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BAB 4 

Analisis 

4.1 Analisis Fungsi 

Analisis fungsi merupakan langkah pengamatan dan pemilihan untuk 

mendapatkan alternatif-alternatif obyek perancangan, serta dapat mengetahui aktifitas 

masyarakat yang berhubungan dengan sifat konservatif, eduka tif dan rekreatif. Analisis 

fungsi memiliki tiga pembagian fungsi. Tiga kategori fungsi tersebut diantaranya, adalah 

fungsi kegiatan utama, fungsi kegiatan pendukung dan fungsi kegiatan penunjang. 

1. Fungsi Kegiatan Utama 

Merupakan fungsi kegiatan utama yang dibutuhkan dalam suatu 

perancangan. Pada rancangan museum batik Nusantara ini yang merupakan fungsi 

utama yaitu masyarakat belajar,melestarikan, mengembangka n tentang batik 

Nusantara. Masyarakat sendiri dapat mengerti sejarah dan nilai tradisi. 

2. Fungsi Kegiatan Pendukung 

Merupakan kegiatan yang mendukung aktifitas kegiatan utama dalam 

perancangan. Pada perancangan museum batik ini yang merupakan fungsi 

sekunder adalah pelatihan seni buda ya, mengelola, melayani. 

3. Fungsi Kegiatan Penunjang 

Merupakan bentuk kegiatan yang muncul untuk mendukung kegiatan 

primer dan sekunder dalam perancangan. Pada perancangan museum batik, yang 

merupakan fungsi kegiatan penunjang adalah penjualan, kafetaria, beribadah, 

informasi, pos jaga, buang air, servis, memarkir kendaraan. 

 

Penjabaran dari tiga kategori fungsi kegiatan utama, fungsi kegiatan pendukung, 

fungsi kegiatan penunjang dari perancangan museum batik Nusantara adalah: 
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Sumber: Analisis Pribadi 

 

4.2 Analisis Kegiatan 

4.2.1 Analisis Pengguna 

 Pengguna bangunan ini dibagi mejadi 2, yaitu Pengunjung, Pengelola. 

a. Pengunjung 

Yaitu berasal dari semua kalangan usia namun khususnya kepada anak – anak 

diperlukan pengawasan didalam beberapakegiatan yang dilakukan di museum 

batik tersebut. 

b. Pengelola 

Yaitu semua staff – staff yang bertugas mengelola, menjaga, merawat dan 

mengatur kegiatan di museum batik tersebut agar berfungsi sesuai dengan 

semestinya demi kenyamanan dan keamanan semua pihak terutama 

pengunjung. 
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4.2.2 Analisis Alur Kegiatan 

a. Pengelola 

 

 

b. Pengunjung 
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4.2.3 Fasilitas Kegiatan 

Berikut adalah pembagian fasilitas Pusat Kesenian Kontemporer berdasarkan 

penggunanya: 

a. Pengunjung: 

- R. Pameran 

- R. Pertunjukan 

- R. Auditorium 

- Perpustakaan 

- Workshop 

- Kafetaria 

- Toko Mechandise 

b. Pengelola: 

- R. Penerimaan Tamu 

- R. Data 

- R. Rapat 

- R. Marketing 

- R. Staff 

- R. Kurator 

- R. Pimpinan 

- R. Wakil Pimpinan 

- R. Supervisor 

- Pantry 

- Pos Satpam 

- R. ME 
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4.2.4 Analisis Hubungan Ruang 

 

4.2.5 Analisis Kebutuhan Ruang 

 

NO 

KELOMPOK 

RUANG 

KEBUTUHAN 

RUANG 

SIFAT 

RUANG 

PERSYARATAN 

RUANG 

1 Utama 

Lobby Penataan 

sirkulasi jelas; 

Peletakan 

yang 

memudahkan 

untuk 

pengunjung 

dan 

pengelola; 

Memiliki 

tingkat 

kenyaman 

dan keamanan 

serta suasana 

yang baik. 

- Lobby Public 

Museum 

- R. Pameran Public 

- R. Penyimpanan 

Koleksi 

Private 

- R. Perawatan 

Koleksi 

Private 

- R. Penerimaan 

Koleksi  

Private 

- Gudang 

Peralatan 

Sevice 

Auditorium 

- R. Seminar Public 
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- R. Tunggu Semi 

Public 

- R. Operator Private 

- Gudang 

Peralatan 

Service 

Fashion Show 

- R. Peragaan 

Busana 

Semi 

Public 

- R. Persiapan Private 

- R. Operator Private 

- Gudang 

Peralatan 

Service 

Workshop 

- R. Workshop Public 

- Gudang 

Peralatan 

Private 

Perpustakaan  

- R. Baca Publik 

- R. Penyimpanan 

Buku 

Publik 

2 Pengelola 

Pusat Informasi Peletakan 

yang tidak 

menggangu 

kegiatan 

utama; 

Memiliki ruangan 

yang berbeda 

antara pengelola 

dan pengunjung. 

- Resepsionis Public 

- Loket Semi 

Public 

Kantor 

- R. Pemimpin Private 

- R. Wakil 

Pemimpin 

Private 

- R. Resepsionis Private 

- R. Kurator Private 

- R. Rapat Private 
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- R. Marketing Private 

- R. Staff Private 

- R. Loket Private 

- R. Administrasi Private 

- R. Loker Private 

- R. Tamu Semi 

Public 

- Pantry Service 

3 Penunjang 

Kafetaria Penataan ruangan 

terpisah dengan 

kegiatan utama; 

Peletakan 

yang 

memudahkan 

untuk 

pengguna; 

Memiliki 

tingkat 

kenyaman 

dan keamanan 

serta suasana 

yang baik. 

