantri sedangkan di luar bangunan air

bersih diperuntukan untuk perawatan taman secara keseluruhan.
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Air bersih yang digunakan berasal dari 2 sumber yaitu dari

PDAM dan dari air hujan (penghematan air pada musim hujan).

I. Penggunaan Air PDAM

Penggunaan air PDAM yang di rencanakan adalah

menggunakan  dua sistem distibusi antara lain:

a) Sistem Distribusi Keatas (Upfeet Distribution)

Gambar 4.43 Skema Sistem Penyaluran Air Bersih
Sumber: (Analisis Penulis)

Sistem ini mempunyai beberapa kelemahan antara lain:

1. Kurang efisien daya dorong pompa yang terbatas.

2. Lebih boros karena kinerja pompa berlangsung terus

menerus.

b) Sistem Distribusi Kebawah (Downfeet Distribution)

Gambar 4.44 Skema Sistem Penyaluran Air Bersih
Sumber: (Analisis Penulis)

Sistem ini mempunyai banyak kelebihan antara lain :

1) Pemakaian pompa ini tidak akan terlalu boros karena

tidak menyedot listrik secara besar-besaran.

2) Umur pompa bisa bertahan lama.

3) Karena mengandalkan gravitasi, maka aliran airpun

lancer.

II. Penggunan Air Hujan

Sarana penggunaan atau pemanfaatan kembali air hujan

sebagai alternatif sumber air bersih, di mana air yang diolah

MeteranPDAM Tendon
Air

Pompa Fasilitas

PDAM Meteran Tandon
bawah

Tandon
air

Fasilitas

Tendon
atas
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digunakan untuk aktivitas sehari-hari seperti wudhu, cuci

tangan, atau cuci piring dan sendok bahkan untuk menyiram

tanaman.

Ada 3 alternatif pemanaatan air hujan:

I. Alternatif 1

Gambar 4.45 Alternatif 1 Pemanfaatan Air Hujan
Sumber: (Analisa Penulis)

II. Alternatif 2

Keterangan:

1. Air hujan disalurkan dari talang ke tendon penampung

2. Air tampungan hujan dialirkan ke bak penyaringan

3. Air hasil penyaringan dan diberi zat desinfektan

4. Air bersih siap digunakan

Talang

Saluran talang

Pipa T terbuka  ke
bawah

Sumur
resapan
air hujan
pertama

(tercemar)

Pipa pembuangan air
yang lebih

Bak
tampungan

Pompa ke tandon atas

Gambar 4.46 Alternatif 2 pemanfaatan air hujan
Sumber: (Dokumen Penulis)



68

Alternatif pemanfaatan air hujan dengan cara disaring dan

di beri zat Desinfektan untuk digunakan kembali sebagai

air minum.

Selain itu untuk pompa air sendiri dapat digunakan

pompa air yang hemat energi atau menggunakan energi

matahari, yaitu Rain Perfect adalah sebuah pompa air

yang menggunakan tenaga surya yang bisa digabungkan di

dalam sebuah tangki yang menampung air hujan.

Gambar 4.47 Pompa Air Hemat Energy
Sumber: (http://jakartapiranti.com)

Kapasitas dan kemampuan baterai yang ada di dalamnya

mampu untuk memancarkan air sebanyak 378 liter dengan

sekali isi ulang sedangkan waktu isi ulang butuh waktu 8

jam dengan sinar matahari yang cukup

b) Air Kotor

Sumber air kotor pada lokasi perencanan biasanya berasal

dari toilet atau westafelt pada bangunan serta dari air hujan. Air

kotor yang ada dibuang ke sumur resapan untuk menjaga kondisi

air tanah, sedangkan yang berasal dari air hujan ditampung untuk

dimanfaatkan kembali.

a. Pemanfaatan Air Hujan Untuk Digunakan Kembali
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Gambar 4.48 Pemanfaatan air hujan untuk digunakan kembali
(Sumber: Dokumen Penulis

b. Pengolahan Air Limbah Untuk Digunakan Kembali

Salah satu sistem alternatif pengolahan air limbah untuk

digunakan kembali yaitu sistem biofilter anaerob-aerob, terdiri

dari beberapa bagian yakni bak pengendap awal, biofilter

anaerob (anoxic), biofilter aerob, bak pengendap akhir, dan

jika perlu dilengkapi dengan bak kontaktor khlor.

Sistem ini mempunyai kelebihan yaitu :

1) Pengelolaannya sangat mudah.

2) Biaya operasinya rendah.

3) Dibandingkan dengan proses lumpur aktif, Lumpur yang

dihasilkan relatif sedikit.
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4) Dapat menghilangkan nitrogen dan phospor yang dapat

menyebabkan euthropikasi (pertumbuhan ganggang yg

sangat pesat di badan air).

5) Suplai udara untuk aerasi (memasukan udara sebanyaknya

ke air limbah untuk menghilangkan bau n bahan2 lain yg

mudah menguap) relatif kecil.

6) Dapat digunakan untuk air limbah dengan beban BOD yang

cukup besar.

7) Dapat menghilangan padatan bahan yg larut dalam air

(tersuspensi/SS) dengan baik.

