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BAB III 

ANALISIS PENDEKATAN PROGRAM ASRSITEKTUR 

3.1. Analisis Pendekatan Arsitektur 

3.1.1. Studi Aktivitas 

3.1.1.1. Pengelompokan Kegiatan 

 Kegiatan yang ada di Sport Club ini akan terbagi 

menjadi 4 kriteria kegiatan yaitu: kelompok kegiatan utama, 

kegiatan publik, kegiatan pengelola, dan kegiatan penunjang. 

KELOMPOK KEGIATAN UTAMA 

Kategorisasi 
Kegiatan 

Aktivitas Pelaku Fasilitas Sifat 
Kegiatan 

Fitness 

Melakukan 
olahraga, 
minum, 
istirahat 

Pengunjung 
(remaja, 
dewasa) 

Fitness 
Centre 

Tempat 
istirahat & 
minum 

Meja Trainer 

Publik Melatih 
pengunjung, 
mengawasi 
pengunjung, 
membersihkan 
tempat minum, 
merapikan alat 
fitness. 

Pengelola 
(Trainer, 
Cleaning 
Service) 

Fitness 
Centre 

Tempat 
istirahat & 
minum 

Meja Trainer 

 

Berenang 

Berenang, 
bersantai 

Pengunjung 
(anak, remaja, 
dewasa) 

Kolam 
Renang 

Sitting area 
Publik 

Melatih 
pengunjung, 
menjaga 
keamanan, 

Pengelola 
(Trainer, 
Cleaning 

Kolam 
Renang 

Gudang 
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melakukan 
maintenance, 

Service, 
Security) 

Aerobik 

Melakukan 
aerobik 

Pengunjung 
(remaja, 
dewasa) 

Studio aerobik 

Publik Memberikan 
instruksi, 
merapikan 
alat, mengatur 
kenyamanan 
irama & musik. 

Pengelola 
(Trainer, 
Cleaning 
Service) 

Studio aerobik 

Area musik 

Kelas RPM 

Melakukan 
kegiatan 
bersepeda, 
mendengarkan 
music & irama 

Pengunjung 
(remaja, 
dewasa) 

Studio RPM 

Area Musik 

Publik Memberikan 
instruksi, 
merapikan 
alat, mengatur 
kenyamanan 
irama & musik. 

Pengelola 
(Trainer, 
Cleaning 
Service) 

Studio RPM 

Area musik 

Melakukan 
SPA & 
Sauna 

Melakukan 
sauna, 
bersantai 

Pengunjung 
(remaja, 
dewasa) 

Area Sauna 

Publik 

Membersihkan 
area, 
melakukan 
maintenance, 
mengatur 
tingkat 
kestabilan 
suhu dalam 
ruangan. 

Pengelola 
(Staff, 
Cleaning 
Service) 

Area Sauna 

Melakukan 
Jogging 

Berlari, 
beristirahat 

Pengunjung 
(remaja, 
dewasa) 

Jogging Track 

Sitting Area 
Publik 

Membersihkan 
area lari 

Pengelola 
(Cleaning 
Service) 

Jogging Track 

 

Tabel 2. Kelompok Kegiatan Utama 

Sumber: Analisis pribadi, 2017 



	
42	

KELOMPOK KEGIATAN PELAYANAN PUBLIK 

Kategorisasi 
Kegiatan 

Aktivitas Pelaku Fasilitas Sifat 
Kegiatan 

Pusat 
Informasi 

Bertanya, 
registrasi, 
membayar 
member. 

Pengunjung 
(anak, remaja, 
dewasa) 

Area lobby 

Resepsionis 

Waiting Area 

Publik Memberikan 
informasi, 
mengurus 
perpanjangan 
member, atau 
membikin 
member baru, 
menjaga area 
depan 

Pengelola 
(Staff 
resepsionis, 
security) 

Area lobby 

Resepsionis 

Area servis 

BAB/BAK, 
ibadah, 
menitipkan 
barang, 
mandi. 

Pengunjung 
(anak, remaja, 
dewasa) 

Toilet 

Ruang Loker 

Waiting Area 

Mushola 
Servis Melayani 

peminjaman 
kunci loker, 
membersihkan 
area, menjaga 
keamanan 
barang. 

Pengelola 
(Cleaning 
service, 
Penjaga loker, 
sekuriti) 

Toilet 

Janitor 

Gudang 

Keamanan 
bangunan 

Menjaga 
keamanan dan 
ketertiban 
pada kegiatan. 

Pengelola 
(Staf sekuriti) 

Ruang CCTV 

Pos Jaga 
Semi Privat 

 

Tabel 3. Kelompok Kegiatan Pelayanan Publik 

Sumber: Analisis pribadi, 2017 
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KELOMPOK KEGIATAN PENGELOLA 

Kategorisasi 
Kegiatan 

Aktivitas Pelaku Fasilitas Sifat 
Kegiatan 

Direksi & 
Manajemen 

Mengatur staff, 
mengkoordinasi 
kerja. 

Manajer R. Kerja Privat 

Administrasi 

Pembikinan & 
perpanjangan 
member. 

Menerima 
pembayaran. 

Resepsionis 

Kasir 

Area Lobby & 
Resepsionis 

Cafe 
Privat 

Operasional 
Fasilitas 

Melakukan 
maintenance 
bangunan dan 
perawatan. 

Teknisi 

R. MEE 

R. Pompa 

R. Genset 

Gudang 

Privat 

 

Tabel 4. Kelompok Kegiatan Pengelolaan 

Sumber: Analisis pribadi, 2017 

KELOMPOK KEGIATAN PENUNJANG 

Kategorisasi 
Kegiatan 

Aktivitas Pelaku Fasilitas Sifat 
Kegiatan 

Kuliner 

Memesan 
makanan, 
makan, minum, 
membayar. 

Pengunjung 
(anak, remaja, 
dewasa) 

Kafe 

Kasir 

Publik 
Menyajikan 
makanan, 
mengurus 
pembayaran, 
masak, 
membersihkan. 

Pengelola 
(kasir, 
pelayan, juru 
masak, 
cleaning 
service) 

Kafe 

Dapur 

Kasir 
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Perbelanjaan 

Melihat 
barang, 
mencoba, 
membeli. 

Pengunjung 
(anak, remaja, 
dewasa) 

Pro Shop 

 

Publik 

Melayani 
pengunjung, 
mengurus 
pembayaran 

Pengelola 
(penjaga toko) 

Pro Shop 

Gudang 

Medical 

Memesan 
makanan, 
makan, minum, 
membayar. 

Pengunjung 
(anak, remaja, 
dewasa) 

Klinik 

Semi Publik Menyajikan 
makanan, 
mengurus 
pembayaran, 
masak, 
membersihkan. 

Pengelola 
(dokter jaga, 
cleaning 
service) 

Klinik 

Kid Club 

Bermain 
permainan. 

Pengunjung 
(anak) Kid Club 

Semi Publik 
Menemani 
anak bermain, 
menjaga. 

Pengelola 
(Penjaga kid 
club) 

Kid Club 

 

Tabel 5. Kelompok Kegiatan Penunjang 

Sumber: Analisis pribadi, 2017 
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3.1.1.2. Pola Aktivitas 

• Pola aktivitas datang:  

 

 

 

 

Skema 1	

Skema 1. Pola aktivitas datang 

Sumber: Analisis pribadi, 2017 

• Pola aktivitas pulang/pergi:  

 

 

 

 

Skema 2. Pola aktivitas pulang/pergi 

Sumber: Analisis pribadi, 2017 

• Pola aktivitas pengunjung (Keseluruhan) 

	
Way In 

Tapak 

Bangunan 

Entrance 

Parkiran / Drop Off Pedestrian 

Bangunan 

Exit 

Tapak 

Bangunan 

Parkiran / Drop Off Pedestrian 

	
Datang 

Lobby / Resepsionis 

Area utama Area penunjang 

Area 
Indoor 

Area 
Outdoor 

Pulang/Pergi 
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• Pola aktivitas pengunjung (fitness centre) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Pola aktivitas pengunjung (aerobik, yoga, pilates) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Pola aktivitas pengunjung (berenang) 

Datang 

Lobby / Resepsionis 

Ruang loker 

Pulang/Pergi 

Ruang ganti/bilas 

Area fitness 

Ruang ganti/bilas 

Ruang loker 

Datang 

Lobby / Resepsionis 

Ruang loker 

Pulang/Pergi 

Ruang ganti/bilas 

Studio Aerobik 

Ruang ganti/bilas 

Ruang loker 

Datang 

Lobby / Resepsionis 

Ruang loker 
Ruang ganti/bilas 
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Skema 3. Pola aktivitas pengunjung 

Sumber: Analisis pribadi, 2017 

• Pola aktivitas pengelola: 

 

Skema 4. Pola aktivitas pengelola. 

Sumber: Analisis pribadi, 2017 

3.1.1.3. Waktu Operasional Bangunan 

Fasilitas Kegiatan Jadwal 

Fitness Centre Aktivitas fitness Senin – Minggu: 06.00-22.00 

Kolam Renang Berenang Senin – Minggu: 06.00-22.00 

Studio Aerobik 
Kelas Aerobik (Fun, Mix, 
Step) 

Senin – Minggu: 
08.00-09.00 & 18.30-19.30 

Kelas Zumba 

	
Datang 

Absensi 

Absensi 

Ishoma 

Bekerja/Rapat 

Bekerja/Rapat 

Pulang 

Pulang/Pergi 

Area duduk/bersantai 

Kolam renang 

Area duduk/bersantai 

R. Sauna 

R. loker 

R. ganti/bilas 
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Kelas Pilates 
Kelas Belly Dance 
Kelas Yoga 

Studio RPM Kelas RPM & Spinning 
Class 

Senin – Minggu: 
08.00-09.00 & 18.30-19.30 

Jogging Track Berlari Senin – Minggu: 06.00-22.00 

Kafe Penjualan makanan, 
minuman, dan snack 

Senin – Minggu: 06.00-22.00 

Pro Shop Penjualan alat-alat 
olahraga. 

Senin – Minggu: 08.00-20.00 

Klinik 
Kegiatan medis, 
antisipasi bila terjadi 
kecelakaan dalam 
olahraga. 

Senin – Minggu: 06.00-22.00 

Kid Club Tempat anak kecil 
bermain 

Senin – Minggu: 06.00-18.00 

Kantor Pengelola Manajer Senin – Minggu: 06.00-22.00 

Ruang Karyawan Istirahat karyawan Senin – Minggu: 06.00-22.00 

Lobby & 
Resepsionis 

Pelayanan informasi, 
pengecekan member, 
administrasi member. 

Senin – Minggu: 06.00-22.00 

Security Pelayanan keamanan 
dan ketertiban 

Senin – Minggu: 06.00-22.00 

 

Tabel 6. Waktu operasional bangunan 

Sumber: Analisis pribadi, 2017 

3.1.2. Studi Fasilitas 

3.1.2.1. Pendekatan Kebutuhan Ruang 

Pelaku Aktivitas Kebutuhan Ruang Sifat Ruang Jenis 
Ruang 

Pengunjung 
(anak, 

remaja, 
dewasa) 

Datang Way In Publik Outdoor 

Parkir Area parkir Publik Outdoor 

Drop Off Entrance Publik Outdoor 

Menunggu Lobby Publik Indoor 

Mencari 
informasi, 
pembikinan 
member, 

Resepsionis Publik Indoor 
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pengecekan 
member 

Fitness Fitness center Publik Indoor 

Berenang Kolam renang Publik Outdoor 

Aerobik, Yoga, 
Zumba, 
Pilates, Belly 
dance. 

