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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Projek 

Pada sekarang ini, kota Semarang beriringan dengan tumbuhnya 

fenomena perkembangan pusat-pusat perbelanjaan modern (mall) yang lebih 

didasarkan pada ekonomi padat modal dan kurang mendasarkan pada potensi 

ekonomi rakyat. Dengan begitu, keberadaan pasar modern ini dapat mengancam 

eksistensi dari pasar tradisional, mengurangi pangsa pasar bagi pasar tradisional, 

kurangnya pemberdayaan terhadap potensi ekonomi masyarakat, dan lainnya. 

Pasar tradisional memiliki nilai kesejarahan terhadap perkembangan kota 

serta memiliki keterkaitan nilai kemasyarakatan, terkait dengan rasa Emotional 

Cultural, dan menjadi identitas keunikan lokal (Local Genious). Diperlukan upaya 

pelestarian obyek bangunan. Terutama untuk bangunan, elemen konstruksi, detail 

ornamental yang spesifik. Dan terkait pula pelestarian kemasyarakatan 

merupakan upaya menumbuhkan sikap kepedulian dan memberdayakan potensi 

para pedagang untuk ikut menjaga, merawat, memelihara dan melindungi obyek 

warisan budaya berupa pasar tradisional. 

Sehubungan dengan pemilihan lokasi yang ada di Kabupaten Kendal 

karena lokasi tersebut menimbulkan pergerakan populasi atau orang, transportasi 

yang cukup padat serta dekat dengan konsentrasi industri manufaktur dan wilayah 

permukiman. Potensi tersebut memunculkan pengembangan terhadap daerah 

Hinterland sebagai upaya pemerataan pembangunan dari segi ekonomi. 
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1.2 Tujuan Pembahasan 

1.2.1 Tujuan Umum dan Tujuan Khusus 

1.2.1.1 Tujuan Umum 

- Menjadikan pasar tradisional-modern yang memiliki ciri khas sesuai 

dengan budaya daerah Kendal. Sebagai wujud pelestarian terhadap 

budaya lokal. 

- Menjadikan bangunan pasar tradisional-modern yang memiliki nilai 

keindahan, kesehatan, kebersihan dan keamanan 

- Menghilangkan stigma buruk tentang pasar tradisional, karena pasar 

tradisional dianggap tidak memiliki penataan dan dinilai semrawut. 

1.2.1.2 Tujuan Khusus 

- Memberikan fasilitas, penataan yang efektif dan efisien  dari segi 

arsitektural dan segi estetika bangunan kepada pengguna pasar. 
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1.3 Lingkup Pembahasan 

Batasan Kajian mengenai “Pasar Tradisional-Modern di Kabupaten Kendal” 

merupakan kajian yang berfokus pada bidang arsitektur, penekanan desain 

adalah penerapan Arsitektur Neo Vernakular, batas kajian yang dibahas mengenai 

penerapan Arsitektur Berwawasan Perilaku dan Budaya Masyarakat Kendal. 

Implementasi penekanan desain terhadap perancangan adalah  penerapan 

arsitektur tradisional khas Kabupaten Kendal ke dalam proyek Pasar Tradisional 

– Modern di Kabupaten Kendal. Lalu, Implementasi pemecahan masalah terhadap 

permasalahan dominan adalah penerapan layout berjualan yang sesuai dengan 

perilaku pengguna Pasar Tradisional – Modern di Kabupaten Kendal. 

1.4 Metoda Pembahasan 

Metode adalah cara atau jalan yang ditempuh. Sehubungan dengan upaya 

ilmiah, maka metode menyangkut masalah cara kerja untuk dapat memahami 

obyek yang menjadi sasaran ilmu yang bersangkutan. 

1.4.1 Metode Penelitian 

1. Data Primer 

Metode pengumpulan data primer dilakukan dengan melakukan studi 

lapangan. Yaitu Observasi. 

a. Observasi adalah suatu teknik pengumpulan data yang 

dilakukan dengan pengamatan dan pencatatan secara sistematis, 

objektif, logis dan rasional mengenai berbagai fenomena. 

Lokasi 
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Melakukan observasi ke Pasar Tradisional Kendal sebagai objek 

observasi berkaitan dengan perilaku pengguna pasar tradisional, 

kondisi fisik bangunan, aktifitas yang dihasilkan, dan lainnya. 

b. Melakukan wawancara dengan pengelola pasar,  

pedagang dan pembeli. 

c. Melakukan dokumentasi berupa gambar dan foto kondisi  

pasar. 

2. Data Sekunder 

Data Sekunder dilakukan dengan melakukan studi pustaka, 

mengadakan studi penelaahan terhadap jurnal,buku-buku,literatur-

literatur, catatan-catatan dan laporan-laporan yang ada hubungannya 

dengan masalah yang dipecahkan. 
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1.4.2 Kerangka Pembahasan 

 

  
Latar belakang: 

Pasar tradisional dimarginalkan. 

Memiliki nilai kesejarahan dan 

kemasyarakatan 

Dan upaya pengembangan 

daerah Hinterland. 

Arsitektur Neo Vernakular 

Metoda Perancangan Metoda 

Pemograman 

Analisis 

Perancangan 

Pasar di Kabupaten 

Kendal 

Pasar Tradisional 

dengan penataan yang 

efektif. 

Aktifitas dan Fasilitas 

Struktur & Utilitas 

Penataan tata ruang 

dan Sirkulasi 

Metoda Problem 

Seeking (5 Steps 4 

Consideration) 
Skematic Desain 

Contextual Analysis 

Hasil Desain 

Perilaku pengguna 

pasar berdasarkan 

waktu: setiap hari, 

sabtu-minggu- hari 

raya. 

