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BAB IV PENELUSURAN MASALAH 

4.1 Analisa Masalah 

4.1.1 Masalah Aspek Pengguna 

Fungsi bangunan sebagai suatu fasilitas wisata edukasi akan memiliki 

jumlah pengunjung yang tidak stabil, pada umumnya suatu fasilitas wisata akan 

ramai pengunjung pada hari-hari libur atau akhir pekan. Sementara pada 

perencanaan proyek wisata edukasi pengolahan susu kambing ini terdapat industri 

pengolahan susu kambing yang memiliki kegiatan konstan dan terjadwal. Industri 

Pengolahan Susu Kambing ini juga mengemban dua fungsi, yaitu fungsi produksi 

dan fungsi wisata dalam bentuk tur. Sehingga kedua fungsi yang berlainan ini 

harus beroperasi berdampingan dengan jam operasional yang disesuaikan. 

Kegiatan tur sebagai fungsi wisata edukasi memiliki kemungkinan tidak 

berjalan setiap hari karena menyesuaikan jumlah pengunjung. Tur ini akan 

dilaksanakan apabila pengunjung sudah melakukan reservasi terlebih dulu seperti 

untuk kegiatan kunjungan, kerja praktek, dan studi tur; atau datang dalam jumlah 

rombongan (minimal 20 orang). Hal ini dikarenakan tur pengolahan susu kambing 

sudah memiliki jadwal yang ditentukan pengelola karena harus disesuaikan 

dengan kegiatan produksi pada industri pengolahan susu kambing. Maka jumlah 

pengunjung tidak menentu, sementara kegiatan produksi tetap harus beroperasi 

dan memenuhi target produksi. Hal ini berarti pemasukan dari aktivitas wisata 

pengunjung tak menentu, sementara biaya pengeluaran diperlukan terus menerus 

untuk kegiatan produksi, padahal kegiatan wisata adalah pemasukan terbesar 

proyek wisata edukasi pengolahan susu kambing ini. Sehingga dengan jumlah 

pengunjung yang selalu berubah akan mempengaruhi kapasitas fungsi bangunan 

dan dari segi pemasukan atau keuntungan akan tidak stabil. 
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4.1.2 Masalah Aspek Tapak 

a. Potensi 

Tapak memiliki tanah yang subur, karena kondisi eksisting tapak yang 

merupakan persawahan. Dengan potensi tanah yang subur, pakan untuk 

peternakan kambing dapat tercukupi dengan baik. Selain itu kondisi tapak juga 

mendukung untuk budidaya berbagai macam tanaman pada bangunan Green 

House yang ada didalam wisata edukasi pengolahan susu kambing ini. Tanah 

pada tapak juga tahan terhadap erosi tanah, yang artinya kekuatan tanahnya 

cukup baik sehingga memungkinkan untuk bangunan berstruktur bentang lebar. 

Tapak juga berada dekat dengan pusat peternakan kambing perah Dusun 

Kuncen dengan jarak tempuh 350 meter. Hal ini akan memudahkan mobilitas 

dalam pengangkutan pasokan susu kambing dari Kelompok Tani Kuncen Farm. 

Jarak tempuhnya yang dekat berarti tidak banyak bahan bakar yang dibutuhkan 

untuk mengantarkan pasokan susu dan mendukung perwujudan lingkungan yang 

ekologis. 

b. Kendala 

Kondisi eksisting tapak merupakan sawah, sehingga tanah memiliki 

konsentrasi air yang tinggi. Tanah bekas sawah umumnya memiliki daya dukung 

tanah yang rendah dan memiliki tekstur yang gembur. Untuk mendirikan bangunan 

diatas tanah bekas sawah diperlukan pondasi bangunan yang cocok dengan 

struktur tanah sawah tersebut. Kendala yang sangat perlu dicermati adalah karena 

dibutuhkannya bangunan dengan struktur bentang lebar untuk Green House dan 

Industri Pengolahan Susu Kambing. Bangunan berstruktur bentang lebar ini 

tentunya memiliki beban bangunan yang besar dan membutuhkan daya dukung 

tanah yang baik, namun jika daya dukung tanah tidak mendukung maka pemilihan 

pondasi bangunan perlu diperhatikan. 
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Lokasi tapak berada cukup berdekatan dengan permukiman dan hanya 

dibatasi oleh jalan lingkungan. Sementara di atas tapak tersebut direncanakan 

wisata edukasi pengolahan susu kambing yang memiliki industri pengolahan susu 

kambing dan peternakan kambing didalamnya. Sehingga keberadaan wisata 

edukasi ini dapat mengganggu bagi penduduk permukiman sekitar. Dampak yang 

mungkin dirasakan oleh penduduk setempat antara lain kebisingan akibat aktivitas 

wisata, limbah industri susu yang mencemari tanah dan menimbulkan aroma tidak 

sedap jika tidak dikelola dengan baik, aroma tidak sedap dari peternakan kambing 

jika kandang tidak dibersihkan dengan baik, dan kemacetan yang mungkin terjadi 

pada hari-hari libur akibat aktivitas wisata. 

