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BAB III 

ANALISA PENDEKATAN PROGRAM ARSITEKTUR AKADEMI 

GASTRONOMI DI BANDUNG 

 

3.1 Analisa Pendekatan Arsitektur 

3.1.1 Studi Aktivitas 

a. Pengelompokan Kegiatan 

Studi aktivitas yang dilakukan mencakup aktivitas, pelaku dan 

ruangan yang dibutuhkan untuk mewadahinya, pada bangunan ini 

nantinya ruangan akan dikelompokkan menjadi kelompok kegiatan 

utama, kegiatan pengelola dan kegiatan penunjang. Berikut adalah 

table penjelasannya: 

Tabel 3.1 Pengelompokkan Kegiatan 

Sumber: Analisa Pribadi 

KELOMPOK KEGIATAN UTAMA 

KATEGORI 

KEGIATAN 

PELAKU AKTIFITAS RUANG 

Proses 

Pembelajar-an 

secara Teori 

Pengajar Memberikan 

materi, memberi 

tugas, menilai 

Ruang Kelas 

Teori, Ruang 

Dosen 

Mahasiswa Mengikuti 

pembelajaran, 

Ruang Kelas 

Teori 
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membuat tugas, 

berdiskusi 

Proses 

Pembelajar-an 

secara Praktik 

UPT dapur Mempersiapkan 

ruangan, alat dan 

bahan 

Ruang UPT 

dapur, Ruang 

Penyimpanan 

Bahan, Dapur 

Pengajar Memakai jas 

khusus, 

mempraktikan 

pembelajaran, 

menilai 

Ruang Ganti, 

Ruang 

Dosen, Dapur 

Mahasiswa Memakai jas, 

melakukan praktik, 

berdiskusi 

Ruang Ganti, 

Dapur 

Ujian Pengajar Memberikan Soal, 

Menilai 

Ruang Kelas 

Teori, Ruang 

Dosen 

Mahasiswa Mengerjakan Soal 

ujian 

Ruang Kelas 

Teori 

Pengajar Mengawasi ujian Ruang Kelas 

Teori 

Praktik Tugas 

Akhir 

Pengajar Mengawasi dan 

mendampingi 

mahasiswa, 

menilai 

Ruang Ganti, 

Dapur, 

Restaurant 

Mahasiswa Melakukan praktik 

memasak 

Ruang Ganti, 

Dapur, 

Restaurant 
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KELOMPOK KEGIATAN PENGELOLA 

KATEGORI 

KEGIATAN 

PELAKU AKTIFITAS RUANG 

Pimpinan Pihak 

Yayasan 

Memimpin 

institusi, 

mengawasi dan 

mengelola 

Ruang 

Pengelola, 

Ruang Rapat 

 Ketua Melaksanakan 

pengelolaan 

institusi 

Ruang 

Direktur, 

Ruang Rapat 

Kemahasiswaan 

dan Operasional 

Bag. 

Administrasi 

dan Umum 

Mengatur 

administrasi, 

mengatur surat 

Ruang 

Administrasi 

Bag. 

Keuangan 

Menngawasi dan 

mengatur 

keuangan 

Ruang Tata 

Usaha 

Bag. 

Kepegawaian 

Mengurus 

Kepegawaian 

Ruang Tata 

Usaha 

Bag. Sarana 

Prasarana 

Menyediakan 

sarana 

prasarana dan 

memperbaiki 

Ruang Tata 

Usaha 

KELOMPOK KEGIATAN PENUNJANG 

KATEGORI 

KEGIATAN 

PELAKU AKTIFITAS RUANG 

Kepustakaan Staff umum 

dan 

operasional 

Mengecek 

buku, 

mengawasi 

Ruang 

Perpustakaan, 
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Ruang UPT 

Perpustakaan 

Mahasiswa Membaca, 

meminjam dan 

mengembalikan 

buku 

Ruang 

Perpustakaan 

Pengajar Membaca, 

meminjam dan 

mengembalikan 

buku 

Ruang 

Perpustakaan 

Demonstrasi Pengajar Memberikan 

demonstrasi 

tentang 

pembelajaran 

Ruang Demo 

Chef Ahli dari 

Luar 

Memberikan 

demonstrasi 

tentang 

pembelajaran 

Ruang Demo 

Mahasiswa Mengikuti 

demonstrasi, 

melihat dan 

mencatat 

Ruang Demo 

Membeli 

makanan 

Pengajar Makan, Minum, 

Istirahat, 

Mengobrol 

Kantin 

Mahasiswa Makan, Minum, 

Istirahat, 

Mengobrol 

Kantin 
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Pengelola Makan, Minum, 

Istirahat, 

Mengobrol 

Kantin 

Staff Makan, Minum, 

Istirahat, 

Mengobrol 

Kantin 

Pengunjung Makan, Minum, 

Mengobrol 

Restoran 

 

b. Pola Aktivitas 

Di bawah ini adalah bagan pola aktivitas di Akademi Gastronomy, yang 

tersaji pada bagan berikut 

 Pola Kegiatan Pengajar 

 

Diagram 3.1 Pola Kegiatan Pengajar 

Sumber: Analisa Pribadi 
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 Pola Kegiatan Mahasiswa 

 

Diagram 3.2 Pola Kegiatan Mahasiswa 

Sumber: Analisa Pribadi 
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 Pola Kegiatan Staff Akademi Gastronomy 

 

Diagram 3.3 Pola Kegiatan Staff Akademi 

Sumber: Analisa Pribadi 
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 Pola Kegiatan Staff Restaurant 

 

Diagram 3.4 Pola Kegiatan Staff Restaurant 

Sumber: Analisa Pribadi 

c. Waktu Operasional 

Dibawah ini adalah waktu operasional dari Akademi Gastronomy 

selama 1 minggu, yaitu sebagai berikut: 

Tabel 3.2 Waktu Opersional Bangunan 

Sumber: Analisa Pribadi 

AKADEMI GASTRONOMY 

HARI WAKTU KETERANGAN Aktivitas 

Senin - 

Kamis  

Pukul 08.00 Pelayanan kampus 

dibuka 

 Pengelola 

datang 
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 Pengelola parkir 

di parkiran 

pengelola 

 Melakukan 

absensi 

 Menuju ke 

ruangan 

masing-masing 

 Mempersiapkan 

pekerjaan 

 Bekerja 

Pukul 08.00 – 

12.00 

Kelas  pagi  Siswa parkir di 

tempat parkir 

siswa 

 Siswa masuk ke 

ruang kelas 

 Siswa 

mendengarkan 

materi yang 

diberikan 

 Siswa mencatat 

mater 

 Siswa melihat 

peragaan yang 

dilakukan oleh 

pengajar 

 Siswa 

berdiskusi 

Pukul 12.00 – 

13.00 

Istirahat  Istirahat 

 Makan Minum 
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 Beribadah 

BAB / BAK 

Pukul 13.00 – 

17.00 

Kelas Siang  Siswa parkir di 

tempat parkir 

siswa 

 Siswa masuk ke 

ruang kelas 

 Siswa 

mendengarkan 

materi yang 

diberikan 

 Siswa mencatat 

mater 

 Siswa melihat 

peragaan yang 

dilakukan oleh 

pengajar 

 Siswa 

berdiskusi 

Pukul 17.00 Pelayanan kampus 

ditutup 

 Staff 

menyelesaikan 

pekerjaannya 

 Staff Absen 

pulang 

 Staff 

membereskan 

barang 

bawaannya 

 Mengambil 

kendaraannya 



64 
 

 Pulang 

Jumat 

dan 

Sabtu 

Pukul 08.00 Pelayanan kampus 

mulai dibuka 

 Pengelola 

datang 

 Pengelola parkir 

di parkiran 

pengelola 

 Melakukan 

absensi 

 Menuju ke 

ruangan 

masing-masing 

 Mempersiapkan 

pekerjaan 

 Bekerja 

Pukul 08.00 – 

12.00 

Praktek untuk Kelas 

Pastry 

 Siswa datang 

 Siswa parkir di 

tempat parkir 

siswa 

 Masuk ke 

kitchen pastry 

 Mempersiapkan 

bahan masakan 

 Memasak 

 Mendengarkan 

penjelasan 

materi 

Pukul 12.00 – 

13.00 

Istirahat  Istirahat 

 Makan Minum 

 Beribadah 
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 BAB / BAK 

Pukul 13.00 – 

17.00 

Praktek untuk Kelas 

Kuliner 

 Siswa datang 

 Siswa parkir di 

tempat parkir 

siswa 

 Masuk ke 

kitchen kuliner 

 Mempersiapkan 

bahan masakan 

 Memasak 

 Membersihkan 

peralatan 

 Mendengarkan 

penjelasan 

materi 

Pukul 17.00 Pelayanan kampus 

ditutup 

 Staff 

menyelesaikan 

pekerjaannya 

 Staff Absen 

pulang 

 Staff 

membereskan 

barang 

bawaannya 

 Mengambil 

kendaraannya 

 Pulang 

LEMBAGA KURSUS 

HARI WAKTU KETERANGAN Aktivitas 
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Senin - 

Jumat 

Pukul 09.00 Pelayanan lembaga 

kursus dibuka 

 Pengelola 

datang 

 Pengelola parkir 

di parkiran 

pengelola 

 Melakukan 

absensi 

 Menuju ke 

ruangan 

masing-masing 

 Mempersiapkan 

pekerjaan 

 Bekerja 

Pukul 10.00 – 

12.00 

Kursus kelas 1  Siswa datang 

 Siswa parkir di 

tempat parkir 

siswa 

 Siswa 

mendapatkan 

materi 

 Siswa mencatat 

materi 

 Siswa 

berdiskusi 

 Siswa melukan 

praktek setiap 

seminggu sekali 

Pukul 12.00 – 

13.00 

Istirahat  Istirahat 

 Makan Minum 

 Beribadah 
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BAB / BAK 

Pukul 12.00 – 

14.00 

Kursus kelas 2  Siswa datang 

 Siswa parkir di 

tempat parkir 

siswa 

 Siswa 

mendapatkan 

materi 

 Siswa mencatat 

materi 

 Siswa 

berdiskusi 

Siswa melukan 

praktek setiap 

seminggu sekali 

Pukul 14.00 – 

16.00 

Kursus kelas 3  Siswa datang 

 Siswa parkir di 

tempat parkir 

siswa 

 Siswa 

mendapatkan 

materi 

 Siswa mencatat 

materi 

 Siswa 

berdiskusi 

Siswa melukan 

praktek setiap 

seminggu sekali 
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Pukul 17.00 Pelayanan untuk 

lembaga kursus 

ditutup 

 Staff 

menyelesaikan 

pekerjaannya 

 Staff Absen 

pulang 

 Staff 

membereskan 

barang 

bawaannya 

 Mengambil 

kendaraannya 

 Pulang 

RESTAURANT 

HARI WAKTU KETERANGAN Aktivitas 

Senin - 

Minggu 

Pukul 09.00 Staff datang dan 

mempersiapkan 

restaurant 

 Staff datang dan 

parkir 

 Absensi 

 Membersihkan 

ruang makan 

 Membersihkan 

peralatan 

 Menyiapkan 

bahan 

 Mempersiapkan 

masakan 

 Membersihkan 

toilet 

Pukul 10.00 Suply barang  Mensuply 

barang 
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 Menata di 

gudang logistic 

 Mendaftar 

barang 

Pukul 11.00 – 

21.00 

Restaurant dibuka  Memasak 

 Menghidangkan 

makanan 

 Makan dan 

minum 

 BAB / BAK 

 Beribadah 

 Mengantarkan 

hidangan 

 Mencuci piring 

dan gelas 

 Proses 

pembayaran di 

kasir 

 Membersihkan 

lantai 

 Membersihkan 

toilet 

Pukul 21.30 Staff menutup 

Restaurant dan 

membersihkan 

barang 

 Merapikan meja 

 Membersihkan 

lantai dan toilet 

 Merekap hasil 

penjualan 

 Mendata 

kebutuhan 
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belanja untuk 

hari berikutnya 

 Mencuci piring 

dan gelas 

 Membersihkan 

peralatan dapur 

 Mengunci 

restaurant 

 

d. Pendekatan Jumlah Pelaku 

d.1 Pengunjung 

Dalam perhitungan jumlah pengunjung pada projek Akademi 

Gastronomy ini akan diperkirakan peningkatan jumlah mahasiswa 

selama 15 tahun mendatang yang digunakan pendekatan data 

mahasiswa LPT Panghegar Bandung selama 5 tahun terakhir dari 

tahun 2008 hingga tahun 2017 yaitu sebagai berikut: 

Tabel 3.3 Data Jumlah Mahasiswa LPT Panghegar 

Sumber: LPT Panghegar  

TAHUN JUMLAH MAHASISWA 

2013 31 Orang 

2014 35 Orang 

2015 39 Orang 

2016 53 orang 

2017 68 orang 



71 
 

 

Dengan adanya data selama 5 tahun sebelumnya, maka dapat 

diperkirakan jumlah pengunjung untuk 15 tahun kedepan adalah 

sebagai berikut: 

Rasio Peningkatan (R) = 
Jumlah siswa tahun A – jumlah siswa tahun B

Jumlah siswa tahun B
 x 100 % 

 2013 – 2014 = 
35−31

31
 x 100 % = 12,90 % 

 2014 – 2015 = 
39−35

35
 x 100 % = 11,42 % 

 2015 – 2016 = 
53−39

39
 x 100 % = 35,89 % 

 2016 – 2017 = 
68−53

53
 x 100 % = 28,30 % 

 

 

 Laju peningkatan = 
(12,90%+11,42%+35,89%+28,30%)

4
 

= 22,127 % 

Jadi berdasarkan hasil analisis diatas, laju peningkatan siswa di LPT 

Panghegar Bandung dari tahun 2013 – 2017 memiliki peningkatan yang 

dibulatkan menjadi 22%. Sehingga dapat dihitung peningkatan jumlah 

siswa untuk 10 tahun kedepan adalah sebagai berikut: 

 68 orang + (68 x 22%) = 83 orang 

 83 orang + (83 x 22%) = 101 orang 

 101 orang + (101 x 22%) = 123 orang 

Laju peningkatan = 
∑𝑅𝑎𝑠𝑖𝑜 𝑝𝑒𝑛𝑖𝑛𝑔𝑘𝑎𝑡𝑎𝑛 (𝑅)

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑡𝑎ℎ𝑢𝑛 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑎𝑛𝑎𝑙𝑖𝑠𝑖𝑠
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 123 orang + (123 x 22%) = 150 orang 

 150 orang + (150 x 22%) = 183 orang 

 183 orang + (183 x 22%) = 223 orang 

 223 orang + (223 x 22%) = 272 orang 

 272 orang + (272 x 22%) = 332 orang 

 332 orang + (332 x 22%) = 405 orang 

 405 orang + (405 x 22%) = 494 orang 

Berdasarkan dari perhitungan yang telah dilakukan maka dapat 

disusun data perkiraan siswa 10 tahun kedepan dalam table seperti 

berikut: 

Tabel 3.4 Perhitungan Perkiraan Jumlah Siswa 

Sumber: Analisa Pribadi 

NO TAHUN JUMLAH SISWA 

1 2018 83 orang 

2 2019 101 orang 

3 2020 123 orang 

4 2021 150 orang 

5 2022 183 orang 

6 2023 223 orang 

7 2024 272 orang 

8 2025 332 orang 

9 2026 405 orang 
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10 2027 494 orang 

 

Di Bandung sudah terdapat 1 Akademi Tata Boga yang memiliki 

kapasitas 300 mahasiswa, sehingga dengan jumlah peminat yang 

terus meningkat 10 tahun kedepan dan semakin terbukanya 

lapangan pekerjaan untuk profesi dalam bidang kuliner proyek ini 

akan menampung sebanyak 400 mahasiswa, untuk siswa lainnya 

akan ditampung di Lembaga Pendidikan Terapan yang berada 

dibawah naungan akademi perhotelan lainnya di Bandung.  

d.2 Pengelola 

Pendekatan jumlah pengelola terutama untuk jumlah pengajar 

diasumsikan 10% dari jumlah siswa yang telah ditetapkan 

kapasitasnya yaitu 10% x 400 siswa jadi 40 orang pengajar. 