Gambar 4.49 Proses Pengolahan Air Limbah
Sumber: (http://coratcoretanaya.blogspot.co.id)

c. Pengolahan air limbah dari WC dan Wastefel

1) Air kotor dari WC

Gambar 4.50 Skema Pendistribusian Air Kotor dari WC
(Sumber: Dokumen Penulis)

2) Air kotor dari Wastafel

Gambar 4.51 Skema Pendistribusian Air Kotor dari Wastafel & Air Bekas Cuci
(Sumber: Dokumen Penulis)

WC Saluran
Kotor

Septic Tank Sumur
Peresapan

Air
Bekas
Cuci

Saluran
Kotor

Bak
Pengolahan

Limbah

Air
Digunakan
Kembali
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B. Sistem Peneranagan/ Pencahayaan

Di dalam perencanaan pusat perbelanjaan ini, pencahayaan

yang dilakukan terdiri dari sistem pencahayan alami dan sistem

pencahayaan buatan.

a) Sistem Penerangan Alami

Merupakan metode yang di lakukan mengurangai tingkat

pemakaian listrik yang berlebihan,disamping itu berdasarkan

konsep arsitektur modern maka diupayakan dalam perancangan

ini akan dihadirkan bukaan-bukaan atau penerangan alami yang

lebih fleksibel dengan lingkungan. Pencahayaan alami dilakukan

dengan memanfaatkan cahaya matahari secara optimal melalui

bukaan-bukaan ataupun void melalui penataan dan perhitungan

yang baik serta memperhatikan orientasi matahari agar cahaya

yang diperoleh tidak menimbulkan silau dan dapat mengganggu

aktifitas. Kegiatan yang membutuhkan pencahayaan alami pada

perbelanjaan sangat membutuhkan pencahayaan yang lebih

difokuskan pada perencanaan bukaan (ventilasi, skylight) baik itu

pintu, jendela maupun boven dengan memanfaatkan sinar

matahari.

b) Sistem Penerangan Buatan

Pencahayaan buatan dilakukan dengan memanfaatkan

tenaga listrik untuk menyalakan lampu-lampu yang dipasang

dalam sebuah instalasi. Sumber energi listrik sendiri diperoleh

dari sumber yang berbeda yakni:

1. PLN: sumber utama listrik, terutama untuk penerangan di

malam hari.

2. Genset: digunakan sebagai cadangan apabila terjadi

pemadaman listrik dari PLN.

3. Sollar cell: sumber listrik yang diperoleh dari panas matahari,

sangat efektif dalam upaya penghematan energi listrik

terutama pada musim panas.

Kebutuhan penerangan :
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1. Ruang interior

2. Ruang eksterior

Table 4.3 Data Beberapa Sumber Cahaya

Sumber Cahaya
(lampu)

Lumen/Watt Umur rata-rata Penggunaan

Pijar 11-18 1000 (jam) Indoor Dan Outdoor

TL 50-80 9000-1800(jam) Indoor Dan Outdoor

Halogen 16-20 1000 (jam) Outdoor (Lapangan
Tenis)

Mercury 30-60 16000 (jam) Outdoor (Lamp.
Jalan, Taman)

Halide 80-100 7500-15000 (jam) Untuk Lampu
Sorort

Sodium 120-140 16000-24000 (jam) Untuk Lampu Jalan

Sumber: (Dokumen Penulis)

Penerangan pada indoor masih ada spesifikasi lagi sesuai

dengan kebutuhan cahaya untuk kegiatan pada masing-masing

ruang. Kebutuhan tenaga listrik di dalam tapak dan bangunan

sepenuhnya disuplai oleh PLN sedangkan untuk menyiapkan

tenaga listrik cadangan diperlukan genset yang dapat

dimanfaatkan bila tenaga listrik dari PLN padam. Persiapan

genset ini sangat diperlukan karena kebutuhan tenaga listrik

sangat penting. Untuk memenuhi segala kebutuhan elektrikal

pada bangunan pusat perbelanjaan, maka listrik tersebut

didistribusikan melalui suatu terminal yang disebut main.

Distribusi terminal, biasanya diletakan pada ruang

tersendiri. Pada terminal ini masing-masing cabang menggunakan

sebuah central puse box (untuk mengontrol jika terjadi

kerusakan). Dengan demikian bila pada salah satu cabang utama

terjadi kerusakan/ korsleting, maka cabang-cabang yang lainnya

masih aman.
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Gambar 4.52 Skema Pendistribusian Penerangan Buatan

Keterangan:

a) PLN, sumber daya listrik dari pemerintah.

b) Generator, alat pembangkit listrik cadangan.

c) Solar cell, alat pembangkit listrik cadangan menggunakan

energi matahari.

d) Transformator, alat untuk mengaktifkan arus listrik dari

sumber daya.

e) ATS (Automatic Transfer Swich), alat yang mentransfer

langsung aliran listrik secara otomatis dari aliran PLN ke

tenaga cadangan.

f) EMD (Electrical Main Distribution), merupakan pusat

distribusi listrik yang mendistribusikan listrik ke segala arah.

a. Panel Listrik Tenaga Surya (Solar Cell)

Pendekatan arsitektur hijau mensyaratkan penghematan

energi. Oleh karena itu  direncanakan pemanfaatan sumber

energi alternatif (sinar matahari) melalui penggunaan panel

listrik tenaga surya. Alat ini berfungsi sebagai penyedia energi

listrik di samping PLN. Panel ini bertujuan untuk menghemat

energi listrik dari PLN terutama di musim panas (hari hujan

sedikit).