 

- Tempat Makan Public 

- Dapur Service 

Toko Merchandise 

- R. Penjualan Public 

- Gudang Service 

Parkir 

- Parkir 

Pengunjung 

Public 

- Parkir 

Karyawan 

Private 

- Loading Dock Private 

4 Service 

Mekanikal Elektrikal Peletakan 

yang 

memudahkan 

untuk 

pengguna; 

Memiliki 

tingkat 

kenyaman 

dan keamanan 

serta suasana 

yang baik. 

- R. Panel Service 

- R. Genset Service 

- R. Pompa Service 

- R. AHU Service 

Musholla 

- Tempat Wudhu Service 

- Tempat Sholat Service 

Keamanan 

- Pos Jaga Service 

- R. CCTV Service 
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Lift Barang 

- Lift Barang Service 

Toilet Pria  

- Wastafel Service 

- Urinoir Service 

- Water Closet Service 

Toilet Wanita  

- Wastafel Service 

- Urinoir Service 

- Water Closet Service 

 

4.2.6 Analisa Program Ruang 

Data – Data Berasal dari beberapa sumber, Yaitu 

1 NAD : Neufert Architects Data 

2 TSS  : Time Saver Standart for Building Types 

3 SI   : Sumber Internet 

4 SB  : Studi Banding 

Kelompok 

Ruang 
Ruang Jenis Ruang Standart Sumber Kapasitas 

Luas 

Total 

Utama 

Lobby Lobby 0,65 m² SB 200 org 130 m² 

Museum 

Ruang Pameran 3m² SB 250 Karya 750m² 

Ruang 

Penyimpanan 

Koleksi 

- 

SB 
30% x 

250 Karya 

225 m² 

Ruang Perawatan 

Koleksi 
- 

SB 10% x 250 

Karya 

25 m² 

Gudang Peralatan 40m² Asumsi 1 Ruang 40 m² 
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Auditori

um 

Panggung 

Pertunjukan 

4 m2 / 

org 

TSS 
10 org 40 m² 

Tempat Duduk 

Pengunjung 

0,8 m2/ 

org 

NAD 
200 org 160 m² 

Ruang Operator 3m x 4m SB 5 org 60 m² 

Gudang Peralatan 40m² Asumsi 40 m² 160 m² 

 

Fashion 

Show 

Peragaan Busana 166 m2 NAD 50 org 166 m2 

Lounge 
0,8 m2/ 

org 

NAD 
 200 org 160 m² 

Ruang Persiapan 
1,5 m2 / 

org 

NAD 
70 org 105 m² 

Ruang Operator 3m x 4m SB 5 org 60 m² 

Gudang Peralatan 40m² Asumsi 40 m² 160 m² 

 

Worksho

p 

Ruang Workshop 
0,8 m2/ 

org 

SB 70 56 m² 

Gudang peralatan 160m² Asumsi 160 m² 160 m² 

Sub Total 2457m² 

Sirkulasi 30% 737 m² 

Total 

3194 

m² 

 

Pengelola 

Informati

on 

Center 

Resepsionis 
1.5m2/or

g 

TSS 2 org 3 m² 

Loket 
2 m x 4 

m 

SB 3 org 8 m² 
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Kantor 

Ruang Pemimpin 12 m2 / 

org 

 

TSS 

3 org 36 m² 

Ruang Wakil 

Pemimpin 

5 – 10 

m2 / org 

TSS 
3 org 15 m² 

Ruang Kurator 5 – 10 

m2 / org 

TSS 
3 org 15 m² 

Ruang Marketing 5 – 10 

m2 / org 

TSS 
5 org 25 m² 

Ruang Staff 5 – 10 

m2 / org 

 

TSS 

5 org 25 m² 

Ruang 

Administrasi 

5 – 10 

m2 / org 

 

TSS 

5 org 25 m² 

Ruang Rapat 2,5 m2 / 

org 

NAD 
15 org 37,5 m² 

Ruang Tamu 2,5 m2 / 

org 

NAD 
6 org 15 m² 

Ruang Loker  asumsi  12 m² 

Sub Total 

216,5 

m² 

Sirkulasi 30 % 65 m² 

Total 

281,5 

m² 

 

Penunjang Kafetaria  
Tempat Makan 3,42 m2 /  

unit 

NAD 
50 org 171 m² 
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Dapur 15 – 25 

% luas 

ruang 

NAD 

 25,6 m² 

 

Toko 

Ruang Penjualan 8 m x 5 

m 

SB 
20 org 40 m² 

Gudang 36 m² Asumsi 1 unit 36 m² 

Sub Total 

272,6 

m² 

Sirkulasi 30% 81,8 m² 

Total 

354,4 

m² 

 

Service 

Mekanik

al 

Elektrika

l 

R. Panel 12 m2 SB 1 Unit 12 m² 

R. Genset 20 m2 SB 1 Unit 20 m² 

R. Pompa 20 m2 SB 1 Unit 20 m² 

R. AHU 40 m2 SB 1 Unit 40 m2 

 

Musholla 

Tempat Wudhu 0,72 m2 / 

org 

NAD 10 org 
7,2 m² 

Tempat Sholat 0,6 m2 / 

org 

NAD 30 org 
18 m² 

 

Keamana

n 

Pos jaga 1,5 m2 / 

org 

TSS 
4 org 6 m² 

R. CCTV 4 m2/ org SB 3 org 12 m² 
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Lift 

Barang 
Lift Barang 12 m2 SI  2 unit 24 m2 

 

