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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Projek 

1.1.1. Gagasan Awal 

Pengertian Pendidikan TInggi lebih jelas dan lengkap tertulis dalam UU 

No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi pada pasal 1 ayat (1) disebutkan 

bahwa:"Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan 

menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program 

magister, program doktor, dan program profesi, serta program spesialis, yang 

diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa 

Indonesia."Dalam Peraturan pemerintah No. 30 Tahun 1990 tentang tujuan 

perguruan tinggi adalah menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat 

yang memiliki kemampuan akademik dan atau profesional yang dapat 

menerapkan, mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan 

kesenian serta menyumbangkan untuk meningkatkan taraf kehidupan 

masyarakat dan memperkaya kehidupan nasional.Dengan tujuan tersebut, 

perguruan tinggi merupakan wadah atau penampung bagi parasiswa yang ingin 

melanjutkan studinya ke tingkat yang lebih tinggi, harus dapat melahirkan 

mahasiswa yang mampu bersaing disegala bidang keilmuan, karena 

mahasiswalah tolak ukur majunya pendidikan di Indonesia. 

Perguruan tinggi merupakan tempat pertemuan utama dari berbagai 

kelompok yang merupakan symbol karena di dalam sektor modern perguruan 

tinggi dianggap sebagai lembaga paling modern dan pembaharuan dan sebagai 
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tempat yang nyata yang merupakan suatu tempat dimana berangkat para 

intelektual.Perguruan tinggi bukanlah sekedar lembaga pendidikan saja, 

melainkan juga sebagai lembaga yang menjembatani antara mahasiswa (anak 

didik) dengan masyarakat sekitar, agar ilmu yang didapatkan di perguruan tinggi 

bisa bermanfaat tak hanya bagi mereka sendiri, tetapi juga bermanfaat bagi 

orang lain.Oleh sebab itulah kita harus mempunyai konsep dan tujuan yang jelas 

dalam membangun sebuah perguruan tinggi, sebab jika kita asal-asalan, maka 

perguruan tinggi akan dihujat oleh masyarakat karena tidak menghasilkan 

dampak yang nyata bagi lingkungan sekitar. 

Kebutuhan ahli gizi (dikenal dengan sebutan nutritionist) saat ini (tahun 

2016) masih sangat dibutuhkan khususnya di tingkat kota Semarang masih 

minim ahli gizi nya, begitu pula dengan kebutuhan ahli gizi di Jawa Tengah, dan 

daerah-daerah yang berada di Indonesia. Artinya kebutuhan dan peluang 

menjadi ahli gizi selain dibutuhkan secara lokal dibutuhkan juga secara nasional 

maupun internasional. Masalah kesehatan dan masalah metabolisme yang 

dimulai dari kebiasaan makan, aktivitas fisik dan faktor-faktor lainnya ini bisa 

dicegah (proses kuratif) jika didukung dengan sumber daya manusia yang 

berkompeten, berkompeten disini bisa diartikan sebagai sumber daya manusia 

yang profesional dalam bidangnya. Oleh karena adanya tuntutan tersebut, maka 

diperlukan suatu wadah untuk pendidikan formal yang mengajarka pengetahuan 

guna meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas di bidang ilmu gizi.  
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1.1.2.  Alasan dan Motivasi Pemilihan Judul  

  1.1.2.1. Ketertarikan (Interest) 

  Seiring berjalannya waktu, melihat banyaknya lulusan yang berasal 

dari SMA, SPK, SMK Tata Boga serta SMK Pertanian, maka diperlukan 

wadah yang dapat memenuhi sarana dan prasarana mereka khususnya 

dalam menempuh studi lanjut dalam belajar mengenai bidang gizi. 

Sehingga timbul upaya untuk mendirikan sebuah fasilitas pendidikan 

melalui Akademi Gizi di Semarang. 

Dalam hal tersebut, timbul ketertarikan perancang untuk membuat 

sebuah fasilitas pendidikan yang berupa akademi dengan 

memperhatikan fasilitas-fasilitas utama dan penunjang dalam melengkapi 

aktivitas kegiatan akademis maupun non akademis. Melalui ruang belajar 

yang nyaman dengan sirkulasi yang baik dan fasilitas laboratorium yang 

dirancang sesuai standar sehingga mahasiswa dapat belajar nyaman 

menggunakan fasilitas tersebut. 

