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BAB IV 

Analisa Pendekatan Dan Perancangan  

4.1. Dasar Pendekatan 

Pendekatan program adalah sebagian pedoman dalam menyusun Landasan Program 

Perencanaan dan Perancangan Asrama Mahasiswa Bina Nusantara. Dalam 

melakukan pendekatan perencanaan dan perancangan tersebut menggunakan 

standar yang berkaitan dengan bangunan umum. Diharapkan melalui pendekatan ini 

dapat mencapai hasil yang optimal dalam memenuhi fungsi ruang sesuai kebituhan 

persyaratan ruang dan estetika dalam tampilan arsitektur secara keseluruhan. Dasar-

dasar yang akan dibahas meliputi : Pendekatan Aspek Dungsional, Pendekatan Aspek 

Kontekstual, Pendekatan Aspek Teknis, Pendekatan Aspek Kinerja, dan Pendekatan 

Aspek Arsitektural. 

 

4.2. Aspek Fungsional 

4.2.1. Analisa Pelaku Kegiatan. 

Secara umum yang menggunakan Asrama Mahasiswa Universitas Bina Nusantara ini 

adalah: 

• Mahasis a. 
Mahasiswa adalah orang yang belajar diperguruan tinggi. Yang menempati asrama 

mahasiswa adalah mahasiswa Bina Nusantara, mahasiswa aktif yang berasal dari 

luar Jakarta dan sedeang menempuh jenjang studi S1 di Universitas Bina Nusantara. 

• Pe gelola. 
Pihak yang bertanggung jawab atas segala sesuatu yang menyangkup pelayanan 

bagi kelompok penghuni dan pengunjung asrama mahasiswa. 

• Pe gu ju g. 
Pengunjung adalah pihak luar atau tamu yang berkunjung ke Asrama Mahasiswa 

Universitas Bina Nusantara dengan keperluan sesuatu. Tamu yang berkunjung 

adalah pengunjung yang mempunyai kepentingan kepada penghuni ( mahasiswa ) 

dan pengelola asrama mahasiswa sendiri. 

 

4.2.2. Analisa Jenis Kegiatan 

Jenis kegiatan yang terjadi di dalam asrama dikelompokkan menjadi: 

Kegiatan Utama. 

Merupakan kegiatan yang dilakukan oleh mahasiswa selama berada di asrama 

tersebut. Dan kelompok kegiatan yang terjadi didalam asrama mahasiswa dibagi 

menjadi berdasarkan pengelompokkan kegiatan, yaitu: 

A.Kegiatan pribadi. 

Kegiatan yang dilakukan secara pribadi oleh penghuni asrama. 

B.Kegiatan Edukatif. 

Kegiatan yang dilakukan mahasiswa dan hal belajar yang dimana untuk 

meningkatkan kemampuan akademis. 
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C.Kegiatan Komunikatif. 

Kegiatan yang dilakukan mahasiswa dalam berkomunikasi dengan pengunjung 

atau sesama penghuni asrama. 

D.Kegiatan Rekreatif. 

Kegiatan yang dilakukan oleh sesama penghuni asrama untuk mempererat 

hubungan diantara mahasiswa. Sekaligus kegiatan yang dilakukan untuk melepas 

lelah setelah melakukan kegiatan edukatif sepanjang hari. 

E. Kegiatan Pengelola. 

Merupakan kegiatan yang menunjang kegiatan administrasi mahasiswa. 

F. Kegiatan Penunjang. 

Merupakan kegiatan yang menunjang segala kegiatan – kegiatan para penghuni 

asrama. 

G. Kegiatan Service. 

Merupakan Fasilitas yang mendukung dan dapat menunjang semua kegiatan yang 

terjadi diasrama secara langsung. 

H. Kegiatan Olah Raga. 

Merupakan kegiatan untuk menjaga kesehatan tubuh. 

 

4.2.3. Analisa Kebutuhan Ruang Berdasarkan Kegiatan. 

Analisa kebutuhan ruang berdasarkan kegiatan aktifitas yang dilakukan mahasiswa 

setiap hari secara umum. 

Tabel 4.1 Analisa Kebutuhan Ruang berdasarkan kegiatan 

NO Jenis Kegiatan Pelaku Kegiatan Kebutuhan 

Ruang 

1 Utama /Pribadi. Mahasiswa. Tidur. 

Makan. 

Mandi 

Buang air 

Kamar Tidur. 

Ruang makan. 

Kamar Mandi. 

Toilet. 

2 Edukatif. Mahasiswa. Belajar. Ruang belajar 

bersama. 

3 Komunikatif. Mahasiswa Dan 

Pengunjung 

Ngobrol/ bersosialisasi. Ruang duduk 

bersama. 

4 Rekreatif/Bersama. Mahasiswa. Komunikasi/ngobrol. 

Nonton TV bersama 

Bermain 

Ruang rekreasi 

Ruang TV. 

Ruang 

bermain. 

5 Penunjang. Mahasiswa. makanan & minum 

bersama. 

Foto copy, alat alat 

kebutuhan sehari – hari  

Menjual makanan, 

minuman, alat – alat 

rumah tangga. 

Laundry. 

Menelepon. 

Menabung. 

Acara bersama. 

Kantin. 

Foto copy. 

Minimarket. 

Laundry. 

Wartel. 

Bank. 

Ruang Serba 

Guna. 

Pengelola dan 

Mahasiswa. 

ibadah. Musholla. 
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6 Pengelola Pengelola dan 

Mahasiswa. 

Kegiatan 

Administrasi 

Pemberi Informasi 

Ruang Tata 

Usaha. 

Ruang 

Informasi. 

7 Service. Pegawai, 

Teknisi. 

Mengawasi 

Generator 

Mengontrol suplay 

listrik 

Menyimpan barang 

Staff. 

Ruang 

Generator 

Ruang Kontrol 

Panel 

Gudang 

Ruang Staff. 

8 Olah Raga. Mahasiswa Olah raga Lapangan (outdoor). 

 

4.2.4. Analisa Pengelompokan Secara Sifat Kegiatan. 

Berdasarkan Kegiatan – kegiatan yang ada didalam Asrama Mahasiswa dan juga 

perbedaan tujuan antara si pengguna, maka diklasifikasikan dari sifat kegiatannya ke 

dalam area privat, semi privat, publik, dan service . Sebagai berikut : 

Tabel 4.2 Analisa Kebutuhan Ruang berdasarkan sifat kegiatan 

PELAKU KEGIATAN/AKTIFITAS SIFAT 

Mahasiswa. Tidur. 

Makan. 

Mandi 

Buang air . 

Privat 

 

 Balajar. 

Ngobrol/ bersosialisasi. 

Komunikasi/ngobrol. 

Nonton TV bersama 

Bermain 

makanan & minum bersama. 

Foto copy, alat alat kebutuhan 

sehari – 

hari 

Menjual makanan, minuman, alat 

– alat 

rumah tangga. 

Laundry. 

Menelepon. 

Menabung. 

Acara bersama. 

Ibadah 

Olah raga. 

Semi Privat 

Pengelola Kegiatan Administrasi 

Pemberi Informasi. 

Semi Privat 

Pengunjung Mengunjungi 

Taman 

Parkir 

Publik 

Teknisi. Mengawasi Generator 

Mengontrol suplay listrik 

Menyimpan barang 

Staff. 

Service 
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4.2.5. Pola Tinggal Penghuni. 

A. Penghuni pria dan wanita 

Adanya pemisahan antara penghuni asrama pria dan wanita, yang dapat dilakukan 

dengan : 

Memisahkan asrama pria dan wanita menjadi 2 massa bangunan yang berbeda. 

Memiliki fasilitas bersama seperti lapangan olah raga, cafeteria, dan ruang 

serbaguna. 

Memisahkan antara pria dan wanita pada pemakai fasilitas utama yang bersifat 

privasi, seperti kamar tidur, kamar mandi, ruang jemuran ,dll, untuk memudahkan 

pengawasan dan saling menjaga privasi antara pria dengan wanita. Dengan massa 

bangunan yang dipakai bersama. 

 

Setelah menganalisa maka pemisahan antara penghuni pria dan wanita adalah 

dengan memisahkan fasilitas utama yaitu kamar tidur, kamar mandi, dan ruang 

jemur, tetapi ruang bersama digunakan secara bersama-sama, seperti ruang 

berkumpul, ruang makan, dll. 

