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BAB III 

ANALISIS PENDEKATAN PROGRAM ARSITEKTUR 

 

3.1. Analisis Pendekatan Arsitektur 

Bagian pertama yang harus dilakukan dalam pendekatan arsitektur 

yaitu membahas tentang studi aktifitas yang berkaitan dengan 

pengelompokan pelaku, menganalisis jumlah pelaku serta apa saja 

aktifitas di dalam asrama mahasiswa stikes telogorejo semarnag. 

Pada bagian kedua akan membahas tentang analisis studi ruang, 

besaran ruang serta studi citra arsitektur pada asrama. 

3.1.1. Studi Aktifitas 

Pada studi aktifitas yang harus dilakukan pertama kali adalah 

menentukan siapa saja pelaku didalam asrama dengan 

pendekatan jumlah pelaku, sehingga dapat dilakukan 

pengelompokkan aktifitas pada masing-masing pelaku. 

3.1.1.1. Pengelompokan Pelaku 

a. Pemakai 

 Penghuni 

Merupakan mahasiswa sekolah tinggi ilmu 

kesehtan telogorejo semarang yang tinggal 

didalam asrama. 

 Pengunjung 
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Merupakan seseorang yang datang untuk 

mengunjung mahasiswa yang tinggal didalam 

asrama (keluarga/kerabat). 

b. Pengelola 

 Kepala asrama 

Merupakan seseorang yang mengatur jalanya 

aktifitas didalam asrama stikes telogorejo 

semarang. 

 Pengurus administrasi 

Merupakan seseorang yang mengelola dan 

mengatur administrasi dari penghuni asrama. 

 Ibu Asrama 

Mengawasi segala kegiatan mahasiswa stikes 

telogorejo semarang didalam asrama. 

 Resepsionis 

Merupakan seseorang yang bertanggung jawab 

atas ijin masuk dan keluarnya mahasiswa di 

asrama 

 Petugas ME 

Merupakan seseorang yang menjaga serta 

merawat kebutuhan bangunan seperti listrik, 

plumbing, mekanikal elektrikal, telepon, WIFI dll. 

 Petugas keamanan 
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Merupakan seseorang yang menjaga keamanan 

asrama. 

 Petugas kebersihan 

Merupakan seseorang yang menjaga 

kebersihan dari asrama. 

c. Karyawan 

 Karyawan kantin 

Merupakan seseorang yang menyediakan 

berbagai macam makanan untuk mahasiswa 

didalam asrama. 

 Karyawan minimarket 

Merupakan seseorang yang bertugas untuk 

menjaga dan melayani pembelian didalam 

minimarket. 

 Karyawan laundry 

Merupakan seseorang yang bertugas untuk 

menjaga dan melayani didalam laundry. 

 Karyawan fotokopi 

Merupakan seseorang yang bertugas untuk 

menjaga dan melayani pembelian didalam 

fotokopyan. 

 Karyawan gedung olahraga 
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Merupakan seseorang yang bertugas untuk 

menjaga dan melayani transaksi sewa didalam 

gedung olahraga. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.1.2. Pendekatan jumlah pelaku 

a. Penghuni 

Penghuni didalam asrama merupakan 

mahasiswa stikes telogorejo semarang. Pihak 

kampus stikes telogorejo semarang memiliki tiga 

jurusan akademi yaitu  akademi S1 Keperawatan, 

D3 Keperawatann, D3 Kebidanan. Dibawah ini 

merupakan tabel jumlah mahasiswa stikes 

telogorejo setiap tahunya: 

Direktur 
Kemahasiswaan 

Manager 
Asrama 

Kepala Asrama 
Putri 

Kepala Asrama 
Putra 

Penghuni 
Asrama 

Pengurus / ibu 
Asrama 

skema 2. strukur oeganisasi asrama 

sumber: data pribadi, 2017 
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Perbandingan jumlah mahasiswi dan mahasiswa 

diperoleh  berkisar antara 83% : 17%. Dari data 

tersebut dapat diperhitungkan perkiraan kenaikan 

jumlah mahasiswa Stikes Telogorejo Semarang 

sebagai berikut: 

No. Tahun Wanita Pria Jumlah 

1. 2011 247 53 300 

2. 2012 261 57 312 

3. 2013 267 60 327 

4. 2014 279 61 340 

Jumlah 1054 231 1279 

Tabel 5. Jumlah mahasiswa stikes telogorejo semarang 

sumber: data pribadi, 2017 

 

Angkatan 
Jumlah 

Mahasiswa 
Kenaikan 

Kenaikan 

rata-rata 

2011 300 - 
 

 

1% 

2012 312 0,9% 

2013 327 1,1% 

2014 340 1% 

Proyeksi 10 tahun (100% + (1% x 10)) x 340 

Jumlah mahaiswa yang di 

tampung 
374 
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Penghuni asrama ditujukan untuk mahasiswa 

yang sedang dalam masa pengenalan 

(mahasiswa baru) selama satu tahun masa 

pendidikan (semester 1 dan 2). Sehingga 

bangunan asrama mahasiswa ini dapat 

menampung mahasiswa dengan jumlah 374 

mahasiswa dengan jumlah wanita 310 dan pria 

64, dengan tambahan tamu jika terdapat orang 

tua penghuni asrama yang ingin menginap 

didalam asrama. 

b. Kepala asrama 

Perjumlah penghuni 

wanita : pria 

83% : 17% 

310 : 64 

Tabel 6. Prosentasi jumlah kenaikan mahasiswa stikes telogorejo semarang 

sumber: data pribadi, 2017 
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Kepala asrama dibagi menjadi dua bagian kepala 

asrama putra dan kepala asrama putri, sehinga 

membutuhkan 2 orang kepala asrama. 

c. Bunda Asrama 

Mebutuhkan 4 orang bunda asrama dengan 

pengawasan setiap lantai satu bunda asrama 

agar lebih memudahkan dalam pengawasan 

penghuni asrama. 

d. Pengurus administrasi 

Pengurus administrasi mebutuhkan 2 orang untuk 

mengatur administrasi jika terdapat mahasiswa 

yang membawa fasilitas tambahan sendiri dari 

rumah. 

e. Resepsionis 

Jumlah petugas resepsionis ada 2 oarng untuk 

menjaga keluar masuknya mahasiswa serta 

pengunjung dan yang lainya untuk meberikan 

arahan jika ada pengunjung. 

f. Petugas ME 

Petugas mekanikal elektrikal dibagi menjadi 3 

bagianuntuk menjaga dan merawat listik (panel 

listrik dan generator), air (pipa air bersih, air kotor, 

hydrant) dan telepon/internet (teknis lapangan 
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dan operator). Masing masing bagian tersebut 

terdapat dua petugas sehingga jumlahnya adalah 

6 orang. 

g. Petugas Keamanan 

Terdapat 2 petugas keamanan parkir, 1 peugas 

keamanan entrance, 1 petugas keaman pintu 

keluar. Terdapat 3 shift (pagi, siang dan malam) 

sehingga jumlahnya adalah 12 petugas 

keamanan. 

h. Petugas Kebersihan 

Petugas hanya membersihkan koridor asrama 

tidak termasuk kamar penghuni. Di asumsikan 

bangunan terdiri dari 5 lantai, masing-masing 

lantai terdapat 2 orang petugas kebersihan 

sehingga didapatkan petugas kebersihan dalam 

bangunan 10 orang  dan 2 petugas kebersihan 

diluar bangunan sehingga jumlah totalnya adalah 

12 orang petugas kebersihan. 

i. Karyawan Kantin 

Diasumsikan kantin terdapat 4 outlet yang 

menyediakan makanan yang berbeda-beda. 

Masing-masing penjaga outlet kantin berjumlah 2 

orang, 1 orang memasak dan 1 orang melayani. 
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Sehingga jumlah total 1 kantin terdapat 8 orang 

karyawan, serta tambahan kebersihan 2 orang. 

j. Karyawan Minimarket 

Terdapat 2 orang karyawan minimarket, 1 

sebagai penjaga kasir dan 1 untuk mengawasi 

masuknya barang kedalam minimarket. 

Karyawan dibagi menjadi 2 Shift (pagi dan sore), 

sehingga jumlah karyawan minimarket adalah 4 

orang, 

k. Karyawan Laundry 

Terdapat 5 orang karyawan laundry, 1 sebagai 

penjaga kasir dan 4 sebagai operator. 

l. Karyawan fotokopi 

Terdapat 3 orang kayawan fotokopi, 1 sebagai 

penjaga kasir dan 2 sebagai operator. 

m. Petugas gedung Olahraga 

Terdapat 2 orang karyawan gedung olahraga, 1 

sebagai penjaga kasir, 1 sebagai pengawas 

jalanya aktifitas didalam gedung olahraga. 

No. 
Kelompok 

Pelaku 
Pelaku Jumlah Pelaku 

1. Pemakai 
Penghuni 374 mahasiswa 

pengunjung 10 orang/hari 
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Sub total 384 orang 

2. 

Pengelola 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kepala Asrama 2 orang 

Bundan Asrama 4 orang 

Pengurus 

Administrasi 
2 orang 

Resepsionis 2 orang 

Petugas ME 6 orang 

Petugas Keamanan 12 orang 

Petugas Kebersihan 12 orang 

Petugas Gedung 

Olahraga 
2 orang 

Sub Total 43 orang 

3. 

Karyawan 

 

Karyawan Kantin 10 orang 

Karyawan Laundry 5 orang 

Karyawan Fotokopi 3 orang 

Karywan Minimarket 4 orang 

Sub Total 22 orang 

Total 448 orang 

Tabel 7. jumlah pelaku didalam asrama 

sumber: data pribadi, 2017 

 

3.1.1.3. Pengelompokkan Aktifitas 

Pengelompokkan aktifitas dilakukan untuk 

mengetahui sifat ruang didalam asrama, sifat ruang 

meliputi privat, semi privat, publik, semi publik dan 

servis. 
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KELOMPOK KEGIATAN UTAMA 

Kategorisasi 

Kegiatan 

Aktivitas Pelaku Fasilitas Sifat 

Kegiatan 

Bertempat 

tinggal di 

dalam 

asrama 

 Tidur/istirhat 

 Makan&minum 

 Belajar  

 Mck  

Penghuni asrama 

(mahasiswa/i 

stikes telogorejo 

semarang) 

Kamar 

Asrama 

Privat 

Berkunjung 

ke Asrama 

 Menunggu  

 Bertemu 

dengan 

penghuni  

 Menginap  

Kelarga atau 

kerabat penghuni 

asrama 

 r. kunjung 

 Toilet  

  Kamar 

asrama 

Publik  

Tabel 8. kelompok kegiatan utama 

     Sumber : Analisis pribadi, 2017 

 

KELOMPOK KEGIATAN PELAYANAN PUBLIK 

Kategorisasi 

Kegiatan 

Aktivitas Pelaku Fasilitas Sifat 

Kegiatan 

Pelayanan 

Informasi 

 Datang 

 Bertanya 

kepada 

reseepsionis 

Kelarga atau 

kerabat penghuni 

asrama 

Lobby Publik 

Pelayanan 

Akomodasi 

 Bab/Bak 

 Ibadah 

 Duduk 

 

Pengunjung 

keluarga 

penghuni asrama  

 

 Musholla 

 Toilet 

 R. tunggu 

 

Servis 

 Merawat 

bangunan 

 Memberisihka

n bangunan 

Pengelola 

(Cleaning 

service) 

 Toilet 

 Janitor 

 Gudang  

Sekuritas 

Bangunan 

 Menjaga 

keamanan 

 Menjaga 

ketertiban 

didalam 

bangunan 

Pengelola (staf 

sekuriti) 

 Pos jaga 

 R. CCTV 

 Pintu 

masuk 

 Area 

parkir 

Semi 

Privat 

Tabel 9. kelompok kegiatan pelayanan publik 

    Sumber : Analisis pribadi, 2017 

KELOMPOK KEGIATAN PENUNJANG 
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Kategorisasi 

Kegiatan 

Aktivitas Pelaku Fasilitas Sifat 

Kegiatan 

Belajar 

bersama 

 Belajar 

bersama 

 Belajar 

kelompok dari 

kampus 

Penghuni asrama 

(mahasiswa/i 

stikes telogorejo 

semarang) 

 R. Belajar  

 Hotspot 

WIFI 

Publik 

Bersantai   Nonton tv 

 Bersosialisasi  

 Ngobrol, dll. 

Penghuni asrama 

(mahasiswa/i 

stikes telogorejo 

semarang) 

 Tv  

 Meja dan 

kursi 

santai 

Publik 

Pertemuan 

bersama 

 Rapat 

bersama 

mahasiswa 

 Rapat 

bersama staf 

pengelola, dll. 

 Staf pengelola 

 Penghuni 

asrama 

Hall/aula Publik 

Membeli 

kebutuhan 

pokok 

 Transaksi 

pembelian 

 Mebeli 

barang 

pokok, dll. 

 Pegawai 

minimarket 

 Penghuni 

asrama 

 Pengunjung / 

masyarakat luar 

 Minimark

et 

 Gudang  

Publik 

Membeli 

makan 

 Mebeli makan 

 Makan 

 Transaksi 

 MCK 

 Karyawan kantin 

 Penghuni 

asrama 

 Pengunjung 

asrama 

 Kayawan 

 Pengelola  

 Kantin  

 Toilet  

Publik 

Mencucikan 

pakaian 

 Mencucikan 

pakaian 

 Melakukan 

transaksi 

 Penghuni 

asrama 

 Pengunjung 

asrama 

 Pengelola 

 karyawan 

Laundry  Publik 

Mencetak 

tugas dari 

kampus 

 

 mencetak 

tugas kampus 

 Karyawan kantin 

 Penghuni 

asrama 

fotokopyan Publik 
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      Sumber : Analisis pribadi, 2017 

KELOMPOK KEGIATAN PENGELOLAAN 

Kategorisasi 

Kegiatan 

Aktivitas Pelaku Fasilitas Sifat 

Kegiatan 

Mengatur 

jalanya 

kegiatan 

didalam 

asrama 

 Mengatur 

kegiatan 

asrama 

 Mengatur 

peraturan 

asrama 

Kepala Arsama  R. Kerja 

 R. Rapat 

Privat 

 mencetak 

peraturan 

asrama 

 melakukan 

transaksi,dll. 

 Pengunjung 

asrama 

 Kayawan 

Pengelola 

Kegiatan 

Berolahraga 

 

 

 Bermain 

futsal 

 Bermain volly 

 Bermain 

basket 

 Bermain 

tennis meja, 

dll 

 Penghuni 

asrama 

 Pengunjung 

asrama 

 Gedung 

Olahraga 

 R. Ganti 

 Toilet 

Semi 

Publik 

Transaksi 

Perabankan 

 Melakukan 

transaksi 

pembayaran 

 Penarikan 

uang 

 Pengiriman 

uang,dll. 

