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BAB IV 

ANALISA MASALAH 

4.1 Analisa Masalah 

Berdasarkan dari penjelasan pada Bab I dan Bab II dapat ditarik 

kesimpulan mengenai analisa masalah yang berkaitan dengan manusia, 

bangunan, serta lingkungan pada lokasi dan kondisi tapak. Berikut adalah 

penjelasan mengenai potensi dan kendala : 

Analisa Masalah Potensi Kendala 

Manusia 

Dapat meningkatkan kualitas 

pemain yang akan bergabung 

ke dalam anggota Klub PSIS 

Semarang, mengingat prestasi 

serta fasilitas yang dimiliki 

sangat mendukung untuk 

menunjang karir di 

persepakbolaan Indonesia 

Pandangan masyarakat yang 

cenderung menilai bahwa 

atlet sepak bola Indonesia 

kurang menjanjikan karena 

keterbatasan dalam usia 

produktif untuk bertanding 

secara optimal 

Bangunan 

Gaya arsitektur pada lingkungan 

sekitar tapak berbeda – beda, 

ada bangunan baru yang 

menggunakan gaya arsitektur 

kontemporer, namun ada juga 

bangunan lama yang 

menggunakan gaya arsitektur 

pada jamannya. Oleh karena itu, 

pemilihan gaya arsitektur 

kontemporer dapat mendukung 

fungsi bangunan yang 

merupakan Pusat Pelatihan 

Sepak Bola Klub PSIS 

Semarang. Selain itu, di lokasi 

sekitar tapak belum ada fungsi 

Mendesain bangunan 

dengan gaya arsitektur 

kontemporer yang ikonik 

mengingat bahwa Klub PSIS 

Semarang merupakan salah 

satu ikon dari Kota Semarang 
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Analisa Masalah Potensi Kendala 

bangunan seperti pada projek. 

Lingkungan 

 Berada di Kawasan 

pembangunan yang berfungsi 

sebagai daerah pengembangan 

olahraga dan rekreasi 

 Sudah memiliki fasilitas 

umum maupun fasilitas 

sosial yang cukup memadai 

 Berdekatan dengan ikon – 

ikon Kota Semarang, seperti 

Akademi Kepolisian, Hotel 

Grand Candi, dan sebagainya 

 Memiliki iklim yang sejuk dan 

kepadatan lalu lintas 

kendaraan yang rendah 

sehingga cocok untuk 

dijadikan hunian dan tempat 

latihan 

Lingkungan di sekitar tapak 

di dominasi oleh permukiman 

warga sehingga segala 

aktivitas yang berlangsung 

diharapkan tidak 

mengganggu kegiatan – 

kegiatan warga sehari – hari  

Tabel 4.1 Analisa Masalah 

( Sumber : Analisa Pribadi) 

4.2 Permasalahan yang Muncul 

Dari penjabaran mengenai analisa masalah berdasarkan manusia, 

bangunan, serta lingkungan maka dapat diketahui permasalahan 

dominan dari projek Pusat Pelatihan Sepak Bola Klub PSIS Semarang 

adalah mengenai bangunan dengan fungsi pelatihan sekaligus hunian 

dengan desain yang ikonik dan modern yang menunjukan identitas dari 

PSIS Semarang. Mengingat bahwa PSIS merupakan salah satu public 

figure yang berasal dari Kota Semarang, maka diperlukan bangunan 

khusus untuk menampung kegiatan – kegiatan PSIS baik kegiatan latihan 

maupun beristirahat sehingga dapat meningkatkan performa para pemain 
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pada saat bertanding. Selain itu, iklim yang terbentuk dari lingkungan 

sekitar tapak yang sejuk dapat dimanfaatkan untuk kegiatan – kegiatan 

pelatihan yang memerlukan ruang yang cukup luas (outdoor) sehingga 

diperlukan adanya pengolahan fasilitas ruang luar dan ruang dalam agar 

saling merespon satu sama lain sehingga memberikan kenyamanan yang 

optimal bagi pengguna bangunan. 

Berdasarkan penjabaran dari Bab II dan Bab III dapat disimpulkan 

mengenai masalah yang muncul terhadap tapak dan lingkungan. Berikut 

adalah analisanya : 

 Bentuk tapak merupakan bentuk yang asimetris maka memerlukan 

penataan ruang yang fleksibel sehingga dapat menyesuaikan dengan 

dimensi, kapasitas, serta dapat menampung seluruh kegiatan 

pelatihan dan tempat tinggal bagi para pemain PSIS beserta tim 

pendukungnya. 

 Karena lingkungan sekitar tapak bagian selatan merupakan 

permukiman warga maka area tapak bagian belakang di fungsikan 

sebagai hunian dan pengelola sehingga tidak mengganggu kegiatan 

– kegiatan masyarakat di lingkungan sekitar tapak. Sedangkan pada 

bagian depan tapak (bagian tapak yang berhadapan langsung 

dengan Jl. Sisingamangaraja) difungsikan sebagai lapangan outdoor 

beserta fasilitas penunjang karena tingkat kegiatan yang tinggi 

menimbulkan kebisingan yang tinggi pula. 

 Pembentukan iklim di dalam tapak sudah cukup nyaman untuk 

dijadikan sebagai bangunan dengan fungsi hunian karena pada 

bagian depan bangunan terdapat pohon – pohon dengan ukuran 

tajuk yang cukup lebar sehingga sejuk. Selain itu, tingkat kepadatan 
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lalu lintas pada lingkungan tapak tergolong rendah sehingga tingkat 

polusi udara juga tergolong rendah. Oleh karena itu, pembatasan 

jumlah pengunjung serta penataan ruang untuk parkir harus dibatasi 

agar tidak terlalu jauh masuk ke dalam tapak dan membawa polusi 

udara ke dalam mess. 

4.3 Pernyataan Masalah Desain 

Berdasarkan analisa potensi dan kendala yang telah dijabarkan 

diatas maka dapat ditemukan beberapa masalah desain. Berikut adalah 

pernyataan masalah desain tersebut : 

a) Bagaimana pengolahan desain bangunan yang difungsikan untuk 

pelatihan sekaligus hunian sehingga dapat menjadi identitas dari 

PSIS Semarang? 

b) Bagaimana pengolahan fasilitas outdoor dan indoor terhadap tapak 

yang berbentuk asimetri sehingga dapat menunjang aktivitas pelaku 

dimana kondisi lingkungan sekitar tapak yang merupakan 

permukiman warga? 

 

  


