
BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1.  Latar Belakang 

 Kedelai merupakan bahan baku yang sangat diperlukan dalam pembuatan tahu, 

tempe, kecap, tauco dan lain-lain, yang merupakan sumber protein dan lemak nabati, 

karena di dalam kedelai mengandung 35-50 % Protein, 30-35 % Lemak dan 34,8 % 

Karbohidrat. Disamping itu kedelai juga mengandung komposisi sebanding dengan protein 

hewani. Hal inilah yang menyebabkan kedelai menjadi komoditi yang penting, namun saat 

ini kebanyakan para pengusaha makanan berbahan baku kedelai, mengalami hambatan 

laju usaha akibat merosotnya nilai rupiah dan naiknya nilai mata uang dollar. Seperti yang 

dialami oleh Handayani, salah satu pengusaha tahu di Dusun Jetis, Desa Leyangan, Ungaran 

Timur. Untuk mengantisipasinya, Handayani mengubah ukuran tahu ketimbang menaikkan 

harga jual (Tribun Jawa Tengah, 2015). Fenomena ini bisa terjadi karena Jawa Tengah 

masih bergantung pada kedelai impor dibanding kedelai lokal, sehingga harga kedelai 

impor yang mengikuti kenaikan nilai mata uang dollar menyebabkan harga kedelai di Jawa 

Tengah melambung tinggi.  

 

 Menurut Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Ikhwan Sudrajat, kebutuhan 

bahan produksi berupa kedelai di Jawa Tengah cukup tinggi yakni sekitar 500 ribu ton per 

tahun  (Suara Merdeka, 2012). Padahal menurut Dinas Pertanian Jawa Tengah 

mengungkapkan bahwa produksi kedelai di Jawa Tengah hanya berkisar antara 100 ribu 

sampai 200 ribu per ton  (Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa 

Tengah, 2015). Jika dilihat dari segi ketersediaan kedelai, memang produksi kedelai Jawa 

Tengah tidak mencukupi kebutuhan kedelai Jawa Tengah, namun ternyata ada alasan 

mengapa para pengusaha makanan berbahan baku kedelai lebih memilih kedelai impor 

dari pada kedelai lokal. Selain karena ketersediaan kedelai impor yang tidak harus 

menunggu masa panen tiba, kadar air kedelai impor lebih sedikit dibandingkan kedelai 

lokal  (sindonews, 2014) karena kedelai impor sudah dikeringkan menggunakan mesin 

pengering yang tidak bergantung pada cuaca. Sedangkan untuk kedelai lokal, kadar air nya 

masih cukup tinggi dan pengeringan kedelai rata-rata masih bergantung pada cuaca, 

menyebabkan para produsen makanan berbahan baku kedelai lebih memilih kedelai impor 

yang kering untuk selanjutnya diolah menjadi bahan baku makanan, seperti tempe dan 

tahu. 

  Industri makanan berbahan baku kedelai tersebut identik dengan industri 

rumahan, yang jauh dari kelayakan dalam hal infrastruktur, fasilitas produksi, dan proses 

produksi yang higienis. Saat ini produksi tempe, banyak pengrajin yang memanfaatkan 

peralatan bekas, misalnya drum bekas oli yang sudah berkarat, penggunaan kayu bakar 

sebagai bahan bakar yang tidak ramah lingkungan dan lainnya. Karena memang, belum ada 

peralatan standar dan khusus untuk mendukung proses produksi tempe. Kondisi ini 

menjadikan citra tempe sebagai makanan murah, berkualitas rendah dan 

konsumsi rakyat kelas bawah. 

 

 



M. Reza Dwi Surya - 21020112140140 

    1 
 

Grobogan Soybean 
Edu-Tourism Industry 

 

 Mengingat pentingnya peranan kedelai, maka kedelai yang tersedia seyogyanya 

bermutu baik, disamping harus bersih dari kotoran dan benda-benda lain yang 

membahayakan kesehatan manusia. Salah satu usaha untuk menangani komoditi kedelai 

agar diperoleh hasil yang baik adalah melakukan kegiatan pasca panen kedelai mencakup 

kegiatan, pengeringan, pengupasan, pembersihan, dan penyimpanan. Serta memfasilitasi 

produk pengolahan tahu dan tempe dengan peralatan dan ruang / lingkungan yang bersih, 

dan berkualitas baik.  Oleh karena itu, penyusun berusaha untuk merencanakan dan 

merancang suatu ide desain yang diwujudkan dalam Tugas Akhir dengan judul 

“GROBOGAN SOYBEAN EDU-TOURISM INDUSTRY” sebagai solusi atas fenomena yang 

sedang terjadi. 