 Penghuni 

asrama 

 Pengunjung 

asrama 

 Kayawan 

 Pengelola 

 Mesin 

ATM 

privat 

Tabel 10. Kelompok kegiatan penunjang 
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 Mengurus 

adiministrasi 

biaya 

tambahan 

penghuni 

asrama 

 Mengecek 

tambahan 

barang 

elektronik 

penghuni 

asrama 

 Melakukan 

penarikan 

biaya 

tambahan 

Pengurus 

Administrasi  

 R. Kerja 

 R. Rapat 

 

 

Privat 

Mengatur dan 

merawat 

Mekanikal 

Elektrikal 

 Menjaga dan 

mengatur 

Genset 

 Menjaga dan 

mengatur 

pompa 

 Menjaga dan 

mengatyr litrik, 

telepon, 

internet. 

Pengelola 

Mekanikal 

Elektrikal 

 R. Genset 

 R. Pompa 

 R. ME 

 

 

Privat 

Tabel 11. kelompok kegiatan pengelolaan 

Sumber : Analisis pribadi, 2017 

 

3.1.1.4. Pola kegiatan pelaku 

a. Pola Kegiatan Penghuni 

 

 

 

 

 

 

 

Musholla  

Gedung 

olahraga  

Kantin  

Laundry  

Datang/

Parkir 
R. Belajar  Unit Asrama 

Lobby  

Minimarket  

Hall 

Fotokopi  

ATM 

Pergi  



61 
 

 

 

 

 

b. Pola kegiatan karyawan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c. Pola Kegiatan Pengunjung 

 

 

 

 

 

 

 

 

skema 3. pola kegiatan pelaku 

sumber: data pribadi, 2017 

 

Musholla  

Gedung 

olahraga  

Kantin  

Laundry  

Datang 

/parkir 

Minimarket  

Fotokopi  

ATM 

Pergi  

skema 4. pola kegiatan karyawan 

sumber: data pribadi, 2017 

 

Musholla  

Gedung 

olahraga  

Kantin  

Laundry  

Datang/P

arkir 

R. Kunjungan 

Lobby  

Minimarket  

Fotokopi  

ATM 

Pergi  
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Sumber : Analisis pribadi, 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d. Pola Kegiatan Pengelola 

 

 

 

 

 

 

 

 

Musholla  

Gedung 

olahraga  

Kantin  

Laundry  

Datang/

Parkir 

R. pengelola  Administrasi  

Lobby  

Minimarket  Mekanikal 

dan elektikal 

Fotokopi  

ATM 

Keamanan  

Kebersihan 

n 

Pergi  

skema 5. pola kegiatan pengunjung 
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Sumber : Analisis pribadi, 2017 

 

3.1.1.5. Waktu Operasional  Bangunan 

Fasilitas Kegiatan Jadwal 

Kamar 

Asrama 

 Tidur/istirhat 

 Makan&minum 

 Belajar  

 Mck  

Senin – Minggu : 

05.00 – 22.00 

Lobby  Melayani informasi 

kepada pengunjung 

 Menjaga keluar 

masuknya penghuni 

asrama 

Senin – Minggu : 

08.00 – 16.00 

R. Kunjung  Menunggu  

 Bertemu dengan 

penghuni  

Senin – Minggu : 

10.00 – 18.00 

R. Belajar 

Bersama 

 Belajar bersama 

 Belajar kelompok dari 

kampus 

Senin – Minggu : 

00.00 – 00.00 

R. Komunal   Bersosialisasi 

 Bersantai 

 Menonton tv, dll. 

Senin – Minggu : 

00.00 – 00.00 

Hall /Aula  Rapat bersama 

mahasiswa 

Senin – Minggu : 

08.00 – 20.00 

 

skema 6. pola kegiatan pengelola 
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 Rapat bersama staf 

pengelola, dll. 

Kantin   Mebeli makan 

 Makan 

 Transaksi 

 MCK 

Senin – Minggu :  

06.00 – 18.00 

 

Minimarket   Transaksi pembelian 

 Mebeli barang pokok, dll. 

Senin – Minggu : 

 06.00 – 24.00 

Musholla  Beribadah  Senin – Minggu : 

 00.00 – 00.00 

Fotokopi   mencetak tugas kampus 

 mencetak peraturan 

asrama 

 melakukan transaksi,dll. 

Senin – Minggu  : 

 07.00 – 22.00 

Laundry   Mencucikan pakaian 

 Melakukan transaksi 

Senin – minggu :  

08.00 – 14.00 

Gedung 

Olahraga 

 Bermain futsal 

 Bermain volly 

 Bermain basket 

 Bermain tennis meja, dll 

Senin – minggu :  

10.00 – 24.00 

 

Kantor 

Pengelola 

 Mengatur kegiatan 

asrama 

 Mengatur peraturan 

asrama 

 Mengatur biaya tanbahan 

penghuni asrama 

Senin – Jumat :  

08.00 – 14.00 

R. 

Mekanikal 

Elektrikal 

Kelas / seminar / rapat, dll.* Senin – Sabtu :  

09.00 – 16.00 
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ATM Centre  Melakukan transaksi 

pembayaran 

 Penarikan uang 

 Pengiriman uang,dll. 

Senin – Minggu :  

00.00 – 00.00 

Pos Jaga  Menjaga keamanan 

 Menjaga ketertiban 

didalam bangunan 

Senin – Minggu :  

00.00 – 00.00 

Tabel 12. waktu operasional bangunan 

     Sumber : Analisis pribadi, 2017 

 

3.1.2. Studi Fasilitas 

3.1.2.1. Pendekatan Kebutuhan Ruang 

Kebutuhan ruang didapatkan dari hasil studi analsis 

pelaku dan aktifitas pelaku didalam bangunan 

asrama stikes telogorejo semarang. 

Pelaku Aktivitas Kebutuhan 

Ruang 

Sifat 

Ruang 

Jenis 

Ruang 

Penghuni 

Asrama 

(mahasiswa/I 

stikes 

telogorejo 

semarang) 

 

Datang Masuk Publik Outdoor 

Parkir Area parkir Publik Outdoor 

Drop off Entrance Publik Outdoor 

 Ijin masuk / keluar 

asrama 

Lobby / Foyer Publik Indoor 

Istirahat  Unit Asrama Privat  Indoor 

Makan, minum Kantin Publik Indoor 

BAB / BAK Toilet / Lavatory Servis Indoor 

Belajar Bersama R. Belajar  Publik Indoor 

Bersosialisasi  R. Komunal Publik Indoor 

Kumpul/Rapat Hall/Aula Semi 

Privat 

Indoor 

Mebeli kebutuhan 

pokok 

Minimarket  Publik Indoor 

Mencuci Pakaian Laundry  Publik Indoor 
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Ibadah Musholla  Semi 

Privat 

Indoor 

Fotokopi  Rental fotokopi Publik Indoor 

Transaksi 

Perbankan  

ATM Centre Semi 

Privat 

Indoor 

Tidur Unit asrama Privat  Indoor 

Pulang / Pergi Keluar Publik Outdoor 

Pengunjung 

Asrama 

(keluarga/ 

kerabat 

penghuni 

asrama )  

Datang Masuk Publik Outdoor 

Parkir Area parkir Publik Outdoor 

Drop off Entrance Publik Outdoor 

Menunggu Waiting area Publik Indoor 

Bertemu dengan 

penghuni asrama 

R. Kunjung Semi 

Publik 

Indoor 

Menginap  Kamar asrama Privat  Indoor 

Makan, minum Kantin Publik Indoor 

BAB / BAK Toilet / Lavatory Servis Indoor 

Pulang / Pergi Keluar Publik Outdoor 

Pengelola 

(Kepala 

Asrama) 

Datang Masuk Publik Outdoor 

Parkir Area parkir Publik Outdoor 

Drop off Entrance Publik Outdoor 

Menerima tamu R. Kunjung Semi 

Publik 

Indoor 

Absensi Resepsionis Publik Indoor 

Bekerja R. Direksi Privat Indoor 

Mengatur staf R. kantor 

pengelola 

Privat Indoor 

Rapat Hall / Aula Privat Indoor 

Makan, minum Kantin Publik Indoor 

BAB / BAK Toilet / Lavatory Servis Indoor 

Pulang / Pergi Keluar Publik Outdoor 

Pengelola 

(Bunda 

Asrama) 

Datang Masuk Publik Outdoor 

Parkir Area parkir Publik Outdoor 

Drop off Entrance Publik Outdoor 

Menerima tamu R. Kunjung Semi 

Publik 

Indoor 

Bekerja R. Direksi Privat Indoor 

Mengawasi kegiatan 

penghuni asrama 

R. kantor 

pengelola 

Privat Indoor 
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Rapat Hall / Aula Privat Indoor 

Beristirahat  Kamar asrama Privat Indoor 

Makan, minum Kantin Publik Indoor 

BAB / BAK Toilet / Lavatory Servis Indoor 

Pengelola 

(Staf 

Administrasi) 

Pulang / Pergi Keluar Publik Outdoor 

Parkir Area parkir Publik Outdoor 

Drop off Entrance Publik Outdoor 

Absensi Resepsionis Publik Indoor 

Bekerja R. kantor 

pengelola 

Privat Indoor 

Makan, minum Kantin Publik Indoor 

BAB / BAK Toilet / Lavatory Servis Indoor 

Pulang / Pergi Keluar Publik Outdoor 

Pengelola 

(Teknisi) 

Datang Masuk Publik Outdoor 

Parkir Area parkir Publik Outdoor 

Drop off Entrance Publik Outdoor 

Absensi Resepsionis Publik Indoor 

Maintenance, 

Operasi utilitas 

R. MEE 

R. Genset 

R. AHU 

Servis Indoor 

Makan, minum Kafetaria Publik Indoor 

BAB / BAK Toilet / Lavatory Servis Indoor 

Pulang / Pergi Keluar Publik Outdoor 

Pengelola 

(Staf Gedung 

Olahraga) 

Datang Masuk Publik Outdoor 

Parkir Area parkir Publik Outdoor 

Drop off Entrance Publik Outdoor 

Absensi Resepsionis Publik Indoor 

Penjualan tiket Loket Publik Indoor 

Makan, minum Kantin Publik Indoor 

BAB / BAK Toilet / Lavatory Servis Indoor 

Pulang / Pergi Keluar Publik Outdoor 

Pengelola 

(Staf 

Resepsionis) 

 

Datang Masuk Publik Outdoor 

Parkir Area parkir Publik Outdoor 

Drop off Entrance Publik Outdoor 

Absensi Resepsionis Publik Indoor 

Penyampaian 

informasi, Reservasi 

Resepsionis Publik Indoor 
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Makan, minum Kantin  Publik 

Servis 

Indoor 

Indoor 

BAB / BAK Toilet / Lavatory Publik Indoor 

Pulang / Pergi Keluar Publik Outdoor 

Karyawan 

(Minimarket) 

Datang Masuk Publik Outdoor 

Parkir Area parkir Publik Outdoor 

Drop off Entrance Publik Outdoor 

Absensi Resepsionis Publik Indoor 

Mengatur barang 

display 

Gudang Publik Indoor 

Makan, minum Kantin Publik Indoor 

BAB / BAK Toilet / Lavatory Servis Indoor 

Pulang / Pergi Keluar Publik Outdoor 

Karyawan 

(Laundry) 

Datang Masuk Publik Outdoor 

Parkir Area parkir Publik Outdoor 

Drop off Entrance Publik Outdoor 

Absensi Resepsionis Publik Indoor 

Pelayanan mencuci, 

jemur,setrika 

pakaian  

Laundry Publik Indoor 

Makan, minum Kantin Publik Indoor 

BAB / BAK Toilet / Lavatory Servis Indoor 

Pulang / Pergi Keluar Publik Outdoor 

Karyawan 

(Fotokopi) 

Datang Masuk Publik Outdoor 

Parkir Area parkir Publik Outdoor 

Drop off Entrance Publik Outdoor 

Absensi Resepsionis Publik Indoor 

Pelayanan Rental 

Print, Fotokopi, dll. 

Fotokopi  Publik Indoor 

Makan, minum Kafetaria Publik Indoor 

BAB / BAK Toilet / Lavatory Servis Indoor 

Pulang / Pergi Keluar Publik Outdoor 

Karyawan 

(Cleaning 

Servic) 

Datang Masuk Publik Outdoor 

Parkir Area parkir Publik Outdoor 

Drop off Entrance Publik Outdoor 

Absensi Resepsionis Publik Indoor 

Merawat dan 

menjaga 

Janitor 

Gudang 

Publik Indoor 
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kebersihan, 

kerapian 

Makan, minum Kantin Publik Indoor 

BAB / BAK Toilet / Lavatory Servis Indoor 

Pulang / Pergi Keluar Publik Outdoor 

Karyawan 

(kantin) 

Datang Masuk Publik Outdoor 

Parkir Area parkir Publik Outdoor 

Drop off Entrance Publik Outdoor 

Absensi Resepsionis Publik Indoor 

Memasak Dapur Privat Indoor 

Makan, minum Kafetaria Publik Indoor 

BAB / BAK Toilet / Lavatory Servis Indoor 

Pulang / Pergi Keluar Publik Outdoor 

Pengelola 

(Security) 

Datang Masuk Publik Outdoor 

Parkir Area parkir Publik Outdoor 

Drop off Entrance Publik Outdoor 

Absensi Resepsionis Publik Indoor 

Menjaga ketertiban 

dan keamanan 

bangunan, 

lingkungan 

Security area Servis Indoor 

R. CCTV Privat Indoor 

Pos jaga Servis Outdoor 

Menjaga barang staf R. Loker Privat Indoor 

Makan, minum Kantin Publik Indoor 

BAB / BAK Toilet / Lavatory Servis Indoor 

Pulang / Pergi Keluar Publik Outdoor 
Tabel 13. Studi pelaku dan aktifitas 

    Sumber : Analisis pribadi, 2017 

Kebutuhan ruang berdasarkan studi analisisi fasilitas 

sebagai berikut: 

No.  Nama Ruang No.  Nama Ruang No.  Nama Ruang 

1. Masuk / Entrance 

Gate 

11. Kantin 21. Mushola 

2. Keluar / Exit Gate 12. Toilet / Lavatory 22. R. AHU 

3. Area parkir 13. Resepsionis 23. Laundry 
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4. Lobby  14. R. Kantor Pengelola 24. Fotokopi 

5. R. Tunggu 15. Gedung Olahraga 25. Minimarket  

6. Unit Asrama  16. Loket 26. Gudang  

7. R. Belajar Bersama 17. R. Ganti 27.  Janitor 

8. Hall / Aula 18. Pos Jaga 28. Entrance/Exit 

9. R. Kunjung 19. R. ME 29. R. Loker 

10. Dapur 20. R. Genset 30.  R. Komunal 

      

Tabel 14. Kebutuhan ruang 

Sumber : Analisis pribadi, 2017 
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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. Masuk / Entrance Gate                

2. Keluar / Exit Gate                

3. Area parkir                

4. Entrance / Exit                  

5. Janitor                 

6. Toilet / Lavatory                  

7. Dapur                 

8. Kantin                    

9. Resepsionis                 

10. Lobby / Foyer                  

11. Waiting area                  

12. Gudang                  

13. Unit Asrama                   

14. R. Belajar Bersama                    

15. Hall/Aula                   
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16. R. Pengelola                   

17. Gedung Olahraga                   

18. R. Ganti                

19. R. Loker                 

20. Pos Jaga dan CCTV                

21. R. Kepala perawatan bangunan                    

22. Fotokopi                     

23. Laundry                     

24. Minimarket                     

25. R. ME                 

26. R. Genset                  

27. Mushola                  

28. R. Kunjung                     

`29. R. AHU                 

30. R. Komunal                  

 