Tabel 3.5 Jumlah Pelaku 

Sumber: Analisa Pribadi 

PENGELOLA AKADEMI GASTRONOMY 

JABATAN PELAKU 

Ketua 1 orang 

Wakil Bid. Akademik 1 orang 

Wakil Bid. Operasional 1 orang 

Wakil Bid. Sarana Prasarana 1 orang 

Staff Administrasi 2 orang 

Staff Keuangan 2 orang 

Staff Umum dan Logistic 1 orang 
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Pengajar 40 orang 

Office Boy 10 orang 

Security 5 orang 

PENGELOLA RESTAURANT 

JABATAN PELAKU 

Kepala 1 orang 

Manajer 1 orang 

Cheff Restaurant 2 orang 

Staff dapur 3 orang 

Staff Suply 2 orang 

Pelayan  5 orang 

Kasir 2 orang 

Office Boy 2 orang 

Security 2 orang 

 

3.1.2 Studi Fasilitas 

a. Pedekatan Kebutuhan Ruang  

Kebutuhan ruang yang berada pada projek Akademi gastronomy ini akan 

dilakukan studi kebutuhan ruang berdasarkan kegiatan perkuliahan yang 

ada dan berdasarkan aktivitas di restaurant yaitu sebagai berikut: 

Tabel 3.6 Pendekatan kebutuhan ruang 

Sumber: Analisa Pribadi 

AKADEMI GASTRONOMY 

NO NAMA RUANG SIFAT JENIS 

1 Entrance Publik Indoor 

2 Lobby Publik Indoor 
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3 Pengelola Yayasan Privat Indoor 

4 Ruang Ketua Privat Indoor 

5 Ruang Wakil Bag. 

Akademik 

Privat Indoor 

6 Ruang Wakil Bag. 

Operasional 

Privat Indoor 

7 Ruang Wakil Bag. 

Sarana Prasarana 

Privat Indoor 

8 Staff Administrasi Privat Indoor 

9 Staff Keuangan Privat Indoor 

10 Staff Umum dan Logistic Privat Indoor 

11 Ruang Rapat Semi Privat Indoor 

12 Pantry Servis Indoor 

13 Lavatory Servis Indoor 

14 Musholla Servis Indoor 

15 Receptionis Publik Indoor 

16 Drop Off Publik Indoor 

SERVIS 

1 Parkir Mobil Siswa Servis Outdoor 

2 Parkir Mobil Pengajar 

dan Staff 

Servis Outdoor 

3 Parkir Mobil Yayasan Servis Outdoor 

4 Parkir Mobil Ketua Servis Outdoor 

5 Parkir Motor Siswa Servis Outdoor 

6 Parkir Motor Pengajar 

dan Staff 

Servis Outdoor 

7 Kantin Publik Outdoor / 

Indoor 

8 Tangga Darurat Servis Indoor 

9 Security and CCTV Servis Indoor 
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10 Ruang Genset Servis Indoor 

11 Ruang Pompa Servis Indoor 

12 Ruang Office Boy Servis Indoor 

13 Ruang AHU Servis Indoor 

14 Ruang Panel Servis Indoor 

RUANG PRAKTEK 

NO NAMA RUANG SIFAT JENIS 

1 Kitchen Semi Privat Indoor / 

Outdoor 

2 Ruang Pengajar Privat Indoor 

3 Ruang Persiapan Privat Indoor 

4 Gudang Logistic Privat Indoor 

5 Ruang Penyajian Privat Indoor 

6 Lavatory Privat Indoor 

7 Area Loading Dock Privat Indoor 

8 Ruang Loker Semi Privat Indoor 

9 Ruang Demonstrasi Publik Indoor 

RUANG TEORI 

NO NAMA RUANG SIFAT JENIS 

1 Ruang Kelas Semi Privat Indoor 

2 Ruang Pengajar Privat Indoor 

3 Perpustakaan Semi Privat Indoor 

4 Lavatory Privat Indoor 

LEMBAGA KURSUS 

NO NAMA RUANG SIFAT JENIS 

1 Kelas Teori Semi Privat Indoor 

2 Dapur Semi Privat Indoor 

3 Meja Penyajian Semi Privat Indoor 

4 Penyimpanan Bahan Semi Privat Indoor 

5 Ruang Pengajar Privat Indoor 
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6 Lavatory Privat Indoor 

RESTAURANT 

NO NAMA RUANG SIFAT JENIS 

1 Entrance Publik Indoor 

2 Ruang Makan Publik Indoor / 

Outdoor 

3 Ruang Kepala Privat Indoor 

4 Ruang Manajer Privat Indoor 

5 Lavatory Servis Indoor 

6 Dapur Privat Indoor 

7 Gudang Logistic Privat Indoor 

8 Bar Privat Indoor 

9 Kasir Semi Privat Indoor 

10 Parkir Mobil Publik Outdoor 

11 Parkir Motor Publik Outdoor 

 

Sehingga Kebutuhan fasilitas dari Akademi Gastronomy adalah: 

Tabel 3.7 Kebutuhan Ruang 

Sumber: Analisa Pribadi 

NO NAMA RUANG NO NAMA RUANG 

1 Entrance 31 Kitchen 

2 Lobby 32 Ruang Pengajar 

3 Pengelola Yayasan 33 Ruang Persiapan 

4 Ruang Ketua 34 Gudang Logistic 

5 Ruang Wakil Bag. 

Akademik 

35 Ruang Penyajian 

6 Ruang Wakil Bag. 

Operasional 

36 Lavatory 
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7 Ruang Wakil Bag. 

Sarana Prasarana 

37 Area Loading Dock 

8 Staff Administrasi 38 Ruang Loker 

9 Staff Keuangan 39 Ruang Demonstrasi 

10 Staff Umum dan 

Logistic 

40 Ruang Kelas 

11 Ruang Rapat 41 Ruang Pengajar 

12 Pantry 42 Perpustakaan 

13 Lavatory 43 Lavatory 

14 Musholla 44 Kelas Teori 

15 Receptionis 45 Dapur 

16 Drop Off 46 Meja Penyajian 

17 Parkir Mobil Siswa 47 Penyimpanan Bahan 

18 Parkir Mobil Pengajar 

dan Staff 

48 Ruang Pengajar 

19 Parkir Mobil Yayasan 49 Lavatory 

20 Parkir Mobil Ketua 50 Entrance 

21 Parkir Motor Siswa 51 Ruang Makan 

22 Parkir Motor Pengajar 

dan Staff 

52 Ruang Kepala 

23 Kantin 53 Ruang Manajer 

24 Tangga Darurat 54 Lavatory 

25 Security and CCTV 55 Dapur 

26 Ruang Genset 56 Gudang Logistic 

27 Ruang Pompa 57 Bar 

28 Ruang Office Boy 58 Kasir 

29 Ruang AHU 59 Parkir Mobil 

30 Ruang Panel 60 Parkir Motor 
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b. Pola Tata Ruang 

Berdasarkan studi ruang yang telah dilakukan , maka pola sirkulasi yang 

akan terjadi di kategorikan sebagai berikut: 

 Pola Tata Ruang Makro 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagram 3.5 Pola Tata Ruang Makro 

Sumber: Analisa Pribadi 

 

Keterangan: 

   = Sirkulasi Publik 

   = Sirkulasi Pengelola dan siswa 

   = Sirkulasi Servis 

   = Area Publik  

   = Area Semi Publik 

   = Area Privat 

   = Area Servis 

 
   

Entrance Gate Exit Gate 

Parkir Drop Off 

Area 

Pengelola 

Area Servis 

Ruang Kelas 

Teori 
Ruang Praktek 

Entrance Restaurant Lembaga 

Kursus 
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 Pola Tata Ruang pengelola Akademi Gastronomy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagram 3.6 Pola Tata Ruang Pengelola Akademi Gastronomi 

Sumber: Analisa Pribadi 

 

Keterangan: 

   = Sirkulasi Pengelola 

   = Area Publik    = Area Privat 

   = Area Semi Publik   = Area Servis 

 

Entrance Gate Exit Gate 

Drop Off Parkir Mobil Parkir Motor 

Entrance 

Lobby 

Receptionist 

 

 

 

 

R. Staff 
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R. Staff 
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Prasarana 

Ruang tamu 

pengelola 
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 Pola Tata Ruang Kelas Teori 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagram 3.7 Pola Tata Ruang Kelas Teori 

Sumber: Analisa Pribadi 

Keterangan:  

   = Sirkulasi siswa dan pengajar 

   = Area Publik  

   = Area Semi Publik 

   = Area Privat 

   = Area Servis 

  

 
 

 

 

 

 

Entrance Gate Exit Gate 

Drop Off Parkir Siswa 

Entrance 
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Ruang 

Penyimpanan 
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Pengajar 

Lavatory 
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 Pola Tata Ruang Kelas Praktek  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagram 3.8 Pola Tata Ruang Kelas Praktek 

Sumber: Analisa Pribadi 

 

Keterangan:  

   = Sirkulasi Pengajar dan siswa 

   = Sirkulasi Servis 

   = Area Publik     = Area Privat 

   = Area Semi Publik    = Area Servis 
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 Pola Tata Ruang Lembaga Kursus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagram 3.9 Pola Tata Ruang Lembaga Kursus 

Sumber: Analisa Pribadi 

 

Keterangan:  

   = Sirkulasi Pengajar dan siswa 

   = Sirkulasi Staff suply 

   = Area Publik  

   = Area Semi Publik 

   = Area Privat 

   = Area Servis 

 

 

 

 

 

Entrance Gate Exit Gate 

Drop Off Parkir Siswa 

Entrance 
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 Pola Tata Ruang Restaurant 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagram 3.10 Pola Tata Ruang Restaurant 

Sumber: Analisa Pribadi 

Keterangan: 

   = Sirkulasi Publik  

   = Sirkulasi Servis 

   = Sirkulasi Pengelola 

   = Area Publik  

   = Area Privat 

   = Area Servis 
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 Pola Tata Ruang Servis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagram 3.11 Pola Tata Ruang Servis 

Sumber: Analisa Pribadi 

Keterangan:   

   = Sirkulasi Servis 

   = Area Publik  

   = Area Semi Publik 

   = Area Servis 
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Security dan 

CCTV 

Ruang OB 

Entrance 
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c.  Studi Ruang Khusus 

Berdasarkan fungsi yang terdapat pada bangunan yaitu sebagai 

Akademi Gastronomy, maka ruang khusus yang menjadi fokus kajian 

adalah ruang praktek dan ruang kelas. 

c.1 Kebutuhan jumlah ruang kelas teori 

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 

Republik Indonesia tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 

(SNPT) pada pasal 21 bab 3c: Kelas pada program diploma adalah 

32 orang mahasiswa. Sehingga perhitungan kebutuhan jumlah 

ruang kelas teori pada projek Akademi Gastronomy adalah sebagai 

berikut: 

 Jumlah kapasitas mahasiswa : 32 

 400 orang mahasiswa : 32 = 12,5  

Berdasarkan perhitungan jumlah kelas didapatkan hasil 12,5 yang 

akan dibulatkan menjadi 12 kelas, hal ini sudah menyesuaikan 

untuk kebutuhan selama 15 tahun kedepan. 

c.2 Kebutuhan jumlah ruang kelas praktek 

Perhitungan jumlah ruang kelas praktek berdasarkan hasil studi 

dari Tristar Culinary Institute, BSD maka dapat dihitung jumlah 

kebutuhan ruang kelas praktek adalah sebagai berikut: 

 Jumlah kapasitas ruang praktek di Tristar Institute BSD 

adalah 25 orang mahasiswa 
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 400 mahasiswa : 25 orang = 16 kelas 

 16 kelas : 2 jadwal dalam sehari = 8 kelas pastry dan 8 kelas 

kuliner 

Jadi jumlah ruang kelas praktek adalah 8 kelas dengan dibaginya 2 

jadwal yaitu jadwal praktek pagi dan jadwal praktek siang. Jadwal 

praktek akan dilaksanakan selama 2 hari. 

c.3 Ruang Kelas Teori 

Berdasarkan perhitungan kebutuhan ruang kelas teori dan jumlah 

kapasitas mahasiswa yang akan menampung 400 mahasiswa 

maka dibutuhkan 12 ruang kelas. Di dalam ruang kelas ini akan 

diajarkan materi tentang kuliner dan pastry dengan beberapa 

peragaan berikut adalah rincian desain dari ruang kelas teori: 

 Kegiatan Pembelajaran yang dilakukan diantaranya adalah 

o Pengajar memberikan materi perkuliahan 

o Pengajar memberikan beberapa peragaan 

o Siswa mencatat dan memperhatikan materi yang 

diberikan 

o Adanya proses diskusi 

 Perabot yang dibutuhkan untuk proses pembelajaran adalah: 

o Meja untuk pengajar 

o Kursi untuk pengajar 

o Meja untuk siswa 
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o Kursi untuk siswa 

o Papan tulis 

o Layar LCD Proyektor 

o LCD Proyektor 

 Visual 

Sesuai dengan SNI 03-6197-2000, ruang kelas harus memiliki 

pencahayaan yang baik karena dapat membantu meningkatkan 

minat siswa untuk memperhatikan pelajaran. Untuk media 

whiteboard pencahayaan yang disarankan adalah 250lux, 

sedangkan untuk LCD pencahayaan yang disarankan adalah 

250-300lux dan berwarna putih netral. 

 Akustik 

Kegiatan pembelajaran yang berlangsung di dalam kelas tidak 

menggunakan pengeras suara karena hanya memiliki kapasitas 

untuk 32 orang siswa saja, sehingga dengan menggunakan 

suara langsung ketika bicara sudah cukup. Menurut SNI 03-

6386-2000 ruang kelas yang baik akan memiliki tingkat 

kebisingan maksimal sebesar 30dB. 

 Karakter 

Karakter ruang kelas memerlukan karakter yang tegas, formal, 

dan bersih agar dapat menambah semangat bagi siswa untuk 

memperhatikan proses pembelajaran yang diberikan oleh 

pengajar. 
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 Spasial 

Ruang kelas ini nantinya akan memiliki susunan meja yang 

melingkar atau berfokus pada satu titik yaitu meja pelajar agar 

siswa dapat lebih focus memperhatikan pelajaran. Aktivitas 

pembelajaran yang berlangsung di ruang kelas ini banyak 

dilakukan dengan duduk, sehingga menurut Neufert pergerakan 

orang yang dibutuhkan adalah 10% 

 

Gambar 3.1 Posisi orang duduk 
(Sumber : Data Arsitek Jilid 1, hal.26) 

 
Sedangkan pada saat memberikan penjelasan di papan tulis, 

pengajar akan melakukan nya dengan posisi berdiri, berikut 

adalah studi pergerakannya. 

 

Gambar 3.2 Posisi orang menulis di papan tulis 
(Sumber : Data Arsitek Jilid 1, hal.26) 
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 Material 

Material yang digunakan pada ruangan kelas teori menggunakan 

plafond gypsum karena pada ruang kelas tidak membutuhkan 

estetika yang berlebih, menggunakan dinding bata ringan yang 

dilapisi oleh ACP untuk memberikan aksen pada dinding 

penggunaan kaca diperuntukkan pada jendela, material penutup 

lantai menggunakan karpet untuk meredam suara dan 

menimbulkan kenyamanan bagi siswa. 

 Studi Denah dan Potongan 

Studi denah dan potongan yang beradi di lampiran (hal.267 & 

268) didasari dengan studi pergerakan aktifitas yang terjadi 

didalamnya seperti space untuk orang berjalan, ketika menaiki 

anak tangga dengan ketinggian 20cm dan lebar 30cm, ketika 

menulis di papan tulis dan ketika sedang duduk.  

 

Gambar 3.3 Studi pergerakan ruang kelas teori 
(Sumber : Analisis Pribadi) 
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c.4 Kitchen Pastri 

Sesuai dengan perhitungan jumlah kebutuhan ruang maka 

dibutuhkan 8 ruang kelas dapur untuk pastri dengan masing-

masing memiliki kapasitas 25 orang. Dalam seminggu akan 

dilaksanakan 2 hari sebagai waktu untuk pelajaran memasak, 

kitchen kuliner akan mendapatkan jadwal pada pagi hari. Dapur ini 

akan memiliki perabot yang berbeda dengan dapur kuliner karena 

proses memasaknya pun berbeda. 

 Kegiatan Pembelajaran yang dilakukan yaitu: 

o Pengajar memberikan contoh dan pejelasan kepada 

siswa 

o Siswa memperhatikan dan mencatat penjelasan yang 

diberikan oleh pengajar 

o Mempersiapkan dan mengambil bahan yang berada di 

gudang logistic 

o Siswa menyiapkan adonan 

o Melakukan proses memasak 

o Siswa mendekor kue 

o Menghidangkan masakan 

o Membersihkan alat yang telah digunakan untuk 

memasak 
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 Perabot yang dibutuhkan 

Tabel 3.8 Perabot Kitchen Pastri 

Sumber: Analisa Pribadi 

NAMA ALAT GAMBAR SPESIFIKASI 

Workstation 

 

Working table with cabinet 
sliding door 
(Sumber : 

www.nettietatpconsultants 
.com) 

 

o Dapat 

berbahan 

stainless steel 

maupun 

marmer 

o Menjadi meja 

untuk tempat 

bekerja 

membuat 

makanan 

Mixer 

 

Mixer  
(Sumber : 

www.mesinraya.co.id) 
 

o Alat 

pencampur 

dan penggiling 

adonan dalam 

jumlah besar 

o Alat ini 

memiliki 

kapasitas 

hingga 20kg 
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Proofer  

 

Proofer  
(Sumber : wiratech.co.id) 

 

o Berbentuk 

kotak 

berbahan 

stainless steel 

o Untuk 

penyimpanan 

adonan 

selama proses 

fermentasi 

Oven  

 

Oven 
(Sumber : 

http://tokomesin.id/oven-roti/) 
 

o Alat untuk 

memanggang 

adonan 

Salamanders  

 

Salamanders 
(Sumber : 

www.practicalproducts.com.au) 

o Alat 

pembakaran 

dengan api 

diatas 
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Doughnut 

Fryer 

 

 

Doughnut Fryer  
(Sumber : www.bargreen.com) 

 

o Alat untuk 

menggoreng 

donut dengan 

minyak yang 

cukup banyak 

Rangetops  

 

Rangetops  
(Sumber : 

www.appliancesconnection. 
com ) 

 

o Merupakan 

kompor 

berbahan gas 

ataupun listrik 

Freezer  

 

Freezer  
(Sumber : 

www.appliancesonline. 
com.au ) 

o Untuk 

membekukan 

adonan 
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Refrigerator  

 

Refrigerator  
(Sumber : www.bestbuy.com) 

 

o Memiliki suhu 

standar 5oC – 

7oC 

o Untuk 

menyimpan 

bahan 

makanan yang 

mudah rusak 

Bread rack  

 

Bread rack  
(Sumber : www.alibaba.com) 

 

o Merupakan 

rak berbahan 

stainless steel 

untuk 

mendinginkan 

adonan 

 

 Visual 

Aktvitas yang berlangsung di ruang praktek kuliner atau dapur 

kuliner memerlukan sistem pencahayaan, sesuai dengan konsep 

awal bangunan maka system pencahayaan yang diberikan 

adalah sistem pencahayaan alami yang berasal dari kaca 
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jendela. Namun juga diberikan pencahayaan buatan yang hanya 

boleh digunakan jika cuaca mendung atau pada saat malam hari. 