 

B. Tipe ruang tidur 

Tipe ruang tidur dibedakan berdasarkan jumlah penghuni dalam 1 kamar dan harus 

memperhatikan: 

a. Privasi dari penghuni. 

b. Terciptanya suasana yang mendorong proses belajar. 

c. Efesiensi penggunaan orang untuk mendapatkan fasilitas maksimal dari luasan 

asrama. 

d. Peruntukan bagi penghuni. 

 

Asrama memiliki type – type ruang sebagai berikut : 

1. Single Rooms 

Jumlah penghuni satu kamar 1 orang. Akibat yang di timbulkan : 

 Sisi positif : 

Privasi penghuni benar – benar terjamin. 

-Gangguan terhadap proses belajar sangat kecil. 

 Sisi negatif : 

-Kalau tidak terbiasa akan mengalami kesepian. 

2. Double Rooms. 

Jumlah penghuni satu kamar 2 orang. Akibat yang di timbulkan : 

 Sisi positif : 

-Privasi masing – masing penghuni masih bisa terjamin. 

-Penghuni dapat saling berdiskusi. 

 Sisi negatif : 

-Kalau antara penghuni tidak cocok akan mengalami bentrokan. 
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3. Triple Rooms. 

Jumlah penghuni satu kamar 3 orang. Akibat yang ditimbulkan : 

 Sisi positif : 

-Terjadi interaksi antar penghuni. 

-Antar penghuni dapat saling berdiskusi. 

 Sisi Negatif : 

-Privasi berkurang. 

-Gangguan terhadap proses belajar lebih banyak. 

-Salah seorang anggota akan merasa tersisihkan. 

 

4. Four – student Rooms. 

Jumlah penghuni satu kamar 4 orang. Akibat yang ditimbulkan : 

 Sisi positif : 

-Terjadi interaksi antar penghuni. 

-Antar penghuni dapat saling berdiskusi. 

 Sisi negatif : 

-Privasi semakin berkurang. 

-Gangguan terhadap proses belajar besar. 

-Bisa membentuk kelompok sendiri antar penghuni dalam satu kamar. 

 

5. Suite.room. 

Pengaturan ruang di mana empat atau lebih mahasiswa tinggal didalamnya 

dengan pembagian single atau double rooms, dan ditambahkan satu buah ruang 

bersama. Bisa dengan toilet ataupun tidak. Akibat yang di timbulkan : 

 Sisi positif : 

-Faktor kesepian mahasiswa dapat dikurangi tanpa mengurangi privasi dan 

proses belajar dari masing – masing penghuni. 

-Memungkinkan terjadinya aktivitas sosial antar sesama penghuni dalam 

satu suite. 

-Memudahkan mahasiswa yang biasa mengerjakan tugasnya dalam 

kelompok untuk dapat berkumpul dengan kelompok kerjanya. 

 Sisi negatif : 

-Kemungkinan ketidak cocokan antar para penghuni masih ada namun 

dalam skala kecil. 

 

Setelah menganalisa maka tipe kamar yang digunakan untuk bangunan asrama ini 

adalah kamar untuk 1 orang mahasiswa (Single Rooms) untuk yang menginginkan 

privasi dan 2 orang mahasiswa (Double Rooms) untuk yang dapat berbagi dan suka 

berdiskusi. Kedua tipe kamar ini memiliki kamar mandi/wc yang digunakan 

bersama (terletak di luar kamar ). Tarif yang dikenakan untuk masing-masing tipe 

kamar berbeda  
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Untuk mengetahui berapa banyak mahasiswa yang akan menempati jenis kamar 

yang berbeda maka dilakukan perhitungan dengan cara membuat table dengan 

mengambil presentase dari studi banding dan kousioner yang diberikan kepada 

mahasiswa Bina Nusantara : 

Tabel 4.3 hasil Kuisioner penghuni asrama universitas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berdasarkan hasil tabel diatas, di dapatkan bahwa asrama – asrama dari studi 

banding pada kamar – kamarnya berpenghuni ada yang satu orang dan ada lebih 

dari dua orang dalam satu kamar. Tetapi berdasarkan hasil kuisiner 

yang menyatakan bahwa 80% mahasiswa Bina Nusantara memilih single bed dan 

sisanya memilih double bed sebagai tipe kamar tidur mereka, maka bangunan 

Asrama Bina Nusantara ini menggunakan alternatif tipe kamar single bed dan 

double bed. 

 

Sirkulasi didalam bangunan. 

Ada dua macam pola sirkulasi dalam bangunan, yakni vertikal dan horizontal. 

 Pola sirkulasi vertikal adalah dengan menggunakan tangga. 

 Pola sirkulasi horizontal adalah dengan menggunakan koridor dan 

hall. 

 Pola sirkulasi kamar ( horizontal) ada 2 macam, yakni: 

 Single loaded: merupakan susunan 1 barisan kamar secara linier dengan 

koridor di depannya. Akibat yang ditimbulkan : 

Sisi positif : 

 Mendapatkan sinar atau cahaya matahari secara maksimal. 

 Mendapatkan sirkulasi udara masuk dan keluar ruangan lebih maksimal. 

 Mendapat bukaan secara langsung keluar bangunan. 

 Sirkulasi lebih terarah. 

 

No Jumlah 

Kamar 

Universitas 

ITB IPB UI Kuisioner 

Putra Putri Putra Putri Putra Putri Putra Putri 

 1 orang - - - - 100% 30% 80% 80% 

 2 orang 100% - - - - - 20% 20% 

 3 orang - - - - - - - - 

 4orang - 60% 100% 100% - 70% - - 

 Lebih - 40% - - - - - - 

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
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-Sisi negatif : 

 Kadang dalam ruangan bisa menjadi panas yang dikarenakan sinar matahari 

langsung masuk kedalam ruangan. 

 Double loaded: merupakan susunan 2 barisan kamar dengan 

koridor di tengah/ diantaranya.. Akibat yang ditmbulkan : 

Sisi positif : 

 Privasi penghuni dengan lingkungan luar lebih terjaga. 

Sisi Negatif : 

 Hanya dapat berinteraksi dengan lingkungan penghuni asrama saja. 

 Kurang mendapatkan pencahayaan sinar matahari yang datang kedalam 

bangunan yang dikarenakan terhalang dengan bangunan itu sendiri. 

 Udara yang masuk kedalam ruangan pada satu sisi saja. 

 

Setelah menganalisa maka tipe sirkulasi kamar yang diambil adalah single loaded, 

karena memiliki sirkulasi udara dan manusia yang lebih baik dibandingkan double 

loaded. 

 

4.2.6. Kapasitas Mahasiswa. 

Asrama Mahasiswa Bina Nusantara ini diperuntukan dan digunakan bagi 

mahasiswa Universitas Bina Nusantara yang masih aktif di Universitas Bina 

Nusantara yang menempuh pendidikan jenjang S1, terutama mahasiswa yang 

berasal dari luar Jakarta. Berdasarkan data dari ATL Bina Nusantara. Diketahui 

bahwa mahasiswa yang berasal dari luar Jakarta dari tahun 2010 

sampai tahun 2013 : 

 

Tabel 4.5 Mahasiswa Berasal Dari Luar Jakarta 

Per/Tahun Mahasiswa Mahasiswi Total 

2010 137 Org 72 Org 199 Org 

2011 377 Org 213 Org 593 Org 

2012 410 Org 208 Org 618 Org 

2013 357 Org 202Org 581 Org 

TOTAL 1.991 Org 

Sumber : ATL Bina Nusantara. 

 

Maka total mahasiswa Bina Nusantara yang dapat di tampung dalam sebuah 

bangunan Asrama Mahasiswa Bina Nusantara adalah : 

Mahasiswa  : 1281 x 25 %  : 320 Orang. 

Mahasiswi  : 695 x 25 % : 180 Orang. 

Total    : 500 Orang. 
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Berdasarkan data dari dinas tata kota DKI Jakarta, diketahui bahwa lokasi tapak 

memiliki : 

1. Luas Tapak  : 14 Ha (14.000 m²). 

2. KDB  : 60 % (KDB maksimal yang diijinkan = 60% x 14.000 = 8.400 m²). 

3. KLB  : 3 (KLB maksimal yang diijinkan yaitu 3 x 14.000 m² =42.000 m²). 

4. Lapisan  : Maksimal lapis bangunan 8 lapis. 

Tipe unit asrama mahasiswa terbagi : 

 Unit pertama  : dengan luasan 16 m². 

 Unit kedua : dengan luasan 14 m². 

 Sirkulasi sebesar  20 %. 

Total ( 16 m² + 14 m²) + 20 % = 36 m². 