Tabel 15. Persyaratan ruang 

Sumber : Analisis pribadi, 2017 
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3.1.2.3. Pola Sirkulasi Ruang 

a. Pola Sirkuliasi Unit Kegiatan Utama 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Analisis pribadi, 2017 

 

Keterangan : 

Publik 

Semi Publik 

Privat 

Servis 

 

 

 

 

 

 

 

Entrance / 

Exit 

Unit 

Asrama 

R. Belajar 

Bersama 

Lobby  

Kantin  

Laundry  

Minimarket  

 

ATM Centre 

Way In / Entrance Gate 

Parkir 

Way Out / Exit Gate 

Musholla  Hall / Aula 

R. Kunjung 

skema 7. pola sirkulasi unit kegiatan utama 
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b. Pola sirkulasi unit kegiatan pelayanan publik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Sumber : Analisis pribadi, 2017 

 

Keterangan : 

Publik 

Privat 

Servis 

 

 

 

 

Entrance 

/ Exit 

Lobby / 

Foyer 

Resepsionis 

Waiting 

Area 

Way In / Entrance 

Gate 

Parkir 

Drop Off 

Area 

Toilet / 

Lavatory 

Mushola 

Way Out / Exit Gate 

Pos Jaga 

/ CCTV 

Janitor 

Gudang 

 

  

 

skema 8. pola sirkulasi unit kegiatan pelayanan publik 
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c. Pola sirkulasi unit kegiatan pengelolaan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan : 

Publik 

Semi Publik 

Privat 

Servis 

 

 

 

R. Kunjung 

Kantor 

Pengelola 

Kepala 

Asrama 

Staf 

Administras

i 

Ruang 

AHU 

Ruang 

Genset 

Drop Off 

Area 

Lobby / 

Foyer 

Way In / Entrance 

Gate 

Parkir 

Entrance 

/ Exit 

Way Out / Exit Gate 

Gudang 
Ruang 

ME 

Gedung 

Olahraga 

skema 9. Pola sirkulasi unit kegiatan pengelolaan 

Sumber : Analisis pribadi, 2017 
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d. Pola sirkulasi unit kegiatan penunjang 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Analisis pribadi, 2017 

 

Keterangan : 

Publik 

Semi Publik 

Privat 

Servis 

 

Drop Off 

Area 

Way In / Entrance 

Gate 

Parkir 

Entrance 

/ Exit 

Way Out / Exit Gate 

Minimarket  

Laundry  

Fotokopi  

Lobby / 

Foyer 

Gedung 

Olahraga 

Kantin 

Dapur 

Pantry 

Ruang 

Ganti 

Loket  

ATM 

Centre 

skema 10. pola sirkulasi unit kegiatan penunjang 
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3.1.3. Studi Fasilitas  

3.1.3.1. Studi Ruang Khusus 

Fasilitas utama didalam bangunan asrama 

mahasiswa stikes telogorejo semarang merupakan 

fasilitas kamar hunian. Kamar hunian dibedakan 

menjadi dua jenis yaitu, kamar hunian dengan 2 

buah tempat tidur, dan kamar hunian dengan 4 

buah tempat tidur. Analisis tersebuta merupakan 

hasil studi banding yang dikaji dengan mengacu 

pada  analisis minat mahasiswa terhadap jumlah 

tempat tidur dalam satu kamar.  

Ruang Perabot Layout 

 

 

 

Tempat 

Tidur 

2*Single Bed 

200cm x 90cm 

 

Lemari Pakaian 

60cm x 120cm 

Meja belajar 

50 cm x 100cm 

2*Kursi belajar 

40cm x 50cm 

 Shower 

90cm x 90cm 

 

 

 

Wastafle 

40cm x 30cm 

Kloset 

70cm x 50cm 

Total Luas 500cm x400 = 20 m2 
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R. Belajar 

Bersama 

4* Meja belajar 

50 cm x 100cm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rak buku 

60cm x 120cm 

Total Luas 415cm x 497,5cm = 20,6 m2 

R. 

Komunal 

3*Shofa 

120cm x 60 cm 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meja 

50 cm x 100cm 

Meja TV 

50 cm x 100cm 

Total Luas 315cm x 465cm = 19,2 m2 

Dapur & 

R. Makan 

Meja makan 

100 cm x 150cm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8*Kursi makan 

40cm x 50cm 

Pantry 

300cm x 60cm 

Lemari pendingin 

80cm x 60cm 

Total Luas 4,5cm x 415cm = 17 m2 

Tabel 16. studi ruang khusus asrama 

Sumber : Analisis pribadi, 2017 
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Sehingga didapatkan total luas unit asrama 

masing-masing dapat dibedakan berdasarkan 

jenisnya yang berbeda. Pada dasarnya luas tiap 

unit asrama adalah sama, namun yang 

membedakan adalah jumlah tempat tidur masing-

masing unit asrama dengan menggunakan tempat 

tidur bertingkat sehingga luasan yang dihasilkan 

tetap sama. 

Jumlah unit asrama dibedakan menurut jumlah 

penghuni dengan melakukan pendekatan sebagai 

berikut : 

Unit 

Asrama 

Asrama 

Putri 

Asrama 

Putra 
Jumlah 

Tipe A 

60% x 310 60% x 64 

113 

unit 

186 

penghuni 
40 penghuni 

93 unit 20 unit 

Tipe B 

30% x 310 40% x 64 

37 unit 
124 

penghuni 
24 penghuni 

31 unit 6 unit 

Total 

124 unit 26 unit 
150 

unit 
310 

penghuni 
64 penghuni 

Tabel 17. kebutuhan kamar asram 

Sumber : Analisis pribadi, 2017 
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a. Unit Asrama A (2 buah tempat tidur) 

Nama Ruang 
Jumlah 

Ruang 
Luas Ruang 

Tempat tidur 2 16 m2 

Kamar Mandi 1 4,375 m2 

Total 26,5 m2 

Sirkulasi 20% 5,3 m2 

Total Luas 20 m2 

Tabel 18. unit asrama tipe A 

Sumber : Analisis pribadi, 2017 

 

b. Unit Asrama B (4 buah tempat tidur) 

Nama Ruang 
Jumlah 

Ruang 
Luas Ruang 

Tempat tidur 21,64 m2 16 m2 

Kamar Mandi 4,375 m2 4,375 m2 

Total 26,5 m2 

Sirkulasi 20% 5,3 m2 

Total Luas 20 m2 

Tabel 19. unit asrama tipe B 

Sumber : Analisis pribadi, 2017 
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3.1.4. Studi Besaran Bangunan dan Lahan Parkir 

3.1.4.1. Studi Luas Bangunan 

Merupakan besaran ruang yang dibutuhukan didalam bangunan “Asrama Sekolah Tinggi 

Telogorejo Semarang” menurut standar dan analisis berikut: 

NAD : Neufert Architect Data 

AS  : Asumsi berdasarkan studi analisis. 

ARK : Analisis ruang khusus. 

UNIT KEGIATAN UTAMA 

Nama Ruang 
Jumlah 

Ruang 
Sumber Kapasitas Analisis Besaran Sirkulasi Luas Ruang 

Unit Asrama A 115 AS 

 310 

Mahasiswa 

putri 

 4 orang 

tamu 

 Tempat Tidur (2 single bed): 

@ 15,64 m2 

 Kamar Mandi 

@ 4,375 m2 

20% 
@ 20 m2 

2.300 m2 

Unit Asrama B 37 AS 
136 

Mahasiswa 

 Tempat Tidur (4 single bed): 

@ 15,64 m2 

 Kamar Mandi 

@ 4,375 m2 

20% 
@ 20 m2 

740 m2 
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Ruang Kunjung 1 ARK 20 

 Sofa : 

@  1,8 m2 (6) = 10,8 m2 

 Meja tamu: 

@ 0,6 m2  (6) = 3,6 m2 

10% 17,84 m2 

Entrance / Exit 1 AS 300 0,09m2 / orang 50% 40.5 m2 

Lobby / Foyer 1 AS 20 0,72m2 / orang 50% 21,6 m2 

Waiting area 1 AS 5 

 sofa @0,4 m2 (5) : 2 m2 

 Area tunggu 0,25 m2 / orang (5) 

 1,25 m2 

300% 9,75 m2 

Tabel 20. besaran ruang unit kegiatan utama 

     Sumber : Analisis pribadi, 2017 

(Total luas area kegiatan utama + sirkulasi antar ruang 10%) 3.108,09 m2 + 310,8 m2 = 3.418,9 m2  

 

UNIT KEGIATAN PELAYANAN PUBLIK 

Nama Ruang 
Jumlah 

Ruang 
Sumber Kapasitas Analisis Besaran Sirkulasi Luas Ruang 

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

 Area kerja @0,6m2 (2) : 1,2 m2 
50% 7.05 m2 

Pos jaga / Ruang 

CCTV 
1 AS 2 

 Perangkat CCTV 0,6 m2 

 Meja pengawas 1 m2 

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

300% 8,4 m2 
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Toilet / Lavatory 

(Pria) 
1 NAD 5 

 Toilet @1,5 m2 (2) : 3m2 

 Urinoir @0,96 m2 (3) : 2.88 m2 

 Wastafel @0,6 m2 (1) : 0,6 m2 

100% 12,96 m2 

Toilet / Lavatory 

(Wanita) 
1 NAD 5 

 Toilet @1,5 m2 (4) : 6 m2 

 Wastafel @0,6 m2 (2) : 1,2 m2 
100% 14.4 m2 

Toilet / Lavatory 

(disabilities) 
1 AS 

2 (1 pria, 1 

wanita) 

 Toilet area : 2 m x 1,5 m = 3 

m2 
30 % 

@3,9 m2 

7,8 m2 

Janitor 4 AS 2 
 Lemari @0,6(2) : 1,2m2 

200% 
@3,6 m2 

14,4 m2 

Gudang 1 AS -  4 m x 4 m : 16 m2 50% 24 m2 

Mushola 1 AS 10  5 m x 5 m : 25 m2 100% 50 m2 
Tabel 21. besaran ruang unit kegiatan pelayanan publik 

Sumber : Analisis pribadi, 2017 

(Total luas area kegiatan pelayanan publik + sirkulasi antar ruang 10%) 130,61 m2 + 13,061 m2 = 143,671 m2 

 

UNIT KEGIATAN PENGELOLAAN 

Nama Ruang 
Jumlah 

Ruang 
Sumber Kapasitas Analisis Besaran Sirkulasi Luas Ruang 

Ruang kepala 

asrama 
1 NAD 2 

 Meja Kerja 2,88 m2 

 Meja Kerja 0,98 m2 

 Kursi @0,12 m2 (6) : 0,72 m2 

 Lemari 0,61 m2 

120% 14,938 m2 
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 Sofa 1,6 m2 

Ruang rapat / Aula 1 NAD 300 

 Meja @0,742 m2  : (4) 2,968 

m2 

 Kursi @0,504 m2 (300) : 151,2 

m2 

 Panggung: 8m2 

200% 324,336 m2 

Ruang staf 

administrasi 
1 NAD 2 

 Meja Kerja 0,98 m2  : (2) 1,96 

m2 

 Kursi 0,25 m2 : (4) 1 m2 

200% 
5,92m2 

 

Ruang AHU 1 AS 3  Mesin AHU - 20 m2 

Ruang ME 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 
Tabel 22. besaran ruang unit kegiatan pengelolaan 

Sumber : Analisis pribadi, 2017 

(Total luas area kegiatan pengelolaan + sirkulasi antar ruang 10%) 420,934 m2 + 42,0934 m2 = 463,027 m2 

 

UNIT KEGIATAN PENUNJANG 

Nama Ruang 
Jumlah 

Ruang 
Sumber Kapasitas Analisis Besaran Sirkulasi Luas Ruang 

Kantin 1 AS 
100 

 

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

 Meja . 5 org @0,78 m2 (20) : 

15,6 m2 

200% 476,46 m2 
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 Kasir  2  m2 

 Kursi @0,16(100) : 16 m2 

 Area antri @1,2 m2 / orang 

(100)  120 m2 

 Area penjual 0,09 m2 / orang 

(12)  0,72 m2 

Dapur 1 AS 

Menyajikan 

300 

pesanan 

 15,5 m x 17,5 m 

- 218,75 m2 

Dapur mahasiswa 8 AS 10 

 Kitchen set 1,62 m2 

 Bak cuci piring 0,9m2 

 Microwave 0,08m2 

 Meja makan 1,5 m2 

 Kursi makan  @0,3 m2 (8) : 

2,4 m2 

 Lemari pendingin (2) : 0,5  m2 

 Rak dispenser  0,3 m2 

100%  
@17 m2 

= 136 m2 

R. Belajar 

bersama 
4 AS 20 

 Meja belajar 1,2 m2 

@1,2 m2 (4) : 4,6 m2 

 Lemari buku 0,5  m2 

 Rak buku  1,2 m2 

200% 
@ 20,6 m2 

= 84,2 m2 

R Komunal 8 AS 10 

 Meja 1,2 m2 

 Shofa 0,3 m2  

@0,5 m2 (6) : 3 m2 

100% 
@19,2 m2 

= 96 m2 
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 Meja TV 1,2 m2 

Minimarket 1 AS 20 

 Rak display @ 1,2m2(10) : 12 

m2 

 Lemari pendingin @0,6 m2 (8) 

: 1,5 m2 
 Kasir  2,8 m2 

 Gudang : 4 m2 

200% 68,34 m2 

Ruang Ganti 2 AS 10 
 Bilik 1 m x 1,5 m (10) : 15 m2 

50% 
@22,5 m2 

45 m2 

R. Loker 1 AS 20  Lemari @0,75 m2 (20) : 15 m2 50% 22,5 m2 

Gedung Olahraga 1 AS 300 

 Lapangan futsal @ 25m x 18m 

= 450m2(2) : 900 m2 
 Lapangan Serbagunan  @ 450 

m2 

 Tribun  @0,8 m2 (300) : 240 

m2 

10% 1749 m2 

Loket 1 AS 

1 staf loket 

20 tim 

penyewa 

lapangan 

 Meja kerja (1) @0,7 m2 

 Kursi kerja (2) @0,4 m2 : 0,8  

m2 

 Area antri 1,2 m2 per orang  

24 m2 

10% 28 m2 

Laundry 1 AS 
4 

 

 Rak display @ 1,20 m2 (2) : 

2,4 m2 

 Kasir  2,8 m2 

100% 26,62 m2 
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 Ruang Jemur 9 m2 

 Ruang cuci 6 m2 

 Ruang setrika 4 m2 

Fotokopi 1 AS 10 

 Meja Kerja 0,98 m2  : (10) 9,8 

m2 

 Kasir  2,8 m2 

100% 25,2 m2 

Tabel 23. besaran ruang unit kegiatan utama 

      Sumber : Analisis pribadi, 2017 

(Total luas area kegiatan penunjang + sirkulasi antar ruang 10%) 2.675,12 m2 + 267,512 m2 = 2.976 m2 

 

Luas Bangunan (LB) = ( Luas kegiatan utama + pelayanan publik + pengelolaan + penunjang) 

+ Sirkulasi 30% 

LB = 7.001,58 m2 + 2.100,47 m2    

LB = 9.102,06 m2 
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3.1.4.2. Studi Luas Lahan Parkir 

 Pengelola , Karyawan  

Jumlah pengelola  : 65 orang per hari 

Mobil (10%)   : 6 orang * (80%) 3 mobil 

Motor (80%)  : 52 orang*(80%) 41 motor 

Kendaraan umum (10%) : 7 orang * (80%) 4 KU 

 Penghuni & Pengunjung 

Jumlah penghuni & pengunjung : 384 orang / hari 

Mobil (8%)      : 30 orang 

2 penumpang (50%)     : 8 mobil 

4 penumpang (50%)     : 4 mobil 

Motor (89%)      : 341 * (80%) 272 

motor 

Kendaraan umum (4%)     : 13 orang*(50%) 6 

KU 

 Total Kebutuhan Parkir Kendaraan 

Mobil (NAD) (15 x 10 m2) : 150 m2 

Motor (NAD) (333 x 2.2 m2) : 732,6 m2 

 Total Luas Lahan Parkir 

882,6 m2 + sirkulasi 150%  : 2.206,5 m2 

 

 12 mobil 
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3.1.5. Studi Citra Arsitektur 

Citra arsitektural pada bangunan “asrama stikes 

telogorejo semarang” adalah konsep yang dapat 

menyampaikan pesan dan kesan bagi penguninya. Pesan dan 

kesan tersebut diwujudkan dari citra fungsi maupun citra visual 

pada bangunan. Citra arsitektural yang ingin diciptakan pada 

bangunan ini adalah bagaimana bangunan dapat 

menyampaikan fungsi dan kesan yang positif saat pengguna 

berada di sekitar atau di dalam bangunan. Kesan arsitektural 

yang muncul dari hal fisik yang dapat ditelaah pengguna 

bangunan seperti penggunaan material yang ekologis, 

menganut karakter arsitektur lokal, hemat energi, dan 

berkonsep hijau. 

