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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Kabupaten Kudus adalah sebuah Kabupaten di Provinsi Jawa Tengah yang menjadi salah satu 

Daerah yang memiliki potensi tinggi sebagai tujuan wisata karena Kabupaten Kudus memiliki 

berbagai macam obyek wisata yang sangat menarik. Pesona wisata yang ada di Kabupaten Kudus 

berupa wisata alam,wisata budaya seperti candi-candi,kolam,dan beberapa makam wali songo. 

Ibukota kabupaten ini adalah Kota Kudus, terletak di jalur pantai timur laut Jawa Tengah antara 

Kota Semarang dan Kota Surabaya. Kota ini bertempat 51 km dari timur Kota Semarang. 

Kabupaten Kudus berbatasan dengan Kabupaten Pati di timur, Kabupaten Grobogan dan 

Kabupaten Demak di selatan, serta Kabupaten Jepara di barat. Kudus dikenal sebagai Kota 

penghasil rokok kretek terbesar di Jawa Tengah. 

Selain wisata religi dan wisata alam fakta lain yang menarik dari Kabupaten Kudus adalah 

ditemukannya  situs purba di Pegunungan Patiayam, Dukuh Patiayam, Desa Terban, Kecamatan 

Jekulo, Kabupaten Kudus oleh Van Es pada tahun 1931 , setelah itu dilakukan penelitian geologi 

oleh Sartono (Simanjuntak,1978). Penelitian oleh Van Es pada tahun 1931 menemukan sembilan 

jenis sisa fosil vertebrata,  kemudian pada tahun 1978 Sartono dkk. Dalam penelitiannya 

melengkapi temuan Van Es dengan menemukan 17 spesies hewan vertebrata serta 

ditemukannya sisa manusia Homo erectus. Dilengkapi dengan data geologis dan kronologis 

pembentukan batuan di daerah Patiayam akan memberikan gambaran perkembangan 

bagaimana lingkungan fisik dan biologis daerah Patiayam tersebut pada masa lalu kala plestosen 

dalam mendukung kehidupan manusia di dalamnya. 

Secara morfologi daerah Patiayam  merupakan sebuah kubah (dome) dengan ketinggian 

puncak tertingginya (Bukit Patiayam) 350 meter di atas muka laut. Di daerah Patiayam ini 

terdapat batuan berumur plestosen yang mengandung fosil vertebrata dan manusia purba yang 

diendapkan dalam lingkungan sungai dan rawa-rawa. Situs Patiayam merupakan bagian dari 

Gunung Muria. Luasnya 2.902,2 hektar meliputi wilayah Kudus dan beberapa kecamatan di Pati. 

Di gunung ini terdapat makam dan Masjid Sunan Muria, air terjun, motel, penginapan, sejumlah 

villa, dan warung makan. Jaraknya hanya 18 kilometer dari kota Kudus. 

Situs Patiayam merupakan salah satu situs terlengkap. Hal ini dibuktikan dengan 

ditemukannya manusia purba (Homo erectus), fauna vertebrata dan fauna invertabrata. Ada 
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juga alat-alat batu manusia dari hasil budaya manusia purba yang ditemukan dalam satu aeri 

pelapisan tanah yang tidak terputus sejak minimal satu juta tahun yang lalu. Maka, diperlukan 

suatu wadah untuk menampung semua fosil yang telah di temukan ,sudah selayaknya 

keberadaan museum dengan fasilitas yang memadahi patut diperhitungkan keberadaannya. 

Salah satu museum yang sudah menampung sebagian temuan fosil adalah museum purbakala 

pati ayam tetapi keadaan dan fasilitas pada museum ini belum dapat memenuhi standart 

kelayakan dan secara benar menampung dan menunjukkan pada masyarakat. 

Untuk menjawab kondisi di atas Kudus memerlukan sebuah museum purbakala yang baru 

sebagai wadah yang lebih layak untuk mengumpulkan, menampung, memelihara dan 

memamerkan atau mengkomunikasikan benda-benda peninggalan masa prasejarah tersebut ke 

masyarakat luas dengan fasilitas yang lebih baru dan lebih memadahi. 

Oleh karena itu, dengan adanya museum purbakala yang baru dengan fasilitas yang lebih 

memadahi diharapkan dapat menarik pengunjung serta menambah wawasan pada masyarakat 

tentang benda-benda purbakala dan juga menambah perbendaharaan obyek-obyek wisata di 

Kudus yang secara tidak langsug juga dapat meningkatkan sektor pariwisata di daerah ini. 

1.2. Tujuan dan Sasaran 

1.2.1. Tujuan 

Mendapatkan landasan konseptual perencanaan dan perancangan sebuah Museum 

Purbakala di Kudus sebagai wadah mengumpulkan,menampung,memelihara, dan memamerkan 

benda-benda peninggalan masa pra sejarah pada masyarakat. 

1.2.2. Sasaran 

Terwujudnya suatu langkah dalam pembuatan bangunan Museum Purbakala di Kudus 

berdasarkan aspek-aspek panduan perancangan. 

1.3. Manfaat  

1.3.1. Subjektif 

Memenuhi salah satu persyaratan mengikuti Tugas Akhir di Jurusan Arsitektur Fakultas 

Teknik Universitas Diponegoro Semarang dan sebagai acuan untuk melanjutkan ke tahap 

pembuatan Laporan Program Perencanaan dan Perancangan Arsitektur yang merupakan bagian 

tak terpisahkan dari proses penyelesaian Tugas Akhir. 

