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BAB III 

METODE PERANCANGAN 

 

 

Berdasarkan rumusan masalah yang diangkat yaitu bagaimana menerapkan 

konsep elemen-elemen akustika dalam menanggapi gangguan dari luar ruangan maka 

perlu langkah-langkah untuk menjawab rumusan masalah. 

 

3.1. Tahap Metode Perancangan 

3.1.1. Metode umum 

Penyusunan skripsi ini berawal dari isu peningkatan aktivitas MICE yang 

semakin meningkat tiap tahunnya serta isu perencanaan wilayah sekitar Bandara Juanda 

sebagai Kota Bandara, yaitu peruntukan lahan sebagai sarana penunjang perekonomian 

seperti hotel, mal, dan convention centre. Maka dari itu, convention centre menjadi 

objek yang dipilih. Berdasarkan  lokasi perancangan yang berada di sekitar Bandara 

Juanda maka kenyamanan audio menjadi permasalahan utama terutama yang 

diakibatkan dari bising pesawat terbang. 

Penyusunan skripsi ini menggunakan metode deskriptif-analitik. Berawal dari 

menguraikan latar belakang masalah, mengidentifikasi permasalahan dari isu-isu yang 

ada sehingga muncul rumusan masalah. Kemudian untuk memfokuskan permasalahan 

yang akan diselesaikan maka menentukan batasan masalah. Proses ini dipaparkan secara 

deskriptif. 

Tahap selanjutnya adalah pengumpulan data. Pengumpulan data adalah proses 

setelah memaparkan dari keseluruhan permasalahan. Sumber data diperoleh dari data 

primer dan data sekunder yang bertujuan untuk menguatkan dan proses perancangan. 

Studi komparasi dan studi terdahulu berkaitan dengan objek sejenis juga dipaparkan. 

Dari tahap pengumpulan data kemudian melakukan analisis untuk mengetahui 

kapasitas ruang yang dibutuhkan serta persyaratan ruang untuk mendapatkan 

kenyamanan audio yang diinginkan. 

Dari tahap analisis maka muncul sintesa berupa konsep yang kemudian 

diterapkan untuk menjadi sebuah desain. 
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3.1.2. Lokasi studi 

Lokasi yang terpilih sebagai lokasi perancangan berada di Jalan Raya Juanda 

Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Koordinat lokasi 7
o
22’11” LS dan 

112
o
45’79” BT. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

3.1.3. Pengumpulan data 

1. Data primer 

Berupa data eksisting tapak berupa lokasi, luasan area, kondisi geografis, utilitas 

kawasan dan terutama data kebisingan yang diterima oleh tapak akibat bising 

lingkungan dan bising akibat pesawat. Data yang diperlukan berupa besar kebisingan 

(dB) dan waktu kebisingan yang terjadi paling tinggi. Data berupa decibel diperoleh 

dengan menggunakan Sound Level Meter. Dengan merk Lutron SL-4010. 

 

BANDARA  JUANDA 

A 

B 

Gambar 3.1. (A) lokasi tapak terpilih 

(B) peta persil Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo – Jawa Timur 
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Pengumpulan data juga berupa dokumentasi baik berupa data tapak maupun foto 

eksisting. Dan juga data tapak dari instansi pemerintahan berupa site regulasi, RTRW 

dan sebagainya. Data-data tersebut digunakan sebagai pedoman dalam merancang. Site 

regulasi berisi tentang tata guna lahan, persyaratan luasan daerah terbangun dan yang 

tidak, ketinggian bangunan, dan lain-lainnya. 

 

2. Data Sekunder 

Berupa studi literatur, studi komparasi maupun studi terdahulu. Adapun data 

yang dicari berupa: 

a. Penentuan kapasitas pelaku  

b. Kebutuhan ruang serta besaran ruang 

c. Studi komparasi objek sejenis  

d. Teori persyaratan akustik ruang dalam untuk speech auditorium 

e. Teori persyaratan akustik luar ruang 

 

3.1.4. Analisa 

Tahap pengembangan desain berupa desain skematik dengan menganalisa 

permasalahan. Tahap analisa yang dilakukan sebagai berikut : 

1. Analisa fungsional 

Yakni tahap menganalisa jumlah pelaku, aktifitas, sehingga mendapatkan kebutuhan 

ruang dan besaran ruang.  

2. Analisa sains bangunan (akustik) 

Yakni tahap menganalisa kebutuhan desain maupun kriteria akustik sesuai dengan 

fungsi yang diwadahi sebagai dasar mendesain. Analisa persyaratan akustik yang 

dilakukan adalah persyaratan akustik untuk ruang dalam dan luar karena 

permasalahan audio berasal dari lingkungan dan jumlah pengguna dalam ruang. 

 

Gambar 3.2. Alat ukur Sound Level Meter 
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3. Analisa lingkungan  

Tahap menganalisa lingkungan dengan memperhatikan aspek-aspek elemen kota. 

