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BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Tinjauan Umum 

4.1.1 Tinjauan Umum Kota Surabaya 

Kota Surabaya merupakan ibu kota Provinsi Jawa Timur dan kota metropolitan 

terbesar kedua di Indonesia setelah Jakarta. Kota Surabaya terletak di pantai utara Pulau 

Jawa bagian timur dan berhadapan dengan Selat Madura dan laut Jawa. 

Iklim kota Surabaya ini terbilang cukup panas, karena kota Surabaya terletak pada 

ketinggian antara 3-8 meter di atas permukaan air laut, sedangkan sisanya merupakan 

daerah perbukitan. Kota Surabaya secara geografis berada pada 07˚09`00“ – 07˚21`00“ 

Lintang Selatan dan 112˚36`- 112˚54` Bujur Timur. Luas wilayah Surabaya meliputi 

daratan dengan luas 350,54 km² dan lautan seluas 190,39 km².  

Adapun beberapa batas - batas wilayah yang dimiliki kota Surabaya, batas – batas 

wilayah tersebut antara lain adalah. 

1. Utara  : Selat Madura 

2. Timur : Selat Madura 

3. Selatan  : Kabupaten Sidoarjo 

4. Barat   : Kabupaten Gresik  

Secara administratif, kota Surabaya terbagi menjadi dalam 5 wilayah dan terdiri dari 

31 kecamatan dan 163 kelurahan. Kelima wilayah tersebut adalah Surabaya Pusat, 

Surabaya Utara, Surabaya Timur, Surabaya Selatan, dan Surabaya Barat. 

Gambar 4.1 Peta Wilayah Kota Surabaya 

Sumber : google.co.id 
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4.1.2 Tinjauan Geologi dan Topografi 

Kota Surabaya memiliki luas wilayah 350,54 km², yang terbagi menjadi 5 wilayah 

besar (31 kecamatan dan 163 kelurahan) yaitu Surabaya Pusat, Surabaya Utara, Surabaya 

Timur, Surabaya Selatan, dan Surabaya Barat. 

Kondisi geologi kota Surabaya ini terbagi menjadi beberapa daratan yaitu Alluvium, 

Formasi Kabuh, Pucangan, Lidah, Madura, dan Sonde. Pada wilayah perairan, Surabaya 

terletak pada jalur sesar aktif ataupun berhadapan langsung dengan samudera, sehingga 

relatif aman dari bencana alam. Surabaya ini dikategorikan berdasarkan kondisi geologi 

dan wilayah perairannya termasuk kawasan yang relatif aman dari bencana gempa bumi. 

Untuk iklim kota Surabaya, kota ini memiliki iklim tropis seperti kota besar di 

Indonesia pada umumnya yang dimana terdapat 2 musim dalam setahun yaitu musim 

kemarau dan musim hujan. Curah hujan di Surabaya rata-rata 165,3 mm. Curah hujan 

tertinggi diatas 200 mm terjadi pada kurun Januari hingga maret dan November hingga 

Desember. Suhu udara rata-rata di Surabaya berkisar antara 23,6 °C hingga 33,8 °C. 

4.2 Tinjauan Komparasi Pasar Tradisional Mayestik Jakarta Selatan 

Pembahasan studi preseden ini ditujukan dengan guna memberikan gambaran dan 

informasi terhadap pasar tradisional yang sudah ada dan telah sukses menjalani 

revitalisasi, metode yang digunakan untuk mendapatkan informasi tersebut dengan cara  

survey lapangan secara langsung dan menganalisa sesuai standar dan ketentuan 

perancangan  pasar tradisional Mayestik Jakarta Selatan, kemudian yang selanjutnya akan 

di olah dan di simulasikan dengan menggunakan pendekatan Space Syntax dengan 

software Depthmap v.10. 

Setelah melakukan analisis melalui simulasi Space Syntax pada objek preseden, hasil 

simulasi ini akan dijadikan kajian komparasi dengan hasil Space Syntax bangunan 

perancangan yang akan di rancang. Dengan mengkomparasikan hasil dari Space Syntax 

objek preseden dengan bangunan yang akan di revitalisasi, ini akan memberikan 

informasi berupa keunggulan bangunan rancang yang sudah sukses dalam melakukan 

revitalisasi dalam konteks kemudahan pencapaian ruang dan interaksi/keterkaitan ruang 

yang baik dibandingkan bangunan objek preseden. 

4.2.1 Tinjauan Makro Pasar Tradisional Mayestik Jakarta Selatan 

Pada tinjauan secara makro ini, aspek yang akan dibahas adalah hubungan antar 

bangunan secara makro, dengan menganalisa hubungan bangunan yang ada dengan 
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sekitarnya. Ini nantinya akan didapatkan informasi yang dapat membantu pengembangan 

ide desain Pasar Tradisional Blauran, berikut pemaparan tersebut : 

 

Gambar 4.2 Peta Zonasi Perlantai Pasar Mayestik 

 

Pasar Tradisional Mayestik ini berada di Kebayoran Baru Jakarta Selatan. Bangunan ini 

memiliki 10 lantai yang termasuk lantai parkir, antara lain adalah lantai basement terdapat 

area pasar kering dan basah serta sembako. Lantai semi basement terdapat barang pecah 

belah, kerajinan dll. Lantai dasar terdapat resto, café , busana fashion dll. Lantai 

mezzanine, lantai 1 dan lantai 2 terdapat barang multi produk yaitu bahan tekstil, busana, 

fashion, toko emas dan konter bazaar. Lantai P1, P2, dan P3 terdapat parkir mobil dan 

fasilitas penunjang lain serta kantor pengelola pasar tersebut. Fasilitas lainnya berupa 

mushola atau masjid dan kafetaria atau foodcourt. Terlihat pola zonasi lantai, bangunan 

pasar tradisional Mayestik ini mengelompokkan beberapa zona sesuai dengan fungsi dan 

kebutuhannya serta pertimbangan pola perilaku masyarakat sekitar. Berikut ini penjelasan 

hubungan zonasi lantai tersebut melalui gambar diagram: 
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Menurut gambar diagram diatas, pola hubungan zonasi tiap lantai pada bangunan 

pasar Mayestik ini didapatkan informasi berupa tiap lantai yang diletakkan ini 

berdasarkan tingkat kebutuhan zona tersebut akan kebersihan dan daya akses atau daya 

jangkau. Serta alasan peletakan area parkir yang di atas yang secara tidak langsung 

menyuruh pengunjung masuk lantai lain sebelum menuju lantai sasarannya. 

4.2.2 Tinjauan Mikro Pasar Tradisional Mayestik Jakarta Selatan 

Pembahasan mikro Pasar Mayestik Jakarta Selatan ini akan membahas dan 

menganalisis tentang ruang – ruang berdagang per lantai yang nantinya akan di analisa 

ketentuan dan pola dari tatanan ruang yang ada, dengan menggunakan metode Space 

Diagram 4.1 Pola Hubungan Zonasi 

Perlantai Bangunan Pasar Mayestik 
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Syntax yang hasil dari pertemuan Connectivity dan Integration yaitu Inteligibility dari 

Space Syntax akan dikomparasikan dengan hasil dari bangunan perancangan. 

Setelah menemukan nilai keberhasilan dalam kemudahan pencapaian ruang dan 

keterkaitan ruang dari hasil perancangan dan objek preseden, maka hasil dari simulasi 

space syntax bangunan perancangan harus lebih baik daripada bangunan preseden dan 

bangunan sebelumnya agar bangunan yang dirancang ini dapat dikatakan berhasil. 

Setelah itu akan ada penarikan kesimpulan dari hasil analisa yang dilakukan untuk 

menentukan pola tatanan konfigurasi ruang yang akan didesain.  

Berikut ini pembahasan analisa mapping pergerakan pengguna pada setiap lantai 

yang ada pada bangunan bertingkat Pasar Mayestik Jakarta Selatan: 
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A. Lantai Basement – Pasar Basah, Pasar Kering dan Area Daging 

1. Layout dan pola hubungan ruang lantai basement Pasar Mayestik 

 

Gambar 4.3 Denah basement dan pola hubungan ruang pasar basah & kering 
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Pada lantai basement gedung Pasar Mayestik Jakarta Selatan berbentuk persegi tidak 

sempurna dalam satu massa, tidak terbagi dalam blok-blok yang dimana dalam 1 lantai 

ini mempunyai 3 fungsi ruang dengan letak yang berbeda, yang terpisah oleh dinding 

sebagai pembatas. 3 fungsi ruang itu adalah ruang pasar basah, pasar kering dan pasar 

daging. 

Pada lantai basement ini diperuntukan untuk komoditas yang memiliki jangka waktu 

yang sebentar dibanding komoditas lain yang ada di pasar dan selalu mengalami 

pembaharuan barang dagang. Sehingga peletakannya diletakkan pada lantai yang 

memiliki akses yang mudah yaitu lantai basement ini. Lantai basement ini berdekatan 

dengan area servis yaitu loading dock yang terletak di area atasnya, yang memudahkan 

penjual membaharui komoditas dagangnya.  

Gambar 4.4 Kegiatan jual beli pada Pasar Basah dan Pasar Kering 

Pada lantai ini, pasar basah dan ruang daging ini dijadikan pada satu zona dengan 

pembatas ruang berupa dinding. Namun pada pembatas pada pasar kering dan pasar basah 

memiliki pembatas selain dinding yang berupa area sirkulasi vertikal berupa tangga dan 

area hijau berupa taman, yang digunakan sebagai ruang transisi menuju zona kering. 

Perlunya pembatasan ruang demi mencegah kebersihan ruang lainnya agar kondisi 

berbelanja tetap nyaman dan kebersihan ruang dapat di kontrol. 
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2. Analisis konfigurasi ruang lantai basement Pasar Mayestik :  

Tabel 4.1 Analisa konfigurasi ruang lantai basement Pasar Mayestik 

1. Ruang dengan tingkat aktivitas tinggi 

Gambar 

Mapping 

 

Keterangan 

1. Ruang transisi ini (kuning) sering dilalui atau sebagai tempat istirahat 

sementara bagi para pembeli jika jenuh dengan bau dan pengapnya dari pasar 

basah serta riuhnya pasar kering. Ditambah lagi ruang transisi ini terdapat 

taman dengan void yg memberikan sedikit udara baru pada pengguna yang 

melewatinya. 

2. Karna kecenderungan pengguna menyukai area ini, pada area pasar kering 

dan basah yang berdekatan dengan area transisi ini memiliki aktivitas yang 

cukup tinggi. 

3. Karena pembeli lebih menyukai ruangan yg berdekatan dengan area transisi 

dengan void ini, seharusnya penempatan void dan area taman ini dapat 

diletakkan di berbagai titik pada lantai ini agar setiap stan mendapatkan 

kesempatan yg sama. 

 

1 2 3 

3 

2 

1 
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2. Tata letak dan bentuk ruang 

Gambar 

Mapping 

 

Keterangan 

1. Tata letak stan yang kubikal membentuk 2 pola peletakan stan yaitu stan 

yang berhadapan dan saling membelakangi. Bentuk ruang ini tidak hanya 

berbentuk persegi, namun juga dapat menyesuaikan bentuk lantai dan 

bangunan, terkhusus pada stan berwarna merah.  

2. Tata letak kubikal pada lantai basement ruangan pasar basah dan kering 

digunakan agar lebih memaksimalkan jumlah stan pada lantai basement ini. 

Dengan menggunakan sistem kubikal, lantai dapat menampung jumlah 

pedagang yang cukup banyak yang memiliki komoditas dengan waktu singkat. 

 

  

1 2 
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3. Elemen dalam ruang 

Gambar 

Mapping 

 

Keterangan 

1 & 2. Pada lantai basement Pasar Mayestik ini memiliki sirkulasi dari yang 

paling kecil 1,5m ; 2m ; 2,5m. Menurut standar pasar rakyat, pasar Mayestik 

ini sudah memenuhi standar minimum sirkulasi yaitu 1,5m. Namun 

dilapangan, sirkulasi (merah) yang ada digunakan oleh pedagang untuk barang 

dagangannya sehingga mengurangi lebar dari sirkulasi dan sirkulasi jadi 

sempit. 

3. Karena ini merupakan lantai basement, bukaan bangunan hanya bergantung 

pada void lantai dan jendela mati pada area transisi antara pasar kering dan 

basah.  

1 2 3 

3 

2 

1 

Sumber : Analisis 
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Connectivity Integrity 

 
 

Keterangan 

Titik yang menjadi pusat dari keterkaitan dengan ruangan dan area lain 

adalah 3 koridor sirkulasi yang berada pada pasar kering yang ditandai 

dengan gradasi warna merah. Dengan format layout ini menjadikan 

titik tersebut sebagai area pusat dari ruang-ruang lain. 

Pada gambar diatas, 3 koridor sirkulasi pasar kering sampai pasar 

basah menjadi area yang paling banyak aktivitas dan kegiatan yg 

ditunjukkan pada area dengan warna merah karena sifatnya yang 

menampung banyak kegiatan dan mengikat ruang-ruang lainnya. 

Tabel 4.2 Analisis space syntax lantai basement Pasar Mayestik 

Sumber : Analisis 
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Gate Count Inteligibilty 

 

 

Keterangan   

Sedangkan dari hasil analisis gate count menunjukkan aliran 

pergerakan pengguna lantai ini terjadi pada 3 koridor sirkulasi yang 

terlihat aktif dan diikuti oleh koridor lain pada area transisi pasar 

kering dan basah. 

Hasil dari korelasi nilai connectivity dan nilai integrity menghasilkan 

nilai intelligibility sebesar R =0,530162. R2 adalah nilai Inteligibility, 

lantai pada bangunan ini masuk dalam kategori cukup dalam 

kemudahan pencapaian dan keterkaitan ruang. 

R2 = 0.530162 

y = 0.00117209 x + 0,00117209 
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Tabel 4.3 Kesimpulan analisis konfigurasi ruang lantai basement Pasar Mayestik 

  

No. Kesimpulan Lantai Basement 

Connectivity (hubungan antar ruang) 

1 Tata ruang retail yang tertata lebih rapi dengan menggunakan sistem tata ruang 

Grid, dimana tata letak toko ini dibuat secara berlajur-lajur dan terdiri atas 

lorong-lorong yang disetiap lorongnya terdapat retail. Dengan konsep grid ini, 

jumlah retail yang dihadirkan lebih banyak dan memberikan keleluasaan bagi 

pelanggan untuk hilir mudik. 

2 Area kelontong memiliki banyak cabang-cabang koridor yang saling terhubung 

satu sama lain didalam sistem ruang, maka ruang-ruang yang ada pada 

konfigurasi area kelontong ini memiliki hubungan ruang lebih tinggi dibanding 

area sayur, daging, dan buah yang memiliki lebih banyak koridor pendek. 

3 Pada lantai ini juga memiliki sistem tata letak sistem Free Flow dimana 

komoditas yang ada diletakkan secara berkelompok dan pola ini memudahkan 

pengunjung dan pelanggan berhilir mudik. Dalam lantai ini terdapat 4 komoditas 

yaitu komoditas sayur, daging dan buah yang masuk area pasar basah dan 

komoditas kelontong dan kebutuhan sehari-hari yang masuk area pasar kering. 

Integrity (pencapaian antar ruang) 

1 Dikarenakan koridor sirkulasi pada area kelontong lebih memanjang dan 

menerus maka rata-rata ruang pada area kelontong ini menjadi lebih dekat dan 

terhubung dengan lebih banyak ruang dibanding area sayur, daging dan buah.   

Intelligibility (korelasi dari hubungan dan pencapaian antar ruang) 

1 Koridor yang menerus dan memanjang yang ditambah dengan cabang-cabang 

koridor yang banyak dan memiliki banyak hubungan antar ruang maka 

memunculkan nilai konfigurasi ruang yaitu R2 yang bernilai 0,530162 dengan 

kategori cukup. 

Gate Counts (tingkat aktifitas pada sirkulasi) 

1 Sirkulasi yang memiliki aktifitas tinggi cenderung pada koridor sirkulasi yang 

mempunyai sifat memanjang dan menerus dengan lebar koridor yang lebih lebar 

dibanding koridor lain.  
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Skema Diagram Bubble lantai basement Pasar Mayestik 

1 Dengan menganalisa bentuk bangunan langsung di lapangan maka ditemukan 

hubungan ruang yang ada pada lantai basement ini :  

 

Sumber : Analisis 
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B. Lantai Semi Basement – Kios Pecah Belah 

1.  Layout dan pola hubungan ruang lantai semi basement Pasar Mayestik. 

 

Gambar 4.5 Denah semi basement dan pola hubungan ruang pasar pecah belah 
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Lantai Semi Basement ini adalah lantai kedua setelah lantai basement yang berisi 

stan atau kios dengan komoditas pecah belah dan perlengkapan lainnya. Pada lantai ini 

juga terdapat area warung yang terletak di area barat. Pada lantai ini terlihat cukup ramai 

pada area tertentu seperti pada jalur sirkulasi dari selatan ke tengah dan pada area tengah 

lantai yang memiliki void. Kecenderungan aktivitas lantai semi basement berpusat pada 

tengah dan jalur sirkulasi tengah selatan. Peminat pada lantai ini cenderung ramai dan 

dipenuhi dengan ibu-ibu yang mencari kebutuhan rumah tangganya. Terkadang area sisi 

barat ramai dan terkadang sepi pada jam-jam tertentu. Untuk lebih jelasnya, berikut 

analisis mapping dari lantai semi basement Pasar Mayestik Jakarta Selatan. 

Gambar 4.6 Aktifitas jual beli pada sirkulasi tengah dengan komoditas pecah belah dan multiproduk 

lainnya. 

Dari gambar denah yang diatas dilihat bahwa area retail ini ada yang permanen dan 

tidak permanen. Untuk area retail permanen cenderung tipikal dengan lantai basement, 

sedangkan pada retail non permanen ini stan atau kios selalu menyesuaikan dengan area 

yang kosong yang ditandai dengan selotip pada lantai sebagai tanda / batasan stan non 

permanen. Namun lebih baik jika stan non permanen tersebut mempertimbangkan lebar 

sirkulasi tanpa mengganggu pengguna sirkulasi. 
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2. Analisis konfigurasi ruang lantai semi basement pada Pasar Mayestik Jakarta 

Selatan: 

Tabel 4.4 Analisis konfigurasi ruang lantai semi basement Pasar Mayestik 

1. Ruang dengan tingkat aktivitas tinggi 

Gambar 

Mapping 

 

Keterangan 

1. Karena pengunjung lebih menyukai retail yang dekat dengan sirkulasi 

vertikal yang ada seperti tangga dan escalator, kios atau stan yang satu arah 

dengan tujuannya lebih berpotensi ramai dibanding yang tidak dilaluinya. 

2. Pada lantai semi basement, ada ruang yang berbeda dibanding lantai 

basement yaitu ruang parkir pedagang dan loading dock yang dibatasi dengan 

dinding permanen.  

2. Penambahan ruang loading dock dan area parkir motor penjual 

memudahkan pengguna bangunan yang beraktivitas 24 jam untuk 

memperbaharui komoditasnya dan aksesibilitasnya lebih mudah.   

 

 

2 

1 

2 1 
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2. Tata letak sirkulasi vertikal umum dan darurat 

Gambar 

Mapping 

 

Keterangan 

 

1. Pada lantai ini, sirkulasi vertikal umum diletakkan pada 4 penjuru mata 

angin dengan maksud memudahkan pengunjung mengakses lantai lainnya 

tanpa harus berjalan jauh. Ada 3 macam sirkulasi vertikal umum yaitu tangga, 

escalator dan ramp. 

2. sedangkan pada sirkulasi vertikal darurat yaitu berupa tangga darurat 

diletakkan di sudut-sudut bangunan agar memudahkan pengguna bangunan 

untuk evakuasi diri saat berada jauh dari tengah bangunan. 

