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BAB VI 

PENDEKATAN DESAIN 

 

6.1 Penetapan Pendekatan Desain 

Dari beberapa pernyataan masalah yang telah disebutkan, pendekatan 

arsitektur yang akan digunakan dalam meredesain terminal tipe A di Kota 

Malang  

6.1.1 Pendekatan Pola Sirkulasi Curvelinear 

Salah satu dari bentuk pola sirkulasi yang nantinya akan digunakan 

pada proyek Redesain Terminal Arjosari ini menggunakan pola sirkulasi 

curvelinear. Dimana pola sirkulasi curvelinear ini adalah garis linear yang 

berliku-liku halus dan memberi satu pilihan ke tujuan akhir.Namun pada pola 

sirkulasi ini akses menuju tujuan akhir kurang jelas dan memberi kesan 

mengalir. Sehingga pengguna dapat menikmati segala aspek citra 

arsitektural saat melakukan proses berpindah tempat. 

6.2 Kenyamanan dan Keamanan Bangunan 

6.2.1 Kenyamanan Ruang 

A. Kenyamanan Akustik 

 Akustik ruangan pada bangunan Terminal ini hanya digunakan pada 

area tunggu penumpang, karena fungsinya yang merupakan area untuk 

sasaran utama dari fungsi bangunan tersebut. Hal tersebut dapat dilakukan 

dengan beberapa cara, yaitu dengan menjauhkan area tersebut dari ruangan 

yang memiliki sumber kebisingan, seperti ruang ME, dll. 
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B. Kenyamanan Thermal 

 Kenyamanan thermal pada area Terminal ini menggunakan 

penghawaan alami dengan menggunakan sistem sirkulasi silang (cross 

ventilation). Penghawaan ini digunakan pada ruang-ruang yang memang 

tidak terlalu membutuhkan penghawaan buatan selain kantor pengelola. 

Sedangkan untuk penghawaan buatan pada ruang-ruang tertentu seperti 

klinik, ruang baca dan kantor pengelola dapat menggunakan penghawaan 

buatan seperti AC split atau AC setempat. Lalu untun beberapa ruangan 

seperto kios makanan dan lavatory dapat menggunakan Exhaust Fan. 

 

C. Kenyamanan  Visual 

 Pada Terminal Arjosari ini nantinya akan menggunakan 2 macam 

sistem pencahayaan, yaitu pencahayaan alami dan pencahayaan buatan.  

1) Pencahayaan Buatan 

Pencahayaan buatan digunakan pada ruang-ruang yang membutuhkan 

bantuan penerangan, dan bersumber dari panel surya sebagai upaya 

menghemat energy. 

2) Pencahayaan alami 

Pencahayaan alami digunakan pada ruang ruang utama yang memiliki 

dimensi besar seperti area tunggu penumpang, karena nantinya 

sebagian besar dari ruang tersebut menggunakan penutup kaca sebagai 

dinding. 
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6.2.1 Konstruksi dan Material 

A. Struktur Bentang Lebar 

Penggunaan struktur bentang lebar yang akan digunakan pada 

bangunan utama yaitu area tunggu penumpang, struktur ini digunakan 

demi mendapatkan kenyamanan visual dan thermal.Dengan 2 alternatif 

yang digunakan yaitu penggunaan rangka atau shell. 

B. Struktur Pondasi Dasar 

Struktur pondasi minipail dan footplat akan digunakan pada proyek 

terminal arjosari kota malang ini.Penggunaan struktur pondasi tersebut 

sangat cocok untuk penggunaan struktur atap bentang lebar.Mengingat 

jumlah lantai yang digunakan nantinya tidak lebih dari 2 lantai. 

C. Spider Glass System 

Merupakan penyatu antara kaca dengan kaca pada dinding yang 

menggunakan material kaca.Digunakan pada penutup dinding pada 

bangunan utama terminal. 
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