Studio Aerobik Semi Publik Indoor 

Bersepeda Studio RPM Semi Publik Indoor 

Berlari Jogging Track Publik Outdoor 

Bermain di Kid 
Club Kid Club Semi Publik Indoor 

Makan, minum Kafe Publik Indoor 

Membeli 
perlengkapan 
olahraga 

Pro Shop Publik Indoor 

Mengecek 
kesehatan Klinik Semi Publik Indoor 

BAB/BAK Lavatory Servis Indoor 

Mandi K. Mandi Servis Indoor 

Menitipkan 
barang, 
mengambil 
barang 

Loker Servis Indoor 

Istirahat dan 
bersantai 

Common room, 
sitting area Publik Out/Indoor 

Pulang/Pergi Way out Publik Outdoor 

Pengelola 
(Manajer) 

Datang Way in Publik Outdoor 

Parkir Area parkir Publik Outdoor 

Drop off Entrance Publik Outdoor 

Absensi Resepsionis Publik Indoor 

Kerja R. Manager Privat Indoor 

Rapat Common Room Publik Indoor 

Makan, minum Kafe Publik Indoor 

BAB/BAK Lavatory Servis Indoor 



	
50	

Pulang/Pergi Way out Publik Outdoor 

Pengelola 
(Resepsionis) 

Datang Way in Publik Outdoor 

Parkir Area parkir Publik Outdoor 

Drop off Entrance Publik Outdoor 

Absensi 
Resepsionis 

Publik Indoor 

Kerja Privat Indoor 

Rapat Common Room Publik Indoor 

Makan, minum Kafe Publik Indoor 

BAB/BAK Lavatory Servis Indoor 

Pulang/Pergi Way out Publik Outdoor 

Pengelola 
(Juru masak) 

Datang Way in Publik Outdoor 

Parkir Area parkir Publik Outdoor 

Drop off Entrance Publik Outdoor 

Absensi Resepsionis Publik Indoor 

Kerja Dapur Privat Indoor 

Rapat Common Room Publik Indoor 

Makan, minum Kafe Publik Indoor 

BAB/BAK Lavatory Servis Indoor 

Pulang/Pergi Way out Publik Outdoor 

Pengelola 
(Pelayan 

kafe) 

Datang Way in Publik Outdoor 

Parkir Area parkir Publik Outdoor 

Drop off Entrance Publik Outdoor 

Absensi Resepsionis Publik Indoor 

Kerja Kafe Semi Publik Indoor 

Rapat Common Room Publik Indoor 

Makan, minum Kafe Publik Indoor 

BAB/BAK Lavatory Servis Indoor 

Pulang/Pergi Way out Publik Outdoor 

Pengelola 
(Pelatih 
fitness) 

Datang Way in Publik Outdoor 

Parkir Area parkir Publik Outdoor 

Drop off Entrance Publik Outdoor 
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Absensi Resepsionis Publik Indoor 

Kerja Fitness Centre Publik Indoor 

Rapat Common Room Publik Indoor 

Makan, minum Kafe Publik Indoor 

BAB/BAK Lavatory Servis Indoor 

Pulang/Pergi Way out Publik Outdoor 

Pengelola 
(Pelatih 
renang) 

Datang Way in Publik Outdoor 

Parkir Area parkir Publik Outdoor 

Drop off Entrance Publik Outdoor 

Absensi Resepsionis Publik Indoor 

Kerja Kolam renang Publik Indoor 

Rapat Common Room Publik Indoor 

Makan, minum Kafe Publik Indoor 

BAB/BAK Lavatory Servis Indoor 

Pulang/Pergi Way out Publik Outdoor 

Pengelola 
(Pelatih area 

Aerobik) 

Datang Way in Publik Outdoor 

Parkir Area parkir Publik Outdoor 

Drop off Entrance Publik Outdoor 

Absensi Resepsionis Publik Indoor 

Kerja Studio Aerobik Publik Indoor 

Rapat Common Room Publik Indoor 

Makan, minum Kafe Publik Indoor 

BAB/BAK Lavatory Servis Indoor 

Pulang/Pergi Way out Publik Outdoor 

Pengelola 
(Pelatih area 

RPM) 

Datang Way in Publik Outdoor 

Parkir Area parkir Publik Outdoor 

Drop off Entrance Publik Outdoor 

Absensi Resepsionis Publik Indoor 

Kerja RPM Studio Publik Indoor 

Rapat Common Room Publik Indoor 

Makan, minum Kafe Publik Indoor 
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BAB/BAK Lavatory Servis Indoor 

Pulang/Pergi Way out Publik Outdoor 

Pengelola 
(Penjaga Pro 

Shop) 

Datang Way in Publik Outdoor 

Parkir Area parkir Publik Outdoor 

Drop off Entrance Publik Outdoor 

Absensi Resepsionis Publik Indoor 

Kerja Pro Shop Publik Indoor 

Rapat Common Room Publik Indoor 

Makan, minum Kafe Publik Indoor 

BAB/BAK Lavatory Servis Indoor 

Pulang/Pergi Way out Publik Outdoor 

Pengelola 
(Dokter jaga) 

Datang Way in Publik Outdoor 

Parkir Area parkir Publik Outdoor 

Drop off Entrance Publik Outdoor 

Absensi Resepsionis Publik Indoor 

Kerja Klinik Publik Indoor 

Rapat Common Room Publik Indoor 

Makan, minum Kafe Publik Indoor 

BAB/BAK Lavatory Servis Indoor 

Pulang/Pergi Way out Publik Outdoor 

Pengelola 
(Penjaga 

loker) 

Datang Way in Publik Outdoor 

Parkir Area parkir Publik Outdoor 

Drop off Entrance Publik Outdoor 

Absensi Resepsionis Publik Indoor 

Kerja R. Loker Publik Indoor 

Rapat Common Room Publik Indoor 

Makan, minum Kafe Publik Indoor 

BAB/BAK Lavatory Servis Indoor 

Pulang/Pergi Way out Publik Outdoor 

Pengelola 
(Security) 

Datang Way in Publik Outdoor 

Parkir Area parkir Publik Outdoor 
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Drop off Entrance Publik Outdoor 

Absensi Resepsionis Publik Indoor 

Kerja Security Area, Pos 
Jaga, R. CCTV Privat Indoor 

Rapat Common Room Publik Indoor 

Makan, minum Kafe Publik Indoor 

BAB/BAK Lavatory Servis Indoor 

Pulang/Pergi Way out Publik Outdoor 
 

Tabel 7. Analisis pendekatan kebutuhan ruang. 

Sumber: Analisis pribadi, 2017 

 

Jadi, setelah melakukan analisis pendekatan terhadap kebutuhan 

ruang maka ruang yang sangat dibutuhkan adalah: 

1. Way in/Entrance gate 

2. Way out/Entrance 

gate 

3. Area parkir 

4. Entrance/Exit 

bangunan 

5. Lobby & area 

resepsionis 

6. Waiting area 

7. Fitness centre 

8. Kolam renang 

 

 

9. R. Loker 

10. R. Mandi 

11. R. Ganti 

12. Studio aerobik 

13. Studio RPM 

14. Jogging track 

15. Kafe 

16. Dapur 

17. Pro Shop 

18. Klinik 

19. Kid Club 

 

 

 

20. Kantor pengelola 

21. R. Karyawan 

22. Pos jaga 

23. R. CCTV 

24. Janitor 

25. Toilet/Lavatory 

26. Gudang 

27. Mushola 

28. R. MEE
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3.1.2.2. Persyaratan Ruang 

NO NAMA RUANG 

ASPEK 

Akustik Pencahayaan Penghawaan Keamanan Kesehatan 

S
ta

b
il
 

T
e
n

a
n

g
 

A
la

m
i 

B
u

a
ta

n
 

A
la

m
i 

B
u

a
ta

n
 

K
e

b
a

k
a

ra
n

 

S
e

k
u

ri
ta

s
 

R
a

d
ia

s
i 

K
e

le
m

b
a

b
a

n
 

1. Way in / Entrance Gate  ● ●  ●   ●   

2. Way out / Exit Gate   ● ●  ●   ●   

3. Area parkir  ● ●  ●   ● ●  

4. Entrance / Exit Bangunan  ● ● ● ●  ● ●   

5. Lobby & Area resepsionis   ● ● ●  ●  ● ● 

6. Waiting area  ● ● ● ●  ●   ● 

7. Fitness centre ●  ● ● ● ● ●  ● ● 

8. Kolam renang   ● ● ●  ●   ● 

9. R. Loker  ● ● ● ●  ● ●  ● 

10. R. Mandi  ● ● ● ●  ● ●  ● 

11. R. Ganti  ● ● ● ●  ● ●  ● 
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12. Studio aerobik ●  ● ● ● ● ● ●  ● 

13. Studio RPM ●  ● ● ● ● ● ●  ● 

14. Jogging track   ● ● ● ● ● ●  ● 

17. Kafe  ●  ● ● ● ● ● ●  

18. Dapur  ● ●  ●  ● ● ●  

19. Pro Shop  ● ● ● ● ● ● ●   

20. Klinik  ● ● ●  ● ● ●   

21. Kid Club ●  ● ● ● ● ● ●  ● 

22. Kantor pengelola  ● ● ● ● ● ● ● ●  

23. R. Karyawan  ● ● ● ●  ● ● ●  

24. Pos jaga  ● ● ● ●  ● ●  ● 

25. R. CCTV  ●  ● ●  ● ● ●  

26. Janitor  ●  ● ●  ●   ● 

27. Toilet/Lavatory  ● ● ● ●  ●    

28. Gudang    ● ●  ●    

29. Mushola  ●  ● ●  ●    

30. R. MEE    ● ●  ● ● ● ● 

 
Tabel 8. Analisis pendekatan kebutuhan ruang. 

Sumber: Analisis pribadi, 2017
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3.1.2.2. Pola Sirkulasi Ruang 

 Pada pembagian pola sirkulasi ruang, akan dibagi 

menjadi beberapa kategori, yaitu: 

a) Pola sirkulasi kegiatan utama 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skema 5. Pola sirkulasi kegiatan utama 

Sumber: Analisis pribadi, 2017 

 

Way	In	/	Entrance	
Gate	

Way	Out	/	Exit	
Gate	

Drop	Off	Area	

Parkir	

Entrance	/	Exit	

Lobby	/	
Resepsionis	

Pos	Jaga	

Area	Indoor	

• Area	Fitness	
• Studio	Aerobik	
• Studio	RPM	
• SPA	&	Sauna	

Area	Outdoor	

• Kolam	Renang	
• Jogging	Track	
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Keterangan : 

 Sirkulasi Pengunjung dan Pengelola 

 Sirkulasi Pengelola 

 Ruang Publik 

 Ruang Privat 

 

b) Pola sirkulasi kegiatan pelayanan publik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skema 6. Pola sirkulasi kegiatan publik 

Sumber: Analisis pribadi, 2017 

	

	

Way	In	/	Entrance	
Gate	

Way	Out	/	Exit	
Gate	

Drop	Off	Area	

Parkir	

Entrance	/	Exit	

Lobby	/	
Resepsionis	

Pos	Jaga	

Toilet	/	Laundry	

	

Security	Area	

Musholla	

Janior	Loker	 Ruang	CCTV	

Ruang	Ganti	

Ruang	Mandi	
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Keterangan : 

 Sirkulasi Pengunjung dan Pengelola 

 Sirkulasi Pengelola 

 Ruang Publik 

 Ruang Semi Publik 

 Privat 

  Servis 

 

c) Pola sirkulasi kegiatan pengelolaan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skema 7. Pola sirkulasi kegiatan pengelolaan 

Sumber: Analisis pribadi, 2017 

 

 

Way	In	/	Entrance	
Gate	

Way	Out	/	Exit	
Gate	

Drop	Off	Area	

Parkir	

Entrance	/	Exit	

Lobby	/	
Resepsionis	

Pos	Jaga	

Ruang	MEE	

	

Kantor	Pengelola	

Ruang	Karyawan	
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Keterangan : 

 Sirkulasi Pengunjung dan Pengelola 

 Sirkulasi Pengelola 

 Ruang Publik 

 Ruang Semi Publik 

 Privat 

  Servis 

 

d) Pola sirkulasi kegiatan penunjang 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skema 8. Pola sirkulasi kegiatan penunjang 

Sumber: Analisis pribadi, 2017 

Way	In	/	Entrance	
Gate	

Way	Out	/	Exit	
Gate	

Drop	Off	Area	

Parkir	

Entrance	/	Exit	

Lobby	/	
Resepsionis	

Pos	Jaga	

Kid	Club	 Pro	Shop	 Klinik	Kafe	

Dapur	
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Keterangan : 

 Sirkulasi Pengunjung dan Pengelola 

 Sirkulasi Pengelola 

 Ruang Publik 

 Ruang Semi Publik 

 Privat 

  Servis 

3.1.2.3. Pendekatan Jumlah Pelaku 

  Dalam pendekatan jumlah pelaku akan ditentukan 

berdasarkan jenis pelaku terhadap bangunan. 

a) Pendekatan analisis jumlah pengelola dalam bangunan. 