 Akustik 

Sumber suara dihasilkan dari kegiatan memasak sehingga tidak 

memerlukan peredam suara karena tingkat kebisingan rendah, 

sehingga jika ingin meredam suara hanya diperlukan 

penggunaan kaca atau bahan penutup dinding yang meredam 

suara. 

 Karakter 

Dapur menjadi tempat untuk persiapan, pengolahan, hingga 

penyajian makanan, sehingga dapur harus memiliki karakter 

yang bersih agar tidak ada mikroorganisme yang masuk dan 

mencemari makanan.   

 Spasial 

Proses pembelajaran pembuatan pastry membutuhkan perabot 

yang berbeda dengan dapur kuliner sehingga studinya pun harus 

dibedakan. Dapur pastry memiliki perabot yang sesuai standar 

untuk proses pembuatan pastry, untuk itu studi pergerakan 

pelaku juga perlu diperhatikan karna memerlukan ruang 30% 

untuk sirkulasi. 
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Gambar 3.4 Aktivitas pembuatan adonan 
(Sumber : Data Arsitek Jilid 1, hal 212) 

 

 

Gambar 3.5 Aktivitas pembakaran roti 
(Sumber : Data Arsitek Jilid 1, hal 212) 

 Material  

Material yang digunakan pada ruangan dapur menggunakan 

plafond gypsum, menggunakan dinding bata ringan yang dilapisi 

oleh ACP untuk memberikan aksen pada dinding, material 

penutup lantai menggunakan beton biasa, perabot di dalamnya 

menggunakan aluminium yang tahan terhadap panas 
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 Studi Denah dan Potongan 

Studi denah dan potongan yang beradi di lampiran (hal.268 & 

269) didasari dengan studi pergerakan aktifitas yang terjadi 

didalamnya seperti space untuk dosen berjalan ketika 

mengawasi siswa memasak dan pergerakan orang ketika 

sedang memasak. 

 

Gambar 3.6 Studi pergerakan Kitchen Pastry Ketika Memasak 

Sumber : analisis pribadi 

 

Gambar 3.7 Studi pergerakan Kitchen Pastry dilihat dari atas 



99 
 

Sumber : analisis pribadi 

c.5 Kitchen Kuliner 

Sesuai dengan perhitungan jumlah kebutuhan ruang maka 

dibutuhkan 8 ruang kelas dapur untuk kuliner dengan masing-

masing memiliki kapasitas 25 orang. Dalam seminggu akan 

dilaksanakan 2 hari sebagai waktu untuk pelajaran memasak, 

kitchen kuliner akan mendapatkan jadwal pada siang hari. 

 Kegiatan Pembelajaran yang dilakukan yaitu: 

o Pengajar memberikan contoh dan pejelasan kepada 

siswa 

o Siswa memperhatikan dan mencatat penjelasan yang 

diberikan oleh pengajar 

o Mempersiapkan dan mengambil bahan yang berada di 

gudang logistic 

o Membersihkan dan mencuci bahan yang akan dimasak 

o Melakukan proses memasak 

o Menghidangkan masakan 

o Membersihkan alat yang telah digunakan untuk memasak 
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 Perabot yang dibutuhkan pada kelas kuliner yaitu: 

Tabel 3.9 Perabot Kitchen Kuliner 

Sumber: Analisa Pribadi 

NAMA ALAT UKURAN SPESIFIKASI 

Working Table with 

cabinet sliding 

door 

80cm x 120cm x 

107cm 

o Berbahan 

stainless stell 

agar mudah 

dibersihkan 

o Pintu geser 

dibagian bawah 

berfungsi untuk 

menyimpan 

peralatan 

 

Working table with cabinet sliding door 
(Sumber : www.nettietatpconsultants 

.com) 
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Combination open 

burner, griddle with 

oven 

90cm x 80cm x 

107cm 

o Memiliki 3 fungsi 

yaitu untuk 

memasak, 

memanggang 

dan oven di 

bagian bawah 

o Berbahan 

stainless steel 

agar mudah 

dibersihkan 

o Suhu mudah 

diatur 

 

 

Combination open burner, griddle, with oven 
(Sumber : www.ajmadison.com/60-inch-ranges/f) 

 

Sink Table 50cm x 50cm x 

79cm  

o Tempat untuk 

mencuci bahan 

o Berbahan 

stainless steel 
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o Menjadi satu set 

dengan cooking 

set 

 

Sink Table 
(Sumber : https://dir.indiamart.com/pune/sink-table.html) 

 

Deep Fryer 60cm x 60cm o Berfungsi sebagai 

penggorengan 

yang memerlukan 

minyak cukup 

banyak 

 

Deep Fryer 
(Sumber : www.taylorrentalct.com) 
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Wire Shelving 182cm x 53cm x 

180cm 

o Berbahan 

stainless steel 

o Merupakan rak 

untuk 

penyimpanan 

bahan 

o Terletak di 

gudang logistic 

 

Rak perlengkapan 
(Sumber : indonesian.alibaba.com) 

 

Kitchen Hood  o Berfungsi untuk 

menghisap asap 

hasil dari proses 

memasak 

o Terletak di 

bagian atas 

setiap kompor 

siswa 
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Kitchen Hood 
(Sumber : www.builddirect.com) 

 

Dual upright 

freezer 

1,94m x 0,8m x 

1buah = 1,55m2 

o Digunakan untuk 

menyimpan 

produk makanan 

yang mudah 

rusak. 

 

 

Dual upright freezer 
(Sumber : www.jonorefrigeration 

.com) 

 

 Visual 

Aktvitas yang berlangsung di ruang praktek kuliner atau dapur 

kuliner memerlukan sistem pencahayaan, sesuai dengan konsep 

awal bangunan maka system pencahayaan yang diberikan 

adalah sistem pencahayaan alami yang berasal dari kaca 

http://www.jonorefrigeration/
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jendela. Namun juga diberikan pencahayaan buatan yang hanya 

boleh digunakan jika cuaca mendung atau pada saat malam hari. 

 Akustik 

Sumber suara dihasilkan dari kegiatan memasak sehingga tidak 

memerlukan peredam suara karena tingkat kebisingan rendah, 

sehingga jika ingin meredam suara hanya diperlukan 

penggunaan kaca atau bahan penutup dinding yang meredam 

suara. 

 Karakter 

Dapur menjadi tempat untuk persiapan, pengolahan, hingga 

penyajian makanan, sehingga dapur harus memiliki karakter 

yang bersih agar tidak ada mikroorganisme yang masuk dan 

mencemari makanan.   

 Spasial 

Ruang praktik kuliner memiliki perabot yang cukup banyak dan 

membutuhkan ruang yang cukup besar. Untuk sirkulasi dan 

ruang gerak juga perlu diperhatikan pada ruangan ini pada 

proses memasak. 

 

Gambar 3.8 Aktivitas memasak 
(Sumber : Data Arsitek Jilid 1, hal 212) 
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Gambar 3.9 Membersihkan perabotan 
(Sumber : Data Arsitek Jilid 1, hal 214) 

 Material  

Material yang digunakan pada ruangan dapur menggunakan 

plafond gypsum, menggunakan dinding bata ringan yang dilapisi 

oleh ACP untuk memberikan aksen pada dinding, material 

penutup lantai menggunakan beton biasa, perabot di dalamnya 

menggunakan aluminium yang tahan terhadap panas 

 Studi Denah dan Potongan 

Studi denah dan potongan yang beradi di lampiran (hal.269 & 

270) didasari dengan studi pergerakan aktifitas yang terjadi 

didalamnya seperti space untuk dosen berjalan ketika 

mengawasi siswa memasak dan pergerakan orang ketika 

sedang memasak. 
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Gambar 3.10 Studi pergerakan orang 

Sumber : analisis pribadi 

c.6 Ruang Demonstrasi 

Ruang Demonstrasi berfungsi untuk memberikan perkuliahan 

umum, workshop, dan seminar dengan mendatangkan cheff ahli 

dalam bidang kuliner untuk memberikan perkuliahan maupun 

membagikan dan mempraktekkan suatu masakan. 

 Kegiatan Pembelajaran yang dilakukan adalah sebagai berikut: 

o Cheff ahli dari luar memberikan materi mengenai kuliner 

dan pastry sesuai dengan keahliannya 

o Cheff ahli memberikan demonstrasi cara memasak 

o Para peserta memperhatikan dan mencatat materi yang 

diberikan dan materi yang didemonstrasikan 

 Perabot yang dibutuhkan untuk ruang demonstrasi yaitu: 

Tabel 3.10 Perabot Ruang Demonstrasi 

Sumber: Analisa Pribadi 

Nama Perabot Gambar Ukuran 

Meja peserta  1,2m x 0,6m x 

100buah = 72m2 

Kursi peserta  0,35m x 0,42m x 

200 buah = 

29,4m2 
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Combination 

open burner, 

griddle, with 

oven 

 

 

Combination open burner, 
griddle, with oven 

(Sumber : 
www.ajmadison.com/60-

inch-ranges/f) 
 

0,9m x 0,8m x 

1buah = 0,72m2 

Working table 

with cabinet 

sliding door 

 

 

Working table with 
cabinet sliding door 

(Sumber : 
www.nettietatpconsultants 

.com) 
 

0,8m x 1,2m x 

1buah = 0,96m2 

Dual upright 

freezer 

 

 

Dual upright freezer 
(Sumber : 

www.jonorefrigeration 
.com) 

1,94m x 0,8m x 

1buah = 1,55m2 

http://www.jonorefrigeration/
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Rak 

perlengkapan 

 

 

Rak perlengkapan 
(Sumber : 

indonesian.alibaba.com) 
 

1,5m x 0,5m x 

2buah = 1,5m2 

Deep Fryer  

 

Deep Fryer 
(Sumber : 

www.taylorrentalct.com) 
 

0,6m x 0,6m x 

1buah = 0,36m2 

Meja display  1m x 0.6m x 

1buah = 0,6m2 

 

 Visual 

Menurut buku neufert sebuah ruang kelas bersama dalam 

ruangan yang besar membutuhkan pencahayaan sebesar 600 

lux. Penataan ruang kuliah umum atau ruang demonstrasi dibuat 
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theatre agar memaksimalkan kualitas visual peserta saat melihat 

demonstrasi yang dilakukan oleh pemberi materi. Kenaikan 

lantai setiap levelnya adalah 20cm. 

 

Gambar 3.11 Ruang kuliah umum 
(Sumber : Time-Saver Standards for Building Types 2, 

hal 304) 
 

Karena bentuk ruang yang melingkar (1/4lingkaran) maka sudut 

pandang dengan panggung demonstrasi adalah minimal 300, 

namun yang biasa digunakan adalah lebih dari 450. 

 

Gambar 3.12 Sudut pandang ruang kuliah umum 
(Sumber : Time-Saver Standards for Building Types 2, 

hal 310) 
 

 Akustik 

Pada ruang demonstrasi ini akan dilakukan aktivitas proses 

demonstrasi memasak maupun pemberian materi yang 

menimbulkan kebisingan dari microphone dan proses 
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memasak, sehingga dalam ruangan diperlukan material 

peredam suara agar tidak terjadi pemantulan dengan bahan 

material penutup lantai, dinding, plafond maupun perabot yang 

dapat meredam suara. 

 Spasial 

Perencanaan ruang demonstrasi sebagai sarana perkuliahan 

umum menggunakan standar penataan theatre. Setiap peserta 

membutuhkan ruang gerak sebesar ± 0.80-0.95m2. 

 

Gambar 3.13 Susunan tempat duduk 
(Sumber : Time-Saver Standards for Building Types 2, 

hal 318) 
 

 Sistem pembuangan asap 

Dengan adanya kegiatan demonstrasi yang akan diperagakan 

di dalam ruangan ini maka proses memasak juga dilakukan 

sehingga mengakibatkan timbulnya asap, untuk menghisap 

asap dari proses memasak agar udara di dalam ruangan tetap 

bersih maka akan digunakan kitchen hood. 



112 
 

 

Gambar 3.14 Kitchen Hood 
(Sumber : http://www.ebay.com/bhp/kitchen-hood) 

 

 Material  

Material yang digunakan pada ruangan demonstrasi 

menggunakan plafond gypsum, menggunakan dinding bata 

ringan yang dilapisi oleh ACP untuk memberikan aksen pada 

dinding penggunaan kaca diperuntukkan pada jendela, material 

penutup lantai menggunakan cor beton biasa. 

 Studi Denah dan Potongan 

Studi denah dan potongan yang beradi di lampiran (hal.270 & 

271) didasari dengan studi pergerakan aktifitas yang terjadi 

didalamnya seperti space untuk cheff memberikan demo 

memasak dan ketika siswa berdiri di tribun untuk memperhatikan 

dari atas dengan sudut pandang 20o. 
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Gambar 3.15 Studi gerak Ruang Demonstrasi 

Sumber : analisis pribadi 

 

Gambar 3.16 Studi Pergerakan Tampak Atas 

Sumber : analisis pribadi 

d. Besaran Ruang dan Lahan 

Studi besaran ruang dan lahan yang diterapkan pada projek Akademi 

Gastronomy ini menggunakan beberapa sumber yaitu: 

 Data Arsitek Jilid 1, Ernst Neufert (DA1) 

 Data Arsitek Jilid 1, Ernst Neufert (DA2) 

 Data Arsitek Jilid 1, Ernst Neufert (DA3) 

 Time Saver Standart for Interior Design, Joseph D. Ciara (TSS1) 

 Time Saver Standart for Building Types, Joseph D. Ciara (TSS2) 

 Analisis Pribadi (ANP) 
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d.1 Studi Luas Area Pengelola 

Tabel 3.11 Besaran Ruang Area Pengelola 

Sumber: Analisa Pribadi 

AREA PENGELOLA 

Nama 

Ruang 

Jumlah Sumber Kapasitas Analisis Besaran 

Lobby 1 ANP 25 orang Area duduk(8) 

@6m2 = 6m2 

Area duduk(4) 

@4,3m2 = 17,2m2 

Sirkulasi 30% = 

6,96m2 

 

 

 

Total besar ruang Lobby 30,16 m2 

Pengelola 

Yayasan 

1 ANP 1 orang 5m x 5,2m = 26m2 
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Total besar ruang pengelola yayasan 26m2 

Ruang 

Ketua 

1 ANP 3 orang 3m x 3,15m = 

9,45m2 

 

 

Total besar ruang ketua 9,45m2 

Ruang 

Wakil Bag. 

Akademik 

1 ANP 3 orang 3m x 3,15m = 

9,45m2 

Total besar ruang wakil bag. akademik 9,45m2 

Ruang 

Wakil Bag. 

Operasional 

1 ANP 3 orang 3m x 3,15m = 

9,45m2 

Total besar ruang wakil bag. operasional 9,45m2 

Ruang 

Wakil Bag. 