Terdapat beberapa contoh studi yang bisa digunakan 

sebagai acuan dalam dipertimbangkan sebagai untuk 

menentukan citra arsitektural bangunan asrama mahasiswa 

stikes telogorejo semarang, sebagai berikut : 

a. Sirkulasi yang mencukupi. 

b. Hubungan antar ruang disesuaikan. 

c. Mengatur pencahayaan alami dan buatan. 

d. Suasana interior yang ingin diciptakan. 

e. Penghawaan dan bukaan menyesuaikan kebutuhan 

bangunan. 
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f. Menampilkan langgam bangunan. 

g. Tema bangunan yang akan diperlihatkan.  

h. Penataan lansekap pada ruang terbuka hijau. 

i. Menampilkan estetika bangunan agar menarik. 

Menggunakan beberapa studi diatas akan menmperlihatkan 

citra arsitektur pada bangunan.  

 

3.2. Analisa Pendekatan Sistem Bangunan 

3.2.1. Studi Sistem Struktur 

Sistem struktur yang akan diaplikasikan kedalam 

bangunan asrama mahasiswa dengan meanggunakan 

analisis ketinggian bangunan, keseimbangan bangunan dan 

jenis strukturnya. 

a. Analisis Tinggi Bangunan 

Asrama mahasiswa Stikes Telogorejo Semarang 

merupakan jenis hunian vertikal ditujukan agar tidak 

menghabiskan penggunaan lahan yang sangat besar, 

hunian vertikal merupakan tempat tinggal  dengan arah 

pertumbuhana membetuk tegak lurus 90 derajat dengan 

permukaan bumi. Ketinggian pada bangunan asram ini 

diperkirakan memiliki ketinggian 4 – 5 lantai setelah 

menganalisis total luas bangunan pada sub bab 
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sebelumnya, sehingga dengan ketinggian tersebut dapat 

dikategorikan kedalam low-rise building. 

b. Keseimbangan Bangunan 

Mengetahui bahwa bangunan asrama mahasiswa ini 

meiliki jumlah lantai yang cukup banyak 4 – 5 lantai 

sehingga dikategorikan kedalam low-rise building. 

Keseimbangan bangunan bergantung kepada pengaruh 

gravitasi oleh pergerakan angin.Pengaruh gaya gravitasi 

pada bangunan asrama diperoleh dari beban bangunan 

itu sendiri serta daya dukung tanah , sehingga 

penggunaan jenis pondasi juga mempengaruhi 

perkutanan/keseimbangan untuk mendukung gaya 

gravitasi tersebut. 

Pengaruh hembusan angin tehadap bangunan berlantai 4 

– 5 ini memang tidak sebesar hembusan angin pada 

bangunan  mide-rise building tetapi juga perlu 

diperhatikan dengan penggunaan bahan bangunan yang 

masif agar tidak terpengaruh oleh pergerakan angin. 

Selain itu hembusan angin juga diperlukan sebagai 

penghawaan alami pada bangunan. 

c. Jenis Struktur 

Jenis struktur yang akan digunakan dibagi menjadi 3 

macam yaitu struktur bawah, struktur tengah dan struktur 
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atas. Namun juga terdapat struktur enclosure sebagai 

struktur kulit /pelingkup bangunan. 

3.2.1.1. Studi Sistem Struktur Bawah 

Merupakan sistem struktur yang berfungsi untuk 

menahan semua beban struktur yang berada 

diatasnya. Sistem struktur bawah dikenal sebagai 

struktur pondasi yang dibadakan sesuai dengan 

beban pada bangunan. Kerja pada struktur bawah 

tersebut dengan menyalurkan semua beban struktur 

menuju ke tanah secara vertikal atau horisontal.  

Struktur pondasi dibagi menjadi 2 jenis yaitu 

pondasi dangkal dan pondasi dalam. Pondasi dangkal 

memiliki kedalam sekitar 1 – 2 meter, contoh pndasi 

dangkal adalah pondasi batu kali, pondasi rolag bata, 

pondasi footplat, pondasi sumuran, dll. Sedangkan 

pondasi dalam harus melebihi dari kedalaman 

pondasi dangkal yaitu >2m, contoh pondasil dalam 

adalah pondasi tiang pancang dan bored pile. 

 

 

 

STRUKTUR BAWAH 
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Pondasi Tiang Pacang 

 
 

Gambar 23. Pondasi tiang pancang 

Sumber : 

www.soeprimulia.wordpress.com, 2017 

 

 Merupakan jenis pondasi dalam  

 Material utama beton cor dan 

tulangan besi. 

 Ditancaplan langsung kedalam 

tanah, karena bentuknya speerti 

paku. 

 Diperuntukkan bagi pondasi low 

rise buiding. (>3 level) 

 Penyaluran beban disalurkan 

melalui tulangan yang menyatu 

dengan tulangan pada pondasi. 

 Untuk menahan gaya dominan 

vertical. 

Kelebihan Kekurangan 

 Dapat digunakan untuk tanah 

dengan kandungan air tinggi. 

 Dapat diterapkan pada lahan 

dengan keadaan kontur apapun. 

 Pemasangan lebih cepat. 

 Bahan dapat dicek sebelum 

pemasangan. 

 Pemancangan meningkatkan 

kepadatan tanah 

 Biaya pekerjaan mahal. 

 Galian untuk pondasi harus 

mencapai pada level tanah 

keras. 

 Pemancangan menyebabkan 

defornmasi tanah sehingga 

dapat merusak bangunan 

sekitar. 

 Jika pemancangan tidak sesuai 

makan akan terjadi kerusakan. 

Pondasi Rakit 

 
Gambar 24. Pondasi raft / rakit 

Sumber : www.prima- 

listiyonobudi.blogspot.com, 2016 

 Merupakan jenis pondasi 

dangkal (kurang dari 0,8 m). Jika 

ingin digunakan untuk bangunan 

tinggi harus ada perbaikan tanah 

dasar dahulu. 

 Material utama beton cor dan 

tulangan besi. 

 Penyaluran beban disalurkan 

melalui tulangan yang menyatu 

dengan tulangan pada pondasi. 

 Untuk menahan gaya dominan 

vertikal. 

Kelebihan Kekurangan 
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 Kekuatan pondasi lebih fleksibel 

karena dapat mengatur dan 

menyesuaikan kualitas beton cor 

dan dimensi tulangan besi yang 

diinginkan. 

 Dapat dikombinasi dengan 

pondasi dalam  bored pile. 

 Dapat digunakan sekaligus 

sebagai pondasi core bangunan. 

 Pelaksanaan yang relatif cepat. 

 Pekerjaan mudah tanpa bantuan 

alat berat. 

 Beban maksimal 5 level lantai. 

 Belum banyak pekerja yang 

dapat mengerjakan. 

 Mahal dari segi biaya 

pengangkutan dan harga 

satuan. 

 Tidak dapat digunakan dalam di 

daerah dengan kondisi kadar air 

tanah yang tinggi. 

Pondasi Bored Pile 

 
Gambar 25. Pondasi Bored Pile 

Sumber : 

www.antadroe88.blogspot.com 

 Merupakan tiang pondasi dalam 

berbentuk tabung. 

 Material utama dapat berupa 

beton bertulang maupun  

 Untuk menahan gaya dominan 

vertikal. 

 .pemasangan dimulai dari 

pembuatan lubang tanah 

dengan cara di bor, kemudian 

memasukkan tulang kedalam 

lubang tersebut dilanjutkan 

dengan pengecoran. 

Kelebihan Kekurangan 

 Mudah dalam transportasi 

 Operasional peralatanya lebih 

mudah. 

 Tidak menimbulkan getaran 

sehingga tidak merusak bangunan 

sekitar. 

 Spesifikasi bangunan terpenuhi 

secara maksimal. 

 Tidak bisa digunakan pada 

tanah dengan kandungan air 

tinggi. 

 Waktu pelaksanaan lebih lama. 

 Biaya kurang ekonomis. 

 Jika pelaksanaan kurang baik 

akan menyebabkan keropos 

pada pondasi. 
Tabel 24. Struktur pondasi yang dapat diaplikasikan pada bangunan tinggi 

Sumber : Analisis Pribadi, 2017 
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3.2.1.2. Struktur Tengah 

Merupakan struktur yang berada diantara 

struktur bawah dan atas, berada diatas struktur 

pondasi. Struktur bawah berperan sebagai penopang 

beban sendiri serta penyalur beban struktur atan 

menuju ke pondasi. Berikut merupakan struktur tengh 

yang dapat diaplikasikan kedalam bangunan asrama 

mahasiswa stikes telogorejo semarang. 

STRUKTUR TENGAH 

Kolom 1. Kolom Ikat Lateral 

 

 
Gambar 26. Struktur kolom 

Sumber : www.ilmutekniksipil.com, 

2017 

 

 Kolom berfungsi sebagai penyangga 

bebab aksial tekan vertikal dengan 

bagian tinggi tang tidak ditopang, 

paling tidak 3 x dimensi lateral 

terkecil. 

 Struktur kolom yang digunakan 

didalam banguna asrama ada kolom 

yang rijit dan keras seperti kolom 

bertulang atau baja agar tidak mudah 

lengkung. 

 Menggunakan pengikat 

sangkang lateral. 

 Merupakan kolom beton 

bertulang dengan batang 

tulangan pokok memanjang. 

 Batang tulangan dipasang 

dengan jarak tertentu kemudian 

diikat dengan pengikat sangkat 

kearah lateral. 

2. Kolom Spiral 

 Menggunakan pengikat spiral. 

 Dililitkan mengelilingi kolom 

sepanjang tinggi kolom 

sehingga membentuk heliks. 

 Mampu menyerap deformasi 

yang cukup besar sebelum 

runtuh. 

3. Kolom Komposit 

 Merupakan kombinasi struktur 

bertulang dengan baja. 

 Tidak menggunakan besi 

tulangan. 

2 1 

3 
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 Penggunaan jenis kolom juga dapat 

dikombinasikan antara kolom beton 

bertulang dengan bkolom baja profil, 

berikut macam-macam kolom yang 

bisa digunakan didalam bangunan 

asrama ini: 

 Sebagai pengganti besi 

tulangan sehingga 

menggunakan baja profil atau 

baja pipa. 

Balok 

 
Gambar 27. Struktur Balok 

Sumber : www.theconstructor.org,2017  

 

 

 

 

 

 

 Merupakan struktur yang 

bertugas sebagai penyalur 

beban bangunan menuju ke 

kolom. 

 Sebagai pengikat antar kolom 

agar kolom tetap pada posisi 

semula. 

 Material yang digunakan 

sama dengan struktur balok. 

 Menggunakan struktur balok 

bertulang, baja profil, baja 

pipa serta kombinasi dari 

keduanya. 

 Pemasangan struktur balok 

dengan bentang 4,5m – 8m. 

 Untuk menetukan ketebalan 

dan ketinggian balok 

menggunakan perhitungan 

1/12 bentang. 

Plat Lantai 

 
 

Gambar 28. Struktur Plat Lantai 

Sumber : www.urban-gallery.net, 2017 

 

 

 

 

 

 Merupakan struktur pembatas 

antar lantai paling bawah 

menuju ke lantai selanjutnya. 

 Ditopang dengan struktur 

kolom dan balok. 

 Diaplikasikan menggunakan 

beton bertulang. 

 Untuk mengurangi 

penggunaan bekisting kayu 

dalam pengerjaan biasanya 

digantikan oleh bondek (plat 

baja berlapis galvanis) 
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Fungsi   Syarat - syarat 

 Untuk pemisah ruang antar lantai 

bawah ke atas. 

 Untuk alas berbagai aktifitas pada 

lantai atas. 

 Sebagai peredam suara antar lantai. 

 Untuk peletakkan segala utilitas 

kabel dari kebutuhan di lantai 

sebelumnya. 

 Membantu stuktur kolom dan balok 

dari tekanan horizontal bangunan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menurut buku SNI Beton 1991: 

 Memiliki ketebalan minimal 

12cm untuk plat lantai. 

 Memiliki ketebalan minimal 

7cm untuk plat atap. 

 Menggunakan tulangan 

dengan diameter 8mm 

minimal (baja lunak/tebal). 

 Untuk plat lantai dengan 

ketebalan >25cm harus 

menggunakan tulangan 

ganda atas & bawah. 

 Jarak tulangan sejajar >2,5m / 

<20cm / 2x tebal plat. 

 Tulangan pada plat dilapisi 

beton 1cm untuk menghindari 

baja dari karat dan korosi. 

 Bahan beton = 1pc:1, 5psr:2, 

5kr+air secukupnya. 

Flat Slab 

 
Gambar 29. Struktur Flat Slab 

Sumber : www.pinterest.com, 2017 

 

 

 

 

 Merupakan struktur datar 

untuk plat lantai. 

 Meningkatkan kekuatan pada 

kolom serta kapastan momen 

tahan. 

 Cocok digunakan untuk 

kebutuhan ruang utilitasnya 

banyak karena strukturnya 

yang rata. 

 Ketebalan 1/36 dari batang. 