Dasar pertimbangan

1) Energi matahari tersedia terus menerus.

2) Lokasi perencanaan memiliki jumlah hari hujan yang

terbatas.

PLN

Transformator ATSGenerator

Solar Cell

EMD

R

U

A

N

G

Transformator
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3) Penanggulanggan krisis energi (yang tidak dapat

diperbarukan: minyak dan gas bumi).

Perhitungan

Perhitungan berdasarkan buku petunjuk instalasi,

pengoperasian dan pemeliharaan pembangkit listrik tenaga

surya.

1) Panel yang digunakan adalah modul surya 50 Wp (Watt

peak).

2) Jumlah listrik yang dihasilkan per jam oleh 1 (satu) modul

adalah 100 sampai 200 Watt per jam

3) Lama penyinaran efektif dari jam 9 pagi-3 sore= 6 jam

4) Listrik yang dihasilkan oleh 1 (satu) modul dalam 1 hari

adalah: 6x100 Watt= 600 Watt

Untuk mengetahui jumlah modul yang digunakan

perlu diketahui jumlah daya yang dibutuhkan untuk kebutuhan

listrik dalam sehari. Di dalam perencanaan solar cell ditujukan

untuk melayani penerangan dalam dan luar bangunan, sound

system, pompa air.

Diasumsikan kebutuhan daya listrik yang dibutuhkan untuk

penerangan dalam dan luar bangunan, sound system, pompa air

adalah 9.000 Watt.

Perhitungan jumlah panel:

1) 1 panel menghasilkan 600 Watt/ hari

2) Daya listrik yang dibutuhkan adalah 9.000 Watt

3) Jumlah panel yang dibutuhkan adalah X: {EMBED

Equation.3}= 15

Jadi jumlah panel listrik yang dibutuhkan adalah 15 buah

untuk menghasilkan daya listrik sebesar 9.000 Watt per hari,

dan penempatan panel-panel tersebut diletakan pada atap

bangunan.
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Gambar 4.53 Skema Instalasi Panel Surya
(Sumber: http://gurat26.blogspot.co.id/)

Untuk instalasi listrik tenaga surya sebagai pembangkit listrik,

diperlukan komponen sebagai berikut:

1) Panel surya ( solar cell) menghasilkan energi listrik tanpa

biaya, dengan mengkonversikan tenaga matahari menjadi

listrik. Sel silikon (disebut juga solar cell) yang disinari

matahari/ surya, membuat photon yang menghasilkan arus

listrik. Sebuah solar cell menghasilkan kurang lebih

tegangan 0.5 Volt. Jadi sebuah panel surya/ solar cell 12

Volt terdiri dari kurang lebih 36 sel (untuk menghasilkan 17

Volt tegangan maksimun).

2) Charge controller, digunakan untuk mengatur pengaturan

pengisian baterai. Tegangan maksimum yang dihasilkan

panel surya / solar cell pada hari yang terik akan

menghasilkan tegangan tinggi yang dapat merusak baterai.

3) Inverter, adalah perangkat elektrik yang mengkonversikan

tegangan searah (DC–direct current) menjadi tegangan

bolak balik (AC–alternating current).

4) Baterai, adalah perangkat kimia untuk menyimpan tenaga

listrik dari tenaga surya. Tanpa baterai, energi surya hanya

dapat digunakan pada saat ada sinar matahari.
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Gambar 4.54 Komponen Panel Surya
Sumber: (http://solarpanelenergi.blogspot.co.id/)

C. Sistem Penghawaan

Untuk menghasilkan kenyamanan termal yang optimal

dibutuhkan aliran udara yang mengalir terus menerus agar terjadi

pergantian udara.

Secara umum terdapat dua sistem penghawaan yang dugunakan:

a) Penghawaan Alami

Penghawaan alami adalah pemanfaatan udara bebas dari

alam yang dimasukan kedalam bangunan dan terjadi pertukaran

udara secara terus menerus. Penghawaan alami ini dilakukan

dengan penataan dan perhitungan yang baik terhadap pintu,

jendela serta ventilasi, dan penempatannya harus disesuaikan

dengan orientasi angin ataupun matahari.

Penghawaan alami dilakukan dengan tujuan untuk

memperoleh penyegaran udara dalam bangunan. Pengaruh dari

suhu terhadap ruang dapat diatur juga dengan memperhatikan

letak, bentuk dan lapisan permukaan gedung, karena bidang yang

kurang panas selalu menerima panas dari bidang yang lebih

panas. Penyegaran udara terbagi atas penyegaran pasif dan

penyegaran aktif.
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I. Penyegaran Pasif

Penyegaran pasif adalah perlindungan bangunan yang

menghindari pemanasan kulit luar bangunan itu. Penyegaran ini

dapat tercapai dengan 3 (tiga) cara, yaitu :

1) Perlindungan terhadap matahari dengan tanaman pada atap

Dilakukan dengan konstruksi atap tambahan yang selain

melindungi manusia terhadap cuaca juga memberi

perlindungan terhadap radiasi panas dengan tanaman peneduh.

