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BAB IV  
ANALISA MASALAH 

A. Analisa Masalah 

1. Masalah fungsi bangunan dengan aspek pengguna  

Seni pertunjukan wayang kulit sempat menjadi primadona hiburan 

masyarakat dari berbagai kalangan. Namun di era globalisasi, banyak 

kebudayaan asing yang masuk dan mempengaruhi kehidupan berbudaya 

masyarakat indonesia. Perkembangan teknologi turut mempercepat 

masuknya budaya asing tersebut. Anak muda yang dekat dengan 

teknologi akhirnya lebih mengenal kebudayaan asing dibanding dengan 

kebudayaan bangsanya sendiri. 

Memang perlu disadari , generasi muda saat ini berbeda dengan 

generasi sebelumnya. Mereka hidup di tengah perkembangan teknologi 

yang pesat dan informasi yang semakin mudah dijangkau. Hal tersebut 

membuat pertunjukan wayang kulit semakin terlihat tertinggal. 

Saat ini dapat ditemui kelompok anak muda yang tengah giat 

berjuang melestarikan kesenian wayang kulit di abad 21 ini. Mereka 

menggunakan perkembangan teknologi dan peralatan modern untuk 

membuat kesenian wayang kulit lebih menarik minat masyarakat modern. 

Diharapkan melalui usaha mereka masyarakat kembali mencintai 

kesenian tradisional. Namun, tentunya hal ini perlu di dukung dengan 

fasilitas yang memadai dan mampu menarik minat anak muda.  

2. Masalah fungsi bangunan dengan tapak  

Tapak berada di jalan jl.Nogosari Desa Wukirsari Imogiri Daerah 

istimewa Yogyakarta yang dimana tapak ini berada di daerah perbukitan  

dan persawaha. Tapaknya sendiri merupakan lahan yang berkontur dan 
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merupakan lahan bekas persawahan. Sistem transportasi umum cukup 

memadai dengan adanya angkotan umum dan kendaraan pribadi. View 

tapak sendiri adalah menghadap perbukitan dan di belakang tapak 

terdapat kebun kelapa. Sistem drainase diarahkan menuju salurann 

buangan yang telah ada di sepanjang jalan, system saluran bawah tanah 

(gorong-gorong) Keadaan tanah Desa Wukirsari dibagian utara relatif 

miring sedangkan wilayah bagian selatan relatif datar. Ketinggian Wilayah 

Desa Wukirsari berkisar antara 450 meter sampai dengan 600  meter 

diatas permukaan laut.  

3. Masalah fungsi bangunan dengan lingkungan diluar tapak 

Pada kawasan imogiri berada pada tingkat bahaya nomor 1 (tingkat 

paling tinggi) kawasan rawan bencana gempa, sehingga memerlukan 

penanganan lebih jika terdapat pelaksanaan proyek. Lokasi tapak berada 

persis di pertiga jalan utama didesa wukirsari, terdapat bangunan sekolah 

dasar disekitar tapak dan merupakan jalur masuk ke wiasata sehingga 

tingkat kebisingan yang sangat tinggi. Tapak berada di wilayah perbukitan 

dan persawahan. 

a. Kondisi Bangunan Sekitar  

Kondisi bangunan yang berada di lokasi desa wukirsari bersifat 

permanen dan semi permanen. 

 

 

  

 

 

Gambar 4. 1. Rumah warga 

Sumber : Data pribadi 2019 
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Gambar 4. 2. Sekolahan dasar 

Sumber : Data pribadi, 2019 

Gambar 4. 3. Wisata wayang 

Sumber: Data Pribadi, 2019 

b. Kepadatan  

Menurut RTRW Desa Wukirsari,Imogiri,Bantul tahun 2010-

2030 tentang tingkat kepadatan penduduk,yang dihitung dengan 

membagi jumlah penduduk terhadap luas wilayah secara keseluruhan 

maupun luas pekarangan. Desa Wukirsari memiliki tingkat kepadatan 

penduduk seperti berikut: 