Pelaku Jumlah Analisis 

Manager 1  

Asistant Manager 1  

Administrasi 1  

Resepsionis 4 2 shift @2 staff 

Cleaning service 6 3 bagian indoor 
3 bagian outdoor 

Staf penjaga loker 2  

Gardener 3  

Trainer Fitness 3  

Trainer Aerobik & Zumba 1  

Trainer Yoga & Pilates 1  

Trainer Belly Dance 1  

Trainer berenang 2  

Sekuriti lapangan 6 3 shift @2 staff 

Sekuriti CCTV 2 2 shift @1 staff 

Chef 4  
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Tabel 9. Analisis jumlah pengelola 

Sumber: Analisis pribadi, 2017 

b) Pendekatan analisis jumlah pengunjung dalam bangunan 

 Dalam melakukan perkiraan analisis jumlah pengunjung 

yang akan datang nantinya pada proyek Sport Club ini sendiri 

dilakukan berdasarkan survei terhadap salah satu sampel 

data yang memiliki karakteristik yang hampir sama dan 

berada di kota Semarang, yaitu pada Mountain Leaf Sport 

Club yang ada di kota Semarang. Data jumlah pengunjung 

pada tahun 2016 untuk jumlah pengujung tiap harinya adalah 

sebagai berikut: 

Hari Rata-rata jumlah pengunjung 
Mountain Leaf Sport Club Semarang 

Senin 
50-70 Selasa 

Rabu 
Kamis 
Jumat 70-100 

Sabtu 100-150 
Minggu 

 

Chef helper 1  

Bartender 2  

Pelayan kafe 6 2 shift @3 staff 

Staf kasir 1  

Dokter jaga 2 2 shift @ 1 staff 

Staff Pro Shop  2  

Staff Kid Club 2  

Teknisi MEE & Genset 3  

TOTAL 57 pengelola 
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Tabel 10. Rata-rata jumlah pengunjung setiap hari. 

Sumber: Ristiyanto, Mountain Leaf Sport Club, 2017 

Rata-rata jumlah pengunjung 

Harian 65 jiwa 

Mingguan 455 jiwa 

Bulanan 1.950 jiwa 

Tahunan 23.725 jiwa 
 

Tabel 11. Rata-rata jumlah pengunjung harian, mingguan, bulanan, tahunan. 

Sumber: Ristiyanto, Mountain Leaf Sport Club, 2017 

 

Bulan Rata-rata jumlah pengunjung setiap bulan 
Mountain Leaf Sport Club Semarang 

Januari 1.521 

Februari 1.456 

Maret 1.870 

April 2.467 

Mei 1.765 

Juni 1.678 

Juli 1.835 

Agustus 2.817 

September 2.235 

Oktober 2.035 

November 2.420 

Desember 1.876 

TOTAL 23.725 
 

Tabel 12. Rata-rata jumlah pengunjung tiap bulan. 

Sumber: Ristiyanto, Mountain Leaf Sport Club, 2017 
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  Maka dari tabel diatas bisa kita ketahui bahwa rata-

rata jumlah pengunjung Sport Club di Semarang adalah 

pada tahun 2016 23.725 pengunjung. Sedangkan pada 2016 

sendiri dapat diketahui perhitungan laju peningkatan sebagai 

berikut: 

Rasio Peningkatan (R) = !"#$%#&%#$	(%)*#	+,!"#$%#&%#$	(%)*#	-!"#.#/.#	(%)*#	+  x 100% 

• Januari – Februari  = 1.521,1.4561.521  x 100% 

• Februari – Maret   = 1.456,1.8701.456   x 100% 

• Maret – April   = 1.870,2.4671.870   x 100% 

• April – Mei   =	2.467,1.7652.467   x 100% 

• Mei – Juni   =	1.765,1.6781.765   x 100% 

• Juni – Juli   = 1.678,1.8351.678   x 100% 

• Juli – Agustus  = 1.835,2.8171.835   x 100% 

• Agustus – September = 2.817,2.2352.817   x 100% 

• September – Oktober  = 2.235,2.0352.235   x 100% 

• Oktober – November =	2.035,2.4202.035   x 100% 

• November – Desember =	2.420,1.8762.420   x 100% 
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Laju peningkatan = :;*<=.	!"#=#$>*/*#	(;)-%)*#	A*#$	B=*#*)=<=<  

Laju peningkatan=2.81% (laju peningkatan selalu positif / 

absolut.) 

Berdasarkan asumsi dan analisis angka pada peningkatan 

jumlah pengunjung sport club di Kota Semarang pada tahun 2016 

adalah 2,81% 

Perhitungan asumsi pengunjung sport club per 15 tahun 

yang akan mendatang dengan rumus sebagai berikut : 

Pt = Po x (1 + r)t 

Pt : Jumlah pengunjung pada tahun 2031. 

Po : Jumlah pengunjung pada tahun 2016. 

t : Tahun proyeksi. 

r : Persentase laju peningkatan pengunjung rata – rata. 

Pt = Po x (1 + r)t 

Pt = 23.725 x (1 +0,0281)15 

Pt = 23.725 x (1,0281)15 

Pt = 35953.12à 35.953 pengunjung. 

  Melalui hasil hitung menggunakan analisis di atas, maka 

dapat disimpulkan bahwa pengunjung dari proyek Sport Club ini 

pada tahun 2031 akan semakin maju dengan 35.953 

pengunjung/tahun atau 2.996 pengunjung/bulan atau 100 

pengunjung/hari. 
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3.1.3. Studi Ruang Khusus 

3.1.3.1. Fitness Centre 

  Pada studi proyek sejenis sebelumnya, penulis 

mengamati bahwa pada area fitness centre yang terdapat sport 

club untuk jenis mesin alatnya sendiri merupakan tipe compact. 

Tipe ini sendiri merupakan jenis alat yang mempunyai lebih dari 1 

fungsi, sehingga akan sangat menghemat ruang namun tetap 

memberikan kenyamanan dan kemaksimalan dalam berolahraga. 

Kapasitas yang diharapkan adalah bisa menerima 70% dari total 

pengunjung pada setiap harinya. Tiap hari Sport Club memiliki 

pengunjung sekitar 65 orang, maka minimal bisa menampung 

sekitar 46 orang. 

  Sedangkan standart ukuran ruang fitness adalah 40 m2 

untuk 12 pengguna. Maka standart untuk luas ruang yang 

dibutuhkan adalah sekitar 160 m2. 

 

Gambar 16.  Denah fitness centre 

Sumber: Analisis Pribadi 
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3.1.3.2. Studio Aerobik 

  Studio ini memiliki banyak fungsi, beberapa 

kegiatan seperti Aerobik, Yoga, dan Pilates semua bisa dilakukan 

disini. Pemberian Yoga Mat sendiri merupakan standart ukuran 

dari area yang sudah diberikan untuk 1 orang yaitu 60x180. Studio 

Aerobik ini sendiri bisa menampung hingga 14 orang dan 1 trainer. 

 

Gambar 17.  Ruang aerobik 

Sumber: Analisis pribadi, 2017 

• Analisis besaran: 

Jenis Ukuran satuan (m) Ukuran total (m2) 

Yoga mat (15) 0,6x1,8 16,2 

TOTAL 16,2 

 

Tabel 13.  Standart ukuran kolam renang 

Sumber: Neufert Architect Data 

 

3.1.3.3. Kolam Renang 

  Kolam renang pada sport club ini selain menjadi sarana 

berolahraga juga akan menjadi sarana rekreasi. Maka untuk kolam 
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renang bentuknya nanti tidak akan formal dan memiliki track 

khusus. Kolam renangnya pun akan menjadi 2 jenis, yaitu kolam 

renang untuk dewasa dan untuk anak-anak. 

 

Gambar 18..  Standart ukuran kolam renang 

Sumber: Neufert Architect Data 

 

 

 

Gambar 19.  Denah kolam renang dewasa & anak kecil 

Sumber: Analisis pribadi, 2017 
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• Analisis besaran: 

Jenis Ukuran satuan (m) Ukuran total (m2) 

Kolam renang 
dewasa 

15x25 375 

Kolam renang anak 10x10 100 

TOTAL 475 

 

Tabel 14.  Standart ukuran kolam renang 

Sumber: Neufert Architect Data 

3.1.3.4. Studio RPM 

 

Gambar 17.  Standart ukuran sepeda statis 

Sumber: http://homegymguide.com 

• Analisis besaran: 

Jenis Ukuran satuan (m) Ukuran total (m2) 

Sepeda statis (11) 0,54x1,08 6,41 

TOTAL 6,41 

 

Tabel 15.  Standart ukuran kolam renang 

Sumber: Neufert Architect Data 
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3.1.3.5. Sauna 

  Sauna bukan hanya sebuah kamar mandi untuk 

pembersihan tubuh, melainkan untuk pembersihan dalam tubuh, 

banyak orang yang mengatakan seperti ritual. Pada umumnya 1 

sauna ini bisa menampung hingga 6 orang efektifnya. Ruang 

sauna ini sendiri akan dibedakan yaitu sauna untuk pria dan untuk 

wanita. Maka untuk Sport Club ini sendiri akan membutuhkan 2 

ruang Sauna yang terpisah. (Ernst Neufert, 1996). 

 

Gambar 18.  Ruang Sauna dengan ruang ganti 

Sumber: Neufert Architect Data 
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Gambar 19.  Ruang Sauna untuk 6 orang 

Sumber: Neufert Architect Data 

 

Gambar 20.  Alat pemanas sauna 

Sumber: Neufert Architect Data 

• Analisis besaran: 

Jenis Ukuran satuan (m) Ukuran total (m2) 

Ruang sauna 3,35 x 3,20 10,7 

Ruang ganti sauna 2 x 2 4 

Teras depan 2 x 1,3 2,6 

TOTAL 17,3 

 

Tabel 16.  Standart ukuran kolam renang 

Sumber: Neufert Architect Data
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3.1.4. Studi Besaran Bangunan dan Lahan Parkir 

3.1.4.1. Studi Luas Bangunan 

  Penentuan dalam menentukan besaran dan kapasitas yang dibutuhkan dalam proyek Sport Club di 

Semarang ini menggunakan standart dan analisis sebagai berikut: 

NAD : Neufert Architect Data 

AH : Architect Handbook 

AS : Asumsi berdasarkan studi analisis 

SRK : Studi ruang khusus 

UNIT KEGIATAN UTAMA 

Nama Ruang 
Jumlah 
Ruang Sumber Kapasitas Analisis Besaran Sirkulasi Luas Ruang 

Fitness Centre 1 SRK 48 Area Fitness 160 m2 50% 240 m2 

Kolam Renang 
2 SRK 12 

Kolam renang dewasa: 
15x25 

Kolam renang anak: 10x10 
- 475 m2 

Studio Aerobik 1 SRK 15 Yoga mat: 0,6x1,8 (15) 450% 72 m2 

Studio RPM 1 SRK 11 Sepeda statis @0,58 m2 
(11) 500% 32,05 m2 
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Jogging Track 1 AS  5% total tapak : 322 m2 - 322 m2 

Sauna 

2 SRK 12 

Ruang sauna: 10,7 m2 

Ruang ganti sauna: 4 m2 

Teras depan: 2,6 m2 

50% 52 m2 

 

Tabel 17. Studi besaran ruang unit kegiatan utama 

Sumber: Analisis pribadi, 2017 

Total luas pada area kegiatan utama + sirkulasi antar ruang 10%) = 1.193 m2 + 119,3 m2 = 1.312,3 m2 

UNIT KEGIATAN PELAYANAN PUBLIK 

Nama Ruang 
Jumlah 
Ruang Sumber Kapasitas Analisis Besaran Sirkulasi Luas Ruang 

Lobby / 
Resepsionis 

1 AS 2 
Meja kerja (1) : 3,5 m2 

Area kerja @0,6m2 (2) : 1,2 
m2 

150% 11,75 m2 

Waiting Area 
1 AS 10 

Kursi @0,2 m2 (10) : 2 m2 

Area tunggu 0,25 m2 / 
orang : 2,5 m2 

300% 18 m2 

Security area 
3 NAD 1 

Meja pengawas 0,5 m2 

Kursi 0,25 m2 
200% 6.75 m2 

Ruang CCTV 1 AS 2 Perangkat CCTV 0,6 m2 300% 8,4 m2 
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Meja pengawas 1 m2 

Kursi @0,25 m2 (2) : 0,5 m2 

Toilet (Pria) 

2 NAD 10 

Toilet @1,5 m2 (6) : 9 m2 
Urinoir @0,96 m2 (6) :  5.76 
m2 
Wastafel	@0,6	m2	(2)	:	1,2	m2 

