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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Projek 

Kupu-kupu dikenal sebagai serangga dengan sayap yang indah 

dan berperan sebagai penyerbuk berbagi jenis tanaman berbunga. 

Keberadaan kupu-kupu dapat dengan mudah ditemukan. Namun pada 

beberapa daerah di Indonesia, keberagaman spesies kupu-kupu dapat 

ditemukan lebih banyak dari daerah lainnya, salah satunya di daerah 

Banyuwindu, Kabupaten Kendal. Tercatat sebanyak 76 spesies kupu-

kupu yang dapat teridentifikasi di daerah ini dan salah satu spesiesnya 

masuk ke daftar satwa yang dilindungi. Jumlah tersebut dapat 

bertambah karena masih banyak yang belum teridentifikasi dan 

migrasi kupu-kupu yang sering terjadi di pertengahan tahun.  

Kupu-kupu sendiri memiliki nilai ekonomi yang tinggi, sehingga 

bagi kolektor maupun pecinta satwa, keberadaannya cukup diminati.  

Namun disadari atau tidak, keberadaan kupu-kupu saat ini mulai 

berkurang terutama spesies yang masuk daftar satwa yang dlindungi 

oleh pemerintah. Hal ini terjadi karena perburuan besar-besaran dan 

tergerusnya habitat asli kupu-kupu.  

Oleh karena itu, dibutuhkan suatu wadah yang dapat 

membesarkan dan membiakkan kupu-kupu yang berasal dari 

Banyuwindu tersebut sebagai upaya restocking atau penghasilan 

kembali populasi kupu-kupu. Wadah ini juga menjadi salah satu upaya 
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edukasi masyarakat Indonesia akan pentingnya keberadaan satwa 

kecil yang dipandang sebelah mata. Hal ini dikarenakan kupu-kupu 

dapat menjadi indikator kualitas lingkungan karena sensitivitasnya 

terhadap perubahan udara akibat polusi (Holloway et al. 1987). Jika 

keberadaannya mulai berkurang, menandakan bahwa tingkat polusi di 

suatu tempat sudah sangat tinggi dan tidak sehat. 

Dengan karakteristiknya yang sensitif terhadap perubahan 

udara, maka wadah yang menjadi tempat pembesaran dan 

pembiakkan kupu-kupu ini harus memerhatikan kenyamanan termal 

habitat buatannya. Sehingga tidak hanya manusia yang merasa 

nyaman di dalam bangunan tersebut, namun harapan hidup kupu-

kupu juga semakin maksimal.  

1.2 Masalah Desain 

1. Bagaimana orientasi, dimensi, bentuk, konfigurasi maupun 

material bangunan dapat mempengaruhi kenyamanan termal 

pada bangunan? 

2. Apa saja faktor eksternal  yang mempengaruhi kenyamanan 

termal pada bangunan penangkaran dan bangunan eduwisata? 

3. Bagaimana bentuk adaptasi bangunan di lahan lerengan? 

1.3 Tujuan dan Manfaat Pembahasan 

 Tujuan proyek ini adalah untuk menciptakan sebuah wadah 

yang dapat menjadi pusat pengembangbiakkan dan 

pembesaran serangga endemik Banyuwindu yakni kupu-kupu 
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sekaligus menjadi tempat wisata alam yang edukatif bagi 

pengunjung.  

 Manfaat yang ingin dicapai yaitu  

 Manfaat akademik 

Dapat menjadi obyek percontohan  yang dapat 

memberikan ilmu terkait desain pusat penangkaran 

serangga terutama kupu-kupu yang mengutamakan 

keseimbangan bangunan dan alam. 

 Manfaat Praktis 

1. Sarana edukatif-rekreatif bagi pengunjung dan 

pecinta kupu-kupu 

2. Sumber informasi satwa kupu-kupu bagi 

cendikiawan dan masyarakat. 

1.4 Sistematika Pembahasan 

1. BAB I : Pendahuluan 

Bab ini berisi penjabaran latar belakang projek, 

masalah desain yang muncul di dalam projek, tujuan dan 

manfaat adanya pembahasan mengenai desain projek ini 

dan sistematika pembahasan laporan ini.  

2. Bab II : Gambaran Umum 

Berisi gambaran umum mengenai fungsi bangunan, 

kondisi lokasi dan tapak, serta kondisi lingkungan sosial 

budaya yang terdapat di lokasi tapak tersebut. 

3. BAB III : Pemrograman Arsitektur 
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Berisi kebutuhan dan analisis ruang yang dbutuhkan 

dalam projek. Selain itu juga terdapat analisis studi preseden 

dan struktur organisasi ruang yang terdapat di dalam projek.  

4. BAB IV : Analisa Pendekatan Peranangan Arsitektur 

Bab ini berisi kajian komprehensif berupa analisis 

situasi potensi dan kendala antara manusia, bangunan dan 

lingkungan dengan kondisi faktual. Setelah dikaji, maka 

muncul pernyataan isu/permasalahan yang menjadi inti 

pembahasan. Pernyataan masalah desain muncul dengan 

formula EA-FB-P&K. 

Selain itu bab ini berisi analisis komprehensif antara 

aspek ruang terhadap tapak dan lingkungan buatan dan 

alami. 

5. BAB V : Kajian Teoritik 

Pada bab ini menguraikan berbagai teori yang 

digunakan dalam pemecahan msalah desain yang sudah 

diputuskan. Dalam projek ini teori yang dibahas mengenai 

pemahaman terhada kupu-kupu, terori persyaratan 

bangunan penangkaran dan wisata, tinjauan tentang 

kenyamanan termal yang berisi faktor yang mempengaruhi 

kenyamanan termal, kriteria  kenyamanan termal dalam 

desain bangunan dan faktor eksternal apa saja yang 

mempengaruhi kenyamanan termal. Selain itu juga terdapat 

tinjauan tentang bangunan di lerengan.  
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6. BAB VI : Pendekatan Desain  

Pernyataan sikap dalam pemecahan masalah 

berdasarkan pernyataan masalah desain di bab sebelumnya. 

Penyelesaian masalah ini  diantaranya pendekatan 

perancangan sebagai tema desain dan penetapan arsitektur 

organik pada desain.  

7. BAB VII : Konsep Perencanaan 

Bab ini berisi penetapan konsep perencanaan 

sebagai landasan dalam perancangan arsiektur. Hal-hal 

yang dibahas terkait konsep ruang dan tata ruang, konsep 

keruangan, konsep bentuk, konsep pelingkup, konsep 

struktur, dan konsep teknologi. 

8. BAB VIII : Strategi Desain 

Merupakan bab yang membahas tahap-tahap dalam 

proses perancangan arsitektur sebagai tahapan dalam 

pemecahan masalah desain. 

9. Kepustakaan 

Berisi data-data dan sumber referensi landasan teori 

dan program dari projek ini baik berupa buku maupun 

elektronik. Meliputi daftar pustaka, daftar gambar, daftar 

tabel, dan daftar diagram atau bagan. 

10. Lampiran 
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Berisi data-data pelengkap yang berkaitan dengan 

projek Pusat Penangkaran dan Eduwisata Taman Kupu-

Kupu berupa gambar, foto maupun data lainnya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