 

Daya tampung lokasi tapak asrama mahasiswa Bina Nusantara adalah : 

42.000 m² : 36 m² = 1160 mahasiswa. 

Berdasarkan hasil analisa, maka jumlah mahasiswa yang kan ditampung di sebuah 

asrama mahasiswa Bina Nusantara adalah ± 1000 orang saja, dengan alasan: 

 Banyak mahasiswa yang lebih memilih tinggal di kost karena lebih bebas dan 

leluasa. 

 Banyak mahasiswa yang menyewa tempat tinggal/mengontrak bersama 

teman-temannya. 

 

4.3. Analisa Program Ruang. 

4.3.1. Program ruang Asrama Mahasiswa 

Tabel 4.6 Analisa ruang kegiatan utama 

PUTRA 

Kegiatan Utama Pribadi 

Jenis 

Ruang 

Ruang Kapasitas(Org) Standar Sumber JML Luasan Luas Total 

Single Kamar 

Tidur + 

Toilet 

1 4m x 3 m 

/Kmr 

TS 750 12 m² 9000m² 

Kamar 

Tidur 

1 4m x 3 m 

/Kmr 

TS 750 12 m² 9000m² 

Double Kamar 

Tidur 

2 6m x 

4m/Kmr 

TS 750 24 m² 18000 m² 

Kamar 

Tidur + 

Toilet 

2 6m x 

4m/Kmr 

TS 750 24 m² 18000 m² 

Kamar 

Mandi 

+ Toilet 

2 1,5 m x 2 

m 

NAD 10 3 m² 30 m² 

Ruang 

Duduk  

8 2 m²/Org NAD 1 51.2 m² 51.2 m² 

Ruang 

makan 

8 1,2m²/Org NAD 
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Dapur 2 20 % 

R.Mkn. 

NAD 1 10.24 

m² 

10.24 m² 

  Total 54091.44 

  Sirkulasi 20% 10818.288 

  Total Keseluruhan 64909.728 m² 

 

Tabel 4.7 Analisa ruang kegiatan utama 2 

PUTRI 

Kegiatan Utama Pribadi 

Jenis 

Ruang 

Ruang Kapasitas(Org) Standar Sumber JML Luasan Luas Total 

Single Kamar 

Tidur + 

Toilet 

1 4m x 3 m 

/Kmr 

TS 750 12 m² 9000m² 

Kamar 

Tidur 

1 4m x 3 m 

/Kmr 

TS 750 12 m² 9000m² 

Double Kamar 

Tidur 

2 6m x 

4m/Kmr 

TS 750 24 m² 18000 m² 

Kamar 

Tidur + 

Toilet 

2 6m x 

4m/Kmr 

TS 750 24 m² 18000 m² 

Kamar 

Mandi 

+ Toilet 

2 1,5 m x 2 

m 

NAD 10 3 m² 30 m² 

Ruang 

Duduk  

8 2 m²/Org NAD 1 51.2 m² 51.2 m² 

Ruang 

makan 

8 1,2m²/Org NAD 

Dapur 2 20 % 

R.Mkn. 

NAD 1 10.24 

m² 

10.24 m² 

  Total 54091.44 

  Sirkulasi 20% 10818.288 

  Total Keseluruhan 64909.728 m² 

 

Tabel 4.7 Analisa ruang kegiatan edukatif 

Kegiatan Edukatif 

Jenis Ruang Ruang Kapasitas(Org) Standar Sumber JML Luasan Luas 

Total 

Perpustakaan Ruang 

Staff 

4 7m²/Org NAD 1 28 m² 28 m² 

Ruang 

Penitipan 

2 12m²/Org PLB 1 24 m² 24 m² 

Ruang 

Baca 

80 2,4m²/Org PLB 1 192 m² 192 m² 

Ruang 100 1 m²/Org NAD 1 100 m² 100 m² 
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Belajar 

Ruang 

fotocopy 

1 4 m²/Org Asumsi 1 4 m² 4 m² 

Ruang 

Komputer 

1 1 m²/Org NAD 2 1 m² 2 m² 

Gudang -- 10 % R 

Baca 

PLB 1 24 m² 19.2 m² 

Total 369.2m² 

 Sirkulasi 20% 73.84 

 Total Keseluruhan 443.04 

m² 

Tabel 4.8 Analisa ruang kegiatan komunikatif rekreatif 

Kegiatan Komunikatif Dan Kegiatan Rekreatif 

Jenis 

Ruang 

Ruang Kapasitas(Org) Standar Sumber JML Luasan Luas Total 

Guest 

House 

Putra 

Kamar Tidur 

1 + Kamar 

Mandi 

1 3m x 4m 

/Org 

NAD 400 12 m² 4800 m² 

  

  Toilet 2 1.5m x 

2m/org 

  2 3 m² 6 m² 

  Ruang 

Duduk 

  4m x 4m   1 16m² 16 m² 

  Pantry.       4 9 m² 36 m² 

Guest 

House 

Putra 

Kamar Tidur 

1 + Kamar 

Mandi 

1 3m x 4m 

/Org 

NAD 400 12 m² 4800 m² 

  

  Toilet 2 1.5m x 

2m/org 

  2 3 m² 6 m² 

  Ruang 

Duduk 

  4m x 4m   1 16m² 16 m² 

  Pantry.       4 9 m² 36 m² 

Tempat Ruang 

Makan 

80 1,2m²/Org   1 96 m² 40 m² 

Makan    

     

Ruang 

Bersama 

Ruang 

Duduk 

3 1 m²/Org   3 68 m² 204 m² 

Bersama, 

Ruang 

    

Bermain, 

Ruang 

    

Rekreasi     

  Total 

 

        9960m² 

  Sirkulasi 

20% 

 

        1992m² 

  Total 

Keseluruhan 

 

        11952 m² 
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Tabel 4.9 Analisa ruang kegiatan penunjang 

Kegiatan Penunjang 

Jenis Ruang Ruang Kapasitas(Org) Standar Sumber JML Luasan Luas 

Total 

Musholla Musholla 

Khusus 

Putra. 

  ASUMSI 1 64 m² 64 m² 

 Musholla 

Khusus 

Putri. 

  ASUMSI 1 64 m² 64 m² 

Minimarket    ASUMSI 1 70 m² 70 m² 

Laundry    NAD 1 20 m² 20 m² 

ATM  4 1,5 

m²/Org 

ASUMSI 1 6 m² 6 m² 

Foto 

Copy 

 8 1,2 

m²/Org 

ASUMSI 1 9,6 m² 9,6 m² 

Kantin  60 1,2 

m²/Org 

NAD 1 72 m² 72 m² 

Area Serba 

Guna 

Ruang 

Serba 

Guna 

150 1 m²/Org ASUMSI 1 150 m² 150 m² 

 Total 455.6 

m² 

 Sirkulasi 20% 91.12 

m² 

 Total keseluruhan 546.72 

m² 

 

Tabel 4.10 Analisa ruang kegiatan pengelola 

Kegiatan pengelola 

Jenis Ruang Ruang Kapasitas(Org) Standar Sumber JML Luasan Luas 

Total 

Tempat 

Administrasi 

Ruang 

Tata 

Usaha. 

 15m²/Org PD 1 15 m² 15 m² 

 Ruang 

Tunggu 

1  ASUMSI 

 

1 9 m² 9 m² 

 Ruang 

Informasi 

1 9 m²/Org ASUMSI 1 9 m² 9 m² 

 Toilet. 1 1,6m²/Org NAD 1 1,6 m² 1,6 m² 

 Total 34,6m² 

 Sirkulasi 20% 6.92 

m² 

 Total keseluruhan 41.52 

m² 
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Tabel 4.11 Analisa ruang kegiatan service 

Kegiatan Service 

Jenis Ruang Ruang Kapasitas(Org) Standar Sumber JML Luasan Luas 

Total 

Service Ruang 

Generator 

 25 – 30 

m² 

TS 1 30 m² 30 m² 

 Ruang 

Kontrol 

Panel 

 25 – 30 

m² 

TS  1 25 m² 25 m² 

 Gudang  25 – 30 

m² 

TS 1 25 m² 25 m² 

 Ruang Staff   ASUMSI 1 25 m² 25 m² 

 Total 105 m² 

 Sirkulasi 20 % 21m² 

 Total Keseluruhan 126 m² 

 

Keterangan: 

• PLB : Pla i g Hotel Of 
Library Design. 

• PD : Pla i g Hotel Desig  

• NAD : Neufert Architect Data 

• TS : Ti e Sa er Standard 

• ASUMSI : Asu si 
 

Kebutuhan Ruang Luar. 

