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BAB IV. ANALISA MASALAH 

4.1 Analisa Masalah 

4.1.1 Masalah fungsi bangunan dengan aspek pengguna 

- Privasi 

Hal utama bagi penginapan merupakan zona privat bagi pengguna. 

Mendukung untuk bersantai dan beristirahat tanpa gangguan. Keamanan 

juga dibutuhkan untuk menciptakan suasana aman dan tenang. 

- Kenyamanan  

Kenyamanan pada tapak merupakan hal penting bagi pengguna, 

dikarenakan gaya hidup masyarakat kota yang cenderung 

mengutamakan kebersihan. Selain itu bagi pengguna yang menginap 

kenyamanan dan kualitas ruang menjadi masalah dikarenakan keadaan 

pada hutan mangrove yang banyak serangga (nyamuk). 

4.1.2 Masalah fungsi bangunan dengan tapak 

Perancangan dan pembangunan bangunan harus menjaga kelestarian 

dari ekosistem hutan mangrove yang telah ada. Juga terkait dengan 

limbah dari bangunan yang dapat mencemari alam sekitar. Peletakan 

massa bangunan merupakan hal yang harus dipikirkan supaya tidak 

merusak pohon mangrove yang ada. 

a. Potensi  

- Kondisi tapak sangat mendukung dengan kondisi tapak yang 

mempunyai ribuan pohon Mangrove yang dikembangkan sejak 

2014. Tapak yang rimbun mengurangi udara panas dari matahari. 
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Ditambah lagi dengan ekosistem fauna yang ada yaitu beberapa 

jenis burung, ikan, kepiting, udang dan kupu-kupu. 

- Ekosistem hutan mangrove pada lokasi merupakan potensi yang 

mendukung untuk kegiatan wisata dan rekreasi 

- Angin yang terus berhembus dari Pantai Maron menerpa pohon 

bakau menciptakan suasana sejuk. 

- Kondisi perairan pada beberapa bagian yang sangat jernih hingga 

ekosistem di dasar perairan terlihat. 

b. Kendala  

- Perancangan dan penerapan perencanaan Resort. Agar tidak 

merusak ekosistem pada site. 

- Kondisi site yang berupa tambak-tambak dengan daratan yang 

minim. 

- Iklim tropis memiliki tingkat kelembapan yang tinggi pada kondisi 

site dan sekitarnya. 

- Bagaimana dapat menciptakan keseimbangan antara bangunan 

dengan alam. Sehingga ketika memunculkan bangunan tidak 

berdampak negatif terhadap hutan Mangrove yang telah ada. 

- Derasnya angin dari arah Pantai Maron pada beberapa bagian 

site yang tidak tertutup oleh pohon Mangrove. 

4.1.3 Masalah fungsi bangunan dengan lingkungan luar tapak 

Potensi yang utama adalah  

- Lokasi lingkungan yang berada pada pinggir pantai, jauh dari 

keramaian pusat kota, sehingga suasana alami dapat 

mendukung untuk melepas kepenatan. Pengunjung juga dapat 

mampir ke Pantai Maron yang letaknya dekat tapak. 
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- Lalu lingkungan tambak dan penghijauan pada sekitar tapak 

menciptakan udara yang sejuk. 

- Pemandangan panorama alami dari hutan Mangrove, pantai 

maron dan lokasi tapak yang dekat dengan lapangan terbang 

Bandara A Yani Semarang sehingga dapat pemandangan 

pesawat melintas. 

Kendala yang ada disekitar tapak yaitu  

- Lokasi lapangan terbang yang berjarak 700 meter menciptakan 

kebisingan. 

- Akses menuju tapak yang kurang baik dan lebar jalan yang 

seadanya (2 mobil berpapasan). Penerangan pada jalan yang 

sangat kurang. 

- Kurangnya fasilitas pendukung diluar tapak dengan jarak yang 

dekat. Untuk mencapai fasilitas yang lengkap butuh jarak 3 

kilometer. 

4.2 Masalah – masalah yang muncul 

- Kondisi kontur tapak yang berupa tambak sehingga memiki daratan 

yang minim. Dengan beberapa spot yang terdapat mangrove. 

- Derasnya angin dari pantai pada beberapa bagian yang tidak terdapat 

pohon mangrove. 

- Kebisingan yang ditimbulkan ketika pesawat melintas, dikarenakan 

tapak tidak jauh dari lapangan terbang bandara A Yani Semarang. 

- Kondisi ekosistem hutan mangrove yang rimbun sehingga menjadi 

tempat hidup bagi beberapa fauna dan serangga yang dapat 

mengganggu kenyamanan pengguna. 
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- Karakteristik pohon mangrove yang mudah berkembang biak dan 

subur pada lokasi tersebut, dengan batang dan akar yang tumbuh 

melebar. 

4.3 Pernyataan Masalah 

- Bagaimana perancangan bangunan Resort yang mampu 

mengoptimalkan segala kondisi dan potensi hutan Mangrove dengan 

meminimalisir kerusakan pohon Mangrove yang telah ada? 

- Bagaimana menciptakan kualitas ruang yang nyaman bagi 

pengunjung Resort terkait keseimbangan antara alam dengan 

bangunan arsitektur? 

- Bagaimana perencanaan konstruksi dan material bangunan Resort 

yang ramah lingkungan dan ekologis? 

  




