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BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Industri kuliner Kota Semarang semakin lama semakin meningkat pesat. Mulai dari

makanan khas Semarang yang menjadi andalan sampai ke kuliner dari daerah lain

baik dari dalam negeri maupun luar negeri seperti sushi, steak, grilled food, dan

lain-lainnya. Dengan berbagai macam makanan yang ada membutuhkan bahan

makanan yang semakin bervariasi pula. Jika diperhatikan menu makanan pada

industri kuliner baik itu Indonesia, Asia maupun western banyak sekali yang

menggunakan daging sebagai salah satu bahan masakan. Jika mengingat hari raya

dan perayaan lain yang menghidangkan daging sebagai menunya sehingga

kebutuhan daging potong meningkat pesat. Ditambah dengan berkembangnya Kota

Semarang yang jumlah penduduknya semakin bertambah dan mempengaruhi

kenaikan kebutuhan daging potong untuk konsumsi. Kebutuhan akan daging potong

merupakan kebutuhan yang penting, tidak hanya untuk memenuhi gizi namun juga

kebutuhan untuk berlangsungnya ekonomi masyarakat.

Dalam pemenuhan kebutuhan daging potong diperlukan Rumah Pemotongan

Hewan sebagai fasilitas jasa pemotongan hewan resmi dimana daging potong yang

beredar di pasaran harus berasal dari RPH. Namun tidak semua daging di Kota

Semarang berasal dari RPH karena pemotongan hewan di RPH terbatas sehingga

kebutuhan daging potong di lengkapi dengan daging potong dari luar Kota Semarang.

Ketika bulan Ramadhan dan beberapa hari sebelum lebaran permintaan daging

potong meningkat sekitar 200%, 10-11 ton/hari, yang dipenuhi dari RPH 5-6 ton dan

sisanya berasal dari pedagang1.

Mengikuti perkembangan saat ini dimana animal welfare merupakan topik yang

banyak diperbincangkan apalagi pada industri produksi daging potong yang ternyata

1 Harga Daging Sapi di Kota Semarang Mulai Merangkak Naik. jateng.tribunnews.com. (11/07/2018)
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tidak mementingkan aspek animal welfare baik dari perlakuan maupun fasilitas

sehingga banyak di tentang apalagi setelah terbuktinya pengaruh kelalaian terhadap

kualitas daging yang menurun dan memunculkan kontra.

1.2 Masalah Desain

Pada Proyek Akhir Arsitektur tentang Rumah Pemotongan Hewan di Semarang

ini memiliki berbagai permasalahan yang muncul dalam perencanaan dan

perancangan arsitektur dalam aspek bentuk, ruang, dan tatanan. Permasalahan

desain yang ditemui dalam Projek Akhir Arsitektur ini adalah:

a. Bagaimana keruangan dan peruangan kompleks bangunan rumah

pemotongan hewan yang menjadi unsur dari ketentuan higienitas ruang?

b. Bagaimana desain pelingkup area penanganan ternak hidup pada bangunan

rumah pemotongan hewan yang mempertimbangkan Animal Welfare?

c. Bagaimana desain bangunan rumah pemotongan hewan dengan tema desain

arsitektur Modern rustik?

1.3 Tujuan

Tujuan dari projek ini adalah meningkatkan produksi dan kualitas daging potong

sehingga kebutuhan daging potong dibidang industri kuliner maupun konsumsi

pribadi warga Kota Semarang terpenuhi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

1.4 Sasaran

a. Para pelaku industri kuliner yang membutuhkan pasokan daging dalam jumlah

besar.

b. Warga masyarakat yang akan mengadakan acara dan membutuhkan daging

sebagai salah satu bahan hidangan.

c. Penjual bahan makanan/sayuran keliling yang menjual bahan masakan tiap

pagi atau penjual daging di pasar tradisional.
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1.5 Manfaat Pembahasan

a. Manfaat akademis: Diharapkan projek ini dapat menjadi bahan pembelajaran

dalam perencanaan Rumah Potong Hewan dan fungsi bangunan sejenis.

b. Manfaat bagi Masyarakat:

i. Persediaan bahan pangan, daging, di Kota Semarang tercukupi dengan

memanfaatkan sentra ternak yang ada di Kota Semarang dan sekitarnya.

ii. Memberikan lapangan pekerjaan baru bagi warga sekitar bangunan atau

warga Kota Semarang (Kesejahteraan warga).

iii. Menjadi sarana edukasi bagaimana proses daging potong dikerjakan

untuk masyarakat.

1.3 Sistematika Pembahasan

a. Bab I Pendahuluan

Bab ini berisi latar belakang, masalah desain yang muncul pada

bangunan, tujuan dan manfaat projek, dan sistematika dalam pembuatan

Projek Akhir Arsitektur Rumah Pemotongan Hewan.

b. Bab II Gambaran Umum

Bab ini berisi tentang gambaran gambaran umum fungsi bangunan,

lokasi, lingkungan dan sosial budaya yang ada di tapak. Gambaran umum

fungsi bangunan menjelaskan tentang bangunan RPH secara umum,

aspek-aspek yang berkaitan, dan kriteria yang dibutuhkan oleh sebuah RPH.

Sedangkan Gambaran umum lokasi merupakan gambaran lokasi dan

kondisi lingkungan sekitar tapak beserta alasan pendukung pemilihan tapak.

c. Bab III Pemrograman Arsitektur

Bab ini menganalisis kebutuhan dan persyaratan dalam perencanaan

bangunan Projek Akhir Arsitektur, analisis presedent, dan analisis struktur

ruang yang ada dalam bangunan Rumah Pemotongan Hewan. Selain itu
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juga terdapat analisis perhitungan skala daging dan perhitungan rencana

kebutuhan air.

d. Bab IV Penyelusuran Masalah Desain

Bab ini berisi tentang Menganalisis potensi dan kendala sehingga dapat

menyatakan isu, permasalahan, dan fokus desain yang terdapat pada projek

akhir arsitektur.

e. Bab V Kajian Teoritik

Bab ini berisi tentang teori-teori yang digunakan dalam penyelesaian

masalah desain yang ditetapkan dalam pernyataan desain. Menggunakan

teori-teori yang sudah ada untuk diterpakan sebagai solusi permasalahan

pada rumah pemotongan hewan seperti tentang Higienitas, Livestock

Handling,

f. Bab VI Pendekatan Desain

Berisi tentang tema desain yang diambil untuk menyelesaikan beberapa

masalah desain yang muncul pada bangunan rumah pemotongan hewan

g. Bab VII Konsep Perencanaan

Bab ini berisi tentang konsep-konsep yang menjadi landasan dalam

proses perancangan desain. Konsep konsep yang dibahas merupakan konsep

bentuk dan sosok, Keruangan, Struktur dan Utilitas.

h. Bab VIII Strategi Desain

Bab ini berisi tentang upaya/strategi dalam proses perancangan dalam

menyelesaikan permasalahan yang ditetapkan sebelumnya. Proses tersebut

di jabarkan satu persatu tahapan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan

perencanaan.

i. Daftar Pustaka

Merupakan daftar sumber yang digunakan untuk menyusun Proposal

Perencanaan Rumah Pemotongan Hewan di Semarang.
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