 

 

 

 

 

 

2 1 

2 

1 
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3. Elemen dalam ruang 

Gambar 

Mapping 

 

Keterangan 

1 & 2. Kasus yang sama muncul di lantai semi basement ini yaitu lebar ruang 

sirkulasi berkurang karena tidak muatnya stan dalam menampung stok barang 

yang dijual. Untuk ruang sirkulasi yang diatas lebar minimal tidak ada 

masalah, tetapi untuk sirkulasi dengan lebar minimal akan mempersulit 

pengunjung melewatinya. 

3. Sama seperti lantai basement, lantai semi basemen tidak memiliki bukaan 

dan ventilasi yang cukup. Hanya bergantung pada void dari lantai dasar yang 

berada di tengah lantai area sirkulasi vertikal. 

  

3 

3 

2 

1 

2 1 

Sumber : Analisis 
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Connectivity Integrity 

  

Keterangan 

Pada analisis connectivity lantai semi basement ini mengenai 

keterkaitan ruang yang sangat terhubung adalah area sirkulasi yang 

memiliki titik temu, terlihat gradasi warna kemerahan pada setiap titik 

temu sirkulasi utara selatan dan barat timur. Area bersifat pernghubung 

Pada analisis integrity ini dapat ditemukan integrity tertimggi berada 

pada sirkulasi., tepatnya berada pada titik temu sirkulasi maka pada 

lokasi tersebut akan memiliki intensitas aktifitas pengguna ruang yang 

tinggi. 

Tabel 4.5 Analisis Space Syntax lantai semi basement Pasar Mayestik 
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Gate Count Inteligibilty 

 

 

Keterangan 

Sedangkan dari hasil analisis gate count menunjukkan aliran 

pergerakan pengguna lantai ini cenderung berpusat pada area tengah 

lantai semi, terlihat sebelumnya karna banyak tangga masuk dan keluar 

lantai pada area ini sehingga memunculkan aktifitas pengguna lantai. 

Hasil dari korelasi nilai connectivity dan nilai integrity menghasilkan 

nilai intelligibility sebesar R =0,713752. R2 adalah nilai Inteligibility, 

lantai pada bangunan ini masuk dalam kategori cukup dalam 

kemudahan pencapaian dan keterkaitan ruang. 

R2 = 0.713752 

y = 0.00132181 x + 0,00132181 
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No. Kesimpulan Lantai Semi Basement 

Connectivity (hubungan antar ruang) 

1 Pada lantai semi basement ini diisi oleh komoditas kelontong dan kebutuhan 

harian, dimana lantai ini menerapkan sistem tata ruang Grid yang dimana tata 

ruang ini memiliki banyak lajur dan tercipta banyak ruang usaha pada tiap 

lajurnya. Cukup memberikan keleluasaan pengunjung untuk berhilir mudik.   

2 Lantai semi basement ini memiliki banyak cabang-cabang sirkulasi koridor yang 

cenderung panjang dan menerus yang memberikan kesempatan pada setiap ruang 

memiliki hubungan antara ruang satu ke ruang lainnya.  

3 Dengan adanya banyak koridor, pertemuan antar koridor ini memiliki potensi 

yang tinggi dalam menghubungkan ruang usaha yang ada.  

Integrity (pencapaian antar ruang) 

1 Pertemuan sirkulasi koridor pada lantai ini memiliki pencapaian ruang yang 

tinggi dengan ditandai parameter warna merah pada analisis space syntax lantai 

semi basement.   

2 Kondisi ruang sirkulasi yang memiliki koridor yang panjang dan menerus dengan 

ditambah banyaknya cabang sirkulasi yang ada memberikan pencapaian yang 

mudah pada setiap ruang yang ada. 

Intelligibility (korelasi antar hubungan dan pencapaian antar ruang) 

1 Ruang sirkulasi yang memiliki banyak cabang dan koridor yang cenderung 

menerus dan memanjang memberikan nilai pada konfigurasi ruang yang ada jika 

hubungan dan pencapaian ruang dikorelasikan sehingga menghasilkan nilai R 

yaitu 0,713752 yang masuk dalam kategori cukup. 

Gate Counts (tingkat aktifitas pada sirkulasi) 

1 Sirkulasi dengan ruang koridor yang menerus dan memanjang dengan lebar yang 

berbeda dengan koridor lainnya cenderung memiliki tingkat aktifitas yang tinggi. 

Tabel 4.6 Kesimpulan analisis konfigurasi ruang lantai semi basement Pasar Mayestik 
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Skema diagram bubble lantai semi basement Pasar Mayestik 

1 Dengan menganalisa bentuk bangunan langsung di lapangan maka ditemukan 

hubungan ruang yang ada pada lantai semi basement ini :  

 

Sumber : Analisis 
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C. Lantai Dasar – Resto / café dan multiproduk. 

1. Layout dan pola hubungan ruang lantai dasar Pasar Mayestik.  

 

Gambar 4.7 Denah lantai dasar dan pola hubungan ruang resto/café dan multiproduk 

 

Pada lantai dasar ini mempunyai 3 area yaitu 2 blok bangunan terpisah dan 1 area 

publik. Dengan adanya 2 blok massa bangunan terpisah, menciptakan bukaan pada setiap 

massanya sehingga setiap sisi masa mendapatkan kesempatan sama untuk memperoleh 

ventilasi udara dan bukaan cahaya pada tiap sisi lantainya. Setiap blok massa ini menjual 
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komoditas dengan jenis yang berbeda namun memiliki kesamaan pada kebutuhan 

ruangnya.  

Gambar 4.8 Maket Pasar Mayestik Tampak Depan 

 

Sedangkan pada area publik yang dapat disebut juga area transisi ini menyediakan 

ruang terbuka untuk pengunjung bersantai dan makanan minuman yang disediakan pada 

stan/kios resto atau café yang terdapat pada area publik ini. Pada area publik ini 

mendapatkan sirkulasi udara dan pencahayaan langsung yang optimal dengan adanya 

kisi-kisi fasad bangunan yang berongga pada sisi timur dan barat area publik sehingga 

memudahkan sirkulasi udara masuk ke bangunan. Ditambah lagi area publik ini 

beratapkan rangka baja dengan atap solarflat transparan yang dapat menyaring panas 

yang masuk tanpa menghalangi cahaya masuk ke bangunan sehingga area publik ini 

memiliki cahaya maksimal dan disalurkan ke lantai bawahnya melalui void. 

Gambar 4.9 Bukaan dan Fasade berongga dalam Pasar Mayestik 
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Karena area publik mendapatkan cahaya dan udara yang maksimal, bukaan jendela 

pada 2 blok yang mengarah ke area publik dapat memperoleh cahaya demi memenuhi 

kebutuhan cahaya ruangannya. Pada masing-masing blok pada lantai ini menggunakan 

tata letak retail layout demi memaksimalkan jumlah stan dengan ukuran lantai yang 

terbatas serta pada masing-masing blok diberi 3 pintu akses dari sisi area publik dan sisi 

lainnya yang bersebrangan. Sirkulasi vertikal berupa escalator dan lift berada pada 

masing-masing blok yang dapat di akses dengan mudah. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.10 Lift pengunjung dan eskalator pada blok B 
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2. Analisis konfigurasi ruang pengguna lantai dasar Pasar Mayestik: 

Tabel 4.7 Analisis konfigurasi ruang lantai dasar Pasar Mayestik Jakarta Selatan 

1. Bukaan dan Ventilasi  

Gambar 

Mapping 

 

Keterangan 

1. Bukaan yang tertanda merah adalah jendela mati yang dimaksudkan untuk 

memasukkan cahaya matahari ke dalam bangunan. Namun dilapangan, 

sebagian besar jendela tersebut tidak digunakan sehingga bangunan selalui 

menggunakan pencahayaan buatan selama 24 jam. 

2. Tidak berfungsinya jendela tersebut karna pemaksimalan jumlah stan 

sehingga letak bukaan tertutupi oleh stan dan stan yang letaknya mendapatkan 

bukaan, bukaan tersebut tertutupi oleh stok barang stan tersebut. 

3. Bukaan berupa fasade berongga pada sisi timur dan barat bangunan 

memberikan kesempatan angin untuk masuk dan membawa keluar hawa panas 

dalam bangunan. Karena area publik dan sirkulasi harus dirancang dengan 

memaksimalkan sirkulasi udara silang dan pengoptimalan cahaya alami 

(Ekomadyo, Agus S. 2012 : 3). 

 

 

2 

1 
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3 
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2. Ketinggian plafon 

Gambar 

Mapping 

 

Keterangan 

 

1. Pada lantai ini memiliki 2 ketinggian plafon yaitu pada area publik yang 

langsung menuju atap dan area dalam bangunan yaitu memiliki ketinggian 

sekitar 4 meter. Berdasarkan buku (Jimmy S. Juana. 2008. Panduan Sistem 

Bangunan Tinggi) menyebutkan bahwa standar ketinggian plafon dari 3 meter 

ke atas dan bangunan pasar Mayestik ini sudah memenuhi standar. Berbeda 

dengan blok komersial pasar, yang harus memiliki jumlah stan yang maksimal 

maka dengan ketinggian tersebut harus mendapatkan jumlah lantai yg 

maksimal. 

2. Area publik yang membutuhkan pencahayaan yang cukup, maka area ini 

memiliki atap dengan ketinggian sekitar 16 meter bermaterial transparan. 

 

 

 

 

2 1 

2 

1 



77 

 

3. Tata letak di Area Publik 

Gambar 

Mapping 

 

Keterangan 

1. Memperluas jarak pandang stan dengan meletakkan stan makanan dan 

minuman mengelilingi area makan sehingga pengunjung dapat beristirahat 

sejenak dan memilih makanan yang ada di area tersebut. Lebar sirkulasi area 

resto/café ini masih memenuhi standar minimal sirkulasi dan masih layak 

untuk alur sirkulasi. 

2. Peletakan resto/café pada area publik yang nyaman dan seluruh kebutuhan 

ruang yang terpenuhi ini menjadikan area ini menjadi daya tarik dan menjadi 

area yang dituju ketika pengunjung ingin beristirahat sejenak ketika lelah 

berbelanja. 
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4. Pemakaian sirkulasi pengunjung  

Gambar 

Mapping 

 

Keterangan 

1. Jarak antara retail permanen dan retail permanen lainnya cukup jauh 

sehingga ada penambahan retail non permanen pada area sirkulasi ini dan 

ruang standar minimum sirkulasi masih terpenuhi untuk 2 lajur pengunjung 

demi memaksimalkan nilai ekonomi perlantai bangunan. 

2. Lebar sirkulasi yang semakin berkurang karna display komoditas semakin 

keluar, namun tidak ada masalah karna standar lebar minimal masih terpenuhi. 

Akan tetapi, lebih baik jika adanya garis pembatas yang menunjukkan batas 

retail memakai lebar sirkulasi. 
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5. Aksesbilitas Sirkulasi Horizontal dan Vertikal Lantai Dasar 

Gambar 

Mapping 

 

Keterangan 

 

1. Tata letak sirkulasi horizontal dan vertikal pada lantai ini tersebar rata dalam 

2 blok bangunan dan area publik. Kedua blok bangunan mendapatkan sirkulasi 

vertikal yang hanya menuju lantai atas yang diletakkan terpisah, di sisi barat 

dan timur blok. Sirkulasi horizontal blok pasar yaitu jalan untuk pindah ke area 

lainnya terletak terpisah, pada sisi utara dan selatan blok. 

2. Pada area publik memiliki 2 sirkulasi vertikal dan horizontal yang terletak 

di 2 sisi terpisah yaitu barat dan timur, dengan tujuan sirkulasi vertikal hanya 

dapat ke lantai bawahnya. 

3. Menurut KMK No. 59 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pasar Sehat th. 

2008, harus disediakan tempat cuci tangan dengan air yang mengalir dan sabun 

cuci tangan, namun dilapangan tidak ditemukannya tempat cuci tangan di area 

ini. 

 

 

 

 

2 1 

2 

1 

3 

3 



80 

 

 

6. Retail permanen dan non permanen 

Gambar 

Mapping 

 

Deskripsi 

Keterangan 

1. Retail permanen pada lantai dasar (kuning) ini diletakkan dengan dimensi 

yang sesuai dengan kelayakan dimensi luas kios pasar dengan karakter 

komoditas jualan. (Agus S. Ekomadyo, 2012) Dalam efektifitas pemanfaatan 

ruang, kondisi lantai dasar ini memiliki persentase lebih dari 65% dari luas 

total lantai sehingga sudah lebih dari efesien pemanfaatan ruang yang ada. 

(Agus S. Ekomadyo, 2012) Dengan penambahan retail non permanen 

(portable) dapat menambahkan jumlah stan yang di tampung.  

 

  

1 

1 

Sumber : Analisis 
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Connectivity Integrity 

  

Keterangan 

Pada analisis connectivity lantai dasar ini mempunyai tingkat 

keterkaitan ruang yang cukup baik dan aktif, interaktif antara ruang 

yang baik terdapat pada area publik sisi barat dan sirkulasi tengah blok 

B. 

Pada gambar intergrity terlihat bahwa bagian merah di area tengah 

lantai area publik adalah area yang paling banyak memiliki terjadi 

aktifitas karena area tersebut mudah di akses dan menjadi titik awal ke 

ruangan-ruangan lain. Untuk area biru adalah area yg minim aktifitas. 

Tabel 4.8 Analisis Space Syntax lantai dasar Pasar Mayestik 

Sumber : Analisis 
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Gate Count Intelligibility 

 

 

Keterangan 

Analisis gate count pergerakan pengguna yang paling sering terjadi 

pada area publik ditengah lantai dan area tengah blok B yang sering 

dilalui pengguna yang masuk dari pintu selatan. 

Hasil dari korelasi nilai connectivity dan nilai integrity menghasilkan 

nilai intelligibility sebesar R =0,7315797. R2 adalah nilai Inteligibility, 

lantai pada bangunan ini masuk dalam kategori cukup dalam 

kemudahan pencapaian dan keterkaitan ruang. 

R2 = 0.7315797 

y = 0.00113494 x + 0,00113494 
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Tabel 4.9 Kesimpulan analisis konfigurasi ruang lantai dasar Pasar Mayestik 

  

No. Kesimpulan Lantai Dasar 

Connectivity (hubungan antar ruang) 

1 Hubungan antar ruang yang tinggi pada lantai ini dibentuk karna banyaknya 

sirkulasi koridor pada lantai dan terdapat pertemuan sirkulasi yang memiliki 

lebar lebih yang menghubungkan antar ruang yang ada seperti pada ruang publik. 

2 Tata ruang yang masih menggunakan sistem grid yang dimana terdapat banyak 

lajur yang dipenuhi oleh ruang-ruang usaha tersusun secara simetris dengan 

tujuan memudahkan pengunjung dan pembeli untuk berlalulalang.  

3 Pada lantai ini juga menerapkan sistem tata ruang free flow dimana komoditas 

yang ada pada lantai ini diletakkan secara berkelompok dengan tujuan untuk 

memudahkan pengunjung pembeli mencari barang yang diinginkan.  

Integrity (pencapaian antar ruang) 

1 Pencapaian antar ruang yang tinggi pada lantai ini muncul jika suatu area 

memiliki akses kesetiap ruang yang ada pada, seperti contoh pada area tengah 

lantai ini yang memiliki akses ke seluruh penjuru mata angin sehingga memiliki 

warna merah pada simulasi space syntax. 

2 Koridor sirkulasi yang memiliki panjang dan menerus cenderung berpotensi 

memiliki pencapaian ruang yang tinggi serta ditambah dengan koridor bercabang 

pada koridor menerus dan panjang.  

Intelligibility (korelasi hubungan dan pencapaian antar ruang) 

1 Koridor yang menerus dan memanjang yang ditambah dengan cabang-cabang 

koridor yang banyak dan memiliki banyak hubungan antar ruang maka 

memunculkan nilai konfigurasi ruang yaitu R2 yang bernilai 0,7315797 dengan 

kategori cukup. 

Gate Counts (tingkat aktifitas pada sirkulasi) 

1 Tingkat aktifitas tinggi pada sirkulasi cenderung muncul pada sirkulasi koridor 

yang memanjang dan menerus dengan dipenuhi cabang-cabang koridor lainnya 

serta lebar sirkulasi yang lebih dibanding sirkulasi lainnya. 
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Skema diagram bubble lantai dasar Pasar Mayestik  

1 Dengan menganalisis bentuk bangunan langsung di lapangan maka ditemukan 

hubungan ruang yang ada pada lantai dasar ini :  

 

Sumber : Analisis 
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D. Lantai Mezzanine – Fashion / Bahan Tekstil dan Multiproduk. 

1. Layout dan pola hubungan ruang lantai mezzanine Pasar Mayestik. 

 

Gambar 4.11 Denah lantai mezzanine dan pola hubungan ruang fashion / bahan tekstil dan multiproduk 

 

Pada lantai mezzanine ini keseluruhan lantai dipenuhi oleh retail / stan dengan ukuran 

yang relatif sama. Ditambah lagi kios / konter kecil (merah) yang menambah jumlah retail 

yang di sewakan. Lantai ini dipenuhi oleh komoditas yang memiliki jangka waktu yang 

lama untuk diganti, seperti kain dan pakaian. Karna komoditas tekstil dan pakaian jadi ini 

berbeda dengan komoditas sayur dan daging, maka kebutuhan ruangnya juga berbeda. 

Komoditas kain dan pakaian ini memerlukan kondisi ruang yang kering dan nyaman, 

sehingga peletakannya berada di atas dari komoditas kebutuhan pangan. 
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Macam-macam ruang yang ada dilantai ini adalah area bahan tekstil, area pakaian 

jadi, toilet, AHU, janitor, tangga darurat, dan lift barang. Tata letak AHU, Toilet, tangga 

darurat, janitor dan lift barang serta escalator terbagi merata pada masing-masing blok 

bangunan. 

Pada blok A, retail yang ada blok ini dipenuhi oleh komoditas pakaian jadi seperti 

busana wanita, rok, mukenah, jilbab dll. Pada area ini juga ada beberapa yang menjual 

bahan tekstil namun tidak sebanyak jumlah pakaian jadi. Sedangkan pada blok B menjual 

bahan tekstil dengan jumlah retail yang lebih dari pada pakaian jadi. Kedua blok ini 

dihubungkan oleh area penghubung yang letaknya tepat di tengah blok massa, yang 

gunanya meningkatkan aksesbilitas ruang dan menambah area sewa pada bangunan 

pasar. 
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2. Analisis konfigurasi ruang pengguna lantai Mezzanine Pasar Mayestik: 

Tabel 4.10 Analisis konfigurasi ruang lantai Mezzanine Pasar Mayestik Jakarta Selatan 

1. Titik Aktifitas Tinggi  

Gambar 

Mapping 

 

Keterangan 

- Meskipun sudah dikelompokkan terpisah antara area bahan tekstil dan area 

pakaian jadi, pengunjung menyukai area yang dapat melihat komoditas itu 

secara bersamaan pada tengah bangunan karna cenderung mudah di jangkau. 

- Kecenderungan pengguna bangunan yang lebih memilih area tengah ini, 

karna dari area ini memiliki jarak jangkau yang mudah untuk mengakses 

ruang-ruang lainnya. Serta, pada area ini sudah mencakup keseluruhan dari 

lantai ini. 

 

1 

1 
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2. Analisis Superimpose 

Gambar 

Mapping 

 

Keterangan 

 

- Melihat gambar superimpose dari pergerakan pengunjung yang keluar masuk 

dari escalator, terlihat bahwa di sepanjang sirkulasi (merah) ini memiliki 

intensitas yang tinggi dalam pergerakan aktifitas dalam bangunan ini. 

