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BAB I. PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Tumbuhan subtropis merupakan tumbuhan yang hidup dan berkembang 

pada lingkungan beriklim subtropis. Tumbuhan membutuhkan lingkungan yang 

sesuai agar dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Faktor tersebut secara 

umum terbagi menjadi 3, yakni tanah, energi penyinaran, dan suhu. Kombinasi 

ketiga faktor tersebut berdampak pada penyebaran tanaman yang terbatas di 

permukaan bumi. Sehingga, ada tanaman yang mampu tumbuh di daerah tropis 

namun tidak dapat berkembang di daerah subtropis, begitu pula sebaliknya 

(Sucipto, 2014).  

Pengetahuan masyarakat awam mengenai tumbuhan biasanya hanya 

terbatas pada apa yang ditampilkan di televisi/ internet terutama berbagai macam 

tumbuhan di dunia pada iklim subtropis, sementara pengetahuan hanya sebatas 

hal yang tak nampak dan tak terlihat langsung oleh mata. Namun bila ingin 

mempelajari secara langsung tumbuhan subtropis, harus membayar mahal untuk 

dapat menuju ke negara beriklim subtropis untuk melihat tumbuhan subtropis. 

Terlebih banyak pula hasil panen subtropis yang bermanfaat bagi masyarakat 

yang tidak dapat ditemukan pada iklim tropis. Ajowan, Almond, Australian desert 

raisin, Azarole, Basil, Bitter Orange, Biriba, Black Mustard, Cauliflower, Chayote, 

Chia, Chickpea, Cocoplum, Curly leaf parsley, Dahlia, Eggplant, Feijoa, Freesia, 

Jojoba, Lavender, Lemon, dan lain sebagainya merupakan contoh-contoh hasil 

panen subtropis meliputi bunga, sayur, dan buah (The World Crops Database).  

Adanya keterkaitan dengan para cendikiawan yang berkecimbung dalam 

dunia pertanian juga memerlukan sebuah fasilitas studi untuk melakukan riset 

mengenai tumbuhan subtropis. Memang, beberapa tumbuhan subtropis dapat 

ditemukan di Indonesia pada daerah pegunungan yang memiliki kondisi dingin dan 

sejuk yang sama, namun hal ini memiliki sebuah keterbatasan dalam perbedaan 

kualitas, kuantitas maupun jenis panen yang dihasilkan. Hal ini dikarenakan 

tumbuhan sendiri memiliki kemampuan beradaptasi yang dipengaruhi oleh 

lingkungan, tiap tumbuhan memiliki reaksi yang berbeda-beda sesuai jaringan dari 

tanaman itu sendiri bahkan dapat terjadi mutagenesis bila kondisi lingkungan yang 
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di tempatinya memiliki perbedaan yang sangat ekstrim (Livingston & Shreve, 

1921), berdasarkan buku karangan S. M. Sitompul. 

Oleh sebab itu dibutuhkan sebuah wadah yang dapat menaungi tumbuhan 

subtropis sehingga dapat dibudidayakan di zona iklim tropis Budidaya tanaman di 

Indonesia selama ini umumnya masih menggunakan metode penanaman dengan 

lahan terbuka, hal ini menuai banyak kendala yang mempengaruhi pertumbuhan 

tanaman dan produktivitas serta harganya (Yopi Sukita, 2015). Sehingga di 

perlukan metode penanaman didalam sebuah ruang, ruang tersebut berupa 

Conservatory atau dapat dikenal juga dengan green house, merupakan sarana 

budidaya hasil bumi dan dikembangkan zejak zaman romawi, dimana ruang ini 

berfungsi sebagai pengatur keadaan suatu tempat. (Isabella, dkk.)  

Selebihnya, untuk mengembangkan pariwisata sebagai meningkatkan 

sumber pendapatan dan penyediaan lapangan pekerjaan di Indonesia 

(Kurniawan, W, 2017). Para wisatawan banyak yang tertarik dengan kehidupan 

yang bernuansa pertanian ataupun pedesaan atau dapat disebut juga dengan 

wisata pedesaan. Banyak wisatawan yang tertarik mengunjungi daerah-daerah 

terpencil. Kopeng merupakan sebuah kawasan wisata yang terletak di Kecamatan 

Getasan, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah yang merupakan salah satu tujuan 

wisata. Saat ini kopeng telah dikembangkan melalui beberapa objek wisata karena 

kopeng menyimpan potensi keindahan dan keunikan alam yang menarik 

wisatawan untuk datang. Potensi kawasan ini mencakup kegiatan di sektor 

pertanian, pendidikan konservasi lingkungan, dan lain sebagainya (Jheni, 2017). 

Kopeng memiliki udara yang sejuk dan suhu yang dingin hampir sama dengan 

kondisi pada iklim, hal ini pula yang menjadi potensi dan memperkuat alasan 

pemilihan lokasi. 