 

Tabel 25. Struktur tengah pada bangunan 

    Sumber : analisis pribadi, 2017 
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3.2.1.3. Struktur Atas 

Merupaka sistem struktur yang biasa kita kenal 

dengan strutur atap karena letaknya yang paling 

atas. Berfungsi sebagai penahan beban struktur 

penutup atap. Sistem kerja pada struktur atas 

tersebut menyalurkan beban struktur penutup atap 

dan beban lateral menuju ke struktur bawah secara 

vertikal.  

Pesan citra arsitektural yang akan disampaikan 

pada bangunan adalah penutup atap yang dapat 

digunakan untuk segala aktifitas, sehingga tngkat 

kenyamanan meningkat. Fungsi yang akan 

diciptakan pada struktur atap seperti roofgarden 

yang dapat digunakan untuk ruang komunal asrama 

mahasiswa serta tempat jemur bagi mahasiswa. 

STRUKTUR ATAS 

Dak Beton 

 
Gambar 30. Dak beton 

Sumber: www.carabuas.xyz 

 Berfungsi sebagai struktur atas 

sekaligus penutup atap 

bangunan. 

 Menggunakan bahan beton cor 

dengan tulangan besi, baja IWF, 

ataupun dengan span deck. 

 Jika tidak digunakan secara 

umum cukup dengan ketebalan 

8cm, untuk aktifitas 12cm.  

Kelebihan Kekurangan 
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 Memiliki dua fungsi utama 

sebagai struktur atas serta 

penutup atap. 

 Dapat digunakan sebagaik 

aktifitas penunjang lainya.  

 Tahan terhadap api. 

 Tidak mudah bocor. 

 Kedap suara. 

 Bentuk fleksibel sesuai 

keinginan. 

 Kurang ekonomis 

 Pembangunan memakan waktu 

lama, karena harus dibuat di 

tempat. 

 Jika sudah mengalami kebocoran 

maka sulit untuk mengatasinya. 

Roof Garden 

 
Gambar 31. Roofgarden  

Sumber : www.pinterest.com, 

 Memiliki dua fungsi utama 

sebagai penutup atam dan ruang 

terbuka hijau, aktif maupun pasif. 

 Merupakan pengembangan fungsi 

dari dak beton 

 Menggunakan bahan beton cor 

dengan tulangan besi, baja IWF, 

ataupun dengan span deck. 

 Ketebalan biasanya mencapai 12 

cm. 

 Ditopang oleh balok. 

 

Kelebihan Kekurangan 

 Memberikan efek baik terhadap 

lingkungan dengan adanya ruang 

terbuka hujau. 

 Menambah ruang komunal bagi 

penghuni bangunan. 

 Penghawaan terasa sejuk. 

 Membutuhkan perawatan / 

maintenance yang cukup 

maksimal. 

 Biaya pelaksanaan kurang 

ekonomis. 

Baja Kovensional 

  Merupakan struktur atap baja 

yang menggunakan besi baja 

profil L dengan ukuran 

disesuaikan. 
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Gambar 32. Struktur baja ringan 

Sumber : www.kompasiana.com 

 Struktur atap ini dirasa praktis 

karena dalam pengerjaanya bisa 

melalui proses pabrikasi, 

sehingga pemasangan lebih 

mudah. 

 

Kelebihan Kekurangan 

 Bisa digunakan untuk bentang 

lebar. 

 Pengerjaan mudah. 

 Kokoh / kuat. 

 Material mudah didapat 

 Kurang ekonomis 

 Pengerjaan membutuhkan alat 

berat. 

 Memutuhkan ketelitian yang 

presisi dalam pemasangan. 
 

Tabel 26. Analisis sistem struktur bangunan 

Sumber : Analisis Pribadi, 2016 

 

3.2.1.4. Studi Sistem Kulit Bangunan 

Sistem Kulit Bangunan pada asrama stikes 

telogorejo dibedakan menjadi beberapa aspek 

sebagai berikut : 

a. Dinding 

Material dinding yang digunakan adalah batu 

bata, atau bata ringan agar lebih mudah dalam 

pengerjaan pembangunan. 

b. Penutup lantai 

Material penutup lantai digunakan untuk eksterior 

maupun interior. Untuk eksterior digunakan bahan 
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material yang tidak licin untuk kendaraa serta 

mampu mengembalikan fungsi tanah dalam 

penyerapan air hujan meskipan tidak 100%. 

Untuk interior penutup lantai yang digunakan 

adalah jenis keramik yang tdak licin dan mudah 

dibersihkan. 

c. Plafon 

Material plafond  yang digunakan mampu 

menahan suara didalam unit asrama agar tidak 

menyebar ke kamar asrama lainya, sehingga 

privasi tetap terjaga antar kamar. Tahan lama dan 

tahan keropos. 

 

PENUTUP LANTAI 

Keramik 

 
Gambar 33. Lantai keramik 

Sumber : www.hendrikronald.com, 

 Merupakan bahan material yang 

mudah dibersihkan. 

 Bisa digunakan untuk penutup 

lantai atau penutup dinding. 

 Tersedia dengan berbagai 

macam jenis dan ukuran. 

 Bahan material dari jenis tanahliat 

dengan melalui 

pemanasan/pembakaran. 

Kelebihan Kekurangan 

 Harga yang ekonomis dan tahan 

lama. 

 Bahan material tidak tahan 

terhadap gaya tekan 
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 Bahan mudah dibersihkan 

sehingga cocok untuk hunian 

asrama. 

 Bahan material tahan api karena 

proses pembuatan keramik 

sudah mengalami pembakaran. 

 Tersedia banyak jesin ukuran dan 

motif. 

 Dapat menyesuaikan ruang 

karena proses pemotongan lebih 

mudah. 

mengakibatkan keramik mudah 

pecah. 

 Tidak tahan terhadap cuaca 

panas. Bisa terjadi keretakan 

pada sambungan nat. 

 Licin jika dalam kondisi basah. 

 Nat yang mudah kotor dan sulit 

dibersihkan 

Marmer 

 
Gambar 34. Partisi kalsiboard 

Sumber : www.indonetwork.co.id, 

 Merupakan bahan material yang 

mudah dibersihkan. 

 Bisa digunakan untuk penutup 

lantai atau penutup dinding. 

 Tersedia dengan berbagai 

macam jenis dan ukuran. 

 Bahan material dari jenis batu 

marmer yang sangat kuat. 

Kelebihan Kekurangan 

 Dapat beban berat. 

 Menahan beban yang berat dan 

tidak mudah pecah. 

 Karena bahan material dari batu 

sehingga tahan api. 

 Sambungan tidak telihat 

sehingga tampak rapi. 

 Memiliki estetika yang tinggi. 

 Kurang ekonomis, karena 

harganya yang sangat mahal. 

 Pemasangan yang cukup sulit 

karena bahan yang berat. 

 Pemotongan dengan 

menggunakan alat khusus. 

 Jika pecah akan mudah melukai 

pejalan kaki karena sangat tajam. 

 

Grass Blok 
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Gambar 35. Partisi kaca 

Sumber : 

www.rumahcantips.blogspot.co.id/,  

 Merupakan penutup lantai/tanah 

ekterior. 

 Terbuat dari bahan material beton 

kemudian dicetak dengan mesin 

press hidrolik dengan kualitas 

yang baik. 

 Memilik beberapa variasi yaitu 

Lubang 2, lubang 5 dan lubang 8. 

 Dapat digunakan sebagai 

perkerasan area parkir. 

 Pewarnaan material dengan cat 

genteng. 

 Ketebala 7cm – 8cm. 

Kelebihan Kekurangan 

 Bahan material dari beton 

sehingga tahan api. 

 Harga ekonomis. 

 Tanaman atau rumput masih bisa 

tumbuh sehingga tidak terkesan 

panas. 

 Dapat mengembalikan resapan 

air kedalam tanah. 

 Mudah retak atau patah jika 

menggunakan kualitas yang 

rendah atau tidak padat. 

 Tidak menyediakan material 

berwarna. 

 

DINDING 

Batu Bata 

 
Gambar 36. Batu bata merah 

Sumber : 

www.adabatamerah.wordpress.com 

 Berfungsi sebagai dinding pengisi 

maupun pelapis dinding. 

 Berasal dari tanah liat dan 

mineral-mineral lainya. 

 Memiliki ukuran 24 x 12 x 6cm. 

 Dicetak dengan alat press batu 

bata kemudian dikeringkan 

dengan proses pembakaran.  

 Jika kualitas bata merah bagus 

akan keras, tahan api dan ati 

rayap/pelapukan. 

Kelebihan Kekurangan 

 Tahan api / panas 

 Banyak pekerja yang dapat 

mengerjakanya. 

 Karena ukuranya yang kecil 

sehingga sulit dalam kerapian 

pekerjaan. 
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 Harga yang ekonomis jika 

dihitung perbuah. 

 Mudak didapat. 

 Ukuranya yang kecil sehingga 

lebih fleksibel. 

 Tahan terhadap cuaca apapun. 

 Membutuhkan banyak perekat. 

 Membutuhkan plesteran yang 

cukup tebal. 

 Waktu pemasangan yang cukup 

lama. 

 Cukup berat sehingga menambah 

beban struktur terhadap 

bangunan. 

Partisi Kalsiboard 

 
Gambar 37. Dinding partisi kalsiboard 

Sumber : www. 

renovasibangunanyogyakarta.wor

dpress.com 

 Bahan material dari partikel 

gypsum. 

 Digunakn sebagai dinding partisi 

atau penyekat ruang. 

 Ukuranya yang kurang fleksibel 

atau dengan ukuran yang sudah 

ditentukan. 

 Dimensi ketebalan sekitan 9mm. 

 

 

 

Kelebihan Kekurangan 

 Bahan material dan pekerjaan 

pembangunan yang lebih 

ekonimis. 

 Tahan terhadap muai dan susut 

karena perbahan suhu. 

 Memiliki durabilitas yang tinggi. 

 Dapat dipesan sesuai keinginan 

dan ukuran dengan tambahan 

biaya sendiri. 

 Material yang relatif tipis sehingga 

tidak kedap suara. 

 Tidak dapat menahan tekanan 

beban structural dan mudah 

patah atau retak. 

 Tidak tahan api dan mudah lapuk. 

 

 

Bata Ringan 

 

 Merupakan kontruksi dinding 

dengan material menyerupai 

beton. 

 Memiliki beban yang ringan 

sehingga mengurangi beban 

struktur pada bangunan. 
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Gambar 38. Bata ringa 

Sumber : www.tipsajbs.blogspot.co.id  

 Ukuran panjang 60cm, tinggi 

20cm – 40cm dan tebal 

75,100,125,150,175,200cm. 

 Bahan material terbuat dari 

campuran semen, pasir ditambah 

sedikit gypsum dan alumunium 

pasta. 

Kelebihan Kekurangan 

 Ukuran yang sama sehingga 

proses pembangunan dinding 

rapi. 

 Sifatnya yang ringan daripada 

batu bata. 

 Tahan terhadap air, sehingga 

kecil kemubkinan terjadi 

rembesan air. 

 Kedap suara dan tahan api. 

 Menghemat biaya penggunaan 

perekat. 

 Waktu proses pengeringan lebih 

lama jika teerkena air. 

 Membutuhkan perekat yang 

khusus, sepesti semen instan. 

 Harganya yang cukup mahal jika 

dihitung satuan. 

 Dengan ukuran yang sangat 

besar, sehingga kemungkinan 

sisa material cukup banyak. 

 Membuuhkan keahlian khusus. 

Aluminium Composite Panel (ACP) 

 
Gambar 39. Aluminium Composite Panel 

(ACP) 

Sumber : www.strugal.com,  

 Berfungsi sebagai pelapis dinding 

eksterior atau interior. 

 Bahan material berasal dari 

campuran polyetthylene dan 

aluminium. 

 Umumnya memiliki dimensi yang 

sudah terfabrikasi 1,22 m x 2,44 

m 

 Bisa dilakukan pemesanan 

sesuai yang diinginkan dengan 

tambahan biya tersendiri (lebih 

mahal).  

 

Kelebihan Kekurangan 

 Bahan material dapat 

menyesuaikan desain yang kita 

inginkan. 

 Tidak terpaku dalam satu bentuk 

dan ukuran. 

 Harga material relatif mahal 

sehingga tidak ekonomis. 

 Nat untuk sambungan mudah 

kotor. 
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 Tahan terhadap api dan karat 

logam. 

 Tahan terhadap suhu cuaca 

panas sampai dingin. 

 Bahan material cukup ringan. 

PLAFOND 

Gypsum board 

 
Gambar 40. Plafond gypsum 

Sumber : www.pinterest.com 

 Sebagai penutup rangka atap 

agar terlihat rapi. 

 Tempat peletakan utilitas 

kabel,dll pada bangunan. 

 Terbuat dari bahan utama 

gypsum. 

 Umumnya memiliki dimensi 

yang sudah terfabrikasi 1,2 m 

x 2,4 m. 

 Bisa dilakukan pemesanan 

sesuai yang diinginkan 

dengan tambahan biya 

tersendiri (lebih mahal).  

 

Kelebihan Kekurangan 

 Bisa menciptakan plafon yang 

bertingkat (unsur estetis). 

 Maintenance yang mudah, jika 

ada yang rusak dapat diperbaiki 

dengan dempul saja pada bagian 

yang rusak. 

 Tidak mudah terbakar. 

 Anti rayap karena tidak 

menggunakan material kayu. 

 Dapat menggunakan berbagai 

jenis rangka. 

 Tidak tahan air. 

 Tidak dapat menahan benturan 

keras. 

 Membutuhkan keahlian khusus 

dalam pemasangan. 

 Tidak kedap suara. 

 Harga yang relatif mahal. 

Papan PVC 
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Gambar 41. Papan PVC 

Sumber :  

www.wpcdeckingfloor.com 

 Sebagai penutup rangka atap 

agar terlihat rapi. 

 Biasa juga digunakan untuk 

dinding partisi. 

 Tempat peletakan utilitas kabel,dll 

pada bangunan. 

 Terbuat dari bahan utama 

polyvinyl chloride menyerupai 

bahan pipa PVC. 

 Pelaksanaan dipaku, di bor, atau 

ditempel dengan lem triplek. 

Kelebihan Kekurangan 

 Plafon terlihat mengkilap (unsur 

estetis) 

 Tahan terhadap rembesan air 

hujan. 

 Tahan terhadap panas api. 

 Anti rayap karena tidak 

menggunakan material kayu. 

 Dapat menggunakan berbagai 

jenis rangka. 

 Kedap suara. 

 Tidak memerlukan finishing 

khusus setelah pemasangan. 

 Membutuhkan keahlian khusus 

dalam pemasangan. 

 Harga relatif sangat mahal. 

 Penutup Atap 

Atap Bitumen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Merupakan penutup atap yang 

berasal terbuat dari aspal. 

 Genteng aspal yang terbuat dari 

bahan yang fleksibel sehingga 

mudah digunakan pada berbagai 

desain dan kompleksitas model 

atap. 

 Dapat digunakan untuk kubah 

dan atap bulat. 

 Digunakan untuk kemiringan >12 

° (rasio 1: 5) 

Kelebihan Kekurangan 

 mudah dalam pemasangan. 

 Tahan terhadap cuaca. 

 Harus ada tambahan material 

kedap air (plywood/lembar OSB). 