- Dengan penerapan peletakan escalator yang demikian, memungkinkan setiap 

retail mendapatkan kesempatan dilihat yang sama sehingga nilai suatu retail 

itu sama dan lantai ini menjadi hidup. 

- Pengunjung sangat mudah mencari escalator atau sirkulasi vertikal tanpa 

kembali ke tempat awal mereka masuk ke lantai ini. 

- Pemberian tangga darurat disetiap sudut blok ini memudahkan akses ketika 

terjadi kebakaran dan masih masuk daya jangkau pengguna. 

Sumber : Analisis 
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Tabel 4.11 Analisis Space Syntax lantai mezzanine Pasar Mayestik 

Connectivity Integrity 

  

Keterangan 

Pada analisa connectivity lantai mezzanine ini memiliki keterkaitan 

ruang yang cukup baik pada area berwarna merah yang memiliki 

hubungan ruang yang tinggi pada titik tengah blok B. 

Pada gambar intergrity terlihat bahwa bagian merah di area penghubung 

yang memotong masing-masing blok ini memiliki tingkat aktifitas 

pengguna yang cukup tinggi dibanding area yang lain. 



90 

 

 

Gate Count Intelligibility 

 

 

Keterangan 

Analisis gate count pergerakan pengguna yang paling sering terjadi 

pada area penghubung antara blok A dan B. Tampak warna merah pada 

simulasi lantai ini menunjukkan area yang memiliki pergerakan tinggi. 

Hasil dari korelasi nilai connectivity dan nilai integrity menghasilkan 

nilai intelligibility sebesar R =0,720526. R2 adalah nilai Inteligibility, 

lantai pada bangunan ini masuk dalam kategori cukup dalam 

kemudahan pencapaian dan keterkaitan ruang. 

R2 = 0.720526 

y = 0.00146935 x + 0,00146935 

Sumber : Analisis 
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Tabel 4.12 Kesimpulan analisis konfigurasi ruang lantai mezzanine Pasar Mayestik 

  

No. Kesimpulan Lantai Mezzanine 

Connectivity (hubungan antar ruang) 

1 Tata ruang yang menggunakan sistem grid pada retail yang dimana terdapat 

banyak lajur yang dipenuhi oleh ruang-ruang usaha tersusun secara simetris 

dengan tujuan memudahkan pengunjung dan calon pembeli untuk berlalulalang. 

2 Hubungan antar ruang yang tinggi dilantai mezzanine ini terbentuk karna 

memiliki sirkulasi penghubung yang cukup besar antar blok yang memanjang 

dari blok satu ke blok lainnya dan ditambah koridor yang bercabang di sirkulasi 

memanjang blok sehingga sirkulasi memanjang antar blok ini memiliki 

hubungan ruang tertinggi.  

Integrity (pencapaian antar ruang) 

1 Pencapaian antar ruang tertinggi pada lantai mezzanine ini muncul jika suatu area 

atau sirkulasi memiliki akses ke setiap ruang yang ada pada lantai, seperti contoh 

pada sirkulasi memanjang antar blok yang memiliki akses ke tiap ruang sehingga 

sirkulasi tersebut mendapatkan warna merah dengan intensitas pencapaian ruang 

tinggi.  

Intelligibility (korelasi hubungan dan pencapaian antar ruang) 

1 Koridor yang memanjang dan menerus yang ditambahi dengan cabang-cabang 

koridor yang banyak sehingga memiliki banyak hubungan antar ruang maka 

memunculkan suatu nilai konfigurasi ruang yaitu R2 yang bernilai 0,720526 

dengan kategori cukup. 

Gate Counts (tingkat aktivitas pada sirkulasi) 

1  Tingkat aktifitas tinggi pada sirkulasi lantai ini muncul pada sirkulasi koridor 

yang memanjang dan menerus dengan dipenuhi oleh cabang-cabang koridor 

lainnya serta lebar sirkulasi yang lebih dibanding sirkulasi lainnya.  
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Skema diagram bubble lantai mezzanine Pasar Mayestik 

1 Dengan menganalisis bentuk lantai langsung di lapangan maka ditemukan 

hubungan ruang yang ada pada lantai mezzanine ini :  

 

Sumber : Analisis 
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E. Lantai 1 – Fashion / Bahan Tekstil dan Logam Mulia. 

3. Layout dan pola hubungan ruang lantai 1 Pasar Mayestik. 

 

Gambar 4.12 Denah lantai 1 dan pola hubungan ruang fashion / bahan tekstil dan multiproduk 
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Lantai 1 di Pasar Mayestik ini mempunyai tiga area yang sama dengan lantai 

sebelumnya, yaitu area bahan tekstil / pakaian jadi, area logam mulia dan  area 

penghubung blok. Pada lantai ini memiliki 2 titik escalator pada masing-masing bloknya 

dan lift pada masing-masing bloknya pada sisi timur blok. Pada blok A merupakan area 

logam dan sebagian bahan tekstil / pakaian jadi, sedangkan pada blok B adalah area bahan 

tekstil atau pakaian jadi. Pada retail blok B ini memiliki ukuran yang lebih besar 

dibanding lantai sebelumnya dan blok A pada lantai yang sama. Pada konter atau retail 

non permanen ini dipenuhi oleh retail pakaian jadi sehingga lebar sirkulasi area 

penghubung pada lantai ini lebih sempit dibanding lantai sebelumnya. 
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4. Analisis konfigurasi ruang pengguna lantai 1 Pasar Mayestik: 

Tabel 4.13 Analisis konfigurasi ruang lantai 1 Pasar Mayestik Jakarta Selatan 

1. Ukuran retail yang besar pada lantai 1 

Gambar 

Mapping 

 

Keterangan 

1. Ukuran retail yang besar berbeda pada retail lantai sebelumnya ini muncul 

akibat permintaan pedagang akan retail yang besar karna jumlah barangnya 

yang disimpan cukup banyak dan memerlukan ruang display untuk 

dagangannya. 

2. Pada area ini pengunjung akan menemukan display pakaian jadi di 

sepanjang area sirkulasi karena tidak cukupnya ruang untuk display dalam 

retail sehingga hanya barang dengan harga tinggi yg disimpan di retail. Pada 

area ini pedagang melakukan pergerakan yang dibantu karyawannya dalam 

melakukan penjagaan kios displaynya. 

 

 

 

1 

1 2 

2 
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2. Analisis Superimpose 

Gambar 

Mapping 

 

Keterangan 

 

- Jika melihat dari gambar superimpose pergerakan pengguna sebelumnya, 

intensitas pergerakan peserta paling sering sepanjang area perpotongan 

sirkulasi pada tengah blok (2) dan pergerakan penjual & pembeli pada area 

penghubung (3) dimana penjual juga terjadi pada area sekitar retailnya karena 

melakukan penjagaan displaynya. 

- Untuk area masuk dan keluar lantai ini melalui escalator yang ada di masing-

masing blok pada bangunan ini dimana letaknya yang mudah dijangkau karna 

pada 2 sisi blok bangunan. 

Sumber : Analisis 
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Connectivity Integrity 

  

Keterangan 

Analisa connectivity lantai 1 ini, area sirkulasi tengah blok B memiliki 

keterkaitan / hubungan ruang yang cukup baik yang digambarkan 

warna merah pada analisis hubungan ruang. 

Pada gambar intergrity, bahwa tingkat aktifitas pengguna yang cukup 

tinggi terlihat pada bagian merah yaitu area penghubung yang 

memotong masing-masing blok ini dibanding area yang lain. 

Tabel 4.14 Analisis Space Syntax lantai 1 Pasar Mayestik 



98 

 

 

 

Gate Counts Intelligibility 

 

 

Keterangan 

Analisis gate count pergerakan pengguna yang paling sering terjadi 

pada area penghubung antara blok dan sebagian blok B. Tampak warna 

merah pada simulasi lantai ini menunjukkan area yang memiliki 

pergerakan aktifitas pengguna yang tinggi. 

Hasil dari korelasi nilai connectivity dan nilai integrity menghasilkan 

nilai intelligibility sebesar R =0,720542. R2 adalah nilai Inteligibility, 

lantai pada bangunan ini masuk dalam kategori cukup dalam 

kemudahan pencapaian dan keterkaitan ruang. 

Sumber : Analisis 

R2 = 0.720542 

y = 0.00196136 x + 0,00196136 
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Tabel 4.15 Kesimpulan analisis konfigurasi ruang lantai 1 Pasar Mayestik 

  

No. Kesimpulan Lantai 1 

Connectivity (hubungan antar ruang) 

1 Hubungan antar ruang yang tinggi pada lantai 1 dibentuk karna banyaknya 

sirkulasi koridor dan banyaknya pertemuan sirkulasi yang memiliki lebar lebih 

yang menghubungkan antar ruang yang ada seperti pada area sirkulasi 

memanjang antar blok. 

2 Tata ruang yang digunakan pada lantai 1 yaitu sistem grid yang dimana terdapat 

banyak lajur yang dipenuhi oleh retail sewa yang tersusun secara simetris dengan 

tujuan memudahkan pengunjung dan pembeli mencari barang yang diinginkan.  

Integrity (pencapaian antar ruang) 

1 Pencapaian antar ruang yang tinggi pada lantai 1 ini muncul jika suatu area 

memiliki akses ke setiap ruang yang ada, seperti pada sirkulasi yang memanjang 

dan menerus yang memiliki cabang sirkulasi ke tiap ruang dilantai yang sama. 

2 Koridor yang memanjang dan menerus pada lantai 1 ini memiliki tingkat 

pencapaian ruang yang tinggi serta ditambah dengan koridor yang bercabang 

untuk penghubung ruang.  

Intelligibility (korelasi hubungan dan pencapaian antar ruang) 

1 Koridor yang menerus dan memanjang yang ditambah dengan cabang-cabang 

koridor yang banyak dan memiliki banyak hubungan antar ruang maka 

memunculkan nilai konfigurasi ruang yaitu R2 yang bernilai 0,720542 dengan 

kategori cukup. 

Gate Counts (tingkat aktifitas pada sirkulasi) 

1 Tingkat aktifitas tinggi pada sirkulasi cenderung muncul pada sirkulasi koridor 

yang memanjang dan menerus dengan dipenuhi cabang-cabang koridor lainnya 

serta lebar sirkulasi yang lebih dibanding sirkulasi lainnya.  
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Skema diagram bubble lantai 1 Pasar Mayestik 

1 Dengan menganalisis bentuk lantai langsung di lapangan maka ditemukan 

hubungan ruang yang ada pada lantai 1 ini :  

 

Sumber : Analisis 
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F. Lantai 2 –Bahan Tekstil, Penjahit dan Multiproduk. 

1. Layout dan pola hubungan ruang lantai 2 Pasar Mayestik. 

 

Gambar 4.13 Denah lantai 2 dan pola hubungan ruang penjahit dan multiproduk 
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Lantai 2 ini mempunyai floorplan yang tipikal dengan lantai mezzanine dengan 

ukuran retail dan tata layout yang cenderung sama. Dengan 4 titik escalator pada 2 blok 

bangunan dan area penghubung blok. Lantai ini memiliki atm center yang cukup banyak 

dan kantor bank, sehingga jumlah retail sewa penjual sedikit berkurang digantikan retail 

kantor bank. 

Pada lantai ini dipenuhi oleh jasa penjahit dan komoditas multiproduk, salah satu 

yang mendominasi pakaian jadi. Pada blok A dipenuhi oleh retail para penjahit namun 

ada beberapa retail /stan multiproduk. Sedangkan pada blok B dipenuhi oleh retail 

multiproduk berupa pakaian jadi dan bahan tekstil, namun sebagian kecil ada retail 

penjahit. 

Lantai ini juga dilengkapi fasilitas yang sama dengan lantai-lantai sebelumnya yaitu 

lift barang dan umum, ruang AHU, toilet, escalator dan tangga darurat yang tersebar di 

masing-masing sisi blok bangunan. 

 

 

 

 

 

 



103 

 

2. Analisis konfigurasi ruang pengguna lantai 2 Pasar Mayestik : 

Tabel 4.16 Analisis konfigurasi ruang lantai 2 Pasar Mayestik Jakarta Selatan 

1. Penambahan area lantai  

Gambar 

Mapping 

 

Keterangan 

- Semakin tinggi lantai, semakin ada pertambahan area pada sisi utara yaitu 

untuk menutupi sirkulasi vertikal berupa ramp bagi kendaraan R4 yang parkir. 

Penggunaan area tambahan ini digunakan untuk menambah jumlah retail. 

- Tata letak toilet juga bergeser akibat penambahan area ini sehingga 

menimbulkan permasalahan plumbing. Namun tidak ada masalah jika ada 

ruang antara plafon dan lantai atasnya untuk memberikan kemiringan 

plumbing. 

- Lebih baik jika peletakan toilet pada titik yang sama sehingga memudahkan 

sistem plumbing air kotor dan bersihnya. 
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2. Retail kantor sewa  

Gambar 

Mapping 

 

Keterangan 

 

- Pada gambar diatas, menunjukkan bahwa ada beberapa retail dijadikan kantor 

sewa bagi instansi perbankan yang dimana kantor ini membuka beberapa 

pelayanan bagi nasbahnya. Letaknya pada sisi selatan blok B pada tengah blok 

agar mudah diakses dan dilihat. Merupakan fasilitas tambahan pada bangunan 

pasar ini. 

- Pada lantai 2 ini terdapat juga atm center yang letaknya di sisi timur blok B 

yang bersebrangan dengan lift. Dengan peletakan pada sudut, atm center ini 

dapat menjadi magnet bagi retail-retail disekitarnya.  

- Lantai 2 ini juga terdapat area atm khusus pengguna Bank Danamon yang 

letaknya di sisi barat blok A yang berdekatan dengan toilet blok A. Kios atm 

danamon ini seharusnya berdekatan dengan kantor danamon sehingga tidak 

menyulitkan nasabahnya dalam melakukan transaksi. 
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3. Analisis Superimpose  

Gambar 

Mapping 

 

Keterangan 

 

- Jika melihat dari gambar superimpose pergerakan pengguna, area yang sering 

di jangkau dan dicari pada lantai ini terdapat pada blok A karna terdapat retail 

yang menawarkan jasa jahit dan pasar mayestik sangat terkenal dalam 

komoditas kain dan bahan tekstil. Kemudian demi memudahkan pembeli kain 

membuat baju, pasar ini menyediakan area penjahit. 

- Sedangkan pada blok B yang menjual komoditas bermacam-macam 

cenderung sepi dan hanya dilewati pengunjung karena komoditas seperti 

multiproduk sudah ditemukan di lantai bawah. 

- Kebanyakan pengunjung ke blok B pada lantai ini memiliki tujuan untuk 

urusan dengan kantor bank. 

Sumber : Analisis 
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Connectivity Integrity  

  

Keterangan 

Pada analisa connectivity lantai 2 ini mempunyai keterkaitan yang 

cukup. Area yang menunjukkan interaksi berada pada area tengah 

persimpangan blok B yang ditandai oleh gradasi warna merah dan 

orange pada gambar. 

Pada gambar intergrity, ini dapat ditemukan integrity tertinggi berada 

pada sirkulasi tengah pada masing-masing blok, lebih tepatnya 

persimpangan area tengah blok A dan B, serta diikuti area penghubung. 

Pada lokasi tersebut akan lebih banyak aktifitas pengguna. 

Tabel 4.17 Analisis Space Syntax lantai 2 Pasar Mayestik 
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Gate Count Intelligibility 

 

 

Keterangan 

Sedangkan dari analisis gate count pergerakan pengunjung dan 

pedagang cenderung berpusat pada area penghubung dan area tengah 

masing-masing blok. Karena pada area ini sering terjadi aktifitas lalu 

lalang pengguna lantai dan area ini tempat berpusatnya aktifitas blok 

A dan B. 

Hasil dari korelasi nilai connectivity dan nilai integrity menghasilkan 

nilai intelligibility sebesar R =0,722194. R2 adalah nilai Inteligibility, 

lantai pada bangunan ini masuk dalam kategori cukup dalam 

kemudahan pencapaian dan keterkaitan ruang. 

Sumber : Analisis 

R2 = 0.722194 

y = 0.00206911 x + 0,00206911 
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Tabel 4.18 Kesimpulan analisis konfigurasi ruang lantai 2 Pasar Mayestik 

  

No. Kesimpulan Lantai 2 

Connectivity (hubungan antar ruang) 

1 Hubungan antar ruang yang tinggi pada lantai 2 dibentuk karna banyaknya 

sirkulasi koridor dan banyaknya pertemuan sirkulasi yang memiliki lebar lebih 

yang menghubungkan antar ruang yang ada seperti pada area sirkulasi 

memanjang antar blok. 

2 Tata ruang menggunakan sistem grid yang dimana terdapat banyak lajur yang 

dipenuhi oleh retail-retail tersusun secara simetri dengan tujuan memudahkan 

pengunjung dan pembeli untuk berkeliling. 

3 Pada lantai 2 ini menerapkan juga sistem tata ruang free flow dimana komoditas 

yang ada diletakkan secara berkelompok dengan tujuan memudahkan 

pengunjung pembeli mencari barang yang diinginkan.  

Integrity (pencapaian antar ruang) 

1 Pencapaian antar ruang yang tinggi pada lantai 2 muncul jika suatu area memiliki 

akses ke setiap ruang yang ada. Seperti pada area penghubung masing-masing 

blok yang memiliki warna merah dalam parameter warna karna area tersebut 

memiliki pencapaian yang mudah ke tiap ruang yang ada.   

2  Koridor sirkulasi yang memiliki panjang dan menerus serta ditambah dengan 

koridor bercabang berpotensi mempunyai pencapaian ruang yang tinggi. 

Intelligibility (korelasi hubungan dan pencapaian ruang) 

1 Koridor yang menerus dan memanjang yang ditambah dengan cabang-cabang 

koridor yang banyak dan memiliki banyak hubungan antar ruang maka 

memunculkan nilai konfigurasi ruang yaitu R2 yang bernilai 0,722194 dengan 

kategori cukup. 

Gate Counts (tingkat aktifitas pada sirkulasi) 

1 Tingkat aktifitas tinggi pada sirkulasi cenderung muncul pada sirkulasi koridor 

yang memanjang dan menerus dengan dipenuhi cabang-cabang koridor lainnya 

serta lebar sirkulasi yang lebih dibanding sirkulasi lainnya. 
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Skema diagram bubble lantai 2 Pasar Mayestik 

1 Dengan menganalisis bentuk lantai langsung di lapangan maka ditemukan 

hubungan ruang yang ada pada lantai 2 ini :  

 

Sumber : Analisis 
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G. Lantai P1 –Area Parkir Mobil dan Foodcourt 

1. Layout dan pola hubungan ruang lantai P1 Pasar Mayestik. 

 

Gambar 4.14 Denah lantai P1 dan pola 

hubungan serta diagram bubble ruang 

parkir dan foodcourt 
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Lantai P1 ini mempunyai 2 area besar dalam 1 lantai, yaitu area parkir dan area 

foodcourt yang dimana foodcourt ini adalah area pertama yang dijumpai pengunjung 

ketika memasuki bangunan melalui area parkir. Area foodcourt pada bangunan pasar ini 

menjadi area penyambut pengunjung seperti pada lantai dasar bangunan ini. Dalam area 

foodcourt ini terdapat berbagai makanan berat sampai makanan ringan seperti snack, 

jajanan pasar, dan gorengan lainnya. Luas area foodcourt ini hanya seperempat dari luas 

lantai P1 ini, sebagian besar luas lantai ini dipakai sebagai area parkir roda empat. 