Sarana 

Prasarana 

1 ANP 3 orang 3m x 3,15m = 

9,45m2 

Total besar ruang wakil bag. Sarana 

prasarana 

9,45m2 

Staff 

Administrasi 

1 ANP 4 orang Loker(4) @0,18m2 

Meja 4 orang 

@3m2 

Sirkulasi 3,7m2 x 

30% = 1 m2 
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Total besar ruang staff administrasi 4,7m2 

Staff 

Keuangan 

1 ANP 3 orang 4,8m x 4,2m = 

20,2m2 

 

 

Total besar ruang staff keuangan 20,2m2 

Staff Umum 

dan Logistic 

1 ANP 2 orang Meja @0.78m2 x 2 

=1,56m2 

Lemari @0,32m2 x 

2 = 0,64m2 

+ Sirkulasi 30% = 

1,9m2 

 

Total besar ruang staff umum dan logistic 4,1m2 

Ruang 

Rapat 

1 ANP 15 orang 5m x 9,5m = 

47,5m2 

 

 

Total besar ruang rapat 47,5m2 

Pantry 1 ANP 2 orang Kompor @0,36 m2 
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Pendingin@0,48m2 

Wastafel @0,38 m2 

Counter(3)@0,36 

m2 

Sirkulasi 2,3m2 x 

30% = 0,7m2 

Total besar ruang pantry 3m2 

Lavatory 2 ANP 1 orang 

setiap 

unit 

Toilet wanita @2m2 

Toilet pria @3m2 

Wastafel @0,36m2 

Shaft 0,64m2 

6 x Sirkulasi 30% = 

1,8m2 

Total besar ruang lavatory 7,8m2 

Musholla 2 ANP 30 Sajadah @0,96m2 

1m2 x jumlah = 

30m2 

30m3 x 30% = 9m2 

Total besar ruang musholla 78m2 

Receptionis 1 ANP 2 orang Receptionist @ 

6,25m2 + sirkulasi 

30%  

Total besar ruang receptionist 8,1 m2 

TOTAL LUASAN AREA PENGELOLA 267,36m2 

 

d.2 Studi Luas Ruang Praktik 

Tabel 3.12 Besaran Ruang Area Ruang Kelas Praktik 

Sumber: Analisa Pribadi 

AREA RUANG KELAS PRAKTEK 
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Nama Ruang Jumlah Sumber Kapasitas Analisis Besaran 

Kitchen Pastri 8 ANP 13 orang 12,3 m x 11,65 m 

= 143,3m2 

 

 

Total besar ruang kitchen pastri 1.146,36m2 

Kitchen 

Kuliner 

8 ANP 28 meja 

siswa dan 

1 meja 

pengajar 

12,30m X 18,40m 

= 226,32m2 

 

 

Total besar ruang kitchen kitchen kuliner 1.810m2 

Ruang 

Pengajar 

16 ANP 1 orang 2,6 m x 1,7m = 

4,4m2 



119 
 

4,4m2 x Sirkulasi 

30% = 1,32m2 

 

 

Total besar ruang pengajar 91,52m2 

Ruang 

Persiapan 

1 DA3 50 Bilik ganti @1m x 

1,2m = 1,2m2 

1,2m2 x 50 = 60m2 

Total besar ruang persiapan 60m2 

Gudang 

Logistic 

8 DA1  Lemari(2) 0,32m2 

= 0,64m2 

Meja(2) 0,78m2 = 

1,56m2 

Kursi @0,5m x 

0,5m = 0,25m2 

2,45m2 x Sirkulasi 

30%  = 0,74m2 

=3,185m2 

Total besar ruang gudang logistic 25,48m2 

Ruang 

Penyajian 

8 ANP 36 orang 8m x 8m = 64m2 
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Total besar ruang penyajian 512 m2 

Lavatory 4 ANP 1 orang 

setiap unit 

2 unit 

wanita 

2unit pria 

Toilet wanita 

@2m2 

Toilet pria @3m2 

Wastafel 

@0,36m2 

Shaft 0,64m2 

6 x Sirkulasi 30% 

= 1,8m2 

Total besar ruang lavatory 15,6m2 

Area Loading 

Dock 

1 ANP 5 orang 6m x 8m2 = 48m2 

 

Total besar ruang loker 48m2 

Ruang Loker 1 ANP 400loker Loker @0,40m x 

0,6m = 0,24m2 
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0,24 x 400loker = 

96m2 

96m2 x Sirkulasi 

30% = 28,8m2 

Total besar ruang loker 124,8 m2 

Ruang 

Demonstrasi 

2 ANP 50 

mahasiswa 

7,16m x 11,28m = 

80,765m2 

 

Total besar ruang demonstrasi 161,53m2 

TOTAL LUAS AREA KELAS PRAKTIK 3.995,29m2 

 

d.3 Studi Luas Ruang Kelas Teori 

Tabel 3.13 Besaran Ruang Area Ruang Kelas Teori 

Sumber: Analisa Pribadi 

AREA RUANG KELAS TEORI 

Nama Ruang Jumlah Sumber Kapasitas Analisis Besaran 

Ruang Kelas 12 ANP 32 

mahasiswa 

1 pengajar 

8,18 m x 8,63 m 

= 70,59 m2  
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Total besar ruang kelas teori 847,12m2 

Ruang 

Pengajar 

12 ANP 1 orang 2,6 m x 1,7m = 

4,4m2 

4,4m2 x Sirkulasi 

30% = 1,32m2 

Total besar ruang pengajar 68,64m 

Perpustakaan 1 DA 1 40 orang Meja 2 orang 

(20) x 2,2m2 = 

44m2 

44m2 x Sirkulasi 

30% = 13,2m2 

Total besar ruang perpustakaan 57,2m2 

Ruang 

Penyimpanan 

1 ANP 2 orang Rak(5) @0,73m2 

= 3,5m2 

3,5 x Sirkulasi 

30% 

= 1m2 

Total besar ruang penyimpanan 4,5m2 

Lavatory 4 ANP 1 orang 

setiap unit 

Toilet wanita 

@2m2 
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2 unit 

wanita 

2unit pria 

Toilet pria @3m2 

Wastafel 

@0,36m2 

Shaft 0,64m2 

6 x Sirkulasi 30% 

= 1,8m2 

Total besar ruang lavatory 15,6m2 

TOTAL LUAS AREA RUANG KELAS TEORI 993,06m2 

 

d.4 Studi Luas Lembaga Kursus 

Tabel 3.14 Besaran Ruang Area Lembaga Kursus 

Sumber: Analisa Pribadi 

AREA LEMBAGA KURSUS 

Nama Ruang Jumlah Sumber Kapasitas Analisis Besaran 

Kelas Teori 1 DA 1 32 

mahasiswa 

1 pengajar 

Meja 

@1,2mx0,6m 

=0,72m2 

0,72m2 x 17 = 

12,24m2 

Kursi@0,5m x 

0,5m = 0,25m2 

0,25m2 x 33 = 

8,25m2 

20,49m2 x 

Sirkulasi 30% 

=6,15m2 

 

Total besar ruang pengajar 26,64m2 
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Dapur 1 ANP 28 meja 

siswa dan 

1 meja 

pengajar 

12,30m X 18,40m 

= 226,32m2 

Total besar ruang dapur 226,32m2 

Meja 

Penyajian 

3 ANP 36 orang 8m x 8m = 64m2 

Total besar ruang penyajian 192m2 

Penyimpanan 

Bahan 

1 ANP 2 orang Rak(5) @0,73m2 

= 3,5m2 

3,5 x Sirkulasi 

30% 

= 1m2 

Total besar ruang penyimpanan 4,5m2 

Ruang 

Pengajar 

3 ANP 1 orang 2,6 m x 1,7m = 

4,4m2 

4,4m2 x Sirkulasi 

30% = 1,32m2 

Total besar ruang pengajar 17,16m 

Lavatory 2 ANP 1 orang 

setiap unit 

Toilet wanita 

@2m2 

Toilet pria @3m2 

Wastafel 

@0,36m2 

Shaft 0,64m2 

6 x Sirkulasi 30% 

= 1,8m2 

Total besar ruang lavatory 7,8m2 

TOTAL LUAS AREA LEMBAGA KURSUS 474,42m2 
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d.5 Studi Luas Restaurant 

Tabel 3.15 Besaran Ruang Area Restaurant 

Sumber: Analisa Pribadi 

RESTAURANT 

Nama 

Ruang 
Jumlah Sumber Kapasitas Analisis Besaran 

Ruang 

Makan 

1 TSS2, 

ANP 

100 

orang 

Meja 4 orang 

@3m2 

3m2 x 25 = 75m2 

75m2 x Sirkulasi 

30% = 22,5m2 

Total besar ruang makan 97,5m2 

Ruang 

Kepala 

1 ANP 1 orang 5m x 5,2m = 

26m2 

Total besar ruang kepala 26m2 

Ruang 

Manajer 

1 ANP 3 orang 3m x 3,15m = 

9,45m2 

Total besar ruang manajer 9,45m2 

Lavatory 4 ANP 1 orang 

setiap 

unit 

2 unit 

wanita 

2unit pria 

Toilet wanita 

@2m2 

Toilet pria @3m2 

Wastafel 

@0,36m2 

Shaft 0,64m2 

6 x Sirkulasi 30% 

= 1,8m2 

Total besar ruang lavatory 15,6m2 

Dapur 1 ANP 4 orang 6,6m x 7,7m = 

50,82m2 
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Total besar ruang dapur 50,82m2 

Gudang 

Logistic 

1 ANP 2 orang Rak(5) @0,73m2 

= 3,5m2 

3,5 x Sirkulasi 

30% 

= 1m2 

Total besar ruang gudang logistic 4,5m2 

Bar 1 ANP 5 orang 5m x 5m = 25m2 

 

 

Total besar ruang bar 25m2 

Kasir 1 ANP 4 orang 5m x 4m = 20m2 

 

Total besar ruang kasir 20m2 

TOTAL LUAS AREA RESTAURANT 248,87m2 
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d.6 Studi Luas Area Servis 

Tabel 3.16 Besaran Ruang Area Servis 

Sumber: Analisa Pribadi 

AREA SERVIS 

Nama Ruang Jumlah Sumber Kapasitas Analisis Besaran 

Kantin 1 TSS1 20 orang Meja 4 orang (5) x 

@3m2 = 15m2 

15m2 x 30% = 

4,5m2 

Total besar ruang kantin 4,5m2 

Tangga 

Darurat 

2 DA1  3,15m2 x 5,65m2 = 

17,80 m2 

 

Total besar ruang tangga darurat 35,60 m2 

Security and 

CCTV 

1 ANP 5 orang 2,2m x 4m = 8,8m2 
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Total besar ruang security & cctv 8,8m2 

Ruang 

Genset 

1 ANP 2 genset 

1 orang 

4m x 3,5m = 14m2 

 

Total besar ruang genset 14m2 

Ruang 

Pompa 

1 ANP 2 orang 3,5m x 3m = 

10,5m2 

 

Total besar ruang pompa 10,5m2 

Ruang Office 

Boy 

2 ANP 2 orang 2m x 2,8m = 5,6m2 
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Total Besaran ruang Office Boy 11,2m2 

Ruang AHU 1 ANP 2 orang 4m x 4m = 16m2 

Total Besaran ruang AHU 16m2 

Ruang Panel 1 ANP 2 orang 3,5m x 2m = 7m2 

 

  

Total Besaran ruang panel 7m2 

TOTAL LUASAN AREA SERVIS 107,6m2 

 

 Luas bangunan (LB) Akademi  = (Luas area pengelola + Luas 

area ruang kelas + Luas area ruang praktik + Luas Area 

Lembaga kursus + Luas area servis) 

= (267,36m2 + 993,06m2+ 3.995,3m2 + 474,42m2 + 107,6m2) 

=5.837,74m2 
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 Luas bangunan Restaurant = 248,87m2 

 Luas Bangunan Indoor  

= (5.837,74m2+ 248,87m2) + Sirkulasi 30% 

= 6.086,61 + 1.825,98m2 

= 7.912,59m2 

d.7 Studi Kebutuhan Luas Parkir 

 Akademi Gastronomi dan Lembaga Kursus 

 Pengelola 

Jumlah pengelola 65 orang/hari 

Mobil 50% = 33 orang x (80%) = 27 mobil 

Motor 40% = 26 orang x (80%) = 21 motor 

Angkutan umum 10% = 6 orang  

 Mahasiswa 

Jumlah mahasiswa 400 orang/hari 

Mobil 40% = 160 orang 

1 penumpang (60%) = 96 mobil 

2 penumpang (40%) = 32 mobil 

Motor 50% = 200 orang x (80%) = 160 motor 

Bus 5% = 20 orang = 1 bus  

Angkutan umum 5% = 20 orang 

 Restaurant 

 Pengelola 

Jumlah pengelola 20 orang/hari 
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Mobil 50 % = 10 orang x (80%) = 8 mobil 

Motor 40% = 8 orang x (80%) = 7 orang 

Angkutan umum 10% = 2 orang 

 Pengunjung 

Jumlah pengunjung 100 orang/hari 

Mobil 60% = 60 orang 

1 penumpang (30%) = 18 mobil 

2 penumpang (40%) = 24 mobil 

4 penumpang (30%) = 18 mobil 

Motor 30% = 30 orang x (80%) = 24 motor 

Angkutan umum 10% = 10 orang 

 Perhitungan Lahan parkir 

 Mobil (223 mobil x 15m2) = 3.345m2 

 Motor (212 motor x 2,2m2) = 466,4m2 

 Bus (1 x 30m2) = 30m2 

 Kebutuhan total lahan parkir 

= (3.345m2 + 466,4m2 + 30m2) + Sirkulasi 200% 

= 3.841,4m2 + 7.682,8m2 

= 11.524,2m2 

Dengan total luas lahan parkir 11.524,2m2 , maka proyek ini 

direncanakan akan terdapat basement dengan presentase 60% 

(6.914,4m2) di outdoor dan 40% (4.609,68) di basement. 
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 Perhitungan Luas lahan 

 Luas bangunan (LB) Akademi  = (Luas area pengelola + Luas area 

ruang kelas + Luas area ruang praktik + Luas Area Lembaga kursus 

+ Luas area servis) 

= (267,36m2 + 993,06m2+ 3.995,3m2 + 474,42m2 + 107,6m2) 

=5.837,74m2 

 Luas bangunan Restaurant = 248,87m2 

 Luas Bangunan Indoor  

= (5.837,74m2+ 248,87m2) + Sirkulasi 30% 

= 6.086,61 + 1.825,98m2 

= 7.912,59m2 

 Kebutuhan total lahan parkir 

= (3.345m2 + 466,4m2 + 30m2) + Sirkulasi 200% 

= 3.841,4m2 + 7.682,8m2 

= 11.524,2m2 

Dengan total luas lahan parkir 11.524,2m2 , maka proyek ini 

direncanakan akan terdapat basement dengan presentase 60% 

(6.914,4m2) di outdoor dan 40% (4.609,68) di basement. 

 Luas Kebutuhan Bangunan 

Luas bangunan ini adalah 7.912,59m2 

Lantai 1 (60%) = 4.747,66m2 

Lantai 2 (40%) = 3.164,93m2 
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 Luas Kebutuhan Ruang Terbuka 

RTH Kota Bandung = 20% 

Kebutuhan Ruang Non-Hijau = 80% x Ruang Terbuka 

6.914,4m2        = 80% x Ruang Terbuka 

Ruang Terbuka        = 6.914,4m2 : 0,8 

Ruang Terbuka       = 8.643m2 

 Luas Kebutuhan Tapak 

= Kebutuhan Lantai Dasar  + Ruang Terbuka 

= 4.747,66m2 + 8.643m2 

= 13.390,66m2 

e. Perfomance Data 

Tabel 3.17 Performance Data 

Sumber: Analisa Pribadi 

Space Material Building Critical Factors 

Lobby  Dinding dari batu 

bata dengan 

pelapis wallpaper 

 Menggunakan 

kaca 

 Penutup lantai 

menggunakan 

granit 

 Terdapat karpet 

pada bagian 

tempat duduk 

 Area Publik 

 Memiliki kesan 

yang bersih dan 

bernilai estetis 

 Dapat 

menampung 

pengunjung 

 Menggunakan 

pencahayaan 

buatan 
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 Menggunakan 

lampu hias 

 Penghawaan 

menggunakan AC 

 Menggunakan 

penghawaan 

buatan 

Relationship 

 

Space Material Building Critical Factors 

Ruang Ketua  Menggunakan 

dinding batu bata 

 Pelapis dinding 

menggunakan 

wallpaper 

 Penutup lantai 

menggunakan 

keramik 

 Pencahayaan 

menggunakan 

lampu LED 

 Penghawaan 

menggunakan AC 

 

 

 

 

 

 

 

 

Drop Off 

Entrance 

Lobby 

Receptionist 

Ruang Rapat 
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Relationship 

 

Space Material Building Critical Factors 

Ruang Wakil Bag. 

Akademik 

 Menggunakan 

dinding batu bata 

 Pelapis dinding 

menggunakan 

wallpaper 

 Penutup lantai 

menggunakan 

keramik 

 Pencahayaan 

menggunakan 

lampu LED 

 Penghawaan 

menggunakan AC 
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Relationship 

 

Space Material Building Critical Factors 

Ruang Wakil Bag. 

Operasional 

 Menggunakan 

dinding batu bata 

 Pelapis dinding 

menggunakan 

wallpaper 

 Penutup lantai 

menggunakan 

keramik 

 Pencahayaan 

menggunakan 

lampu LED 

 Penghawaan 

menggunakan AC 

 

 

 

 

 

Lobby Ruang Rapat 

R. Ketua 

R. Bag. 

Akademik 

R. Bag. 

Operasional 

R. Bag. Sarana 

Prasarana 
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Relationship 

 

Space Material Building Critical Factors 

Ruang Wakil Bag. 