Gambar 42. Penutup atap Bitumen 

Sumber: www.panellantai.info 
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 Tidak mengumpulkan aliran listrik 

statis. 

 Kedap suara, tidak korosi. 

 Membutuhkan perlakuan yang 

hati-hati dalam pengerjaan. 

 
Tabel 27. Analisis sistem enclosure bangunan 

Sumber : Analisis Pribadi, 2017 

3.2.2. Studi Sistem Pencahayaan dan Penghawaan 

3.2.2.1. Pencahayaan 

A. Pencahayaan Alami 

Pada bangunan asrama stikes telogorejo 

memanfaatkan sumber cahaya matahari secara tidak 

langsung namun dengan penyebaran cahaya oleh 

langit yang akan digunakan sebagai pencahayaan 

alami didalam bangunan agar kondisi didalam ruangan 

tidak silau. Penggunaan cahaya alami ini difungsikan 

agar lebih mengehemat penggunaan daya listrik pada 

siang hari. Untuk dapat memberikan sumber 

pencahaya alami secara tidak lagsung kedalam 

bangunan, berikut beberapa caranya: 

a. Pencahayaan Skylight 

Pencahayaan skylight meurupakan 

pencahayaan alami yang menggunakan atap 

transparan sebagai penghantar masuknya sumber 

cahaya alami kedalam bangunan. Bahan material 

penutup atap transparan (kaca, polycarbonate, 

glassblock, zinc, dll.) tidak memantulkan atau 
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membiaskan cahaya matahari namun hanya 

menangkap cahaya yang kemudian dapat 

menerangi sebuah ruangan.  

 

 

 

 

 

 

Gambar 43. Pencahayaan Skylight 

           Sumber : www.ggsl.co.uk, 2017 

b. Pencahayaan Bukaan Dinding 

Pencahayaan bukaan dinding seperti halnya 

dengan jendela adalah memanfaatkan bukaan 

pada dinding untuk menerima cahay alami yang 

masuk untuk menerangsi sebuah ruangan. Bukaan 

dinding dapat berupa lubang ventilasi. Penggunan 

sistem pencahayaan bukaan dinding ini dapat 

mempengaruhi orientasi pada bangunan, karena 

perbedaan terbit dan terbenamnya matahari dari 

arah yang berlawanan. 
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Sumber : www.ggsl.co.uk, 2017 

 

B. Pencahayaan Buatan 

Untuk penerangan pada ruang yang tidak terkena 

pencahayaan secara langsung seperti pada ruang sisa 

atau memang bersyarat tidak menggunakan 

pencahayaan alami serta untuk memenuhi kebutuhan 

pencahayaan pada malam hari sehingga diperlukan 

pencahayaan buatan.  Pencahayaan buatan 

digolongkan atas berbagai jenis sesuai dengan 

intensitas kebutuhan pencahayaan pada ruang 

tersebut. Beberapa jenis lampu yang dapat digunakan 

pada bangunan ini antara lain : 

a.  Lampu TL (Tubular Lamp) / Fluorescent Lamp 

 

 

 

 

 

 

Gambar 45. Lampu TL 

Gambar 44. Rooster 



111 
 

Sumber : www.lighting.philips.com 

Tingkat iluminasi pada lampu TL cukup tinggi 

sehingga lampu ini biasayanya digunakan untuk 

menerangi ruang-ruang servise seperti ruang 

genset, pompa, AHU, Mekanikal Elektrikal, dll.  

b. Lampu SL (Soft Light) / Essential Lamp 

 

 

 

 

 

Gambar 46. Lampu SL 

Sumber : www.nendo.com. 2017 

 

Jika sebelumnya lampu TL memiliki tingkat 

cahaya yang tinggi maka lampu SL merupakan 

kombisani dari lampu TL. Pencahayaan yang 

dihasilkan oleh lampu SL lebih efesian dan lebih 

sejuk karena pantulan cahayanya dan penggunaan 

energi pada lampu SL  tidak sebesar Lampu TL.  

c. Lampu LED (Light Emitting Diode) 
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Gambar 47. Lampu LED 

Sumber : www.astudiarchitect.com, 2017 

 

Sumber : www.astudiarchitect.com, 2016 

Lampu LED adalah lampu yang paling irit dan 

memiliki umur yang lebih panjang daripada jenis 

lampu yang lainya,  sistem kerja pada lampu LED 

hanya memancarkan cahaya dan tidak 

menyebarkan cahaya.  

Fungsi Bangunan 
Kuat Penerangan 

(lux) 

Intensitas Daya 

(Watt / m2) 

Kantor 250 – 350 15 – 30 

Hunian 100 – 250 10 – 20 

Hotel 150 – 300 15 – 30 

Restoran, toko, 

pameran 
200 – 500 20 – 30 

Rumah sakit 150 – 350 15 – 30 

Bioskop, planetarium 150 15 

Ruang komputer, 

pusat perbelanjaan 
500 30 – 50 

Basement, hall, 

koridor, tangga, 

gudang, toilet 

150 – 350 5 – 10 

Tabel 28. Klasifikasi Kuat Penerangan berdasarkan fungsi 

Sumber : Jimmy S., Juwana (2005) 

 

3.2.2.2. Penghawaan 

A. Penghawaan Alami 



113 
 

Merupakan proses mengalirkan udara luar ke 

dalam bangunan melalui bukaan-bukaan pada 

bangunan sehingga terjadi pertukaran udara / sirkulasi 

udara. Berikut adalah beberapa cara untuk 

menciptakan penghawaan alami : 

a. Orientasi bangunan 

Untuk mendapatkan penghawaan alami 

orientasi pada bangunan sangat penting karena 

berpengaruh terhadap arah mata angin yang akan 

masuk kedalam bangunan, maka diperlukan surve 

terlebih dahulu. 

b. Lubang ventilasi 

Lubang ventilasi ini berfungsi untuk menerima 

udara yang masuk kedalam ruang dengan 

menciptakan dua buah lubang ventilasi yang 

berlawanan arah maka akan terjadi pertukaran 

udara/sirkulasi udara didalam ruang tersebut. 
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Gambar 48. sirkulasi pergerakan angin 

Sumber: www.slendroo.blogspot.co.id 

 

B. Penghawaan Buatan 

Jika dalam penggunaan penghawaan alami 

dirasa masih kurang dan sudah merasa tidak nyaman 

maka dibutuhkan penghawaan alami untuk memenuhi 

kebutuhan sirkulasi udara yang dapat menunjang 

kenyamanan thermal dan kualitas udara didalam 

bangunan. Pengawaan buatan dibantu oleh tenaga 

listrik untuk dapat menjalankanya, contoh penghawaan 

alami yang biasa digunakan didalam bangunan adalah 

:  

a. Exhaust Fan 
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Gambar 49. Exhaust fan 

Sumber : www.pinteres.com 

 

Sistem kerja pada Exhousefan dengan 

mengambil udara dari dalam ke ruang luar, sehingga 

udara didalam ruang tetap segar. Biasanya digunakan 

untuk ruang yang memiliki udara yang tidak baik seperti 

kamar mandi, dapur, dll. 

b. Air Conditioner (AC) 

Merupakan penghawaan buatan yang berfungsi 

untuk menciptakan udara yang lebih segar atau dingin 

di dalam ruang. Ada beberapa jenis AC antara lain: 

 AC Central 
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Sumber :  www.daikin-indonesia.blogspot.com 

 

Merupakan jenis AC yang menggunakan unit 

pendingin AHU, Ducting, FCU, Cooling Tower dan 

Chiller yang berfungsi sebagai kompresor, kondensor, 

ekspansi, evaporator. Selain itu juga menggunakan 

bantuan mesin AHU (Air Handing Unit) sebagai alat 

untuk mendinginkan udara dengan air yang mengalami 

pendinginan  melalui sistem pemipaan. AC central biasa 

digunakan untk bangunan besar / tinggi yang memiliki 

kebutuhan pendingin ruangan yang besar seperti hotel, 

apartemen, mall, kantor, dll. 

 AC Split Wall 

 

 

 

 

 

 

    Gambar 50. AC split wall 

          Sumber : www.pinteres.com 

 

skema 11. AC Central 
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Merupakan AC yang paling umum 

digunakan oleh bangunan sedang karena 

perawatanya yang mudah. Sistem kerja AC ini 

dibagi menjadi dua bagian indoor  untuk 

mengeluarkan udara dingin dan outdoor untuk 

tempat mesin. 

 AC Standing Floor 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 51. AC Standing Floor 

Sumber :  www.earlyadopter.com 

 

Merupakan AC yang fleksible karena dapat 

dipindahkan, biasa digunakan untuk acara-acara 

sementara seperti ulang tahun, pernikahan, 

hajatan, dll. 
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3.2.3. Studi Sistem Utilitas 

3.2.3.1. Air Bersih 

Sumber air bersih pada umumnya menggunakan 

PAM (Perusahaan Air Minum) yang dikelola oleh 

pemerintah kemudian disalurkan melalui pipa menuju 

ke lokasi yang dikelola oleh pemerintah. Sistem 

distribusi air terdapat dua jenis yaitu: 

a. Sistem Up-Feed 

Mendistribusikan air bersih langsung dari tangki 

bawah (ground tank = sebagai penyimpanan air bersih) 

naik menuju ke ruangan yang dibantu oleh dorongan 

pompa air.  

b. Sistem Down-Feed 

Pada bangunan Asrama Stikes Telogorejo 

Semarang disini menggunakan sistem down-feed , 

dalam sistem ini air bersih ditampung kedalam ground 

tank  dan langsung di distibusikan menuju ke roof tank 

(tangki atas). Kemudian dengan memanfaatkan gaya 

gravitasi air bersih akan disalurkan menuju ke seluruh 

bangunan. 

 

 

 

Sumber Air Bersih Water Supply 

Seluruh 

bngunan 

Plumbing 

Tandon 

Bawah 

Pompa 

Listrik 

Tandon 

Atas 
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Sumber : Analisis pribadi, 2017 

 

Kebutuhan air bersih pada bangunan Asrama 

mahasiswa dianalisis berdasarkan data berikut : 

Fungsi Bangunan Unit 
Kebutuhan 

(liter) 

Apartemen Orang 135 – 225 

Bioskop / Teater Kursi 15 

Hotel Orang 185 – 225 

Kantor Orang 45 – 90 

Restoran / Kafetaria Kursi 70 

Rumah sakit 
Tempat 

tidur 
280 – 470 

Sekolah tanpa asrama 
Murid 

45 – 90 

135 - 225 Sekolah dengan asrama 

Tabel 29.Kebutuhan air berdasarkan satuan fungsi bangunan 

Sumber : Jimmy S. dan Juwana, 2005 

 

Berdasarkan data di atas, tidak disebutkan untuk 

kebutuhan air di dalam asrama, sehingga 

menggunakan asumsi kebutuhan air di sekolah dengan 

asrama – sekolah tanpa asrama kebutuhan = 90 – 135 

liter. Sehingga dapat dihitung kebutuhan air sebagai 

berikut : 

a. Kebutuhan air bersih harian 

skema 12. sistem utilitas down feed 



120 
 

 

Keterangan : 

Q = Kebutuhan air bersih rata–rata per hari (liter/hari) 

n= Jumlah penguni asrama/mahasiswa  

Q = (374 x 135 liter)  

Q = 50.490 liter / hari 

Untuk mengatasi kebutuhan tambahan kebutuhan air 

bersih seperti kebocoran, penyiraman taman, dll. Maka 

diasumsikan  tambahan  sebesar 30% sebagai berikut : 

 

Perhitungan : 

Qd = (100% + 10% ) x Q 

 = 120% x 50.490 liter / hari 

 =  66.588 liter / hari 

 = 66,58 m3 / hari 

b. Kebutuhan air bersih rata – rata per jam 

 

Keterangan : 

Qh = Kebutuhan air bersih rata–rata / jam (liter/menit) 

T  = Rentan waktu pemakaian (rentan waktu 

pemakaian  asrama setiap 10 jam). 

Qh  = Qd / T 

Q = n x kebutuhan air per hari 

Qd = (100% + 20%) x Q 

Qh = Qd / T 
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Qh = 66,588 m3 / 10 

Qh  = 6.658 liter / menit 

c. Kebutuhan air pada jam puncak 

 

Qhmax  = Kebutuhan air jam puncak (liter / menit) 

C  = Koefisien Maksimum 1,5 – 2,0 

Qhmax  = C x Qh 

 Qhmax = 2 x 6.658 liter / menit 

 Qhmax = 13.316 liter / menit 

 Qhmax = 13,31 m3 / menit 

d. Volume ground tank 

 

Vgt = 30 % x 66.580 liter 

Vgt = 19.974 liter  

Vgt = 19,97 m3 

Vgt = 20 m3  

e. Volume kebutuhan tandon atas  

 

 Vta = 70 % x 66.580 liter 

 Vta = 46.606 liter  

 Vta = 46,60 m3 

 Vta = 47 m3  

Qhmax = C x Qh 

 

Vgt = 30 % x Qd 

 

Vta = 70 % x Qd 
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f. Daya pompa 

𝐻𝑡 = h x n x 1,3 

 𝐻𝑡 = 4 x 4 x 1,3 

 𝐻𝑡 = 20,8 meter 

Keterangan : 

𝐻𝑡 = jarak pompa ke tandon atas 

ℎ   = jarak lantai ke lantai (m) 

𝑛  = jumlah lantai 

 

Keterangan :  

P = daya pompa (kilo watt) 

𝛾  = berat jenis air (1 kg / liter) 

𝑁  = efisiensi pompa (0,65) 

𝑄ℎ𝑚𝑎𝑥= Kebutuhan air pada jam puncak (liter/ jam) 

𝑃 =  
0,163 𝑥 1,2 𝑥 13,31 m3 𝑥 20,8m 𝑥 1𝑘𝑔/𝑙𝑖𝑡𝑒𝑟

0,65
 𝑘𝑊 

 𝑃 = 83,30 kW 

 

3.2.3.2. Sistem Pengolahan Limbah 

Pengolahan limbah didalam asrama dibedakan 

menjadi tiga jenis limbah yaitu : 

a. Jaringan Limbah Cair  

𝑃 =  
0,163 𝑥 1,2 𝑥 𝑄ℎ𝑚𝑎𝑥 𝑥 𝐻𝑡 𝑥 𝛾

𝑁
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Sebelum pembuangan limbah cair dialirkan ke 

dalam bak penampung terlebih dahulu kemudian di 

olah menggunakan filter organik dan hasil airnya 

akan digunakan untuk menyiram tanaman maupun 

dibuang ke saluran kota melalui bak kontrol. 

 

 

 

 

Sumber : Analisis pribadi, 2017 

 

b. Limbah Padat  

Limbah padat pada bangunan asrama ini adalah 

kotoran manusia, pengolahan limbah padat 

menggunakan bio septicktank. Proses jalanya bio 

septictank sebagaiberikut: 

 Limbah masuk kedalam pipa IN 

 Limbah melalui media filter 

 Limbah akan diolah dengan honey comb 

(anaerob system) 

 Limbah diolah kembali dengan media bioball  

penghancur limbah 

Saluran Kota 

Bio 
Filtration  

Limbah Cair 

Penyiraman tanaman 

Bak 
penampung 

skema 13. jaringan limbah cair 
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 Limbah akan cair kemudian melewati media 

pembunuh bakteri 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

c. Air Hujan 

Air hujan akan langsung mengalir ke talang 

yang menuju ke bak penampungan (ground tank) . 

air hujan yang ditampung dapat digunakan kembali 

tanpa melalui filtrasi, bisa juga untuk flush toilet. 