2. Analisis behavior mapping pengguna lantai P1 Pasar Mayestik : 

Tabel 4.19 Analisis behaviour mapping lantai P1 Pasar Mayestik Jakarta Selatan 

1. Penambahan area lantai  

Gambar 

Mapping 

 

Keterangan 

- Seperti yang dijelaskan pada analisis lantai sebelumnnya, semakin tinggi 

lantai, semakin ada pertambahan area pada sisi utara yaitu untuk menutupi 

sirkulasi vertikal berupa ramp bagi kendaraan R4 yang parkir. Penambahaan 
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area ini untuk memberikan ruang tambahan bagi retail sewa pada area 

foodcourt agar mendapatkan jumlah retail yang maksimal. 

- Tata letak toilet juga bergeser akibat penambahan area ini sehingga 

menimbulkan permasalahan plumbing. Pergeseran area toilet ini demi 

menjadikan toilet ini menjadi 1 area dengan foodcourt sehingga mudah 

dijangkau. Namun tidak ada masalah jika ada ruang antara plafon dan lantai 

atasnya untuk memberikan kemiringan plumbing. 

- Lebih baik jika peletakan toilet pada titik yang sama sehingga memudahkan 

sistem plumbing air kotor dan air bersih. 

2. Area permanen yang letaknya acak  

Gambar 

Mapping 

 

Keterangan 

 

- Peletakan area permanen yang acak dan tidak simetri memberikan dampak 

tidak jelas pada sirkulasi dan informasi pandang yang didapatkan pengunjung 

ketika memasuki area foodcourt ini. 

- Pada lantai ini, pengunjung langsung bergantung pada informasi di petunjuk 

lantai karna mendapatkan informasi visual pada lantai ini sangat sulit. 
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3. Tata letak retail foodcourt 

Gambar 

Mapping 

 

Keterangan 

 

- Jika dilihat tata letak retail pada lantai ini yaitu cenderung radial dimana retail 

foodcourt yang ada mengelilingi area makan atau area makan ini berada 

ditengah-tengah retail. 

- Area foodcourt ini terbagi menjadi 2 area yaitu foodcourt utara dan selatan. 

Dan 2 area ini memiliki tata letak yang sama yaitu cenderung radial meski 

tidak terlihat secara langsung karna retail ini menyesuaikan bentuk lantai. 
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4. Analisis Superimpose 

Gambar 

Mapping 

Superimpose pergerakan datang – pembeli dan penjual 

Superimpose pergerakan keluar – pembeli dan penjual 

Keterangan 

 

- Jika dilihat tata letak ruang dan retail pada lantai ini dapat digolongkan sistem 

yang digunakan adalah tata letak retail layout. Terlihat dari ruang sewa yang 

memiliki batas dinding bata atau partisi antara ruang satu dengan ruang lain 

yang memiliki sifat ruang yang sama.  

- Bentuk tata letak retail yang digunakan pada lantai ini cenderung linear dalam 

1 garis dan letaknya menyesuaikan bentuk dinding lantai. 

- Area gerak tertinggi terletak pada area foodcourt bagian utara karena fasilitas 

pada area utara lebih lengkap dibanding area selatan.  

Sumber : Analisis 
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Connectivity Integrity 

  

Keterangan 

Hasil simulasi connectivity menunjukkan bahwa area foodcourt selatan 

adalah area dengan pusat pengikat ruang dan area lain. Bisa dilihat dari 

persebaran warna kuning hingga merah. Jadi area ini memiliki 

hubungan ruang paling baik. 

Pada gambar intergrity, ini dapat ditemukan integrity tertinggi berada 

pada area foodcourt selatan dan timur yang dimana area ini menjadi area 

yang memiliki aktifitas aktif yang dilakukan oleh pengguna yang 

ditandai oleh warna merah. 

Tabel 4.20 Analisis Space Syntax lantai P1 Pasar Mayestik 
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Gate Counts Intelligibility 

 

 

Keterangan 

Sedangkan dari analisis gate count pergerakan pengunjung dan 

pedagang cenderung banyak dilakukan pada area foodcourt selatan dan 

foodcourt utara karena pada area ini sering dilewati dan dahulu 

sebelum ke escalator atau lift untuk berpindah lantai. 

Hasil dari korelasi nilai connectivity dan nilai integrity menghasilkan 

nilai intelligibility sebesar R =0,866071. R2 adalah nilai Inteligibility, 

lantai pada bangunan ini masuk dalam kategori baik dalam kemudahan 

pencapaian dan keterkaitan ruang. 

Sumber : Analisis 

R2 = 0.866071 

y = 0.00306177 x + 0,00306177 
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No. Kesimpulan Lantai P1 

Connectivity (hubungan antar ruang) 

1 Tata ruang pada lantai P1 yang digunakan untuk foodcourt ini menggunakan tata 

ruang retail, dimana tata letak toko dibuat mengelilingi area makan foodcourt 

sehingga pengguna memiliki keleluasaan pandang. 

2 Area foodcourt ini memiliki area koridor yang besar dan menghubungkan ruang 

satu dengan ruang lainnya. Area sirkulasi yang tidak bersekat memiliki hubungan 

ruang yang lebih tinggi dibanding sirkulasi yang bersekat atau berliku.  

Integrity (pencapaian antar ruang) 

1 Lantai P1 ini memiliki sirkulasi koridor yang besar namun tidak memanjang dan 

menerus, sehingga pencapaian ruang tertinggi muncul pada sirkulasi yang 

memiliki titik pertemuan antar ruang yang paling banyak atau dengan kata lain 

titik sirkulasi yang memiliki pandangan akses terbanyak. 

Intelligibility (korelasi hubungan dan pencapaian antar ruang) 

1 Koridor besar yang menghubungkan ruang dan memiliki titik sirkulasi yang 

memiliki pencapaian antar ruang yang tinggi memunculkan nilai konfigurasi 

ruang yaitu R2 yang bernilai 0,866071 dengan kategori baik. 

Gate Counts (tingkat aktifitas pada sirkulasi) 

1 Sirkulasi dengan aktifitas tinggi cenderung pada koridor yang memiliki luas 

besar dimana luasan tersebut juga merupakan titik berhenti pengunjung untuk 

mendapatkan informasi dari lantai itu. 

Tabel 4.21 Kesimpulan analisis konfigurasi ruang lantai P1 Pasar Mayestik 
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Skema diagram bubble lantai P1 Pasar Mayestik 

1 Dengan menganalisis bentuk lantai langsung di lapangan maka ditemukan 

hubungan ruang yang ada pada lantai P1 ini :  

 

Sumber : Analisis 
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H. Lantai P2 –Area Parkir Mobil, Kantor Pemasaran dan Metroland  

1. Layout dan pola hubungan ruang lantai P2 Pasar Mayestik.  

 

Gambar 4.15 Denah lantai P2 dan pola 

hubungan serta diagram bubble ruang 

parkir dan area kantor 
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Pada lantai P2 ini mempunyai bentuk layouting plan yang cenderung sama dengan 

lantai P1 dengan luasan lantai yang tipikal dengan lantai mezzanine, 1, 2, dan P1 yang 

digunakan untuk fungsi area parkir dan kantor pengelola pasar yaitu kantor Metroland 

dan kantor pemasaran.  Area kantor ini memiliki luasan sekitar 1600 m2 yaitu sekitar 

seperempat dari luas lantai. Untuk kebutuhan area kantor dan area parkir, luasan tersebut 

sudah cukup memenuhi standar kantor. Pengunjung bangunan pasar ini hanya sekedar 

melewati area ini menuju eskalator dan lift untuk berpindah lantai. 

Pelaku aktivitas pada lantai ini hanya terdapat 2 pelaku yaitu pengelola bangunan 

dan pengunjung bangunan. Pengelola bangunan yaitu karyawan atau staff kantor 

Metroland dan bagian Pemasaran Pasar Mayestik ini. Sedangkan pengunjung bangunan  

hanya sekedar melewati area kantor dan menggunakan fasilitas sirkulasi vertikal yang ada 

untuk berpindah lantai yang mereka tuju. Aktivitas pedagang pada lantai ini sangat minim 

dan hampir dirasa tidak ada. 

2. Analisis konfigurasi ruang pengguna lantai P2 Pasar Mayestik : 

Tabel 4.22 Analisis konfigurasi ruang lantai P2 Pasar Mayestik Jakarta Selatan 

1. Pengurangan area lantai  

Gambar 

Mapping 

 

Keterangan - Pengurangan area parkir ini bertujuan untuk sirkulasi vertikal mobil masuk 

dari lantai dasar ke area parkir P2. Konsep area parkir mobil sengaja di taruh 

di lantai atas bangunan pasar ini demi memaksimalkan fungsi lahan terbatas 

tanpa menambah bangunan baru dengan fungsi parkir.   
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- Tata letak akses mobil datang sudah diperkirakan tanpa menggeser fungsi 

lain yang ada di lantai P2. 

- Dampak baik akses masuk mobil ke lantai ini yaitu demi menghidupkan 

lantai ini agar dapat terjadi banyak aktivitas dilantai ini. Jika peletakan di lantai 

bawah, cenderung pengunjung enggan naik untuk menelusuri keseluruhan 

bangunan. Dan dampak buruknya, harga konstruksi ramp yang cukup mahal 

dan berkurangnya ruang komersil lantai. 

2. Area permanen yang berpindah  

Gambar 

Mapping 

 

Keterangan 

 

- Permasalahan pertama yaitu plumbing area basah yang harus menyesuaikan 

perpindahan area basah pada masing-masing lantai. Dan dampaknya yaitu 

kebutuhan tinggi antar lantai harus lebih dari 3,5 meter agar kemiringan 

plumbing dapat terpenuhi dan pembengkakan anggaran plumbing. 

- Terlalu jauhnya area basah sehingga daya akses area ini berkurang dan sukar 

di akses pengguna lantai yaitu pengelola. 
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3. Daya akses area basah yang semakin sukar 

Gambar 

Mapping 

 

Keterangan 

 

- Perpindahan area basah seperti pada lantai ini bertujuan untuk memberikan 

fasilitas umum ini ke publik dengan memisahkan area kantor dengan area 

basah. Karna area basah ini cenderung sering digunakan oleh pegawai dan 

karyawan kantor, tingkat akses area ini kurang karna tidak menjadi satu 

dengan area kantor dan letaknya cenderung berpisah serta dekat dengan area 

parkir. 

- Lebih baik jika area basah ini berdekatan dengan area sirkulasi dan area 

kantor sehingga mudah di akses oleh pengunjung dan pegawai / karyawan 

pengelola.  
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4. Analisis Superimpose 

Gambar 

Mapping 

Superimpose pergerakan masuk keluar – Pengunjung / pembeli 

Keterangan 

 

- Dapar dilihat dari superimpose pola pergerakan pengunjung atau pembeli 

yang ada, mendapatkan suatu pergerakan linier pada masing-masing bloknya. 

Pergerakan pengunjung menuju titik perpindahan lantai pada masing-masing 

blok akan sangat efisien karena penempatan seperti ini.  

- Kelebihan area ini adalah setiap blok memiliki area parkir dan area sirkulasi 

vertikal untuk berpindah lantai dengan mudah.  

1 

1 
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Gambar 

Mapping 

Superimpose pergerakan masuk keluar – Pengelola / Pegawai kantor 

Keterangan 

 

- Karena letak kantor pada lantai ini pada blok A maka karyawan / pegawai 

yang parkir di blok B harus jalan lebih jauh untuk mencapai kantor tersebut.  

- Kebutuhan pejalan kaki pada lantai ini yaitu pedestrian area tidak dijumpai 

sehingga keamanan pegawai atau karyawan sedikit berkurang. 

- Semua area kantor dapat diakses melalui foyer yang terdapat sirkulasi 

vertikal berupa escalator.  

Sumber : Analisis 
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Connectivity Integrity 

  

Keterangan 

Hasil simulasi connectivity menunjukkan bahwa area depan kantor 

pemasaran atau area foyer ini adalah area dengan pusar pengikat ruang 

antar ruang yang ada. Dapat dilihat dari persebaran warna kuning 

hingga merah. 

Pada gambar intergrity, ini dapat ditemukan area yang memiliki 

integrasi tinggi yaitu depan kantor permasaran yang menjadi area pusat 

aktifitas yang selalu aktif dilakukan oleh pengguna lantai. 

Tabel 4.23 Analisis Space Syntax lantai P2 Pasar Mayestik 



126 

 

 

 

Gate Counts Intelligibility 

 

 

Keterangan 

Sedangkan dari analisis gate count, pergerakan pengunjung hanya 

pada foyer dan aktifitasnya hanya melewati saja. Namun pergerakan 

paling tinggi berada pada area masing-masing kantor karna aktifitas 

pada ruang kantor cukup tinggi. 

Hasil dari korelasi nilai connectivity dan nilai integrity menghasilkan 

nilai intelligibility sebesar R =0,413501. R2 adalah nilai Inteligibility, 

lantai pada bangunan ini masuk dalam kategori buruk dalam kemudahan 

pencapaian dan keterkaitan ruang. 

Sumber : Analisis 

R2 = 0.413501 

y = 0.00209597 x + 0,002095977 



127 

 

Tabel 4.24 Kesimpulan analisis konfigurasi ruang lantai P2 Pasar Mayestik 

  

No. Kesimpulan Lantai P2 

Connectivity (hubungan antar ruang) 

1 Lantai P2 mempunyai sirkulasi berbentuk U dimana sirkulasi tersebut tidak 

memanjang dan bercabang banyak sehingga tingkat hubungan ruangnya rendah. 

2 Ruang-ruang yang ada pada lantai ini mengelilingi area sirkulasi dan sirkulasi 

pada lantai ini cenderung dipaksakan sehingga kemampuan akses pada lantai ini 

cenderung rendah.  

Integrity (pencapaian antar ruang) 

1 Bentuk sirkulasi pada lantai ini yang memutar dan cenderung susah mendapatkan 

pencapaian antar ruang satu dengan ruang lainnya sehingga tingkat pencapaian 

ke semua ruang yang ada cenderung rendah. Namun masih ada titik pertemuan 

sirkulasi yang memiliki pencapai tinggi meski kecil. 

Intelligibility (korelasi hubungan dan pencapaian antar ruang) 

1 Koridor yang tidak memanjang dan bercabang serta tidak menerus menghasilkan 

nilai konfigurasi ruang pada lantai ini yaitu R2 yang bernilai 0,413501 dengan 

kategori buruk. 

Gate Counts (tingkat aktifitas pada sirkulasi) 

1 Sirkulasi dengan aktifitas tinggi cenderung pada ruang yang memiliki luasan 

besar dan sirkulasi yag menerus dan memanjang dimana luasan tersebut terdapat 

pada ruang kantor lantai ini.  
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Skema diagram bubble lantai P2 Pasar Mayestik 

1 Dengan menganalisis bentuk lantai langsung di lapangan maka ditemukan 

hubungan ruang yang ada pada lantai P2 ini :  

 

Sumber : Analisis 
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I. Lantai P3 – Area Parkir Mobil, Kantor Pengelola Gedung dan Kantor PD 

Pasar Jaya 

1. Layout dan pola hubungan ruang lantai P3 Pasar Mayestik. 

 

Gambar 4.16 Denah lantai P3 dan pola 

hubungan serta diagram bubble ruang 

parkir dan area kantor 
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Lantai P3 ini berada pada lantai paling atas sebelum roof top dengan area parkir roda 

empat dan area kantor yaitu kantor PD Pasar Jaya dan kantor Pengelola Gedung. Pada 

lantai ini, area parkir dan area kantor ini terpisahkan oleh dinding karna perbedaan 

kebutuhan penghawaan yang berbeda. Dapat dilihat dari gambar layout diatas, dalam area 

tertutup ini mempunyai 2 kantor yang letaknya terpisah, untuk kantor sisi utara adalah 

kantor PD Pasar Jaya yang dapat langsung diakses dari area parkir tanpa melalui foyer. 

Untuk kantor sisi selatan adalah kantor Pengelola Gedung, kantor ini memiliki luasan 

yang lebih besar dibanding kantor PD Pasar Jaya. Untuk sarana dan fasilitas lainnya 

cenderung sama dengan lantai sebelumnya, yaitu lift, eskalator, toilet dan AHU. 

2. Analisis konfigurasi ruang pengguna lantai P3 Pasar Mayestik : 

Tabel 4.25 Analisis konfigurasi ruang lantai P3 Pasar Mayestik Jakarta Selatan 

1. Akses ruang yang berbeda dengan fungsi sama  

Gambar 

Mapping 

 

Deskripsi 

Keterangan 

- salah satu ruang kantor memiliki akses langsung dari parkir ke kantor tanpa 

melalui foyer. Ini menyebabkan foyer tidah berfungsi secara maksimal, 

sedangkan ruang-ruang yang ada di sekitar foyer memiliki akses dari foyer.  

- Pengaruh peletakan toilet yang memberikan berubahnya akses kantor oleh 

karna itu lebih baik jika toiler terletak di area foyer.  
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2. Tangga Darurat yang sukar diakses  

Gambar 

Mapping 

 

Deskripsi 

Keterangan 

 

- Peletakan tangga darurat dalam ruangan mengurangi tingkat kemudahan 

akses seperti tangga darurat pada lantai ini yang berada di dalam kantor 

pengelola bangunan dimana hanya pegawai kantor yang dapat mengaksesnya, 

pengunjung dan karyawan lain kesusahan untuk mengaksesnya. 

- Lebih baik jika penempatan tangga darurat berada pada foyer sehingga 

mudah diakses oleh seluruh pengguna bangunan. 

3. Analisis Superimpose 

Gambar 

Mapping 

Superimpose pergerakan masuk keluar – Pengunjung / pembeli  
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Superimpose pergerakan masuk keluar – Pegawai / pengelola 

Keterangan 

 

 - Dapat dilihat dari hasil superimpose pola pergerakan pengunjung lantai ini, 

pengunjung cenderung berpindah tempat dari area parkir ke area foyer yang 

memiliki sirkulasi vertikal berupa lift / eskalator, begitu juga sebaliknya. 

Namun ada sedikit pergerakan tambahan ke toilet. 

- Penumpukan pergerakan pengunjung pada lantai ini terlihat pada area foyer 

yang memiliki sirkulasi vertikal dimana pengunjung keluar masuk lantai 

melalui area tersebut. 

- Sedangkan pada hasil superimpose pergerakan pengelola / pegawai, para 

pegawai pada area ini hanya bekerja dan beraktifitas pada ruang kantor 

masing-masing sehingga area yang memiliki tingkat aktifitas tinggi yaitu pada 

ruang kantor yang ada.  

- Tata letak lantai P3 ini menggunakan tata layout retail dimana dengan lahan 

terbatas mendapatkan jumlah lahan komersial yang maksimal, terutama pada 

sistem parkir yang diterapkan menggunakan tata parkir terminal. 

Sumber : Analisis 
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Connectivity Integrity 

  

Keterangan 

Hasil simulasi connectivity menunjukkan bahwa area depan kantor 

pemasaran atau area foyer ini adalah area dengan pusat pengikat ruang 

antar ruang yang ada. Dapat dilihat dari persebaran warna kuning 

hingga merah. 

Pada gambar intergrity, ini dapat ditemukan area yang memiliki 

integrasi tinggi yaitu depan kantor permasaran yang menjadi area pusat 

aktifitas yang selalu aktif dilakukan oleh pengguna lantai. 

Tabel 4.26 Analisis Space Syntax lantai P3 Pasar Mayestik 
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Gate Counts Intelligibility 

 

 

Keterangan 

Sedangkan dari analisis gate count, pergerakan pengunjung hanya 

pada foyer dan aktifitasnya hanya melewati saja. Namun pergerakan 

paling tinggi berada pada area masing-masing kantor karna aktifitas 

pada ruang kantor cukup tinggi. 

Hasil dari korelasi nilai connectivity dan nilai integrity menghasilkan 

nilai intelligibility sebesar R =0,0190053. R2 adalah nilai Inteligibility, 

lantai pada bangunan ini masuk dalam kategori buruk dalam 

kemudahan pencapaian dan keterkaitan ruang. 

