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BAB I  

PENDAHULUAN  

1.1  Latar Belakang Proyek  

Berkembanganya zaman sering kali disertai dengan perkembangan 

penduduk yang cukup tinggi pada wilayah perkotaan, termasuk di Kota 

Semarang. Berdasarkan data statistik dinas kependudukan di Kota 

Semarang tercatat dari Juni 2016 – Juni 2018 kependudukan di Kota 

Semarang mengalami peningkatan dari 1,634,600 ( Juni 2016  ) penduduk  

menjadi 1,815,729 ( Juni 2018  ) penduduk. Berdasarkan data tersebut bisa 

dikatakan jika bisnis properti di sektor pusat perbelanjaan akan terus 

bermunculan seiring dengan tingkat populasi yang tinggi. Selain itu Kota 

Semarang merupakan memiliki peran dan fungsi sebagai pusat 

perdagangan dan jasa komersil dalam skala kota hingga internasional. 

Kegiatan komersial yang terjadi di Kota Semarang didominasi oleh 

kegiatan perdagangan dan jasa yang tersebar luas di beberapa bagian 

kota. Adanya ketersediaan sarana dan prasarana perdagangan dan jasa 

komersil sangat dibutuhkan untuk menunjang kegiatan perekonomian Kota 

Semarang. Salah satunya adalah Kawasan BSB City Semarang yang 

terletak di Kecamatan Mijen yang diperkirakan akan tumbuh menjadi pusat 

perekonomian baru di Kota Semarang. Dalam mewujudkan pembangunan 

dengan tujuan tersebut, Kecamatan Mijen ( BWK IX ) melalui Rencana Tata 

Ruang Wilayah Kota Semarang difungsikan sebagai area permukiman, 

perkantoran, perdagangan, industri, olahraga, dan rekreasi. Oleh karena 

itu Kawasan BSB City Semarang membutuhkan berbagai jenis fasilitas, 
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dengan kelengkapan fasilitas yang dibutuhkan akan mempengaruhi gaya 

hidup masyarakatnya. Untuk mewadahi hal tersebut diperlukaknnya 

tempat – tempat seperti pusat perbelanjaan / mall. 

Perubahan gaya hidup masyarakat di Kota Semarang di masa depan 

diperkirakan akan berpengaruh terhadap lingkungan di sekitarnya. Jika 

perubahan kebutuhan dan gaya hidup tersebut berubah ke arah yang 

merugikan lingkungan pastinya akan berdampak buruk pada lingkungan 

sekitar di masa depan.  

Kawasan BSB City Semarang menganut konsep green city dimana 

kawasan tersebut pada pembangunannya sudah memperhatikan 

kepentingan dalam menjaga lingkungan di sekitarnya. Perlunya menjaga 

lingkungan sejak dini akan bermanfaat bagi kelangsungan hidup manusia 

di bumi. Menjaga lingkungan bisa di lakukan dimana saja dan kapan saja, 

termasuk di kota kelahiran yaitu Kota Semarang. Pertumbuan penduduk di 

Kota Semarang semakin meningkat, dengan merubah dan memulai gaya 

hidup yang baik dalam menjaga lingkungan sangat bermanfaat bagi 

lingkungan yang ada di Kota Semarang. Dengan meningkatnya 

pertumbuhan penduduk dan ekonomi yang baik memicu perubahan gaya 

hidup dan kebutuhan di Kota Semarang. Serta untuk membenahi kondisi 

lingkungan yang kurang baik perlu adanya iklim mikro yang tercipta di Kota 

Semarang agar lambat laun kebiasaan berperilaku dalam menjaga 

lingkungan akan muncul. 

Kota Semarang memiliki potensi yang baik menjadi lokasi 

dibangunnya proyek Green Mall. Terutama di Kawasan BSB City 

Semarang yang memerlukan sebuah mall. Dengan adanya sebuah mall 

dengan bangunan green building dapat menjadi daya tarik tersendiri bagi 

penduduk BSB City Semarang dan Kota Semarang. Implementasi tema 
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diterapkan melalui konsep green building & eco-living dan mengurangi 

penggunaan barang yang tidak bersahabat dengan lingkungan. Berbagai 

strategi desain juga diterapkan seperti memelihara sumber daya alam, 

mengelola ari, tanah, dan udara, dan menggunakan sistem bangunan 

hemat energi. Dengan adanya bangunan Green Mall diharpakan mampu 

memenuhi kebutuhan penduduk BSB City Semarang dan dapat merubah 

kebiasaan masyarakat Kota Semarang dalam mengurangi penggunaan 

barang – barang yang merugikan lingkungan demi terciptanya lingkungan 

yang sehat di masa yang akan datang. 