Selain bertujuan untuk wisata, hal ini dapat menjadi sarana edukasi bagi 

sebagian besar masyarakat dan dapat mengembangkan sektor pertanian dengan 

tumbuh-tumbuhan subtropis yang ditanam pada bangunan ini. Sarana edukasi ini 

juga dapat menjadi tujuan riset bagi para mahasiswa maupun masyarakat yang 

berkecimpung dalam dunia pertanian untuk meneliti tumbuhan subtropis. 

Sehingga masyarakat dapat mengenal tumbuhan di dunia dengan mempelajarai 

dan menyaksikan secara langsung tanpa harus menuju ke habitat aslinya dengan 

memberikan sebuah ruang yang optimal bagi tumbuhan subtropis dapat hidup 

tanpa gangguan dari lingkungan luar.  
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1.2. Pernyataan Masalah Desain  

Melalui latar belakang yang telah diuraikan, ditemikan beberapa isu dan 

permasalahan desain sebagai berikut: 

1. Bagaimana mengatasi iklim tropis dengan mengoptimalkan bentuk desain 

bangunan dan penerapan teknologinya sehingga tumbuhan subtropis dapat 

tumbuh secara optimal? 

2. Bagaimana merancang menerapkan desain bangunan yang pintar? 

3. Bagaimana penataan keruangan ruang pintar sebagai suatu sarana wisata, 

pengembangan maupun penelitian, edukasi dan rekreasi? 

 

1.3. Tujuan dan Manfaat Pembahasan 

1.3.1. Tujuan Pembahasan  

Tujuan dari proyek percancangan Subtropical Smart Garden Conservatory 

di Kopeng ini untuk menciptakan sebuah wadah yang menaungi tumbuhan 

subtropis dengan kegiatan utamanya adalah mengkonservasi, membudidayakan 

dan memelihara tumbuhan subtropis. Selain itu hasil dari tumbuhan subtropis 

dapat ditujukan untuk mengembangkan pertanian di Indonesia. Terlebih sebagai 

wadah bagi para masyarakat dalam hal wisata yang bersifat edukatif menampilkan 

tumbuhan-tumbuhan subtropis secara nyata tanpa harus melihat langsung ke 

negara subtropis.  

1.3.2. Manfaat Pembahasan 

1. Manfaat Praktis 

Diharapkan melalui perancangan ini dapat digunakan sebagai rekomendasi 

pembangunan area rekreasi edukatif yang menghadirkan tumbuhan subtropis 

ke Indonesia dengan fungsi bangunan yang tergolong baru di Indonesia. Yang 

bermanfaat dalam pengembangan pertanian di Indonesia dengan 

membudidayakan, mengkonservasi, dan memelihara tumbuhan subtropis. 

2. Manfaat Akademik, 

Diharapkan para akademisi mendapatkan referensi serta teori-teori yang 

relevan khususnya dalam bidang arsitektur yang diterapkan dalam proyek. 

 

1.4. Sistematika Pembahasan 

BAB I PENDAHULUAN 

Berisi mengenai deskripsi proyek berupa latar belakang, masalah desain yang 

muncul, tujuan serta mantaat mengenai desain pada proyek ini. 
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BAB II GAMBARAN UMUM 

Bab ini berisi tentang kondisi riil berupa gambaran umum bangunan fungsi, kondisi 

lokasi proyek beserta keadaan lingkugan sosial budaya pada lokasi.  

BAB III PROGRAM ARSITEKTUR 

Bab III berisi tentang uraian pemrograman arsitektur mengenai kebutuhan dan 

analisa mulai dari pengguna dan aktivitasnya, keruangan, studi ruang khusus dan 

studi besaran ruang, studi luas bangunan dan lahan yang dibutuhkan.  

BAB IV ANALISA MASALAH 

Berisi tentang kajian komprehensif dan pernyataan masalah yang menjadi acuan 

sebagai fokus kajian. Berupa analisa situasi potensi dan kendala antara tumbuhan, 

manusia, bangunan, dan lingkungan sekitar. 

BAB V LANDASAN TEORI 

Bab ini menguraikan berbagai teori yang digunakan dalam pemecahan masalah 

desain. Pembahasan mengenai tumbuhan subtropis serta persyaratan hidupnya 

untuk mencapai batas optimal, serta teori-teori yang relevan yang berkaitan 

dengan pemanfaatan teknologi yang pintar untuk tumbuhan maupun bangunan. 

Sehingga menjadi pemecahan masalah desain yang nyata. 

BAB VI PENDEKATAN PERANCANGAN 

Bab VI, berisi tentang kajian-kajian yang berkaitan dengan konsep pendekatan 

desain yang diterapkan pada projek sebagai sikap dalam pemecahan masalah. 

BAB VII LANDASAN PERANCANGAN 

Bab ini berisi tentang penetapan konsep yang akan menjadi landasan dalam 

perancangan proyek ini.  

BAB VIII STRATEGI DESAIN 

Pada bab strategi desin membahas tentang tahap-tahap dalam proses 

perancangan arsitektur dalam pemecahan masalah desain. 

KEPUSTAKAAN 

Berisi sumber-sumber dari buku, jurnal, skripsi, dan lain sebagainya yang 

merupakan acuan dalam penyusunan laporan yang terkait dengan proyek. 

 