 

1.1.2.2. Kepentingan (Urgency) 

Gizi merupakan masalah yang ada pada tiap negara. Tidak 

terkecuali di Indonesia. Indonesia sendiri mengalami permasalahan gizi 

ganda. Masalah gizi kurang salah satunya disebabkan oleh kurangnya 

persediaan pangan dan kurangnya pengetahuan masyarakat tentang gizi. 

Penanganan gizi buruk sangat terkait dengan strategi sebuah bangsa 
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dalam menciptakan sumber daya manusia yang sehat, cerdas, dan 

produktif. Perlu ada yang menyadarkan masyarakat mengenai pentingnya 

kecukupan gizi bagi masyarakat apalagi yang masih bayi dan balita. 

Mereka membutuhkan makanan dengan kandungan gizi yang cukup 

untuk pertumbuhan serta perkembangan sensorik dan motorik mereka. 

Mereka berhak mendapat penghidupan yang layak dengan asupan gizi 

yang cukup sesuai kebutuhan umur mereka. Untuk itu, dibutuhkan tenaga 

gizi yang mengerti masalah gizi dan dengan sigap membantu masyarakat 

dengan berbagai problematika gizi yang ada. Ahli gizi yang peduli dengan 

gizi di Indonesia. 

Oleh karena adanya tuntutan tersebut, maka diperlukan suatu 

wadah untuk pendidikan formal yang mengajarka pengetahuan guna 

meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas di bidang ilmu gizi.  

 

  1.1.2.3. Kebutuhan (Need) 

Ahli gizi sedang banyak dicari pada saat ini. Saat ini di Indonesia 

telah tersedia beberapa Akademi Ilmu Gizi di beberapa kota besar, seperti 

Jakarta, Makassar, Kediri dan Surabaya. Belum semua daerah 

mempunyai tenaga ahli gizi yang memenuhi kebutuhan. Dari segi 

kemampuan, tenaga-tenaga yang ada masih drasakan kurang, khususnya 

dalam kemampuan pengelolaan program. 

Kebutuhan akan sebuah gedung Akademi Ilmu Gizi di Semarang 

merupakan wadah untuk menimba ilmu dibidang ilmu gizi yang 
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merupakan upaya untuk memenuhi kebutuhan pemerintah dalam 

ketenaga ahlian di buidang ilmu gizi 

 

1.1.2.4. Keterkaitan (Relevancy) 

Berkaitan dengan kebutuhan yang mendesak diatas, maka dengan 

adanya Akademi Ilmu Gizi diharapkan dapat menjadi sarana untuk 

memenuhi minat dan pengetahuan masyarakat mengenai ilmu gizi. Selain 

itu diharapkan pula, Akademi ini dapat berperan dalam mengembangkan 

pendidikan khususnya dibidang Ilmu Gizi. 

Maka, Akademi Ilmu Gizi aka dirancang dengan memfokuskan 

penataan ruang kuliah bagi mahasiswa dan fasiitas berupa laboratorium 

agar sesuai standar persyaratan ruang sehingga tidak hanya mahasiswa 

yang akan nyaman di akademi tersebut tetapi semua penghuni Akademi 

Ilmu gizi 

 

1.2. Tujuan dan Sasaran Pembahasan 

1.2.1. Tujuan Pembahasan Komplek 

Tujuan dari penyusunan adalah untuk merencanakan dan merancang 

fasilitas pendidikan berupa Akademi Ilmu Gizi di Semarang yang mampu 

mewadahi kegiatan – kegiatan yang bersifat akademik khususnya di 

bidang Gizi di Kabupaten Semarang. 
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1.2.2. Sasaran Pembahasan Komplek 

- Menciptakan suasana nyaman dalam belajar tentunya melalui 

penataan ruang belajar, laboratorium, dan ruang lainnya. 

- Memperhatikan penataan ruang terutama fasilitas berupa laboratorium 

dengan standart yang sudah ditetapkan. 