Toilet  

Pria 

Wastafel 0,48 m2 / 

unit 

TSS 3 unit 1,4 m² 

Urinoir 0,24 m2 / 

unit 

TSS 6 unit 1,4 m² 

Water Closet 1,5 m2 / 

unit 

TSS 4 unit 6 m² 

 

Toilet  

Wanita 

Wastafel 0,48 m2 / 

unit 

TSS 
3 unit 1,4 m² 

Water Closet 1,5 m2 / 

unit 

TSS 
6 unit 9 m² 

Sub Total 

178,4 

m2 

Sirkulasi 30% 53,5 m² 

Total 

231,9 

m² 

 

Total Luas Bangunan yang diperlukan : 

1. Utama   :  3194 m2 

2. Pengelola  :  281,5 m2 

3. Penunjang  :  354,4 m2 

4. Service  :  231,9 m2 

Total Seluruhnya :  4.061,8 m2 
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Kebutuhan Parkir 

Berikut adalah analisa perhitungan luas lahan parkir berdasarkan asumsi pengunjung: 

a. Pengelola  

Jumlah pengelola  = 50 orang  

Motor ( 50% )  = 25 motor  

Mobil ( 30% )  = 15 mobil  

Kendaraan umum = 10 orang  

b. Pengunjung  

Jumlah Pengunjung  = 500 orang per hari  

Mobil (20%)   = 100 orang  

• 2 penumpang (50%) = 25 mobil  

• 4 penumpang (50%) = 12 mobil  

Total mobil   = 37 mobil  

Motor (40%)   = 200 motor 

Bus Pariwisata (20%)  = 3 bus 

Kendaraan umum (20%) = 100 orang 

c. Loading Dock 

Mobil Bak   = 5 truk 

Total kebutuhan parkir kendaraan :  

• Mobil (NAD) (37 x 10 m2) : 370 m2  

• Motor (NAD) (200 x 2,2 m2) : 440 m2 

• Bus (NAD) (3 x 35 m2) : 105 m2 

• Mobil Bak (NAD) (5 x 15,5 m2) : 77,5 m2 

Jadi luas total lahan parkir di Museum Batik Nusantara  adalah 992 m2 + 30 % 

sirkulasi = 1290,25m2 
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4.3 Analisis Tapak 

Analisis tapak merupakan analisis untuk menentukan zonasi - zonasi yang 

diperuntukan untuk perencanaan pembangunan di suatu lokasi atau lahan yang 

disiapkan sebagai daerah pembangunan proyek tersebut. Tujuan dilakukan analisis 

ini adalah untuk mengetahui kualitas pada tapak, dan mempertimbangkan faktor-

faktor yang mempengaruhi karakter tapak dengan memadukan program kebutuhan 

perancangan. Adapun bagian-bagian analisis yang dilakukan adalah sebagai berikut 

4.3.1 Analisis Batas – Batas Tapak  

      Keadaan lingkungan sekitar tapak merupakan area sekolah, perkantoran, 

perdagangan / jasa serta perumahan. Dengan batasan sebagai berikut :  

 

 

Gambar: batas – batas tapak 

Sumber : google earth 

a batas utara : berbatasan dengan koramil 2 sawah besar  

b batas barat : berbatasan dengan  SMAN 1 jakarta  

c batas selatan : berbatasan dengan jalan budi utomo & pertokoan  

d batas timur : berbatasan dengan jalan gunung sahari & pertokoan 
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 dengan keadaan batas – batas tapak maka untuk akses entrance 

pengunjung berada di selatan site dengan pertimbangan berada di jalan utama 

dan untuk entrance service berada di utara / timur  site dengan pertimbangan 

tidak menggangunya aktivitas service dalam keadaan tertentu.  

 

4.3.2 Analisis Regulasi tapak :   

Berdasarkan hasil tinjauan lokasi regulasi untuk perencanaan pada tapak yaitu : 

Tabel Regulasi tapak 

Luas lahan 11620 m2 

KDB 40 % 

KLB 4,5 

KDH 30 % 

KB 32 

Sub Zona  

Zona Perkantoran, 

Perdagangan, dan Jasa 

Kontur  Relatif Datar 

Fungsi Eksisting Lahan Kosong 

Pencapaian  

Mudah, dapat diakses 

dengan motor, mobil, dan 

angkutan umum. 

Sumber : analisis pribadi 

Perhitungan lahan :  

• Luas lahan efektif : 11620 m2 

• Luas lantai dasar : 40 % x11620 m2 = 4648 m2 

• Luas total lantai bangunan : 11620  x  4,5  = 52290 m2 

• Luas lahan penghijauan : 30 % x 11620 m2 = 3486 m2 

4.3.3 Analisis pencapaian dan peletakan entrance  



 
TUGAS AKHIR MUSEUM BATIK NUSANTARA | BAB 4 |    64 

 

Analisis Pencapaian dilakukan untuk menentukan jalan masuk utama 

(main entrance) dan alternative sirkulasi masuk (seden Entrance) dan pintu 

keluar. 

Pertimbangan : 

• Pintu masuk utama atau main entrance untuk masuk ke dalam kawasan 

merupakan akses yang mudah dicapai roda dua dan roda empat ataupun 

kendaraan umum. 

• Pintu masuk alternative atau side entrance merupakan akses sekunder 

untuk masuk ke kawasan sebagai alternative dan sebagai akses pejalan 

kaki 

      

Gambar: Analisis Pencapaian dan Entrance 

Sumber : Analisis Pribadi 

 

 

Hasil Analisis : 

- Pintu masuk utama diletakkan di bagian yang mudah diakses dari jalur 

utama yaitu di Jalan Budi Utomo karena dapat diakses dengan mudah oleh 

kendaraan pribadi maupun kendaraan umum, karena pada Jl. Gunung 

Sahari tertutup oleh lintasan Sungai 

- Penggunaan transportasi umum harus di perhatikan dalam pencapaian  
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- Pencapain pintu masuk antara kendaraan umum dan pribadi harus di bedakan 

dalam perancangan. 