1.2  Masalah Desain  

Berdasarkan latar belakang yang sudah diuraikan diatas, terdapat 

beberapa isu yang ada di Kawasan BSB City Semarang yaitu :  

A. Bagaimana menerapkan desain bergaya post modern dengan konsep 

green building yang disesuaikan dengan standar GBCI pada proyek 

bangunan Green Mall ? 

B. Bagaimana cara penerapan desain arsitektural pada Green Mall dapat 

berpengaruh besar dan terasa terhadap penggunanya ? 

C. Bagaimana menciptakan sebuah kelestarian ekosistem pada 

perancangan Green Mall antara bangunan, pengguna dan lingkungan 

sekitarnya dengan penerapan desain bangunan post modern berkonsep 

green building dan eco – living ? 

1.3  Tujuan dan Manfaat Pembahasan  

1.3.1  Tujuan Pembahasan  

Tujuan dari proyek Green Mall di Kawasan BSB City Semarang 

adalah meningkatkan kualitas lingkungan di Kota Semarang dan 

memenuhi kebutuhan masyarakat BSB City Semarang dengan adanya 
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sebuah pusat perbelanjaan dengan konsep green building serta mampu 

mengedukasi masyarakat tentang mengurangi penggunaan barang – 

barang yang tidak ramah lingkungan. 

1.3.2  Manfaat Pembahasan  

Pada pembahasan Landasan Teori dan Program dengan judul 

“Perancangan Green Mall di Kawasan BSB Semarang” ini diharapkan 

memberikan manfaat sebagai berikut:  

A. Bagi Masyarakat 

Dengan adanya proyek ini diharapkan dapat memenuhi kebutuhan 

akan barang – barang untuk kehidupan sehari - hari. Serta dapat 

memberikan lapangan pekerjaan baru bagi warga sekitar bangunan atau 

warga Kota Semarang (Kesejahteraan warga).  

B. Bagi Lingkungan 

Dengan adanya proyek ini diharapkan dapat terciptanya lingkungan 

hijau baru yang dapat meningkatkan kualitas lingkungan yang akan 

berdampak baik bagi kehidupan Masyarakat Kota Semarang. 

1.4  Sistematika Pembahasan  

1.4.1  BAB I Pendahuluan  

Pada bab pendahuluan ini membahas tentang latar belakang proyek, 

masalah desain, tujuan pembahasan dan manfaat pembahasan, dan 

sistematika pembahasan.  

1.4.2  BAB II Gambaran Umum  

Pada bab gambaran umum proyek ini membahas tentang fungsi 

bangunan, lokasi dan tapak yang direncanakan, gambaran lingkungan 

sosial dan budaya pada tapak.  



5 
 

1.4.3  BAB III Pemrograman Arsitektur  

Pada bab pemrograman arsitektur ini membahas tentang Analisa 

fungsional, kebutuhan dan persyaratan ruang, analisa struktur ruang, dan 

analisa tapak.  

1.4.4  BAB IV Analisa Masalah  

Pada bab analisa masalah ini membahas tentang kajian 

komprehensif dan pernyataan masalah yang terdapat pada proyek Green 

Mall di Kawasan BSB City Semarang.  

1.4.5  BAB V Landasan Teori  

Pada bab landaasan teoritik ini membahas tentang berbagai teori 

yang digunakan dalam pemecahan masalah desain yang terdapat pada 

Green Mall di Kawasan BSB City Semarang.  

1.4.6  BAB VI Pendekatan Perancangan 

Pada bab pendekatan perancangan ini membahas tentang 

pendekatan yang digunakan terdapat pada proyek Green Mall di Kawasan 

BSB City Semarang sebagai cara untuk memecahkan masalah.  

1.4.7  BAB VII Landasan Perancangan  

Pada bab landasan perancangan ini membahas tentang penetapan 

konsep sebagai acuan untuk merancang proyek Green Mall di Kawasan 

BSB City Semarang.  

 

 