 

1.3. Lingkup Pembahasan 

Lingkup pembahasan dalam proyek “Akademi Ilmu Gizi di Semarang”  

melingkupi beberapa pembahasan yang dibatasi hal – hal studi yang terkait 

dengan perencanaan dan perancangan proyek ini meliputi : 

- Tata letak ruang, bentuk, dan sirkulasi yang berkaitan pada segi studi 

arsitektur  

- Pemilihan teknologi, material bahan bangunan, struktur, utilitas, dan 

penanggulangan bahaya kebakaran yang kemungkinan diakibatkan 

karena kegiatan di dalam laboratorium yang berkaitan pada segi studi 

bangunan 

-  Studi banding dengan proyek sejenis 

 

1.4. Metoda Pembahasan 

1.4.1. Metoda Pengumpulan Data 

1.4.1.1.Data Primer  
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Merupakan proses pengumpulan data secara nyata dan otentik yang 

didapat dari survey lapangan dengan melakukan kegiatan sebagai berikut ; 

a. Teknik Observasi  

Observasi pengamatan langsung ke lapangan dilakukan untuk 

projek pada bangunan yang memiliki fungsi yang sama dari fungsi 

utama dan penunjang. 

Dalam pengamatan, akan dilihat secara langsung bagaimana 

aktivitas, fasilitas, fungsi, arsitektur, organisasi, kinerja, serta hal-hal 

apapun yang berkaitan dengan projek yang akan direncanakan. 

Dengan melakukan observasi lapangan, data yang diperoleh akan 

digunakan sebagai acuan dalam proses perencanaan dan perancangan 

bangunan  

Lokasi yang dituju tuntuk observasi lapangan adalah Akademi Gizi di 

Surabaya  dan  Politekkes Kemenkes Semarang untuk mendapatkan 

data-data yang dibutuhkan berhubungan dengan projek yang sedang 

direncanakan. 

b. Wawancara 

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. 

Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara 

(interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara 

(interviewee) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. 

Dalam hal ini, interviewer akan melakukan wawancara dengan 

pelaku terkait, seperti pengurus, pengelola, pengguna guna 
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menanyakan dan memperoleh hal-hal yang akan digunakan sebagai 

acuan dalam pengerjaan berhubungan dengan proses perencanaan 

dalam projek yang akan di rancang. 

 

1.4.1.2.Data Sekunder  

proses pengumpulan data penunjang yang diperoleh dari 

narasumber maupun sumber-sumber secara teoritikal seperti pada buku 

referensi, literatur, jurnal, dan web yang dipergunakan sebagai acuan 

dalam proses analisis sekaligus menunjang kelengkapan data. terkait 

dengan proyek Akademi Ilmu Gizi. 

a. Literatur 

Mencari, mengumpulkan dan mempelajari data dan teori standar 

serta regulasi yang berkaitan dengan tema projek, melalui studi pustaka ( 

buku – buku, makalah dengan tema sejenis, kamus, dll ) dan 

dipergunakan sebagai acuan dalam proses analisis sekaligus menunjang 

kelengkapan isi makalah yang disusun. 

b. Browsing  

Browsing lewat internet dengan mendapatkan dan mengutip teori 

serta data-data dari jurnal tidak didapatkan pada buku-buku yang ada. 

 

1.4.2. Metoda Penyusunan dan Analisa 

1.4.2.1. . Metode  Deduktif-Induktif 

a. Deduktif 
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Mencari dan mempelajari data-data, teori standar, studi literatur, 

browsing dan regulasi yang berlaku agar dapat dijadikan sebagai 

kerangka teori dan dipergunakan sebagai acuan dan penunjang dalam 

proses analisis dalam perencanaan dan perancangan projek. 

b. Induktif  

Melakukan observasi, studi banding dengan pengamatan dan 

melihat secara langsung bagaimana aktivitas, fasilitas, fungsi, arsitektur, 

organisasi, kinerja, dan mewawancara pihak yang terkait dengan 

mengajukan pertanyaan serta hal-hal apapun yang berkaitan dengan 

projek yang akan direncanakan. Dengan melakukan observasi, data-data 

yang dibutuhkan berhubungan dengan projek yang sedang direncanakan 

dapat digunakan sebagai penunjang dalam proses perencanaan dan 

perancangan bangunan. 

 Setelah itu, dilakukan sebuah analisis data dan kasus dengan 

meringkas, menyaring data dan menganalisis data sehingga dapat 

menjadi bahan pembahasan. 