 

4.3.4 Analisis iklim  

 Pertimbangan: 

1.  Arah Matahari 

2. Arah datangnya angin 

 

 

 

Gambar: Analisis Iklim 

Sumber : Analisis Pribadi 

 

 

 Analisis 

Masalah yang berhubungan dengan iklim mempunyai beberapa altematif 

pemecahan masalah dengan pertimbangan sebagai berikut : 

- Bukaan 

Biasanya berhubungan dengan dimana seharusnya diletakkan bukaan untuk 

menangkap sinar matahari kedalam bangunan ataupun bukaan bagi angin 

sebagai penghawaan alami. 

 

  

Pergerakan 
angin  
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- Vegetasi 

vegetasi sebagai penghalang sinar matahari ataupun angin yang merugikan 

bangunan dan kegiatan di dalamnya. 

Hasil analisis 

- Sinar matahari Timur 

Karena merupakan sinar yang dibutuhkan, maka pada  sisi  timur 

bangunan perlu diberikan bukaan untuk menangkap sinar matahari 

untuk mendukung kegiatan di dalamnya. 

- Sinar matahari Barat 

Sinar dihindari dengan mempertahankan pohon existing yang ada atau 

bentuk-bentuk penutup dinding yang sedemikian rupa. sedikit bukaan pada 

bangunan dan juga penggunaan material yang tidak menyerap sinar matahari 

dan mengurangi efek silau. 

- Bentuk Bangunan 

Bentuk bangunan dibuat memanjang dan untuk memaksimalkan area 

bangunan yang menghadap ke arah timur dan selatan, sehingga dapat metode 

cross ventilation (penghawaan alami) dapat berjalan maksimal 

- Orientasi Bangunan 

Orientasi bangunan terhadap sinar matahari yang paling cocok dan 

menguntungkan adalah memanjang dari arah utara ke selatan, 

bukaan dimaksimalkan pada bagian fasade selatan dan timur 

bangunan sehingga cahaya tetap dapat dimanfaatkan tanpa 

menimbulkan dampak silau dan panas yang berlebihan. 
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4.3.5 Analisis Kebisingan :  

 Pertimbangan : 

1. Penentuan zona publik dan servis 

2. Penempatan area outdoor dan area indoor 

 

Gambar 4.4 Analisis kebisingan  

Sumber : Analisis Pribadi 

Hasil Analisis : 

1. Penggunaan vegetasi dapat merengurangi kebisingan dan dapat 

menambahkan unsur estetika 

2. Penemparan ruangan menjauhi sumber kebisingan terbesar. 

 

4.3.6 Analisis View : 

Pertimbangan: 

• Orientasi dimaksudkan sebagai pengarah atau penunjuk 

terhadap kegiatan yang ada pada bangunan 

• View meupakan point of interest yang akan didesain pada sebuah 

bangunan 

• View bisa didapatkan dari arah dalam maupun luar bangunan 

• Letak site dan sirkulasi memegang peranan dalam 

Kebisingan sedang, 
digunakan untuk 
area public 

Kebisingan terkecil  

Digunakan untuk 
area privat  

Kebisingan sedang, 
digunakan untuk 
area outdoor  
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penentuan view bangunan 

 

  

 

 

Gambar:  Analisis View 

Sumber : Analisis Pribadi 

  

 Analisis : 

1. View to site terbesar berasal dari jalan Budi Utomo 

2. Karena posisi sebelah timur site tertutup pohon maka view to site dari  

jalan Gunung sahari tidak lebih besar dari view jalan budi utomo 

  Hasil analisis : 

1. Orientasi utama bangunan diarahkan ke Jalan Budi Utomo sebagai 

jalan utama untuk menarik pengunjung. 

2. Pada sisi sebelah timur site dengan kondisi pohon yang sudah ada, 

lansekap ditata sedemikian rupa agar view dari sisi ini dapat menarik bagi 

yang pengunjung yang melintasinya. 

4.3.7 Analisis tata ruang luar  

     Pengolahan tapak bertujuan untuk menunjang penampilan serta 

aktivitas pada bangunan dan tata ruang luar sehingga memiliki ciri khas 

View in out kurang 
bagus, karena batasan 
dengan bangunan lain 

View in out kurang 
karena terhalang pohon 

View in out 
terbesar, 
karena berada 
pada jalan raya 
2 arah 
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untuk memberikan kesan rekreasi serta suasana. Penggunaan material 

sangat berpengaruh pada suasana yang diciptakan tidak hanya sebagai 

estetika melainkan juga fungsional untuk mengurangi polusi, 

penyejuk/peneduh, pengarah dan bising. Adapun elemen-elemennya, 

sebagai berikut: 

a. Elemen Lunak  

 Beberapa unsur penerapan elemen lunak pada bangunan pusat perbelanjaan 

berkonsep citywalk yaitu : 

Tabel 4.8 elemen lunak  

Contoh Keterangan 

Pohon Rendah 

 

Berfungsi sebagai peredam kebisingan, 

pembatas antara lingkungan, memberikan 

kesan luas dan terbuka pada lingkungan. 

(pohon perdu, pohon teh-tehan, beluntas, dan 

lain-lain). 

Pohon Peneduh, 

 

 

Berfungsi sebagai peneduh dari panasnya 

matahari dilungkungan tapak.  Contoh: 

pohon tanjung, pohon ketapang kencana dan 

lain-lain. 

