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BAB IV 

PENELUSURAN MASALAH 

  

4.1 Kajian Masalah Desain  

4.1.1 Masalah Fungsi Bangunan Terhadap Pengguna 

A. Sirkulasi Terhadap Pengguna 

 Pola sirkulasi dalam ruang sangat berpengaruh terhadap kenyamanan 

penghuni di dalamnya. Faktor internal dipengaruhi oleh perasaan yang 

timbul dari penghuni saat melakukan pergerakan. Sedangkan faktor 

eksternal dapat dipengaruhi oleh penataan ruang. Sirkulasi di dalam 

gedung ini harus menyesuaikan kapasitas penghuninya. Salah satunya 

adalah sirkulasi dalam ruang workshop. Sirkulasi pada laboratorium hingga 

50 orang ini sangat berdampak pada kenyamanan dengan adanya mesin 

serta peralatan kerajinan kulit. 

B. Fungsi Bangunan Terhadap Karakteristik Pengguna 

 Perilaku user atau pengguna dalam gedung penelitian dan pengembangan 

kerajinan kulit ini akan berdampak pada kenyamanan saat beraktivitas 

dalam suatu ruang. Masing-masing individu memiliki karakter yang 

berbeda sesuai dengan tujuannya. Terdapat beberapa pengrajin kulit yang 

memiliki tingkat ekonomi serta pengetahuan yang kurang. Kegiatan 

penelitian ini dapat berjalan lancar dengan adanya penataan pola tatanan 

ruang yang mudah dijangkau dan tidak membingungkan. Selain itu, 

kegiatan penelitian membutuhkan tingkat kenyamanan dan ketenangan 

yang cukup baik maka dari itu dibutuhkan zonasi ruang yang sesuai dengan 

tingkat kenyamanan. 
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4.1.2  Masalah Fungsi Bangunan Terhadap Tapak 

A. Fungsi Terhadap Kondisi Fisik Alami Dalam Tapak 

 Kondisi fisik alami ini dikaitkan dengan pengelolaan produk kerajinan kulit 

yang memerlukan tingkat kelembaban dengan standar yang baik agar 

produk dapat terjamin kualitasnya. Produk kerajinan kulit ini tidak boleh 

terkena sinar matahari secara langsung serta pengkondisian udara dalam 

ruang harus stabil dengan menggunakan air conditioner. Apabila 

pengkondisian ruang tidak stabil, maka produk kerajinan kulit ini mudah 

berjamur. Selain itu tingkat kebisingan yang tinggi juga merupakan kendala 

dalam lokasi tapak. Tingkat kebisingan yang berasal dari jalan Margo 

Utomo ini cukup tinggi ini karena volume kendaraan yang meningkat pada 

waktu tertentu sesuai dengan aktivitas masyarakat, baik saat berangkat 

kerja ataupun saat pulang. 

4.1.3  Masalah Fungsi Bangunan Terhadap Lingkungan 

A. Bentuk Bangunan 

 Tapak berada di kawasan perdagangan dan jasa tepatnya dekat dengan 

Malioboro dan Tugu Yogyakarta. Terdapat bangunan modern yang 

bertingkat dengan fungsi perdagangan dan jasa. Bentuk bangunan pusat 

pengembangan kerajinan kulit ini harus konteks dengan lingkungan 

Yogyakarta agar menghasilkan sebuah harmony dalam citra kawasan. 

Bentuk bangunan harus dapat menonjolkan nilai-nilai budaya Yogyakarta 

dalam segi arsitektur. Hal ini menjadi permasalahan desain terhadap 

lingkungan karena bentuk bangunan merupakan identitas dari suatu 

bangunan dan dapat menjadi daya tarik bagi pengunjung. Bangunan yang 

berada di lingkungan tapak dapat dilihat pada gambar dibawah ini. 
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Gambar 4. 1 Bentuk Bangunan di Sekitar Tapak 
Sumber: Dokumen Pribadi, 2019 

 
 

B. Kebisingan yang Mempengaruhi Lingkungan Tapak 

Lokasi tapak berada pada lingkungan yang padat penduduk. Terdapat 

beberapa bangunan dengan fungsi perdagangan dan jasa di sekitar tapak. 

Selain itu, terdapat permukiman di sebelah Timur tapak yang jaraknya 

cukup dekat dan hanya dibatasi oleh jalan selebar 5 meter. Berdasarkan 

hasil survey, mayoritas penduduk di sekitar tapak ini membuka usaha di 

rumah. Selain itu, beberapa penduduk pada permukiman ini menetap dari 

pagi hingga malam hari. Keberadaan permukiman di sekitar tapak ini 

sangat berpengaruh terhadap adanya kegiatan produksi kerajinan kulit 

yang menimbulkan kebisingan. Oleh karena itu, pemilihan pelingkup serta 

tata letak massa bangunan perlu dipertimbangkan untuk meminimalisir 

kebisingan yang dihasilkan oleh kegiatan produksi kerajinan kulit yang 

akan berpengaruh pada permukiman di sekitar tapak.  
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C. Laboratorium Penelitian Dengan Aspek Wisata 

Laboratorium penelitian kerajinan kulit bersifat formal serta memiliki tingkat 

kenyamanan dan ketenangan yang cukup baik. Laboratorium penelitian ini 

harus mampu menjadi daya tarik wisata serta menyediakan beberapa 

fasilitas yang dapat menunjang kegiatan wisata. Hal ini dapat menjadi 

konflik antara ruang penelitian yang bersifat formal sedangkan ruang 

wisata yang bersifat non-formal. Beberapa aspek wisata yang berpengaruh 

terhadap kenyamanan pengunjung juga dapat menjadi salah satu 

permasalahan desain terhadap pengguna. 

4.2 Pernyataan Masalah  

1. Bagaimana tata ruang pada gedung pengembangan kerajinan kulit 

yang menggabungkan kegiatan pengembangan kerajinan menjadi 

satu kesatuan dari kewisataan? 

2. Bagaimana tata bentuk pada gedung penelitian dan pengembangan 

kerajinan kulit yang memberikan daya tarik wisata dan konteks dengan 

lingkungan Yogyakarta?  