150% 
@23,94 m2 

47,88 m2 

Toilet (Wanita) 
2 NAD 10 Toilet @1,5 m2 (6) : 9 m2 

Wastafel	@0,6	m2	(2)	:	1,2	m2 150% 
@15,3 m2 

30,60 m2 

Janitor 
2 AS 2 Lemari @0,6(2) : 1,2m2 200% 

@2,4 m2 

4,8 m2 

Gudang 2 AS - 16 m2 50% 24 m2 

Mushola 1 AS 10 25 m2 100% 25 m2 

R. Loker 1 AS 30 32 m2 100% 64 m2 

R. Mandi 
2 NAD 10 Tempat mandi: 0,76 m2(8) : 

6,08 m2 100% 
@12,16 m2 

24,32 m2 
 

Tabel 18. Studi besaran ruang unit kegiatan pelayanan publik 

Sumber: Analisis pribadi, 2017 

Total luas pada area kegiatan pelayanan publik + sirkulasi antar ruang 10%) = 265.5 m2 + 26.55 m2 = 292.05 m2 
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UNIT KEGIATAN PELAYANAN PENGELOLAAN 

Nama Ruang 
Jumlah 
Ruang Sumber Kapasitas Analisis Besaran Sirkulasi Luas Ruang 

Ruang Manajer 1 NAD 1 

Meja Kerja 0,98 m2 
Meja Komputer 0,35 m2 
Kursi 0,25 m2 

Lemari 0,61 m2 

200% 6,57 m2 

Ruang Assistant 
Manager 1 NAD 1 

Meja Kerja 0,98 m2 
Meja Komputer 0,35 m2 
Kursi 0,25 m2 

Lemari 0,61 m2 

200% 6,57 m2 

Ruang Admin 1 NAD 1 

Meja Kerja 0,98 m2 
Meja Komputer 0,35 m2 
Kursi 0,25 m2 

Lemari 0,61 m2 

200% 6,57 m2 

Ruang MEE 1 NAD 3 Lemari perkakas 1,5 m2 200% 4,5 m2 

Ruang Genset 1 AS 3 Genset 29,28 m2 75% 51,24 m2 

Gudang 1 AS - 16 m2 50% 24 m2 
 

Tabel 19. Studi besaran ruang unit kegiatan pelayanan pengelolaan 

Sumber: Analisis pribadi, 2017 

Total luas pada area kegiatan pelayanan pengelolaan + sirkulasi antar ruang 10%) = 99.45 m2 + 9.45 m2 = 108.9 m2 
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UNIT KEGIATAN PENUNJANG 

Nama Ruang Jumlah Ruang Sumber Kapasitas Analisis Besaran Sirkulasi Luas Ruang 

Kafe 1 AS 30 

Lemari @1,5 m2 (3) : 4,5 m2 

Meja bundar kap. 5 orang 
@0,78 m2 (15) : 11,7 m2 

Kasir  2  m2 

Kursi @0,16(30) : 4,8 m2 

Area antre @1,2 m2 / orang 
(30) à 36 m2 

Area penjual 0,09 m2 / orang 
(6) à 0,54 m2 

200% 178,62 m2 

Kid Club 1 AS 5 32 m2 - 32 m2 

Pro Shop 1 AS 5 24 m2 - 24 m2 

Klinik 1 AS 5 24 m2 - 24 m2 
 

Tabel 20. Studi besaran ruang unit kegiatan penunjang 

Sumber: Analisis pribadi, 2017 

Total luas pada area kegiatan pelayanan pengelolaan + sirkulasi antar ruang 10%) = 258.62 m2 + 25.862 m2 = 284.482 m2 
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 Luas Bangunan (LB) =  Luas kegiatan utama + pelayanan 

publik + pengelolaan + 

penunjang) + sirkulasi 30% 

 LB =  1.997,73 m2 + 559,31 

  =  2.557,04 m2 

3.1.4.2. Studi Lahan Parkir 

• Pengelola 

Jumlah pengelola  : 57 pengelola setiap hari 

Mobil (20%)   : 11 orang à (80%) 9 mobil 

Motor (50%)   : 28 orang à (80%) 22 motor 

Kendaraan umum (30%) : 18 orang à (80%) 14 taxi 

• Pengunjung 

Jumlah pengunjung  : 65 orang per hari 

Mobil (30%)   : 19 orang à (80%) 15 mobil 

Motor (45%)   : 29 orang à (80%) 23 motor 

Kendaraan umum (15%) : 10 orang à (50%) 5 taxi 

Pejalan kaki (10%)  : 7 orang à (50%) 3 orang 

• Total Kebutuhan Parkir Kendaraan 

Mobil (24 x 10 m2)  : 240 m2 

Motor (45 x 2.2 m2)  : 99 m2 

Taxi/Angkot/Ojek (19x10 m2) : 190 m2 

• Total Luas Lahan Parkir 

529 m2 + sirkulasi 150%= 793,5 m2 
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3.1.5.  Studi Citra Arsitektural 

  Sebuah bangunan memerlukan adanya peranan 

pencitraan arsitektural yang menarik namun bisa selaras antara fungsi 

dan manfaatnya. Fungsi utama dari bangunan ini sendiri merupakan 

sebagai sarana untuk berolahraga dan berekreasi, sedangkan untuk 

citra wujud dari bangunan Sport Club ini adalah memiliki gubahan 

secara visual. Dengan mendasarkan pada citra tersebut maka 

diharapkan bangunan ini akan memiliki keselarasan antara visual yang 

baik dengan nilai fungsi serta kegunaan utama pada bangunan ini. 

Adanya beberapa contoh studi yang bisa digunakan sebagai dasar 

penetapan citra arsitektural pada Sport Club ini, antara lain: 

• Sirkulasi dan hubungan ruang yang tepat. 

• Suasana interior yang nyaman dan sesuai. 

• Adanya bukaan sebagai pencahayaan dan penghawaan alami. 

• Penataan landscape pada area terbuka. 

• Tema bangunan yang sesuai. 

• Style/langgam bangunan yang ingin disampaikan. 

3.2. Analisis Pendekatan Sistem Bangunan 

3.2.1. Studi Sistem Struktur dan Enclosure 

3.2.1.1. Studi Sistem Struktur 

     Untuk proyek Sport Club ini sendiri sistem struktur akan 

dibagi menjadi 2 jenis, yaitu: 

a. Sub Structure (Struktur Bawah) 

 Struktur yang digunakan untuk menopang beban dari 

struktur yang di atasnya, struktur ini akan menyalurkan beban 
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menuju tanah yang seimbang antara vertikal dan horizontal. 

Contoh: Fondasi, retaining wall. 

b. Upper Structure (Struktur Atas) 

 Struktur yang digunakan untuk menopang beban atap 

dan menyalurkan secara lateral ke beban bawah secara 

vertikal. Contoh: Struktur rangka (Kolom, balok, dan plat 

lantai). Namun dalam menentukan jenis struktur pada sistem 

bangunan diperlukan beberapa analisis seperti: 

• Adanya pertimbangan antara aspek kemampuan, ketahanan, 

keamanan, kekuatan, dan kestabilan. 

• Sistem struktur yang akan digunakan adalah yang berjenis 

low rise building. 

• Adanya perhatian khusus terhadap kondisi lingkungan seperti 

sigma tanah, pergerakan tanah, dan terutama jenis tanah. 

• Struktur yang digunakan sudah bisa memperhitungkan jika 

terjadi bencana yang tidak diinginkan seperti gempa maupun 

kebakaran. 
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Sub Structure 

Fondasi Batu Belah 

 

	
Gambar 21.  Fondasi Batu Belah 

Sumber: www.onbordes.files.wordpress.com, 2017 

Detail 
• Digunakan pada lahan yang yang 

memiliki tanah baik 
• Kedalaman fondasi antara 60-80cm 
• Memiliki lebar tapak 

Kelebihan 
• Pelaksanaan fondasi mudah 
• Waktu pengerjaan fondasi relatif lebih 

cepat 
• Biaya pelaksanaan relatif lebih murah, 

jika menggunakan batu kali (batu 
mangga) 

• Batu pecah relatif mudah didapat 

Kekurangan 
• Fondasi tidak sesuai untuk 

bangunan bertingkat 2 atau lebih 
• Memerlukan biaya yang lebih 

besar, apabila menggunakan batu 
pecah 

Fondasi Footplate 

 

	
Gambar 22.  Fondasi Footplate 

Sumber: https://danikamalia.blogspot.co.id, 2017 

Detail 
• Menggunakan beton cor dan 

kerangka besi sebagai material 
utama 

• Lebih di prioritaskan untuk 
bangunan semi-high rise building 
(3-5 lantai) 

• Digunakan untuk menahan gaya 
dominan secara vertikal 

• Kedalaman fondasi sekitar 80 cm. 
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Kelebihan 
• Menghemat cost dalam pembikinan 
• Lebih mudah untuk mengatur kekuatan 

fondasi. 
• Mudah menyesuaikan dengan lahan 

dalam kondisi apa pun. 

Kekurangan 
• Harus melakukan galian hingga 

bagian tanah keras 
• Masih banyak tukang yang belum 

ahli dalam mengerjakan sistem ini. 

Fondasi Raft/Rakit 

 

	
Gambar 23.  Fondasi Raft Rakit 

Sumber: http://listiyonobudi.blogspot.co.id/ 

Detail 
• Menggunakan beton cor dan 

kerangka besi sebagai material 
utama 

• Lebih di prioritaskan untuk 
bangunan semi-high rise building 
(3-5 lantai) 

• Digunakan untuk menahan gaya 
dominan secara vertikal 

• Kedalaman fondasi sekitar 80 cm. 

Kelebihan 
• Menghemat cost dalam pembikinan 
• Lebih mudah untuk mengatur kekuatan 

fondasi. 
• Mudah menyesuaikan dengan lahan 

dalam kondisi apa pun. 

Kekurangan 
• Harus melakukan galian hingga 

bagian tanah keras 
• Masih banyak tukang yang belum 

ahli dalam mengerjakan sistem ini. 

Retaining Wall 

 Detail 
• Didominasi menggunakan beton 

bertulang maupun batu kali sebagai 
material utama. 

• Sering digunakan sebagai area 
ruang bawah tanah. 

• Selain sebagai ruang bawah tanah, 
sering digunakan pada area tepian. 

• Menahan gaya horizontal. 
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Gambar 24.  Fondasi Retaining Wall 

Sumber: http://dgc-construction.blogspot.co.id/ 

Kelebihan 
• Bisa menyesuaikan dengan lahan tipe 

apa pun. 
• Mudah dikerjakan. 
• Kekuatan dapat diatur dengan 

manipulasi ketebalan dinding. 

Kekurangan 
• Memiliki cost yang lebih mahal. 
• Diperlukan perlakuan khusus 

terhadap daya serap tanah. 
• Galian harus mencapai tanah 

keras. 

 

Upper Structure 

Struktur Skeleton/Rangka Ruang 

 

 
 

Gambar 21.  Struktur Skeleton 

Sumber: http://jayawan.com/ 

Detail 
• Sebagai perkuatan terhadap 

struktur ruang. 
• Menahan gaya lateral. 
• Terdiri dari kolom, balok, dan plat 

lantai. 
• Material utama berupa beton cor 

bertulang atau baja. 
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Kelebihan 
• Memiliki cost yang lebih murah biaya 

perawatan. 
• Mudah dikerjakan. 
• Tahan terhadap api. 
• Kekuatan struktur dapat diatur dengan 

manipulasi kualitas beton cor dan 
ketebalannya. 

Kekurangan 
• Diperlukan tenaga teknik sipil 

sebagai analisis. 
• Diperlukan coating khusus 

terhadap perubahan iklim khusus. 
 

Struktur Baja RIngan 

 
 

 

Gambar 22.  Struktur atap baja ringan 

Sumber: http://news.ralali.com 

Detail 
• Merupakan perkuatan yang 

digunakan pada penutup atap. 
• Beban yang cukup ringan dan tipis 

namun memiliki fungsi yang setara 
dengan baja konvensional. 

Kelebihan 
• Bobot yang ringan, sehingga beban di 

bawahnya lebih ringan dalam 
menahan beban. 

• Tidak bisa dimakan rayap. 
• Tahan terhadap panas api. 
• Tidak memiliki nilai muai dan susut, 

jadi tidak berubah ketika panas dan 
dingin. 

• Pemasangan yang relatif cepat. 

Kekurangan 
• Tidak bisa di ekspos seperti atap 

rangka kayu. 
• Rangka tidak sefleksibel kayu yang 

mudah dipotong dan dibentuk. 
• Diperlukan keahlian khusus dalam 

pemasangan. 

