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BAB VIII STRATEGI DESAIN

Pada proses penyelesaian masalah desain dilakukan tahapan pada sesi perancangan desain dengan tahapan-tahapan yang dijabarkan

pada table 8.1.

Tabel 8.1 Strategi Desain

M
as
al
ah

D
es
ai
n

Desain Pelingkup
berdasarkan Animal

Welfare

Penerapan Desain Modern
Industrial pada Bangunan
Rumah Pemotongan Hewan

Desain Keruangan Rumah
Pemotongan Hewan

Berdasarkan Ketentuan
Higienitas Ruang

Desain Peruangan Rumah
Pemotongan Hewan untuk

Efektifitas Proses Pemotongan
dan Menjaga Higienitas

Ta
ha
p
I Melakukan studi tentang

Animal Welfare yang
diterapkan pada bangunan
peternakan dan rumah

pemotongan hewan (desain
Tample Grandlin)

Melakukan studi literatur
terhadap tema desain Modern

dan Industrial untuk
menemukan karakteristik dan
kecocokan pada bangunan

Melakukan studi tentang
menjaga higienitas ruang
dengan menggunakan

keruangan.

Melakukan studi tentang tata
ruang pada rumah pemotongan
hewan yang memotong hewan

ternak sapi dan babi.

Ta
ha
p
III

Merencanakan bentuk,
ukuran dan penempatannya
bersamaan dengan tata
ruang rumah pemotongan
hewan pada skematik

desain

Menentukan konsep dan tema
desain pada Interior dan
Eksterior bangunan

Menetapkan sistem teknologi
yang tepat digunakan pada

bangunan ruamh pemotongan
hewan.

Melakukan studi tata ruang
pada bangunan fungsi sejenis
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Ta
ha
p
IV

Merencanakan bentuk,
ukuran dan penempatannya
bersamaan dengan tata
ruang rumah pemotongan

hewan pada design
development

Penerapan konsep dan tema
desain yang sudah disusun

pada skematik desain

Menetapkan letak sistem
teknologi pada ruangan untuk
mendapatkan kualitas ruang

yang baik pada skematik desain

Melakukan penataan ruang
dengan mempertimbangkan
besaran dan sirkulasi antar
ruang dalam bentuk skematik

desain

Ta
ha
p
V

Penerapan konsep dan tema
desain yang sudah disusun
pada design development

Menetapkan letak sistem
teknologi pada ruangan untuk
mendapatkan kualitas ruang

yang baik pada design
development

Perencanaan zonasi vertikal
dan horizontal pada skematik

desain

Ta
ha
p
VI Melakukan penataan ruang

dengan mempertimbangkan
besaran dan sirkulasi antar
ruang dalam bentuk design

development
Sumber: Penulis (2018)
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