1.3.2. Objektif 

Sebagai pegangan dan acuan selanjutnya dalam perancangan Museum Purbakala di Kudus. 

Selain itu, diharapkan dapat bermanfaat sebagai tambahan pengetahuan baik bagi mahasiswa 
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yang akan menempuh Tugas Akhir maupun mahasiswa arsitektur lainnya dan masyarakat 

umum. 

1.4. Ruang Lingkup 

Lingkup pembahasan menitik beratkan pada berbagai hal yang berkaitan dengan 

perencanaan dan perancangan bangunan Museum Purbakala di Kudus dari disiplin ilmu 

arsitektur. Hal-hal diluar ilmu arsitektur akan dibahas seperlunya sepanjang masih berkaitan 

dengan masalah utama. 

1.5. Metode Pembahasan  

Berikut metode pembahasan yang digunakan dalam penyusunan penulisan ini, antara lain : 

1.5.1. Metode Deskriptif 

Yaitu dengan melakukan pengumpulan data yang dilakukan dengan cara studi 

pustaka/literatur, data dari instansi terkait, wawancara dengan narasumber, observasi lapangan 

serta browsing internet. 

1.5.2. Metode Dokumentatif 

  Yaitu dengan mendokumentasikan data yang menjadi bahan penyusunan penulisan ini. Cara 

pendokumentasian dengan memperoleh gambar visual dari foto-foto yang dihasilkan. 

1.5.3. Metode Komparatif 

 Yaitu dengan mengadakan studi banding terhadap bangunan Museum Purbakala di suatu 

kota atau negara yang sudah ada. 

Kemudian dari data-data yang sudah terkumpul akan dilakukan identifikasi dan analisa untuk 

memperoleh gambaran lengkap mengenai karakteristik serta kondisi yang ada, sehingga dapat 

tersusun sebuah Landasan Program Perencanaan dan Perancangan Arsitektur Museum 

Purbakala di Kudus. 

 

1.6. Sistematika Pembahasan  

Kerangka bahasan laporan perencanaan dan perancangan Tugas Akhir dengan judul 

Museum Purbakal di Kudus adalah sebagai berikut.  

BAB I PENDAHULUAN 

Berisi latar belakang, tujuan dan sasaran, manfaat, metode penulisan dan sistematika bahasan 

yang mengungkapkan permasalahan secara garis besar serta alur pikir. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Membahas mengenai literatur tentang definisi situs, definisi museum,definisi purbakala, serta 

penjelasan tentang Situs Pati Ayam di Kudus. 
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BAB III TINJAUAN LOKASI 

Membahas tentang tinjauan kota Kudus berupa data-data fisik dan nonfisik seperti letak 

geografis, luas wilayah, kondisi topografi, iklim, demografi, dan kebijakan tata ruang wilayah 

kota Kudus. 

BAB IV PENDEKATAN PROGRAM PERENCNAAN DAN PERANCANGAN 

Menguraikan tentang dasar pendekatan konsep dengan memperhatikan pendekatan aspek-

aspek perancangan dan pendekatan program ruang serta pemilihan lokasi dan tapak. 

BAB V KONSEP DAN PROGRAM DASAR PERANCANGAN 

Membahas konsep ,program, dan persyaratan perencanaan dan perancangan arsitektur untuk 

museum purbakala pati ayam Kudus. 
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1.7. Alur Pikir  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 1.1 Diagram Alur Pikir (Analisa Pribadi, 2014) 
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Konsep Dasar dan Program Perencanaan dan Perancangan  
Museum Purbakala di Kudus. 

AKTUALITA 
 Sekitar 1500 Fosil-fosil yang di temukan di situs Pati Ayam masih di tampung di 

rumah-rumah warga sekitar.  
 Belum adanya suatu tempat yang layak untuk menampung dan mewadahi 

hasil-hasil temuan di situs Pati Ayam. 
URGENSI 
Dibutuhkan bangunan yang layak yang dapat menampung,mewadahi dan 
menginformasikan fosil-fosil purbakala yang ditemukan di situs Pati Ayam sebagai 
sarana pendidikan,wisata dan perlindungan fosil purbakala. 
ORIGINALITAS 
Perencanaan dan Perancangan Museum Purbakala di Kudus sebagai wadah yang dapat 
mendukung dan mewadahi fosil-fosil purbakala dengan layak. 

 

 

 
Tujuan : 
Mendapatkan landasan konseptual perencanaan dan perancangan sebuah Museum 
Purbakala di Kudus sebagai wadah mengumpulkan,menampung,memelihara, dan 
memamerkan benda-benda peninggalan masa pra sejarah pada masyarakat. 
Sasaran : 
Terwujudnya suatu langkah dalam pembuatan bangunan Museum Purbakala di Kudus 

berdasarkan aspek-aspek panduan perancangan. 
Ruang Lingkup : 
Merencanakan dan merancang Museum Purbakala di Kudus termasuk dalam kategori 
bangunan tunggal beserta perancangan tapak lingkungan sekitarnya. 

 

 

 

 
Studi Pustaka : 
 Landasan Teori 
 Standar perencanaan 

dan perancangan 

Studi Lapangan : 
 Tinjauan Kota Kudus 
 Tinjauan Lokasi dan 

Tapak  

Studi Banding : 
   Museum Purbakala 

Sangiran Kabupaten 
Sragen 

 Museum Purbakala 
Trowulan Jawa Timur 

Kompilasi data dengan studi pustaka sehingga didapat permasalahan serta 
masukan dari pihak studi banding  mengenai Museum Purbakala. 