Perhitungan luas lahan luar bangunan yang dapat dijadikan parkir 

= (100%-KDB)xLuas lahan keseluruhan = 40% x 14.000 m² 

= 5.600 m². 

Parkir. 

1. Parkir Mobil : 

- Penghuni. 

Dari total penghuni 500 orang, diasumsikan 10 % membawa mobil.  

Parkir mobil yang dibutuhkan 500 orang x 5 % = 25 parkir/mobil. 
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-Pengunjung. 

Dari total jumlah penghuni asrama sebesar 500 orang, maka diasumsikan 

bahwa tamu yang datang setiap harinya adalah 10 orang, 50 % dari penghuni 

asrama mahasiswa. 

Berdasarkan hasil survey 10 dari 100 responden mahasiswa Bina Nusantara 

membawa mobil. Maka parker mobil yang dibutuhkan : 

Parkir mobil = ( 10/100 x 100 %) x 50 pengunjung. 

Parkir mobil = 5 parkir/mobil pengunjung 

 

-Pengelola. 

Dari total pengelola 15 orang, maka diasumsikan 20 % membawa mobil. 

Parkiran mobil yang dibuuhkan adalah : 15 x 20 % = 3 parkir/mobil. 

 

-Service. 

Parkir mobil service (untuk mobil service 2 mobil dengan daya tampung 15 

m²/per kendaraan). 

Total Jumlah parkiran mobil : 

Parkir kendaraan pribadi. 

= (parkir penghuni + parkir pengunjung + parkir pengelola ) 

x luas standar parkir/per mobil 

= (25 + 5 + 3 ) x luas standar parkir/per mobil. = 33 x 12,5 m². = 412,5 m². 

Parkir kendaraan service. 

= (parkir kendaraan service) x luas standar parkir/per mobil. = 2 x 15 m². = 30 m². 

Total luas parkiran mobil = 412,5 + 30 = 442,5 m². 

 

2. Parkir Motor. 

- Penghuni. 

Dari total penghuni 500 orang, diasumsikan 10 % membawa motor. 

Parkir motor yang dibutuhkan 500 orang x 10 % = 50 parkir/motor. 

- Pengunjung. 

Dari total jumlah penghuni asrama sebesar 500 orng, maka diasumsikan 

bahwa tamu yang datang setiap harinya adalah 50 orang, 10 % dari penghuni 

asrama mahasiswa. 

Berdasarkan hasil survey 30 dari 100 responden mahasiswa Bina Nusantara 

membawa motor. Maka parker mobil yang dibutuhkan : 

Parkir motor = ( 30/100 x 100 %) x 50 pengunjung. 

Parkir motor = 15 parkir/motor pengunjung. 

-Pengelola. 

Dari total pengelola 15 orang, maka diasumsikan 50 % membawa motor. 

Parkiran motor yang dibuuhkan adalah : 15 x 40 % = 8 parkir/motor. 

Total Jumlah parkiran motor : 

Parkir kendaraan pribadi. 

= (parkir penghuni + parkir pengunjung + parkir pengelola ) x luas standar 

parkir/per motor = (50 + 15 + 8 ) x luas standar parkir/per motor. = 73 x 2 m². 

= 146 m². Total luas parkiran motor= 146 m². 
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3. Total sisa luas lahan parkir (dapat dimanfaatkan sebagai penghijauan) 

= total lahan parkir – ( total luas parkir mobil + total luas parkir motor ) 

= 5.600 m² - ( 442,5 m² + 146 m² ) = 5.600 m² - 588,5 m² 

= 5.011,5 m² 

4. Lapangan basket outdoor dua buah : @ 26 x 14 = 364 m².x 1 = 364 m². 

5. Plaza. 

Luasan diasumsikan dengan perhitungan d/h = 2. 

Jumlah lapis bangunan asrama putra dan putri masing – masing adalah 4 lantai, 

total tinggi bangunan, yaitu 12 m². 

Jika rata – rata total tinggi (h) bangunan adalah ( 12 m² x 1 ) : 2 = 6 m, maka jarak 

antara bangunan (d) adalah 6 m. 

Plaza diasumsikan berbentuk persegi, maka luas plaza ( 12 m x 12 m ) = 144 m² 

6.Total luas sementara ruang luar : 

= Total luas pakiran + Lapangan + Plaza x 20 %.  

= 588,5 m². + 364 m² + 172,8 m² = 1.125,3 m². 

 

4.4  Analisa Pengelompokkan ruang. 

Pengelompokan ruang dilakukan untuk mendapatkan kriteria kualitas ruang dalam 

penggunaannya. Pengelompokan ruang di dalam Asrama mahasiswa ini dibagi 

atas 4 kelompok dan di dasarkan dengan sifat kegiatannya.: 

 Publik 

Pengelompokan ruang publik didasarkan atas kegiatan yang melibatkan 

pihak luar di dalam aktivitasnya seperti ruang tamu, taman, parkir, 

ruang tunggu, dan hall/lobby. 

 Semi Privat 

Pengelompokan ruang semi privat didasarkan atas kegiatan yang 

melibatkan pihak luar tetapi dengan batasan tertentu seperti pengelola, 

kantin, retail, ruang bersama, ruang TV bersama, musholla, ruang 

makan, dapur dan sebagainya.  

 Privat 

Pengelompokan ruang privat didasarkan atas kegiatan yang khusus 

ditujukan untuk pihak intern asrama mahasiswa ini yaitu penghuni 

asrama seperti kamar tidur, ruang belajar, toilet. 

 Service 

Pengelompokan ruang service didasarkan atas kegiatan yang menunjang 

kegiatan yang ada di dalam asrama mahasiswa ini seperti ruang genset, 

ruang cuci + seterika, ruang keamanan, gudang, dan lainnya. 

4.5 Analisa Kontesktual 

Lokasi tapak berada di sekitar daerah Jln. Budi, Jakarta barat. Lokasi tapak 

termasuk dalam daerah tropis beriklim panas dengan suhu rata – rata 27 C°. Suhu 

maksimal terjadi pada 31,5 – 34 C° dan suhu minimum terjadi pada 21,5 – 25,8 C°, 

dengan tingkat kelembaban udara rata – rata 60 – 70 % , dan juga dengan curah 

hujan mencapai 22,7 mm – 3999,8 mm tertinggi. Lokasi tapak ini termasuk daerah 

yang memiliki keadaan tanah yang baik dengan kontur yang relatif datar dan untuk 
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drainage pada lingkungan lokasi tapak ini hanya terdapat satu aliran yaitu yang 

mengarah dari arah utara ke selatan (langsung ke riol kota). 

 

Sebagaimana peruntukannya sebagai bangunan Asrama Mahasiswa Universitas 

Bina Nusantara, pada daerah lokasi disekitar tapak merupakan daerah yang sangat 

strategis. Karena lokasi tapak berada di jalan besar yaitu Jln. Budi di  Pal Merah 

yang sekaligus juga dekat dengan Universitas Bina Nusantara. Dan pun dari segi 

pencapaiannya ke tapak yang sangat mudah dijangkau, karena adanya 

transportasi angkutan umum M-24 dan M-11 dan dekat dengan Kampus Syahdan 

dan Kampus Anggrek Universitas Bina Nusantara. Berdasarkan lokasi sekitar tapak 

juga merupakan wilayah dengan penduduk yang sangat padat, pemukiman juga 

banyak digunakan sebagai tempat usaha yaitu : minimarket, warnet, wartel, 

Loundry, berbagai toko – toko aksesoris, maupun dijadikan tempat – tempat 

indekost. Hal ini memberikan nilai tambah yang dimana lingkungan sekitar 

menjadi hidup, masyarakat mempunyai penghasilan, dan juga membantu sarana 

pendukungnya kegiatan mahasiswa itu sendiri yang telah membentuk dari 

awalnya. 

Gambar 4.1 Letak Binus Square 
Sumber : www.wikimapia.com 

 
Gambar 4.2 Letak Binus Square  

Sumber : www.google.com 

http://www.wikimapia.com/
http://www.google.com/
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Gambar 4.3 Letak Binus Square dalam pencitraan satelit 

Sumber : Google Earth 

Analisa Pencapaian 

 
Gambar 4.4 Rute Transportasi Menuju Tapak dan Shuttle Bus Binus 

Sumber : Google Earth 

Dari kondisi lingkungan, terdapat  alternatif pencapaian ke dalam tapak yaitu: 

Dari jalan utama yaitu : Jl Budi Raya, Lalu lintas di sekitar jalan ini cukup ramai 

khususnya jam pergi dan jam pulang kantor. Lebar jalan 26 m. Lalu lintas 1 arah. 

