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BAB I. PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Ada berbagai macam jenis peternakan yang ada di Indonesia mulai dari 

hewan ternak hingga hewan unggas. Sektor peternakan menjadi salah satu 

agribisnis yang cukup menguntungkan dimana hasil produksi dari peternakan 

sangat berkaitan dengan konsumsi masyarakat terhadap pangan hewani. Sapi 

merupakan salah satu dari subsektor peternakan. Jenis sapi dibedakan menjadi 

2, yaitu sapi perah dan sapi potong. Sapi perah merupakan penghasil susu yang 

sangat dominan dibanding hewan ternak perah lainnya dan sangat besar 

kontribusinya dalam memenuhi kebutuhan akan konsumsi bagi manusia, selama 

ini yang kita kenal di Indonesia ternak penghasil susu adalah susu dari sapi 

perah1. 

Susu merupakan salah satu komoditi pokok peternakan sapi yang 

berfungsi sebagai penunjang utama pemenuhan gizi masyarakat secara luas. 

Sejak dahulu sudah dikenal sebagai satu dari bahan pangan yang dibutuhkan 

manusia dikarenakan kandungan susu memenuhi semua komponen ideal yang 

dibutuhkan tubuh. Selain  itu susu yang diproduksi secara benar adalah bahan 

pangan yang sesuai untuk manusia. Bersih, aman, mudah dicerna, rasa yang 

dapat diterima dan harga yang dapat dijangkau. 

Selain menjanjikan secara ekonomi, sektor produksi susu ini menjadi 

perhatian penting pemerintah melalui berbagai program Kementrian Pertanian RI 

disamping beberapa komoditas unggulan lain dari tanaman pangan, hortikultur 

dan perkebunan. Untuk memenuhi itu semua, Indonesia paling tidak harus 

mampu meningkatkan populasi sapi nasional setidaknya menjadi 21 juta kepala 

dari 13 juta kepala populasi yang telah ada di tahun 2011 ini. Dari data yang telah 

didapat tersebut kita semua dapat mengetahui bahwa peluang usaha peternakan 

sapi sangatlah menjanjikan ditinjau dari sisi permintaan pasar dan dukungan 

pemerintah.  

                                                           
1 Makin, Moch. 2011. “Tata Laksana Peternakan Sapi Perah Yogyakarta: Graha”. Ilmu 
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Strategi perancangan yang akan diambil adalah perancangan baru di 

Kabupaten Boyolali, Provinsi Jawa Tengah. Pemilihan lokasi ditetapkan berada di 

Boyolali karena mengingat sebagian besar mata pencaharian di beberapa 

Kecamatan di Boyolali adalah sebagai petani dan peternak sapi (Pemerintah 

Kabupaten Boyolali, 2016). 

 

1.2 Pernyataan Masalah Desain 

Pernyataan masalah desain dalam topik Industri Pengolahan Susu Sapi di 

Boyolali ini, adalah sebagai berikut: 

o Bagaimana persyaratan bangunan pabrik tempat pengolahan susu sapi 

yang baik  ? 

o Bagaimana penyelesaian limbah industri yang sesuai dengan regulasi 

yang berlaku? 

o Bagaimana menyelesaikan desain bangunan dengan sanitasi dan 

higienitas yang sesuai untuk industri pengolahan susu sapi? 

 

1.3 Tujuan 

Tujuan dari Projek Akhir Arsitektur dengan judul Industri Pengolahan Susu 

Sapi di Boyolali adalah sebagai berikut: 

1. Mengkaji aspek-aspek, faktor, dan segala hal yang mempengaruhi 

perancangan sebuah industry pengolahan agar dapat menciptakan 

kawasan bangunan yang memenuhi kebutuhan pelaku. 

2. Mengkaji bentuk massa dan pengolahan fasad yang menarik agar menjadi 

image baru di kabupaten Boyolali dan tetap memperhatikan konteks 

lingkungan dan bangunan sekitar. 

3. Mengkaji setiap pola kegiatan agar sirkulasi dan tatanan ruang mampu 

mendukung setiap kegiatan sehingga dapat berjalan dengan baik. 

4. Mengkaji setiap kebutuhan khusus dalam desain di proyek ini. 

5. Memberikan kontribusi dalam peningkatan kualitas hidup masyarakat 

Boyolali dalam bidang ekonomi, sosial, dan pengetahuan. 
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1.4 Manfaat 

A. Secara Subjektif : 

- Untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam menempuh Proyek Akhir 

Arsitektur sebagai ketentuan kelulusan Sarjana Strata (S1) pada Jurusan 

Arsitektur Fakultas Arsitektur dan Desain Universitas Katolik Soegijapranata 

Semarang. 

- Sebagai pedoman dalam penyusunan Tahap Desain Grafis. 

B. Secara Objektif : 

- Tersedianya lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat boyolali dan 

sekitarnya, sehingga meningkatkan ekonomi daerah. 

- Menyediakan wadah sebagai bentuk pengembangan usaha masyarakat 

berupa industry pengolahan susu sapi. 

 

1.5 Sistematika Pembahasan 

BAB I PENDAHULUAN 

Pada dasarnya bab pendahuluan bukan bab seperti bab yang lainnya. Bab 

pendahuluan merupakan ringkasan dari bab sesudahnya. Sehingga bab 

pendahuluan bukan merupakan bab analisa, pengajuan gagasan dan atau 

konsep secara pribadi. Bab Pendahuluan merupakan bab yang berada di bagian 

depan seluruh bab yang ada dengan tujuan bagi pembaca untuk mengetahui 

tujuan awal.  

BAB II GAMBARAN UMUM 

Pada dasarnya bab ini adalah bab yang memuat kemampuan pemahaman 

pengetahuan menyeluruh dan signifikan terhadap fungsi bangunan yang 

ditetapkan. Bab ini merupakan bab identifikasi terhadap lokasi, tapak dan fungsi 

bangunan sebagai dasar dalam proses analisa pada bab berikutnya.  

BAB III PEMROGRAMAN ARSITEKTUR 

Bab 3 ini memuat tentang analisa berdasarkan pada identifikasi yang telah 

dilakukan pada bab 2. Bab ini telah masuk dalam kasus fungsi, tapak dan lokasi 

yang dipilih. Oleh karena itu, analisa tidak lagi bersifat umum tetapi sudah bersifat 

khusus.  
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BAB IV ANALISA MASALAH 

Bab 4 ini merupakan bab yang memuat tentang analisa untuk menentukan 

masalah arsitektural antara yang diharapkan dengan kondisi riil yang terjadi pada 

kasus. Masalah ditentukan antara kondisi yang diharapkan dengan kondisi faktual 

yang terjadi.  

BAB V LANDASAN TEORI 

Tujuan dari landasan teori bukan untuk mengelaborasi dari berbagai teori namun 

sebagai dasar dalam memecahkan masalah, sehingga dalam pemecahan 

masalah mempunya dasar yang kuat.  

BAB VI PENDEKATAN PERANCANGAN 

Uraian tentang pokok-pokok perancangan yang dapat menjadi pegangan dalam 

proses desain selanjutnya. Pendekatan perancangan ini didasarkan atas 

dominansi masalah yang akan dikembangkan menjadi tema dalam proses 

perancangan.  

BAB VII LANDASAN PERANCANGAN  

Landasan perancangan adalah penyimpulan sikap mahasiswa terhadap pokok-

pokok yang menjadi dasar dalam perancangan seperti Tata Ruang Bangunan, 

Bentuk Bangunan, Struktur Bangunan, Bahan Bangunan, Wajah Bangunan, Tata 

Ruang Tapak, Utilitas Bangunan 

  




