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BAB IV 

KESIMPULAN, BATASAN DAN ANGGAPAN 

4.1. Kesimpulan 

Berdasarkan pembahasan sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut: 

a. Kegiatan yang ada di Industri Pengolahan Susu yaitu kegiatan produksi susu olahan 

yang didukung dengan kegiatan wisata keluarga. 

b. Kegiatan utama yang terdapat pada Industri Pengolahan Susu  meliputi penerimaan 

susu, pengolahan susu, pengemasan serta distribusi susu. sedangkan kegiatan 

pariwisata berupa restaurant, milk shop dairy gallery, agrowisata dan cottage sebagai 

aktivitas tambahan/ pendukung industri pengolahan susu. 

c. Fasilitas industri pengolahan susu dan fasilitas pendukungnya yang direncanakan dan 

dirancang di Purwokerto melingkupi pelayanan regional hingga nasional 

d. Studi banding dapat digunakan sebagai gambaran sekaligus membantu menentukan 

kebutuhan ruang dan tapak. 

 

4.2. Batasan 

Berdasarkan hal – hal yang telah dibahas sebelumnya, maka batasan – batasan 

perancangan Industri Pengolahan Susu di Banyumas adalah sebagai berikut: 

a. RDTRK dan Perda Kabupaten Banyumas, yang berkaitan dengan pendirian Industri 

Pengolahan Susu 

b. Lingkup kegiatan industry pengolahan susu dan fasilitas pendukungnya adalah 

mayoritas lokal dan regional  

c. Pembahasan landasan program perencanaan dan perancangan arsitektur yang 

berkaitan dengan pendekatan program ruang, bertumpu pada analisa yang dilakukan 

oleh penyusun dan disesuaikan dengan standar yang berlaku 

d. Kapasitas produksi Industri Pengolahan Susu ini sebesar ±43.000 liter / hari dihitung 

berdasarkan jumlah kebutuhan susu masyarakat Banyumas per tahun dan kapasitas 

mesin produksi. 

 

4.3. Anggapan 

Berdasarkan pembahasan sebelumnya, maka anggapan yang digunakan untuk perancangan 

Industri Pengolahan Susu adalah sebagai berikut: 

a. Perencanaan bangunan industry pengolahan susu diasumsikan mampu memenuhi 

kebutuhan konsumsi susu regional masyarakat Kabupaten Banyumas 

b. Tidak ada pembahasan mengenai harga dan pendapatan pada Industri pengolahan 

susu 

c. Perencanaan dan perancangan Industri Pengolahan Susu ini dianggap telah memenuhi 

aspek – aspek keamanan 

d. Lokasi terpilih tidak mengalami permasalahan karena dianggap layak dan tepat untuk 

pembangunan Industri Pengolahan Susu 

e. Industri Pengolahan Susu ini direncanakan sebagai salah satu daya tarik para investor 

sehingga perekonomian kota Purwokerto khususnya di bidang industri dan pariwisata 

semakin berkembang. 

 


