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BAB IV 

ANALISA MASALAH 

4.1  Kajian Komprehensif    

Kebutuhan akan adanya sebuah mall tidak bisa dipungkiri lagi, 

keberadaan mall diperlukan untuk memenuhi kebutuhan sehari – hari 

masyarakat setempat. Di Kota Semarang, mall merupakan tempat yang 

sering dikunjungi, mulai dari aktivitas untuk berbelanja, menonton film di 

bioskop, makan, atau sekedar jalan – jalan. Akan tetapi keberadaan mall 

sekarang sulit dijangkau oleh masyarakat Kota Semarang yang tinggal di 

Kawasan BSB City Semarang dan sekitarnya. Dengan keadaan Kawasan 

tersebut yang sedang berkembang, fasilitas sebuah mall sangat 

dibutuhkan bagi masyarakat setempat guna mempermudah akses dalam 

memenuhi kebutuhan sehari – hari mereka.  

Sasaran utama dari pembangunan mall ini adalah terbangunnya mall 

dengan gaya arsitektur post modern berkonsep green building dan eco – 

living yang mampu menciptakan keseimbangan ekosistem antara 

lingkungan sekitar dengan manusia. Penerapan konsep tersebut bertujuan 

untuk mengurangi dampak kegiatan atau aktivitas manusia yang 

merugikan lingkungan sekitar serta kecocokan dengan konsep hunian di 

BSB City Semarang yaitu Harmony in Green Living. Harmony in Green 

Living merupakan konsep dengan gaya hidup urban eksklusif di tengah 

lingkungan hunian yg hijau, bersih dan modern. Maka dari itu perancangan 

konsep green building dan eco – living harus di rancang dengan sebaik – 

baiknya demi terciptanya keseimbangan ekosistem antara alam dan 
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manusia dan terciptanya sebuah bangunan yang bersahabat dengan 

lingkungannya. 

Dengan adanya kebutuhan akan pusat perbelanjaan di Kawasan 

yang sedang berkembang tersebut, diharapkan dengan penambahan 

fasilitas berupa Green Mall dapat memenuhi segala kebutuhan masyarakat 

setempat dan memiliki dampak positif bagi lingkungan disekitarnya. 

4.2  Pernyataan Masalah 

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 ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