Pohon Pengarah 

 

 

Berfungsi Sebagai pengarah jalan secara 

natural. (Contoh: pohon cemara dan pohon 

palem). 

Rumput 

 

 

Berfungsi sebagai komponen penutup tanah 

pada ruang terbuka hijau. 

Tanaman hias 

 

Berfungsi sebagai penutup tanah dengan 

memberikan variasi warna. 
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b. Furniture Pedestrian: 

 Beberapa unsur penerapan kelengkapan furniture pada pedestrian yaitu : 

Tabel kelengkapan furniture pedestrian 

Contoh Keterangan 

Lampu taman 

 

Difungsikan sebagai penerangan pada saat 

malam hari. 

Seat Rest 

 

Di fungsikan untuk tempat duduk para 

pengunjung untuk sekedar istirahat dan 

menikmati suasana luar. 

Tempat sampah 

 

Sebagai tenpat untuk manaruh sampah agar 

tidak mengotorori pedestrian 

Pot Tanaman 

 

Berfungsi sebagai elemen tambahan untuk 

penghijauan. 

Sumber : analisis pribadi 

 

4.3.8 Analisis Zoning Site 

Bangunan Museum Batik Nusantara ini memiliki beberapa fungsi utama dan 

pendukung yang harus dikelola sedemikian mungkin agar bangunan dapat 

mendukung segala kegiatan yang ada di pusat kesenian kontemporer tersebut. 

Berdasarkan jenis kegiatannya pusat kesenian kontemporer ini memiliki 

pendekatan zoning sebagai berikut: 
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Gambar: Analisa Zoning 

Sumber: Analisa Pribadi 

 

 

 

 

 

 

 

 

Area Publik, 
Plaza 

Area kegiatan 
utama 

Area Pengelola dan service 
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4.3.9 Analisis Parkir 

 

No, 

 

Analisis parkir 

 

Gambar  

1  

Area parkir yang 

terpusat 

 

2 Area parkir menyebar 

 

3 Area Parkir Basement 
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1. Area parkir yang terpusat pada satu titik/satu area. 

- Kelebihan : suasana teratur dalam tapak. 

- Kekurangan : hanya tersedianya satu titik parkir saja membuat 

akses menuju bangunan tidak dekat dengan fasilitas parkir. 

2. Area parkir dibagi ke beberapa titik. 

- Kelebihan : dapat memanfaatkan sisa lahan pada tapak  

- Kekurangan :  apabila  salah perletakan maka  akibatnya  suasana 

kurang teraratur pada tapak. 

3. Area parkir basement 

- Kelebihan : kemudahan / dekatnya area paerkir  dan baik untuk kondisi 

tapak yang tidak teralalu luas. 

- Kekurangan : membutuhkan biaya lebih dalam penerapan dan 

perawatannya. 

 

4.4 Analisis Bangunan 

4.4.1 Analisis Masa Bangunan 

Kriteria yang harus diperhatikan dalam merancang tipe masa bangunan museum 

batik Nusantara: 

- Tipe masa bangunan museum batik Nusantara harus memperhatikan hal – hal 

kekinian yang sedang berlaku untuk diterapkan kedalam sebuah bentuk dan 

fungsi ruang pada bangunan tersebut. 

- Pengaturan zonasi berdasarkan fungsi kegiatan harus secara jelas. 

- Memperhatikan luasan ruang agar dapat mendukung seluruh kegiatannya 

dapat berlaangsung dengan nyaman. 

- Memiliki sirkulasi yang baik. 

Pola masa bangunan yang akan diterapkan, yaitu pola masa tunggal 

Keunggulan ( + ) Kelemahan ( - ) 

Pencapaian terhadap bangunan 

maupun antar kegiatan mudah dan 

relatif cepat. 

Dapat beresiko ketidakteraturan 

sirkulasi antar kegiatan jika tidak 

ada perencanaan yang jelas 
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Luas lahan yang diperlukan dapat 

memaksimalkan pembangunan 

vertikal / bertingkat. 

 

Memiliki orientasi terhadap bangunan 

secara terpusat 

 

Efektif dalam penggunaan material  

 

4.4.9 Analisis Pola Sirkulasi Bangunan 

 Pola sirkulasi bangunan adalah suatu bentuk rancangan atau alur-alur ruang 

pergerakan dari suatu ruang ke ruang lainnya dengan maksud menambah estetika 

agar dapat memaksimalkan sirkulasi ruang utuk dipergunakan. Pola sirkulasi 

dapat dibagi menjadi 5, dapat dilihat pada tabel dibawah ini. 

 

Jenis Sirkulasi Keterangan 

 1. Radial : Konfigurasi Radial memiliki jalan-

jalan lurus yang berkembang dari sebuah pusat 

bersama.  

2. Network (Jaringan) : Konfigurasi yang 

terdiri dari jalanjalan yang menghubungkan 

titik-titik tertentu dalam ruang.  

3. Linier : Jalan yg lurus dapat menjadi unsur 

pengorganisir utama deretan ruang. 

4. Grid : Konfigurasi Grid terdiri dari dua 

pasang jalan sejajar yang saling berpotongan 

pada jarak yang sama dan menciptakan bujur 

sangkar atau kawasan ruang segi empat.  

5. Spiral (Berputar) : Konfigurasi Spiral 

memiliki suatu jalan tunggal menerus yang 

berasal dari titik pusat, mengelilingi pusatnya 

dengan jarak yang berubah. 
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4.4.10 Analisis Sirkulasi Ruang Pameran 

Pola Sirkulasi Wujud Pada Tata Ruang Dalam dan Tata 

Ruang 

Luar 

 

Arteri (Arterial) 

Pola sirkulasi arterial, ruang lingkup pameran menjadi 

kecil. Pengunjung dituntun untuk  melihat  sebuah 

pameran secara terarah. Elemen-elemen lain seperti 

warna, skala, dan tekstur juga mempengaruhi  ruang 

pamer dengan pola sirkulasi tersebut. 