Sumber : Analisis 

R2 = 0.0190053 

y = 0.000234386 x + 0,000234386 
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No. Kesimpulan Lantai P3 

Connectivity (hubungan antar ruang) 

1 Tata ruang pada lantai P3 yang digunakan untuk area kantor pengelola ini 

menggunakan tata ruang grid dimana tata ruang ini menyesuaikan kebutuhan 

ruang kantor secara sistematis dan sirkulasi yang ada diciptakan secara efisien.  

2 Area kantor pengelola ini memiliki koridor cenderung kecil dan sirkulasinya 

terpatah dan berkelok sehingga hubungan ruang pada lantai ini cenderung rendah. 

Integrity (pencapaian antar ruang) 

1 Lantai P3 ini memiliki sirkulasi koridor yang sangat minim dan berkelok, tidak 

memanjang dan menerus, sehingga pencapaian ruang tertinggi tidak terlihat pada 

sirkulasi lantai ini. 

Intelligibility (korelasi hubungan dan pencapaian antar ruang) 

1 Koridor yang cenderung minim dan berkelok ini tidak memiliki sirkulasi yang 

menerus dan memanjang serta tidak ditemukan cabang-cabang sirkulasi pada 

lantai ini sehingga menghasilkan nilai konfigurasi ruang yaitu R2 yang bernilai 

0,0190053 dengan kategori buruk. 

Gate Counts (tingkat aktifitas pada sirkulasi) 

1 Sirkulasi dengan aktifitas tinggi tidak ditemukan karna sirkulasi pada koridor 

lantai ini yang terlalu kecil dan minim serta tidak menerus dan memanjang 

sehingga tidak dijumpai aktifitas tinggi pada sirkulasi lantai ini.  

Tabel 4.27 Kesimpulan analisis konfigurasi ruang lantai P3 Pasar Mayestik 
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Skema diagram bubble lantai P1 Pasar Mayestik 

1 Dengan menganalisis bentuk lantai langsung di lapangan maka ditemukan 

hubungan ruang yang ada pada lantai P3 ini :  

 

Sumber : Analisis 



137 

 

4.2.3 Standar Fisik Konfigurasi Ruang Berdasarkan Analisis Space Syntax 

Berdasarkan kesimpulan dari tiap-tiap lantai pada Pasar Mayestik, variabel pada 

analisis space syntax memunculkan standar secara fisik demi meningkatkan kualitas 

konfigurasi ruang. Berikut ini adalah standar fisik dari masing-masing variabel pada 

space syntax :  

 

No Variabel Space Syntax Standar Fisik Konfigurasi Ruang 

1 Connectivity Koridor utama harus memiliki banyak cabang koridor. 

Semakin banyak cabang, semakin baik hubungan 

antar ruangnya.  

2 Integrity  Koridor utama harus panjang dan menerus. Semakin 

panjang dan menerus suatu koridor, semakin baik 

pencapaian antar ruang.  

3 Intelligibility  1. Memiliki banyak cabang koridor. 

2. Koridor harus panjang dan menerus. 

4 Gate Counts Koridor harus memiliki lebar yang lebih dari standar 

sirkulasi. Semakin lebar koridor, tingkat aktifitas 

pengguna pada koridor semakin tinggi.  

 

 

4.3 Tinjauan Tapak Perancangan 

4.3.1 Lokasi Wilayah Perancangan 

 Lokasi perancangan Pasar Blauran ini terletak di Jalan Kragan, Kecamatan Sawahan, 

Kota Surabaya. Kecamatan Sawahan ini terdiri dari beberapa kelurahan yaitu kelurahan 

Banyuurip, Kupangkrajan, Pakis, Petemon, Putat Jaya dan Sawahan, yang memiliki 

fungsi peruntukan sebagai wilayah perdagangan dan jasa, perkantoran dan pendidikan. 

Kecamatan Sawahan ini mempunyai luas wilayah 6,93 Km2  dan memiliki kepadatan  dan 

jumlah penduduk 27239 Jiwa / Km2. 

 Kecamatan Sawahan ini memiliki batasan wilayah administratif yaitu antara lain :  

1. Sebelah utara Kecamatan Bubutan Kota Surabaya 

2. Sebelah barat Kecamaran Sukomanunggal Kota Surabaya 

3. Sebelah selatan Kecamatan Dukuhpakis dan Wonokromo Kota Surabaya 

4. Sebelah timur Kecamatan Tegalsari Kota Surabaya 

Sumber : Analisis 

Tabel 4.28 Standar Fisik Konfigurasi Ruang berdasarkan Analisis Space Syntax 
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 Berdasarkan lampiran perencanaan pemanfaatan ruang kota Surabaya untuk wilayah 

Surabaya Selatan meliputi sebagian wilayah kecamatan Sawahan mempunyai fungsi 

kawasan sebagai berikut :  

1. Fungsi Primer : Perdagangan dan Jasa, perkantoran, industri dan pendidikan. 

2. Fungsi Sekunder : Perumahan , tempat peribadahan, bangunan sosial dan budaya. 

Kawasan, kecamatan Sawahan termasuk dalam suatu wilayah dengan kepadatan 

penduduk tinggi dan ketinggian rata-rata bangunan pada wilayah ini berkisar 15 lantai. 

 

Gambar 4.17 Lokasi Kelurahan Sawahan Kota Surabaya 
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4.3.2 Kondisi Eksisting Tapak dan Bangunan 

 

Lokasi tapak ini berada di wilayah kelurahan Sawahan, kecamatan Sawahan Kota 

Surabaya. Lokasi tapak ini sekitar 1,2 Km dari monumen Tugu Pahlawan  dengan 

menempuh waktu tempuh dari Tugu Pahlawan sekitar 10 menit. Lokasi tapak dan 

bangunan eksisting tapak ini termasuk dalam Perencanaan revitalisasi bangunan tua 

Surabaya yang memiliki nilai budaya dan historis seperti yang tertulis pada Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Surabaya 2030. Tapak ini sendiri memiliki 

bangunan eksisting yang sudah tidak layak dan kondisinya sudah memprihatinkan. 

Ketentuan Koefisien Dasar Bangunan (KDB), Koefisien Lantai Bangunan (KLB) , 

Garis Sempadan Bangunan (GSB), Tinggi Bangunan  (TB), Koefisien Dasar Hijau 

(KDH) pada kawasan antara lain sebagai berikut : 

1. KDB  : Koefisien Dasar Bangunan untuk fasilitas umum dan perdagangan serta 

jasa pada kawasan tapak ini diarahkan antara 60%-80%. (Perwali Surabaya no 75 

tahun 2014) 

2. KLB : untuk Koefisien Luas Bangunan pada kawasan kelurahan Sawahan sebesar 

4 sampai 9. (Perwali Surabaya no 75 tahun 2014) 

3. GSB : pada kawasan ini yang tapaknya terletak di jalan arteri Sawahan kota 

Surabaya mempunyai Garis Sempadan Bangunan pada bagian depan sekitar 6 – 

12 meter, namun karna tapak ini  tidak secara langsung bersebelahan dengan jalan 

maka GSB bagian depan sudah terpenuhi. Untuk GSB belakang dan samping yang 

bersebelahan dengan jalan pemukiman dengan lebar 3 meter, maka sesuai dengan 

Perwali Surabaya no 75 tahun 2014, jarak GSB pada bagian belakang dan 

Gambar 4.18 Lokasi Tapak dan Bangunan 
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samping yaitu antara 4 – 6 meter. Lebar tersebut sudah memenuhi standar 

perhitungan GSB dari Permen PU yaitu ½ dari lebar jalan. 

4. TB : untuk ketinggian bangunan kawasan ini menurut Perwali Surabaya no 75 

tahun 2014, untuk bangunan perdagangan dan jasa (retail)  tidak ada batasan 

dalam ketinggian. Namun semakin tinggi bangunan, GSB juga menyesuaikan. 

5. KDH : untuk Koefisien Dasar Hijau pada wilayah kecamatan Sawahan Surabaya 

sebesar 20% - 40%. (Perwali Surabaya no 75 tahun 2014) 

Dari data yang diperoleh dari Peraturan Walikota Surabaya, maka dapat ditentukan 

data administrasi yang nantinya akan dinyatakan pada tapak perancangan, antara lain 

sebagai berikut : 

1. Luas : ± 5545 m2  

2. Lebar Jalan : ± 4 – 12 meter 

3. GSB : minimal 4 – 12 meter dari jalan  

4. KDB : 80% Luas tapak 

           : 80% x 5545 m2 

           : 4436 m2 

5. KLB : 4436 m2 x 4 

         : 17744 m2 (belum parkir) 

6. KDH : 20% luas tapak 

          : 20% 5545 m2 

          : 1109 m2 

Berikut ini adalah penjelasan diagramatik proses tapak untuk bangunan perancangan 

Pasar Blauran Surabaya :  

Gambar 4.19 Diagram 1 Koefisien Ketentuan Bangunan 
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Kondisi bangunan yang sudah tua dan struktur yang tidak memungkinan untuk 

bangunan dengan lantai lebih dari 3 lantai serta peletakkan kolom yang acak, maka 

bangunan akan dirobohkan namun tetap kita pertahankan detail, warna dan ornamen yang 

ada dengan cara membuat kembali.  

 

Setelah merobohkan bangunan lama, menentukan KDB pada tapak yaitu 80% dari 

luasan tapak dan menentukan GSB sesuai Peraturan Daerah kota Surabaya yaitu setengah 

dari lebar jalan serta sempadan antar bangunan yaitu sekitar 3 meter.  

Setelah menentukan KDB pada tapak, kemudian menentukan KLB pada tapak yaitu 

4 dari KDB sesuai dengan Peraturan Walikota no 75 tahun 2005. KDB bangunan awal 

yang hanya 3 disesuaikan Perwali dengan standar KLB antara 4-9. KDH yang muncul 

pada tapak ini yaitu 20% dari tapak.   

Gambar 4.20 Diagram 2 Koefisien Ketentuan Bangunan 

 

Gambar 4.21 Diagram 3 Koefisien Ketentuan Bangunan 
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4.3.3 Batas Tapak 

Berikut adalah batas-batas tapak yang ada, antara lain adalah : 

1. Utara : BG Junction Mall 

2. Selatan : Pemukiman warga, Ruang usaha (Toko) dan Empire Palace 

3. Barat : Pemukiman warga dan Ruang usaha (Toko) 

4. Timur :  Pemukiman warga dan Ruang usaha (Toko) 

Gambar 4.22 Luasan dan Dimensi Tapak 

 

Gambar 4.23 Batasan tapak Pasar Blauran 
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4.4 Analisa Program Fungsi, Aktifitas dan Pelaku 

4.4.1 Analisa Fungsi  

Pasar Blauran yang merupakan pasar yang terkenal dengan tekstil / pakaian, buku 

bekas dan kulinernya ini terbagi menjadi 3 fungsi, yaitu fungsi primer, fungsi sekunder, 

dan fungsi tersier adapun pembahasan fungsi-fungsi tersebut, berikut pemaparannya :  

1. Fungsi Primer 

Fungsi primer dari bangunan pasar yaitu sebagai sarana distribusi, dimana pasar 

berfungsi memperlancar suatu proses penyaluran barang atau jasa dari produsen 

ke konsumen. Dengan adanya pasar, produsen dapat memiliki hubungan baik 

secara langsung maupun secara tidak langsung untuk menawarkan hasil 

produksinya kepada konsumen. 

2. Fungsi Sekunder 

Fungsi sekunder dari bangunan pasar yaitu pasar sebagai pembentuk harga / 

menetapkan nilai suatu barang atau jasa, dimana pasar akan menetapkan harga 

suatu barang atau jasa tertentu sesuai dengan permintaan dan penawaran yang 

terjadi di pasar. Setelah itu terjadi kesepakatan, terbentuklah suatu harga. Dengan 

demikian, pasar berfungsi sebagai pembentuk harga. Harga yang telah menjadi 

kesepakatan tersebut, tentunya telah diperhitungkan oleh penjual dan pembeli. 

3. Fungsi Tersier  

Fungsi tersier dari bangunan pasar yaitu pasar sebagai sarana promosi, dimana 

pasar ini dapat di jadikan tempat oleh produsen untuk memperkenalkan 

(memasarkan) hasil produksi mereka. Dipasar ini para produsen akan saling 

bersaing dan merebut perhatian konsumen. 

Pada fungsi tersier ini adalah fungsi yang biasanya digunakan untuk 

meningkatkan kenyamanan dan keamanan bangunan dalam pelaku beraktifitas. 

Fungsi ini dapat juga menjadi salah satu faktor daya tarik serta nilai jual dari pasar 

Blauran kota Surabaya itu sendiri. 

 

4.4.2 Analisa Pelaku 

Berdasarkan analisa aktifitas yang telah dilakukan pada sub poin sebelumnya, pelaku 

yang terlibat dalam aktifitas kegiatan bangunan Pasar Blauran kota Surabaya ini antara 

lain :  

1. Konsumen yaitu pembeli / pengunjung yang datang ke pasar Blauran. 
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2. Produsen yaitu pedagang pada masing-masing komoditas yang ada di Pasar 

Blauran. 

3. Pengelola bangunan yaitu pengelola pasar yang dipimpin oleh kepala pasar yang 

mengurus secara teknis dan administrasi dalam bangunan pasar. 

 

4.5 Analisa Ruang 

Pada pembahasan sub poin ini, hal yang akan dijelaskan mengenai kebutuhan ruang, 

berupa analisa kualitatif ruang dan kuantitatif ruang. Berikut ini pembahasan dari 

beberapa aspek tersebut secara berurutan :  

 

4.5.1 Kebutuhan Ruang 

Pada pembahasan sebelumnya, telah dianalisis beberapa jenis kegiatan yang ada, 

pelaku dari masing-masing kegiatan tersebut dan kelompok fasilitas yang ada. Dari 

Berikut ini pemaparannya melalui tabel kebutuhan ruang secara urut menurut komoditas 

dan aktifitasnya :  

Tabel 4.29 Analisis kebutuhan ruang 

No  Fungsi Bangunan Pelaku  Aktifitas Kebutuhan ruang 

  Komoditas Sayuran 

1 Fasilitas 
Perdagangan 

Produsen Mendatangi zona sayuran (retail) Foyer 

Melakukan aktifitas jual beli Retail dagang 

Melakukan restock komoditas Loading dock 

Memilah-milah sayuran yang layak 

dan tidak layak 

Ruang Pemilahan 

sementara (storage) 

Komoditas Daging 

Produsen Mendatangi zona daging (retail) Foyer 

Melakukan aktifitas jual beli Retail dagang 

Melakukan restock komoditas Loading dock 

Komoditas Kelontong / Pecah Belah 

Produsen Mendatangi zona kelontong (retail) Foyer 

Melakukan aktifitas jual beli Retail dagang 

Melakukan restock komoditas Loading dock 

Komoditas Tekstil 

Produsen Mendatangi zona tekstil / bahan 
pakaian (retail) 

Foyer 

Melakukan aktifitas jual beli Retail dagang 

Melakukan restock komoditas Loading dock 

Menjaga kebersihan retail Ruang shaft sampah 

Komoditas Pakaian 
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Produsen Mendatangi zona pakaian (retail) Foyer 

Melakukan aktifitas jual beli Retail dagang 

Melakukan restock komoditas Loading dock 

Menjaga kebersihan retail Ruang shaft sampah 

Komoditas Penjahit 

Produsen Mendatangi zona Penjahit (retail) Foyer 

Memberikan pelayanan jasa jahit Retail dagang 

Menjaga kebersihan retail Ruang shaft sampah 

Komoditas Pigora dan Grafir 

Produsen Mendatangi zona pigora dan grafir 

(retail) 

Foyer 

Melakukan aktifitas jual beli Retail dagang 

Melakukan restock komoditas Loading dock 

Menjaga kebersihan retail Ruang shaft sampah 

Komoditas Elektronik 

Produsen Mendatangi zona Elektronik (retail) Foyer 

Melakukan aktifitas jual beli Retail dagang 

Melakukan restock komoditas Loading dock 

Menjaga kebersihan retail Ruang shaft sampah 

Komoditas Alat tulis dan buku bekas 

Produsen Mendatangi zona Alat tulis dan buku 

bekas (retail) 

Foyer 

Melakukan aktifitas jual beli Retail dagang 

Melakukan restock komoditas Loading dock 

Menjaga kebersihan retail Ruang shaft sampah 

Komoditas Batu Mulia 

Produsen Mendatangi zona Batu mulia (retail) Foyer 

Melakukan aktifitas jual beli Retail dagang 

Menjaga kebersihan retail Ruang shaft sampah 

Komoditas Kuliner 

Produsen Mendatangi zona Kuliner (retail) Foyer 

Melakukan aktifitas jual beli Retail dagang 

Menjaga kebersihan retail Ruang shaft sampah 

Ketersediaan area makan minum Foodcourt 

Produsen Memarkirkan kendaraan Area Parkir 

Buang air kecil dan besar Toilet 

  

2 Fasilitas 

Pengelolaan Pasar 

Pengelola Memimpin dan mengawasi seluruh 

aktifitas pasar 

Ruang Kepala pasar 

Memberikan kenyamanan dan 

keamanan 

Ruang Security / 

Keamanan 

Buang air keil dan besar Toilet 

Makan dan minum Food court 
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Memarkirkan kendaraan bermotor Area Parkir 

Beribadah Musholla 

Menyimpan alat-alat publikasi 
pemasaran 

Gudang Pemasaran 

Mengatur seluruh administrasi pasar Ruang Administrasi / 
Staff 

Mengatur pemasaran bangunan Ruang Pemasaran 

  

3 Fasilitas Servis Pengelola Menyimpan seluruh alat-alat 

kebersihan 

Janitor 

Menyimpan AHU tiap lantai Ruang AHU 

Menyimpan panel listrik Ruang Panel 

  

4 Fasilitas Pelayanan  Konsumen Memarkirkan kendaraan Area Parkir 

Makan dan minum (beristirahat) Foodcourt 

Buang air kecil dan besar Toilet 

Beribadah Musholla 

 

 

4.5.2 Analisis Kualitatif Ruang 

Kualitas dan persyaratan bangunan pasar Blauran kota Surabaya ini terdiri dari 

beberapa aspek dan kualifikasi, yaitu aspek kenyamanan ruang gerak dan sirkulasi, 

pencahayaan alami dan buatan, penghawaan alami dan buatan serta sanitasi ruang. Dari 

aspek-aspek tersebut, lebih baik jika ruang-ruang yang akan dirancang mempunyai 

persyaratan dan aspek tersebut, agar dapat memaksimalkan potensi alami yang ada, 

sehingga bangunan memiliki sifat ramah lingkungan. Berikut ini penjelasan analisa 

mengenai aspek kualitas dan persyaratan ruang fasilitas Pasar Bluaran kota Surabaya. 