Sarana Prasarana 

 Menggunakan 

dinding batu bata 

 Pelapis dinding 

menggunakan 

wallpaper 

 Penutup lantai 

menggunakan 

keramik 

 Pencahayaan 

menggunakan 

lampu LED 

 Penghawaan 

menggunakan AC 

 

 

 

 

 

Lobby Ruang Rapat 

R. Ketua 

R. Bag. 

Akademik 

R. Bag. 

Operasional 

R. Bag. Sarana 

Prasarana 
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Relationship 

 

Space Material Building Critical Factors 

Staff Administrasi  Menggunakan 

dinding batu bata 

 Pelapis dinding 

menggunakan 

wallpaper 

 Penutup lantai 

menggunakan 

keramik 

 Pencahayaan 

menggunakan 

lampu LED 

 Penghawaan 

menggunakan AC 

 

 

 

 

 Area Privat 

 Dapat mencukupi 

untuk kapasitas 

karyawan 

Lobby Ruang Rapat 

R. Ketua 

R. Bag. 

Akademik 

R. Bag. 

Operasional 

R. Bag. Sarana 

Prasarana 
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Relationship 

 

Space Material Building Critical Factors 

Staff Keuangan  Menggunakan 

dinding batu bata 

 Pelapis dinding 

menggunakan 

wallpaper 

 Penutup lantai 

menggunakan 

keramik 

 Pencahayaan 

menggunakan 

lampu LED 

 Penghawaan 

menggunakan AC 

 

 

 Area Privat 

 Dapat mencukupi 

untuk kapasitas 

karyawan 

Lobby 

Receptionist 

R. Staff 

Administrasi 

R. Staff 

Keuangan 

R. Staff Umum 

Logistic 
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Relationship 

 

Space Material Building Critical Factors 

Staff Umum dan 

Logistic 

 Menggunakan 

dinding batu bata 

 Pelapis dinding 

menggunakan 

wallpaper 

 Penutup lantai 

menggunakan 

keramik 

 Pencahayaan 

menggunakan 

lampu LED 

 Penghawaan 

menggunakan AC 

 

 

 Area Privat 

 Dapat mencukupi 

untuk kapasitas 

karyawan 

Lobby 

Receptionist 

R. Staff 

Administrasi 

R. Staff 

Keuangan 

R. Staff Umum 

Logistic 
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Relationship 

 

Space Material Building Critical Factors 

Ruang Rapat  Menggunakan 

dinding batu bata 

 Pelapis dinding 

menggunakan 

karpet untuk 

meredam suara 

 Penutup lantai 

menggunakan 

keramik 

 Pencahayaan 

menggunakan 

lampu LED 

 Penghawaan 

menggunakan AC 

 

 Area Privat 

 Dapat mencukupi 

untuk kapasitas 

karyawan 

 Merupakan area 

kedap suara 

Lobby 

Receptionist 

R. Staff 

Administrasi 

R. Staff 

Keuangan 

R. Staff Umum 

Logistic 
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Relationship 

 

Space Material Building Critical Factors 

Pantry  Menggunakan 

dinding bata ringan 

 Penutup lantai 

menggunakan 

keramik 

 Pencahayaan 

menggunakan 

lampu LED 

 Penghawaan 

menggunakan AC 

 Pada sebagian 

dinding dilapisi 

keramik 

 

 

 

 

 

Lobby Ruang Rapat 

R. Ketua 

R. Bag. 

Akademik 

R. Bag. 

Operasional 

R. Bag. Sarana 

Prasarana 
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Relationship 

 

Space Material Building Critical Factors 

Lavatory  Menggunakan 

dinding bata 

 Pelapis dinding cat 

 Menggunakan batu 

alam untuk 

wastafel 

 Lantai keramik 

 Penghawaan 

dengan rooster 

 Pencahayaan 

dengan lampu LED 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Area privat 

 Kebersihan dijaga 

 Pencahayaan 

alami dan buatan 

 Penghawaan 

alami 

Lobby 

Pantry 

Ruang Rapat 

Lavatory 

Musholla 
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Relationship 

 

Space Material Building Critical Factors 

Musholla  Dinding batu 

bata dengan 

pelapis cat 

 Menggunakan 

lantai keramik 

 Pencahayaan 

menggunakan 

lampu LED 

 Memiliki bukaan 

untuk 

penghawaan 

alami 

 Lantai dilapisi 

oleh karpet 

 

 

 

 

 

 Area public 

 Pencahayaan 

buatan 

 Penghawaan 

alami 

 Penataan ruang 

menghadap 

kiblat 

 Dekat dengan 

tempat wudhu 

Lobby 

Pantry 

Ruang Rapat 

Lavatory 

Musholla 
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Relationship 

 

Space Material Building Critical Factors 

Receptionis  Lantai keramik 

 Perabot dilapisi 

kayu dan kaca 

 Pencahayaan 

LED  

 Area public 

 Bersifat 

informative 

 Berkesan rapi 

dan menarik 

 Menampilkan 

logo 

Relationship 

 

Lobby 

Pantry 

Ruang Rapat 

Lavatory 

Musholla 
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Space Material Building Critical Factors 

Kitchen Pastri  Dinding batu bata 

dengan pelapis 

ACP 

 Menggunakan 

lampu LED 

 Perabot di 

dalamnya 

berbahan 

aluminium 

 Menggunakan 

penutup lantai 

keramik bermotif 

kayu 

 Area Semi Privat 

 Pencahayaan 

buatan 

menggunakan 

direct lighting 

 Penghawaan 

buatan 

menggunakan AC 

 Ruangan memiliki 

pembuangan asap 

 Memiliki Karakter 

Bersih 

 Material merupakan 

bahan yang tahan 

panas 

Relationship 

 

 

 

Kitchen 

Ruang 

Pengajar 
Ruang 

Persiapan 
Gudang 

Logistic 

Ruang 

Penyajian 

Lavatory Loading Dock Ruang Loker 
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Space Material Building Critical Factors 

Kitchen Kuliner  Dinding batu bata 

dengan pelapis 

ACP 

 Menggunakan 

lampu LED 

 Perabot di 

dalamnya 

berbahan 

aluminium 

 Menggunakan 

penutup lantai 

keramik bermotif 

kayu 

 Area Semi Privat 

 Pencahayaan 

buatan 

menggunakan 

direct lighting 

 Penghawaan 

buatan 

menggunakan AC 

 Ruangan memiliki 

pembuangan asap 

 Memiliki Karakter 

Bersih 

 Material merupakan 

bahan yang tahan 

panas 

Relationship 

 

 

 

Kitchen 

Ruang 

Pengajar 
Ruang 

Persiapan 
Gudang 

Logistic 

Ruang 

Penyajian 

Lavatory Loading Dock Ruang Loker 
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Space Material Building Critical Factors 

Ruang Pengajar  Menggunakan 

dinding batu bata 

 Pelapis dinding 

menggunakan 

wallpaper 

 Penutup lantai 

menggunakan 

keramik 

 Pencahayaan 

menggunakan 

lampu LED 

 Penghawaan 

menggunakan AC 

 Area Privat 

 Dapat mencukupi 

untuk kapasitas 

karyawan 

Relationship 

 

 

 

Entrance 

Kitchen 

Ruang 

Pengajar 
Ruang 

Persiapan 
Gudang 

Logistic 

Ruang 

Penyajian 

Lavatory Loading Dock Ruang Loker 

R. Demonstrasi 
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Space Material Building Critical Factors 

Gudang Logistic  Menggunakan 

dinding bata ringan 

 Pelapis dinding cat 

 Menggunakan 

lantai epoxy 

 Pencahayaan 

lampu LED 

 Penghawaan 

dengan AC 

 Pencahayaan 

buatan 

 Penghawaan alami 

dan buatan 

 Tidak ada lubang 

yang dapat 

membuat tikus 

masuk 

 Steril dan Hygenis 

Relationship 

 

Space Material Building Critical Factors 

Area Loading Dock  Menggunakan 

dinding bata ringan 

 Pelapis dinding cat 

 Menggunakan 

lantai epoxy 

 Pencahayaan 

lampu LED 

 Penghawaan 

dengan AC 

 Pencahayaan 

buatan 

 Penghawaan alami 

dan buatan 

 Tidak ada lubang 

yang dapat 

membuat tikus 

masuk 

 Steril dan Hygenis 

 

Kitchen 

Ruang 

Persiapan 
Gudang 

Logistic 

Loading Dock 
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Relationship 

 

Space Material Building Critical Factors 

Ruang Loker  Menggunakan 

dinding batu bata 

 Pelapis dinding 

menggunakan cat 

 Penutup lantai 

menggunakan 

keramik 

 Pencahayaan 

menggunakan 

lampu LED 

 Penghawaan 

menggunakan AC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Area Privat 

 Dapat mencukupi 

untuk perabot 

loker dan ruang 

pergerakan siswa 

Kitchen 

Ruang 

Persiapan 
Gudang 

Logistic 

Loading Dock 
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Relationship 

 

Space Material Building Critical Factors 

Ruang Demonstrasi  Dinding batu bata 

dengan pelapis 

ACP 

 Menggunakan 

lampu LED 

 Perabot di 

dalamnya 

berbahan 

aluminium 

 Menggunakan 

penutup lantai 

keramik bermotif 

kayu 

 Untuk arena 

penonton 

menggunakan 

beton bertulang 

 Area Privat 

 Pencahayaan 

buatan 

menggunakan 

direct lighting 

 Penghawaan 

buatan 

menggunakan AC 

 Ruangan memiliki 

pembuangan asap 

 Ruanga memiliki 

pengelolaan limbah 

 Memiliki Karakter 

Bersih 

 Material merupakan 

bahan yang tahan 

panas 

Entrance 

Kitchen 

Ruang 

Pengajar 
Ruang 

Persiapan 
Gudang 

Logistic 

Lavatory Loading Dock Ruang Loker 

R. Demonstrasi 
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 Dapat mencakup 

kapasitas pengguna 

 Menggunakan 

sistem arena untuk 

mencapai visual 

Relationship 

 

Space Material Building Critical Factors 

Ruang Kelas  Menggunakan 

dinding batu bata 

 Pelapis dinding 

menggunakan ACP 

 Penutup lantai 

menggunakan 

keramik dengan 

dilapisi karpet 

 Untuk panggung 

saat menulis di 

papan tulis lantai 

menggunakan 

pelapis vinyl 

 Pencahayaan 

menggunakan 

lampu LED 

 Penghawaan 

menggunakan AC 

 

 Area Privat 

 Dapat mencukupi 

untuk kapasitas 

karyawan 

 Merupakan area 

kedap suara 

Entrance 

Lavatory Ruang Loker 

R. Demonstrasi 
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Relationship 

 

Space Material Building Critical Factors 

Perpustakaan  Menggunakan 

dinding batu bata 

 Pelapis dinding 

menggunakan 

karpet untuk 

meredam suara 

 Penutup lantai 

menggunakan 

keramik 

 Pencahayaan 

menggunakan 

lampu LED 

 Penghawaan 

menggunakan AC 

 

 

 

 

 

 

 

 Area Privat 

 Merupakan area 

kedap suara 

Lobby 

Ruang Kelas 

Ruang 

Penyimpanan 

Perpustakaan Ruang 

Pengajar 

Lavatory 
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Relationship 

 

Space Material Building Critical Factors 

Ruang Penyimpanan  Menggunakan 

dinding bata ringan 

 Pelapis dinding cat 

 Menggunakan 

lantai epoxy 

 Pencahayaan 

lampu LED 

 Penghawaan 

dengan AC 

 Pencahayaan 

buatan 

 Penghawaan alami 

dan buatan 

 Tidak ada lubang 

yang dapat 

membuat tikus 

masuk 

 Steril dan Hygenis 

Relationship 

 

Space Material Building Critical Factors 

Kelas Teori Lembaga 

Kursus 

 Menggunakan 

dinding batu bata 

 Area Privat 

Lobby 

Ruang Kelas 

Ruang 

Penyimpanan 

Perpustakaan Ruang 

Pengajar 

Lavatory 

Lobby 

Ruang Kelas 

Ruang 

Penyimpanan 

Perpustakaan Ruang 

Pengajar 

Lavatory 
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 Pelapis dinding 

menggunakan ACP 

 Penutup lantai 

menggunakan 

keramik dengan 

dilapisi karpet 

 Untuk panggung 

saat menulis di 

papan tulis lantai 

menggunakan 

pelapis vinyl 

 Pencahayaan 

menggunakan 

lampu LED 

 Penghawaan 

menggunakan AC 

 Dapat mencukupi 

untuk kapasitas 

karyawan 

 Merupakan area 

kedap suara 

Relationship 

 

 

 

 

Entrance 

Kelas Teori 

Lavatory Dapur 

R. Penyajian 

Penyimpanan 

Bahan 
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Space Material Building Critical Factors 

Dapur Lembaga 

Kursus 

 Dinding batu bata 

dengan pelapis 

ACP 

 Menggunakan 

lampu LED 

 Perabot di 

dalamnya 

berbahan 

aluminium 

 Menggunakan 

penutup lantai 

keramik bermotif 

kayu 

 Area Privat 

 Pencahayaan 

buatan 

menggunakan 

direct lighting 

 Penghawaan 

buatan 

menggunakan AC 

 Ruangan memiliki 

pembuangan asap 

 Ruanga memiliki 

pengelolaan limbah 

 Memiliki Karakter 

Bersih 

 Material merupakan 

bahan yang tahan 

panas 

Relationship 

 

 

Entrance 

Kelas Teori 

Lavatory Dapur 

R. Penyajian 

Penyimpanan 

Bahan 
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Space Material Building Critical Factors 

Ruang Penyimpanan 

Lembaga Kursus 

 Menggunakan 

dinding bata ringan 

 Pelapis dinding cat 

 Menggunakan 

lantai epoxy 

 Pencahayaan 

lampu LED 

 Penghawaan 

dengan AC 

 Pencahayaan 

buatan 

 Penghawaan alami 

dan buatan 

 Tidak ada lubang 

yang dapat 

membuat tikus 

masuk 

 Steril dan Hygenis 

Relationship 

 

Space Material Building Critical Factors 

Ruang Makan 

Restaurant 

 Dinding 

menggunakan batu 

bata 

 Penutup lantai 

menggunakan 

granit, vinyl 

 Area Publik 

 Memiliki kesan 

yang menarik 

 Kebersihan selalu 

diutamakan 

 Mencukupi untuk 

kapasitas 

pengunjung 

Entrance 

Kelas Teori 

Lavatory Dapur 

R. Penyajian 

Penyimpanan 

Bahan 
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 Lampu 

menggunakan 

lampu hias 

 Menggunakan 

granit untuk meja 

bar 

 Menggunakan AC 

sebagai 

penghawaan 

 Menggunakan 

material kaca pada 

jendela 

 Memberikan 

kenyamanan bagi 

pengunjung 

Relationship 

 

Space Material Building Critical Factors 

Ruang Kepala 

Restaurant 

 Menggunakan 

dinding batu bata 

 Pelapis dinding 

menggunakan 

wallpaper 

 

Entrance 

Lavatory 

Dapur 

B
a
r 

K
a
s
ir
 

Ruang 

Makan 

Lobby 
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 Penutup lantai 

menggunakan 

keramik 

 Pencahayaan 

menggunakan 

lampu LED 

 Penghawaan 

menggunakan AC 

Relationship 

 

Space Material Building Critical Factors 

Ruang Manajer 

Restaurant 

 Menggunakan 

dinding batu bata 

 Pelapis dinding 

menggunakan 

wallpaper 

 Penutup lantai 

menggunakan 

keramik 

 

Drop Off 

Entrance 

Ruang 

Makan 

Ruang Kepala 

Ruang Manajer 

Lobby Lavatory 
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 Pencahayaan 

menggunakan 

lampu LED 

 Penghawaan 

menggunakan AC 

Relationship 

 

Space Material Building Critical Factors 

Lavatory  Menggunakan 

dinding bata 

 Pelapis dinding 

cat 

 Menggunakan 

batu alam untuk 

wastafel 

 Lantai keramik 

 Penghawaan 

dengan rooster 

 Pencahayaan 

dengan lampu 

LED 

 Area privat 

 Kebersihan 

dijaga 

 Pencahayaan 

alami dan 

buatan 

 Penghawaan 

alami 

Drop Off 

Entrance 

Ruang 

Makan 

Ruang Kepala 

Ruang Manajer 

Lobby Lavatory 
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Relationship 

 

Space Material Building Critical Factors 

Dapur Restaurant  Dinding batu bata 

dengan pelapis 

ACP 

 Menggunakan 

lampu LED 

 Perabot di 

dalamnya 

berbahan 

aluminium 

 Menggunakan 

penutup lantai 

keramik bermotif 

kayu 

 Area Privat 

 Pencahayaan 

buatan 

menggunakan 

direct lighting 

 Penghawaan 

buatan 

menggunakan AC 

 Ruangan memiliki 

pembuangan asap 

 Ruanga memiliki 

pengelolaan limbah 

 Memiliki Karakter 

Bersih 

 Material merupakan 

bahan yang tahan 

panas 

 

 

Entrance 

Lavatory 

B
a
r 

K
a
s
ir
 

Ruang 

Makan 

Ruang Kepala 

Ruang Manajer 

Lobby Lavatory 
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Relationship 

 

Space Material Building Critical Factors 

Gudang Logistic  Menggunakan 

dinding bata ringan 

 Pelapis dinding cat 

 Menggunakan 

lantai epoxy 

 Pencahayaan 

lampu LED 

 Penghawaan 

dengan AC 

 Pencahayaan 

buatan 

 Penghawaan alami 

dan buatan 

 Tidak ada lubang 

yang dapat 

membuat tikus 

masuk 

 Steril dan Hygenis 

Relationship 

 

Drop Off Parkir 

Restaurant 

Entrance 

Dapur 

Gudang 

Logistic 

B
a
r 

K
a
s
ir
 

Ruang 

Makan 

Lobby 
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Space Material Building Critical Factors 

Kantin  Menggunakan 

dinding bata ringan 

 Penutup lantai 

menggunakan 

keramik 

 Pencahayaan 

menggunakan 

lampu LED 

 Penghawaan 

menggunakan AC 

 Memiliki 

pembuangan asap 

 Pada sebagian 

dinding dilapisi 

keramik 

 

Relationship 

 

Space Material Building Critical Factors 

Tangga Darurat  Pintu besi sebagai 

penahan panas 

 DInding bata 

massif untuk 

menahan panas 

 Area servis 

 Material tahan 

panas 

 Mudah diakses 

 Lantai tidak licin 

Kantin 

Security dan 

CCTV 

Ruang OB 
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dengan pelapis 

dinding ACP 

 Railing tangga dari 

besi 

 Penutup lantai 

menggunakan cor 

beton yang ditutup 

keramik atau epoxy 

 Sesuai dengan 

standar 

 Mencukupi untuk 

ruang gerak dan 

sirkulasi dalam 

keadaan darurat 

Relationship 

 

Space Material Building Critical Factors 

Security and CCTV 

Room 

 Menggunakan 

dinding bata 

ringan 

 Penutup lantai 

menggunakan 

keramik 

 Pencahayaan 

menggunakan 

lampu LED 

 Penghawaan 

menggunakan 

AC 

 

 

Tangga Darurat 

Entrance Gate Exit Gate 

Parkir Servis 
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Relationship 

 

Space Material Building Critical Factors 

Ruang Genset  Menggunakan 

dinding batu bata 

 Pelapis dinding cat 

 Menggunakan 

lantai epoxy 

 Pencahayaan 

lampu LED 

 Penghawaan 

dengan jendela 

 Area servis 

 Pencahayaan 

buatan 

 Penghawaan alami 

 Penataan kabel 

yang teratur 

 Tidak berdekatan 

dengan air 

Relationship 

 