Struktur Shell 
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Gambar 22.  Struktur Shell 

Sumber: http://arsitekarsitektur.blogspot.co.id/ 

Detail 
• Beton cor berkerangka merupakan 

material utama pada struktur ini. 
• Bisa menahan gaya secara 

horizontal, vertikal, maupun lateral. 
• Pembebanan terbagi rata pada 

seluruh badan struktur cangkang. 
• Biasanya digunakan untuk struktur 

yang rumit dan melengkung. 
• Perkuatan jenis struktur ruang atau 

atap sendiri. 

Kelebihan 
• Tahan terhadap gempa. 
• Kekuatan struktur dapat diatur dengan 

memanipulasi kualitas beton cor dan 
dimensi tulang. 

• Tahan terhadap api dan panas. 
• Sangat efisien untuk bangunan 

bentang lebar. 
• Memiliki bentuk yang tidak terbatas. 

Kekurangan 
• Sulit dikerjakan. 
• Mahal dari segi bahan, tenaga, dan 

perencanaan. 
• Diperlukan bantuan dari tenaga 

teknik sipil untuk melakukan analis 
kekuatan dan dimensi. 

Struktur Space Frame 

 

 
 

Gambar 22.  Struktur Space Frame 

Sumber: http://arsitekarsitektur.blogspot.co.id/ 

Detail 
• Menggunakan material utama yang 

secara umum berupa pipa konektor 
& ball joint. 

• Biasanya digunakan pada struktur 
bentang lebar dan melengkung 
secara rumit. 

• Gaya mengalir keseluruh perkuatan 
pipa konektor. 

 

Kelebihan 
• Tahan gempa dan kokoh. 
• Tahan terhadap api. 
• Sangat efisien untuk bangunan 

bentang lebar. 
• Tidak ada batasan dalam bentuk. 
• Memiliki massa yang lebih ringan 

dibandingkan dengan struktur beton 
cor bertulang. 

Kekurangan 
• Dalam penentuan kekuatan dan 

dimensi diperlukan bantuan dari 
teknik sipil. 

• Belum banyakannya tenaga kerja 
yang bisa mengerjakan. 

• Membutuhkan biaya yang lebih 
banyak dari segi bahan, tenaga, 
maupun perencanaan. 

Struktur Folded Plate 
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Gambar 22.  Struktur Folded Plate 

Sumber: https://pramudyawardhani.files.wordpress.com 

Detail 
• Material utama yang digunakan 

biasanya menggunakan beton cor 
bertulang. 

• Bersifat menahan gaya dominan 
lateral. 

• Dibutuhkannya kolom sebagai 
pendukung kekuatan struktur. 

• Penyaluran gaya langsung 
diarahkan kepada seluruh 
perkuatan bidang tekuk. 

 

Kelebihan 
• Dalam segi perawatan terbilang 

ekonomis. 
• Banyak pekerja yang bisa 

mengerjakan. 
• Tahan terhadap api. 
• Secara arsitektural sendiri memiliki 

estetika tersendiri. 
• Tidak diperlukan balok sebagai 

perkuatan antar kolom. 
• Kekuatan struktur sendiri dapat diatur 

dengan manipulasi kualitas dari beton 
cor dan dimensi tulangan besi yang 
diinginkan. 

Kekurangan 
• Dalam penentuan kekuatan dan 

dimensi diperlukan bantuan dari 
teknik sipil. 

• Diperlukan perkuatan tambahan 
pada bagian tepi struktur 

• Memerlukan biaya yang lebih besar 
dari segi bahan, tenaga, maupun 
perencanaan. 

• Diperlukan coating khusus pada 
lapisan untuk perlindungan 
tersendiri terhadap iklim. 

 

3.2.1.2. Studi Sistem Enclosure 

 Sistem enclosure pada bangunan Sport Club ini 

dikategorikan menjadi beberapa aspek, yaitu: 

a. Penutup lantai 

• Material lantai tidak membikin licin terhadap 

pengguna yang berolahraga 

• Material lantai tidak memantulkan suara yang 

menyebabkan gaung pada area aerobik. 

b. Dinding 
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• Material dinding tidak memantulkan suara yang 

menyebabkan gaung pada area aerobik. 

• Material dinding tahan terhadap kelembaban secara 

khusus dari kegiatan berolahraga 

• Material dinding tidak bersifat tertutup sepenuhnya 

pada area aerobik, fitnes centre,  kafe. 

c. Plafon 

• Material dari plafon tahan terhadap kelembaban pada 

area fitness center dan aerobik. 

• Material plafon kedap suara dan tidak memantulkan 

pada area aerobik. 

d. Penutup atap 

• Material dari penutup apa tidak memantulkan cahaya 

matahari berlebih pada lingkungan. 

• Tidak meneruskan panas. 

• Tidak mudah bocor dan tidak memerlukan perawatan 

yang intensif. 
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LANTAI 

Lantai Keramik 

	
Gambar 25.  Lantai keramik 

Sumber: http://rumahkuminimalis.net/ 

Detail 
• Memiliki fungsi utama sebagai 

pelapis lantai maupun dinding. 
• Motif dan ukuran yang bermacam-

macam. 
• Memiliki material dari keramik yang 

dilapisi glazur. 
• Memiliki sifat konduktor terhadap 

suhu panas dan dingin. 

Kelebihan 
• Nilai yang lebih ekonomis dari segi 

harga satuannya. 
• Tahan terhadap api. 
• Menggunakan bahan dasar alami yaitu 

tanah liat. 
• Anti air karena dilapisi oleh glazur. 
• Banyak pekerja yang bisa 

mengerjakanannya. 
• Mudah dipotong dan disesuaikan 

dengan kebutuhan. 

Kekurangan 
• Sambungan pada nat keramik 

mudah kotor terkena debu dan 
kotoran lainnya. 

• Mudah pecah terutama pada 
perubahan suhu yang cepat dan 
menahan beban yang terlalu berat. 
 

Lantai Vinyl 

 
 

	
Gambar 26.  Lantai vinyl 

Sumber: http://behac.com 

Detail 
• Memiliki fungsi utama sebagai 

pelapis lantai. 
• Memiliki sifat isolator terhadap 

panas. 
• Bermaterial utama dari bahan PVC 

yang bersifat lentur. 
• Memiliki banyak ukuran dan motif 

yang bermacam-macam sesuai 
merk. 
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Kelebihan 
• Mudah dipotong dan menyesuaikan 

dengan kebutuhan. 
• Memerlukan biaya yang lebih murah 

dari lantai parket. 
• Tidak terdapat nat. 
• Elastis dan kuat sehingga tidak mudah 

sobek. 
• Mudah dalam segi pemasangan dan 

pearawatan. 

Kekurangan 
• Bahan dari PVC yang kurang 

bersahabat dengan kesehatan. 
• Mudah terbakar. 
• Mudah menyerap noda cair. 
• Tidak mampu untuk menahan 

beban yang terlalu berlebihan. 

Lantai Parket 

 

	
Gambar 27.  Lantai parket 

Sumber: http://behac.com 

Detail 
• Memiliki fungsi utama sebagai 

pelapis lantai dan dinding. 
• Memiliki motif dan tekstur yang 

banyak. 
• Bermaterial utama kayu.  

Kelebihan 
• Mampu menyerap panas dan bersifat 

hangat. 
• Dinamis dan mampu menghilangkan 

kekakuan pada ruangan. 
• Mengurangi risiko cidera karena 

tekstur kayu yang halus & ringan. 
• Proses pemasangan yang mudah. 

Kekurangan 
• Warna yang mudah memudar. 
• Rentan terhadap kelembaban. 
• Gampang tergores. 
• Tingkat perawatan yang sulit. 

Lantai Batu Alam 
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Gambar 28.  Lantai batu alam 

Sumber: http://batu-batu-alam.blogspot.com 

Detail 
• Memiliki fungsi sebagai pelapis 

lantai dan dinding 
• Memiliki motif dan jenis yang 

natural. 
• Adanya nilai estetika dan seni yang 

tinggi. 

 

Kelebihan 
• Tahan lama dan tidak mudah kotor 

karena berpori kecil. 
• Tahan pecah. 
• Mudah dalam membersihkan hanya 

dengan air saja. 
• Memiliki nilai estetika tinggi, indah dan 

alami. 

Kekurangan 
• Mudah berlumut dan berjamur. 
• Terkadang warna tidak seragam 

karena sifat yang alami. 
• Harga yang cukup mahal 

  

DINDING 

Batu Bata 

 

	
Gambar 29.  Batu bata. 

Sumber: http://sembilanstudio.com 

Detail 
• Menggunakan materail utama 

tanah liat dan sekam yang dibakar. 
• Memiliki dimensi 6 cm x 11 cm x 22 

cm. 
• Memiliki fungsi utama sebagai 

dinding pengisi maupun pelapis 
dinding. 

• Memiliki sifat isolator terhadap 
panas. 
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Kelebihan 
• Durabilitas yang cukup tinggi. 
• Tahan terhadap api. 
• Ekonomis dalam segi pemasangan 

dan bahan yang digunakan. 
• Kedap suara. 

Kekurangan 
• Adanya masalah seperti retak 

rambut pada lapisan finishingnya. 
• Memiiliki waktu yang lebih lama 

dalam pemasangan. 
• Tahan terhadap perubahan suhu 

ekstrim. 
• Tidak tahan terhadap kelembaban 

yang terlalu tinggi. 

Batako 

	
Gambar 30.  Batako 

Sumber: http://jasasipil.com 

Detail 
• Menggunakan material utama dari 

campuran semen dan pasir kasar 
yang dicetak padat atau dipress. 

• Memiliki kekuatan yang lebih 
rendah dari bata merah. 

• Bangunan menjadi lebih hangat 
bahkan cenderung pengap dan 
panas. 

• Memilik tekstur lebih halus dari bata 
merah. 

Kelebihan 
• Pembuatan mudah dan ukuran sama. 
• Ukuran besar sehingga menghemat 

ongkos 
• Mudah dipotong untuk sambungan 

tertentu. 
• Kedap air sehingga sangat kecil 

terjadinya rembesan air. 
• Pemasangan lebih cepat. 

Kekurangan 
• Mudah terjadi retak rambut pada 

dinding. 
• Mudah dilubangi dan mudah pecah 

karena terdapat lubang pada 
bagian sisi dalam. 

• Kurang baik untuk insulasi panas 
dan suara. 

Bata Ringan (Hebel/Celcon) 
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Gambar 31.  Bata ringan 

Sumber: http://kpindo.com 

Detail 
• Sering disebut hebel atau celcon. 
• Pembuatan menggunakan mesin 

pabrik. 
• Bata ini ringan, halus dan memiliki 

tingkat kerataan yang tinggi. 

Kelebihan 
• Memiliki ukuran dan kualitas yang 

seragam. 
• Tidak memerlukan siar yang tebal 

sehingga menghemat penggunaan 
perekat. 

• Lebih ringan dari bata yang lain. 
• Pelaksanaan lebih cepat. 
• Plesteran lebih tipis, umumnya 2,5 cm. 
• Kedap terhadap air dan suara. 
• Mempunyai ketahanan yang baik 

terhadap gempa bumi 

Kekurangan 
• Tidak cocok untuk ukuran ruangan 

yang kecil. 
• Diperlukan keahlian khusus dalam 

mengerjakan. 
• Jika terkena air membutuhkan 

waktu yang lebih lama. 
• Harga relatif lebih mahal. 

 

Partisi Kalsiboard 

 

	
Gambar 32.  Partisi kalsiboard 

Sumber: 	http://dianaluminium.com/ 

Detail 
• Memiliki fungsi utama sebagai 

dinding partisi. 
• Memiliki dimensi yang sudah 

disesuaikan. 
• Memiliki sifat isolator terhadap 

panas. 
• Bermaterial utama partikel gypsum. 
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Kelebihan 
• Tahan terhadap muai dan susut karena 

perubahan suhu. 
• Memiliki durabilitas yang tinggi. 
• Ekonomis dari segi material dan 

pemasangan. 

Kekurangan 
• Tidak kedap suara. 
• Tidak dapat menahan tekanan 

beban berlebih maupun struktural. 
• Tidak tahan terhadap api. 

Partisi Kaca 

	
Gambar 33.  Partisi kaca 

Sumber: http://inprogroup.com 

Detail 
• Memiliki fungsi utama sebagai 

dinding partisi. 
• Dimensi sudah terfabrikasi. 
• Bersifat transparan dan bisa 

meneruskan cahaya yang masuk. 
• Terbuat dari bahan utama yaitu 

kaca. 

Kelebihan 
• Tahan terhadap api dan perubahan 

suhu. 
• Adanya nilai estetika berlebih secara 

arsitektural. 
• Mudah dalam perawatan dan instalasi. 