Tabel 4. 1. Kepadatan Penduduk di desa wukirsari Tahun 2007 

 

sumber: Desa Wukirsari Dalam Angka Tahun 2007 
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c. Karakter Bangunan  

Karakter bangunan yang berada di kawasan desa wukirsari  

yang memiliki karakter permukiman parwisataan dan di peruntukan 

untuk kawasan cagar budaya, sehingga bangunan yang tumbuh 

karena faktor alam dan kebudayaan. Sehingga bangunan yang berada 

disana kebanyakan memiliki bangunan permanen yang digun akan 

untuk parwisataan. 

d. Jalan  

Kondisi jalan di desa Wukirsari yang berada di daerah 

perbukitan sebagian sudah beraspal, sebagian belum beraspal dan 

beberapa ruas jalan yang masih memiliki lebar jalan yang bergitu 

sempit sehingga kendaraan roda 4 masih susah untuk melewati.  

e. Transportasi  

Untuk akses menuju lokasi, masyarakat setempat cendurung 

lebih menggunakan transportasi pribadi karena letak desa dengan 

pusat kota yang terbilang cukup jauh, namun sebagian masyarakat 

menggunakan fasilitas pemerintah berupa angkutan umum yang 

beroprasi pada jam tertentu.  

B. Masalah-Masalah yang Muncul 

Dari analisa permasalahan di atas dapat kiita siimpulkan 

permasalahan apa saja yang terjadi dari hasil analisa tersebut: 

1. Mendesain bangunan yang modern, terfasilitasi dengan baik, dapat 

diterima dan disukai oleh generasi muda indonesia di abad 21 ini, namun 

tetap memiliki ciri, nilai dan keindahan kebudayaan 
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2. Menerapkan akustik dan kenyaman visual yang baik untuk pagelaran 

pertunjukan wayang kulit, karena pertunjukan wayang kulit beda dari 

pertunjukan yang lain nya. 

3. membuat organisasi ruang untuk para pengunjung generasi muda  untuk 

merasa nyaman saat menonton pertunjukan wayang kulit 

4. Tapak berada di kawasan tingkat bahaya nomor 1 (tingkat paling tinggi) 

kawasan rawan bencana gempa, sehingga memerlukan penanganan 

lebih jika terdapat pelaksanaan proyek. 

5. Ekonomi masyarakat yang berasalah dari penghasilan pertanian dan 

kerajinan tangan wayang kulit relatif rendah. 

6. Kurangnya wadah sarana prasarana yang dibutuhkan masyarakata dalam 

kegiatan pertunjukan wayang kulit. 

7. Tapak berada di sekitar lahan yang berkontur dan lahan merupakan bekas 

pesawahan. 

8. Tingkat kebisingan yang berada di sekitar relatif tinggi. 

C. Pernyataan Masalah 

Dari masalah-masalah yang terdapat di sub bab sebelumnya , di ambil 

3 permasalahan pokok yang menjadi permasalahan di projek gedung 

pertunjukan wayang kulit ini, yaitu: 

1. Bagaimana cara  mendesain bangunan yang  terfasilitasi dengan baik, 

dapat diterima dan disukai oleh generasi muda indonesia di abad 21 ini, 

namun tetap memiliki ciri, nilai dan keindahan kebudayaan? 

2. Bagaimana menerapkan sistem struktur yang baik pada bangunan 

gedung pertunjukan wayang kulit ini yang dimana lokasi tapak berada di 

kawasan tingkat bahaya nomor 1 (tingkat paling tinggi) kawasan rawan 

bencana gempa ? 
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3. Bagaimana menerapkan akustik dan kenyamanan visual yang baik pada 

bangunan Gedung Pertunjukan Wayang Kulit pada Kawasan Sentra 

Kerajinan Tangan di Yogyakarta ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