Kantin 

Security dan 

CCTV 

Ruang OB 

Entrance 
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Space Material Building Critical Factors 

Ruang Pompa  Menggunakan 

dinding batu bata 

 Terdapat lapisan 

untuk mencegah 

air meresap 

(trasram) 

 Menggunakan 

lantai proxy 

 Pencahayaan 

lampu LED 

 Penghawaan 

dengan jendela 

 Area servis 

 Lantai tidak licin 

 Penataan pada 

pipa 

 Ruang mencukupi 

untuk mesin 

 Pencahayaan 

buatan 

 Penghawaan 

alami 

Relationship 

 

Space Material Building Critical Factors 

Ruang Office Boy  Menggunakan 

dinding batu bata 

 

Tangga Darurat 

Parkir Servis 

Ruang Genset 

Ruang Pompa 

Ruang Panel Kantin 

Security dan 

CCTV 

Ruang OB 
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 Penutup lantai 

menggunakan 

keramik 

 Pencahayaan 

menggunakan 

lampu LED 

 Penghawaan 

menggunakan AC 

Relationship 

 

Space Material Building Critical Factors 

Ruang AHU  Menggunakan 

dinding batu bata 

 Pelapis dinding cat 

 Menggunakan 

lantai epoxy 

 Pencahayaan 

lampu LED 

 Penghawaan 

dengan jendela 

 

 

 

 

 Area servis 

 Pencahayaan 

buatan 

 Penghawaan alami 

 Kedap air 

Kantin 

Security dan 

CCTV 

Ruang OB 

Entrance 
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Relationship 

 

Space Material Building Critical Factors 

Ruang Panel  Menggunakan 

dinding batu bata 

 Pelapis dinding cat 

 Menggunakan 

lantai epoxy 

 Pencahayaan 

lampu LED 

 Penghawaan 

dengan jendela 

 

 

 

 

 

 

 

 Area servis 

 Pencahayaan 

buatan 

 Penghawaan alami 

 Penataan kabel 

yang teratur 

 Tidak berdekatan 

dengan air 

Tangga Darurat 

Parkir Servis 

Ruang Genset 

Ruang Pompa 

Ruang Panel Kantin 

Security dan 

CCTV 

Ruang OB 

Ruang Genset 
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Relationship 

 

Tangga Darurat 

Parkir Servis 

Ruang Genset 

Ruang Pompa 

Ruang Panel Kantin 

Security dan 

CCTV 

Ruang OB 
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f. Studi Citra Arsitektural 

Pencitraan arsitektural pada projek ini harus dapat menunjukkan 

fungsi dari utama dari bangunan Akademi Gastronomy, yang berarti 

bangunan ini memiliki fungsi sebagai kampus dalam bidang kuliner 

yang berfokus pada disiplin ilmu gastronomy. Citra fungsi utama dari 

bangunan ini adalah sebagai wadah dari seluruh kegiatan yang 

berlangsung di dalam bangunan ini. Pada bangunan ini terdapat 

beberapa kegiatan, kegiatan utamanya adalah proses pembelajaran 

kepada mahasiswa secara teori dan praktik yang berlangsung dengan 

fasilitas yang memadai, aman dan nyaman sesuai dengan standart 

dapur hotel yang ada. Citra dalam wujud fisik bangunan harus dapat 

menunjukkan fungsi kampus dan dapur yang nyaman dengan memiliki 

penghawaan dan pencahayaan yang alami dan nantinya dapat 

merespon lingkungan sekitarnya. Berikut adalah beberapa studi untuk 

menciptakan citra arsitektural Akademi Gastronomi ini yaitu: 

 Pencahayaan alami pada bagian dapur dan ruang kelas 

 Penghawaan dan bukaan sesuai kebutuhan yang ditekankan 

pada penghawaan alami 

 Pemilihan warna bangunan sesuai dengan fungsi 

 Penggunaan logo / symbol sebagai penjelas harus mudah 

diterima bagi pengguna 

 Hubungan dan tata ruang yang tepat dan sesuai 

 Sirkulasi cukup dan ramah bagi difable 
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 Konsep bangunan tersampaikan dengan baik 

 Detail dan estetika bangunan 

 Penataan landscape, ruang terbuka hijau untuk menciptakan 

kenyamanan bagi pengguna 

3.2 Analisa Pendekatan Sistem Bangunan 

3.2.1 Studi Sistem Struktur & Enclosure Bangunan 

a. Studi Sistem Struktur 

Tabel 3.18 Sistem Struktur Bangunan 

Sumber: Analisa Pribadi 

STRUKTUR 

Rangka atap 

Rangka atap yang dipilih adalah space frame dengan material baja ringan  

dipilih karena nantinya akademi gastronomi ini akan mengadopsi bentuk 

atap di sekitarnya, sedangkan bentuk atap untuk bangunan sekolah tidak 

memerlukan bentuk yang rumit. 

 

Baja Ringan 

(Sumber: infobisnisproperti.com) 

 

 Terbuat dari material baja yang 

ringan  

 Bersifat fleksibel, dapat disusun 

menjadi berbagai macam model 

atap 

 Memiliki kualitas  yang setara 

dengan baja konvensional. 

 Memiliki kekuatan tarik yang 

tinggi dapat melebihi kuat tarik 

baja biasa. 

KELEBIHAN KEKURANGAN 
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  Beban yang ditanggung struktur 

dibawahnya sedikit karena 

beratnya ringan. 

 Lebih irit 

 Memiliki sifat combustible, tidak 

memperbesar api. 

 Pemasangan yang cepat dan 

menghemat waktu. 

 Tidak memuai atau menyusut 

karena masalah cuaca 

 Tahan Karat, rayap, lapuk. 

 Memerlukan pertimbangan 

dalam perhitungan struktur , 

teliti. 

 Material yang cukup mahal 

Sistem Struktur Rangka 

Sistem struktur rangka dipilih agar mudah untuk membagi ruang kelas yang 

nantinya akan menjadi fasilitas utama sebagai sarana pendidikan yang 

terdapat pada akademi gastronomi. 

 

Sistem Struktur Rangka 

(Sumber: Google.com) 

 Penyaluran beban melalui 

sistem kolom dan balok yang di 

lanjutkan menuju pondasi, 

dinding bukan elemen struktur. 

 Material struktur rangka bisa 

menggunakan beton bertulang 

atau baja. 

 Dalam penyesuaian dengan 

penataan ruang lebih fleksible. 

Dinding Masif 

Dinding masif ini nantinya akan diterapkan untuk tangga darurat, karena 

ketebalan dindingnya yang memiliki ukuran 1 bata dengan nantinya adanya 

pelapis dapat menahan api saat terjadi bahaya kebakaran sehingga dapat 

digunakan untuk jalur evakuasi. 
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Shear wall 

Sumber: www.strategiproyek.com 

 Dapat menahan beban primer 

 Dapat menangkal panas 

 Semakin tebal makan radiasi 

matahari semakin sulit 

menembusnya. 

 Memperkuat bangunan 

 Meredam goncangan akibat 

gempa 

 Mengurangi biaya pemeliharaan 

gedung 

 Daya beban pikul dinding dapat 

ditingkatkan 

 Umur pakai lebih panjang 

 Memiliki struktur kaku sehingga 

sering terjadi kerusakan non-

struktural 

Plat Lantai Beton 

Plat lantai beton dipilih karena nantinya jika di ekspose akan memiliki nilai 

lebih, selain itu plat lantai ini dapat menopang beban yang cukup besar dan 

waktu pengerjaannya pun cepat hal ini sesuai untuk bangunan kampus 

yang waktu pengerjaan hanya sedikit. 

 

Plat lantai beton 

Sumber: proyeksipil.blogspot.co.id 

 Tebal 12 cm 

 Tulangan silang diameter min 8 

mm 

KELEBIHAN KEKURANGAN 
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 Mampu menopang beban besar 

 Isolasi suara yang baik 

 Tidak dapat terbakar dan dapat 

lapis kedap air untuk wc/dapur 

 Tahan lama 

 Waktu pengerjaan lebih cepat 

 Harga mudah berubah 

tergantung harga baja 

 Tidak bias diterapkan pada 

kantilever 

 Memerlukan pengaturan 

yang baik 

Pondasi Foot Plat 

Kedalaman tanah keras yang terdapat di tapak adalah 8m, dengan lahan 

di sekitarnya merupakan lahan berkontur. Pondasi footplat dipilih karena 

bangunan kampus akademi memasak tidak memiliki tinggi bangunan yang 

berlebih, dan pondasi ini cocok untuk lahan yang terpilih nantinya. 

 

 

(Sumber: duniatekniksipil.web.id) 

 Pondasi Dangkal dengan 

material utama beton bertulang 

 Digunakan untuk bangunan 3-5 

lantai 

 Penyaluran beban yang 

disalurkan melalui tulangan 

yang menyatu dengan pondasi 

KELEBIHAN KEKURANGAN 

 Murah dan mudah 

 Tahan terhadap getaran gempa 

 Dapat diterapkan di lahan 

berkontur 

 Urugan tanah sedikit 

 Waktu pelaksanaan lama 

 

b. Studi SistemEnclosure Bangunan 

Studi sistem enclosure pada bangunan kampus Akademi 

Gastronomy ini dikategorikan menjadi beberapa yaitu: 
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 Penutup atap 

 Material penutup atap terbuat dari bahan yang kuat dan anti 

tikus karena jika terdapat lubang untuk masuknya tikus 

akan membawa mikroorganisme dan merusak bahan 

makanan 

 Penutup atap tidak bocor 

 Penutup atap tidak menyalurkan panas ke dalam bangunan 

karena akan membuat suhu udara di dalam ruang menjadi 

panas dan tidak nyaman digunakan 

 Plafon 

 Plafon terbuat dari bahan yang tidak mudah dimakan oleh 

rayap 

 Terbuat dari bahan yang dapat meredam suara baik suara 

air hujan maupun yang lainnya 

 Dinding 

 Dinding terbuat dari bahan yang kuat 

 Dinding harus selalu dijaga kebersihannya supaya tidak 

mencemari makanan 

 Pada dinding dapur menggunakan pelapis waterproof atau 

keramik agar mudah dibersihkan 

 Penutup Lantai 

 Lantai tidak licin dan tidak menyerap 

 Lantai ramah bagi pengguna difable 
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 Lantai harus mudah dibersihkan 

 Pada bagian dapur lantai harus kedap air 

 Lantai harus tahan terhadap bahan kimia dan panas 

Tabel 3.19 Enclosure Material Bangunan 

Sumber: Analisa Pribadi 

Penutup Atap dan Plafond 

Bitumen 

Penutup atap yang digunakan adalah bitumen karena mendukung gaya 

arsitektur yang akan digunakan nantinya dan memiliki kesan lama. 

Material ini merupakan material yang ramah lingkungan, tahan terhadap 

air dan korosi 

 

Penutup Atap Bitumen 

(Sumber: housing-estate.com) 

 Terbuat dari macam-macam 

material yang diproses 

 Ringan 

KELEBIHAN KEKURANGAN 

 Tahan air dan korosi. 

 Merupakan material peredam 

panas yang baik 

 Ramah Lingkungan 

 Merupakan material peredam 

suara yang baik 

 Memerlukan pemasangan 

waterproof/polywood. 

 Kemiringan minimum 12 

derajat 

Genteng Metal 
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Pemilihan genteng metal nantinya dapat digunakan pada sisi bangunan 

di area dapur, sehingga sangat cocok dengan fungsi utama dari 

bangunan kampus akademi gastronomi ini. 

 

(Sumber: panellantai.info) 

 Memiliki baham material metal 

yang beragam 

 Memiliki banyak pilihan sesuai 

keinginan 

 Menggunakan metode dan 

teknologi hijau dan hemat 

energi 

  

KELEBIHAN KEKURANGAN 

 Daya tahan atap logam 

 Model dan desain 

 Tahan angin dan api 

 Efisiensi energi 

 Ringan 

 Kebisingan ketika hujan yang 

diatasi dengan pelapisan pasir 

dan batu alam pada genteng. 

 Permukaan genteng mudah 

penyok jika diinjak, tergantung 

pilihan logam 

 Lapisan logam rusak dapat 

memberikan resiko korosi 

 Warna yang bisa memudar 

dan mengelupas 

 

Plafond Gypsum 

Pemilihan gypsum untuk material plafond, karena bentuknya yang ketika 

dipasang sangat rapi, harganya yang murah dan memiliki banyak model, 

plafond ini banyak digunakan namun perlu dijaga dalam perawatannya. 
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(Sumber: ezygriya.co.id) 

 Ukuran plafond 122 cm x 244 

cm 

 Rangka menggunakan kaso 

atau besi hollow 4/4 dan 4/2 

KELEBIHAN KEKURANGAN 

 Permukaan terlihat seperti tidak 

memiliki sambungan 

 Lebih cepat dan mudah dalam 

maintenance 

 Murah dan memiliki macam-

macam model 

 Tidak tahan air 

 Tidak tahan terhadap 

benturan 

 Terlihat kusam ketika 

berjamur 

DINDING 

Bata Ringan 

Pemilihan bata ringan didasari dengan melihan kelebihan yang 

dimilikinya yaitu memiliki stabilitas suhu, anti rayap dan serangga, hal ini 

baik untuk nantinya menjaga kualitas masakan yang dihasilkan dari 

proses pembelajaran secara praktik. 

 

 Ringan jika dibandingkan bata 

merah 

 Kedap Suara 
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(Sumber : solusikonstruksi.com) 

KELEBIHAN KEKURANGAN 

 Tahan api dan air 

 Dimensi akurat dan 

terstandarisasi 

 Efektif pada daerah rawan 

gempa 

 Mudah dibentuk sesuai 

keinginan 

 Menjaga stabilitas suhu dalan 

bangunan 

 Anti rayap dan serangga, tidak 

membusuk 

 Tidak membutuhkan plester 

yang tebal 

 Menggunakan perekat khusus 

yang tersedia dipasaran 

 Membutuhkan tenaga 

pemasang 

 Dapat menyisakan bata yang 

terbuang ketika pemotongan 

bata 

 Proses pengeringan lama 

ketika terkena air 

 Harga yang lebih mahal 

 Kualitas rendah dapat 

menuyebabkan air rembes dan 

merusak cat. 

Batu bata Merah 

Batu bata merah sering digunakan untuk material bangunan karena 

material ini kedap air, kuat dan tahan lama, dan memiliki tingkat keretakan 

yang kecil hal ini cocok digunakan untuk menghindari adanya lubang di 

dinding yang dapat menyebabkan bakteri masuk dan mencemari 

makanan. 

 

Batu bata merah 

Sumber: 

rizkifachurohman.blogspot.co.id 

 Terbuat dari tanah liat yang 

dicetak kemudian dibakar 

 Umumnya memiliki ukuran 

panjang 17-23cm, lebar 7-

11cm dan tebal 3-5cm. 

 Kedap air 

 Jarang terjadi keretakan 

 Waktu pemasangan lama 

 Biaya lebih tinggi 



180 
 

 Kuat dan Tahan lama 

 Penggunaan rangka beton 

sebagai pengaku lebih luas 

Kaca 

Kaca selalu digunakan untuk material jendela, ataupun sebagai fasad 

bangunan, pemilihan kaca tempered karena kaca ini tahan terhadap 

panas matahari, dapat menimbulkan nilai modern dan memasukkan 

pencahayaan alami. 

 

Tempered glass 

(Sumber: rumahmaterial.com) 

 Dapat diaplikasikan kesemua 

bagian bangunan (tidak 

menopang struktur) 

 Material kaca yang digunakan; 

clear glass, tinted glass, 

cermin, tempered glass, dan 

kaca laminasi. 

KELEBIHAN KEKURANGAN 

 Pencahayaan Alami 

 Memberikan efek ruangan yang 

lebih luas 

 Modern 

 Mahal 

 Resiko pecah 

 Mudah kotor 

 Tidak tahan terhadap 

getaran 

ACP 

ACP dipilih karena nantinya dapat digunakan untuk material pelapis 

dinding pada ruangan yang membutuhkan estetika lebih, material ini 

memiliki banyak pilihan warna dan model, memiliki kesan yang bersih 

dan tahan terhadap panas juga hujan. 
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(Sumber: Alibaba.com) 

 Pelapis dinding 

 Modern 

 Material ACP; alumunium dan 

bahan komposit 

KELEBIHAN KEKURANGAN 

 Mudah diaplikasikan dan cepat 

 Tahan lama dan mudah 

dibersihkan 

 Rapi 

 Tahan cuaca panas dah hujan 

 Pilihan warna yang banyak 

 Menggunakanrangka untuk 

pemasangannya 

 Mahal 

 

Cat Dinding 

Cat dinding akan selalu diterapkan pada bangunan, karena beberapa 

ruangan pastinya tidak membutuhkan nilai estetika lebih, dan cat dinding 

dapat tahan terhadap cuaca dengan mampu menahan korosi karena 

daya lapisnya yang tinggi. 

  Memiliki berbagai warna 

 Murah dan sering ditemui 

KELEBIHAN KEKURANGAN 

 Tahan terhadap cuaca 

 Daya tutup dan kering yang 

tinggi 

 Mampu menahan korosi 

 Tahan lama 

 Lebih lama dalam 

pengaplikasiannya 

 Mengandalkan 

percampuran warna dan 

permainan warna 
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 Perawatan Mudah 

Wallpaper 

Penggunaan wallpaper nantinya akan diterapkan pada area 

pengelola akademi maupun pada area pengelola restoran, karena 

tetap membtuhkan estetika namun tidak berlebih, dan menimbulkan 

kesan yang nyaman. Beberapa produknya tahan terhadap api dan 

dapat menghalangi rembesan pada dinding. 