2) Perlindungan pembukaan dinding terhadap matahari yang

tetap.

Perlindung pembukaan dinding terhadap matahari yang tetap

dapat dicapai dengan penonjolan atap yang cukup luas atau

dengan sirip tetap yang horizontal, tegak, atau dua-duanya.

Dengan ukuran tertentu sirip menghindari sinar panas matahari

masuk pembukaan dinding. Sirip yang baik tidak melekat

langsung pada dinding, melainkan terpasang secara terpisah

sehingga panas tidak dapat masuk ke konstruksi gedung.

Perlindungan pembukaan dinding juga dicapai dengan

penggunaan ‘loggia’ (serambi yang tidak menonjol, melainkan

mundur ke dalam gedung) sehingga tidak terkena sinar.

3) Perlindungan terhadap matahari yang bergerak.

Perlindangan ini merupakan penyelesaian yang paling mudah

disesuaikan dengan keadaan iklim atau arah sinar matahari.

Penyelesaian ini bisa menggunakan desain jendela yang telah

disesuaikan.

Penukaran panas pada lapisan luar gedung dapat juga

dipengaruhi dengan memperhatikan faktor pantulan sinar

panas sesuai dengan tabel berikut:

Tabel 4.4 Hubungan Keadaan Permukaan Tanah Dengan Penyerapan Dan Pemantulan

Bahan dan keadaan permukaan Penyerapan
%

Pemantula
n

%
Lingkungan alam Rumput 80 20

Tanah, lading 70-85 30-15
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Pasir perak 70-90 30-10
Dinding kayu Warna muda 40-60 60-40

Warna tua 85 15
Dinding batu Marmer 40-50 60-50

Batu bata merah 60-75 40-25
Beton eksposed 60-70 40-30

Lapisan atap Semen-berseret 60-80 40-20
Genting flam 60-75 40-25
Genting beton 50-70 50-30
Seng gelombang 65-95 35-10
Seng aluminium 10-60 90-40

Lapisan cat Kapur putih 10-20 90-80
Kuning 50 50
Merah muda 65-75 35-25
Hijau muda 50-60 50-40

Aspal hitam 85-95 15

Sumber: (Dasar-Dasar Eko-Arsitektur, Hal 64)

Selain itu penukaran panas juga terjadi saat panas yang diserap

oleh bagian dinding luar akan menghangatkan juga dinding

bagian dalam sesudah beberapa waktu menurut daya serap

panas dan tebalnya dinding. Perbedaan waktu sangat

mempengaruhi iklim-mikro dan suhu dalam ruangan. Berikut

adalah tabel yang dapat menunjukan jenis bahan, ketebalan

dan perbedaan waktu penyerapan panas yang dapat membantu

dalam pemilihan bahan pada desain.

Tabel 4.5 Jenis Bahan, Ketebalan Dan Perbedaan Waktu Penyerapan Panas

Bahan Bangunan Tebal Dinding
(Cm)

Perbedaan Waktu
(Jam)

Dinding Batu Alam 20 5.5
30 8.0
40 10.5

Dinding Beton 10 2.5
15 3.8
20 5.1

Dinding Batu Bata 10 2.3

20 5.5

30 8.5

Dinding Kayu 2,5 0.5

5 1.3
(Sumber: Dasar-Dasar Eko-Arsitektur, Hal 64)
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II. Penyegaran Aktif

Penyegaran aktif dihasilkan dari udara yang bergerak yang

menghasilkan penyegaran terbaik karena dengan penyegaran

tersebut terjadi proses penguapan yang menurunkan suhu pada

kulit manusia. Penempatan bukaan yang baik akan memasukan

udara yang bergerak ke dalam bangunan, namun udara yang

bergerak di dalam ruangan melebihi 1,5m/ detik sudah dianggap

kurang nyaman. Berikut adalah tabel kecepatan angin dan

pengaruhnya terhadap kenyamanan :

Tabel 4.6 Kecepatan Angin dan Pengaruh Kenyamanan

Kecepatan Angin
Bergerak

Pengaruh Atas Kenyamanan Efek
Penyegara

n
(Pada Suhu

300C)
< 0,25 m/detik Tidak dapat dirasakan 00 C

0,25-0,5 m/detik Paling nyaman 0,5-0,70 C

0,5-1,0 m/detik Masih nyaman, gerakan udara
dirasakan

1,0-1,20 C

1,0-1,5 m/detik Kecepatan maksimal 1,7-2,20 C

1,5-2,0 m/detik Kurang nyaman, berangin 2,0-3,30 C

> 2,0 m/detik Kesehatan penghuni terpengaruh 2,3-4,20 C

Sumber : (Dasar-Dasar Eko-Arsitektur, Hal 64)

b) Penghawaan Buatan

Untuk penghawaan buatan biasanya menggunakan alat

pengkondisian udara berupa AC atau kipas angin. Alat-alat ini

biasanya digunakan pada ruang-ruang yang tidak terhubung

langsung dengan luar bangunan untuk menghindari udara lembab.

