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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Projek 

Pertambahan jumlah penduduk Kabupaten Sleman dengan segala 

aktivitasnya menuntut adanya pemenuhan kebutuhan pelayanan jasa 

prasarana dan sarana umum, seperti kebutuhan akan pasar. Seperti halnya 

kebutuhan akan pendistribusian barang dagang sebelum mencapai pasar 

lokal/eceran, maka dibutuhkan sebuah wadah pusat pengumpulan bahan-

bahan pangan/komoditi untuk disalurkan ke pasar-pasar lain dengan skala 

pendistribusian di seluruh pasar di Kabupaten Sleman.   

Pasar induk saat ini hanya berfungsi sebagai tempat transit bahan-

bahan pangan/komoditi yang selanjutnya disalurkan ke pasar-pasar 

lainnya, sedangkan pasar tradisional merupakan wadah kegiatan jual beli 

dan interaksi sosial yang dilakukan dengan sistem tawar menawar. 

Terdapat beberapa permasalahan terkait pasar induk dan pasar tradisional 

yang ada saat ini seperti halnya pasar tradisional yang semakin ditinggalkan 

karena identik dengan kesan kotor, sumpek dan kumuh akibat tata ruang 

dan sirkulasi yang kurang tertata dengan baik, selain itu lokasi pasar induk 

dan pasar tradisional yang dinilai sudah tidak kondusif sehingga 

berpengaruh pada kondisi aksesibilitas kawasan dalam pendistribusian 

barang dan aksesibilitas pengunjung untuk menuju pasar. Berbeda dengan 

pasar modern (mall)  yang saat ini semakin berkembang dan semakin 

diminati karena kualitasnya yang lebih baik dibandingkan dengan pasar 

tradisional, hal tersebut dapat mengancam keberadaan pasar tradisional 
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pada masa yang akan datang terlebih dengan penurunan minat pengunjung 

terhadap pasar tradisional menjadi masalah yang harus dihadapi pasar 

tradisional saat ini. 

Oleh karena itu, perancangan pasar induk tradisional ini memfokuskan 

pada konsep pasar induk dan pasar tradisional yang dikemas dengan 

konsep modern menggunakan pendekatan arsitektur kontemporer guna 

menyelesaikan beberapa kriteria desain seperti tata ruang dan sirkulasi 

pasar agar dapat mewadahi dan mengakomodasi kegiatan distribusi dan 

jual beli, kualitas ruang pasar yang setara dengan kualitas pasar modern 

serta perletakan kompleks bangunan pasar yang strategis dan tidak 

merusak aksesibilitas kawasan sehingga Pasar Induk Tradisional ini dapat 

menjadi identitas daerah setempat yang mampu merepresentasikan 

lokalitas kawasan Kabupaten Sleman. 

1.2 Masalah Desain 

Berdasarkan latar belakang projek tersebut, maka dapat disimpulkan 

masalah desain pada projek Pasar Induk Tradisional, yaitu sebagai beikut : 

1. Bagaimana peruangan pada Pasar Induk Tradisional dalam 

menciptakan kenyamanan visibilitas perdagangan?  

2. Bagaimana keruangan / kualitas ruang pasar yang setara dengan 

kualitas ruang Pasar Modern? 

3. Bagaimana pelingkup ruang pada Pasar Induk Tradisional yang mampu 

merepresentasikan lokalitas kawasan Kabupaten Sleman? 
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1.3 Tujuan dan Manfaat Pembahasan 

1.3.1 Tujuan 

Tujuan perencanaan dan perancangan Pasar Induk Tradisional ini 

yaitu untuk memfasilitasi dan memberi wadah masyarakat dalam 

berinteraksi melakukan kegiatan distribusi barang dan jual beli, serta 

mengubah paradigma masyarakat terhadap pasar induk maupun pasar 

tradisional yang cenderung kotor, kumuh dan kurang tertata, dengan 

menciptakan Pasar Induk Tradisional yang berkualitas setara dengan Pasar 

Modern. 