Selain itu jalan ini juga dilewati oleh angkutan kota atau angkot. Ada dua rute 

angkot yang melewati jalan ini yaitu M24 dan M11. Selain itu disediakan juga 

shuttle bus oleh pihak binus yang berangkat setiap satu jam. Shuttle Bus ini akan 

mulai beroperasi mulai dari jam 6 pagi sampai jam 7 malam. Kemudian setiap 1 

jam sekali akan berjalan mengikuti rute Binus Square – Kampus Kijang – Kampus 

Syahdan – Kampus Anggrek. Jalan Budi Raya juga dilewati oleh taksi, bajaj, dan 

angkutan umum lainnya yang terbebas dari trayek/rute  

Lokasi Binus 

Square 

Kampus Anggrek 

Kampus 

Syahdan 

Kampus 

Kijang 

Rute Angkot M 24 

Rute Angkot M 11 

Rute Shuttle Bus Binus 

http://www.google.com/
http://www.google.com/
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Analisa Radiasi Matahari 

Kriteria untuk orientasi bangunan dan perlindungan terhadap cahaya matahari 

menurut Georg lippsmeier, Bangunan Tropis, 1997, Erlangga : 

• Fa ade ter uka e ghadap ke selata  atau utara, agar e iadaka  radiasi 

langsung dari cahaya matahari rendah dan konsentrasi tertentu yang 

menimbulkan pertambahan panas. 

• Diperluka  pelindung untuk semua lubang bangunan terhadap cahaya langsung 

dan tidak langsung, bahkan bila perlu seluruh bidang bangunan, karena jika langit 

tertutup awan maka semua bidang langit merupakan sumber cahaya. 

 
Gambar 4.5 Analisa Matahari di tapak 

Sumber : analisa pribadi 

Lokasi tapak memanjang dari barat ke timur dan orientasi view ke arah barat, 

maka untuk ruang-ruang yang menghadap utara dan selatan dapat menerapkan 

cara diatas, tetapi untuk ruang-ruang yang berada pada arah timur dan barat 

maka harus dilakukan satu pemecahan untuk mengatasi radiasi matahari selain 

dari tata perletakan di dalam tapak. Cara melindungi bangunan dari radiasi: 

• Vegetasi 
Hanya berlaku untuk bangunan rendah contoh pohon. 

 
Gambar 4.6 Vegetasi 

Sumber : Google images 

• Ele e  a gu a  horiso tal ya g tidak te us ahaya 

  
Gambar 4.7 balkon dan tritisan 

Sumber : Google images 
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Sangat efektif untuk matahari tinggi artinya untuk fasade utara dan selatan, 

contoh tritisan atap, lantai yang menjorok ke luar, balkon, krey, awning, kajang 

dan Sun shading. 

 

• Ele e  a gu a  ertikal ya g tidak te us ahaya 

 
Gambar 4.8 rooster 

Sumber : Google images 

Sangat efektif untuk matahari rendah artinya untuk fasade timur dan barat contoh 

dinding silang yang menonjol ke luar, kolom structural yang rapat, panil kayu yang 

dapat dilipat. 

 

• Ka a peli du g atahari 

  
Gambar 4.9 Kaca film 

Sumber : Google images 

 

Tidak banyak membantu selain untuk pelindung kesilauan. 

 
Gambar 4.10 penerapan desain 

Sumber : Google images 

 

Vegetasi 

Sun Shading 

Sun Shading 
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Penerapan Desain 

Untuk penzoningan maka ruang yang menghadap barat dan timur diletakkan 

memanjang agar bisa meminimalkan radiasi matahari. 

• Pada tapak arah ti ur da  arah barat diberikan vegetasi, agar dapat 

meminimalkan radiasi matahari yang datang langsung ke bangunan. 

• Rua g ya g e ghadap arat da  ti ur adalah rua g-ruang service dan 

penunjang. 

• Jika ada rua g ya g e ghadap arat da  ti ur da  fu gsi rua g ya adalah 

sebagai fungsi utama yaitu tempat istirahat (kamar tidur), ruang belajar, dan 

sebagainya. 

• Rua g-ruang bersama dan penunjang yang tidak memerlukan penutup seperti 

ruang duduk bersama, ruang makan bersama dan kantin. Dapat memakai Sun 

Shading sebagai tirai vertikal dan horisontal untuk mengurangi radiasi dan 

memaksimalkan pertukaran udara. 

 

Pantulan dan Penyerapan 

Intensitas cahaya matahari dan pantulannya yang kuat merupakan suatu gejala 

yang timbul dari iklim tropis. Pada daerah tropika lembab, tingginya kelembaban 

udara dapat menimbulkan efek silau pada langit, sehingga mata yang memandang 

atau melihat keatas akan menjadi silau. Dengan begitu pelindung silau harus 

dibuat sesuai dengan kondisi – kondisi ini. 

Penghijauan lingkungan merupakan salah satu cara tebaik dalam mengatasi silau 

cahaya matahari. Dengan pohon – pohon yang cukup tinggi dapat menghindari 

dari kesilauan. Nilai – nilai pemantulan dan penyerapan cahaya matahari untuk 

berbagai bahan dan jenis permukaan tidak hanya penting berhubungan dengan 

kesilauan, tetapi juga merupakan data – data yang sangat penting untuk 

penggunaan bahan bangunan yang tepat.  

  

Penerapan desain: 

• U tuk di di g harus dapat e a tulka  si ar atahari se ara aksi al 
sehingga Kamar tidur dapat menjadi nyaman 

• U tuk ruang luar di sekitar bangunan Asrama mahasiswa diberikan kolam 

sehingga sinar matahari dapat dipantulkan tetapi tidak silau dan panas 

• U tuk rua g luar seopti al atau se aksi al u gki  digu aka  u tuk lahan 

penghijauan sehingga penyerapan tinggi dan pemantulan sinar rendah. 

 

Analisa angin  

Penerapan deain: 

• Meletaka  rua g ya g e erluka  sirkulasi a gi  ya g le ih sehi gga ruangan 

tersebut bisa mendapatkan kenyamanan secara alami seperti ruangan kegiatan 

utama dan edukatif. 

• Poho  di sekitar tapak diletakan dengan renggang sehingga kecepatan angin 

yang berlebihan dapat dihambat atau berkurang kecepatannya. 
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Analisa Kelembapan 

Semakin tinggi temperatur maka semakin tinggi pula kemampuan udara menyerap 

air. Temperatur udara di jakarta cukup tinggi terutama pada musim kemarau. Hal 

ini membuat udara semakin tinggi menyerap air. Batas kenyamanan di daerah 

Jakarta berisan antara 22-26oC dengan kelembaban udara sebesar 20-50%. 

Penyimpangan dari persyaratan tersebut akan mempengaruhi kenyamanan 

aktivitas di dalam ruangan. Kota Jakarta memiliki temperatur maksimum 32o dan 

minimum 24o. Hal ini membuat Jakarta menjadi kota yang panas lembab. 

 

Cara untuk melembabkan udara dan meningkatkan kenyamanan: 

• Peralata  di dala  a gu a  ya g e ghasilkan pendinginan langsung dengan 

penguapan, contoh: tikar jerami yang dibentangkan pada sebuah bingkai kayu dan 

dibantu dengan kipas angin untuk mempercepat aliran udara. 

• I stalasi di luar da  di sekitar a gu a  ya g la gsu g membantu pendinginan 

di dalam ruangan. Di sini pendinginan terjadi oleh penurunan temperatur dinding, 

atap atau pendingin udara yang menyentuh bangunan. 

Penerapan desain: 

• Vegetasi ya g ada di daerah sekitar a gu a  diper a yak dengan alasan tidak 

menutup aliran udara 

• Daerah sekitar a gu a  di erika  alira  air seperti kola , sungai buatan tetapi 

airnya harus mengalir ke sekitar tapak. 

 

Analisa Kebisingan 

Faktor kebisingan di dalam tapak harus diperhatikan dari fungsi kegiatan yang 

berlangsung di dalam asrama mahasiswa seperti, tidur atau istirahat. Ruang-ruang 

untuk kegiatan istirahat ini diusahakan jauh dari kebisingan sedangkan untuk 

kegiatan lain tidak memerlukan tingkat kebisingan yang tinggi. 