Dalam perencanaan bangunan dengan pendekatan arsitektur

modern penghawaan buatan diminimalisir bahkan tidak

digunakan.
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D. Sistem Pengindera Kebakaran

Sistem ini digunakan dengan tujuan menghindar/mencegah

terjadinya kebakaran pada bangunan.

a) Dasar Perancangan

1) sistem ini menggunakan beberapa jenis detektor untuk

mendeteksi bahaya kebakaran yang akan terjadi.

2) supaya efektif bekerjanya, tipe detektor harus dipilih dan

disesuaikan agar cocok dengan potensi produk yang dihasilkan

akibat kebakaran dalam ruangan tersebut.

3) ruang yang luas harus dibagi dalam zona-zona kebakaran dan

sesuai jumlah detektor yang terbatas dalam satu sirkuit.

b) Peralatan Sistem

1) Master Control Fire Alarm

Adalah panel kontrol sistem alaram kebakaran otomatis yang

mengindikasikan tentang detektor yang bekerja di suatu daerah

kebakaran, tentang gangguan yang terjadi pada instalasi sistem

alarm kebakaran dan tentang kondisi sumber daya yang

dipakai dengan menyalakan lampu indikator dan

membunyikan ‘buzzer’. Selain itu panel kontrol ini juga

dipakai untuk mengaktifkan atau menonaktifkan peralatan-

peralatan dari sistem lain di dalam bangunan.

2) Stordge batteray

Bekerja pada tegangan 24 volt DC pada beban penuh.

Batteray yang digunakan harus jenis Nicel Caulmium,

kapasitasnya harus mampu lebih dari 8 jam menggantikan

sumber daya PLN dalam operasi beban penuh.

3) Annuciator panel

Berfungsi memberi indikasi tentang detektor yang bekerja di

suatu daerah kebakaran, tentang gangguan pada instalasi,

tentang kondisi sumber daya, dengan menyalakan lampu

indikator dan membunyikan ‘buzzer’, tetapi tidak dapat

mengoperasikan atau mereset sistem alarm otomatis tersebut
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dan tidak dapat  mengaktifkan atau menonaktifkan peralatan-

peralatan dari sistem lain di dalam bangunan.

4) Sub panel indicator

Seperti annuciator tetapi ditempatkan di suatu daerah

kebakaran dan hanya memberi indikasi bekerjanya detektor di

daerah kebakaran tersebut.

5) Detektor panas tipe temperatur tetap (Fire Temperature Head

Detector)

Alat pengindera panas yang bekerja bila suhu sekeliling

melebihi yang ditentukan.

6) Detektor asap tipe ionisasi terpasang dalam saluran udara

(Duct Mowited Ionization Type Smoke Detector)

Alat pengindera asap yang bekerja sesuai ionisasi asap, yang

terasang didalam saluran udara.

7) Detektor asap tipe ionisasi terpasang dalam ruangan (Room

Mounted Ionization Type Smoke Detector)

Alat pengindera asap yang bekerja sesuai ionisasi asap, yang

terpasang pada plafon suatu ruangan.

8) Sakelar alaram air (Water Flow Swich)

Alat untuk mendeteksi aliran air yang terpasang pada pipa

utama yang menuju ke jaringan sprinkler otomatis dari suatu

daerah kebakaran

9) Lonceng (alarm bell)

Alat untuk mengindikasi bahaya kebakaran secara akustik pada

saat diberikan daya dari panel indikator kebakaran.

c) Perancangan Sistem

1) Setiap lantai bangunan utama dibagi dalam minimum 2 (dua)

zona kebakaran.

2) Setiap zona kebakaran terdiri dari sirkit detektor dan manual

call point serta sirkit alarm bell.

3) Setiap lantai harus menggunakan detektor.
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E. Sistem Penanggulangan Kebakaran

Sarana pencegahan kebakaran sangat penting dalam fasilitas

bangunan Taman Pintar untuk mendeteksi dan mencegah bahaya

kebakaran yang mungkin terjadi. Sarana ini berupa fire protection

yang merupakan alat untuk mengatasi kebakaran pada tingkat awal

yang degerakan oleh tenaga listrik. Berdasarkan sistemnya, fire

protection dibagi menjadi:

a) Water Supply System

Prinsip kerjanya:

1) Menggunakan air dengan tekanan tinggi.

2) Menggunakan media pipa sebagai alat semprot, dengan daya

semprot sejauh 35 feat, jika terlalu jauh atau terlalu tinggi

dapat menggunakan tambahan/perpanjangan pipa yang

didukung dengan tangga.

3) Air yang disemprotkan diambil dari tangki yang teletak di

bawah.

b) Fire Alarm System

Prinsip kerjanya :

I. Bila suhu kawat naik atau menjadi panas (kawat pada fire

detector), maka kawat ini akan memuai (mengembang)

sehingga akan menghidupkan jalan-jalan lisrtik (tenaga PLN)

yang dihubungkan ke sirine.

II. Fire detector ini umumnya dari bahan ‘bimetal’ atau bisa juga

dari ‘termokopel’ (alat yang mengubah besaran panas menjadi

besaran listrik).

Sistem ini hanya untuk menginformasikan adanya kebakaran

supaya secepatnya bisa dilakukan tindakan pemadaman.