Kesan yang dicapai :  

1. Keteraturan pengunjung dalam ruang pamer.  

2. Pemahaman dan pengalaman pengunjung untuk 

melihat hasil karyacukup baik.  

Sirkulasi : memberikan sebuah keleluasaan gerak 

bagi parapengunjung untuk melihat pameran. 

Tatanan Ruang : Ruang pamer yang pasif 

karenahanya dapat beberapa karya pameran yang 

hanya bisa dipamerkan dengan tatanan ruang 

mengikuti pola arteri tersebut. 
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Sisir (comb) 

 

 

Kesan yangdicapai :  

1. Pemahaman dan pengalaman pengunjung untuk 

melihat hasil karya baik karena hasil karya 

diperlihatkan sepertisebuah ruang tersendiri.  

2. Lebih variatif dan pengunjung mempunyai daya 

gerak lebih bebas.  

Sirkulasi : pengunjung dituntut untuk mengikuti alur 

ruang pamer yang sudah ada. Kenikmatan yang 

didapat padapengunjung sudah ada.  

Tatanan Ruang : Ruang pamer yang pasif yang hanya 

bisa dipakai pada beberapa hasil karya pameran yang 

dipakaipadaruang pamer tersebut. 

Bebas (Free) 

 

 

Kesan yang dicapai: 

Tidak terbatas dan menjunjung kebebasan bagi 

pengunjung agar dapat melihat hasil karya yang 

diinginkan.  

Sirkulasi : Pengunjung dituntut untuk melihat sendiri 
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karyapameran yangingin dilihatnyasecara bebas.  

Tatanan Ruang : Ruang pamer yang semi aktif, karena 

penataan display masih dapat diubah-ubah hanya saja 

fungsi kegiatan lainnya tidak dapat dilakukan pada 

tatanan ruang tersebut. 

 

Kata kunci ini untuk memberikan bentuk pada tatanan massa museum 

arsitektur. Arsitektur komteporer akan memberikan bangunan museum ini lebih 

fleksibel baik itu tataruang dalam maupun darisegi tataruangluarnya 

4.4.11 Analisis Penerapan Sistem Display Batik 

A. Ruang Pameran 

Penataan koleksi batik di ruang pamer menggunakan: 

-Virtin 

(Gambar: 1. Virtin Tunggal, 2. Virtin Ganda). 

Sumber: Buku Pedoman Teknis Pembuatan Sarana Pameran Di Museum. 

 

 

 

 

 

 

 



 
TUGAS AKHIR MUSEUM BATIK NUSANTARA | BAB 4 |    78 

 

- Panel 

(Gambar: Berbagai macam panel di dalam museum). 

Sumber: Buku Pedoman Teknis Pembuatan Sarana Pameran Di Museum. 

 

B. Ruang Fashion Show 

Pada sebuah fashion show hal yang paling utama adalah bagaimana model 

tersebut dapat membawakan busana yang dikenakan agar dapat terlihat 

dengan baik oleh para penonton. 

(Gambar: peraga busana menggunakan batik). 

Sumber: www.google.co.id 
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C. Ruang Auditorium 

Cara mendisplay batik pada ruang auditorium dengan menggunakan gambar 

yang ditampilkan pada proyektor dan layar. 

(Gambar: auditorium yang dipergunakan untuk kegiatan seminar). 

Sumber: www.google.co.id 

 

4.4.12 Analisis Pola Gubahan Masa 

Bentuk dasar ruang dan bangunan yang mendukung konsep 

kontemporer. 

   

Persegi Segi Tiga Lingkaran 

Mempunyai kesan kaku, 

simpel, formal namun 

bila diolah akan menjadi 

bentuk yang dinamis, 

mudah untuk mengolah 

bidangnya cocok untuk 

kodisi iklim di 

Indonesia, diamana 

matahari menyinari dari 

2 sisisehingga 

permainan bidang lebih 

Bentuk segitiga 

mempunyai kesan 

dinamis dan stabil. 

Orientasi menyudut, 

Variatif dalam 

pengolahan bidang. 

Tetapi kurang efesien 

pada sudut – sudut 

bangunan. Sirkulasi 

mnyebar membuat 

pengaturan dan 

Bentuk lingkaran ini 

mempunyai kesan tidak 

kaku dan stabil, 

memiliki orientasi yang 

terpusat. Pengaturan dan 

pembagian ruang agak 

sulit. Pada iklim tropis 

mmemungkinakan 

mendapat sinar matahari 

pada seluruh sisinya. 



 
TUGAS AKHIR MUSEUM BATIK NUSANTARA | BAB 4 |    80 

 

variatif, sirkulasi 

menyebar, orientasi 

bangunan menyudut, 

pengaturan dan 

pembagian ruang 

fleksibel cocok dengan 

penerapan bentuk sesuai 

arsitektur kontemporer   

pembagian ruang agak 

sulit. 

Sirkulasi dalam 

memutar.  

 

4.4.13 Anilisis implementasi Topik & Tema Kedalam Bangunan 

Penerapan Arsitektur Kontemporer pada bentuk bangunan Museum Batik 

Nusantara meliputi 7 strategi pencapaian prinsip arsitektur komporer. 