Analisis: 

Kegiatan dan 

aktifitas pasar 

Karakterisitik dan 

perilaku 

pengguna 

Kebutuhan sosial 

Kebutuhan 

Ruang&Standarisasi 

Pasar 

Karakter 

lingkungan/tinjauan 

lokasi terhadap 

kebijakan kota 

Diagram 1.1: Kerangka Pembahasan 

Sumber: Analisis Pribadi 
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1.4.3 Instrumen Penelitian 

 Kamera; 

Digunakan untuk mendokumentasikan objek-objek yang ada di lokasi 

survey Pasar Tradisional. 

 Meteran; 

Digunakan untuk mengukur objek-objek yang bersifat penting demi 

penulisan penelitian. 

1.4.4 Analisis Data 

Analisa data dilakukan sesuai dengn metode penelitian yang digunakan, 

yaitu menganalisa data berupa pengukuran, deskriptif sebagai berikut: 

 Studi Literatur; yaitu mempelajari hal-hal yang ada dalam jurnal-jurnal, 

catatan-catatan, buku yang berkaitan dengan penelitian. 

 Wawancara; melakukan kegiatan wawancara dengan subjek-subjek 

yang ada di Pasar Tradisional, meliputi: pembeli, pedagang dan 

pengelola menyangkut perilaku pengguna, kondisi fisik, aktifitas yang 

dihasilkan dan lainnya. 

 Survey lapangan; melihat tata letak pasar meliputi sirkulasi dan 

zoningnya, mengukur lebar sirkulasi, mengukur komponen pasar 

berupa los-los, kios, dan lapak. 

 Pengolahan data: membandingkan, menganalisis data sesuai dengan 

teori yang digunakan, dan menyimpulkan data. 
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1.5 Metoda Pemograman 

Metoda pemograman berkaitan dengan metoda yang digunakan untuk 

membuat pemograman projek bangunan “Pasar Tradisional – Modern di 

Kabupaten Kendal”. Pemograman merupakan tahap pencarian masalah (Problem 

Seeking). Tahap pencarian masalah bisa dilakukan dengan metode Information 

Index, caranya adalah pemograman dengan lima langkah dan empat 

pertimbangan. Langkah yang dilakukan adalah analisis mengenai Tujuan, Fakta, 

Konsep, Kebutuhan, dan Masalah, penentuan langkah tersebut disertai dengan 

pertimbangan aspek Fungsi, Bentuk, Ekonomi dan Waktu. Hasil akhir dari 

pemograman adalah Problem Statement atau Pernyataan Masalah. Masalah 

adalah dari segi fungsional, estetika dan struktural. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagram 1.2: Alur Pikir Metoda Pemograman 

Sumber: Analisis Pribadi 

  

Metoda Pemograman 

Problem Seeking 
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1.6 Metoda Perencanaan 

Metoda perencanaan adalah melakukan analisis terhadap konteks 

lingkungan dan sekitarnya (Contextual Analysis). Hasil dari analisis perencanaan 

ini adalah Desain Skematik berupa Site Planning. Site Planning sendiri akan 

menghasilkan zonasi makro dan mikro tapak. Zonasi tersebut akan ditemukan dari 

proses menganalisis tapak dan implikasinya terhadap projek bangunan. Hal yang 

dikaji analisis tapak adalah mengidentifikasi potensi alam yang ada dan juga 

kelemahan. Analisis tapak bertujuan untuk memanfaatkan sumber daya alami 

seperti angin, cahaya matahari, dan air.   

  

 

 

 

 

 

Diagram 1.3: Alur Pikir Metoda Perencanaan 

Sumber: Analisis Pribadi 
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1.7 Metoda Perancangan 

Metoda perancangan adalah mengenai proses menemukan penyelesaian 

atas masalah (Problem Solving) dari proses pencarian masalah (Problem 

Seeking). Hasil dari proses perancangan adalah solusi desain yang akan 

diterapkan di Pasar Tradisional – Modern di Kabupaten Kendal. Solusi desain 

meliputi solusi fungsional, estetika dan struktural. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagram 1.4: Alur Pikir Metoda Perancangan 

Sumber: Analisis Pribadi 

  

Problem 

Statement 

Problem 

Solving: 

Design Solution 

Process 

Design: 

Partii, 

Hierarchy, Axis, 
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Pasar Tradisional – Modern di Kabupaten Kendal 

Information 

Index: 

Function – 

Form – 

Economy -

Time 
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1.8 Sistematika Pembahasan 

Sistematika pembahasan dalam penulisan LTP ini adalah 

BAB I PENDAHULUAN, bab ini berisi tentang latar belakang projek, tujuan dan 

sasaran pembahasan, lingkup pembahasan, metoda pembahasan, dan 

sistematika pembahasan. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA, berisi tentang bab tinjauan umum dan tinjauan 

khusus tentang projek. 

BAB III ANALISA PENDEKATAN PROGRAM ARSITEKTUR, berisi tentang 

analisa pendekatan arsitektur, analisa pendekatan sistem bangunan, analisa 

konteks lingkungan. 

BAB IV PROGRAM ARSITEKTUR, dalam bab ini membahas tentang konsep 

program, tujuan perancangan, dan program arsitektur. 

BAB V KAJIAN TEORI, berisi tentang kajian teori penekanan desain dan kajian 

teori permasalahan dominan. 

  


