
86 
 

BAB IV ANALISA MASALAH 

 

A. Analisa Masalah 

1. Masalah Fungsi Bangunan dengan Aspek Pengguna 

Hubungan dan relasi antara bangunan terhadap pelaku pengguna 

merupkaan faktor penentu terciptanya sebuah bangunan, yang 

mampu memberikan rasa kenyamanan terhadap pelaku dalam 

pengguana bangunan. Bangunan Planetarium dan Galeri Astronomi 

tentunya dapat memberikan kenyamanan bagi para pengunjung 

bangunan baik dalam sirkulasi ,visualisasi dan akustik terhadap fungsi 

bangunan masing – masing.Bangunan Planetarium dan Galeri 

Astronomi memiliki fungsi berbeda terhadap pengunjung , jadi untuk 

pada Planetarium sendiri memiliki syarat kenyaman yang berbeda 

dengan Galeri astronomi , Pada Planetarium bagaimana menciptakan 

kenyaman pengunjung  pada saat berda di dalam ruangan teater 

kenayaman tersebut berdasarkan aspek visual , sirkulasi ,dan akustik 

. pada Galeri Astronomi menciptakan kenyaman pengunjung dalam 

ruangan Galeri terhadap aksesbiltas pengunjung untuk memberikan 

kenyaman sirkulasi dan visualisai kepada pameran di galeri 

astronomi.  

2. Masalah Fungsi Bangunan dengan Tapak 

Projek Planetarium dan Galeri Astronomi ini memiliki tapak yang 

berada di Jl.Sultan Agung, Kec Batu  Kota Batu Jawa Timur. Kota 

Batu sendiri berada di daerah dataran tinggi dimana pada lokasi tapak 

projek ini memeiliki view yang mengarah ke Gunung Arjuna. Pada 

lokasi Tapak memiliki  Tanah kosong yang masih Luas , Namun pada 
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projek ini  memilih luasan tanah 3,4 hekatar tanah yang akan di olah 

sebagai projek Planetarium dan Galeri Astronomi , dengan memiliki 

tanah yang luas Bagaimana mengatur tatanan pola ruang luar 

terhadap desain dan penataan masa bangunan gunan memanfaatkan 

tanah yang memiliki luas tanah , pada penaataan ruang luar dan 

masa bangunan ini akan berpengaruh terhadap pengunjung untuk 

melakukan aktivitas ke bangunan dan memberikan kenyaman 

sirkulasi terhadap pengunjung.  

 

3. Masalah Fungsi Bangunan dengan Lingkungan di Luar Tapak  

Masalah fungsi bangunan dengan lingkungan di luar tapak 

mengacu pada kondisi lingkungan baik dari karakteristik bangunan 

diluar tapak, keadaan tapak, ketersediaan sarana dan prasarana, 

serta fungsi bangunan disekitar tapak, melihat lokasi Lingkungan 

yang berada di Kota Batu yang mempunyai banyak macam tempat 

wisata ,dan khusus pada sekitar lokasi tapak sudah terdapat tempat 

wisata  Musem Angkut dan Jatim Park 2 Namun pada kedua tempat 

pariwisata tersebut belum memiliki unsur edukasi pada kegiatan 

wisatanya. Di harapkan Bangunan Planetarium dan Galeri Astronomi 

lebih menonjol dari bangunan pariwisata sebelumnya yang sudah 

ada, dengan menjadikan tempat rekreasi dan edukasi yang belum 

ada pada Kota Batu , sehingga projek bangunan Planetarium dan 

Galeri Astronomi menjadi bangunan yang ikonik di Kota Batu. 

B. Masalah yang Muncul 

Berdasarkan uraian analisa masalah diatas mengenai 

masalah – masalah yang terjadi terdapat beberapaisu atau 
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permasalahan yakni : 

1. Sistem penataan ruang yang dapat memberikan kenyamanan 

bagi pengujung pada bangunan Plannetarium dan Galeri 

Astronomi , dalam kenyamanan sirkulasi , visual dan akustik 

terhadap fungsi utama bangunan. 

2. Mengatur tata ruang Luar dan bangunan terhadap Kelauasan 

tapak yang dimiliki. 

3. Menjadikan Bangunan yang lebih menonjol daripada Bangunan 

Pariwisata yang berada di sekitar lokasin , dan maenjadikan 

bangunan yang ikonik pada kota batu . 

C. Pernyataan Masalah 

Berdasarkan Kajian Permasalahan yang didasari oleh isu 

arsitektural dan non arsitektural sebelumnya maka diperoleh pernyataan 

masalah desain berdasarkan 3 aspek yaitu Arsitektural, Sistem bangunan 

dan kontek lingkungan sebagai acuan penyelesain pernyataan masalah 

desain sebagai berikut : 

1. Bagaimana merancang bangunan untuk menciptakan 

kenyaman pada Planetarium dan Galeri Astronomi? 

2. Bagaimana Mengatur tatanan ruang luar tehdap keluasan tapak 

yang dimiliki ? 

3. Menciptakan Bangunan yang ikonik di lingkungan kawasan sekitar 

dengan  menerapkan advance struktur terhadap bangunan yang 

ikonik. 

  