 

 Diharapkan perencanaan dan perancangan industri edukasi wisata pengolahan 

kacang kedelai ini bisa membantu menyelesaikan permasalahan persaingan dan 

ketersediaan kedelai lokal yang sedang terjadi di Jawa Tengah, serta menjadi prototype dan 

pilot project bagi industri pengolahan tempe dan tahu dengan memperhatikan kebersihan, 

dan mutu yang baik, dan menjadi media edukasi serta tempat pariwisata untuk pihak yang 

terkait langsung (petani kacang kedelai, pengrajin tempe & tahu) maupun bagi para 

masyarakat umum. Serta kelak anggapan “Bangsa Tempe atau Mental Tempe” tidak lagi 

berkonotasi negatif sebagai cerminan mental yang lemah, tetapi 

menjadi simbol/icon produk pangan unik dan menyehatkan, asli dari negeri ini. 
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1.2.  Tujuan dan Sasaran 

a. Tujuan 

Mendapatkan landasan konseptual perencanaan dan perancangan Grobogan 

Soybean Edu-Tourism Industry sebagai solusi jangka panjang pemenuhan kegiatan 

produksi serta wisata edukasi industri yang berbahan dasar kacang kedelai di 

Kabupaten Grobogan. 

 

b. Sasaran 

Tersusunnya usulan langkah – langkah pokok proses (dasar) perencanaan dan 

perancangan Grobogan Soybean Edu-Tourism Industry melalui aspek-aspek panduan 

perancangan dan alur pikir proses penyusunan Landasan Program Perencanaan dan 

Perancangan Arsitektur  (LP3A) dan Desain Grafis yang akan dikerjakan. 

 

1.3.  Manfaat 

a. Subyektif 

 Untuk memenuhi salah satu  persyaratan dalam  menempuh Tugas Akhir sebagai 

ketentuan kelulusan Sarjana (S-1) di Jurusan Arsitektur Fakultas Teknik Universitas 

Diponegoro Semarang dan sebagai acuan proses perencanaan dan  perancangan Desain 

Grafis Arsitektur. 

 

b. Obyektif 

 Dapat menjadi suatu pertimbangan acuan pembuatan laporan perencanaan dan 

perancangan arsitektur (LP3A) bagi para mahasiswa arsitektur yang akan mengikuti 

tugas akhir serta diharapkan dapat menjadi suatu prototype dan pilot project bagi 

industri wisata edukasi kacang kedelai di luar kabupaten Grobogan. 

 

1.4. Ruang Lingkup 

 Lingkup pembahasan dibatasi pada faktor perencanaan fisik yang langsung menuju 

pada lingkup pemikiran arsitektur bangunan Grobogan Soybean Edu-Tourism Industry. 

Hal tersebut meliputi karakter kegiatan dan proses produksi, organisasi dan hubungan 

kerja inter dan antar kegiatan, pendekatan terhadap potensi lingkungan yang 

mendukung kegiatan Pabrik Industri. 

 

1.5.  Metode Pembahasan 

Metode pembahasan yang digunakan dalam penyusunan Laporan Program 

Perencanaan dan Perancangan Arsitektur “Grobogan Soybean Edu-Tourism Industry” ini 

adalah metode deskriptif dan dokumentatif dengan pengumpulan data-data yang diperoleh 

dari : 

 

a. Metode Deskriptif, yaitu dengan melakukan pengumpulan data. Pengumpulan data 

dilakukan dengan cara: studi pustaka/studi literatur, data dari instansi terkait, wawancara 

dengan narasumber, observasi lapangan serta browsing internet. 
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b. Metode Dokumentatif, yaitu mendokumentasikan data yang menjadi bahan penyusunan 

penulisan ini. Cara pendokumentasian data adalah dengan memperoleh gambar visual dari 

foto-foto yang di hasilkan. 

c. Metode Komparatif, yaitu dengan mengadakan studi banding terhadap fasilitas pengolahan 

bahan baku di suatu kota yang sudah ada.  

 

Dari data - data yang telah terkumpul, dilakukan identifikasi dan analisa untuk memperoleh 

gambaran yang cukup lengkap mengenai karakteristik dan kondisi yang ada, sehingga dapat 

tersusun suatu Landasan Program Perencanaan dan Perancangan Arsitektur “Grobogan 

Soybean Edu-Tourism Industry”. 