Kekurangan 
• Tidak kedap suara. 
• Mudah pecah jika mengalami 

tekanan berlebih. 
• Harga material yang lebih mahal. 
• Tidak tahan terhadap gempa. 

Alumunium Composite Panel (ACP) 

 

	
Gambar 34.  Dinding ACP 

Sumber: http://sskraft.in 

Detail 
• Memiliki fungsi utama sebagai 

pelapis dinding. 
• Umumnya memiliki dimensi yang 

sudah terfabrikasi yaitu 1,22 m x 
2,44 m. 

• Biasanya digunakan sebagai 
pelapis pada eksterior bangunan. 

• Berbahan utama polyetthylene dan 
alumunium 
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Kelebihan 
• Tahan terhadap perubahan suhu. 
• Material yang ringan. 
• Tahan terhadap api dan karat logam. 
• Adanya nilai estetis lebih secara 

arsitektural. 

Kekurangan 
• Lemah terhadap tekanan angin. 
• Adanya nat antara panel yang 

menyebabkan penumpukan 
kotoran. 

• Harga material yang lebih mahal. 

 

PLAFOND 

Gypsumboard 

 

	
Gambar 35.  Plafond Gypsum 

Sumber: http://rumah.com 

Detail 
• Terbuat dari bahan utama gypsum. 
• Memiliki dimensi yang sudah ter 

fabrikasi yaitu 1,2 m x 2,4 m 
• Berfungsi sebagai penutup sisi atas 

ruangan agar terlihat lebih bagus 
dan rapi. 

Kelebihan 
• Tidak mudah terbakar. 
• Bisa menciptakan nilai estetis lebih 

dengan pemasangan plafon 
bertingkat. 

• Anti terhadap rayap karena tidak 
menggunakan material kayu. 

• Bisa diaplikasikan pada berbagai jenis 
rangka 

• Perawatan yang mudah. 
 

Kekurangan 
• Tidak tahan air dan suara. 
• Tidak bisa menahan benturan yang 

keras. 
• Dibutuhkan keahlian khusus dalam 

pemasangan. 
• Harga yang relatif lebih mahal. 

Papan PVC 
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Gambar 36.  Papan Plafon PVC 

Sumber: http://prix2pose.com 

Detail 
• Terbuat dari bahan utama polyvinyl 

chloride. 
• Berfungsi sebagai penutup bagian 

atas bangunan agar terlihat lebih 
rapi. 

Kelebihan 
• Tahan terhadap rembesan air hujan 

dan panas api. 
• Anti rayap karena tidak menggunakan 

material kayu. 
• Kedap suara. 
• Bisa diaplikasikan pada berbagai jenis 

rangka. 
• Tidak diperlukan finishing khusus 

sehabis pemasangan. 
• Plafon terlihat lebih mengkilap. 

 

Kekurangan 
• Dibutuhkan keahlian khusus dalam 

pemasangan. 
• Harga yang relatif lebih mahal. 

 

PENUTUP ATAP 

Atap Genteng Keramik 

 
 

	
Gambar 37.  Atap genteng keramik flat 

Sumber: http://rumah.com 

Detail 
• Memiliki fungsi sebagai penutup 

atap bangunan. 
• Memiliki banyak warna dan ukuran. 
• Cocok untuk bangunan modern. 
• Dibutuhkan kemiringan 30 derajat 

agar air bisa mengalir dengan 
sempurna. 
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Kelebihan 
• Tahan lama dan kuat dalam menahan 

beban manusia. 
• Warna tahan lama karena diproses 

dengan pembakaran bersuhu 1100 
derajat. 

• Kuat dalam menahan beban hingga 
180kg. 
 

Kekurangan 
• Diperlukan ketelitian yang lebih 

dalam pemasangan reng supaya 
tidak terjadi adanya kebocoran. 

• Diperlukan materi tambahan seperti 
baut pada saat pemasangan agar 
kuat dan tidak mudah terlepas 

 

Dak Beton 

 

	
Gambar 38.  Dak Beton 

Sumber: http://rumah.com 

Detail 
• Memiliki dimensi ketebalan 12 cm 

pada umumnya. 
• Dibutuhkan adanya penopang 

seperti balok. 
• Memiliki fungsi sebagai penutup 

atap bangunan. 
• Terbuat dari bahan utama beton cor 

dengan tulangan besi, baja IWF, 
ataupun dengan span deck. 

Kelebihan 
• Sebagai penutup atap memiliki 

kekuatan yang cukup tinggi. 
• Tidak mudah terbakar. 
• Anti rayap karena tidak menggunakan 

material kayu. 
• Dapat difungsikan menjadi rungan 

pada fungsi lain. 
• Tidak mudah bocor. 
• Dapat menyesuaikan dengan bentuk 

bangunan. 
 

Kekurangan 
• Dari segi material dan pengerjaan 

membutuhkan biaya yang lebih. 
• Waktu yang lama pada instalasi 

karena harus dikerjakan di lokasi. 
• Dibutuhkannya keahlian khusus. 
• Kedap suara. 

Roof Garden 
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Gambar 39.  Plafond Gypsum 

Sumber: http://lihat.co.id 

Detail 
• Pengembangan fungsi dari dak 

beton. 
• Terbuat dari bahan utama beton cor 

dengan tulangan besi, baja IWF, 
ataupun dengan span deck. 

• Memiliki fungsi utama sebagai 
penutup atap dan ruang 
penghijauan bangunan. 

• Dibutuhkan adanya penopang 
seperti balok. 

• Memiliki dimensi ketebalan 12 cm. 
• Ditopang dengan balok pada 

umumnya. 

Kelebihan 
• Material yang sangat ramah 

lingkungan karena menggunakan 
bahan alami dan tidak terbuat dari 
bahan kimia. 

• Ekonomis dari segi biaya 
pengangkutan, harga satuan, dan 
pemasangan. 

• Banyak pekerja yang sudah bisa 
mengerjakan. 

Kekurangan 
• Dapat diterapkan pada lahan 

dengan kontur 0%-4% (landai) 
• Hanya bisa diterapkan pada tanah 

keras. 
• Material pondasi tidak homogen 
• Maksimal beban adalah  2 level 

lantai saja. 

 

Polycarbonate 

 

	
Gambar 40.  Atap Polycarbonate 

Sumber: http://uhomecreative.com 

Detail 
• Memiliki fungsi sebagai penutup 

atap. 
• Memiliki tekstur buram dan bisa 

mentransmisikan sebagian cahaya 
matahari. 

• Umumnya memiliki dimensi 
ketebalan 0,8 cm. 

• Dibutuhkan struktur tersendiri untuk 
menopang atap. 
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Kelebihan 
• Dari segi instalasi lebih ekonomis. 
• Tahan terhadap tingkat panas yang 

tinggi, titik lebur hingga 2000 oC. 
• Bisa memantulkan cahaya radiasi 

yang berlebihan. 
• Terbuat dari bahan kimia yang aman 

untuk kesehatan. 
• Material yang bersifat ekologis dan 

bisa didaur ulang kembali. 

Kekurangan 
• Rentan terhadap hama jamur, 

sehingga cukup sulit dibersihkan, 
• Harga material yang mahal. 

 

Roof Glass 

 

	
Gambar 41.  Roof Glass 

Sumber: http://rumah.com 

Detail 
• Memiliki fungsi sebagai penutup 

atap. 
• Memiliki tekstur asli yaitu 

transparan. 
• Memiliki dimensi ketebalan yaitu 

0,6cm. 
• Membutuhkan struktur tersendiri 

untuk menopang atap. 
• Bersifat mentransmisikan seluruh 

cahaya matahari. 

 

Kelebihan 
• Dari segi instalasi lebih ekonomis. 
• Pada siang hari bisa menjadi 

penerangan alami. 
• Bersifat meneruskan dan 

merefleksikan matahari secara utuh. 

Kekurangan 
• Mudah dibersihkan dari kotoran. 
• Mudah pecah dan tidak dapat 

didaur ulang. 
• Harga material yang mahal. 

 

3.2.2. Studi Sistem Pencahayaan dan Penghawaan 

3.2.2.1. Pencahayaan 

a. Pencahayaan Alami 

 Di dalam penerapan cahaya alami yang berada 

pada proyek Sport Club di Semarang ini bukanlah 

sepenuhnya berasal dari pencahayaan matahari secara 
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langsung, namun pencahayaan yang berasal dari cahaya 

terang langit itu sendiri. Dengan adanya penggunaan 

cahaya alami ini sendiri akan berguna pada 

penghematan energi listrik pada lampu. Terdapat 

beberapa siasat yang akan digunakan untuk 

memasukkan cahaya alami, sebagai berikut: 

• Pencahayaan Skylight 

	

Gambar 42.  Penerapan pencahayaan skylight 
Sumber: http://e-architect.co.uk 

 Dalam pencahayaan jenis ini, pencahayaan ini 

memanfaatkan atap sebagai jalan utama masuknya 

cahaya ke dalam bangunan. Cahaya yang berada 

dari atap ini masuk melalui material transparan 

seperti kaca, glassblock, zinc, maupun 

polycarbonate. Dengan penerapan skylight ini tidak 

akan mempengaruhi orientasi dan plotting pada 

bangunan, karena pada dasarnya cahaya matahari 

yang berada di kota Semarang ini berada di atas. 

• Pencahayaan Bukaan Dinding 
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 Gambar 43.  Pencahayaan alami pada bukaan dinding. 

Sumber: http://sembilanstudio.com 

 Pencahayaan pada bukaan ini memanfaatkan 

lubang dinding sebagai jalan masuknya cahaya ke 

dalam ruangan. Lubang pada dinding ini yang 

dimaksud bisa berupa pintu, rooster, ventilasi, 

jendela, maupun glassblock. Namun yang berbeda 

adalah penerapan pencahayaan bukaan dinding 

akan mempengaruhi orientasi serta plotting 

bangunan, karena pada dasarnya matahari terbit dan 

terbenam berasal dari arah yang berlawanan. 

b. Pencahayaan Buatan 

• Lampu TL (Tubular Lamp) / Fluorescent Lamp 
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Gambar 21	

Gambar 44.  Lampu TL (Neon) 

Sumber: http://semarangkota.com 

 Sering disebut dengan lampu neon. Sekarang 

ini lampu neon bentuknya bervariasi, ada yang 

memanjang umum, berbentuk ulir atau spiral, dan 

ada yang berbentuk vertikal dengan fitting persis 

lampu pijar. Lampu TL lebih irit energi dibandingkan 

lampu pijar dan lebih terang. Pada umumnya lampu 

TL yang baik bisa berumur 15.000 jam atau perkiraan 

10 tahun dengan biaya 10x lebih mahal dari lampu 

pijar. Sebaliknya lampu TL berkualitas buruk bisa 

berumur hanya 4-6 bulan. 

• Lampu SL (Soft Light) / Essential Lamp 

 

Gambar 45.  Lampu SL 

Sumber: http://semarangkota.com 
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 Lampu SL merupakan inovasi tersendiri dari 

lampu TL yang lebih efisien. Lampu SL memiliki 

keunggulan dari segi bentuk yang relatif kecil dan 

pancaran cahaya yang lebih sejuk. Selain itu daya 

yang dibutuhkan oleh lampu SL lebih kecil dari pada 

lampu TL sehingga membutuhkan energi yang lebih 

kecil. 

• Lampu Halogen 

 

Gambar 46.  Lampu Halogen 

Sumber: http://ilmuitugratis.com 

 Lampu Halogen biasanya memiliki reflektor 

(cermin di belakangnya) untuk memperkuat cahaya 

yang keluar. Lampu jenis ini merupakan lampu spot 

yang baik. Lampu jenis ini baik untuk digunakan 

sebagai penerangan taman untuk membuat kesan 

dramatis dari pencahayaan terpusat seperti 

menerangi patung, tanaman, kolam atau area 

lainnya. Jenis lampu yang digunakan ini sebenarnya 

merupakan lampu filamen yang sudah berhasil 
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dikembangkan menjadi lebih terang, namun juga 

kebutuhan energi (watt) yang relatif sama. 

• Lampu LED (Light Emitting Diode) 

 

Gambar 47.  Lampu LED 

Sumber: http://ilmuitugratis.com 

 Lampu LED merupakan lampu yang 

memancarkan cahaya namun tidak menghasilkan 

banyak panas. Lampu ini merupakan lampu yang 

paling hemat energi daripada lampu jenis lainnya dan 

memiliki umur yang relatif panjang. 

 Selain pemilihan akan jenis-jenis lampu, salah 

satu yang menjadi faktor utama adalah bagaimana 

teknik pemasangan lampu itu tersebut sehingga akan 

memberikan kesan/fungsi penerangan lebih baik. 