Faktor kebisingan bisa terjadi karena: 

• Faktor luar seperti dari kendaraan yang melintas di jalan raya. 

Faktor dalam seperti dari kegiatan di plaza atau dari kegiatan luar lainnya. Untuk 

membantu meredam kebisingan dari luar dan dalam digunakan : 

 

 ditangani dengan menanam pepohonan di sekitar tapak, Dapat meminimalkan 

semungkin meredam kebisingan yang ada pada tapak tersebut. 

 dengan cara ruang privasi diletakkan di belakang area atau di daerah yang 

kebisingannya ditingkat paling rendah dari situasi tapak. 

 

 Ditangani dengan cara memberikan tanaman rambat ( sebagai tamanan 

penganti sejenis pagar ) disekeliling bangunan untuk mengurangi kebisingan di 

sekitar tapak. 
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4.6 Analisa Bentuk Bangunan 

Analisa Jenis Massa Bangunan. 

Untuk mendapatkan pola massa yang diinginkan maka terdapat beberapa hal yang 

harus diperhatikan:. 

• Dapat e yesuaika  de ga  e tuk dari tapak. 
• Ma pu e gekspresika  judul da  topik te a ya g di pakai. 
• Mudah da  tidak e i gu gka . 
 

Ada 2 jenis pola massa yaitu: 

• Pola massa tunggal. 

 Sifat bangunan memusat. 

 Bangunan bersifat vertikal. 

 Kebutuhan lahan yang kecil.  

 Pemeliharaan dan pengawasan bangunan lebih mudah. 

 Sirkulasi terpusat. 

 
Gambar 4.11 Pola massa tunggal 

Sumber : olahan pribadi 

Pola massa majemuk. 

Pengertian : 

 Sifat bangunannya banyak atau tersebar. 

 Tidak menjadi massa tunggal didalam massa bangunan , Tetapi bisa juga menjadi 

satu kelompok aktivitas saja didalam massa bangunan. 

 Massa majemuk itu harus ada yang mengikat sehingga menjadi jelas. 

 Massa majemuk biasanya dihubungkan dengan plaza, koridor, hall atau lobby 

yang dimana sebagai penghubung kegiatan yang ada pada bangunan.. 

 

 
Gambar 4.12 Pola massa majemuk 

Sumber : olahan pribadi 

Dalam perancangannya, Asrama Mahasiswa Universuitas Bina Nusantara ini 

mengunakan massa majemuk, melalui pertimbangan sebagai berikut : 

 Dapat menciptakan sebuah ruang terbuka yang terpusat dan juga pemberian 

penghijauan di massa bangunan mahasiswa putra dan putri dengan berpola 

terpusat tersebut merupakan daerah taman. 

 Adanya pengelompokan beberapa aktivitas : 

- Untuk massa bangunan asrama mahasiswa putra diletakan di dekat Jln. Budi 

jalan utama tapak (pintu main entrance). 
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- Untuk massa bangunan asrama mahasiswa putri diletakan di dekat daerah 

pemukiman penduduk, belakang tapak (Side entrance). 

 

Analisa Tampak Bangunan. 

Perancangan pada tampak massa bangunan dapat didasari pada penyelesaian 

iklim tropis. Pemilihan bangunan juga akan mempertimbangkan problematika 

iklim tropis  

 

4.7 Analisa Sirkulasi 

Sirkulasi Vertikal. 

Sistem sirkulasi vertikal merupakan sistem sirkulasi yang menghubungkan antara 

lantai perlantai karena itu pada bangunan yang bertingkat sirkulasi vertikal 

merupakan sistem sirkulasi yang sangat penting. Sistem sirkulasi vertikal dapat 

berupa: 

 . Lift 

Lift merupakan sebuah sarana yang memiliki tingkat efisiensi baik tempat maupun 

waktu. Lift dapat dibedakan kembali menjadi 2 jenis yaitu: 

 Lift Pengunjung 

Digunakan untuk melayani pengunjung maupun penghuni apartemen. Lift yang 

digunakan diharapkan sebuah lift yang dapat menampung penghuni maupun 

pengunjung sebanyak mungkin sehingga sirkulasi menjadi lebih efisien. 

 
Gambar 4.13 lift  

Sumber : Data Arsitek 

 Tangga 

Tangga dimanfaatkan sebagai sirkulasi vertikal yang dimana dapat digunakan oleh 

pengguna bangunan untuk dapat mencapai lantai ke lantai lain. 

 
Gambar 4.13 jenis jenis tangga 

Sumber : Data Arsitek 
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Sirkulasi Horisontal 

Sirkulasi horisontal merupakan sirkulasi yang menghubungkan antar ruangan pada 

lantai yang sama. Sirkulasi horisontal dapat dibagi menjadi: 

1. Sirkulasi Linier : 

 
Gambar 4.14 Sirkulasi Linier 

Sumber : olahan pribadi 

2. Sirkulasi Radial : 

 
Gambar 4.15 Sirkulasi radial 

Sumber : olahan pribadi 

3. Sirkulasi Spiral : 

 
Gambar 4.16 Sirkulasi spiral 

Sumber : olahan pribadi 

 

 

 

 

4. Sirkulasi Grid : 

 
Gambar 4.17 Sirkulasi grid 

Sumber : olahan pribadi 

 

5. Sirkulasi Network : 
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Gambar 4.18 Sirkulasi network 

Sumber : olahan pribadi 

 

Penerapan disain: 

• U tuk sirkulasi ertikal dipakai tangga dan lift karena bangunan bertingkat tinggi. 

• Pola sirkulasi luar a gu a  ya g aik u tuk Asra a Mahasis aUniversitas Bina 

Nusantara ini adalah dengan penggabungan pola radial dan pola linier, yang 

dimana untuk sirkulasi pola radial diletakkan pada plaza sebagai titik bersama dan 

dibantu sirkulasi pola linier untuk memberikan kesan yang tidak monoton dan 

tidak membingungkan. 

• Sirkulasi dala  a gu a  Asra a Mahasis a ya g aik adalah de ga  pola 

linier untuk memudahkan pencapaian dan terarah. 

 

4.8 Analisa Sistem Struktur dan Modul 

Hal-hal yang harus diperhatikan dalam pemilihan penggunaan struktur adalah: 

 Keadaan kepadatan tanah pada tapak. 

 Ketinggian bangunan. 

 Faktor ekonomi (biaya, waktu, bahan). 

 Fungsi dari bangunan yang akan digunakan. 

 Faktor teknis dan persyaratan bangunan, seperti kestabilan, kekokohan dan 

keamanaanya. 

 Bentuk bangunan yang akan dirancang. 

Secara garis besar struktur bangunan dapat dibagi menjadi 2 bagian, yaitu sub 

struktur dan upper struktur. 

 

1. Sub Struktur. 

Adalah struktur pada bagian paling bawah pada bangunan yang berfungsi sebagai 

penyalur beban dari struktur ke dalam tanah. Dalam menentukan jenis sub stuktur 

yang akan digunakan nantinya ada beberapa pertimbangan, yaitu: 

• Ko disi da  karateristik ta ah sete pat, serta kedala a  ta ah keras. 
• Be a  ya g dipikul da  ju lah la tai ya g digu aka .  
Beberapa alternatif pondasi yang ada: 

No Jenis Pondasi Keuntungan  Kerugian 

1 Bor Pile  Beban yang ditahanbesar 

 Tidak menggangu lingkungan 

pada saat 

pembuatan 

 Perakitan memakan waktu 

cukup lama 

 Biaya lebih tinggi 

2 Tiang pancang  Proses pemasangan lebih 

cepat 

 Dapat menahan beban yang 

besar 

 Menimbulkan getaran pada 

lingkungan sekitar pada saat 

pemasangan 

 Biaya angkut 
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 Tidak perlu dibuat ditempat 

(prefabrikasi) 

3 Rahit • Kekuata  da  sta ilitas ukup 
baik terhadap g empa 

• Me a faatka  daya duku g 
tanah 

 Ruang pada pondasi dapat 

digunakan untuk utilitas. 

 Pelaksanaan relative 

sulit 

 Boros dalam penggunaan 

material 

Penerapan desain: 

Pondasi tiang bor (bored pile) merupakan pondasi yang cocok untuk Asrama 

Mahasiswa Universitas Bina Nusantara ini karena letaknya di kawasan penduduk 

sehingga tidak menimbulkan kebisingan saat pengerjaan dan memiliki kekuatan 

daya pikul yang besar 

 

2. Upper Struktur. 

Merupakan struktur pada bagian atas bangunan (setelah pondasi), berupa badan 

dan atap bangunan yang berfungsi untuk menyalurkan beban ke sub struktur. 