 

Tabel 4.30 Analisis Kualitatif dan Persyaratan Ruang 

No Jenis Fasilitas Jenis Ruang Kualitas Kenyamanan  

Kenyamanan 
ruang gerak dan 

sirkulasi  

Penghawaan Pencahayaan Sanitasi 

Alami Buatan Alami Buatan 

1 Fasilitas 
Perdagangan 

Komoditas Sayuran 

Foyer       

Retail 

dagang 

     

Loading 
dock 

      

Sumber : Analisis 
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Ruang 

Pemilahan 

sementara 

(storage) 

      

Komoditas Daging 

Foyer      

Retail 

dagang 

     

Loading 

dock 

      

Komoditas Kelontong / Pecah belah 

Foyer      

Retail 

dagang 

     

Loading 

dock 

      

Komoditas Tekstil 

Foyer        

Retail 
dagang 

       

Loading 

dock 

      

Ruang shaft 
sampah 

      

Komoditas Pakaian 

Foyer        

Retail 

dagang 

       

Loading 
dock 

      

Ruang shaft 

sampah 

      

Komoditas Penjahit  

Foyer        

Retail 

dagang 

       

Ruang shaft 
sampah 

      

Komoditas Pigora dan grafir 

Foyer        

Retail 
dagang 

       

Loading 

dock 

      

Ruang shaft 
sampah 

      

Komoditas Elektronik 

Foyer        

Retail 

dagang 
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Loading 

dock 

      

Ruang shaft 

sampah 

      

Komoditas Alat Tulis dan Buku 

Foyer        

Retail 

dagang 

       

Loading 

dock 

      

Ruang shaft 

sampah 

      

Komoditas Batu mulia 

Foyer        

Retail 

dagang 

       

Ruang shaft 

sampah 

      

Komoditas Kuliner  

Foyer        

Retail 

dagang 

       

Ruang shaft 

sampah 

      

Foodcourt       

Area Parkir       

Toilet       

  

2 Fasilitas 
Pengelolaan Pasar 

Ruang 
Kepala pasar 

       

Ruang 
Security / 

Keamanan 

       

Toilet        

Food court      

Area Parkir      

Musholla       

Gudang 

Pemasaran 

     

Ruang 
Administrasi 

/ Staff 

       

Ruang 

Pemasaran 

       

  

3 Fasilitas Servis Janitor      

Ruang AHU      

Ruang Panel         
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4 Fasilitas Pelayanan Area Parkir      

Foodcourt      

Toilet        

Musholla       

  

4.5.3 Analisa kuantitatif Ruang 

Kebutuhan ruang pada bangunan Pasar Blauran yang telah ditentukan pada analisis 

sebelumnya akan dihitung besaran ruang dan area sesuai dengan kebutuhan kapasitas 

dengan berpatokan dengan standar ruang yang ditetapkan. Berikut ini adalah perhitungan 

kuantitatif ruang pada Pasar Blauran Surabaya :  

 

Tabel 4.31 Analisis Kuantitatif dan Persyaratan Ruang 

No Jenis Fasilitas  Jenis 
Ruang / 

Area  

Sumber Jumlah 
Ruang  

Kapasitas Luasan 

LANTAI 1 

1 Fasilitas 

Perdagangan 

Komoditas Sayuran 

Foyer 0,5 m2/org (NAD) 1 Unit 20 Orang 10 m2 

Retail 
Sayur 

4 m2 (SNI 8152:2015, Pasar 
Rakyat) 

23 Unit 23 Orang 92 m2 

Ruang 
Pemilahan 

Sementara 

9 m2 (Laporan Kelayakan P. 
Mayestik) 

1 Unit 10 Orang 10 m2 

Komoditas Buah 

Foyer 0,5 m2/org (NAD) 1 Unit 20 Orang 10 m2 

Retail Buah 4 m2 (SNI 8152:2015, Pasar 

Rakyat) 

7 Unit 7 Orang 28 m2 

Ruang 

Pemilahan 

Sementara 

9 m2 (Laporan Kelayakan P. 

Mayestik) 

1 Unit 5 Orang 40 m2 

Komoditas Ikan basah 

Foyer 0,5 m2/org (NAD) 1 Unit 5 Orang 2,5 m2 

Retail Ikan 

basah 

4 m2 (SNI 8152:2015, Pasar 

Rakyat) 

1 Unit 1 Orang 4 m2 

Komoditas Ayam 

Foyer 0,5 m2/org (NAD) 1 Unit 5 Orang 2,5 m2 

Retail 

Ayam 

4 m2 (SNI 8152:2015, Pasar 

Rakyat) 

1 Unit 1 Orang 4 m2 

Komoditas Daging 

Foyer 0,5 m2/org (NAD) 1 Unit 10 Orang 5 m2 

Retail 
Daging 

4 m2 (SNI 8152:2015, Pasar 
Rakyat) 

13 Unit 13 Orang 52 m2 

Komoditas Kelontong 
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Foyer 0,5 m2/org (NAD) 1 Unit 10 Orang 5 m2 

Retail 

Kelontong 

4 m2 (SNI 8152:2015, Pasar 

Rakyat) 

199 

Unit 

220 Orang 796 m2 

2 Fasilitas Servis Loading 

Dock 

5 x 16m / unit (Asumsi) 2 Unit 8 Orang 160 m2 

Storage 5 x 5m / unit (Asumsi) 1 Unit 10 Orang 25 m2 

Ruang 

AHU 

4 x 4m / unit (Asumsi) 1 Unit 2 Orang 16 m2 

Ruang 
Sampah 

3 x 4m / unit (Asumsi) 2 Unit 4 Orang 24 m2 

Toilet 3 m2 / 2 org (Asumsi) 2 Unit 12 Orang 32 m2 

Janitor 2 m2 / org (Asumsi) 1 Unit 1 Orang 2 m2 

Ruang 
Security 

(CCTV) 

1,6 m2 / org (Asumsi) 1 Unit 10 Orang 16 m2 

  2 m2 / meja (Asumsi) 1 Unit 4 unit 8 m2 

  1 m2 / kursi (Asumsi) 1 Unit 10 unit 10 m2 

  0,5 m2 / monitor (Asumsi) 1 Unit 20 unit 10 m2 

Lobby 1,6 m2 / org (Asumsi) 1 Unit 40 Orang 64 m2 

3 Total Luas 1428 m2 

Sirkulasi 
(kenyaman

an secara 

fisik 30%) 

1428 x 30% = 428,4 m2 1856,4 
m2 

LANTAI 2 

1 Fasilitas 

Perdagangan 

Komoditas Pakaian 

Foyer 0,5 m2/org (NAD) 2 Unit 80 Orang 80 m2 

Retail 

Pakaian 

4 m2 (SNI 8152:2015, Pasar 

Rakyat) 

95 Unit 120 Orang 380 m2 

Komoditas Kuliner 

Foyer 0,5 m2/org (NAD) 1 unit 40 Orang 20 m2 

Retail 

kuliner 

4 m2 (SNI 8152:2015, Pasar 

Rakyat) 

55 Unit 55 Orang 220 m2 

Foodcourt 1,6 m2 / org (Asumsi) 1 Unit 60 Orang 96 m2 

2,5 m2 / meja (Asumsi) 20 Unit 86 Orang 50 m2 

2 Fasilitas Servis Ruang 
AHU 

4 x 4m / unit (Asumsi) 2 Unit 4 Orang 32 m2 

Toilet 3 m2 / 2 org (Asumsi) 4 Unit 12 Orang 64 m2 

Shaft 
Sampah 

2 x 2m2 / unit (Asumsi) 2 Unit 2 Orang 8 m2 

Ruang Lift 3 x 6m / unit (Asumsi) 3 Unit 16 Orang 54 m2 

Janitor 2 m2 / org (Asumsi) 2 Unit 2 Orang 4 m2 

Ruang 

panel  

3 x 2m / unit (Asumsi) 2 Unit 2 Orang  12 m2 

3 Total Luas 1020 m2 
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Sirkulasi 

(kenyaman

an secara 

fisik 30%) 

1020 x 30% = 306 m2 1326 

m2 

LANTAI 3 

1 Fasilitas 
Perdagangan 

Komoditas Pakaian 

Foyer 0,5 m2/org (NAD) 2 Unit 80 Orang 80 m2 

Retail 

Pakaian 

4 m2 (SNI 8152:2015, Pasar 

Rakyat) 

355 

Unit 

350 Orang 1420 

m2 

2 Fasilitas 

Penunjang 

Kantor 

Sewa 
Perbankan 

4m2 / unit (NAD) 3 Unit 3 Orang 12 m2 

ATM 

center 

2m2 / orang (Asumsi) 1 Unit 13 Orang 26 m2 

3 Fasilitas Servis Ruang 
AHU 

4 x 4m / unit (Asumsi) 2 Unit 4 Orang 32 m2 

Toilet 3 m2 / 2 org (Asumsi) 4 Unit 12 Orang 64 m2 

Shaft 
Sampah 

2 x 2m2 / unit (Asumsi) 2 Unit 2 Orang 8 m2 

Ruang Lift 3 x 6m / unit (Asumsi) 3 Unit 16 Orang 54 m2 

Janitor 2 m2 / org (Asumsi) 2 Unit 2 Orang 4 m2 

Ruang 

panel  

3 x 2m / unit (Asumsi) 2 Unit 2 Orang  12 m2 

4 Total Luas 1712 m2 

Sirkulasi 

(kenyaman

an secara 

fisik 30%) 

1712 x 30% = 513,6 m2 2225,6 

m2 

LANTAI 4 

1 Fasilitas 
Perdagangan 

Komoditas Pakaian 

Foyer 0,5 m2/org (NAD) 2 Unit 80 Orang 80 m2 

Retail 
Pakaian 

4 m2 (SNI 8152:2015, Pasar 
Rakyat) 

150 
Unit 

150 Orang 600 m2 

Komoditas Elektronik 

Retail 

Elektronik 

4 m2 (SNI 8152:2015, Pasar 

Rakyat) 

72 Unit 72 Orang 288 m2 

Komoditas Alat tulis Buku Bekas 

Retail 

Elektronik 

4 m2 (SNI 8152:2015, Pasar 

Rakyat) 

133 

Unit 

133 Orang 180 m2 

Komoditas Kuliner 

Retail 
Kuliner 

4 m2 (SNI 8152:2015, Pasar 
Rakyat) 

4 Unit 6 Orang 24 m2 

Foodcourt 1,6 m2 / org (Asumsi) 1 Unit 24 Orang 38,4 m2 

  2,5 m2 / meja (Asumsi) 6 Unit 24 Orang 15 m2 

Komoditas Batu Mulia 

Foyer 0,5 m2/org (NAD) 1 Unit 40 Orang 40 m2 

Retail 

Pakaian 

4 m2 (SNI 8152:2015, Pasar 

Rakyat) 

84 Unit 168 Orang 336 m2 
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2 Fasilitas Servis Ruang 

AHU 

4 x 4m / unit (Asumsi) 2 Unit 4 Orang 32 m2 

Toilet 3 m2 / 2 org (Asumsi) 4 Unit 12 Orang 64 m2 

Shaft 

Sampah 

2 x 2m2 / unit (Asumsi) 2 Unit 2 Orang 8 m2 

Ruang Lift 3 x 6m / unit (Asumsi) 3 Unit 16 Orang 54 m2 

Janitor 2 m2 / org (Asumsi) 2 Unit 2 Orang 4 m2 

Ruang 

panel  

3 x 2m / unit (Asumsi) 2 Unit 2 Orang  12 m2 

3 Total Luas 1775.4 m2 

Sirkulasi 

(kenyaman

an secara 
fisik 30%) 

1775.4 x 30% = 532.62 m2 2308.02 

m2 

LANTAI 5 

1 Fasilitas 

Perdagangan 

Komoditas Batu mulia 

Foyer 0,5 m2/org (NAD) 1 Unit 40 Orang 40 m2 

Retail 
Pakaian 

4 m2 (SNI 8152:2015, Pasar 
Rakyat) 

15 Unit 30 Orang 60 m2 

Komoditas Kuliner 

Retail 

Kuliner 

4 m2 (SNI 8152:2015, Pasar 

Rakyat) 

26 Unit 52 Orang 104 m2 

Foodcourt 1,6 m2 / org (Asumsi) 1 Unit 84 Orang 38,4 m2 

2,5 m2 / meja (Asumsi) 42 Unit 84 Orang 105 m2 

2 Fasilitas Servis Ruang 

AHU 

4 x 4m / unit (Asumsi) 1 Unit 4 Orang 16 m2 

Toilet 3 m2 / 2 org (Asumsi) 1 Unit 12 Orang 36 m2 

Shaft 
Sampah 

2 x 2m2 / unit (Asumsi) 1 Unit 2 Orang 4 m2 

Ruang Lift 3 x 6m / unit (Asumsi) 1 Unit 16 Orang 27 m2 

Janitor 2 m2 / org (Asumsi) 1 Unit 2 Orang 2 m2 

Ruang 

panel  

3 x 2m / unit (Asumsi) 1 Unit 2 Orang  6 m2 

3 Total Luas 438.4 m2 

Sirkulasi 

(kenyaman

an secara 
fisik 30%) 

438.4 x 30% = 131.52 m2 569.92 

m2 

LANTAI 6 

1 Fasilitas 

Pengelola 

Ruang 

Kepala 

pasar 

3 x 4m / unit (Asumsi) 1 Unit 1 Orang 12 m2 

Gudang 
Pemasaran 

3 x 9m / unit (Asumsi 1 Unit 4 Orang 27 m2 

Ruang 
Administra

si / Staff 

3 x 3m / orang (Asumsi) 1 Unit 4 Orang 36 m2 
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Ruang 

Pemasaran 

2 m2 / orang (Asumsi) 1 Unit 6 Orang 24 m2 

Ruang 

Musholla 

1 m2 /orang (Asumsi) 1 Unit 50 Orang 50 m2 

2 Fasilitas Servis Ruang 

AHU 

4 x 4m / unit (Asumsi) 1 Unit 4 Orang 16 m2 

Toilet 3 m2 / 2 org (Asumsi) 1 Unit 12 Orang 36 m2 

Shaft 
Sampah 

2 x 2m2 / unit (Asumsi) 1 Unit 2 Orang 4 m2 

Ruang Lift 3 x 6m / unit (Asumsi) 1 Unit 16 Orang 27 m2 

Janitor 2 m2 / org (Asumsi) 1 Unit 2 Orang 2 m2 

Ruang 

panel  

3 x 2m / unit (Asumsi) 1 Unit 2 Orang  6 m2 

3 Total Luas         480 m2 

Sirkulasi 

(kenyaman

an secara 
fisik 30%) 

480 x 30% = 144 m2 624 m2 

LANTAI PARKIR 

1 Fasilitas 

Pelayanan  

Parkir 

mobil  

12,5 m2 / unit (NAD) 252 

Unit 

  3150 

m2 tiap 100 m2 / lantai bruto 

(SBT) 

Parkir 

motor 

1,5 m2 / unit (NAD) 417 

Unit 

625.5 

m2 20% dari jumlah unit mobil 

 

 

4.5.4 Analisa Bentuk Massa & Tampilan Bangunan  

1. Bentuk Massa 

Dalam buku Architeture For, Space, and Order yang disusun oleh Francis D.K. 

Ching ini terdapat penjelasan yang menyebutkan bahwa secara umum bentuk dasar 

bangunan terdiri dari tiga bidang, yakni persegi empat, segitiga dan lingkaran. Dan 

masing-masing bentuk tersebut memiliki karakteristik bermacam-macam, berikut ini 

penjelasannya :  

Tabel 4.32 Analisis bentukan massa 

No  Aspek  Lingkaran  Segitiga  Segi Empat 

1 Bentuk  Halus . Stabil. Stabil.  

    Luwes. Dinamis. Kaku dan formal. 

2 Orientasi ruang  Statis. Bersudut tidak 

beraturan. 

Netral sudut pada empat 

sisinya. 

    Memusat dan tidak 

teratur. 

Cenderung statis. Stabil dan rasional. 
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3 Pengolahan 

ruang 

Tidak teratur. Variatif. Mudah menata bidang. 

    Rumit dalam hal 

pembagian dan 
pengaturan ruang. 

Rumit dalam pembagian 

dan pengaturan ruang. 

Mudah mengatur dan 

dua membagi ruang. 

4 Efisiensi Bentuk Fleksibel. Kurang fleksibel. Efisiensi tinggi karena 

dapat digabungkan 

dengan bentuk lainnya. 

5 Efisiensi Ruang  Cukup efisien karna 

bentuknya tidak 
memiliki sudut, namun 

disatu sisi bentuk 

lengkung dalam suatu 

lingkaran, menyulitkan 
penggunaan ruang 

secara maksimal. 

Kurang efisien karena 

sudut segitiga 
mempunyai sudut yang 

kurang penuh, sehingga 

tidak menghasilkan 

ruang efektif namun 
ruang negatif. 

Efisiensi tinggi karena 

setiap sudutnya dan 
sisinya dapat 

dimaksimalkan besaran 

ruangnya.  

    Mengunakan 

perabotan khusus atau 

custom yang sesuai 
dengan bentuk 

lengkung ruangan. 

Menggunakan perabotan 

khusus yang dapat 

menyesuaikan bentukan 
ruang. 

Mudah dalam 

meletakkan perabot 

karena sudut tegak 
lurus. 

    Efektif dalam 
bangunan yang 

membutuhkan aktifitas 

tinggi, dapat menjadi 

pusat aktifitas. 

    

6 Sirkulasi  Memutar dan memusat Menyebar. Menyebar. 

7 Sistem 

pembentukan 
ruang 

  Modular. Modular. 

8 Sistem struktur Mudah dalam 

penyusunan struktur 

Sulit dalam menentukan 

letak struktur. 

Mudah dalam 

penyusunan struktur. 

 

 

Jika melihat dari fungsi bangunan, maka bangunan pasar Blauran ini memiliki 

fasilitas dan kebutuhan ruang dengan aktifitas yang tinggi. Berikut ini kriteria-kriteria 

untuk mendapatkan bentuk dasar yang sesuai dengan kebutuhan ruang, antara lain adalah:  

a. Bentukan luwes, tapi stabil (formal) 

b. Mempunyai area transisi sebagai pengikat antar ruang 

c. Mempunyai keteraturan dalam pengaturan ruang 

d. Menggunakan sistem modular, karena akan memudahkan pembagian atau 

pengaturan ruang dan retail yang ada, serta memudahkan peletakan sistem 

strukturnya. 
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e. Memaksimalkan setiap sisi bentuk agar mendapatkan ruang yang efisien tanpa 

menghasilkan area mati atau tidak terpakai. 

2. Bentuk Massa 

Dalam menentukan bentukan dan tampilan, ada beberapa faktor yang harus 

diperhatikan, berikut ini beberapa faktor tersebut :  

a. Penataan ruang dalam yang dirancang 

b. Struktur dan konstruksi bangunan  

c. Letak posisi site dan lingkungan sekitar 

d. Orientasi bangunan 

Dari beberapa faktor tersebut, muncullah beberapa tampilan dalam merancang suatu 

bangunan. Tampilan bangunan sebuah bangunan sebagai bagian dari estetika suatu 

kawasan, tampilan sebagai pengolahan kulit luar bangunan, tampilan sebagai struktur 

bangunan dan tampilan sebagai permainan bentuk. 
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4.6 Konsep dan Tahapan Perancangan 

4.6.1 Konsep Kawasan Bangunan 

1. Konsep Penentuan Bentuk  

Konsep dari pembentukan massa ini diambil dari fungsi Pasar yang telah diolah dari 

analisi bentuk massa dan tampilan bangunan pada sub poin 4.5.4, yang dimana fungsi 

bangunan pasar termasuk dalam kategori bangunan perdagangan yang membutuhkan 

efisiensi yang tinggi dan stabil, sehingga bentuk massa yang digunakan yaitu bentuk 

geometri dasar persegi. Pada tahapan selanjutnya adalah pemisahan massa berdasarkan 

zonasi dan syarat kebutuhan ruangnya yang mengingatkan setiap zonasi komoditas 

membutuhkan standar ruang yang berbeda-beda. Ini dirancang demi menciptakan 

lingkungan perdagangan yang baik dan terstruktur pada setiap komoditas yang berdiri 

diatas lahan terbatas kota. 

Setelah menemukan konsep awal dari bentukan massa dan penentuan letak masing-

masing zona, maka tahapan selanjutnya yaitu menemukan bentukan massa bangunan 

dengan area tapak dan kawasan yang sesuai dengan zonasi komoditas dan kebutuhan 

ruangnya. Untuk menentukan bentukan bangunan, penentuan luasan bangunan dan 

kebutuhan tiap masing-masing dilakukan dengan bentuk dasar kotak atau kubus. Berikut 

pemaparan melalui gambar diagram skematik dan penjelasannya. 