Berikut adalah beberapa teknik dalam pemasangan 

lampu: 

• Track light, biasanya sering digunakan sebagai 

lampu panduan jalan pada ruang publik karena teknik 

pemasangannya yang memasang lampu secara linier 

di sepanjang dinding. 
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• Spot light, merupakan teknik pencahayaan dengan 

memberikan sotoran terhadap objek tertentu dengan 

intensitas yang cahaya yang besar. 

• Down light, merupakan teknik pencahayaan yang 

mengarah ke arah bawah yang umumnya 

pemasangan ini sendiri berada pada plafon. 

• Valance lighting, merupakan teknik pencahayaan 

denganc cara menyembunyikan cahaya pada papan 

horizontal. 

• Wall washer, merupakan tenik pencahayaan pada 

lampu dengan menyinari bidang secara vertikal dan 

biasanya dipasang pada permukaan dinding. 

• Core lighting, merupakan teknik pencahayaan 

dengan mengarahkan lampu ke arah langit-langit. 

3.2.2.2. Penghawaan 

a. Penghawaan Alami 

 Penghawaan ini merupakan bagaimana proses 

masuknya udara luar ke dalam bangunan sehingga akan 

terjadi sirkulasi udara. Penempatan dalam penghawaan 

secara alami pada bangunan itu sendiri dalam dilakukan 

dengan cara sebagai berikut: 

• Mengatur orientasi bukaan. 

 Penentuan bukaan dan orientasi bangunan sangat 

tergantung pada arah alami pergerakan udara yang 

berada di lokasi tapak tersebut sehingga angin dapat 
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masuk secara pasif ke dalam bangunan yang melalui dari 

bukaan seperti pintu maupun jendela. 

• Menciptakan rooster / lubang angin. 

 Dengan adanya rooster dibuat maka angin akan 

secara masuk dengan pasif ke dalam bangun, pemberian 

rooster ini sendiri bertujuan agar angin bisa masuk ke 

dalam bangunan secara terus menerus sehingga 

biasanya sering diterapkan pada ruangan yang sifatnya 

mudah pengap. 

b. Penghawaan Buatan 

 Dalam bangunan, penghawaan sangat penting 

dalam menciptakan kenyamanan thermal dan kualitas 

udara tersendiri yang baik pada ruangan serta 

penggunanya. Ketika penghawaan alami itu sendiri 

sudah tidak bisa mendukung secara pasif, maka 

dibutuhkan penghawaan buatan untuk membantu 

penggunanya mencapai kenyamanan yang dibutuhkan. 

Pada saat ini penggunaan penghawaan buatan sendiri 

sangat harus didukung dengan konsumsi daya listrik. 

Berikut ini adalah jenis penghawaan buatan yang 

biasanya sering digunakan, antara lain: 

• Exhaust Fan 
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Gambar 48.  Exhaust fan 

Sumber: http://electricbuz.com 

 Sistem kerja dari penghawaan buatan jenis ini 

adalah menghisap udara dari dalam ruang menuju ke 

ruang luar. Secara umum digunakan pada ruang yang 

sering menghasilkan limbah dan mengurangi bau tidak 

sedap seperti dapur, kamar mandi, dll. 

• Air Conditioner (AC) 

 Pada jenis ini terdapat 2 jenis penghawaan buatan 

yang berfungsi untuk mengkondisikan udara ruangan 

pada suhu yang diinginkan, yakni: 

- Direct Cooling 

 

Gambar 49.  AC Direct 

Sumber: http://thinkbright.com 
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 Direct cooling merupakan sistem penghawaan 

buatan dengan mendinginkan udara pada refrigerant 

yang kemudian disalurkan langsung menuju ruangan 

tanpa melalui ducting. Pada sistem ini, jenis AC yang 

umum digunakan adalah: AC Window (0,5 – 2 pk), 

AC Split Unit (0,5 – 3 pk), dan AC Package Unit 

(hingga 10 pk). 

- Indirect Cooling 

 

Gambar 50.  Saluran AHU 

Sumber: http://canadablower.com 

 

 Jenis AC ini menggunakan sistem 

pengkondisian udara dengan mendinginkan pada 

kondensor pada suhu ± 5°C. Air es yang sudah 

dihasilkan kemudian disalurkan menuju AHU (Air 

Handling Unit) melalui pipa ducting. Sistem 

penghawaan udara seperti ini biasa dikenal sebagai 

sistem sentral/terpusat. 

3.2.3. Studi Sistem Utilitas 

3.2.3.1. Sistem Distribusi Air Bersih 
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 Secara garis besar sendiri, sumber air bersih yang 

berada di Indonesia berasal dari PDAM kota yang sudah 

disalurkan melalui pipa jaringan air bersih kota. Dari sini 

terdapat dua jenis sistem penyaluran air bersih pada 

bangunan, yakni: 

• Sistem Up-Feed 

 Pada sistem ini air bersih disalurkan menuju ke ruangan 

melalui penggunaan tekanan pompa listrik. Sedangkan alat 

pompa menyalurkan air bersih yang disimpan pada tandon 

bawah. Jadi penyaluran ini hanya tergantung pada kekuatan 

dari pompa listrik. 

• Sistem Down-Feed 

 Untuk sistem ini sendiri menggunakan gaya gravitasi 

dengan menyalurkan air bersih yang sudah ditampung pada 

tandon atas lalu diteruskan menuju keruangan-ruangan yang 

dibutuhkan. 

3.2.3.2. Sistem Pengolahan Limbah 

 Berdasarkan dari sistem pengaliran pipanya tersendiri, 

sistem penyaluran untuk limbah akan terbagi menjadi dua, 

yaitu: 

• Sistem one pipe 

 Sistem ini untuk jaringan air kotor (air sabun, air tinja, 

dll) dialirkan pada sebuah pipa dengan ujung yang selalu 

terbuka (vent stack). 

• Sistem two pipe 
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 Sedangkan pada sistem ini jaringan air kotor (air sabun, 

air tinja, dll) dialirkan pada sebuah pipa yang berbeda 

berdasarkan jenisnya. Jenis air tinja sendiri dibuang melalui 

pipa tanah dan air kotor selain dari tinja dibuang melalui pipa 

air. 

 Sedangkan limbah yang akan dibuang akan 

didistrubiskan dengan cara yang berbeda-beda semua 

tergantung pada jenis dari limbahnya, antara lain: 

• Jaringan limbah padat 

 Limbah padat ini adalah berasal dari kotoran manusia 

yang akan terurai secara langsung pada bio septic tank, 

namun pada kedepannya hasil limbah ini sendiri akan 

langsung digunakan sebagai unsur penyuburan terhadap 

tanaman.  

• Jaringan limbah cair 

 Limbah cair ini nantinya akan dialirkan ke dalam bak 

pengumpul yang akan diolah lagi filter organik yang kemudian 

akan langsung bisa digunakan sebagai media penyiraman 

pada tanaman. Namun untuk air yang sudah cukup lama 

mengendap pada filter organik nanti akan langsung dibuang 

secara langsung melalui bak kontrol menuju saluran kota. 

• Jaringan air hujan 

 Sedangkan pada air hujan yang jatuh pada atap akan 

langsung dialirkan menuju pada talang air yang berujung 

pada ground tank yang berfungsi sebagai pengumpul air. 
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Tanpa melalui filtrasi khusus, hasil kumpulan air ini akan 

digunakan sebagai flush toilet. 

3.2.3.3. Manajemen Sampah 

• Pengumpulan pada tempat sampah. 

 Untuk cara ini, sampah organik maupun anorganik pada 

setiap sisi bangunan akan dikumpulkan setiap hari dan 

langsung dibuang menuju bak sampah lingkungan atau 

langsung diangkut oleh petugas kebersihan kota. 

• Dibusukkan melalui lubang biopori 

 Sedangkan untuk cara ini, sampah organik saja yang 

bisa digunakan untuk dibusukkan pada lubang biopori. 

Lubang biopori merupakan lubang untuk pengumpulan 

sampah organik berdiameter 10cm dengan ke dalam sekitar 

70cm yang dibuat di sekitar area tanam. Pada lubang ini 

sendiri lubang biopori akan diberikan bakteri pengurai khusus 

dan menjadi satu dengan media tanam. Selain itu fungsi dari 

lubang biopori ini sendiri adalah sebagai penyuburan tanah 

dan sebagai cadangan air di tanah. 

3.2.3.4. Fire Fighting System 

  Pada penanggulangan terhadap kebakaran, pada 

umumnya akan dibedakan sebagai berikut: 

a) Aktif 

  Untuk sistem ini sendiri diperlukan bantuan aktif 

dari pengguna yang berada didalam bangunan untuk 

memadamkan kebakaran; Alat pemadam kebakaran ini 
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biasanya sudah disediakan ditempat-tempat yang 

memungkinkan sekiranya rawan terjadi kebakaran yang 

berada di dalam bangunan maupun luar bangunan. 

Beberapa contoh alat untuk jenis ini adalah sebagai 

berikut: 

• Hydrant 

 

Gambar 51.  Hydrant 

Sumber: http://alatpemadamapi.xyz 

  Jenis pemadaman api ini sendiri terbagi menjadi 2 

berdasarkan dari zona peletakannya, yaitu: 

- Bangunan 

 Biasanya peletakannya terdapat pada 

bangunan publik. Secara tingkat efisien sendiri 

bangunan publik membutuhkan lebar yaitu 800 m2 

untuk bisa menampung karena panjang dari selang 

sendiri yang cukup panjang yaitu hampir 30 meter. 

Jenis ini sendiri cocok untuk bangunan yang memiliki 

luas yang cukup besar. 

- Lingkungan 
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  Sedangkan untuk jenis ini sendiri lebih 

terfokuskan pada tanaman di lingkungan yang mudah 

terbakar sebagai bentuk antisipasi. 

• APAR (Alat Pemadam Api Ringan) 

 

Gambar 52.  Alat pemadam api ringan 

Sumber: http://alatpemadamapi.xyz 

  Untuk jenis pemadaman jenis ini alat pemadam 

sendiri terdiri dari gas nitrogen sebagai jenis gas yang 

tahan terhadap api. APAR ini sendiri biasanya 

diletakannya di area servis dan pada area yang rawan 

terhadap kebakaran. 

b) Pasif 

  Pada sistem jenis ini bangunan sendiri akan 

merespon penggunaan berdasarkan jenis material dan 

struktur yang tahan api. Selain dari itu terdapat juga 

penanggulangan secara pasif yang menjadi teknik 

tersendiri dari kebakaran, antara lain: 

• Pintu Darurat 
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Gambar 53.  Pintu darurat pada bangunan 

Sumber: http://firetechnology.nl 

  Pintu untuk jenis ini memiliki fungsi yang berbeda 

dari pintu utama yang ditujukan terhadap pengunjung. 

Pintu ini sendiri biasanya diterapkan pada area publik 

yang cukup ramai sehingga membutuhkan sirkulasi untuk 

keluar dari dalam bangunan ke luar bangunan.  

• Smoke detector dan Sprinkler 

										 	  

Gambar 54.  Smoke detector dan Sprinkler 

Sumber: http://firetechnology.nl 

  2 jenis alat ini biasanya diletakkan berdekatan 

karena fungsinya yang saling bersinergi.  Smoke detector 

sendiri berfungsi untuk mengetahui adanya keberadaan 

asap pada bangunan. Sedangkan untuk Sprinkler sendiri 

berfungsi sebagai alat yang berguna mengeluarkan air 
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pada kasus kebakaran yang tidak terlalu besar di dalam 

ruangan. Proses kerjanya adalah ketika Smoke Detector 

sudah mendeteksi keberadaan asap maka akan otomatis 

memberikan perintah kepada Sprinkler untuk 

menyemburkan air. Selain itu sendiri, alat ini bisa 

dimodifikasi dengan adanya fasilitas alarm sebagai 

peringatan dan informasi bagi pengunjung. 

• Tangga darurat 

 

Gambar 55.  Tannga darurat di luar bangunan 

Sumber: http://fireescapestaircases.co.za 

  Tangga yang biasanya berada di luar sisi bangunan 

ini sendiri merupakan tangga yang hanya difungsikan bila 

terjadi kebakaran. Material dan jenis tangga ini biasanya 

terbikin dari material yang tahan api. 