 

Wallpaper 

(Sumber: google.com) 

 

KELEBIHAN KEKURANGAN 

 Beberapa memiliki produk 

tahan api 

 Melekat dikeseluruhan 

permukaan dinding dengan lem 

khusus yang tahan lama 

 Dapat menghalangi rembesan 

air ke dinding. 

 Harganya mahal 

 Tidak dapat di aplikasikan ke 

bidang lain selain dinding 

Lantaii 

Lantai Keramik 

Pemilihan keramik nantinya dapat digunakan pada ruangan kelas 

maupun ruangan pendukung lainnya, material ini memiliki kelebihan 

mudah untuk dibersihkan, bentuknya bermacam, dan tidak menyerap air. 
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(Sumber: rumahminimalisoi.com) 

 Material penutup lantai yang 

banyak digunakan  

 Memiliki macam-macam tipe 

dan motif 

KELEBIHAN KEKURANGAN 

 Tahan lama 

 Memiliki banyak bentuk dan 

macam yang dapat disesuaikan 

dengan keinginan 

 Tidak menyerap air 

 Harga bervariasi sesuai ukuran 

 Mudah dibersihkan 

 Memberikan kesan dingin 

 Keras dan licin 

 Ringkih sehingga dalam 

pengangkutan memerlukan 

perhatian lebih 

 Nata antar keramik sulit 

dibersihkan 

Parket Kayu 

Parket kayu digunakan untuk menambah nilai estetika di dalam ruang, 

dapat digunakan untuk restoran ataupun ruangan lainnya nanti karena 

material ini alami, dan tahan lama serta dapat menyerap panas. 

 

Parket Kayu 

(Sumber: isibangunan.com) 

 Terbuat dari kayu dan sintetis 

KELEBIHAN KEKURANGAN 

 Menyerap panas 

 Dinamis dan alami 

 Rawan lembab 

 Mengalami muai dan susut 
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 Pemasangan yang mudah 

 Tahan lama 

 Harga mahal dibandingkan 

lantai kayu lainnya 

Granit 

Pemilihan granit untuk penutup lantai karena memiliki kesan yang mewah 

dan bersih, kelebihan yang dimiliki juga sangat cocok untuk diterapkan, 

penutup lantai ini nantinya dapat diterapkan di lobby maupun di restoran. 

 

Granit 

Sumber: 

www.semarangmarmergranit.com 

 Memiliki ukuran maksimal 

100 x 100cm 

 Bahan mengkilap 

 Banyak pilihan warna 

 Memiliki bahan yang lebih kuat 

 Lebih mengkilap 

 Tahan terhadap goresan 

 Merupakan bahan ramah 

lingkungan 

 Sambungan terlihat tipis 

 Memiliki tampilan mewah 

 Kurang tahan terhadap noda 

 Perawatan sulit 

 Harga lebih mahal 

Vinyl 

Vinyl dipilih karena memiliki tingkat kenyamanan yang baik, lebih tahan 

lama dan memiliki banyak jenis motif sehingga nantinya dapat diterapkan 

di ruang kelas maupun di ruang lainnya. 

 

Vinyl 

Sumber: 

 Memiliki jenis lembaran 

 Harga murah 

 Berbahan dasar PVC 
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idebangunan.blogspot.co.id 

 Perawatan lebih mudah 

 Memiliki banyak pilihan 

 Memiliki permukaan yang halus 

 Lebih nyaman saat dipijak 

 Pemasangan fleksibel 

 Relatif tahan lama 

 Kuat dan mampu menahan air 

 Mudah rusak jika terkena 

benda tajam maupun gesekan 

 Sulit diperbaiki 

 Pemasangan sangat 

diperhatikan 

Epoxy 

 

 

Lantai epoxy 

Sumber: medium.com 

 Epoxy dapat melapisi 

keramik 

 Lebih kuat bersih dan 

mengkilap 

 Tidak mudah retak 

 Memiliki ketebalan 300micro 

 Memiliki permukaan halus 

 Mudah untuk dibersihkan 

 Memiliki tingkat kecerahan 

yang baik 

 Harga terjangkau 

 Tahan terhadap semua noda 

 Tahan terhadap panas dan air 

 Memiliki banyak variasi 

 Lebih tahan lama 

 Dapat memantulkan cahaya 

 Memiliki tingkat kenyamanan 

yang visibilitas 

 Pelapis lantai sementara 

 Licin saat basah 

 Membutuhkan waktu 

pengeringan yang lama 

 Memiliki bau amonia 
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3.2.2 Studi Sistem Pencahayaan dan Penghawaan 

a. Studi Sistem Pencahayaan 

 Pencahayaan alami 

Sebuah bangunan pendidikan membutuhkan pencahayaan yang 

baik untuk menunjang proses pembelajaran yang berlangsung di 

dalamnya. Bagi ruangan kelas pencahayaan yang dibutuhkan 

adalah sebesar 30 lux dan ruangan dengan ukuran yang besar 

memiliki kebutuhan pencahayaan sebesar 60 lux. Pencahayaan 

alami dapat diperoleh dengan memberikan bukaan pada dinding 

berupa jendela dan ventilasi agar dapar menyalurkan cahaya untuk 

masuk ke dalam, penataan dalam ruang pun juga perlu 

diperhatikan agar pemantulan cahaya dapat terjadi dengan baik 

dapat banyak ruang yang mendapatkan cahaya alami. 

Namun pencahayaan alami ini juga perlu diperhatikan pada 

peletakkan orientasi bangunan agar panas dari sinar matahari tidak 

terlalu banyak masuk ke bangunan yang dapat menimbulkan suhu 

udara yang panas di dalam ruangan. 

 Pencahayaan buatan 

Pencahayaan buatan pada bangunan digunakan dengan 

menggunakan 2 tipe pencahayaan secara menyeluruh dan 

pencahayaan yang terfokus dengan menggunakan berbagai jenis 

lampu, berikut adalah beberapa lampu yang digunakan yaitu: 
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 Lampu TL 

Lampu TL atau yang biasa dikenal dengan sebutan lampu neon 

dapat digunakan selama 10 tahun pemakaian, lampu memiliki 2 

bentuk yaitu berbentuk tabung panjang maupun pendek biasa 

digunakan untuk ruang yang memiliki ukuran kecil. 

 Lampu bohlam filament LED 

Lampu LED merupakan lampu yang menggunakan komponen 

elektronika LED sebagai sumber cahaya, lampu ini akan cepat 

berkurang masa nya jika sering dinyalakan dan dimatikan. 

b. Studi Sistem Penghawaan 

 Penghawaan alami 

Sebuah bangunan pendidikan membutuhkan penghawaan yang 

baik untuk menunjang proses pembelajaran yang berlangsung di 

dalamnya. Untuk menciptakan bangunan yang ramah lingkungan 

dan hemat energy maka penghawaan alami sangat baik untuk 

digunakan di ruangan kelas maupun ruangan staff yang diberikan 

bukaan seperti jendela dan lubang angin untuk dapat memasukkan 

udara ke dalam ruang, peletakkan orientasi bangunan juga perlu 

diperhatikan agar udara  dapat mengalir dengan baik dan penataan 

ruang dalam juga perlu diperhatikan untuk membuat udara ke 

ruangan lain. 
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 Penghawaan buatan 

Penghawaan buatan merupakan penghawaan tambahan yang 

memanfaatkan energy listrik untuk menciptakan kenyamanan 

thermal bagi manusia dan penggunaan penghawaan ini hanya 

diterapkan pada ruangan dengan kapasitas yang besar, namun 

dalam penggunaannya harus dilaksanakan dengan efisien agar 

tidak terjadi pemborosan energy, berikut adalah beberapa 

penghawaan buatan yang digunakan yaitu: 

 Air Conditioner (AC) 

AC merupakan alat yang digunakan untuk mendinginkan suhu 

di dalam ruang dengan cara mensirkulasikan gas refrigerant 

yang berada di pipa dengan cara ditekan dan dihisap oleh 

kompresor. Jenis AC yang akan digunakan pada bangunan ini 

adalah jenis AC split bagi ruangan kecil dan AC jenis tower 

untuk ruang demonstrasi, namun penggunaannya pun nantinya 

akan dibatasi. 

 Exhaust Fan 

Dalam ruangan exhaust fan juga diperlukan untuk menghisap 

udara di dalam ruangan dan menarik udara segar dari luar agar 

dapat masuk ke dalam ruang, hal ini dilakukan untuk membuat 

ruangan tidak lembab. Exhaust fan dapat mengatur volume 

udara yang dialirkan dan menjada sirkulasi udara dengan baik. 
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3.2.3 Studi Sistem Utilitas 

a. Sistem Distribusi Air Bersih 

 Berasal dari PDAM 

Sumber air bersih yang utama pada bangunan ini berasal dari PDAM 

yang melalui pipa jaringan air bersih disalurkan dengan beberapa 

system yaitu: 

 Penyaluran air dari ground water tank 

Pada system ini air bersih disalurkan dari tangki yang berada di 

bawah dengan memalui bantuan pompa yang disambungkan 

dengan pipa utama. Sistem ini cocok diterapkan pada 

bangunan perumahan dan gedung dengan ketinggian yang 

rendah. 

 Penyaluran air dari roof water tank 

Penyaluran air dengan sistem tangki yang berada di rooftop, 

dialirkan ke pipa-pipa di dalam bangunan menggunakan 

gravitasi alami. Air yang berada di tangki rooftop merupakan air 

yang di pompa dari tangki yang berada di bawah.  

 Berasal dari proses WTP 

Sumber air bersih lainnya adalah hasil dari proses WTP (Water 

Treatment Plant). Pada proses ini menciptakan air bersih dari 

sistem pengolahan air limbah yang nantinya dapat digunakan 
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kembali. Hal ini bertujuan untuk mencegah masuknya bakteri yang 

dapat mencemari air. 

b. Sistem Pengolahan Limbah 

 Limbah Gas 

Limbah gas berasal dari kitchen yang menjadi ruang praktik 

mahasiswa pada proses kegiatan memasak. Pengolahan asap 

dengan cara penggunaan kitchen hood pada setiap bagian atas 

kompor sehingga tidak timbul polusi udara. Selain itu penggunaan 

exhouse fan dan penerapan bukaan yang cukup juga perlu 

diperhatikan. 

 Limbah Padat 

Limbah padat berasal dari kotoran manusia, proses pengolahan 

limbah ini adalah kotoran masuk ke bak control kemudian masuk 

ke septictank melalui biopori yang kemudian di filtrasi dan meresap 

ke tanah, sisa dari proses ini dapat digunakan untuk pemupukan. 

 Limbah Cair 

Pengolahan limbah cair dapat menggunakan proses STP dengan 

penerapan system bioteknologi yang dapat mengolah air kotor dan 

air bekas dari toilet, wastadel, urinoir, air dari proses kegiatan 

memasak yang kemudian diolah pada proses WTP sehingga 

nantinya dapat digunakan kembali untuk flushing toilet dan 
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menyiram tanaman. Dengan menerapkan system ini air yang 

dibuang ke selokan kota sudah memenuhi standar, sehingga tidak 

menimbulkan pencemaran. 

c. Manajemen Sampah 

 Pengurukan 

Sampah yang dihasilkan dari kegiatan yang berlangsung dapat 

dilakukan pengurukan dengan menimbun sampah dengan tanah 

agar nantinya dapat terurai secara alami.  

 Daur Ulang 

Proses daur ulang sampah dapat dilakukan pada beberapa jenis 

sampah seperti aluminium (kaleng minuman), tembaga (kabel 

listrik), besi/baja (tabung aerosol), botol plastik,kemasan plastik, 

kaca (toples dan botol kaca), dan juga kertas (koran, kardus). 

Selain itu terdapat juga sampah organic yang nantinya dapat 

diuraikan secara alami sehingga dapat menjadi pupuk kompos, 

yang juga menghasilkan gas metana yang dapat dimanfaatkan 

sebagai bahan bakar pembangkit listrik. 

d. Fire Fighting System 

 Tangga darurat 

Tangga darurat merupakan jalur evakuasi pada saat terjadi 

kebakaran maupun bahaya lainnya sehingga penggunaan material 
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pada dinding pelingkup tangga darurat harus terbuat dari bahan 

yang tahan terhadap api dan panas sehingga pada saat terjadi 

kebakaran dapat digunakan untuk jalur evakuasi yang bertahan 

selama beberapa saat, contoh dari material tersebut adalah 

penggunaan dinding beton massif yang tahan terhadap api dan 

panas. 

 Smoke detector dan sprinkler 

Smoke detector merupakan alat yang dapat mendeteksi asap yang 

terdapat di dalam ruangan, ketika ada asap dalam ruangan makan 

alat ini akan menyalakan alarm sebagai pengingat tanda bahaya. 

Sedangkan sprinkler adalah alat pemancar air pada plafond 

sebagai pertolongan pertama untuk memadamkan api ketika terjadi 

kebakaran di dalam ruangan, kedua alat ini merupakan satu 

kesatuan yang saling mengkoordinasi jika terjadi kebakaran, kedua 

alat ini biasanya terpasang pada plafond. 

 APAR 

Alat perlindungan dari bahaya kebakaran lainnya adalah APAR 

(Alat Pemadam Api) yang biasanya terdapat pada sudut ruang 

untuk memadamkan kebakaran kecil, alat ini berbentuk tabung gas 

yang bertekanan tinggi disemprotkan pada titik kebakaran untuk 

memadamkan api. 
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 Hydrant 

Sistem keamanan pada saat terjadi kebakaran lainnya adalah 

penggunaan hydrant, hydrant merupakan alat perlindungan api 

aktif yang disediakan di beberapa bagian wilayah di perkotaan, 

pinggir kota dan sisi bangunan yang memiliki ketersediaan air yang 

cukup untuk digunakan oleh petugas pemadam kebakaran sebagai 

pasokan air untuk membantu memadamkan kebakaran. 

 Passive Fire Protection 

Sistem perlingungan kebakaran yang meliputi pelatihan, deteksi 

dan pemadaman untuk menahan laju penyebaran asap dan api 

ketika terjadi kebakaran selama selang waktu tertentu. Sistem 

kebakaran pasif dapat mencegah kebakaran menyebar ke luar area 

lainnya. Beberapa contoh sistem pemadam kebakaran pasif 

diantaranya adalah: 

1.Sistem Kompartementasi 

Pemilihan material dan pelapis yang tidak mudah terbakar, 

pemasangan fire door untuk menahan api, memberikan lorong 

agar ketika terjadi bahaya kebakaran tidak langsung merambat 

pada ruangan lain, memberikat sekat dengan penggunaan 

dinding massif pada sekat ruangan untuk memperlambat 

penyebaran api juga ketika terjadi ledakan akan diarahkan ke 

luar ruangan seperti pada taman. 

2. Sarana Evakuasi dan Alat Bantu Evakuasi 
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Memberikan pelatihan saat kebakaran, memberikan rambu 

evakuasi pada setiap sudut bangunan, meletakkan tangga 

darurat di sisi bangunan. 

3. Sarana Sistem Pengendali Asap dan Api 

Pemasangan Fire Damper yaitu alat untuk menutup lubang 

ventilasi ketika terjadi kebakaran dengan menghentikan 

pergerakan udara agar mempersulit pergerakan api berbahan 

aluminium steel, Smoke Damper digunakan pada sistem AC dan 

ventilasi dengan menghentikan pergerakan udara masuk dan 

keluar dapat diaktifkan dengan sistem alarm kebakaran, serta 

Fire Stopping merupakan penyekat api untuk mencegah 

terjadinya rambatan api dengan mengaplikasikan pada dinding, 

lantai dan plate deck menggunakan sealant, foam, mortar, dan 

collar, hal ini juga diaplikasikan pada kabel-kabel di panel 

maupun shaft dengan menggunakan cairan busa polyurethane 

yang dapat mengembang dan menutup alur udara untuk 

mencegah api merambat pada celah pipa maupun pada jaringan 

kabel. 

4. Fire Retardant 

Pemasangan sarana pelambat api selain air yang dapat 

melambatkan proses pembakaran. Banyak diterapkan untuk 

bahan pelapis seperti panel composite yang tidak mudah 

terbakar dan dapat dipasang di area outdoor maupun indoor. 
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e. Elektrikal 

Sistem elektrikal yang digunakan pada bangunan ini merupakan 

suplai yang bersumber dari PLN disalurkan melalui trafo dan 

didistribusikan ke MDP dan SDP yang kemudian disalurkan ke 

ruangan-ruangan dalam bangunan. Sedangkan sumber listrik yang 

kedua adalah dengan menggunakan genset sebagai sumber tenaga 

listrik cadangan ketika listrik padam, sehingga nantinya akan 

disediakan ruang tersendiri untuk penyimpanan genset. 

f. Sistem Transportasi Vertikal 

 Tangga 

Bangunan kampus ini memiliki fungsi sebagai akademi kuliner 

sehingga tidak memerlukan tinggi bangunan yang berlebih. Untuk 

menghubungkan setiap lantainya cukup digunakan tangga sebagi 

system transportasi vertical secara manual, sehingga tangga ini 

nantinya akan bersifat permanen dan memiliki nilai estetika untuk 

ruangan. 

 Ramp 

Pada bangunan ini memiliki fungsi sekunder yaitu sebagai 

bangunan restaurant, sehingga memungkinkan adanya 

pengunjung dari berbagai kalangan masyarakat. Untuk 

memudahkan aksesbilitas bagi pengunjung difable maka 

diperlukan adanya ramp untuk menghubungkan tingkat level 
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ketinggian lantai, selain itu dapat juga untuk mempermudah 

pengangkutan barang pada saat kegiatan loading dock. 