Gambar 4.24 Konsep bentukan massa bangunan pasar 

Sumber : Analisis 
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2. Konsep Zonasi Bangunan  

Konsep zonasi bangunan akan dilakukan berdasarkan tinjauan lokasi tapak yang 

telah dibahas sebelumnya, konsep ini merupakan penerapan awal dari perancangan Pasar 

Blauran yang akan dibahas melalui gambar diagram dibawah ini. 

Pada tinjauan tapak sebelumnya, telah diketahui peraturan dari garis sepadan jalan 

yang ada, perancangan dimulai dengan menentukan border atau pembatas tapak sesuai 

peraturan yang ada. Untuk bagian timur dan utara tapak garis sempadan sebesar 12 meter 

dan garis sempadan lainnya sebesar 4 meter. 

Setelah itu menentukan area yang ada berdasarkan fungsi fasilitas bangunan yang 

ada, dapat dilihat dari gambar tapak yang didominasi oleh fungsi perdagangan. 

Mengingat fungsi perdagangan adalah fungsi utama dari bangunan Pasar Blauran, 

fasilitas servis adalah fungsi kedua yang letaknya berada pada bagian dasar massa dan 

pada sisi barat laut dan timur tapak. Sedangkan fungsi pengelola berada pada bagian 

paling atas massa bangunan yang sebagai penanggung jawab jalannya perdagangan yang 

ada di pasar yang dapat dijumpai dari area parkir pasar. Pada massa bangunan pasar ini 

akan didesain dengan selubung bangunan berpola untuk menunjukkan kesan bahwa 

bangunan pasar ini adalah pusat terjadinya aktifitas dan memberikan kesan point of 

interest kawasan Pasar Blauran.  

Berikut ini alasan yang ada dalam menentukan area kawasan berdasarkan fungsi 

yang akan dijelaskan lebih lanjut pada poin selanjutnya. Kemudian akan dijelaskan 

berdasarkan zonasi yang ada pada massa pasar.  

Gambar 4.25 Konsep penentuan area berdasarkan fungsi bangunan 

Sumber : Analisis 
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Pada gambar diatas menunjukkan proses peletakan zonasi berdasarkan fungsi tiap 

lantai yang ada. Dapat dilihat fasilitas pengikat antar fasilitas perdagangan dan 

pengelolaan bangunan yaitu area servis yang dimana area servis ini mempunyai 

kemampuan untuk menyuplai tiap kebutuhan masing-masing komoditas yang ada dan 

mampu memberikan tampilan yang baik bagi Pasar Blauran. Pada lantai 1 pasar, terdapat 

komoditas dengan waktu konsumsi rendah dan tinggi waktu restocknya yaitu fungsi 

Gambar 4.26 Konsep penerapan zonasi berdasarkan fungsi 

Sumber : Analisis 
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daging dan sayur serta kelontong. Sedangkan pada lantai setelahnya, terdapat komoditas 

yang memiliki waktu restock cenderung lama. Sehingga lantai semakin ke atas, waktu 

daya tahan komoditas semakin tinggi.  

Pada lantai 2, terdapat komoditas pakaian dan perlengkapan sandang seperti sepatu 

dll yang merupakan komoditas paling besar dan menonjol diantara komoditas lain. Pada 

area komoditas pakaian ini memliki aktifitas yang cukup tinggi, sehingga menarik 

datangnya pengunjung untuk meningkatkan penasaran pengunjung dalam berbelanja di 

pasar ini. komoditas paling atas terdapat batu mulia, elektronik dan alat tulis yang 

merupakan aktifitas yang cenderung sedang, namun jika didekatkan dengan area parkir, 

diharapkan mampu menghidupkan komoditas ini untuk mendapatkan kesempatan yang 

sama dikunjungi pengunjung.  

 

3. Konsep Massa Bangunan  

Gambar 4.27 Diagram peletakan zonasi komoditas pada massa bangunan 

Sumber : Analisis 
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Setelah menemukan zonasi pada pembahasan sebelumnya, maka selanjutnya 

peletakkan zonasi pada massa bangunan. Peletakkan zonasi ditentukan dari tingkat daya 

tahan komoditas yang didagangkan. Kemudian menentukan grid zonasi untuk 

memudahkan perancangan sebesar 25 m2 yang ditentukan dari besaran ruang dagang 

sebelumnya. Setelah grid ditentukan, rancangan selanjutnya adalah peletakkan zonasi 

berdasarkan fungsi dan kebutuhan ruang masing-masing komoditas, sehingga 

menghasilkan tata letak massa dan zonasi yang lebih presisi dan dapat diolah untuk desain 

bangunan dan kawasan nantinya.  

 

Seperti gambar diatas, peletakkan zonasi permasing-masing komoditas dalam massa 

bangunan podium secara skalatis berdasarkan data kebutuhan ruang kuantitatif pada 

analisis sebelumnya.  

 

Gambar 4.28 Konsep tatanan massa dan zoning bangunan 
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4. Konsep Aksesbilitas dan Sirkulasi  

Berdasarkan hasil analisa tata massa bangunan dan aksesbilitas sebelumnya, maka 

konsep aksesbilitas atau jalur akses masuk terletak bersebelahan langsung dengan jalan 

kranggan yang merupakan jalan 2 arah dan dapat diakses dari jalan blauran dan jalan 

kalibutuh untuk mencapai ke lokasi tapak. Dan untuk akses keluar tapak dapat membuka 

jalan dari selatan tapak yaitu jalan pemukiman kemudian diarahkan ke jalan blauran yang 

merupakan jalan satu arah. Untuk pintu masuk utama pejalan kaki seperti yang 

difokuskan bangunan eksisting sebelumnya terdapat pada sisi siku tapak yang menghadap 

persimpangan blauran. Pintu masuk ini hanya bisa diakses oleh pejalan kaki dan 

merupakan tampak depan yang dapat di tonjolkan dari bangunan pasar. 

Berikut ini adalah gambar diagram dari konsep aksesbilitas tersebut. Adapun konsep 

sirkulasi yang ada didalam tapak setelah menemukan hasil tatanan massa bangunan. 

Berikut pemaparannya dengan menggunakan gambar diagram dan penjelasannya. 

Penempatan akses masuk (enterance) dan akses keluar yang terpisah untuk efektifitas 

pembuatan sirkulasi dalam tapak yang terbatas. Sirkulasi dalam bangunan menggunakan 

konsep satu arah yang menekan luasan sirkulasi agar lebih efektif dalam memakai lahan 

bangunan. Mengkhususkan pejalan kaki untuk mendapat jalan masuk dan keluar yang 

terpisah dari kendaraan demi menjaga kenyamanan para pejalan kaki.  

Gambar 4.29 Penentuan akses masuk dan keluar 

Sumber : Analisis 
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Dari gambar diatas, menunjukkan akses jalan di dalam tapak yang menuju ke area 

parkir bangunan dan hanya drop off pengunjung. Adanya perbedaan sirkulasi pengunjung 

(warna hitam) dan servis (warna hijau) yang tertera pada gambar di atas. Untuk sirkulasi 

pengunjung, kendaraan yang masuk langsung diarahkan naik ke 1 lantai kemudian 

terdapat persimpangan. Jika ingin parkir, bisa langsung berbelok kanan dan jika ingin 

drop off pengunjung dan langsung keluar, bisa langsung berbelok kiri. Namun dengan 

sirkulasi servis berbeda dengan pengunjung. Untuk masuk servis dapat mengakses dari 

jalan kranggan dan langsung masuk ke lantai basemen dan masuk ke loading dock massa 

yang dituju. Kemudian untuk jalur keluar kendaraan, sirkulasi pengunjung dan servis 

keluar pada sisi yang sama yaitu selatan tapak dan diarahkan ke jalan blauran. Untuk 

sirkulasi masuk keluar pengunjung yang dilalui pejalan kaki, pengunjung langsung 

diarahkan naik 1 lantai ke lantai 2 bangunan yang merupakan lantai dasar bangunan. 

Konsep lebar jalan dalam tapak ini juga berbeda, pertimbangannya karna adanya 2 

jalur berbeda dalam 1 jalan dan kelancaran sirkulasi dalam tapak. Ada beberapa jalan 

yang dilengkapi pedestrian ways dengan lebar 2 m (NAD).  

  

Gambar 4.30 Konsep sirkulasi dalam tapak 

Sumber : Analisis 
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5. Konsep Vegetasi 

Konsep vegetasi ini merupakan suatu sintesa dari analisis vegetasi yang ada dan 

merupakan penerapan dari analisis iklim, dimana dari analisa iklim dapat ditentukan 

posisi letak vegetasi untuk mengurangi pencahayaan dan penghawaan langsung yang 

tidak diperlukan nantinya. 

Dengan adanya konsep taman dalam tapak guna memberikan RTH pada tapak dan 

pengaplikasian dari peraturan tata guna lahan yang telah dibahas pada tinjauan tapak. 

Untuk kedepannya, konsep taman ini akan dijelaskan lebih lanjut terhadap eksistensinya 

pada poin selanjutnya. Konsep vegetasi dan taman akan dijelaskan melalui diagram 

gambar beserta ulasannya.  

Gambar 4.31 Konsep lebar jalan pada tapak 

Sumber : Analisis 
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Pada aspek taman, konsep yang diberikan adalah menggunakan taman sebagai sarana 

penyejuk dan ruang beristirahat. Pada lantai dasar, basemen dan roof top bangunan pasar 

akan diberikan taman sebagai penyejuk suatu area dan menunjukkan bahwa area ini 

merupakan area publik yang menjadi area istirahat bangunan. Peletakan taman ini 

dirancang atas pertimbangan aktifitas pengunjung yang dimana taman ini diusahakan 

dapat menjadi daya tarik bangunan Pasar Blauran ini. Dengan peletakan taman pada lantai 

dasar yang merupakan lantai pertama yang dikunjungi pengunjung ini merupakan hal 

yang penting karna taman dapat memberi kesan baik untuk pengunjung yang baru masuk 

bangunan pasar. Kemudian peletakan taman pada lantai basement bangunan dilakukan 

dengan pertimbangan demi menciptakan ruang RTH yang mampu mengurangi polusi 

yang ada pada lantai yang memiliki aktifitas servis cukup tinggi. Dan peletakkan taman 

pada roof top lantai atas direncanakan sebagai media refreshing atau tempat beristirahat 

Gambar 4.32 Konsep taman pada tapak 

Sumber : Analisis 
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dan memiliki potensi view yang bagus. Selain sebagai media refreshing, taman pada 

bangunan ini dapat menjadi media interaksi terhadap setiap pengunjung.  

Aspek lain dari desain taman ini yaitu desain taman ini menggunakan bentukan fluid 

atau organik yang dimana pertimbangan ini diberikan atas dasar bangunan yang 

berbentuk solid atau kaku. Dengan perancangan desain taman yang organik, diharapkan 

desain ini akan menyeimbangi bentukan bangunan yang menggunakan geometri persegi 

panjang.  

Pada konsep tata letak vegetasi pada tapak terdapat dua jenis yaitu vegetasi yang 

berfungsi sebagai penghias dan vegetasi dengan tajuk lebar sebagai peneduh dan 

pereduksi kebisingan. Vegetasi penghias ini menggunakan jenis vegetasi dengan 

ketinggian rendah atau sedang yang dimana untuk mempercantik suatu area, namun 

vegetasi penghias ini mampu memiliki fungsi lain sebagai penyerap polusi udara. 

Gambar 4.33 Konsep vegetasi pada tapak 

Sumber : Analisis 
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Kemudian untuk vegetasi sebagai peneduh ini diletakkan pada pot-pot besar yang ada di 

rooftop atau pada lantai dasar bangunan. Dengan komposisi pohon yang baik dan 

bangunan yang kompleks, diharapkan menampilkan visual yang baik.  

 

4.6.2 Konsep Bangunan 

Dari hasil analisa pasar pada studi komparasi sebelumnya didapati penjelasan 

aktifitas tiap lantai atau komoditas bangunan pasar. Pola hubungan dan kebutuhan ruang 

yang akhirnya menjadi ide dasar pembentukan desain. Dan analisis space syntax dari 

objek preseden dijadikan sebuah acuan dalam menentukan keberhasilan analisa space 

syntax bangunan perancangan. Berikut ini beberapa konsep dan tahapan perancangan 

bangunan Pasar Blauran kota Surabaya, antara lain : 

 

 

Gambar 4.34 Jenis vegetasi pada tapak 

Sumber : Analisis 
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1. Lantai Basement – Komoditas Daging, sayur, buah dan kelontong. 

Tabel 4.33 Integrasi kriteria desain pada desain rancangan lantai basemen Pasar Blauran  

No. Organisasi Ruang Bangunan 

Preseden 

Konsep Organisasi Ruang Bangunan 

Perancangan 

1.   

 

Alternatif 1 

Alternatif 2 

 

Setelah menemukan pola hubungan ruang melalui analisa bangunan preseden maka 

terbentuklah konsep tatanan pola hubungan ruang pada bangunan perancangan Pasar 

Blauran yang diolah menjadi sebuah denah sebagai berikut.  

Sumber : Analisis 
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Alternatif 1 

 

Pada gambar alternatif 1, setelah masuk lantai ini melalui eskalator atau tangga 

terdapat ruang sirkulasi yang cukup lebar dan disambut oleh berbagai kios / retail 

kelontong. Kemudian pada bagian kirinya terdapat area transisi menuju komoditas sayur 

buah dan daging. Sebelum menuju area sayur, buah dan daging, pada sisi kiri komoditas 

kelontong terdapat toilet dan janitor pada lantai ini. sedangkan pada sisi kanannya 

terdapat lift, tangga darurat dan pintu samping yang berdekatan dengan ruang AHU dan 

ruang sampah. Jika menelusuri lebih dalam sirkulasi pada ruang lift, terdapat ruang 

gudang dan loading dock pasar. Pada luar area ini namun tetap pada lantai yang sama 

terdapat loading dock, lift, tangga darurat dan ruang sampah serta ruang keamanan yang 

letaknya terpisah oleh sirkulasi servis kendaraan.  

Gambar 4.35 Layout plans skematik perancangan lantai basemen Pasar Blauran (Alternatif 1) 

Sumber : Analisis 
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Alternatif 2 

 

Pada alternatif 2 lantai basemen Pasar Blauran, perancangan mencoba untuk 

memisahkan area komoditas dan membaginya menjadi 2 bagian dimana dengan maksud 

untuk mendapatkan ruang retail yang lebih banyak dan luasan lantai yang lebih optimal. 

Area komodiatas kelontong ini dipisahkan oleh sirkulasi servis yang dimana dilalui 

kendaraan berat seperti truk dan pickup untuk menyediakan kebutuhan dagang pada 

masing-masing komoditas yang ada di pasar.  

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.36 Layout plans skematik perancangan lantai basemen Pasar Blauran (Alternatif 2) 

Sumber : Analisis 
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Tabel 4.34 Analisa space syntax pada lantai basemen pada perancangan Pasar Blauran 

No Analisa Space 

Syntax 

Konsep Desain Skematik Keterangan 

1 Connectivity 

Parameter warna 

Alternatif 1 Jika melihat gambar 

simulasi connectivity 

alternatif 1, dapat 

dilihat persebaran 

warna kuning dan 

merah pada area 

tengah area retail 

kelontong dan 

kebutuhan sehari-hari 

yang dimana itu 

merupakan sirkulasi 

utama yang memiliki 

koneksi dengan ruang 

dan area lain yang 

kuat serta intensitas 

kegiatan yang besar. 

Alternatif 2 Sedangkan pada 

alternatif 2, dapat 

dilihat dengan 

pemisahan area retail 

kelontong, pesebaran 

warna kuning hingga 

merah hanya terjadi 

pada area retail 

kelontong sisi timur, 

yang menunjukkan 

indikasi keterkaitan 

ruang dengan 

aktivitas yang tinggi.  
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2 Integrity 

Parameter warna 

Alternatif 1 Pada simulasi 

integrity, area dengan 

persebaran warna 

kuning hingga merah 

berada pada sekitar 

area pintu samping 

dan sisi dekat tangga 

darurat utara yang 

dimana menunjukkan 

kegiatan yang 

mungkin akan sering 

terjadi pada area 

tersebut. 

Alternatif 2 Sedangkan pada 

alternatif 2, 

persebaran warna 

kuning ke merah 

terkumpul pada area 

retail kelontong sisi 

timur berdekatan 

dengan tangga dan 

eskalator yang dimana 

menunjukkan aktifitas 

tertinggi di area 

tersebut namun tidak 

terlalu menyebar pada 

bagian area barat 

retail kelontong.  

3 Gate Counts 

Parameter warna 

Alternatif 1 Simulasi gate counts 

pada alternatif 1 

menunjukkan bahwa 

area yang paling 

sering dilalui terdapat 

pada sirkulasi utama 

dengan lebar yg lebih 

dibanding sirkulasi 

lainnya yang terletak 

pada tengah lantai. 
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Alternatif 2 Pada alternatif 2, area 

yang sering dilalui 

aktifitas berada pada 

sirkulasi dengan lebar 

lebih dari 2m yang 

terletak pada bagian 

tengah 2 area retail 

kelontong. 

4 Intelligibity 

Parameter warna 

Alternatif 1 Pada simulasi tingkat 

akhir yaitu 

intelligibility 

alternatif 1, dapat 

dilihat angka R 

menunjukkan dengan 

angka 0.904763 yang 

dimana angka ini 

masuk kategori baik 

bagi pengguna 

bangunan dalam 

kemudahan dan 

pencapaian dari ruang 

satu menuju ruang 

lainnya.  

Alternatif 2 kesimpulan pada 

alternatif 2 didapati 

angka 0.851735 

dimana angka ini 

masuk dalam kategori 

baik bagi pengguna 

bangunan. Namun 

alternatif ini nilainya 

lebih rendah 

dibanding alternatif 1, 

sehingga alternatif 1 

yang nantinya 

dijadikan pada tahap 

perancangan. 

 Sumber : Analisis 



173 

 

2. Lantai Dasar – Komoditas Kuliner dan Pakaian jadi, Tekstil, Penjahit. 

Tabel 4.35 Integrasi kriteria desain pada desain rancangan lantai dasar Pasar Blauran  

No. Organisasi Ruang Bangunan 

Preseden 

Konsep Organisasi Ruang Bangunan 

Perancangan 

1.   

 

Alternatif 1 

Alternatif 2 

 Sumber : Analisis 
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Setelah menemukan pola hubungan ruang melalui analisa bangunan preseden maka 

terbentuklah konsep tatanan pola hubungan ruang pada bangunan perancangan Pasar 

Blauran yang diolah menjadi sebuah denah sebagai berikut.  

Alternatif 1 

Pada alternatif 1 layout lantai dasar atau lantai utama Pasar Blauran ini dimulai dari 

pintu masuk dari lobby utama terdapat area kuliner / retail kuliner kecil kemudian terdapat 

drop off area yang berdekatan dengan area publik yang merupakan area yang memisahkan 

massa pasar menjadi 2 massa bangunan. Pada area publik ini dipenuhi oleh retail kuliner 

dan area foodcourt. Pada masing-masing massa terdapat 2 pintu masuk terletak utara dan 

selatan dari sisi massa yang menghadap area publik. Lantai dasar ini digunakan untuk 

komoditas pakaian jadi, bahan tekstil, penjahit, sepatu dll yang bersifat sandang. Masing-

masing massa dilengkapi oleh toilet, eskalator, lift, tangga darurat, shaft sampah, dan 

ruang AHU yang terletak pada sisi yang berlawanan. 