Fire alarm terbagi atas :

1) Unit penangkapan (detection unit), dengan alat manual

station untuk memutuskan bell agar tidak berbunyi terus.

2) Unit pengontrol (control unit), dengan alat troble signal

yang mencegah kerusakan pada alat fire detector.
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3) Unit perencanaan pemberitahuan (annuciator unit), dengan

alat bell, horn, remote lamp (menyala bila ada bahaya)

direction lamp.

Gambar 4.55 Fire Alarm System
Sumber: (http://injasprod.blogspot.co.id)

c) Sprinkler System

Terdiri dari pipa-pipa bercorak horizontal yang diletakan dekat

langit-langit bangunan. Pipa ini dilengkapi dengan out let

sprinkler erd. Mulai bekerja bila ada gumpalan asap panas yang

mengenai kepala sprinklers yang dihubungkan dengan alarm fire

station. Bila temperatur naik (580C-700C), maka tutup sprinkler

terbuka secara otomatis yang kemudian menyumburkan air.

Macam-macamnya :

1) Wet pipe sprinkler system, di mana pipa utama dan pipa

distribusi berisi penuh air. Operasi sistem ini tergantung dari

pembukaan ujung pipa tersebut.

2) Dry pipe sprinkler system, pipa semula hanya berisi udara.

3) Spacial fire protection system

Sistem ini menggunakan sprinkler otomatis yang

menyemburkan kabut air. Sistem ini sangat bagus karena :

1) Kabut air mengurangi jarak panas.

2) Kabut mengurangi O2 yang bersenyawa dengan api

3) Kabut mengurangi kerugian/kerusakan interior bangunan.

4) Mempunyai radius untuk memadamkan api sejauh 5-20 m2.

d) Fire Exhnguiser
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Sistem ini tidak menggunakan springkel, melainkan

menggunakan gas CO2 yang langsung disemprotkan secara

manual ke sumber kebakaran. Fire exhnguiser sendiri adalah

tabung berisi gas CO2 yang penggunaannya secara manual dengan

menyemprotkan gas langsung ke sumber api (sumber api yang

masih kesil). Tabung ini dapat di pasang di sudut-sudut ruangan.

Keuntungan fire exhnguiser:

1) Berperan penting sebagai pencegah kebakaran, sebelum terjadi

kebakaran yang lebih besar.

2) Sangat tepat penggunaannya pada fungsi ruang yang

digunakan tempat-tempat penting yang mudah rusak bila

terkena air.

Kelemahan fire exhnguiser:

1) Tidak mampu memadamkan api yang sudah terlampau besar.

2) Pengoperasian masih secara manual.

Gambar 4.56 Fire Exhnguiser
Sumber: (http://fireextinguishercitife.blogspot.co.id)

Faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam perencanaan sistem

penanggulangan kebakaran adalah:

1) Penyediaan sistem pendeteksi dan pemadam kebakaran yang

terletak pada seluruh area bangunan.

2) Penggunaan material bangunan yang tidak mudah terbakar.

3) Berdasar letak, sistem pencegahan kebakaran dapat dibedakan

atas dua jenis, yaitu:

1. Sistem Pencegahan Kebakaran di Luar Bangunan (Area

Taman)
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Alternatif yang dapat digunakan adalah:

a) menyediakan fire hidrant di sekeliling bangunan.

b) menggunakan mobil pemadam kebakaran.

2. Sistem Pencegahan Kebakaran di Dalam Bangunan

Alternatif yang dapat digunakan adalah:

a) Dengan alat pendeteksi

Ada dua penedteksi yang sering digunakan yakni

pendeteksi panas dan pendeteksi asap.

b) Dengan sprinkler system

Terdiri dari pipa-pipa yang bercorak horizontal yang

diletakan dekat langit-langit pada bangunan. Pipa-pipa

ini berisi air penuh yang dapat dikeluarkan atau

menyembur secara otomatis pada temperatur tertentu.

Alat ini bekerja essuai dengan alat pendeteksi yang ada.

c) Dengan special fire protection system

Sistem ini menggunakan springkler otomatis yang

menyemburkan kabut air serta dapat dilengkapi dengan

alarm system.

Gambar 4.57 Sprinkler System
Sumber: (http://setiakawanteknik.blogspot.co.id)

d) Dengan fire exhnguiser

Sistem ini tidak menggunakan springkel, melainkan

menggunakan gas CO2 yang langsung disemprotkan

secara manual ke sumber kebakaran.

Berdasarkan keaktifan pengendalian, sistem pencegahan

kebakaran dapat dibedakan atas dua ejnis, yaitu:
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I. Pengendalian Pasif

Pengendalian pasif artinya sistem pencegahan

kebakaran tidak langsung dilakukan oleh manusia

namun melalui perencanaan dan penataan lingkungan

tapak.

Penzoningan

1) Dengan cara mengelompokan bagian bangunan

yang memiliki sifat dan fungsi yang sama dalam

satu zona.

2) Memisahkan ruang genset agar tidak berhubungan

langsung dengan fasilitas Taman Pintar atau

dengan ruang lain yang mudah terbakar.

Site plan

1) Pencapaian (aksesbilitas), yakni memperhitungkan

kemungkinan pencapaian oleh mobil PMK dengan

penataan sirkulasi dalam tapak yang baik.

