
49 
 

BAB IV. ANALISA MASALAH 

 

4.1 Kajian Komprehensif 

 4.1.1 Potensi Tapak 

1. Dikenalnya Boyolali bagi masyarakat sebagai daerah penghasil susu 

sapi terbesar di Jawa Tengah. Sehingga apabila didirikan pabrik di sini, 

akan memaksimalkan sumber daya utama dari Boyolali. 

2.  Lingkungan sekitar tapak cukup mendukung untuk didirikan Industri 

karena disekitar tapak belum ada projek sejenis. 

3.  Sumber daya untuk industri ini melimpah. Baik dari segi pasokan susu, 

maupun dari segi tenaga kerja. 

4.  Lokasi Tapak cukup strategis dan mendukung. 

4.1.2 Kendala Tapak 

1.  Tapak berjarak kurang lebih 1km dari jalan utama Jl. Arteri Semarang 

– Boyolali – Solo. 

2.  Ukuran jalan di depan tapak hanya 8 meter dengan bahu jalan. 

3.  Kurangnya vegetasi pada area sekitar tapak menimbulkan kesan 

panas dan gersang. Sehingga pengolahan tapak harus dimaksimalkan 

untuk mengimbangi eksistensi sekitar tapak nantinya. 

 

4.2 Pernyataan Isu 

Pengolahan ; Pengembangan kawasan. Issue dari Pemerintah kab. Boyolali 

untuk menggalakkan industri pangan terutama olahan susu sapi. Terutama karena 

Boyolali merupakan kabupaten yang sebagian besar penduduknya 

bermatapencaharian sebagai peternak sapi. Sehingga kondisi sosial, ekonomi, dan 

budaya kabupaten Boyolali akan semakin berkembang, terlebih pada bidang 

arsitekturnya. 

1. Efisiensi 

 Menciptakan sebuah kompleks bangunan yang dapat memanfaatkan 

kelimpahan sumber daya utama Boyolali yaitu penghasil susu sapi. Juga dapat 
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Diagram 8 Analisis Tapak Keseluruhan  
Sumber: Analisa Pribadi 

diterima oleh warga sekitar karena projek tidak berbeda jauh dengan keseharian 

mereka, hanya berbeda metode saja. 

 2. Adaptasi 

Persyaratan dan pemrograman ruang maupun penataan bangunan merespon 

lingkungan tapak yang masih alami dan berkontur. Sehingga bangunan dapat “tumbuh” 

bersama lingkungan sekitarnya tanpa harus memberikan banyak kerusakan 

lingkungan dan tidak meninggalkan fungsi utama bangunan.  

 

4.3 Tinjauan Lingkungan Tapak 

 4.3.1 Kondisi Lingkungan Buatan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



51 
 

Diagram 9 Situasi Tapak 
Sumber: Google Earth dan Analisa Pribadi 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Kondisi bangunan di lingkungan tapak masih sangat minim dan 

konvensional. Boyolali sendiri merupakan kabupaten yang belum terlalu 

banyak mengalami perkembangan di bidang arsitekturnya. Maka dari itu 

diharapkan bangunan industry pengolahan hasil peternakan sapi ini dapat 

menjadi tonggak perkembangan arsitektur di Boyolali. Kepadatan di 

kecamatan alternative sudah mulai terlihat, namun jika dibandingkan dengan 

kota besar, masih tergolong tidak terlalu padat. Dan untuk transportasi sendiri 

cukup mudah diakses karena jalan sudah beraspal semua. 

 4.3.2 Kondisi Lingkungan Alam 

Iklim di Boyolali sendiri cenderung termasuk iklim tropis. Curah hujan 

di kabupaten ini hamper terjadi setiap bulannya dalam setahun, dan musim 

kemarau yang cenderung singkat cukup memberikan pengaruh sebagai 

penyeimbang. Di Boyolali, suhu rata-rata tahunannya 24.4 °C. Curah hujan 

tahunan rata-ratanya 2448 mm. 

Kondisi geografis Kabupaten Boyolali bisa digolongkan cukup 

strategis. Kabupaten ini terletak pada 110°  22'  -  110° 50'  Bujur Timur  dan       

7° 7'  -  7° 36'   Lintang Selatan. Kabupaten Boyolali memiliki luas wilayah 

101.510,20 Ha yang terdiri tanah sawah 22.830,83 Ha dan tanah kering 

78.679,37 Ha. Topografi kecamatan Cepogo, yaitu kecamatan yang akan 

didirikannya projek ini, berada pada 400 – 1300 DPL . (sumber: 

boyolalikab.bps.go.id) 
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 4.3.3 Kondisi Lingkungan Masyarakat 

Adat – istiadat di Boyolali terbilang cukup kental dan masih terasa, 

masih ada beberapa macam acara ritual ataupun upacara adat yang digelar 

oleh masyarakat Kabupaten Boyolali. Salah satunya Upacara Sedekah 

Gunung Merapi Malam 1 Suro di Selo Boyolali. Upacara adat ini digelar untuk 

memohon keselamatan bagi warga yang tinggal di sekitar Gunung Merapi. 

Dan upacara adat ini sudah digelar sejak zaman dahulu dan turun temurun 

diteruskan oleh masyarakat Boyolali. Dalam pelaksanaannya, masyarakat 

akan mempersembahkan kepala kerbau dan sesajen sebagai ucapan syukur 

kepada Tuhan yang Maha Esa. Upacara ini biasanya diramaikan oleh tarian 

daerah dan akrobatik oleh masyarakan setempat.  

Sedangkan untuk kondisi ekonomi masyarakat, Kabupaten Boyolali 

merupakan salah satu wilayah yang secara intensif mendapatkan program 

penanggulangan kemiskinan, baik dari Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat, 

maupun lembaga lembaga internasional. Namun demikian, proporsi penduduk 

miskin di kabupaten ini mengalami peningkatan yang signifikan. Berdasarkan 

data yang dihimpun oleh Kelompok Kerja Penanggulangan Kemiskinan 

Kabupaten Boyolali, proporsi penduduk miskin di daerah ini mengalami 

peningkatan dari 20,8% tahun 2002 menjadi 38,26% pada tahun 2006 

(Sumber : Astuti, 2009) 

Berdasarkan data perhitungan penduduk kurang mampu tersebut, 

maka masih sangat diperlukan pembangunan di kabupaten ini. Baik secara 

infrastruktur, pelayanan masyarakat, pedan perkembangan wilayah.    