 

 

 

Ground Tank Air Hujan Toilet Talang 

skema 14. jaringan limbah padat 

Sumber : Analisis pribadi, 2017 

 

skema 15.Jaringan air hujan 

Sumber : Analisis pribadi, 2017 

 

Bio 

Septictank 

Limbah 

Padat 

Filter 

Disinfektan 

Bak 

Kontrol 

Saluran Pembuangan 
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3.2.3.3. Pengolahan Sampah 

Pengolahan sampah pad bangunan dibedakan 

beberapa macam sebagai berikut : 

a. Pengumpulan melalui tempat sampah 

Sampah organik dan anorganik yang berasal 

dari penghuni asrama akan dibuang kedalam tempat 

sampah yang diletakkan di masing-masing kamar 

asrama. Kemudian sampah tersebut akan 

dikumpulkan oleh petugas kebersihan bangunan 

menuju ke bak sampah utama yang akan di angkut 

menuju ke Tempat Pembuangan Akhir.  

b. Memasukkan ke dalam Lubang Biopori 

Sampah organik di masukkan kedalam lubang 

biopori kemudian akan dijadikan sebagai sumber 

energi bagi organisme tanah untuk melakukan 

kegiatanya dengan proses dekomposisi, sampah 

yang sudah melalui proses tersebut dikenal sabagi 

kompos. Selain itu lubang biopori berfungsi sebagai 

penyerapan air tanah. Lubang biopori memiliki 

ukuran diameter 10cm kedalaman 70cm, berada di 

beberapa titik lahan terbuka hijau. 
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3.2.3.4. Pemadam Kebakaran 

Sitem pemadam atau penanggulagan bahaya 

kebakaran didalam asrama ada dua jenis yaitu :  

a. Penanggulangan pasif 

Penanggulang pasif pada bangunan asrama ini 

dengan menggunakan bahan material dan struktur 

yang tahan api. Selain itu ada beberapa faktor 

pendukung lainya yang dapat bekerja secara pasif, 

sebagai berikut :  

 Tangga Darurat 

Merupakan tangga yang digunakan untuk 

melarikan diri keluar bangunan tanpa melalui pintu 

masuk / entrance pada bangunan. Bahan material 

menggunakan core yang mempunyai ketahanan 

dengan api. 

 

 

 

Gambar 52. Proses pengomposan 

Sumber : www.biopori.com, 2017 
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 Smoke detector dan Sprinkler 

Smoke detector bekerja untuk merespon asap 

yang berlebihan didalam ruangan, kemudian setelah 

terdeteksi adanya bahaya kebakaran makan 

sprinkler akan mengeluarkan air diatas plafond. Alat 

ini ditujukan untuk kebakaran dengan intensitas 

yang rendah dan tidak bisa memadamkan api yang 

sangat besar.  

 

 

 

 

 

 

 

b. Penanggulangan aktif 

Penanggulangan aktif menggunakan bantuan 

secara langsung dari penghuni asrama untuk 

memadakan kebakaran yang sedang terjadi. Alat 

pemadam kebakaran tersebut biasanya diletakkan 

Gambar 53. Tangga darurat 

Sumber : www.bestananda.blogspot.co.id 

 

Gambar 54.Smoke detector dan Sprinkler 

Sumber : www.treehugger.com 
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pada setiap sudut lantai pada bangunan, berikut 

alat-alat yang biasa digunakan untuk memadamkan 

kebakaran. 

 APAR (Alat Pemadam Api Ringan) 

Alat pemadam kebakaran yang berisi gas NO2 

/ Nitrogen yang berfungsi untuk menahan api. 

Bentuk APAR tabung vakum berwarna merah yang 

diletakkan disudut setiap lantai bangunan atau 

daerah servis yang rawan dengan kebakaran. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Hydrant 

terdapat dua zona ruang untuk meletakkan 

Hydrant pada bangunan yaitu: 

- Hydrant bangunan  

Gambar 55. APAR (Alat Pemadam Api Ringan) 

sumber : www.teklabkelompok5.blogspot.co.id 
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Diletakkan di dalam bangunan yang memiliki 

luasan ± 800 m2 karena panjang selang yang 

sangat panjang yakni 30m. Hydrant diletakkan 

dengan jarak 35m .  

- Hydrant  halaman / pekarangan 

Diletakkan diruang luar untuk 

mengantisipasi jika terjadi kebakaran diluar 

bangunan. 

 

 

 

 

 

   sumber : Analisis pribadi, 2017 

 

3.2.3.5. Sistem Telekomunikasi 

Jaringan instalasi pada sistem telekomunikasi 

menggunakan jaringan fiber ptik yang dilapisi pipa PVC 

kemudian ditanam kedalam tanah dan disebarkan 

kepada pengguna jaringan fiberobtik lainya, ada dua 

jenis jaringan telekomunikasi yang dibedakan 

berdasarkan pada jaraknya yaitu : 

a. Sistem telekomunikasi internal 

Alarm Kebakaran 

Sprinkler 

Smoke 

Detector 

Petugas pemadam kebakaran, 

APAR, Hydrant 

skema 16. jaringan pemadam kebakaran 
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Merupakan telekomunikasi yang digunakan 

didalam atau masih pada jangkauan satu bangunan, 

sistem ini biasa digunakan antar pengelola dan 

penghuni asrama. Misalnya pada jaringan telepon, 

internet, dll. 

b. Sistem telekomunikasi eksternal 

Merupakan telekomunikasi yang digunakan 

dalam jangkauan bangunan dan luar bangunan, sistem 

ini biasa digunakan antara pihak pengelola bangunan 

dengan pihak luar banguanan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.3.6. Elektrikal 

Energi listrik yang sudah ada pada lokasi 

menggunakan jaringan PLN, jaringan PLAN tersebut 

akan digunakan sebagai sumber elektrikal pada 

skema 17. sistem telekomunikasi 

Sumber : Analisis pribadi, 2017 
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asrama. Untuk mengatasi permasalahan pemadaman 

listrik oleh pihak PLN maka perlu adanya genset 

sebagai tambahan elektrikal pada asrama. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.3.7. Sistem Transportasi Vertikal 

Bangunan asrama mahasiswa ini lebih dari dua 

lantai sehingga membutuhkan sistem transportasi 

vertikal. Ada dua macam sistem transportasivertikal 

pada bangunan yang akan digunakan meliputi:  

a. Tangga 

Merupakan transportasi vertikal yang paling 

umum digunakan didalam bangunan bertingkat, 

karena tidak membutuhkan energi listrik sehingga 

lebih hemat dan ramah lingkungan.   

 

 

skema 18. sistem elektrikal 

Sumber : Analisis pribadi, 2017 

 

Main distribution Panel (MDP) 

Sumber Listrik (PLN) 

Switch 

Control 

Trafo 

Box Meteran 

Ruangan  Ruang Sub Ditribution Panel (SDP) 

Genset  

Gambar 56. Sistem 
transportasi vertikal 

tangga 

Sumber: 
www.pinterest.com 



132 
 

 

 

 

 

 

b. Ramp 

merupakan sirkulsi vertikal dengan kemiringan 

maksimal 1:12 dengan permukaan yang rata. Ramp 

biasa digunakan sebagai sirkulasi untuk penderita 

disabilitas  selain itu juga bisa digunakan untuk 

mengangkut barang dari lantai satu kelantai 

berikutnya. 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.3.8. Sistem Penangkal Petir 

Sistem penangkal enangkal petir merupakan 

sebuah perlindungan bangunan dari sambaran petir. 

Sistem penangkal petir ini biasa digunakan untuk 

Gambar 57. Sistem transportasi vertikal Ramp 

Sumber : www.pinterest.com 
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bangunan dengan jumlah lantai lebih dari satu. Sistem 

penangkal petir bekerja secara aktif dengan 

melepaskan ion positif petir tidak menyambar 

bangunan, jika terjadi sambaran aliran listrik, 

penangkal petir akan menyalurkan aliran listrik menuju 

ke tanah. Jenis penangkal petir yang akan digunakan 

adalah sistem franklin/konvensional karena tidak 

mengandung radio aktif yang dapat membahayakan 

manusia di sekitar bangunan. Sistem konvensional 

memiliki kekurangan dalam jangkauan jarak yang 

kurang jauh. 

 

3.2.3.9. Sistem Keamanan 

Sistem keamanan pada bangunan dibedakan 

menjadi dua sistem yaitu : 

a. Sistem Keamanan Aktif 

Merupakan keamanan dengan memakai jasa 

satpam yang bekerja untuk menjaga dan 

mengawasi segala kegiatan didalam kawasan 

gedung asrama secara langsung.  

b. Sistem Keamanan Pasif  

Merupakan sistem keamanan dengan 

memakai teknologi bernama CCTV, teknologi 
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tersebut bekerja untuk memonitoring segala 

aktifitas pada bangunan yang bersifat publik (selain 

kamar asrama). CCTV akan merekam secara 

langsung yang akan di tayangkan kedalam monitor 

dan dijaga oleh satpam. 

 

3.2.4. Studi Pemanfaatan Teknologi 

Teknologi yang digunakan pada bangunan asrama mahasiwa 

stikes telogorejo semarang merupakan teknologi yang berbasis 

pemanfaatan sumber daya alam pada bangunan. 

 Teknologi Panel Surya 

 

 

 

 

 

 

 

 

Merupakan sebuah teknologi yang dapat 

mengkonversi secara langsung cahaya matahari menjadi 

listrik, panel surya juga dikenal dengan fotovoltaik. Saat 

terkena paparan sinar matahari umumnya satu sel surya 

    Gambar 58. Pemasangan panel surya 

Sumber : www.rumah.com 
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komersial menghasilkan tegangan dc sebesar 0,5 volt - 1 

volt, dan arus short-circuit dalam skala  milliampere per 

cm2. Besar tegangan dan arus yang dihasilkan tidak cukup 

untuk memenuhi kebutuhan aplikasi, sehingga 

membutuhkan beberapa sel surya disusun secara seri 

membentuk modul surya. Satu modul surya biasanya terdiri 

dari 28-36 sel surya, dan total menghasilkan tegangan dc 

sebesar 12 V dalam kondisi penyinaran standar (Air Mass 

1.5). Modul surya tersebut dapat disusun secara paralel 

atau seri untuk memperbesar total tegangan dan arus 

outputnya sesuai dengan kebutuhan daya listrik yang akan 

digunakan. Gambar dibawah menunjukan ilustrasi dari 

modul surya. 
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Struktur Sel Surya 
 
Perkembangan teknologi panel surya semakin 

meningkat dengan adanya berbagai macam inovasi baru. 

Inovasi – inovasi itu disebut sel surya generasi satu, dua, 

tiga dan empat, dengan struktur atau bagian-bagian 

penyusun sel yang berbeda. Panel surya yang biasa 

digunakan adalah berbasis material silikon yang secara 

umum mencakup struktur dan cara kerja sel surya generasi 

pertama (sel surya silikon) dan kedua (thin film/lapisan 

tipis). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 59. Modul panel surya 

Sumber : www.teknologisurya.wordpress.com 
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Gambar tersebut menunjukkan lapisan – lapisan 

didalam panel suraya, berikut nama dan kegunaan dari 

masing – masing lapisan pada panel surya : 

1. Substrat/Metal backing 

Merupakan material yang menopang seluruh 

komponen sel suryaserta memiliki sifat konduktifitas 

listrik yang baik karena berfungsi sebagai kontak 

terminal positif sel surya, material yang digunakan 

berupa metal atau logam seperti aluminium atau 

molybdenum.  

2. Material semi-konduktor 

Merupakan bagian inti dari sel surya yang 

biasanya mempunyai tebal sampai 1-3 mikrometer 

untuk sel surya lapisan tipis. Material semikonduktor 

bertugas untuk menyerap cahaya dari sinar matahari. 

Pada gambar tersebut, material semikonduktor yang 

digunakan adalah silikon, biasa digunakan untuk 

industri elektronik. Sedangkan untuk sel surya lapisan 

tipis, material semikonduktor yang umum digunakan 

Gambar 60. Detail lapisan panel surya 

Sumber : www.teknologisurya.wordpress.com 
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dan telah masuk pasaran yaitu contohnya material 

Cu(In,Ga)(S,Se)2 (CIGS), CdTe (kadmium telluride), 

dan amorphous silikon, disamping material-material 

semikonduktor potensial lain yang dalam sedang 

dalam penelitian intensif seperti Cu2ZnSn(S,Se)4 

(CZTS) dan Cu2O (copper oxide). 

3. Kontak metal / contact grid 

Selain substrat sebagai kontak positif, diatas 

sebagian material semikonduktor biasanya dilapiskan 

material metal atau material konduktif transparan 

sebagai kontak negatif. 

4. Lapisan anti-reflektif 

Merupakan lapisan yang berfungsi untuk 

meminimalisir refleksi cahaya matahari agra dapat 

mengoptimalkan cahaya yang diserap oleh 

semikonduktor. Material anti-refleksi merupakan 

material tipis yang bekerja sebagai reklatif optik 

antara semi-konduktor dan udara yang menyebabkan 

cahaya dibelokkan ke arah semi-konduktor sehingga 

mengurangi cahaya yang dipantulkan kembali. 

5. Enkapsulasi / cover glass 

Bagian ini berfungsi sebagai enkapsulasi untuk 

melindungi modul surya dari hujan atau kotoran. 
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Cara kerja sel surya 

Sel surya konvensional bekerja menggunakan prinsip p-

n junction, yaitu junction antara semikonduktor tipe-p dan 

tipe-n. Semikonduktor ini terdiri dari ikatan-ikatan atom yang 

dimana terdapat elektron sebagai penyusun dasar.  Ilustrasi 

dibawah menggambarkan junction semikonduktor tipe-p dan 

tipe-n. 

 

 

 

 

 

 

 

Peran dari p-n junction ini adalah untuk membentuk 

medan listrik sehingga elektron (dan hole) bisa diekstrak 

oleh material kontak untuk menghasilkan listrik. Ketika 

semikonduktor tipe-p dan tipe-n terkontak, maka kelebihan 

elektron akan bergerak dari semikonduktor tipe-n ke tipe-p 

sehingga membentuk kutub positif pada semikonduktor 

tipe-n, dan sebaliknya kutub negatif pada  semikonduktor 

tipe-p. Akibat dari aliran elektron dan hole ini maka 

Gambar 61. Junction semikonduktor 
tipe-p dan tipe-n 

Sumber : 
www.teknologisurya.wordpress.com 
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terbentuk medan listrik yang mana  ketika cahaya matahari 

mengenai susuna p-n junction ini maka akan mendorong 

elektron bergerak dari semikonduktor menuju kontak 

negatif, yang selanjutnya dimanfaatkan sebagai listrik, dan 

sebaliknya hole bergerak menuju kontak positif menunggu 

elektron datang, seperti diilustrasikan pada gambar 

dibawah. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.5. Analisis Pemilihan Lokasi 

Lokasi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Telogorejo yang 

berada di Kota semarang, tepatnya di Jl. Yos Sudarso 

Semarang yang mengahadap ke jalan sekunder menuju ke 

Kota Kendal atau Demak. Untuk menciptakan tujuan dari 

proyek ini yaitu memudahkan anggota mahasiswa baru dalam 

masa pengenalan serta adaptasi di wilayah tersebut dan 

memudahkan pihak Institusi untuk mengawasi anak didik 

Gambar 62. Proses teknologi panel surya 

Sumber : www.teknologisurya.wordpress.com 
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mereka di dalam maupun luar perkuliahan, sehingga proyek ini 

akan tetapa berada di kawasan STIKES Telogorejo Semarang 

(BWK III, Semarang Barat - Semarang Utara) kelurahan 

karangayu. 