4.1.3 Masalah Aspek Lingkungan Tapak 

Wisata Edukasi Pengolahan Susu Kambing berada pada lingkungan yang 

menguntungkan, baik deri segi kondisi alam, kondisi sosial, utilitas dan bahkan 

hingga regulasi yang berlaku. Kondisi alam pada lingkungan tapak cocok bagi 

habitat kambing, sumber pakan kambing juga tersedia dengan melimpah, hanya 

saja lingkungan tapak memiliki potensi kekeringan, sehingga air bersih untuk 

kebutuhan air minum kambing tidak bisa memanfaatkan air tanah pada lingkungan 

tersebut. Dari segi kondisi sosial, tenaga kerja yang berpengalaman pada bidang 

peternakan terutama peternakan kambing perah juga tersedia, hal ini terlihat dari 

banyaknya penduduk Kecamatan Mijen yang bekerja sebagai petani dan adanya 

kelompok petani Kuncen Farm yang memang berfokus pada pengembangan 

peternakan kambing perah. Keberadaan wisata edukasi ini akan mengurangi 

jumlah pengangguran yang ada di Kecamatan Mijen dengan memilih tenaga kerja 

lokal untuk mengurus peternakan dan pertanian yang direncanakan, sehingga 

terbentuk timbal balik dengan lingkungan. 
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Berdasarkan regulasi yang telah dipaparkan pada bab Gambaran Umum, 

Kecamatan Mijen diperuntukkan bagi kawasan Agrowisata, sehingga hal ini 

menjadi pendukung pengadaan wisata edukasi pengolahan susu kambing. Jenis 

tanah pada lingkungan tapak juga cocok untuk pertanian dan tanaman hortikultura. 

Potensi ini dapat dimanfaatkan sebagai salah satu daya tarik pada wisata edukasi 

pengolahan susu kambing. Utilitas dan infrastruktur lingkungan juga tersedia 

sesuai kebutuhan. 

Pada lingkungan tapak terdapat beberapa obyek wisata antara lain : 

tempat pemancingan seperti Pemancingan Tirta Nusantara, Fishing & Paintball 

Ngrembel Asri, dan pemancingan lainnya; desa wisata seperti Kampung Anggrek 

Sodong, Tourism Village Kandri, Tourism Village Aquaponics Kandri, Desa Wisata 

Nongkosawit, Desa Wisata Jatirejo; agrowisata seperti Agrowisata Durian dan 

Durian Gardens and Tourism Education Watu Simbar; wisata alam seperti Goa 

Kreo; dan wisata air seperti, Boat Tour Jatibarang Reservoir Sukomakmur, 

Bendungan Jatibarang, Waduk Jatibarang, Danau BSB City, dan Watu Gunung. 

Keberagaman wisata pada disekitar lingkungan lokasi tapak tersebut akan menjadi 

pendukung bagi keberadaan dan keberlangsungan wisata edukasi pengolahan 

susu kambing. Semakin banyak dan beragam obyek wisata yang ada pada 

lingkungan wisata edukasi ini, akan semakin banyak juga yang tertarik untuk 

berwisata di kawasan ini karena banyak obyek yang dapat dikunjungi dalam satu 

waktu. 

Salah satu tujuan pengadaan wisata edukasi pengolahan susu kambing 

adalah untuk megembangkan potensi lingkungan khususnya pusat peternakan 

kambing perah Dusun Kunchen. Wisata edukasi ini bukan direncanakan untuk 

menjadi suatu fungsi bangunan yang bersaing dengan lingkungannya, melainkan 

justru mengangkat potensi lingkungannya dan mendorong pengembangan pusat 

peternakan kambing perah yang ada di Dusun Kunchen. Sehingga secara 
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arsitektural, wisata edukasi ini ingin mengangkat nilai lokalitas dengan 

menyesuaikan gaya arsitektur dengan lingkungan setempat agar memunculkan 

kesatuan dengan bangunan di sekitarnya. Sementara itu, arsitektur lokalitas pada 

lingkungan tapak yang sederhana dan tidak memiliki ciri khas yang menonjol 

secara visual akan menjadi tantangan dalam memunculkan ciri khas lokalitas pada 

desain arsitektur wisata edukasi ini. 

Kawasan industri yaitu Taman Industri BSB yang berada pada lingkungan 

tapak dan berjarak sekitar 7 km dari tapak menerapkan dan mengembangkan 

konsep industri hijau. Konsep industri hijau ini merupakan bentuk kesadaran  

terhadap kerusakan lingkungan yang mungkin ditimbulkan dari aktivitas industri, 

sehingga dengan penerapan konsep ramah lingkungan ini, akan terbentuk 

keseimbangan ekosistem di lingkungan kawasan industri tersebut. Sementara itu 

proyek wisata edukasi pengolahan susu kambing ini juga dituntut untuk melakukan 

upaya serupa, yaitu menjaga keberlangsungan lingkungannya. Keberadaan 

kawasan industri hijau ini dapat menjadi pendukung dengan saling bekerja sama 

dalam mewujudkan lingkungan yang sehat. 