1.3.2 Manfaat 

Manfaat dari perencanaan dan perancangan Pasar Induk Tradisional 

ini yaitu sebagai berikut:  

a. Manfaat Akademis (Arsitektur) 

i. Menambah ilmu pengetahuan mengenai konsep pemrograman dan 

perancangan bangunan komersial khususnya bangunan pasar. 

ii. Untuk mengetahui penerapan pendekatan arsitektur kontemporer 

sebagai penyelesaian masalah desain pada bangunan Pasar. 

iii. Pengembangan desain Pasar Induk Tradisional dengan 

mempertimbangkan lokalitas kawasan Kabupaten Sleman.  

b. Manfaat Praktisi (Masyarakat, Pemerintah, Swasta) 

i. Memberikan wadah interaksi sosial dan jual-beli masyarakat. 

ii. Menumbuhkan minat masyarakat untuk mengunjungi pasar 

tradisional. 

iii. Meningkatkan pendapatan daerah melalui sektor perdagangan. 
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I.4 Sistematika Pembahasan 

Sistematika pembahasan yang menjadi langkah-langkah dalam proses 

penyusunan Landasan Teori dan Program (LTP) ini yaitu: 

BAB I Pendahuluan 

Berisi uraian-uraian yang bersifat mengenalkan judul proyek. Uraian 

mengenai pengenalan akan dijabarkan dalam beberapa sub bab, meliputi ; 

latar belakang projek, masalah desain, tujuan dan manfaat projek, dan 

sistematika pembahasan yang akan dipakai untuk membahas proyek ini. 

BAB II Gambaran Umum 

Berisi tentang gambaran umum mengenai proyek yang dipilih, 

berupa penjelasan fungsi bangunan proyek yang dipilih dengan meninjau 

secara umum dan khusus, peletakan projek berupa lokasi dan tapak, 

lingkungan tapak, serta serta lingkungan sosial budaya tapak guna 

mendesain perancangan proyek yang dipilih. 

BAB III  Pemrograman Arsitektur 

Berisi uraian mengenai analisis dan kebutuhan penelusuran 

permasalahan terhadap projek sejenis dan analisis preseden serta analisis 

struktur ruang yang kemungkinan diterapkan kedalam proyek yang dipilih 

untuk mengembangkan teori atau menciptakan pemahaman baru dan 

bertujuan agar konteks perancangan projek menjadi lebih bermakna. 

BAB IV  Penyelusran dan Pernyataan Masalah Desain  

Berisi uraian mengenai kajian komrehensif, pernyataan isu, serta 

pernyataan spesifik terhadap aspek yang harus dipecahkan berdasarkan 

potensi dan kendala yang berkaitan dengan judul proyek yang dipilih, 
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berupa data observasi dan analisa yang dapat menjadi pernyataan 

permasalahan desain pada perancangan proyek.   

BAB V  Kajian Teoritik 

Berisi studi literatur yang berkaitan dengan teori-teori yang dapat 

menjadi dasar dalam pemecahan masalah yang berdasar pada 

permasalahan masalah desain yang telah diputuskan sebelumnya.  

BAB VI  Pendekatan Desain 

Berisi mengenai sikap yang menjadi langkah awal dalam pemecahan 

masalah desain yang berdasar pada pernyataan masalah desain yang 

ditetapkan dan selanjutnya dikaitkan dengan pendekatan desain yang 

sesuai.  

BAB VII  Konsep Perencanaan 

Berisi kajian terhadap konsep perencanaan sebagai landasan dalam 

proses perancangan arsitektur seperti halnya konsep ruang, tata ruang, 

bentuk, keruangan, lingkup, struktur dan lain-lain.  

BAB VIII  Strategi Desain 

Berisi mengenai strategi dan tahapan-tahapan yang dilakukan dalam 

proses perencanaan projek. Strategi desain digunakan dalam proses 

pemecahan masalah desain. 

DAFTAR PUSTAKA 

Berisi tentang sumber-sumber data dan referensi yang digunakan, 

baik yang bersifat kepustakaan ataupun elektronik. Meliputi daftar pustaka, 

daftar gambar, daftar tabel dan daftar bagan/diagram. 
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LAMPIRAN 

Berisi data-data yang berkaitan dengan proyek Pasar Induk 

Tardisional di Kabupaten Sleman yang digunakan sebagai data 

penyerta/pelengkap. 


