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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar belakang 

Kebutuhan tepung terigu di Indonesia semakin meningkat setiap 

tahunnya, yang disebabkan oleh semakin beranekaragamnya produk 

makanan yang berbahan dasar tepung terigu. Berdasarkan data BPS (2012), 

pada tahun 2010 impor terigu mencapai 645.010 ton, sedangkan pada tahun 

2012 mencapai 680.100 ton. Hal ini dikarenakan kebutuhan tepung terigu 

semakin menguasi kebutuhan hidup orang banyak. Sebagai bahan alternatif 

yang dikonsumsi hampir seluruh masyarakat Indonesia, tepung terigu masuk 

dalam klasifikasi komoditi yang vital. 

Di Indonesia, tepung terigu sangat dibutuhkan dalam industri pangan 

dan untuk memenuhi kebutuhan tersebut Indonesia harus mengimpor 

gandum yang tidak dapat diproduksi di Indonesia. Namun semakin hari, 

penggunaan tepung terigu semakin meningkat dengan makin banyaknya 

industri pangan yang produknya berbahan dasar tepung terigu. Sepanjang 

tahun 2010, impor gandum mengalami peningkatan sekitar 18,8% 

dibandingkan pada tahun 2009. Saat ini impor gandum Indonesia mencapai 

766.280 metrik ton atau mencapai sekitar 17,7% pangsa pasar nasional 

(Anonim a, 2011).  

Strategi yang akan dilakukan dalam perancangan fasilitas ini 

merancang bangunan baru dengan pertimbangan bentuk bangunan serta 

penambahan mill store/retail product untuk memperkenalkan jenis-jenis 
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tepung dan sebagai ladang bisnis bahan dasar makanan yang belum ada di 

Kabupaten Semarang 

Kebanyakan pabrik modern memiliki gudang.  Banyaknya minat akan 

kebutuhan bahan pangan seperti tepung terigu dari berbagai kalangan 

industri besar, serta industri rumahan menjadi salah satu gagasan awal 

proyek.  

1.2. Tujuan dan sasaran pembahasan 

1.2.1. Tujuan 

Tujuan dari penyusunan Landasan Teori dan Program dengan 

judul Pabrik Tepung Terigu SRIBOGA RATURAYA di Kabupaten 

Semarang ini adalah sebagai dasar pemrograman/ sebagai acuan 

dalam melakukan perancangan proyek ini. 

1.2.2. Sasaran 

Sasaran dari penyusunan Landasan Teori dan Program dengan 

Pabrik Tepung Terigu SRIBOGA RATURAYA di kabupaten Semarang 

ini adalah tersusunnya Landasan Teori dan Program yang memuat 

tentang gagasan, uraian proyek, kelayakan lokasi dan program 

arsitektur.  

1.3. Lingkup pembahasan 

Lingkup pembahasan dalam proyek Pabrik Tepung Terigu SRIBOGA 

RATURAYA di kabupaten Semarang ini meliputi studi aktivitas pelaku, 

kebutuhan ruang, kebutuhan luas ruang, tahap – tahap kegiatan produksi, 

jaringan utilitas bangunan, pengolahan limbah, sistem struktur pada 

bangunan dan persyaratan desainbangunan. Tema desain pada Pabrik 

https://id.wikipedia.org/wiki/Gudang
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Tepung Terigu SRIBOGA RATURAYA di kabupaten Semarang ini adalah 

penerapan konsep Arsitektur Bioklimatik  

1.4. Metode pembahasan 

1.4.1. Metode pengumpulan data primer 

a. Studi Observasi 

Pengumpulan data dilakukan dengan melakukan kunjungan ke 

pabrik tepung terigu di kawasan industri Tanjung Mas Semarang 

yang merupakan objek sejenis dengan proyek, dari studi observasi 

atau pengamatan dan dokumentasi terhadap proyek sejenis  akan 

menghasilkan data – data primer dari informasi yang berhubungan 

dengan bangunan pabrik yang telah didapat dari lokasi observasi.  

b. Wawancara 

Informasi yang lebih lengkap dan detail akan dilakukan dengan 

mewawancarai narasumber seperti misal staff atau karyawan 

terkait dengan kebutuhan, aktivitas dan proses – proses 

pengolahan tepung terigu dalam skala industri besar. 

1.4.2. Metode pengumpulan data sekunder 

Pengumpulan data sekunder dilakukan dengan cara studi literatur 

seperti buku, jurnal, peraturan – peraturan pemerintah tentang 

perindustrian dan penelusuran dari internet yang berkaitan dengan 

Pabrik Tepung Terigu SRIBOGA RATURAYA di kabupaten Semarang. 

1.4.3. Metode penyusunan dan analisa 

Metode penyusunan dan analisa bersifat induktif dan deduktif, 

dilakukan komparasi atau survey dari setiap  bangunan yang di 
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observasi tersebut menghasilkan suatu data yang digunakan untuk 

acuan yang digunakan dalam melakukan penyusunan Pabrik Tepung 

Terigu SRIBOGA RATURAYA di kabupaten Semarang: 

a. Metode Induktif  

Melakukan penyusunan dan analisa data dengan melakukan 

survey lokasi dan wawancara dengan pihak – pihak yang berkaitan 

dengan proyek yang akan direncanakan untuk memperkuat data – 

data yang telah dikumpulkan dari literatur dan penelusuran dari 

internet. 

b. Metode Deskriptif 

Mendeskripsikan data – data yang telah diperoleh dari hasil studi 

proyek sejenis dan wawancara sebagai pertimbangan dalam 

melakukan pemrograman. 

c. Metode Kualitatif 

Memilih dan memilah data – data yang telah diperoleh supaya 

mendapatkan hasil yang sesuai dengan judul proyek serta 

melakukan penarikan kesimpulan terhadap hasil analisa yang telah 

dilakukan. 