2) Dalam perancangan, fire station diletakan dekat

dengan jangkauan akhir mobil PMK.

II. Pengendalian Aktif

Pendeteksian

Macam-macam alat deteksi :

1. Deteksi panas

2. Deteksi asap

3. Deteksi nyala api

4. Deteksi ionisasi

Gambar 4.58 Smoke Detector
Sumber: (http://fireprotection-indonesia.blogspot.co.id)
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Pemadaman

1) Bahan pemadam: gas, air, zat kimia, (dry

chemycal), busa.

2) Alat pemadam: manual (portable fire extinguiser,

hidran halaman dan automatic system (sprinkler,

busa, CO2).

3) Disediakan hidran halaman di dalam tapak.

4) Adanya cadangan air untuk kegiatan pemadaman.

Gambar 4.59 Hydrant Halaman
Sumber: (http://www.kompasiana.com)

F. Sistem Komunikasi

Sistem telekomunikasi pada bangunan moderen antara lain :

1) Telepon kunci multi fungsi (multi function key telephone)

Sistem ini dipergunakan untuk mengontrol penggunaan telepon,

yakni lamanya percakapan, menyalurkan ke saluran cabang, dan

penggunaan lainya.

2) Tulisan jarak jauh

Sistem ini adalah bentuk komunikasi secara tertulis antara kantor

dengan kantor atau kantor dengan kota, agar dalam waktu yang

bersamaan dapat diterima pesan secara tertulis.

3) Telex, Sistem ini hampir sama dengan sistem penulisan jarak

jauh, hanya saj menggunakan metode lain seperti penggunaan

huruf morse atau simbol-simbol lainnya.

4) Komunikasi dengan komputer (personal komputer

communication)
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Komunikasi dengan komputer pribadi (PC/ Personal Computer)

adalah sangat praktis sehingga akan menghemat waktu dan biaya.

Komunikasi antar penghuni dalam satu bangunan dapat dilakukan

dengan menggunakan sistem lain seperti LAN (Local Area

Network), sedangkan untuk komunikasi jarak jauh (antar

kota/antar negara) bisa digunakan sistem jaringan internet.

5) Surat elektronik (electronic mail / e-mail)

Memudahkan dalam pengiriman berita maupun gambar-gambar,

juga merupakan sistem komunikasi yang menggunakan komputer,

namun pada saat sekarang bukan hanya komputer saja tetapi bisa

juga menggunakan Panel (phone cellular/ phone mobile).

6) Komunikasi dengan menggunakan radio satelit (satelit radio

communication)

Sistem ini memanfaatkan satelit sebagai

komunikator/penghubung. Sistem ini sangat bagus karena

jangkauan layanan satelit yang luas dan menghemat waktu,

namun harus ditunjang oleh iklim pada saat penggunaan sistem

tersebut.

7) Telepon

Sistem komunikasi ini biasanya digunakan untuk kebutuhan

komunikasi antar ruang dalam bangunan ataupun dari dalam

bangunan ke bangunan lain.

Gambar 4.60 Sistem Telepon
(Sumber http://batampabx13.blogspot.co.id)

Keterangan:

1. Kabel Induk dari Telkom.

2. Kabel Reserve dari Telkom (terdiri dari beberapa kabel).
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3. Central Office, ruang penerima arus telepon dari telkom, dari

sini disalurkan ke seluruh bangunan.

4. Riser Cable, kabel induk distribusi telepon.

5. Buillding Cable, kabel untuk masuk ke unit telepon.

6. Distributing cabinet, menyalurkan arus telepon ke ruang yang

ada pada bangunan.

7. Perawatan telepon.

8. Distribution cable, kabel pembagi.

Sistem komunikasi yang digunakan terdiri dari komunikasi

dalam bangunan dan komunikasi luar bangunan.

1) Komunikasi dalam bangunan

I. Sistem konvensional : petugas yang datang

menyampaikan berita ketempat tujuan.

II. Intercom: digunakan untuk hubungan antar aktivitas

petugas dalam bangunan.

Gambar 4.61 Sistem Komunikasi Dalam Bangunan
(Sumber: http://subari.blogspot.co.id)

2) Komunikasi luar bangunan

Komunikasi luar bangunan menggunakan telepon yang

digunakan untuk hubungan komunikasi keluar bangunan.
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Gambar 4.62 Sistem Komunikasi LuarBangunan
(Sumber: www. Astudioarchitect.com)

G. Sistem Penangkal Petir

Petir adalah suatu gejala listrik di atmosfir yang timbul bila

terjadi banyak kondensasi dari uap air dan ada arus udara naik yang

kuat. Sedangkan instalasi penangkal petir adalah instalasi suatu

sistem dengan komponen dan peralatan-peralatan yang secara

keseluruhan berfungsi untuk menangkap petir dan menyalurkannya

ke tanah, sehingga semua bagian dari bangunan serta isinya terhindar

dari bahaya sambaran petir.

Instalasi in terdiri dari bagian-bagian sebagai berikut :

1) Penghantar di atas tanah, ialah penghantar yang dipasang di atas

atap sebagai penangkap petir, berupa elektroda logam yang

dipasang tegak dan elektroda yang dipasang mendatar.

