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 RINGKASAN 

 

Nada Cholid Zubaidi, Jurusan Arsitektur, Fakultas Teknik Universitas Brawijaya, 

Januari 2015, Fasade Bangunan Ruko Pecinan di Koridor Jalan Panggung Surabaya, 

Dosen Pembimbing: Prof.Ir.Antariksa.,M.Eng.,Ph.D dan Noviani Suryasari ST., MT. 

Koridor jalan Panggung Surabaya merupakan salah satu koridor di kawasan kota lama 

Surabaya, koridor ini menjadi khas saat kita melihat tampilan bangunannya yang masih 

banyak ditemukan bangunan lama. Ciri khas koridor ini ialah terdapatnya ruko pecinan, 

objek ruko dan bangunan fungsi lainnya yang menjadi amatan dalam bahasan skripsi ini 

ialah pada fasade bangunan. Penjabaran mengenai fasade bangunan merupakan analisis 

mengenai skala unit bangunan, hasil dari analisis skala unit bangunan digunakan untuk 

penjabaran mengenai skala antar bangunan atau koridor tersebut. 

 Tujuan penulisan skripsi ini ialah mempertahankan tampilan fasade bangunan yang 

berada pada koridor jalan Panggung Surabaya sehingga karakter visual yang ada pada 

bangunan di koridor Jalan Panggung tetap dapat menciptakan suasana yang khas pada 

koridor itu sendiri. Mengingat terdapatnya bangunan yang telah berganti dengan 

bangunan baru yang cenderung tidak selaras dengan karakter visual fasade pada koridor, 

diharapkan penulisan ini dapat membantu menyelesaikan masalah yang telah 

disebutkan.  

Kata Kunci: Fasade Bangunan, Gaya, Pecinan, Koridor 
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SUMMARY 

 

 

Nada Cholid Zubaidi, Department of Architecture, Faculty of Engineering, University 

of Brawijaya, in January 2015, building facade of Chinatown’s shophouse in corridor of 

Panggung street Surabaya, Academic Supervisor: Prof.Ir.Antariksa., M.Eng., Ph.D., and 

Noviani Suryasari ST., MT . 

Corridor of Panggung street Surabaya is one of the corridors in the old town area of 

Surabaya, this corridor to be typical when we see the buildings that are still many old 

buildings. Characteristic of this corridor is the presence of Chinatown shophouse, 

shophouse objects and other functions of the building that became observations in the 

discussion of this paper is on the building facade. Elaboration of the building facade is 

an analysis of the scale of building units, the results of the analysis scale building units 

used for the elaboration of the scale between buildings or corridors. 

  The purpose of this thesis is to maintain the look of the facade of the building that is on 

the road corridor of Panggung street Surabaya so that existing visual character of the 

building on corridor of Panggung street Surabaya still can create an atmosphere that is 

typical of the corridor itself. Given the presence of the building which has been replaced 

by a new building that tend not aligned with the visual character of the facade on the 

corridor, it is hoped this paper can help resolve the issues that have been mentioned. 

Keywords: Building facade, Style, Chinatown, Corridor 
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