
  

83 
 

BAB IV 

PENELUSURAN DAN PERNYATAAN MASALAH DESAIN 

 

4.1 Kajian Komprehensif 

4.1.1 Potensi 

1. Tingginya ragam kupu-kupu yang terdapat di Dusun 

Banyuwindu sebanyak 76 spesies dan terdapat salah satu 

spesies langka di dalamnya. Sehingga jumlah ini harus 

dipertahankan bahkan mungkin untuk ditambah. 

2. Lingkungan sekitar tapak mendukung sebagai habitat 

buatan untuk kupu-kupu karena ada elemen abiotik yang 

mendukung seperti sungai, suhu sejuk,  dan tanaman 

perdu. 

3. Letak tapak di kaki Gunung Ungaran memberikan 

pemadangan yang alami dan menakjubkan.  

4. Infrastruktur menuju area lokasi tapak yang mendukung. 

5. Tapak menghadap Baratdaya sehingga pancaran radiasi 

panas matahari tidak terlalu tinggi. 

4.1.2 Kendala 

1. Jenis kupu-kupu yang terlalu banyak ditambah lagi hanya 

sedikit yang bisa teridentifikasi dapat menghambat proses 

penangkaran karena harus mengidentifikasi beberapa 

jenis yang belum teridentifikasi. 
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2. Lokasi dusun berada di kaki Gunung Ungaran sehingga 

keadaan topografinya merupakan lahan lerengan yang 

cukup curam. 

3. Lokasi berada tepat di pinggir jalan antar kota/kabupaten 

sehingga akan memberi dampak kebisingan dan polusi 

baik bagi bangunan penangkaran maupun wisata. 

4. Cukup jauh dari pusat kota, sehingga distribusi peralatan 

dan bahan material serta alat berat menuju lokasi tapak 

cukup lama dan mahal.  

5. Belum ada kesadaran warga akan kekayaan spesies 

kupu-kupu yang berlimpah di tempat ini. 

6. Ketinggian tapak terhadap jalan terlalu ekstrim/curam 

yakni berkisar 8-10m 

4.2 Pernyataan Isu 

1. Efisiensi  

Merencanakan lingkungan buatan yang sesuai dengan 

kenyamanan termal kupu-kupu dan ruangan yang sesuai 

dengan kenyamanan termal manusia. 

2. Adaptasi 

Persyaratan ruang maupun penataan bangunan merespon 

lingkungan tapak yang masih alami dan berkontur. Sehingga 

bangunan dapat “tumbuh” bersama lingkungan sekitarnya 

tanpa harus memberikan banyak kerusakan dan tidak  

meninggalkan fungsi utama bangunan. Selain itu bangunan 
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juga memenuhi persyaratan lingkungan buatan yang 

dibutuhkan kupu-kupu agar bisa hidup dengan baik.  

4.3 Analisis Komprehensif 

4.3.1 Analisis Manusia/Pelaku teradap Bangunan 

Manusia merupakan makhluk hidup berdarah panas 

sehingga tubuhnya dirancang memiliki reseptor yang dapat 

mengatur suhu tubuh. Makhluk hidup berdarah panas 

(homoiterm) dapat melakukan aktivitas pada suhu lingkungan 

yang berbeda.  

Sedangkan kupu-kupu merupakan hewan berdarah dingin 

(poikolterm). Suhu tubuh kupu-kupu dipengaruhi oleh 

lingkungannya. Sehingga jika suatu saat suhu lingkungannya 

berubah konstan atau ekstrim menjadi lebih panas atau lebih 

dingin, tubuh kupu-kupu tidak dapat merespon dengan baik 

sehingga menyebabkan masa hidupnya jadi lebih singkat.  

Hal ini mempengaruhi perencanaan suatu bangunan. 

Pada umumnya bangunan yang ditujukan pada manusia 

memenuhi standar kenyamanan termal tubuh manusia. Namun 

pada projek ini, penghuni bukan saja manusia, melainkan kupu-

kupu yang karakteristik tubuhnya jauh berbeda dari manusia. 

Sehingga kenyamanan termal pada perencanaan ruangan 

penangkaran harus menjadi perhatian utama dalam projek ini.  
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4.3.2 Analisis Bangunan terhadap Lingkungan 

Fungsi bangunan ini selain merupakan bangunan 

penangkaran namun juga fasilitas rekreasi. Persyaratan ruang 

fasilitas rekreasi/wisata menuntut tatanan ruang yang dinamis 

dan sirkulasi yang baik sehingga pengunjung dapat merasa 

nyaman dan merasakan ketenangan dari alam.  

Namun tapak terpilih projek ini berada di Kabupaten 

Kendal bagian Selatan yang memiliki topografi berkontur dan 

kemiringan yang cukup curam yakni 30%. Hal ini membuat 

perencanaan struktural bangunan harus mengadaptasi kontur-

kontur yang ada. Maka permasalahan yang muncul adalah jika 

bangunan ditata mengdaptasi tapak yang berkontur sehingga 

bertrap atau berundak-undak, dikhawatirkan kenyamanan 

pengunjung akan terganggu.  

4.4 Pernyataan Masalah Desain 

Melalui permasalahan utama tersebut, maka dapat dijabarkan 

lagi hal-hal yang akan dibahas dalam projek ini yaitu 

4. Bagaimana orientasi, dimensi, bentuk, konfigurasi maupun 

material bangunan dapat mempengaruhi kenyamanan termal 

pada bangunan? 

5. Apa saja faktor eksternal  yang mempengaruhi kenyamanan 

termal pada bangunan penangkaran dan bangunan eduwisata? 

6. Bagaimana bentuk adaptasi bangunan di lahan lerengan? 