3.2.3.5. Sistem Telekomunikasi 

 Pada jaman saat ini, instalasi jaringan sistem 

telekomunikasi semua sudah berada di bawah tanah dengan 

penanaman jaringan fiberoptik yang diberikan perlindungan 
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dengan pipa PVC. Namun berdasarkan pada jangkauannya 

sendiri, jaringan sistem dibagi menjadi 2 bagian, yaitu: 

• Sistem telekomunikasi internal 

 

Gambar 56.  Walky Talky 

Sumber: http://auto-hightech.com 

 Sistem jenis ini sendiri memiliki bentuk penyampaian 

dengan jangkauan bangunan yang sama. Biasanya 

digunakan antara pengelola yang satu dengan yang lain. 

Contohnya adalah walky talky, intercom, ataupun jaringan 

audio sentral. 

• Sistem telekomunikasi eksternal 

 

Gambar 57.  Jaringan internet 

Sumber: http://capitolcctv.com 
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 Sistem pada jenis ini memiliki bentuk penyampaian 

antar bangunan dan berada pada luar jangkauannya. 

Contohnya adalah jaringan internet dan telepon. 

3.2.3.6. Electrical 

 Jaringan listrik merupakan hal yang cukup viral pada 

bangunan. Listrik sendiri sangat berpengaruh terhadap 

aktivitas, seperti pada penghawaan di dalam ruangan fitnes 

dan aerobik yang membutuhkan suplai listrik. Selain itu walau 

beberapa alat fitnes sendiri tidak menggunakan listrik, namun 

adanya alat mesin seperti treadmill juga membutuhkan peran 

serta dari jaringan listrik. Sumber utama listrik ini sendiri 

berasal dari PLN, sedangkan yang sekunder adalah 

berasalnya dari genset yang akan digunakan bila listrik dari 

PLN mati dan membutuhkan listrik di dalam bangunan. 

3.2.3.7. Sistem Keamanan 

 Pada sistem keamana ini sendiri terbagi menjadi 2 

bagian, yaitu: 

• Sistem keamanan aktif 

 

Gambar 58.  Peran sekuriti di lapangan 

Sumber: http://callaghansecurity.com 
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 Pada keamanan aktif, peran dari sekuriti merupakan 

yang utama. Sekuriti di sini bertugas untuk memantau 

aktivitas kegiatan secara langsung yang berada di dalam atau 

di luar bangunan. 

• Sistem keamanan pasif 

 

Gambar 59.  Kamera CCTV 

Sumber: http://itech-ny.com 

 Berbeda dengan aktif yang membutuhkan bantuan dari 

manusia, keamanan pasif di sini mengandalkan teknologi 

berupa kamera CCTV yang terpasang pada sudut-sudut 

tertentu yang bisa melihat seluruh kegiatan yang 

berlangsung. Kamera CCTV ini terus menyala selama 24 jam 

dan tersambung dengan ruang CCTV yang dipantau oleh 

sekuriti, 

3.2.3.8. Sistem Penangkal Petir 

 Penangkal petir sangat berfungsi bagi bangunan yang 

memiliki ketinggian minimal 2 lantai. Fungsi dari penangkal 

petir adalah agar petir tidak menyambar bangunan. Sekalipun 

tersambar penangkal petir akan meneruskan petir dan 

langsung mengarahkan ke tanah. Secara umum terdapat 2 

jenis alat penangkal petir, yaitu: 
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• Sistem Penangkal Petir Konvensional 

 

Gambar 60.  Sistem penangkal petir konvensional 

Sumber: http://penangkalpetir.com 

 Sistem jenis ini merupakan sistem yang digunakan pada 

rumah tinggal pada saat ini. Sistem ini bersifat non radioaktif 

sehingga ramah lingkungan, namun kelemahannya adalah 

sistem ini memiliki jangkauan yang tidak terlalu jauh. 

• Sistem Penangkal Petir Elektrostatis 

 

Gambar 61.  Sistem penangkal petir elektrostatis 

Sumber: http://infopetir.com 

 Sistem jenis ini telah dikenal sejak abad ke-18. 

Penggunaan penangkap petir jenis elektrostatis ini sangat 

direkomendasikan dikarenakan praktis, mudah dan murah 
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dalam perawatan maupun pemasangannya. Selain itu tingkat 

jangkauannya sendiri sangat luas. 

3.3. Analisis Konteks Lingkungan 

3.3.1.  Analisis Pemilihan Lokasi 

  Berdasarkan dari pengamatan mengenai Proyek Sport Club di 

kota Semarang ini, proyek ini sendiri termasuk sebagai sarana 

berolahraga di kota Semarang. Dominasi untuk yang datang ke proyek 

Sport Club ini didominasi oleh remaja dan dewasa. Namun presentase 

antara jumlah kedatangan pada hari Weekday dan Weekend cukup 

berbeda.  

Usia Jumlah Presentase 

< 18 tahun 5110 jiwa 20% 

18 – 35 tahun 15.330 jiwa 60% 

> 35 tahun 5110 jiwa 20% 
 

Tabel 21. Presentase pengunjung Mountain Leaf Sport Club tahun 2016 

Sumber: Ristiyan, Mountain Leaf Sport Club, 2017 

 Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa mayoritas 

pengunjung di kota Semarang sendiri didominasi oleh remaja yang 

berumur antara 18-35 tahun dengan range pelajar, mahasiswa, 

pekerja, dan keluarga muda. Survei kualitatif pada Sport Club di kota 

Semarang juga mendapati bahwa dalam satu minggu terdapat 

perbedaan pengunjung, yaitu dominasi pada hari Senin-Kamis yaitu 

remaja, dan pada hari weekend Jumat-Minggu didominasi orang 

dewasa dan anak kecil. 

 Berdasar dari kesimpulan tersebut, maka Sport Club ini masih 

menjadi bagian untuk sarana berolahraga dan rekreasi yang masih 
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menunjang kegiatan dan fasilitas dari perumahan. Hal ini dinyatakan 

dalam Peraturan Walikota Semarang Nomor 31 tahun 2009 

mengenai penyediaan dan penyerahan sarana dan prasarana di 

perumahan kota Semarang yang tertulis pada Pasal 9 sebagai 

berikut: 

Sarana perumahan dan permukiman itu antara lain: 

c) Sarana perniagaan/perbelanjaan 

d) Sarana pelayanan umum dan pemerintahan 

e) Sarana pendidikan 

f) Sarana kesehatan 

g) Sarana peribadatan 

h) Sarana rekreasi dan olah raga 

i) Sarana pemakaman 

j) Sarana pertamanan dan ruang terbuka hijau 

k) Sarana parkir 

 Maka, dengan ketetapan seperti itu untuk penentuan lokasi 

sendiri akan berada di lokasi yang dekat dengan perumahan. 

Kembali lagi pada permasalahan Sport Club di Semarang adalah 

butuhnya sebuah sarana Sport Club yang berada cukup dekat 

dengan pusat kota karena pada saat ini belum adanya fasilitas 

Sport Club yang dekat dengan pusat kota dan memiliki lahan yang 

cukup luas sehingga bisa terbangun beberapa fasilitas untuk 

mendukung dan memaksimalkan kegiatan berolahraga, maka 

ditentukan lokasi yang cukup sesuai dengan asumsi di atas. 
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• Graha Candi Golf, Kelurahan Jangli (BWK VI) 

+ Lokasi yang sangat strategis dengan waktu tidak kurang dari 

15 menit dari pusat kota 

+ Memiliki pemandangan city view kota Semarang dan alam 

perbukitan yang menciptakan rasa nyaman untuk 

penghuninya. 

+ Lokasi yang dekat dengan pusat perbelanjaan, perhotelan, 

perkantoran, perkuliahan, pendidikan dll. 

+ Adanya fasilitas Mondial Internasional School, Golf Course 

& Driving, Wahana Wisata Air Water Blaster. 

+ Infrastruktur dan jaringan utilitas yang sangat memadai dan 

merata. 

+ Tingkat kemacetan, polusi udara, dan kebisingan yang 

rendah. 

• Gombel Golf (BWK VII) 

+ Lokasi yang masih luas dengan tapak yang masih hijau 

+ Suasana yang asri 

+ Cukup jauh dengan polusi dan kebisingan 

- Aksesibilitas yang cukup sulit karena adanya penerapan 

sistem 1 jalur pada daerah gombel. 

- Kurangnya infrastruktur dan fasilitas di lokasi. 

- Perumahan warga yang masih sepi 

MATRIKS KUALITAS LOKASI 

Kualitas Bobot Graha Candi 
Golf 

Gombel Golf 
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Tabel 22. Matriks scoring pemilihan  lokasi 

Sumber: Analisis pribadi, 2017 

3.3.2. Analisis Pemilihan Tapak 

3.3.2.1 Studi Luas Tapak 

a. Regulasi BWK VI, Blok 3.3, Kelurahan Jangli, Lokal Sekunder 

Koefisien Dasar Bangunan (KDB) maksimum 20% 

Koefisien Luas Bangunan (KLB) maksimum 0,4 (2 lantai) 

b. Luas Kebutuhan Tapak 

= Luas total bangunan : KLB 

= 2.557,04 m2 :  0.4 

= 6.392,6 m2 

c. Luas Lantai Dasar 

= KDB 20% x Luas kebutuhan tapak 

= 20% x 6.392,6 m2 

= 1.278,52 m2 

d. Luas Ruang Terbuka 

= Luas kebutuhan tapak – luas tantai dasar 

Skor Skor 
x 

Bobot 

Skor Skor 
x 

Bobot 

Penyesuain 
lokasi 
dengan 
fungsi 

30% 9 2,7 7 2,1 

Jangakauan 
urban 

25% 8 2 8 2 

Aksesbilitas 25% 8 2 7 1,75 

Jaringan 
infrastruktur 
dan utilitas 

20% 8 1,6 6 1,2 

TOTAL 8.3 7.05 
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= 6.392,6 m2 - 1.278,52 m2 

= 5,114.08 m2 

e. Luas Ruang Terbuka Hijau (RTH) 

= 40% x 5.114,08 m2 

= 2.045,63 m2 

3.3.2.2. Alternatif Tapak 

• Alternatif Tapak A 

Lokasi: Jl. Candi Golf Boulevard 

 

Gambar 62.  Peta udara tapak A 

Sumber: Google Map, diakses 24 Januari 2017 

Potensi Alternatif Tapak A: 

+ Lokasi berada di jalan lokal sekunder yang merupakan jalan 

dengan intensitas kendaraan yang tidak cukup banyak, 

sehingga mengurangi tingkat kebisingan dan keramaian. 

+ Terletak di pusat dari Graha Candi Golf dan merupakan jalur 

akses utama. 

+ Lokasi yang sangat strategis berada tepat di persimpangan. 
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+ Kondisi tanah yang stabil dan tanpa kontur membikin bangunan 

akan mudah untuk menyesuaikan dengan tapak. 

+ Lokasi tapak yang luas sehingga semua fasilitas yang 

dibutuhkan bisa masuk dan sesuai. 

+ Luas jalan yang cukup lebar di depan tapak. 

 Kendala Alternatif Tapak A: 

- Belum adanya vegetasi seperti tanaman yang besar di dalam 

tapak sehingga diperlukan penanaman terlebih dahulu. 

• Alternatif Tapak B 

Jl. Candi Golf Boulevard (Depan Mondial School) 

 

Gambar 63.  Peta udara tapak B 

Sumber: Google Map, diakses 24 Januari 2017 

Potensi Alternatif Tapak B: 

+ Lokasi berada di jalan lokal sekunder yang merupakan jalan 

dengan intensitas kendaraan yang tidak cukup banyak, 

sehingga mengurangi tingkat kebisingan dan keramaian. 
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+ Terletak di jalur utama Graha Candi Golf. 

+ Sudah adanya vegetasi alami sehingga mengurangi 

penanaman vegetasi kembali. 

+ Luas jalan yang cukup lebar di depan tapak. 

 Kendala Alternatif Tapak B: 

- Kontur yang tidak stabil dengan adanya beberapa kemiringan di 

beberapa sisi. 

- Lokasi tapak yang memanjang yang kurang bisa beradaptasi 

dengan bangunan. 

 

MATRIKS KUALITAS TAPAK 

Kualitas Bobot Tapak A Tapak B 

Skor Skor x 
Bobot 

Skor Skor x 
Bobot 

Penyesuaian 
lokasi 
dengan 
fungsi 

30% 8 2,4 7 2,1 

Aksesibilitas 25% 8 2 8 2 

Keadaan 
lingkungan 
sekitar 

25% 8 2 7 1,75 

Jaringan 
infrastruktur 
dan utilitas 

20% 8 1,6 7 1,4 

TOTAL 8 7.25 

 

Tabel 23. Matriks scoring pemilihan tapak. 

Sumber: Analisis pribadi, 2017 