Dimulai dari rencana tata guna lahan, bangunan eksisting, adanya ruang terbuka, 

sanitasi dan drainase, aktivitas pendukung, sirkulasi dan parkir, peletakkan signage, 

dan sebagainya. 

4. Analisa tapak 

Tahap menganalisa kondisi tapak, dari mulai luasan tapak, kondisi iklim, utilitas, 

vegetasi, dan yang terutama analisa kebisingan. Tahap menganalisa kebisingan 

dengan mengetahui beban tingkat kebisingan yang ada di tapak. Kemudian 

dibandingkan dengan tingkat kebisingan yang diperbolehkan terjadi untuk speech 

auditorium untuk memperoleh selisih tingkat bunyi atau kebisingan yang harus 

direduksi. 

5. Analisa bentuk bangunan (estetika) 

Tahap menganalisa bentuk bangunan yang diharapkan sesuai dengan fungsi 

bangunan convention centre. Selain museum, maupun bandara, bangunan convention 

centre sangat umum dijadikan bangunan simbolik bagi wilayah itu sendiri. Sehingga 

pendekatan yang digunakan berupa analogy design (design by analogy) dengan 

metoda transformasi.  

6. Analisa teknologi (struktur dan material) 

Tahap lanjutan dari analisa bentuk bangunan dengan menganalisa sistem struktur 

maupun material yang sesuai dengan bentuk bangunan yang diharapkan. 

 

3.1.5. Sintesa 

Yakni tahap lanjutan dari analisa berupa konsep yang kemudian diterapkan 

dalam bentuk desain.  

Dalam mengetahui penyelesaian audio berjalan dengan baik, maka perlu 

mengetahui waktu dengung yang diperoleh dari penerapan material dan penurunan 

tingkat bunyi dengan perhitungan – perhitungan yang tertera pada halaman  29 – 31. 

 

3.2. Jenis Metode Perancangan 

Dari tahap metode perancangan didapati metode yang digunakan berupa metode 

kuantitatif dan kualitatif. 

Metode kuantitatif dilakukan untuk tujuan mendapat hasil secara obyektif. 

Metode ini digunakan pada saat pengumpulan data yakni dengan mencatat besar suara 
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(dB) yang ada pada tapak. Hal tersebut dilakukan untuk mengetahui seberapa besar 

suara yang harus direduksi untuk mendapatkan kekuatan suara (dB) yang diinginkan 

atau diperbolehkan hadir dalam ruang pertemuan. 

Metode kualitatif  dilakukan untuk mengolah data dengan cara menganalisis 

fungsi, persyaratan akustik ruang luar dan dalam serta utilitas. Dengan menerapkan 

hasil analisa teori maupun penelitian ke dalam desain yang bertujuan untuk 

menyelesaikan permasalahan yang dihadapi yakni speech auditorium yang dapat 

memenuhi kenyamanan audio dengan lebih menekankan pada konsep desain akustika 

yang baik (natural acoustic system) seperti penentuan bentuk layout, bentuk bangunan, 

jenis material dan sebagainya. 
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Data primer 
Data Primer : 

 Menentukan lokasi. 

 Mendata eksisting tapak (luas area, utilitas, 

kondisi geografis, tingkat kebisingan. 

 Mengukur kebisingan dengan menentukan 

titik-titik pengukuran dan diuji pada saat 

terjadi sumber bising terbesar (pesawat 

terbang). 

 Data site regulasi, RTRW 

Alat : 

 Sound Level Meter atau aplikasi pengukur 

kebisingan di smartphone 

Hasil yang diharapkan : 

 Lokasi perancangan. 

 Data tapak (luas, batas-batas area, 

kondisi geografis, besar kebisingan 

(dB)). 

 Mengetahui bagian dari area yang 

memiliki ketenangan lebih tinggi 

dengan tujuan untuk menentukan 

zoning ruang. 

 Luasan KDB dan RTH, tata guna 

lahan, ketinggian bangunan. 

 

Data Sekunder : 

 Tinjauan teori : convention centre, persyaratan 

akustik ruang dalam dan ruang luar, struktur. 

 Studi komparasi objek sejenis. 

 Studi terdahulu (penelitian sebelumnya). 

KRITERIA DESAIN 

Kapasitas orang, program ruang, organisasi 

ruang, denah ruang, bentuk ruang dalam 

(plafon, lantai, dinding), penataan layout, 

bentuk bangunan (atap, selimut bangunan), 

soundscapes. 

Tahap pengembangan desain: 

DATA + KRITERIA DESAIN 

Analisa fungsional, akustika bangunan, lingkungan, 

tapak, teknologi (struktur dan utilitas). 

TINJAUAN TEORI 

+ 

STUDI TERDAHULU 

PENGUMPULAN DATA 

Data sekunder 

ANALISA 

SINTESA 

berupa rancangan 

CONVENTION CENTRE DI KAWASAN 

BANDARA JUANDA 
Gambar 3.3. Alur metode perancangan 