1. Bangunan yang kokoh 

2. Gubahan yang ekspresif dan dinamis 

3. Konsep ruang terkesan terbuka 

4. Harmonisasi ruangan yang menyatu dengan ruang luar 

5. memiliki fasad transparan 

6. Kenyamanan Hakiki 

7. Eksplorasi elemen lansekap area yang berstruktur. 

 

Penerapan  tema  ini  akan  terlihat  pada lansekap  dan  bentuk  bangunan  

baik interior maupun eksterior. Bentuk eksterior bangunan berdasarkan: 

- Study banding proyek sejenis, bentuk bangunan diekspresikan dengan gaya 

modern untuk menampilkan ciri arsitektur kontemporer.  

- Bentuk  bangunan  dirancang  dengan prinsip - prinsip  kubisme  dan  dibuat 

menyatu  dengan  tapak  sehingga  akan memberikan suasana seni yang kental.  

- Dalam study banding proyek sejenis lekuk atau melengkung sering digunakan 

dengan dikombinasikan antara garis lurus dan lengkung sehingga 

menghasilkan bentuk yang menarik  
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4.4.14 Analisis Pencahayaan Ruang 

Pada analisis pencahayaan ruang dibutuhkan pencahayaan yang sesuai 

dengan kebutuhan dari ruang pamer itu sendiri. Pencahayaan menjadi sangat 

penting bagi perancangan Museum Batik Nusantara, karena pencahayaan 

merupakan salah satu upaya informasi dalam memberikan pengalaman serta 

pemahaman bagi user atau pengunjung yang datang di Museum batik tersebut.  

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi pencahayaan ruang pada 

Museum batik yaitu kegiatan yang terjadi pada Museum tersebut, luas ruang yang 

memerlukan pencahayaan tersebut, dan intensitas pencahayaan itu sendiri.  

Pencahayaan pada dasarnya terdiri dari dua sumber yaitu pencahayaan 

alami dan pencahayaan buatan. Dua jenis pencahayaan ini akan diolah pada 

perancangan Museum Batik Nusantara.  

Pencahayaan alami merupakan elemen penting yang terdapat pada 

Museum arsitektur, karena dengan pengaruh cahaya alami memberikan sebuah 

ruang yang memungkinkan ruang dapat terpakai sebagai sebuah ruang pamer 

yang menarik dan komunikatif. Beberapa analisis dengan penggunaan cahaya 

alami, yaitu : 
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Jenis pencahayaan alami dengan 

pencahayaan atap (top lighting) 
Kesan pada ruang 

a. Skylight 

 

 

Ruang bagian tengah mendapatkan cahaya 

yang paling besar dibandingkan yang lain. 

Hal tersebut memungkinkan pada ruang 

tengah dapat menjadi ruang pamer utama 

ataupun hasil karya pada bagian tengah 

tersebut tidak memerlukan energi untuk 

pencahayaan pada saat pagi hingga siang 

hari. 

b. Clerestory Pada jenis pencahayaan alami melalui atap 

ini, pencahayaan hanya meliputi pada 

bagian samping saja. Pada area di 

seberangnya menjadi kebalikannya yaitu 

lebih gelap daripada yang mendapat cahaya 

alami tersebut. 

c. Sawtooth 

 

Jenis pencahayaan alami ini dimungkinkan 

pada area yang sangat luas yang 

memungkinkan ruang yang luas tersebut 

mendapatkan pencahayaan yang sesuai. 

Sangat efisien jika ruang tersebut 

merupakan ruang pamer yang sistemblok. 
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d. Monitor atau Double 

Clerestory 

Jenis pencahayaan alami ini memberikan 

pencahayaan ruang yang mengedepankan 

kenyamanan. Pencahayaan dari sinar 

matahari tidak terlalu besar atau dapat 

dikatakan seimbang yang membuat 

pencahayaan dengan cahaya alami dapat 

menyebar secara baik dalam ruang 

 

Untuk pencahayaan buatan, terdapat beberapa jenis lampu yang 

digunakan pada pencahayaan ruang pada Museum batik. Lampu buatan tersebut 

selain memperindah hasil karya yang dipamerkan tetapi juga dituntut untuk 

memberikan kehangatan pada ruang-ruang pada Museum batik khususnya ruang 

pamer yang memerlukan keseimbangan dalam suhu serta kelembapan ruang itu 

sendiri. Setidaknya terdapat 3 jenis lampu yang akan dipakai pada perancangan 

Museum Batik Nusantara yaitu: 

a. Lampu Pijar 

Lampu pijar kurang efisien dalam pencahayaan karena cahaya yang 

dihasilkan oleh filament yang terbuat dari bahan tungsten mempunyai efikasi 

lampu yang rendah. Dari keseluruhan energy pada lampu, hanya 8-10% 

energy saja yang menjadi cahaya. Sedangkan energy lainnya hanya 

menyebakan panas saja. Keuntungannya adalah panas yang ditimbulkan 

dapat menjaga kelembapan yang harus didapat khususnya dalamruang pamer 

tersebut. 

 

Gambar: Lampu Pijar 

Sumber: www.google.co.id 
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b. Lampu Fluorescent 

Lampu fluorescent mempuyai keunggulan dalam menghasilkan 25% energy 

untuk menghancurkan cahaya sehingga efikasi (lumen per watt) lampu ini 2-

3 kali lebih baik dari lampu pijar. Lampu ini lebih efektif dalam hal 

pencahayaan dan lebih terang dan tidak menghasilkan panas secarasia-sia. 

 

 

Gambar: Lampu Flourecent 

Sumber: www.google.co.id 

 

c. Lampu HID (High-IntensityDischargeLamps) 

Lampu jenis ini mempunyai efikasi hingga lebih dari 95 lumen per watt 

yang artinya mempunyai pencahayaan yangpaling terang diantara jenis 

lampu lainnya. 