Struktur Badan Bangunan mempunyai kriteria: cukup kaku, efisien dalam 

perencanaan dan pengulangan bentuk, bentang lebar dalam keperluan ruang. 

Jenis yang cocok dan dapat digunakan: 

Jenis Struktur Kelebihan Kekurangan Gambar 

Struktur Rangka 

Kaku (Portal) 

Terdiri atas dua 

unsur, yaitu kolom 

dan balok. 

o Kekuatan cukup, 

o Fleksibel dalam 

mengubah tata 

ruang dalam 

(bentangdapat 

besar), 

o Kesan yang 

didapat sederhana 

dan 

praktis, 

o Mempunyai sifat 

lentur terhadap 

gempa. 

o Jarak antar kolom 

relative kecil. 

o Dapat 

menimbulkan 

lendutan yang 

besar. 

 
Gambar 4.19 rangka 

portal 
Sumber : olahan pribadi 

 

Struktur Dinding 

Pemikul (shear 

wall) 

Menggunakan 

dinding 

sebagai unsur 

pemikul 

beban dari atap. 

o Kekuatan cukup 

tinggi, 

o Ruangan yang 

dihasilkan bebas 

kolom 

o Dapat meredam 

kebisingan. 

o Kurang fleksibel 

dalam tata ruang. 

o Pemakaian tanah 

yang boros. 

o Kurang lentur 

dalam menghadapai 

gempa. 
 

Gambar 4.20 rshear wall 
Sumber : olahan pribadi 

 

 

Penerapan desain: 

Dari kedua jenis diatas dapat digunakan dalam desain. 
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3. Atap Bangunan. 

Bentuk atap bangunan dibagi menjadi dua macam : 

 

Atap datar : Tahan api, Pelaksanaan memakan biaya tidak murah, Bila tidak dibuat 

dengan baik, beton didaerah tropis lembab dapat retak, Tidak sesuai untuk daerah 

beriklim tropis lembab. 

 

Atap Miring : Sesuai untuk daerah tropis lembab. 

 

Sistem pembalokan yang umum dipakai/ dikenal, yaitu : 

- Flat Slab : 

Pelat dua arah yang tidak ditumpu oleh balok tetapi langsung oleh kolom, dengan 

penebalan disekeliling kolom atau kepala kolom sehingga dapat memikul gaya 

geser atau momen lentur yang lebih besar. 

- Flat plate : 

Pelat dua arah yang tidak ditumpu oleh balok tetapi langsung oleh kolom, tanpa 

penebalan disekelilingkolom atau kepala kolom sehingga beban vertical langsung 

dipikul oleh kolom dari segala arah. 

 

- Pembalokan rusuk satu arah. 

Pelat rusuk satu arah ditumpu oleh rusuk, anak balok yang jarak satu sama lainnya 

sangat berdekatan, sehingga secara visual hampir sama dengan pelat satu arah. 

- Pembalokan satu arah : 

Pelat satu arah yang yang ditumpu oleh balok anak yang ditempatkan sejajar satu 

dengan yang lain, dan perhitungan pelat dapat dianggap sebagai balok tipis yang 

ditumpu oleh banyak tumpuan. 

 

Penerapan desain : 

Bangunan asrama mahasiswa Universitas Bina Nusantara ini menggunakan system 

pembalokan two way slab dua arah dan menggunakan struktur atap miring untuk 

system sistem struktur atas (sesuai dengan arsitektur tropis) 

 

4.9 Analisa Ruang Luar. 

Maksud dan tujuan dari penataan ruang luar ini adalah untuk dapat menciptakan 

dan mengolah sebuah lingkungan luar pada sebuah bangunan dimana kegiatan 

dan elemen-elemen yang berada didalamnya mendukung keberadaan bangunan 

yang berada didalamnya khususnya disini adalah sebuah Asrama Mahasiswa 

Universitas Bina Nusantara. Hal-hal yang harus dipertimbangkan dalam 

perencanaan tata ruang luar pada sebuah asrama mahasiswa ini adalah: 

 

 Pengolahan ruang luar yang jelas dimana digunakan sebagai sirkulasi kendaraan 

ataupun tempat untuk kegiatan penghuni. 

 Pengolahan tata ruang luar haruslah dapat menyokong atau mensuport kegiatan 

yang berada pada bangunan didalamnya. 



76 

 

 Pengolahan tata ruang luar haruslah memberikan penghijauan dan memberikan 

kesegaran baik untuk bangunan itu sendiri maupun untuk lingkungan sekitarnya. 

 Penggunaan elemen-elemen yang berhubungan dengan bentuk bangunan, 

sehingga dapat menimbulkan sebuah ikatan antara bangunan dengan ruang 

luarnya. 

 

Pengolahan tata ruang luar dalam jenis penggunaanya dibagi menjadi 2 bagian 

yaitu: 

 Ruang luar aktif 

Dimana didalamnya terdapat kegiataan manusia yang mensuport bangunan 

asrama mahasiswa seperti penyediaan lahan parkir bagi penghuni, pengelola dan, 

pengunjung baik untuk kendaraan beroda empat maupun kendaraan beroda dua . 

Sistem parkir yang digunakan adalah: 

- Sistem parkir 90º 

 
Gambar 4.21 sistem parkir 90 

Sumber : olahan pribadi 

- Sistem Parkir 45º 

 
Gambar 4.22 sistem parkir 45 

Sumber : olahan pribadi 

 Ruang luar pasif 

Merupakan sebuah olahan dari ruang luar yang tidak terdapat kegiatan manusia 

didalamnya. Pada ruang luar pasif ini biasanya dimanfaatkan sebagai: 

 Mengurangi pengerasan dengan cara penghijauan lahan. 

 Penanaman tumbuhan sebagai barrier kebisingan yang ditimbulkan lingkungan 

sekitar agar tidak masuk ke dalam lingkungan hunian. 

 Sebagai penempatan resapan-resapan air. 

 Perletakan elemen-elemen seperti lampu sebagai penerangan. 

 

 

 

 

SRP

B O R

L

a1

a2

Bp

Lp

Keterangan :

B = lebar kendaraan R = jarak bebas samping

L = panjang kendaraan Bp = lebar minimum SRP

O = lebar bukaan pintu Lp = panjang minium SRP

a1/a2 = jarak bebas depan/belakang

A

B

C

DE

BB
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4.10 Analisa Penunjang Lainnya 

Analisa Sistem Penghawaan. 

Sistem penghawaan pada bangunan Asrama Mahasiswa, yang akan dirancang ini 

memiliki 2 jenis yaitu: 

• Sistem dengan Penghawaan Alami  

Sistem penghawaan ini berkerja dengan cara memasukkan udara dari luar 

kedalam dan dari dalam keluar bangunan, sebagai pergantian udara kotor dan 

udara bersih kedalam bangunan . Dengan menggunakan sistem bukaan – bukaan 

jendela atau disebut juga sistem cross ventilation. Dengan pemanfaatan  

penghawaan alami pada bangunan ini diharapkan dapat mengurangi biaya listrik 

yang terbuang. Pemanfaatan cross ventilation ini juga diterapkan atau 

diaplikasikan kedalam bangunan seperti untuk ruangan yang besar, dan ruangan 

service, dan juga ruangan utilitas lainnya. 

 

• Siste  de ga  Pe gha aa  Buata  

Pilihan sistem penghawaan buatan ini adalah dengan menggunakan dengan mesin 

Pendingin ( AC ) yang dimana untuk menghasilkan pendinginan yang efektif dan 

ekomonis, biasanya ini tidak dapat dihindari. Karena itu pertimbangan ekonomis 

dan instalasi penyejuk udara ini merupakan pilihan didalam bangunan Asrama 

Mahasiswa ini walaupun biaya , arus listrik tinggi. 

 

Pada sistem penghawaan buatan tidak diberikan pada setiap ruangan. Pemberian 

pendingin hawa ini akan diberikan bila ruangan tersebut yang memang 

memerlukannya. 

Ciri – ciri ruang yang memerlukan penghawaan buatan ini : 

• Ada ya peralata  ya g e erluka  pe di gi  ha a i i,seperti alat – alat 

elektronik. 

• Rua ga  ya g e erluka  kete a ga , ta pa diga ggu akti itas dari luar. 

• Rua g ya g ersifat pri at. 
• Da  se agai ya. 
 

Analisa Sistem Pencegah Kebakaran. 