4.2 Penemuan Masalah 

Melalui analisa masalah diatas, maka diketahui bahwa masalah-masalah khusus 

yang muncul adalah sebagai berikut; 

a. Industri pengolahan susu kambing yang memiliki dua fungsi yaitu sebagai 

fungsi wisata dan produksi memiliki sifat kegiatan yang berbeda. Pengunjung yang 

melakukan tur harus dapat melihat kegiatan produksi secara jelas, namun tidak 

boleh mengganggu kegiatan produksi dan begitu juga sebaliknya. Kegiatan 

produksi dan kegiatan wisata dilakukan berdampingan, sehingga sirkulasi bagi 

buruh pabrik dan pengujung tidak boleh saling menghalangi pelaksanaan 

kegiatan. 
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b. Umumnya suatu obyek wisata dikunjungi pada waktu-waktu tertentu, 

terutama pada hari libur. Hal ini berarti wisata edukasi pengolahan susu kambing 

tidak akan selalu ramai pengunjung, sementara kedatangan pengunjung yang 

berwisata merupakan pemasukan atau keuntungan suatu obyek wisata. Proses 

produksi olahan susu kambing juga terus berjalan yang artinya pengeluaran terus 

menerus untuk biaya operasional bangunan. Untuk menekan biaya operasional 

bangunan tersebut, dibutuhkan teknologi dan sistem kinerja bangunan yang 

mampu mewujudkan efisiensi energi untuk mengurangi pengeluaran operasional. 

c. Tapak wisata edukasi pengolahan susu kambing yang berada di dekat 

lingkungan permukiman dapat mengganggu kenyamanan penduduk. Maka dari itu 

diperlukan sistem pengolahan limbah yang baik agar tidak terjadi pencemaran 

lingkungan dan penataan massa bangunan yang tepat untuk mengurangi dampak 

buruk bagi permukiman setempat. 

d. Wisata edukasi pengolahan susu kambing memiliki tujuan untuk 

mendorong perkembangan lingkungannya, sehingga dari aspek arsitektural, 

bangunan wisata edukasi ini ingin memunculkan nilai karakteristik arsitektur 

lokalitas. Hal ini dilakukan untuk memberikan kesan bahwa keberadaan wisata 

edukasi pengolahan susu menyatu dengan lingkunganya, saling bergantung 

dengan lingkungan. Selain itu keunikan lokalitas sebagai lingkungan tematik juga 

diperlihatkan yaitu sentra peternakan kambing perah. Namun melalui 

pengamatan, bangunan di sekitar tapak tidak memiliki karakteristik gaya arsitektur 

yang menonjol. 

e. Kawasan industri yang terdapat pada lingkungan tapak yaitu Taman 

Industri BSB menerapkan konsep industri hijau atas kesadaran terhadap kondisi 

lingkungan yang kian menurun. Proyek wisata edukasi pengolahan susu kambing 

yang juga memiliki fungsi sebagai industri pengolahan susu kambing sehingga ikut 

serta dalam mewujudkan industri yang ramah lingkungan. Namun di samping 
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fungsi industri, wisata edukasi pengolahan susu kambing juga memiliki fungsi 

wisata dan fungsi peternakan di dalamnya. Maka dari itu, konsep pada fungsi-

fungsi yang ada pada wisata edukasi ini harus saling berintegrasi untuk mencapai 

keberlanjutan lingkungan. 

f. Kondisi tanah tapak yang merupakan bekas sawah memiliki daya dukung 

rendah dan tanah yang gembur, sementara wisata edukasi pengolahan susu 

kambing ini membutuhkan beberapa bangunan bentang lebar. Pada bangunan 

bentang lebar, tiap kolom menyalurkan beban yang besar ke tanah yang berasal 

dari beban atap dan beban hidup. Sehingga perlu pondasi yang kuat dan cocok 

dengan kondisi tanah agar bangunan tidak mengalami ambles atau penurunan 

yang membahayakan. 

4.3 Pernyataan Masalah 

Pada proses analisa ditemukan beberapa masalah yang dihadapi dalam 

merancang wisata edukasi pengolahan susu kambing. Dari masalah-masalah 

tersebut, terdapat maslaah yang paling dominan atau mendesak untuk 

diselesaikan secara arsitektur yaitu sebagai berikut; 

a. Bagaimana mewujudkan teknologi dan sistem bangunan pada wisata edukasi 

pengolahan susu kambing dengan mengupayakan efisiensi energi dan 

mewujudkan lingkungan yang berkelanjutan? 

b. Bagaimana wisata edukasi ini mendukung dan mengembangkan potensi 

lingkungannya khususnya pusat peternakan kambing perah dusun Kunchen 

serta memunculkan ekspresi lokalitas ke dalam desain bangunan? 

c. Bagaimana mewujudkan sirkulasi pada industri pengolahan susu kambing 

yang visible bagi pengunjung tanpa mengganggu kegiatan produksi? 

 

  