 

Gambar: Lampu HID 

Sumber: www.google.co.id 

 

d. Lampu LED (Light Emmiting Diode) 

Lampu ini memiliki efisiensi lumen per watt yang tinggi di jenisnya. 

Kelebihan lainnya adalah tidak mengandung merkuri dan dapat 

memfokuskan cahaya dengan mudah tanpatambahan alat. Lampu-lampu 

inilah yang akan memberikan pencahayaan pada ruang yang terdapat pada 

Museum arsitektur di Yogyakarta khususnya ruang pamer yang diupayakan 
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pencahayaan buatan maupun alami dapat memberikan sebuah kualitas ruang 

yang baik pada Museum arsitektur di Yogyakarta. 

 

 

Gambar: Lampu LED 

Sumber: www.google.co.id 

 

4.4.15 Analisis Penghawaan Ruang 

 Pada analisis penghawaan ruang pada Museum batik, penghawaan ruang 

merupakan hal wajib yang harus dipenuhi dalam memberikan kenyamanan ruang 

khususnya pada ruang pamer ataupun ruang lainnya. Beberapa faktor yang 

mempengaruhi penghawaan ruang yaitu aktivitas yang terdapat pada ruang, 

volume ruang tersebut, dan segala isi yangterdapat pada ruangtersebut.  

 Penghawaan ruang dapat dilakukan dengan dua cara yaitu dengan system 

penghawaan alami dan system penghawaan buatan. Untuk penghawaan alami 

digunakan untuk memberikan bukaan-bukaan pada bangunan yang memberikan 

system penghawaan secara alami. Sistem yang dimungkinkan diterapkan pada 

bangunan Museum Baik Nusantara adalah dengan sistem cross ventilation agar 

aliran udara yang masuk silih berganti dan memberikan kenyamanan pada ruang 

tersebut. Untuk mendapatkan kenyamanan thermal tersebut, terdapat beberapa 

pedoman yaitu: 

a. Memperhatikan suhu pada ruang luar yaitu maksimal 28°C. 

b. Memperhatikan lingkungan lainnya seperti bangunan yang menghalangi 

masuknya udara dalam bangunan yang dapat menghalangi aliran udara yang 

masuk maupun keluar. 

c. Elemen pembatas ruang seperti dinding dan atap menjadi peranan penting 

karena seperti dinding harus terlindungi oleh sinar matahari secara langsung 

agar tidak mendapakan panas secara berlebihan. Pengolahan plafon dapat 

mencegah terjadinya panas atas yang masuk ke dalam ruang di bawahnya. 
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d. Vegetasi pada ruang luar memberikan kesejukan pada ruang didalamnya. 

 

 

Gambar: Stack Ventilation 

Sumber: www.google.co.id 

 

4.4.16 Analisis Utilitas 

1. Instalasi Listrik 

Energi listrik berasal dari tiga sumber, yaitu: 

b. Jaringan PLN 

Harus ada gardu PLN untuk mengubah tegangan menengah menjadi 

tegangan rendah yang kemudian disalurkan ke panel-panel sesuai dengan 

kebutuhan masing-masing ruang. 

c. Generator atau Genset 

Digunakan sebagai cadangan atau pengganti sementara untuk dapat 

digunakan sebagai tenaga listrik ketika listrik padam. Ruang generator 

menghasilkan suara yang berisik dan asap bekas pembakaran minyak diesel, 

maka sebaliknya ruang generator ditempatkan jauh dari bangunan dan 

bersebelahan dengan ruang terbuka. 

 

2. Instalasi Air Bersih 

  Sistem air bersih disalurkan oleh PDAM dan disimpan pada ground water 

tank di basement kemudian disalurkan ke roof water tank pada rooftop 

kemudian di distribusikan kesetiap instalasi yang memerlukan air dengan 

kekuatan gravitasi. Sistem air bersih digunakan untuk memenuhi kebutuhan 

air. 
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Gambar: Skema Distribusi Air Bersih 

sumber: https://tropicalarchitectblog.wordpress.com 

 

3. Instalasi Air Kotor 

Sistim Jaringan air kotor dalam bangunan terbagi menjadi tiga kelompok, 

yaitu : limbah cair yang berupa air kotor yang berasal dari floor drain kamar 

mandi, wastafel, dll limbah padat, yang berasal dari kloset kamar mandi. dan 

air hujan. Jaringan air kotor fases menggunakan STP untuk diproses kemudian 

dialirkan ke roil kota. Posisi ruang utilitas pengolah air kotor atau STP 

umumnya diletakan di basement. 

 

Gambar: Skema pembuangan air kotor 

Sumber : https://tropicalarchitectblog.wordpress.com 

 

4. Instalasi Pembuangan Sampah 

Pada bangunan bertingkat banyak, dibutuhkan shaft sampah agar dapat 

mempermudah pengumpulan sampah tanpa harus naik-turun tiap lantai. Shaft 

sampah biasanya diletakkan di ujung bangunan. Sampah yang telah dipilah – 

pilah sesuai jenisnya dan telah dimasukkan kedalam kantung sampah kemudian 

dibawa ke shaft sampah yang ada di tiap lantai. Lalu sampah dimasukkan 

melalui pintu shaft sampah yang biasanya berukuran 50 x 50 cm. Lalu sampah 
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turun melalui saluran shaft sampah hingga mencapai bak penampungan 

sampah di lantai dasar. Bak penampungan sampah ini harus dapat diakses oleh 

mobil, agar pengambilan sampah dapat dilakukan dengan mudah yang 

selanjutnya dibawa menuju ke TPA. 

 
Gambar: Skema pembuangan jalur sampah 

Sumber : https://tropicalarchitectblog.wordpress.com 

 

 