2) Penghantar pada dinding atau di dalam bangunan, sebagai

penyalur arus petir ke tanah yang terbuat dari tembaga, baja

galvanish atau aluminium.

3) Elektroda-elektroda tanah, antara lain :

4) Elektroda pita (strip), yang ditanam minimum 0,5-1 m dari

permukaan tanah.

5) Elektroda batang, dari pipa atau besi baja profil yang

dipancangkan tegak lurus dalam tanah sedalam ± 2 m.

6) Elektroda pelat, ditanam minimum 50 cm dari permukaan tanah.

Dasar pertimbangan :

1) Keamanan secara teknis, tanpa mengakibatkan faktor

keserasian arsitektur, perhatian utama harus ditujukan kepada
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diperolehnya nilai perlindungan terhadap sambaran petir yang

efektif.

2) Penampang hantaran-hantaran pertanahan yang digunakan.

3) Ketahanan mekanis.

4) Bentuk dan ukuran bangunan yang dilindungi.

5) Faktor ekonomis.

Tempat-tempat yang terhindar dari sambaran petir, antara lain:

1) Bangunan yang dilengkapi dengan instalasi penangkal petir.

2) Dalam hutan yang pohon-pohonnya hampir sama tinggi.

Tiga sistem penangkal petir

1) Sistem franklin/ konvensional

Batang yang runcing dari bahan copper spit dipasang paling

atas dan dihubungkan dengan batang tembaga menuju ke

elektroda yang ditanahkan, batang elektroda pentanahan dibuat

bak kontrol untuk memudahkan pemeriksaan dan pengetesan,

sistem ini cukup praktis dan biayanya murah, tetapi

jangkauannya terbatas.

2) Sistem faraday atau melsens

Sistem ini mirip dengan sistem Franklin, tetapi dibuat lebih

memanjang sehingga daya jangkauannya lebih luas, biayanya

pembuatannya sedikit lebih mahal dari sistem franklin dan

penempatannya agak mengganggu keindahan bangunan.

3) Sistem Radioaktif atau semi radioaktif/ sistem Thomas

Sistem ini baik sekali untuk bangunan tinggi dan besar,

pemasangan tidak perlu dibuat tinggi karena sistem payung

yang digunakan dapat melindunginya, bentangan perlindungan

cukup besar sehingga dalam satu bangunan cukup

menggunakan satu tempat penangkal petir.
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Gambar 4.63 Penangkal Petir Jenis Faraday Dan Franklyn
Sumber: (http://www.instalasijaringan.com)

H. Sistem Suara (Sound System)

Merupakan sistem tata suara dan termasuk dalam alat komunikasi

langsung antar ruang dalam sebuah bangunan. Dalam perencanaan

pusat perbelanjaan, sound system juga dibutuhkan sebagai alat

komunikasi langsung. Penggunaannya terutama pada bagian

informasi, dari bagian ini, sound system juga digunakan untuk

memperdengarkan informasi dan musik-musik sehingga memberikan

suasana yang berbeda dan menarik.

a) Aspek Perancangan

Ada beberapa aspek perancangan dalam penataan sound system :

1) Pesan yang disampaikan harus diterima dengan jelas dan

bersih. Hal ini menyangkut desain sistem dan kualitas

perangkat keras.

2) Bekerjanya sistem tata suara jangan sampai mengganggu

suasana ruang. Hal ini menyangkut mutu perancangan,

khususnya intensitas suara yang keluar dari speaker, jumlah

dan penempatan speaker itu.

3) Pesan harus disampaikan secara terbatas ataupun menyeluruh.

b) Dasar-Dasar Perancangan

Perancangan detail sistem tata suara (sound system) disiapkan

dengan mempersiapkan dasar-dasar perancangan yang merupakan

penjabaran dari kriteria-kriteria di atas:

1) Frekuensi response : 100-16.000 Hz.

Sistem Franklin Sistem Faraday Sistem Thomas
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2) Ratio : 80 dB atau lebih.

3) Distorsi : 1 % atau kurang.

4) Intensitas suara : antara 6-10 dB di atas tingkat kebisingan

ruang.

5) Speaker-speaker dikelompokan dalam zona.

c) Peralatan Yang Digunakan

I. Loudspeaker

1) Jumlah speaker tergantung dari ukuran, model serta luas

area.

2) Jenis loudspeaker terbagi atas dua jenis, yaitu hight  level

speaker system (outputnya tinggi dan hanya dibutuhkan

sedikit), dan low level speaker system (outputnya rendah

dan kebutuhannya relatif banyak).

II. Amplifier

Powet output rata-rata : 6, 10, 15, 30, 50, 70, 100, 125, 250

watt. Keluaran yang dihasilkan tergantung dari tipe, ukuran

juga luas ruang yang dilayani.

III. Alat-alat input

1) Crystal, dinamic atau velocity

2) Tape casete recorder

3) Computer / DVD player

4) Radio/ tuner

5) Tone generattor

Gambar 4.64 Skema Pendistribusian Sound System
Sumber: (http://d-mm.blogspot.co.id)
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Keterangan:

A. Radio/ tuner

B. Tape/ casete recorder

C. Computer/ DVD player

D. Michrophone

E. Amplifier

F. Speaker selector

G. Celing speaker