 

1.4.3. Metoda Pemrograman 

1.4.3.1. Tahap Pengumpulan Data 

Merupakan tahap awal dalam proses menyusun program. Data yang 

diperoleh kemudian dikumpulkan sebagai tumpuan dari sumber-sumber studi 

literatur, studi lapangan dan wawancara.  

 

1.4.3.2.  Tahap Analisis 
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Dari tahap pengumpulan data yang diperoleh, kemudian diolah kembali 

dengan menganalisis lebih detail. Hasil dari tahap ini merupakan 

permasalahan, penekanan dan persyaratan desain dipergunakan sebagai 

acuan utama dan akan disatukan kembali dalam tahap proses desain 

berikutnya. 

1.4.3.3. Tahap Sintesis 

Pada tahap ini merupakan tahapan penggabungan kembali dari analisa – 

analisa yang telah dilakukan sebelumnya. analisis yang berhubungan dengan 

proyek fasilitas Akademi Ilmu Gizi dengan lingkungan sekitar baik itu dengan 

sumber daya manusia sekitar, lingkungan maupun struktur. Sehingga dapat 

digunakan sebagai dasar pemecahan masalah pada proyek.  

Hasil dari analisis tersebut, akan dijadikan dasar pemrograman dalam 

proses perencanaan dan perancangan projek.  

 

1.4.4. Metoda Perancangan Arsitektur 

a. Konsep Perancangan Arsitektur 

Dalam hal ini, konsep dalam perancangan dibuat berupa penyusunan ide 

dan gagasan mengenai apa langgam yang dipakai, penggunaan struktur 

material dan system bangunan. Dan tema dalam desain yang dibuat dengan 

sketsa.  

b. Rancangan Skematik 

Di tahap ini merupakan tahap dimana adanya pengembangan gagasan 

awal berupa konsep dan alternatif desain dalam bentuk perancangan desain 

skematik. Setelah itu, memilih rancangan desain yang baik untuk dapat 
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dikembangkan menjadi produk akhir desain. Dalam hal ini, desain skematik 

sudah berada di tahap pembentukan tata ruang dan pengolahan tata bentuk dari 

bangunan yang akan dirancang dalam bentuk sketsa. 

 

c. Pengembangan Rancangan 

Tahap ini merupakan tahap adanya pengembangan dari tahap sebelumnya 

berupa siteplan, denah, tampak potongan serta detail yang dibuat dengan bentuk 

gambar kerja dengan AutoCad(2D) dan SketchUp(3D)..  

d. Presentasi Produk 

Presentasi produk adalah tahap akhir yang dilakukan dalam proses 

metoda ini yang dilakukan dengan cara presentasi dengan Power Point 

mengenai projek yang dirancang disertai dengan maket proyek akhir. 

1.5. Sistematika Pembahasan 

BAB I. PENDAHULUAN 

Berisi tentang Latar Belakang Proyek, Tujuan dan Sasaran, Lingkup 

Permasalahan, Metode Pembahasan, Sistematika Pembahasan. 

BAB II. TINJAUAN PROYEK 

  Berisi tentang Tinjauan Umum Akademi Ilmu Gizi. Batasan penjelasan 

dari bab ini adalah sebuah pengertian, fungsi, kegiatan dan fasilitas dalam Akademi 

Gizi. 

BAB III. ANALISA PENDEKATAN PROGRAM ARSITEKTUR 
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  Pada bab ini dijelaskan mengenai  berbagai analisa pendekatan yang 

mempengaruhi perencanaan dan perancangan Akademi Ilmu Gizi. Termasuk 

didalamnya teori mengenai material pendukung serta sarana prasarana yang dapat 

mendukung kinerja fungsi dari bangunan ini. 

BAB IV. PROGRAM ARSITEKTUR 

Berisi program-program yang terkait dengan perancangan dan perencanaan 

Akademi Ilmu Gizi di Semarang yang mencakup program kegiatan dan ruang, program 

sistem bangunan, program sistem utilitas, program analisis site. 

BAB V. KAJIAN TEORI 

Bab ini berisi mengenai kajian teori Akademi Ilmu Gizi di Semarang yang 

mencakup tentang teori penekanan desain, dan teori permasalahan dominan. 

DAFTAR PUSTAKA  

LAMPIRAN 


