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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Letak geografis Kabupaten Demak yang mendukung dalam sektor 

perikanan dan kelautan yang menjadikan daerah ini memiliki produk dari hasil 

laut dan tambak. Apabila di tinjau dari kebudayaan, kabupaten demak 

khususnya pada dearah pesisir pantai masih melakukan ritual yang 

menyangkut dengan adat istiadat seperti ritual bumi dan ritual laut, dimana 

merupakan bentuk ucapan syukur kepada alam. Apabila di tinjau dari hasil 

alamnya, potensi  kepiting rajungan pada perairan Kabupaten Demak 

memiliki penghasilan sekitar 1.5 ton/hari sampai 5 ton/hari, tampat menjadi  

namun keberadaan industri yang ada hanya pengupas cangkang, itupun 

dalam skala kecil.1 Namun untuk pengolahan kepiting bakau di wilayah 

Demak belum  tersedia sehingga sangat disayangkan apabila dengan potensi 

yang demikian namun harus berhenti pada pengupasan saja. 

Salah satu aktifitas yang dapat menjadi langkah pelestarian dari 

ekosistem rajungan yang terdapat dari alam yaitu dengan kegiatan budidaya 

yang di lakukan pada wadah tertentu dengan memperhatikan suhu thermal 
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yang konsisten serta bangunan sangat berkontribusi langsung dengan sinar 

matahari. serta dapat di lakukan oleh semua orang baik secara indoor 

ataupun outdoor sehingga dapat membantu mengurangi  pengambilan 

secara besar-besaran di alam. Dimana fasilitas tersebut harus memenuhi 

standar demi kelangsungan proses pembenihan dan pemijahan berlangsung 

sehingga dapat menciptakan benih dengan mutu tinggi serta menjadi daya 

tarik bagi wisatawan dengan sistem edukasi. Sehingga membantu 

masyarakat sekitar ataupun masyarakat di luar mengerti mengenai proses 

budidaya dan pengolahan kepiting rajungan. Dimana objek yang akan 

dikembangkan nantinya akan menjadi wadah sebagai media promosi yang 

akan memajukan kualitas dan kekayaan Sumber Daya Alam di daerah 

tersebut yang nantinya akan menjadi sentral di bidang pembudidayaan dan 

pengolahan ikan air payau sekaligus berfungsi sebagai area pariwisata 

dengan berfokus kepada pembenihan, pembesaran dan pengolahan kepiting 

rajungan dengan menciptakan inovatif dengan memanfaatkan teknologi dan 

komunikasi secara modern namun tetap memperhatikan lingkungan. 

Dengan adanya latar belakang tersebut, kebutuhan suatu komplek 

bangunan Pusat Budidaya dan Pengolahan Ikan Air Payau yang bergantung 

dengan kestabilan suhu ruangan yang di tentukan oleh intensitas cahaya 

matahari yang tinggi dengan menciptakan unsur arsitektur tropis dengan 

sistem modernitas masa kini serta dapat menciptakan kestabilan thermal 
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terhadap perkembangan benih rajungan dan aktifitas bagi pengguna  

dengan pemecah masalah secara arsitektur dapat di selesaikan. 

1.2 Pernyataan Masalah Desain  

Dalam perencanaan komplek bangunan pusat budidaya dan pengolahan 

mempunyai pernyataan masalah diantaranya sebagai berikut: 

1. Bagaimana penerapan unsur kenyamanan thermal  pada bangunan 

Pusat Budidaya dan Pengolahan Ikan Air Payau di Demak sebagaii 

pemecah masalah kenyamanan thermal bagi calon benih dan 

pengguna aktifitas? 

2. Bagaimana menampilkan tema modernitas di dalam Arsitektur 

Bioklimatik secara bentuk eksterior dan interior dalam bangunan 

sebagau bentuk adaptasi dengan kondisi lingkungan? 

1.3 Tujuan dan Manfaat 

1.3.1 Tujuan  

 Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka 

tujuan dari perencanaan Pusat Budidaya dan Pengolahan Ikan Air 

Payau di Demak adalah sebagai berikut : 

a) Menciptakan desain bangunan yang memperhatikan siklus 

perkembangan benih rajungan yang akan berpengaruh terhadap 

bangunan dan lingkungan. 
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b) Meningkatkan mutu ikan perairan payau yang berfokus pada 

komoditas kepiting rajungan. 

c) sebagai bekal bagi masyarakat untuk membuka peluang usaha 

dalam bidang pengolahan dan pembibitan yang sangat 

menjanjikan. 

d) Meciptakan sesuatu yang berbeda sehingga dapat menarik 

wisatawan. 

1.3.2 Manfaat  

  Diharapkan dengan adanya perencanaan Pusat Budidaya dan 

Pengolahan Ikan  Air Payau di Demak menjadi bermanfaat sebagai 

berikut: 

1. Manfaat akademis 

Dengan adanya proyek Pusat Budidaya dan Pengolahan Ikan 

Payau di Demak ini, diharapkan dapat menjadi bahan acuan 

maupun referensi bagi proyek di bidang perikanan dan kelautan 

khususnya budidaya dan pengolahan. 

2. Manfaat praktis  

 Proyek Pusat Budidaya dan Pengolahan Ikan Payau di Demak 

ini diharapkan dapat membawa manfaat bagi pariwisata 

khususnya di utara pantai Jawa di Demak. Dengan tersedianya 

Pusat Budidaya dan Pengolahan ini maka jumlah kunjungan 

wisatawan akan meningkat. 
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1.4 Sistematika Pembahasan  

BAB I PENDAHULUAN 

Pada bab ini berisi tentang berbagai alasan utama yang mendasari pemilihan 

projek yang dilengkapi dengan latar belakang, tujuan pembahasan, lingkup 

pembahasan, metode pembahasan serta sistematika pembahasan. 

BAB II GAMBARAN UMUM 

Merupakan pembahasan mengenai uraian gambaran umum tentang projek. 

Berisi tentang gambaran umum fungsi bangunan, kondisi lokasi tapak, serta 

gambaran umum kondisilingkungan sosial budaya. 

BAB III PEMROGRAMAN ARSITEKTUR 

Bab ini berisi tentang beberapa analisis, yaitu analisis kebutuhan, analisis 

preseden dan analisis struktur. 

BAB IV PENYELUSURAN MASALAH DESAIN 

Pada bab ini merupakan proses penyelusuran masalah dimulai dengan 

membahas kajian komprehensif yang membahas analisis potensi dan 

kendala, pembahasan pernyataan isu/permasalahan/ fokus desain dalam 

projek serta analisis komprehensif antara beberapa aspek. 

BAB V KAJIAN TEORITIK 
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Bab ini menguraikan segala teori yang digunakan sebagai dasar 

pemecahan masalah pada projek. 

 

 

BAB VI PENDEKATAN DESAIN 

Pada bab ini, segala penjelasan tentang cara pemecahan masalah desain 

berdasarkan pernyataan masalah desain. 

BAB VII KONSEP PERENCANAAN 

Bab ini menjelaskan tentang konsep perencanaan sebagai landasan dalam 

perancangan desain. Berisi tentang konsep ruang & tata ruang, konsep 

bentuk, konsep pelingkup, konsep struktur, serta konsep teknologi. 

BAB VIII  STRATEGI DESAIN 

Merupakan bab yang berisi tentang langkah-langkah atau tahapan dalam 

proses perancangan arsitektur sebagai tahapan dalam memecahkan 

masalah desain yang sudah ditentukan. 

 

 

 

 

 

 

 

 


