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BAB V 

KESIMPULAN PENELITIAN DAN SARAN 

 

Setelah melakukan penelitian tentang kajian sistem arsitektur pada Pasar Johar 

Semarang karya Thomas Karsten, dimulai dari tahap pra lapangan, tahap pekerjaan 

lapangan, tahap analisis data, dan evaluasi dan pelaporan, maka peneliti dapat 

menyimpulkan hasil tesis ini sebagai berikut : 

 

5.1. TENTANG SISTEM BANGUNAN 

Sistem bangunan yang dapat digunakan berdasarkan preseden Pasar Johar 

karya Thomas Karsten adalah: 

 sistem struktural yang diteliti adalah bagian kolom yang berbentuk segi enam 

dengan cendawan diatasnya yang berfungsi menopang berat atap yang 

membentang luas diatas kolom, selain dari bentuk kolom, desain struktur 

pulau lapak yang dirancang oleh Thomas Karsten dapat menjadi acuan dalam 

mendesain sebuah pasar dengan adanya penataan pulau lapak sebagai tempat 

berjualan para pedagang sehingga alur pada bangunan tersebut tersusun secara 

sistematis dengan adanya alur yang berulang atau repetisi.  

 Pada bagian sistem Selubung desain yang memnunjukkan ciri khas Pasar 

Johar adalah sistem dinding yang didesain terbuka dan desain atap yang dapat 

memasukkan terang langit ke dalam bangunan tanpa mengikutsertakan panas 

dari matahari sehingga bangunan dapat mendapatkan pencahayaan dan 

penghawaan yang cukup tanpa bantuan energi buatan. 

 Pada bagian sistem Mekanikal desain yang menonjol adalah desain dari 

pengelolaan sistem air hujan dari atap sampai ke bak kontrol yang diteruskan 

ke saluran pembuangan, selain itu pengaturan bak kontrol, septiktank dan lain 

sebagainya dapat didesain dengan teliti agar tidak terjadi kesalahan, serta 

pengaturan letak tolong talang sehingga tidak mengurangi estetika yang ada di 

dalam bangunan. 
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5.2. TENTANG TATANAN ARSITEKTUR 

Tatanan Arsitektur yang menjadikan ciri khas Pasar Johar adalah sebagai 

berikut: 

 Pembentukan massa pada Pasar Johar sendiri di desain dengan pola-pola yang 

teratur dengan pola segi empat yang simetris pada sisi-sisi nya yang memiliki 

keseimbangan antara bentuk denah dan tampak Pasar Johar itu sendiri 

sehingga menimbulkan kesan berulang atau repetisi. 

 Pasar Johar utara, tengah dan selatan merupakan satu kesatuan yang menjadi 

identitas Pasar Johar, dikarenakan adanya kesamaan komponen struktural dan 

ruang pakai. 

 Adanya penambahan desain yang di berikan pada Pasar Johar bagian Tengah 

yang memberikan orientasi bangunan. Pasar Johar Utara, Tengah dan Selatan 

merupakan 3 bangunan terpisah yang menjadi satu kesatuan dengan kesamaan 

struktur dan fungsi 

 Kesan hirarki yang ditimbulkan oleh Pasar Johar sendiri adalah adanya 

kemegahan yang terbentuk pada bangunan Pasar Johar yang di desain secara 

fungsional oleh Thomas Karsten, dengan adanya hal-hal yang menonjol pada 

Pasar Johar sehingga dapat menjadikan Pasar Johar menjadi salah satu pusat 

perdagangan pada Kota Semarang. 

 Pasar Johar merupakan salah satu pusat perdagangan sehingga secara tidak 

langsung dapat menimbulkan datum yang dapat mengatur orientasi bangunan-

bangunan yang ada disekitarnya.  

 

5.3. SARAN 

Saran yang dapat diberikan untuk Pasar Johar pada pembahasan sistem 

bangunan adalah dengan mempertahankan keaslian dan keasrian dari bangunan Pasar 

Johar karya Thomas Karsten sehingga Pasar Johar tidak kehilangan identitas 

bangunan yang bersejarah sebagai salah satu pasar yang mempengaruhi 

perekonomian di Kota Semarang. Beberapa desain sistem bangunan Pasar Johar dapat 

diterapkan dalam pembangunan pasar umum sejenis kedepannya, maupun bangunan 

lain yang ingin menggunakan sistem bangunan dari Pasar Johar ini nantinya dengan 

adanya pembaharuan alat maupun bahan jika diperlukan. 
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Pada bagian Tatanan arsitektur, faktor yang dapat menjadi acuan dalam 

mendesain bangunan sejenis adalah upaya dari Thomas Karsten secara intensif yang 

melibatkan penghuni di dalam bangunan (pedagang dan pembeli), sistem kegiatan 

pasar, dan sistem sirkulasi. Bagian yang tidak kalah penting yaitu pencahayaan alami, 

penghawaan alami, dan penaungan terhadap hujan. Sehingga bangunan tersebut tidak 

membutuhkan penghawaan buatan maupun pencahayaan buatan pada waktu siang 

hari untuk dapat merasakan nyaman didalam bangunan. 

  


