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BAB IV 

KESIMPULAN, BATASAN DAN ANGGAPAN 

 

4.1 KESIMPULAN 

Perencanaan dan perancangan Asrama Mahasiswa Universitas Islam Sultan Agung 

Semarang untuk menjadikan kampus Universitas Islam Sultan Agung Semarang dalam 

rangka untuk meningkatkan  pelayanan dan kesejahteraan mahasiswa di UNISSULA 

Semarang. Berdasarkan kompilasi data yang ada di bab sebelumnya, nantinya diperlukan 

bagi persyaratan perancangan Asrama Mahasiswa Universitas Islam Sultan Agung 

Semarang. Kemudian dapat ditarik kesimpulan,batasan dan anggapan yang berguna bagi 

pembahasan selanjutnya. Data-data tersebut adalah: 

 Data fisik terdiri dari : 
Persyaratan besaran dan kebutuhan ruang, persyaratan lokasi, persyaratan 

ruang, pelaku dan kegiatannya. 

 

 Data non fisik terdiri dari : 
Fungsi dan tujuan asrama mahasiswa, sistem pengelolaan, prosedur 

penghunian dansebagainya 

 
Berikut kesimpulan yang dirangkum : 

 Asrama Mahasiswa Universitas Islam Sultan Agung Semarang adalah suatu 

bangunan yang memiliki sejumlah kamar yang berfungsi sebagai tempat 

tinggal bagi sekelompok orang yang belajar di Universitas Islam Sultan 

Agung Semarang  dalam jangka waktu 1 tahun.  

 Asrama ini khusus untuk putra, yang disediakan bagi mahasiswa jenjang D-1 

s/d D-3 dan S-1 semester 1 di UNISSULA Semarang dengan maksud 

tercapainya tujuan pendidikan yang diharapkan.  

 Dalam asrama tidak hanya sebagai tempat tinggal, namun dapat dijadikan 

tempat untuk mengembangkan pribadi dan potensi diri dengan bimbingan 

pengasuh asrama serta sarana untuk belajar mengajar bagi mahasiswa yang 

tinggal didalamnya. 
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4.2 BATASAN 

Batasan yang digunakan dalam perencanaan dan perancangan Asrama Mahasiswa 

Universitas Islam Sultan Agung Semarang adalah : 

a. Asrama Mahasiswa Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang 

direncanakan dibangun oleh Universitas Islam Sultan Agung Semarang dalam 

rangka untuk meningkatkan  pelayanan dan kesejahteraan mahasiswa di 

UNISSULA Semarang. 
b. Perencanaan dan perancangan Asrama Mahasiswa Universitas Islam Sultan 

Agung Semarang yang direncanakan ini berdasarkan pada peraturan dan 

ketentuan yang berlaku. Baik dari literatur maupun studi banding. 
c. Fasilitas Asrama Mahasiswa Universitas Islam Sultan Agung Semarang ini untuk 

mahasiswa jenjang D-1 s/d D-3 dan S-1 semester 1 di UNISSULA Semarang 

dengan maksud tercapainya tujuan pendidikan yang diharapkan. 
d. Permasalahan mengenai kondisi lahan,struktur tanah dan daya dukung tanah 

dibahas secara mendetail.  
e. Hal – hal di luar disiplin ilmu arsitektur tidak dibahas secara mendetail.  

 

4.3 ANGGAPAN 

Anggapan – anggapan yang digunakan dalam perencanaan dan perancangan 

Asrama Mahasiswa Universitas Islam Sultan Agung Semarang adalah : 

a. Tapak berada dalam kondisi yang siap untuk didirikan bangunan. 
b. Penyediaan lahan Asrama Mahasiswa Universitas Islam Sultan Agung Semarang 

dianggap tidak ada permasalahan. 
c. Kondisi daya dukung tanah dianggap memenuhi persyaratan. 
d. Jaringan prasarana kota pada tapak terpilih dianggap telah memenuhi syarat. 

Jaringan utilitas kota dan kawasan Universitas Islam Sultan Agung Semarang 

dianggap tersedia dengan baik dan siap digunakan. 
e. Studi kelayakan struktur dan daya dukung tanah dianggap telah dilaksanakan dan 

dapat digunakan untuk rekomendasi proses perencanaan dan perancangan 

selanjutnya. 
 

 