 

1.6.  Sistematika Pembahasan 

 Secara garis besar sistematika dalam penyusunan Landasan Program Perencananaan 

dan Perancangan Arsitektur “Grobogan Soybean Edu-Tourism Industry” ini adalah : 

BAB I PENDAHULUAN  

Berisi tentang latar belakang, tujuan dan sasaran, manfaat, metode pembahasan dan 

sistematika pembahasan. 

 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA  

Berisi tentang tinjauan umum Industri Pengeringan dan Pengolahan Kedelai, serta tinjauan 

penekanan desain dan studi banding. 

 

BAB III TINJAUAN LOKASI 

Berisi tentang tinjauan umum kabupaten Grobogan berupa data-data fisik dan nonfisik  

 

BAB IV PENDEKATAN PROGRAM PERENCANAAN DAN PERANCANGAN  

Berisi tentang kajian analisis perencanaan, kajian aspek fungsional dan kontekstual, kriteria 

lokasi, kebutuhan luas tapak, karakter dan persyaratan bangunan, kajian analisis 

perancangan, hasil, program ruang dan konsep dasar perancangan, dan karakter tapak 

terpilih. 

 

BAB V PROGRAM PERENCANAAN DAN PERANCANGAN 

Berisi tentang rumusan dari hasil kajian analisis yang dilakukan dan disusun berupa: 

Program ruang dan konsep dasar perencanaan, yang akan menjadi landasan proses 

selanjutnya yaitu eksplorasi dan grafis. 
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1.7 Alur Pikir  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

LATAR BELAKANG 
Aktualita  
1. Kebutuhan akan kacang kedelai yang siap di olah di Jawa Tengah sangat tinggi dan ketersediaan 

kacang kedelai lokal yang siap olah (sudah kering) di Jawa Tengah masih kurang, sehingga masih 
bergantung pada kacang kedelai impor. 

2. Jawa Tengah merupakan provinsi terbesar kedua di Indonesia dalam produksi kacang kedelai dan 
kabupaten Grobogan merupakan kabupaten di Jawa Tengah dengan tingkat produksi kacang 
kedelai paling tinggi 

3. Proses penanganan pasca panen kedelai lokal masih dengan metode-metode tradisional,sehingga 
memakan waktu yang lama sehingga proses produksi kurang efisien  dan maksimal. 

4. Nilai kedelai lokal yang merosot dibandingkan  dengan kedelai import yang melejit, sehingga 
banyak petani yang kapok dan pengrajin tahu/tempe yang merugi 

5. Banyak pengrajin yang memanfaatkan peralatan bekas untuk produksi, serta lingkungan kerja 
yang kurang bersih dan sehat. 
 

Urgensi 
Dibutuhkan sentra pengeringan dan pengolahan kacang kedelai di kabupaten Grobogan sebagai 
percontohan dan perintis fasilitas kegiatan pasca panen dan pengolahan yang efektif, efisien, dan 
menghasilkan kualitas produk yang tinggi, untuk kabupaten-kabupaten di Jawa Tengah, maupun skala 
Nasional. 
 
Originalitas 
Membuat Industri Wisata Edukasi Pengolahan Kacang Kedelai untuk membantu menyelesaikan 
permasalahan ketergantungan impor dan ketersediaan kedelai lokal yang sedang terjadi, serta menjadi 
prototype dan pilot project bagi industri pengolahan tempe dan tahu dengan memperhatikan 
kebersihan, dan mutu yang baik, dan menjadi media edukasi untuk pihak yang terkait langsung (petani 
kacang kedelai, pengrajin tempe & tahu) maupun bagi para masyarakat umum. Serta kelak 
mematahkan anggapan “Bangsa Tempe atau Mental Tempe” yang berkonotasi negatif 
sebagai cerminan mental yang lemah, tetapi agar menjadi simbol/icon produk pangan 
unik dan menyehatkan, asli dari negeri ini. 

Data + Pustaka 
Studi banding, survey lapangan, landasan teori, studi literatur, 

tinjauan umum. 

 

Konsep Dasar dan Program Perencanaan dan Perancangan 

Grobogan Soybean Edu-Tourism Industry 

Analisa 
Pendekatan Program Perencanaan dan Perancangan 

Arsitektur yang mengacu pada aspek - aspek kontekstual, 
fungsional, arsitektural, teknis, dan kinerja. 