 Lift 

Lift digunakan pada waktu perpindahan kelas yang cepat sehingga 

untuk efektivitas waktu. Lift digunakan pada bangunan yang 

memiliki tingkat minimal 3 lantai, hal ini juga dapat memudahkan 

pengguna difable untuk mengakses ke lantai yang lebih tinggi. 

g. Sistem Keamanan 

Pada bangunan ini system kemanan menggunakan jasa dari security 

/ satpam yang selalu standby selama 24 jam menjaga kemanan 

kampus, selain itu untuk menjaga keamanan di kampus ini digunakan 

pemasangan CCTV yang berada di sudut – sudut ruangan tersebar di 

seluruh area kampus untuk mengamati keamanan secara tidak 

langsung dan dikontrol oleh petugas keamanan melalui monitor yang 

terdapat di ruang pengawas cctv. 

h. Sistem Telekomunikasi 

Pada bangunan ini menerapkan sistem telekomunikasi berupa 

instalasi yang berfungsi untuk memberikan kemudahan dalam 

mengakses informasi baik internal maupun global bagi penggunan di 

dalam bangunan, beberapa perangkat tersebut adalah instalasi 

telepon, jaringan wifi internet, tv cable, instalasi fax, loud system, dsb. 



197 
 

3.2.4 Studi Pemanfaatan Teknologi 

a. Kitchen Hood 

Akademi Gastronomi merupakan sebuah kampus untuk mewadahi 

aktivitas proses pembelajaran memasak dengan disiplin ilmu 

gastronomi, sehingga aktivitas utama yang berada di dalamnya 

adalah proses pembelajaran teori dan praktik. Dalam pelaksanaan 

aktivitas praktik, dapur menjadi suatu ruangan yang sangat penting 

terutama pada dapur kuliner karena aktivitas memasak di dalamnya 

menimbulkan asap yang harus dikelola dengan baik agar tidak 

menimbulkan bahaya kebakaran maupun mengganggu kenyamanan 

pengguna. 

Untuk merespon masalah yang ada, maka pemecahan yang diberikan 

yaitu dengan pemasangan kitchen hood di bagian atas ruang pada 

setiap kompor yang ada kemudian melalui sebuah pipa pembuangan 

asap akan dikeluarkan ke luar bangunan. 

 

Gamba 3.17 Kitchen Hood 

(Sumber : www.builddirect.com) 

Proses yang terjadi adalah asap hasil aktivitas memasak dihisap oleh 

kitchen hood, lalu dialirkan melalui pipa menuju ke ESP (Electrostatic 
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Precipitator) yang merupakan alat untuk menyaring debu dan asap 

dalam udara. 

 

Gambar 3.18 Sistem Kerja Kitchen Hood 

(Sumber : indonesian.alibaba.com) 

b. Grease Trap 

Grease Trap merupakan alat untuk menangkap minyak dan oli, 

sehingga dapat membantu memisahkan minyak dari air agar minyak 

tidak membeku di pipa pembuangan dan menimbulkan penyumbatan.  

 

Gambar 3.19 Bagian dari Grease Trap 

(Sumber : www.aquamundus.co.uk) 

Grease Trap terbuat dari stainless steel yang aman dari korosi, 

dirancang untuk menghindari masuknya minyak dan zat padat ke 
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sistem pembuangan limbah. Grease trap diletakkan di bagian bawah 

sink table agar minyak dan zat padat lain sisa dari air cucian peralatan 

memasak dapat tersaring terlebih dahulu. 

 

Gambar 3.20 Proses dan peletakan Grease Trap 

(Sumber : duniabahanbangunanbandung.blogspot.co.id) 

 

3.3 Analisa Pendekatan Konteks Lingkungan 

Lokasi kampus Akademi Gastronomi berada di Kota Bandung, projek in 

sebisa mungkin tidak melakukan penggusuran namun memanfaatkan lahan 

kosong yang mempertimbangkan berbagai faktor seperti berikut: 

 Sesuai dengan fungsi bangunan maka lokasi harus terletak di 

kawasan pendidikan 

 Berada tidak jauh dari pusat kuliner 

 Memperhatikan peraturan daerah setempat 

 Mempertimbangkan luas lahan untuk pengembangan kawasan 

kedepan 
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 Memiliki aksesbilitas yang mudah untuk dijangkau 

 Meminimalkan kerusakan yang timbul dari pengolahan lokasi 

3.3.1 Analisa Pemilihan Lokasi 

Kota Bandung sendiri memiliki 1 akademi memasak resmi 

yaitu Akademi Tata Boga Bandung, selain itu hanyalah seperti 

pelatihan keterampilan saja, sedangkan masyarakat Bandung 

banyak yang ingin mengembangkan usaha di bidang kuliner, 

sehingga diperlukan wadah pendidikan dalam bidang tersebut. 

Kota Bandung memiliki luas wilayah 167,45 km2 terletak di 

ketinggian 791 meter diatas permukaan laut. Terbagi menjadi 30 

Kecamatan, berikut adalah batas wilayah Kota Bandung: 

 Utara : Kabupaten Bandung Barat 

 Selatan : Kabupaten Bandung 

 Timur : Kabupaten Bandung 

 Barat : Kota Cimahi 

Kota Bandung ditetapkan menjadi salah satu kota destinasi 

wisata kuliner sehingga diharapkan dengan perkembangan di bidang 

kulinernya dapat tercatat pada tahun 2015 sehingga disusun 

pengembangan kuliner nasional. 
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Gambar 3.21 Peta Administrasi Kota Bandung 
(Sumber : ppdbkotabandung.wordpress.com) 

 

Keterangan: 

 Alternatif 1 : SWK Karees 

 Alternatif 2 : SWK Cibeunying 

Peraturan yang berlaku pada Kota Bandung adalah sebagai 

berikut: 

 Koefisien Dasar Bangunan (KDB) maksimum 80% (pasal 304 

RDTR Kota Bandung tahun 2011-2031) 

 Koefisien Lantai Bangunan (KLB) maksimum 3,5 

 Ruang Terbuka Hijau (RTH) minimum 20% 

 

1 

2 
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a. Alternatif Lokasi 1 

Alternatif lokasi yang pertama adalah SWK Karees yang memiliki luas 

wilayah 688.503,12 m2 dengan 4 Kecamatan yaitu Kecamatan Regol, 

Lengkong, Kiaracondong, Batununggal. 

Memiliki batasan wilayah sebagai berikut: 

Utara : SWK Cibeunying 

Timur : SWK Arcamanik 

Selatan : SWK Kordon 

Barat : SWK Tegallega 

 

Gambar 3.22 Peta SWK Karees 
(Sumber : ppdbkotabandung.wordpress.com) 
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Potensi yang dimiliki oleh SWK Karees adalah: 

 Memiliki zona pelayanan pendidikan di 4 kecamatan 

 Memiliki zona perdangan yang nantinya cocok untuk 

mendukung projek akademi gastronomi 

 Berada di pusat kota 

Sedangkan kelemahan dari SWK Karees yaitu: 

 Banyaknya zona rawan bencana 

 Wilayah terlalu padat 

 Suasana tidak kondusif untuk menjadi fasilitas pendidikan 

 Sangat susah untuk mencari lokasi lahan kosong 

 Penghijauan sangat minim 

b. Alternatif Lokasi 2 

Alternatif lokasi yang 2 berada di SWK Cibeunying, yang memiliki 

kecamatan Coblong, Cidadap, Cibeunying Kaler, CIbeunying Kidul, 

Sumur Bandung, Bandung Wetan dengan luas total 1.389.453,94 m2. 

Dengan batas wilayah sebagai berikut: 

Utara : Kecamatan Lembang 

Timur : Kecamatan Cimenyan 

Selatan : SWK Karees 

Barat : SWK Bojonagara 
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Gambar 3.23 Peta SWK Cibeunying 
(Sumber : ppdbkotabandung.wordpress.com) 

 

Potensi yang dimiliki oleh SWK Cibeunying adalah: 

 Memiliki zona pelayanan pendidikan yang sangat luas 

 Memiliki zona perdangan yang nantinya cocok untuk 

mendukung projek akademi gastronomi 

 Menjadi pusat pendidikan dengan universitas dan kebudayaan 

yang banyak 

 Suasana sekitar sangat kondusif bagi fasilitas pendidikan 

Sedangkan kelemahan dari SWK Cibeunying yaitu: 

 Lalu lintas kendaraan cukup ramai 
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 Lahan kosong yang tersedia jumlahnya sedikit 

Tabel 3.20 Penilaian Wilayah 

Sumber: Analisa Pribadi 

Kriteria Bobot Alternatif 1 Alternatif 2 

Point Jml Point Jml 

Memenuhi rencana 

tata ruang 

20 3 60 3 60 

Aksesbilitas mudah 25 3 75 3 75 

Berada pada 

lingkungan yang 

mendukung 

25 2 50 3 75 

Utilitas pada 

lingkungan 

mendukung 

20 3 60 3 60 

Ketersediaan lahan 

kosong 

10 2 20 3 30 

Berada dekat dengan 

kawasan kuliner 

20 2 40 3 60 

Total 100 305 360 

Keterangan: 

1 = Buruk 

2 = Sedang 

3 = Baik 

Dari analisa yang dilakukan dapat ditarik kesimpulan bahwa lokasi 

yang sesuai dengan kriteria dan dipilih adalah SWK Cibeunying. 
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3.3.2 Analisa Pemilihan Tapak 

Pemilihan Tapak berada di SWK Cibeunying dengan 3 alternatif dalam 

analisis pemilihan tapak yang mempertimbangkan kriteria yang telah 

ditentukan untuk merancang Akademi Gastronomi. 

 

Gambar 3.24 Peta SWK Cibeunying Dengan Alternatif Tapak 
(Sumber : ppdbkotabandung.wordpress.com) 

 

Keterangan: 

 Alternatif 1 : Jalan Alam Kanayakan, Cigadung 

 Alternatif 2 : Jalan Ir. H.Djuanda, Sekeloka (sisi kanan) 

 Alternatif 3 : Jalan Ir. H.Djuanda, Sekeloka (sisi kiri) 

3 
2 

1 
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 Alternatif Tapak 1 

Alternatif tapak yang pertama berada di Jalan Alam Kanayakan, 

Cigadung, CIbeunying Kaler, Kota Bandung tapak ini memiliki luas ± 

1,5 ha. 

 

Gambar 3.25 Alternatif Tapak 1 

(Sumber : google maps.com) 
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Gambar 3.26 Alternatif Tapak 1 

(Sumber : analisis pribadi) 

Memiliki batas lokasi sebagai berikut: 

Utara : Lahan kosong dan rumah warga 

Timur : Jalan Alam Kanayakan 

Selatan : Pondok Pesantren Miftahul Khoir 

Barat : Perumahan Warga 

Potensi yang berada di sekitar tapak yaitu: 

 Berada di kawasan pendidikan 

 Berada di dekat kawasan kuliner 

 Memiliki udara yang sejuk 

 Memiliki daya dukung tanah yang baik 



209 
 

Dengan kendala yang berada di tapak yaitu: 

 Berada dekat dengan perumahan warga 

 Kawasan sekitar adalah kawasan yang padat 

Jalan Alam Kanayakan memiliki lebar jalan 6 meter dengan GSB 

sebesar 3 meter, merupakan jalan utama menuju ke perumahan 

Kanayakan. 

 

 

Gambar 3.27 Tapak Alternatif 1 

Sumber : googlestreetview.com 

 

 

Gambar 3.28 Perumahan Warga di Sekitar Tapak 

Sumber : googlestreetview.com 
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Gambar 3.29 Kondisi Perumahan Warga di Barat Tapak 

Sumber : googlestreetview.com 

 

 Alternatif Tapak 2 

Alternatif tapak yang pertama berada di Jalan Ir. H.Djuanda, Sekeloka, 

Coblong, Kota Bandung tapak ini memiliki luas ± 1,5 ha. 

 

Gambar 3.30 Alternatif Tapak 2 

(Sumber : google maps.com) 
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Gambar 3.31 Alternatif Tapak 2 

(Sumber : google maps.com) 

Memiliki batas lokasi sebagai berikut: 

Utara : Jalan Bangbayang 

Timur : Perumahan warga 

Selatan : Jalan Bangbayang Sel. 

Barat : Jalan Ir. H. Djuanda 

Potensi yang berada di sekitar tapak yaitu: 

 Memiliki aksesbilitas yang mudah dicapai 

 Berada di kawasan pendidikan 

 Berada di dekat kawasan kuliner 

 Memiliki udara yang sejuk 
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Dengan kendala yang berada di tapak yaitu: 

 Berada di pinggir jalan raya Ir.H.Djuanda dengan tingkat 

kebisingan tinggi 

 Vegetasi di sekitar tapak sangat kurang 

Jalan Ir. H. Juanda memiliki lebar jalan 16 meter dengan GSB sebesar 

8 meter, sedang di sebelah utara, timur dan selatan tapak memiliki lebar 

jalan 4 meter dengan GSB sebesar 2m. Memiliki 2 arah jalan di Jalan 

Ir. H. Djuanda. 

 

Gambar 3.32 Tapak Alternatif 2 

Sumber : googlestreetview.com 

 

Gambar 3.33 Perkantoran Pemerintah 

Sumber : googlestreetview.com 
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Gambar 3.34 Pertokoan di Seberang Tapak 

Sumber : googlestreetview.com 

 Alternatif Tapak 3 

Alternatif tapak yang pertama berada di Jalan Ir. H.Djuanda, Sekeloka, 

Coblong, Kota Bandung tapak ini memiliki luas ± 1,5 ha. 

 

Gambar 3.35 Alternatif Tapak 3 

(Sumber : google maps.com) 
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Gambar 3.36 Alternatif Tapak 3 

(Sumber : google maps.com) 

Memiliki batas lokasi sebagai berikut: 

Utara : Jalan Bukit Dago Sel. I 

Timur : Jalan Ir. H. Djuanda 

Selatan : The Jayakarta Bandung Suite Hotel 

Barat : Jalan Bukit Dago Sel. Dan perumahan warga 

Jalan Ir. H. Juanda memiliki lebar jalan 16 meter dengan GSB sebesar 8 

meter, sedang di sebelah utara dan barat tapak memiliki lebar jalan 4 

meter dengan GSB sebesar 2m. Memiliki 2 arah jalan di Jalan Ir. H. 

Djuanda. 
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Gambar 3.37 GSB dan Arah Jalan Alternatif 3 

(Sumber : analisis pribadi) 

Potensi yang berada di sekitar tapak yaitu: 

 Memiliki aksesbilitas yang mudah dicapai 

 Berada di kawasan pendidikan 

 Berada di dekat kawasan kuliner 

 Memiliki udara yang sejuk 

 Vegetasi yang ada sangat subur 

 Memiliki luas lahan yang dapat digunakan untuk pengembangan 

di masa depan 

Dengan kendala yang berada di tapak yaitu: 

 Berada di pinggir jalan raya Ir.H.Djuanda dengan tingkat 

kebisingan tinggi 
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 Dikelilingi oleh jalan sehingga nantinya akan banyak terkena 

GSB 

Kondisi di sekitar tapak merupakan jalanan utama yang berada di 

wilayah dago, merupakan kawasan pendidikan dengan bangunan 

sekitarnya yang masih memiliki gaya arsitektur lama. 

 

Gambar 3.38 Tapak Alternatif 3 

Sumber : googlestreetview.com 

 

Gambar 3.39 Hotel Jayakarta 

Sumber : googlestreetview.com 
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Gambar 3.40 Kopi Panggang dan Dokter Gigi 

Sumber : googlestreetview.com 

 

Gambar 3.41 Yayasan Nurul Jamil Dago 

Sumber : googlestreetview.com 

 

Gambar 3.42 PMI Jawa Barat 

Sumber : googlestreetview.com 
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Gambar 3.43 Perumahan warga di Jalan Bukit Dago Selatan 

Sumber : googlestreetview.com 

Tabel 3.21 Penilaian Tapak 
Sumber: Analisa Pribadi 

Kriteria Bobot Alternatif 1 Alternatif 2 Alternatif 3 

Point Jml Point Jml Point Jml 

Lingkungan 25 2 50 3 75 3 75 

Lokasi 25 2 50 2 50 3 75 

Regulasi 25 3 75 3 75 3 75 

Pencapaian 25 3 75 3 75 3 75 

Total 100 250 275 300 

Keterangan: 

1 = Buruk 

2 = Sedang 

3 = Baik 

Sehingga berdasarkan analisa yang dilakukan dapat disimpulkan 

wilayah yang terpilih adalah alternatif 3 di jalan. 

Analisa tapak dengan menggunakan metode SWOT (Strength, 

Weakness, Opportunity, Threats) 
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Tabel 3.22 Analisa SWOT 

Sumber: Analisa Pribadi 

No. Analisa  

1 Strength 

(Keunggulan) 

 Aksesbilitas pada tapak sangat 

mudah 

 Tidak berada pada area rawan 

banjir 

 Berada pada kawasan 

pendidikan  

 Memiliki sarana dan prasarana 

yang memadai 

 Berada dekat dengan wisata 

kuliner 

2 Weakness 

(Kelemahan) 

 Lalu lintas padat pada saat 

weekend 

 Kebisingan cukup tinggi 

3 Opportunity (Potensi)  Memiliki destinasi wisata kuliner 

yang cukup banyak 

 Tidak terletak pada zona rawan 

bencana 

4 Threats (Ancaman)  Kota Bandung masih memiliki 

tingkat kriminalitas yang cukup 

rawan 

 

 

 

 

 

 