1.4.4. Metode pemrograman 

Metode yang dilakukan dalam tahap pemrograman adalah 

metode penelusuran masalah yang dilakukan berdasarkan dari hasil 

studi proyek sejenis dan wawancara dengan narasumber yang 

berkaitan dengan judul proyek.  

Dalam penelusuran masalah atau problem seeking terdapat 

langkah – langkah yang harus dilakukan seperti: 
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a. Menentukan sasaran 

b. Melihat dan menganalisa fakta – fakta yang ada 

c. Menentukan konsep 

d. Menuliskan kebutuhan  

e. Menyatakan masalah    

analisa  

Analisa dilkukan dengan cara pengamatan langsung di proyek 

sejenis yaitu pabrik tepung “sriboga raturaya” ditunjang dengan 

wawancara pegawai pabrik tersebut. Pertanyaan meliputi cakupan 

cakupan apa saja yang dibutuhkan pada pemrograman seperti ; 

kebutuhan ruang, luas ruang, pelaku, jenis kegiatan, organisasi 

ruang, sirkulasi ruang dan lain sebagainya lalu mereduksi hingga 

hanya untuk kebutuhan ruang atau gedung pengolahan tepung 

terigu 

sintesa 

Setelah dilakukan analisa, didapati aspek-aspek apa saja yang 

dibutuhkan untuk proyek, lalu dibuatlah desain yang cocok yang 

sesuai dengan aspek aspek seperti kebutuhan ruang, luas ruang 

dan lain lain. 

1.4.5. Metode perancangan arsitektur 

Konsep 

-  Penentuan tujuan utama pembangunan pabrik tepung , untuk apa, 

menginginkan pabrik tepung yang seperti apa, apa manfaatnya, desain 

yang seperti apa atau hal hal interpretasi lainnya 
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- Penentuan analogi / acuan bentuk desain / filosofi, yaitu setelah 

mendapatkan tujuan utama diatas maka diambil filosofi apakah yang 

cocok atau analogi apa yang cocok dengan tujuan - tujuan utama untuk 

pabrik tepung terigu tersebut 

-  Penentuan desain bangunan, yaitu menggubah massa / site atau ruang 

dirancang seperti apa sesuai dengan analogi yang  telah ditentukan 

pada proses penentuan bentuk desain. 

Rancangan Skematik 

Analisa dan Respon Tapak, melakukan survei tapak lalu 

menganalisa data, kemudian didapati potensi dan kelemahan dari 

tapak, sehingga dapat menentukan zoning zoning yang dapat 

ditentukan untuk massa bangunan. 

- Pemrograman kebutuhan ruang, dari data data survey, 

dibandingkan sebagai acuan untuk kebutuhan ruang ,pelaku , 

jenis kegiatan, luas ruang, dan organisasi ruang sebagai data 

awal untuk pemrograman kebutuhan ruang 

-    Perencanaan massa bangunan didapat dari hasil survey untuk 

menentukan fungsi masa dan menggabungkan dengan tema 

perancangan ditentukan skematik / sketsa  untuk denah, 

tampak, potongan, situasi, site plan kasar, yang juga didapat 

dari hasil zoning analisa dan respon tapak 
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Pengembangan Rancangan 

Mengembangkan rancangan skematik ke dalam desain yang skalatis. 

Menyesuaikan masalah yang didapat pada konsep desain. 

Pembuatan Detail 

Pembuatan denah, tampak, potongan, dan gambar kerja detail lainnya 

untuk hasil desain dan dijadikan dokumen kerja dua dimensional.  

presentasi 

Tahap akhir untuk menunjukkan hasil dari desain yang telah 

disimpulkan dan penambahan skema / bagan yang berwarna dan 

resprentatif serta berisi inti-inti agar dapat dinikmati oleh penguji. 

1.5. Sistematika pembahasan 

1.5.1. Pendahuluan 

Merupakan bab yang berisi tentang latar belkang pabrik tepung 

terigu, tujuan dan sasaran, lingkup pembahasan, metode pmbahasan, 

dan sistematika pembahasan. 

1.5.2. Tinjauan proyek 

Merupkan bab yang berisi tentang tinjauan umum meliputi 

gambaran umum proyek, latar belakang, perkembangann, trend pabrik 

tepung terigu, Sedangkan tinjauan khusus meliputi : terminologi, 

kegiatan, spesifikasi dan persyaratan desain, deskripsi konteks 

kabupaten semarang, studi literatur, dan permasalahan desain. 



| 8 
 

1.5.3. Analisa pendekatan program arsitektur 

Berisikan penjelasan tentang analisa pendekatan arsitektur, 

pendekatan sistem bangunan, dan pendekatan konteks lingkungan. 

1.5.4. Program arsitektur 

Menguraikan Konsep program komplek bangunan, tujuan 

perancangan, faktor penentu perancangan, faktor persyaratan 

perancangan dan program arsitektur, dan konsep program masing-

masing fungsi. 

1.5.5. Kajian teori 

Menguraikan Kajian Teori Tema Desain, interpretasi elaborasi, 

studi preseden, kemungkinan penerapan teori ke proyek dan Kajian 

Teori Permasalahan Dominan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