3.2.5.1. Kecamatan Semarang Barat (BWK III) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 63. Peta Kecamatan Semarang Barat (BWK III)  

Sumber : www.semarangkota.go.id, 2017 

 

Potensi Kecamatan Semarang Barat : 

 Memiliki aksesibilitas yang mudah dan memadai 

sebagai wilayah urban metropolitan berupa jalan 

arteri primer dan arteri sekunder. 

 Dekat dengan pusat kota yang memiliki fasilitas 

utama untuk perdagangan dan jasa, sehingga 

mempermudah akomodasi. 

Keterangan : 

1. Kelurahan Ngemplak Simongan 

2. Kelurahan Manyaran 

3. Kelurahan Krapyak 

4. Kelurahan Kalibanteng Kulon 

5. Kelurahan Gisikdrono 

6. Kelurahan Bojong Salaman 

7. Kelurahan Cabean 

8. Kelurahan Karangayu 

9. Kelurahan Krobokan 

10. Kelurahan Kalibanteng Kidul 

11. Kelurahan Tambakharjo 

12. Kelurahan Salaman Mloyo 

13. Kelurahan Bongsari 

14. Kelurahan Tawangmas 

15. Kelurahan Tawangsari 

16. Kelurahan Kembangarum 

 

 

Keterangan : 

17. Kelurahan Ngemplak Simongan 

18. Kelurahan Manyaran 

19. Kelurahan Krapyak 

20. Kelurahan Tambakharjo 

21. Kelurahan Kalibanteng Kidul 

22. Kelurahan Kalibanteng Kulon 

23. Kelurahan Gisikdrono 

24. Kelurahan Bongsari 

25. Kelurahan Cabean 

26. Kelurahan Bojong Salaman 

27. Kelurahan Salaman Mloyo 

28. Kelurahan Karangayu 

29. Kelurahan Krobokan 

30. Kelurahan Tawangmas 

31. Kelurahan Tawangsari 

32. Kelurahan Kembangarum 
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 Infrastruktur dan jaringan utilitas yang memadai masih 

belum merata. 

Kendala Kecamatan Semarang Barat : 

 Tingkat kemacetan, polusi udara, dan kebisingan 

yang cukup tinggi. 

 Tahun 2016 banyak terjadi pembangunan fasilitas 

umum dan fasilitas sosial yang meningkatkan level 

urbanisme dan kejenuhan penduduk. 

 Merupakan daerah lereng II (kemiringan 2%-15%) 

menyulitkan aksesibilitas urban seperti sepeda dan 

pejalan kaki. 

3.2.5.2. Kelurahan Karangayu 

 Memiliki luas 66,108 ha 

 Jumlah penduduk ± 9.187 dengan kepadatan ± 139 

jiwa/ha 

 Jumlah permukiman penduduk : 1.740 

 Jumlah sekolah dasar (SD) : 5 

 Jumlah transportasi : 

- Motor  : 610 

- Mobil  : 61 

- Taxi  : 0 

- Bus  : 0 

- Angkot  : 26 



143 
 

Kebutuhan kualitas : 

Jangkauan Kampus  Seberapa dekat jarak kampus dengan 

asrama agar memudahkan jangkuan penghuni asrama dengan 

kampus. 

Aksesibilitas?  Bagaimana keadaan aksesibilitas dari dan ke 

area tersebut.  

Jaringan infrastruktur dan utilitas?  Sejauh mana infrastruktur 

dan utilitas memadai. 

 

 

3.2.6. Analisis Pemilihan Tapak 

3.2.6.1. Studi Luas Tapak 

a. Regulasi Semarang Barat (BWK III) 

Kawasan jalan arteri primer : 

 Koefisien Dasar Bangunan (KDB)  maksimal 60 % 

 Koefisien Luas Bangunan (KLB)  maksimal 2,4 (4 

lantai) 

b. Luas Kebutuhan Lahan 

= Luas Total Bangunan ÷ KLB 

= 9.102,06 m2 ÷ 2,4 

= 3.792,525 m2 

c. Luas Lantai Dasar 

= KDB 60% x Luas kebutuhan lahan 

= 60% x 3.792,525 m2 
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= 2.275,515 m2 

d. Jumlah Lantai Bangunan 

= Luas Total bangunan x Luas Lantai Dasar 

= 9.102,06 m2 ÷ 2.275,515 m2 

= 4 Lantai  

e. Luas Ruang Terbuka 

= Luas kebutuhan lahan  – Luas lantai dasar 

= 3.792,525 m2 – 2.275,515 m2 

= 1.517,01 m2 

f. Luas Ruang Terbuka Hijau (RTH) 

= 40% x Luas ruang terbuka 

= 40% x 1.517,01 m2 

= 606,804 m2 

g. Luas Total Keseluruhan 

= luas lahan + luas parkir + ruang terbuka  

= 3.792,525 m2 + 2.206,5 m2  + 1.517,01 m2 

= 7.516,025 m2 

 

3.2.6.2. Alternatif Tapak 

a. Alternatif Tapak A 

Lokasi : Jl. YOS Soedarso  
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Gambar 65. Peta udara tapak A 

Sumber : Google map 

Gambar 64. Peta tapak A 

Sumber : Autocad peta semarang 2007 

Keterang : 

Lokasi Tapak A 

Lokasi Kampus Stikes Telogorejo Semarang 

Lokasi pemilim lahan. Showroom mitsubishi. 
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ASPEK KEKUATAN ALAMI 

Iklim Beriklim tropis lembab dengan suhu rata-rata 

berkisar antara 25°C – 34°C. 

Topografi 
Sebagian besar berjenis tanah keras Aluvial 

Hidromorf Grumosol (Abu-abu tua) yang memiliki 

kemiringan 2% - 15% 

Vegetasi Memiliki potensi untuk ditanami tanaman tahunan 

dan tanaman hortikultura. 

Potensi Sumber 

Air 

Sumber air bersih berasal dari PDAM 

Arah Angin Dominan arah Tenggara  Barat laut 

Keadaan 

Lingkungan 

Tapak berupa pertokoan dan berada di jalan arteri 

primer (Jl. Yos Soedarso)  

ASPEK KEKUATAN BUATAN 

Peraturan 

Pemerintah 

Peraturan daerah kota Semarang nomor 14 tahun 

2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 

(RTRW) kota Semarang tahun 2011-2031 dan 

Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK) nomor 8 

tahun 2004 tentang BWK III (Kecamatan Semarang 

Utara dan Semarang Barat) tahun 2000 – 2010. 

Regulasi 
KDB : max. 60% 

KLB : 2,4 

GSB Jl. YOS Soedarso : 23 m 

Fungsi dan Hirarki 

 Pusat perkantoran, perdagangan, dan jasa. 

 Pusat transportasi udara dan transportasi laut 

 Pusat pelayanan kota 

 Sub pusat pelayanan kota ; perdagangan dan 

jasa, pendidikan, kesehatan, peribadatan, 

pelayanan umum 

ASPEK AMENITAS ALAMI 

View 
View from site ; view yang terlihat dari tapak berupa 

pertokoan,kampus, rumah duka, jalan raya, dan 

permukiman penduduk. 
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View to site ; view yang terlihat dari Jl. Yos Soedarso 

adalah lahan kosong, Show room, pom bensin, 

permukiman 

Topografi Relatif datar dengan kemiringan lahan 0 – 2 %. 

Air 
Curah hujan sebesar 126 m3 per tahun dan tingkat 

kelembaban 50% hingga 70%. Dengan periode 

bulan basah bulan November hingga bulan April. 

ASPEK AMENITAS BUATAN 

Jaringan Kota / 

Kawasan 

 Berada di depan jalan arteri primer (Jl. YOS 

Soedarso) 

 Terapat jaringan listrik, jaringan telepon, 

jaringan drainase tertutup, dan sampah. 

Citra Arsitektural 

Bangunan di sekitar tapak dominan pertokoan 

dengan style arsitektur modern. Permukiman 

penduduk disekitar jalan Puspowarno Tengah 

memiliki karakter arsitektur modern dan arsitektur 

jawa. 
 

Tabel 30. Analisis kekuatan dan amenitas eksisting tapak 

Sumber : Analisis Pribadi, 2017 

 

 

Potensi Alternatif Tapak A : 

 Lokasi berada didepan kampus Stikes Telogorejo 

Semarang. 

 Kepemilikan tanah milik Mitsubishi dengan lahan 

yang masih kosong, biasa digunakan untuk parkir 

truk. 

 Lokasi berada di jalan arteri primer dengan lebar 20 

meter sehingga mempermudah aksesibilitas. 
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 Terletak di daerah komersial jasa dan perdagangan, 

memudahkan mahasiswa untuk memenuhi 

kebutuhan yang tidak disediakan didalam asrama. 

 Dekat dengan pusat wisata separang seperti PRPP, 

Pantai marina, Meero Koco, dll. Dapat digunakan 

untuk refreshing mahasiswa. 

 Memiliki vegetasi lingkungan yang memadai. 

Kendala Alternatif Tapak A : 

 Kandungan air didalam tanah yang cukup tinggi 

karena berada didaerah dekat pantai. 

 

b. Alternatif Tapak B 

Lokasi : Jl. Jendral Sudirman  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 66. Peta tapak B 

Sumber : Autocad peta semarang 2007 
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Gambar 67. Peta udara tapak B 

Sumber : Google earth pro, diakses 1 Maret 2016 

ASPEK KEKUATAN ALAMI 

Iklim Beriklim tropis lembab dengan suhu rata-rata 

berkisar antara 25°C – 34°C. 

Topografi Sebagian besar berjenis tanah keras Aluvial 

Hidromorf Grumosol (Abu-abu tua) yang memiliki 

kemiringan 2% - 15% 

Vegetasi Memiliki potensi untuk ditanami tanaman tahunan 

dan tanaman hortikultura. 

Potensi Sumber 

Air 

Sumber air bersih berasal dari PDAM 

Arah Angin Dominan arah Tenggara  Barat laut 

Keterang : 

Lokasi Tapak B 

Lokasi Kampus Stikes Telogorejo Semarang 

Lokasi permukiman warga sekitar 
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Keadaan 

Lingkungan 

Tapak berupa pertokoan dan berada di jalan arteri 

primer (Jl. Yos Soedarso)  

ASPEK KEKUATAN BUATAN 

Peraturan 

Pemerintah 

Peraturan daerah kota Semarang nomor 14 tahun 

2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 

(RTRW) kota Semarang tahun 2011-2031 dan 

Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK) nomor 8 

tahun 2004 tentang BWK III (Kecamatan Semarang 

Utara dan Semarang Barat) tahun 2000 – 2010. 

Regulasi KDB : max. 60% 

KLB : 2,4 

GSB Jl. YOS Soedarso : 23 m 

Fungsi dan Hirarki  Pusat perkantoran, perdagangan, dan jasa. 

 Pusat transportasi udara dan transportasi laut 

 Pusat pelayanan kota 

 Sub pusat pelayanan kota ; perdagangan dan 

jasa, pendidikan, kesehatan, peribadatan, 

pelayanan umum 

ASPEK AMENITAS ALAMI 

View View from site ; view yang terlihat dari tapak berupa 

pertokoan,kampus, rumah duka, jalan raya, dan 

permukiman penduduk. 

View to site ; view yang terlihat dari Jl. Yos Soedarso 

adalah lahan kosong, Show room, pom bensin, 

permukiman 

Topografi Relatif datar dengan kemiringan lahan 0 – 2 %. 

Air Curah hujan sebesar 126 m3 per tahun dan tingkat 

kelembaban 50% hingga 70%. Dengan periode 

bulan basah bulan November hingga bulan April. 

ASPEK AMENITAS BUATAN 

Jaringan Kota / 

Kawasan 

 Berada di depan jalan arteri primer (Jl. YOS 

Soedarso) 

 Terapat jaringan listrik, jaringan telepon, 

jaringan drainase tertutup, dan sampah. 

Citra Arsitektural Bangunan di sekitar tapak dominan pertokoan 

dengan style arsitektur modern. Permukiman 

penduduk disekitar jalan Puspowarno Tengah 
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memiliki karakter arsitektur modern dan arsitektur 

jawa. 
Tabel 31. Analisis kekuatan dan amenitas eksisting tapak 

Sumber : Analisis Pribadi, 2017 

 

Potensi Alternatif Tapak B : 

 Lokasi berada dibelakang kampus Stikes Telogorejo 

Semarang. 

 Lokasi berada di jalan arteri primer dengan lebar 20 

meter sehingga mempermudah aksesibilitas. 

 Terletak di daerah komersial jasa dan perdagangan, 

memudahkan mahasiswa untuk memenuhi 

kebutuhan yang tidak disediakan didalam asrama. 

 Dekat dengan pusat wisata separang seperti PRPP, 

Pantai marina, Meero Koco, dll. Dapat digunakan 

untuk refreshing mahasiswa. 

 Memiliki vegetasi lingkungan yang memadai. 

Kendala Alternatif Tapak B : 

 50% tanah yang akan dibangun milik warga yang 

sudah terbangun, sehingga harus menggusur rumah” 

tersebut. 

 Kandungan air didalam tanah yang cukup tinggi 

karena berada didaerah dekat pantai. 
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Berdasarkan potensi dan kendala pada alternatif tapak, maka dapat 

disimpulkan : 

 
Tabel 32. Pemilihan alternatif berdasarkan kekuatan, amenitas, potensi, dan kendala 

Sumber : Analisis Pribadi, 2017 

 

BAB IV  

PROGRAM ARSITEKTUR 

 

4.1  Konsep Program 

4.1.1  Aspek Citra  Arsitektural 

Citra arsitektural pada bangunan “asrama stikes 

telogorejo semarang” adalah konsep yang dapat 

menyampaikan pesan dan kesan bagi penguninya. Pesan dan 

kesan tersebut diwujudkan dari citra fungsi maupun citra visual 

Kriteria Bobot Alternatif Tapak A Alternatif Tapak B 

Skor Skor x bobot Skor Skor x bobot 

Jarak antara 

kampus dengan 

asrama 

25 % 10 2,5 10 2,5 

Jaringan 

infrastruktur dan 

utilitas lingkungan 

30 % 8 2,4 7 2,1 

Aksesibilitas pada 

tapak dan di luar 

tapak 

30 % 9 2,7 9 2,7 

Kepemilikan tanah 15 % 5 0,75 5 0,75 

TOTAL   8,35  8,05 