Menggunakan alat pemadam kebakaran yang mudah dijangkau dan dapat 

dilakukan oleh siapa saja. Peralatan yang dapat digunakan antara lain: 

• Heat Dete tor 

Suatu alat untuk mendeteksi panas seperti suhu atau temperature. 

• S oke Dete tor 

Suatu alat untuk mendeteksi asap bila terjadi kebakaran.atau pun yang timbulkan 

dari hal seperti : asap rokok, asap pembakaran kertas, sampah dan sebagainya. 

• Fla e Dete tor 

Suatu alat untuk mendeteksi lidah api seperti terjadinya kebakaran. 

• Titik Pa ggil Ma ual TPM  

TPM yang digunakan adalah suatu alat berupa tombol yang ditekan secara manual 

jika terjadi suatu kebakaran. 

• La pu Darurat 



78 

 

Suatu alat berupa lampu yang akan menyala begitu alarm aktif dengan kata lain 

sebagai petanda darurat bila terjadi sesuatu. Biasanya pada lampu ini berwarna 

merah atau kuning. 

• Siste  Ko u ikasi Darurat 

Sistem ini akan mematikan sarana yang ada secara otomatis jika terjadi kebakaran. 

Contohnya lift akan tidak berfungsi jika sistem mendeteksi terjadinya kebakaran. 

• Petu juk Arah Keluar 

Dipasang di sepanjang jalur sirkulasi, koridor pintu darurat, dan pintu 

keluar. 

• Sprinkler 

Alat untuk memadamkan api dengan cara menyemprotkan air atau bahan 

pemadam lainnya seperti gas tertentu. Radius yang dapat dijangkau adalah 25 

m2/unit 

• Hidra  ke akara  

Radius pelayanan adalah 30 m2/unit 

• Pe ada  Ri ga  

Alat pemadam dengan cara disemprot dan pada alat pemadam kebakaran ini 

berisikan bahan kimia yang dapat digunakan mematikan api bila terjadi kebakaran 

dan alat ini pun dapat dibawa. 

 

Sistem Jaringan Air Bersih. 

Kebutuhan akan air bersih untuk ruang – ruang seperti kamar mandi, toilet, 

pantry, musholla, dan kantin . Air bersih untuk Asrama Mahasiswa Universitas Bina 

Nusantara ini dirancang dari PAM dan Deep Well. Dimana sistem penyaluran air 

bersih ada 2 yaitu dengan tangki atas dan tangki di bawah. 

 

Sistem Kelebihan Kekurangan 

Tangki atas Hemat energi, Hanya perlu 

pompa bila tangki atas kosong 

Bila listrik mati, kran masih bisa 

mengalir Karen ada persediaan 

tangki atas 

Bila satu kran terbuka, tekanan 

kran lainnya berkurang Sehingga 

untuk pemeraataan tekanannya 

diperlukan joky pump, menambah 

beban struktur 

Tangki bawah Tanpa ruang atas Tekanan sama 

karena memakai pompa 

Bila listrik mati, maka air tidak 

dapat mengalir, Boros listrik, 

karena setiap start menggunakan 

tenaga yang cukup besar. 
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Jalur Sistem air bersih : 

 

Gambar 4.23 Skema jalur Jaringan Air bersih 

Sumber : Analisa Pribadi 

Sistem Jaringan Air Kotor 

Sumber limbah air kotor berasal dari pembuangan air lavatory, pantry, musholla 

dan air hujan yang dialirkan menuju sumur resapan dan riol kota. Adapula yang 

dinamakan air bekas pakai (greywater), antara lain adalah air wastafel, shower, air 

bekas cuci pakaian, cuci piring, atau peralatan memasak. Untuk limbah padat 

dialirkan menuju septictank, kemudian dialirkan ke sumur peresapan dan secara 

alamiah meresap ke dalam tanah. 

 

 

Gambar 4.24 Skema Sistem Jaringan Air Kotor 

Sumber : Analisa Pribadi 

Terdapat pengolahan khusus dalam sistem pembuangan air bekas, yaitu dengan 

cara membuat instalasi Sistem Pengolahan Air Limbah (SPAL). Air limbah ini dapat 

digunakan untuk mencuci mobil dan menyiram tanaman. Instalasi dijelaskan 

sebagai berikut 

 

Gambar 4.24 Skema Sistem Sistem Pengolahan Air 

Sumber : Analisa Pribadi 

 

 

 

 

Bak penampung 

inlet 
Sand Filter Water 

treatment 

Bak penampung 

outlet Ruang 

pompa 

Air untuk 

dipakai 

lagi 

Air bekas 

Limbah 

Limbah Padat Peresapan 

Riol Limbah Cair 

Air Hujan 

Septictank 

Saluran Drainase 

Talang Air 
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System Keamanan 

Sistem pengamanan bangunan yang digunakan menggunakan teknologi seperti 

CCTV dan Sistem Automasi Bangunan (BAS) yang dapat mengurangi bahaya seperti 

kebakaran, penyusupan, kebocoran gas dan api. Di samping itu penggunaan BAS 

juga dapat mengoptimalisasi penggunaan listrik pada bangunan.CCTV digunakan 

untuk memonitoring/ mengawasi keadaan dan kegiatan di lokasi yang terpasang 

kamera CCTV Sistem keamanan yang akan digunakan adalah Building Automated 

System (BAS) dengan adanya CCTV, fire detector alarm dan access card untuk 

digunakan pada ruang-ruang tertentu dengan akses khusus. 

 

Sistem listrik utama dari PLN yang kemudian disalurkan memlalui gardu utama dan 

dialirkan keruang – ruang panel listrik tiap massa bangunan kemudian baru 

disalurkan keruang – ruang.  Sumber listrik cadangan akan diperoleh dari genset 

yang digunakan bila aliran listrik putus . Penggunaan listrik pada malam hari dii 

Asrama Mahasiswa Universitas Bina Nusantara ini menggunakan listrik sampai 

dengan 24 jam non stop terutama pada waktu pagi hari dengan aktivitas istirahat, 

makan, belajar, dan pada waktu malam hari untuk tidur 

 

 

Gambar 4.25 Skema Sistem Sistem Kelistrikan 

Sumber : Analisa Pribadi 

 

Analisa Sistem Sampah. 

Sampah sangat penting didalam sebagai persyaratan dasar untuk setiap 

pengembangan suatu pemukiman atau bangunan, dengan demikian hal – hal 

penyiapan sebuah sistem pembuangan sampah harus dapat yang efesien dan 

higenis. 

 

Sistem dan Solusinya ; 

Sampah-sampah dari setiap unit bangunan dikumpulkan pada satu tempat dimana 

disediakan sebuah kontainer sampah sebelum diambil oleh truk sampah. Pada 

pengelola asrama mahasiswa mewajibkan para penghuninya untuk memisahkan. 

antara sampah organik dengan sampah anorganik. Sehingga memudahkan proses 

pembuangan sampah dan juga mempermudah proses pendauran ulang limbah 

buangan. Dengan penerapan sistem ini maka secara tidak langsung dapat 

membantu kelestarian lingkungan hidup. Dibawah ini merupakan diagram proses 

pengangkutan sampah dari unit sampai ke tempat pembuangan akhir 
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Gambar 4.26 Skema Sistem Sistem Alur Sampah 

Sumber : Analisa Pribadi 

System Penangkal Petir 

Ada 3 jenis sistem penangkal petir yang dikenal, antara lain: 

 Sistem Konvensional atau Franklin 

Batang yang runcing dari bahan copper spit dipasang paling atasdan dihubungkan 

dengan batang tembaga menuju ke elektrodayang ditanahkan. Sistem ini cukup 

praktis dan biayanya murah,tetapi jangkauannya terbatas.Namun demikian sistem 

inimerupakan penangkal petir non radioaktif sehingga tidakmembahayakan 

lingkungan sekitar. 

 Sistem Sangkar Faraday 

Sistem ini merupakan system penangkal petir yang biasadigunakan di 

Indonesia.Bentuknya berupa tiang setinggi 30cm,kemudian dihubungkan dengan 

kawat menuju keground.Memiliki jangkauan yang luas. 

 Sistem Radioaktif atau Sistem Thomas 

Sistem ini baik sekali untuk bangunan tinggi danbesar.Pemasangan tidak perlu 

dibuat tinggi karena systempayung yang digunakan dapat 

melindunginya.Bentanganperlindungan yang cukup besar sehingga dalam satu 

bangunancukup menggunakan satu tempat penangkal petir.Namun sifat menolak 

petir membahayakanlingkungan sekitar 

 