Gambar 4.37 Layout plans skematik perancangan lantai dasar Pasar Blauran (Alternatif 1) 

Sumber : Analisis 
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Alternatif 2 

 

Sedangkan pada alternatif kedua terlihat perubahan tata letak pintu masuk pada 

masing-masing blok pasar. Jika dilihat, pintu masuk ini terletak pada tengah sisi yang 

menghadap area publik dan berbentuk tegak lurus. Perbedaan kedua, eskalator pada 

masing-masing blok letaknya berbeda. Pada blok A, eskalator lebih menempatkan pada 

ruang yang memiliki lebar dan luas yang pas sehingga membentuk suatu atrium. 

Sedangkan pada blok B, karna luasan yang terbatas dan lebar yang terbatas, peletakkan 

eskalator berada menempel pada suatu sisi untuk memperluas ruang sirkulasi. Peletakan 

AHU pada blok B juga berbeda, ruang AHU menjadi 1 area dengan ruang servis lain 

sehingga lebih mudah dalam perencanaan sistem plumbingnya. 

 

 

 

 

   

Gambar 4.38 Layout plan skematik perancangan lantai dasar Pasar Blauran (Alternatif 2) 

Sumber : Analisis 
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Tabel 4.36 Analisa space syntax pada lantai dasar pada perancangan Pasar Blauran 

No Analisa Space 

Syntax 

Konsep Desain Skematik Keterangan 

1 Connectivity 

Parameter 

warna 

Alternatif 1 

 

Jika melihat dari 

gambar disamping, 

simulasi 

connectivity pada 

alternatif 1 dapat 

dilihat dari 

persebaran warna 

kuning ke merah 

berada pada 

sirkulasi area publik 

yang berdekatan 

dengan drop off area 

yang menunjukkan 

bahwa area tersebut 

memiliki hubungan 

ruang yang cukup 

tinggi. 

Alternatif 2 

 

Sedangkan pada 

alternatif 2 dapat 

dilihat dengan 

perbedaan pintu 

masuk blok pasar, 

persebaran warna 

kuning ke merah 

menyebar lebih rata 

dan dijumpai pada 

masing-masing blok 

pasar dan area 

publik yang 

membuktikan 

bahwa area tersebut 

memiliki hubungan 

ruang yang sangat 

tinggi dan 

diperkirakan 

terjadinya berbagai 

aktifitas pada area 

tersebut.  
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2 Integrity 

Parameter 

warna 

Alternatif 1 Pada simulasi 

integrity, area 

dengan warna 

kuning ke merah 

dalam simulasi ini 

berarti area tersebut 

diperkirakan akan 

terjadi kegiatan 

aktif yang tinggi 

seperti yang ada 

pada area kuliner 

yang berdekatan 

dengan lobby. 

Alternatif 2 Sedangkan pada 

alternatif 2, 

persebaran warna 

kuning ke merah 

terlihat dimana pada 

area kuliner dekat 

lobby memiliki 

aktifitas yang tinggi. 

Namun jika dilihat 

dari alternatif 1, 

alternatif 2 ini 

memiliki persebaran 

warna kuning yang 

tegak lurus dari 

masing-masing blok 

pasar yang berarti 

persebaran aktifitas 

lebih merata. 

3 Gate Counts 

Parameter 

warna 

Alternatif 1 Simulasi gate 

counts pada 

alternatif 1 

menunjukkan aliran 

pergerakan yang 

paling sering berada 

pada sirkulasi area 

publik berdekatan 

dengan blok B dan 

pada atrium blok A. 

diperkirakan area 

tersebut sering 

dilalui oleh 

pengguna 

bangunan. 
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Alternatif 2 Sedangkan pada 

alternatif 2 ini 

dimana area 

sirkulasi antar blok 

dan area publik 

menunjukkan 

bahwa area sirkulasi 

tersebut 

diperkirakan sering 

dilalui dan 

digunakan 

pengguna dalam 

beraktifitas pada 

bangunan pasar ini. 

4 Intelligibity 

Parameter 

warna 

Alternatif 1 

 

Pada simulasi 

tingkat akhir 

intelligibility, 

alternatif 1 memiliki 

angka R dengan 

besaran 0.61734 

dimana angka 

tersebut masuk 

dalam kategori 

cukup bagi 

pengguna bangunan 

dalam kemudahan 

gerak dan 

pencapaian antar 

ruang. 

Alternatif 2 Sedangkan pada 

alternatif 2, 

intelligibity 

menunjukkan angka 

R dengan besaran 

0.816541 dimana 

angka ini masuk 

dalam kategori baik 

bagi pengguna 

bangunan dalam 

kemudahan gerak 

dan pencapaian 

antar ruang. Dimana 

alternatif 2 

mempunyai aspek 

efisien dan fleksibel 

yang lebih tinggi. 

 Sumber : Analisis 
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3. Lantai 1 – Komoditas Pakaian jadi, Tekstil, Penjahit dll (Sandang). 

Tabel 4.37 Integrasi kriteria desain pada desain rancangan lantai 1 Pasar Blauran  

No. Organisasi Ruang Bangunan 

Preseden 

Konsep Organisasi Ruang Bangunan 

Perancangan 

1.   

 

Alternatif 1 

Alternatif 2 

 

Setelah menemukan pola hubungan ruang melalui analisa bangunan preseden, maka 

terbentuklah konsep tatanan pola hubungan ruang pada bangunan perancangan Pasar 

Blauran yang diolah menjadi sebuah denah sebagai berikut.  

Sumber : Analisis 
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Alternatif 1 

 

Pada alternatif 1, konsep desain skematik yang diolah dari diagram organisasi ruang 

sebelumnya, didapati ketika masuk dari eskalator blok A langsung menjumpai retail 

komoditas pakaian dan segala kebutuhan sandang. Jika kita menelusuri blok A didapati 

pada sisi selatannya terdapat kantor perbankan dan tepat didepannya adalah atm center, 

bersebelahan dengan atm center terdapat area toilet blok A. sedangkan pada sisi utaranya 

terdapat lift, tangga darurat, ruang AHU dan shaft sampah yang letaknya segaris.  

Untuk menuju blok B, kita melalui lantai penghubung yang berisi retail dan langsung 

di sambut oleh eskalator, area retail blok B dan segaris ruang lift, ruang AHU, tangga 

darurat dan shaft sampah. Pada blok ini dipenuhi oleh retail sandang juga. Letak toilet 

pada blok ini terletak pada sisi selatan blok.  

 

 

 

Gambar 4.39 Layout plans skematik perancangan lantai 1 Pasar Blauran (Alternatif 1) 

Sumber : Analisis 
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Alternatif 2 

 

Sedangkan pada alternatif 2, konsep desain skematik ruang ini berbeda dengan 

alternatif pertama. Tata letak atm center yang berada menjauh dari kantor perbankan dan 

berdekatan dengan lift. Orientasi eskalator yang berubah menjadi tegak lurus dari bentuk 

blok dan pada depan area kantor dipenuhi oleh retail sandang pakaian. Kemudian letak 

area penghubung blok juga bergeser ke selatan sehingga jika dari blok A menuju blok B 

akan disambut oleh eskalator dan toilet blok B. peletakan ruang AHU pada blok B 

berubah menjadi sejajar dengan letak lift dan tangga darurat.  

 

 

 

 

   

 

Gambar 4.40 Layout plans skematik perancangan lantai 1 Pasar Blauran (Alternatif 2) 

Sumber : Analisis 
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Tabel 4.38 Analisa space syntax pada lantai 1 pada perancangan Pasar Blauran 

No Analisa Space 

Syntax 

Konsep Desain Skematik Keterangan 

1 Connectivity 

Parameter 

warna 

Alternatif 1 

 

Pada alternatif 1 

simulasi 

connectivity 

menghasilkan 

diagram persebaran 

warna kuning ke 

merah yang berada 

pada sirkulasi utama 

dan sirkulasi tegak 

lurus blok B, 

dimana area 

tersebut menjadi 

area pengikat ruang 

dan diperkirakan 

memiliki tingkat 

aktivitas tinggi. 

Alternatif 2 

 

Sedangkan pada 

alternatif 2 dapat 

dilihat dengan 

pergeseran area 

penghubung blok, 

persebaran warna 

kuning ke merah 

menyebar pada 

sirkulasi blok B 

disetiap sirkulasinya 

dimana pada area 

tersebut memiliki 

sifat pengikat ruang 

yang cukup tinggi.   
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2 Integrity 

Parameter 

warna 

Alternatif 1 Pada simulasi 

integrity alternatif 1, 

area dengan 

persebaran warna 

merah ke kuning 

terdapat pada 

sirkulasi tegak lurus 

masing-masing blok 

dan warna kuning 

tersebar secara 

merata setiap 

sirkulasi dimana 

akan terjadi 

aktivitas ini tersebar 

secara merata dan 

mengalir dengan 

baik. 

Alternatif 2 Sedangkan pada 

alternatif 2, 

persebaran warna 

kuning ke merah 

terlihat pada 

sirkulasi tegak lurus 

pada sisi selatan 

bangunan dan blok 

A secara sebagian 

besar tidak 

memperoleh 

aktifitas pengguna 

yang sama dengan 

aktifitas blok B. 

3 Gate Counts 

Parameter 

warna 

Alternatif 1 Simulasi gate 

counts pada 

alternatif 1 

menunjukkan 

prediksi aliran 

pergerakan 

pengguna 

bangunan, terlihat 

dimana aliran 

aktifitas bergerak 

secara merata dan 

area penghubung 

blok menjadi lebih 

aktif dalam 

mengalirkan 

aktifitas pengguna.  
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Alternatif 2 Sedangkan pada 

alternatif 2 ini 

dimana setiap 

masing-masing blok 

memiliki aliran 

aktifitas sendiri-

sendiri dan area 

penghubung blok 

tidak begitu aktif 

dan cenderung 

jarang ada aktifitas.  

4 Intelligibity 

Parameter 

warna 

Alternatif 1 

 

Pada simulasi 

tingkat akhir 

intelligibility, 

alternatif 1 memiliki 

angka R dengan 

besaran 0.754519 

dimana angka 

tersebut masuk 

dalam kategori 

cukup baik bagi 

pengguna bangunan 

dalam kemudahan 

gerak dan 

pencapaian antar 

ruang. 

Alternatif 2 Sedangkan pada 

alternatif 2, 

intelligibity 

menunjukkan angka 

R dengan besaran 

0.604154 dimana 

angka ini masuk 

dalam kategori 

cukup bagi 

pengguna bangunan 

dalam kemudahan 

gerak dan 

pencapaian antar 

ruang. Dimana 

alternatif 1 

mempunyai aspek 

efisien dan fleksibel 

yang lebih tinggi. 

 Sumber : Analisis 
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4. Lantai 2 – Komoditas Batu Mulia, Elektronik, Alat Tulis & Buku Bekas, 

Penjahit tekstil dan Kuliner. 

Tabel 4.39 Integrasi kriteria desain pada desain rancangan lantai 2 Pasar Blauran  

No. Organisasi Ruang Bangunan 

Preseden 

Konsep Organisasi Ruang Bangunan 

Perancangan 

1.   

 

Alternatif 1 

Alternatif 2 

 

Setelah menemukan pola hubungan ruang melalui analisa bangunan preseden, maka 

terbentuklah konsep tatanan pola hubungan ruang pada bangunan perancangan Pasar 

Blauran yang diolah menjadi sebuah denah sebagai berikut.  

Sumber : Analisis 
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Alternatif 1 

 

Pada alternatif 1, konsep desain skematik yang diolah dari diagram organisasi ruang 

sebelumnya, layoutnya cenderung tipikal dari lantai sebelumnya namun tatanan 

komoditas yang berbeda. Untuk tatanan komoditas pada blok A Pasar Blauran ini 

dipenuhi oleh 2 komoditas yaitu komoditas batu mulia dan komoditas elektronik. Jika 

kita masuk melalui eskalator blok A, komoditas batu mulia yang pertama kita jumpai dan 

sisi utaranya terdapat retail dengan komoditas elektronik. Jika menelusuri lebih dalam 

pada retail batu mulia, terdapat retail kuliner yang letaknya outdoor demi memaksimalkan 

ruang yang ada pada lantai ini.  

Kemudian sebelum ke blok B, area penghubung ini terletak di tengah masing-masing 

blok yang letaknya tegak lurus dan berisi retail penjahit dan bahan tekstil. Pada blok B 

Pasar Blauran ini dipenuhi oleh komoditas penjahit, bahan tekstil, alat tulis dan buku 

bekas. Untuk area alat tulis buku bekas letaknya pada sisi utara blok B, sedangkan 

komoditas penjahit dan bahan tekstil terletak pada sisi selatan blok B. untuk toilet terletak 

pada sisi selatan blok B, dan berdekatan dengan eskalator. Untuk area lift, tangga darurat, 

ruang AHU dan shaft sampah berada pada tengah massa blok B.  

Gambar 4.41 Layout plans skematik perancangan lantai 2 Pasar Blauran (Alternatif 1) 

Sumber : Analisis 
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Alternatif 2 

 

Sedangkan pada alternatif 2, konsep desain skematik ruang ini berbeda dengan 

alternatif pertama dan cenderung tipikal dengan lantai sebelumnya pada alternatif duanya. 

Perubahan konfigurasi dari alternatif 1 yaitu yang mencolok terdapat pada area 

penghubung blok A dan B bangunan. Area penghubung bergeser ke selatan, orientasi 

eskalator pada blok A juga mengalami perubahan dari sejajar menjadi tegak lurus. Untuk 

keseluruhan bangunan tetap, dengan peletakan area penghubung pada sisi selatan, secara 

otomatis pengunjung harus melalui retail batu mulia atau penjahit bahan tekstil untuk 

menuju blok yang di tuju.  

 

 

 

 

 

Gambar 4.42 Layout plans skematik perancangan lantai 2 Pasar Blauran (Alternatif 2) 

Sumber : Analisis 
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Tabel 4.40 Analisa space syntax pada lantai 2 pada perancangan Pasar Blauran  

No Analisa Space 

Syntax 

Konsep Desain Skematik Keterangan 

1 Connectivity 

Parameter 

warna 

Alternatif 1 

 

Pada alternatif 1 

simulasi 

connectivity 

menghasilkan 

diagram persebaran 

warna kuning ke 

merah yang berada 

pada sirkulasi utama 

pada blok B Pasar 

yang dimana area 

tersebut menjadi 

area pengikat ruang 

alternatif 1. 

Alternatif 2 

 

Sedangkan pada 

alternatif 2, 

persebaran warna 

kuning ke merah 

menyebar pada 

sirkulasi blok B 

disetiap sirkulasinya 

dimana pada area 

tersebut memiliki 

sifat pengikat ruang 

yang tinggi.   

2 Integrity 

Parameter 

warna 

Alternatif 1 Pada simulasi 

integrity alternatif 1, 

area dengan warna 

merah ke kuning 

berada pada 

sirkulasi tegak lurus 

masing-masing blok 

dan warna kuning 

tersebar secara 

merata setiap 

sirkulasi dimana 

akan terjadi 

aktivitas ini tersebar 

secara merata. 
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Alternatif 2 Sedangkan pada 

alternatif 2, 

persebaran warna 

kuning ke merah 

terlihat pada 

sirkulasi tegak lurus 

pada sisi selatan 

bangunan dan blok 

A secara sebagian 

besar tidak 

memperoleh 

aktifitas pengguna 

yang sama dengan 

aktifitas blok B. 

3 Gate Counts 

Parameter 

warna 

Alternatif 1 Simulasi gate 

counts pada 

alternatif 1 

menunjukkan 

prediksi aliran 

pergerakan 

pengguna 

bangunan, terlihat 

dimana aliran 

aktifitas bergerak 

secara merata dan 

area penghubung 

blok menjadi lebih 

aktif dalam 

mengalirkan 

aktifitas pengguna.  

Alternatif 2 Sedangkan pada 

alternatif 2 ini 

dimana setiap 

masing-masing blok 

memiliki aliran 

aktifitas sendiri-

sendiri dan area 

penghubung blok 

tidak begitu aktif 

dan cenderung 

jarang ada aktifitas. 
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4 Intelligibity 

Parameter 

warna 

Alternatif 1 

 

Pada simulasi 

tingkat akhir 

intelligibility, 

alternatif 1 memiliki 

angka R dengan 

besaran 0.855163 

dimana angka 

tersebut masuk 

dalam kategori 

cukup baik bagi 

pengguna bangunan 

dalam kemudahan 

gerak dan 

pencapaian antar 

ruang. 

Alternatif 2 Sedangkan pada 

alternatif 2, 

intelligibity 

menunjukkan angka 

R dengan besaran 

0.499315 dimana 

angka ini masuk 

dalam kategori 

cukup bagi 

pengguna bangunan 

dalam kemudahan 

gerak dan 

pencapaian antar 

ruang. Dimana 

alternatif 1 

mempunyai aspek 

efisien dan fleksibel 

yang lebih tinggi. 

  Sumber : Analisis 
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5. Lantai 3 – Komoditas Pigora Grafir dan Kuliner. 

Tabel 4.41 Integrasi kriteria desain pada desain rancangan lantai 3 Pasar Blauran  

No. Organisasi Ruang Bangunan 

Preseden 

Konsep Organisasi Ruang Bangunan 

Perancangan 

1.   

 

Alternatif 1 

Alternatif 2 

 

Setelah menemukan pola hubungan ruang melalui analisa bangunan preseden, maka 

terbentuklah konsep tatanan pola hubungan ruang pada bangunan perancangan Pasar 

Blauran yang diolah menjadi sebuah denah sebagai berikut.  

Alternatif 1 

Sumber : Analisis 

Gambar 4.43 Layout plan skematik perancangan lantai 3 Pasar Blauran (Alternatif 1) 

Sumber : Analisis 



192 

 

 

Pada alternatif 1, konsep desain skematik hasil dari organisasi ruang sebelumnya, 

menjelaskan pintu masuk ke lantai ini dapat dilalui dari 3 jalur, yang pertama dari area 

parkir yang memakai pintu sisi selatan blok B yang berdekatan dengan toilet kemudian 

yang kedua dari eskalator yang berdekatan dengan pintu area parkir. Yang ketiga, dari 

ruang lift yang berada di tengah lantai ini, dekat dengan tangga darurat. Untuk alternatif 

ini letak eskalator berada di tengah lebar lantai 3 ini. sedangkan letak ruang AHU yang 

sejajar dengan lift dan dapat diakses dari dalam bangunan. 

 

Alternatif 2 

 

Sedangkan pada alternatif 2, peletakkan beberapa ruang dan fasilitasnya berbeda 

dengan alternatif 1 yang dimana peletakkan pintu masuk dari area parkir pada alternatif 

2 ini terletak pada tengah sisi barat lantai ini, kemudian letak AHU yang segaris dengan 

sirkulasi vertikal yang ada dan hanya dapat diakses dari area kuliner. Untuk menciptakan 

ruang sirkulasi blok B lebih luas, peletakkan eskalator berada tepat pada sisi timur dari 

blok B, dekat dengan sisi dinding. Terdapat 2 pintu akses untuk menuju area kuliner 

outdoor, yaitu pada sisi utara dan selatan dinding bagian timur. 

 

 

 

 

Gambar 4.44 Layout plan skematik perancangan lantai 3 Pasar Blauran (Alternatif 2) 

Sumber : Analisis 
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Tabel 4.42 Analisa space syntax pada lantai 3 pada perancangan Pasar Blauran 

No Analisa Space 

Syntax 

Konsep Desain Skematik Keterangan 

1 Connectivity 

Parameter 

warna 

Alternatif 1 

 

Pada alternatif 1 

simulasi 

connectivity 

menghasilkan 

diagram persebaran 

warna kuning ke 

merah yang berada 

pada sirkulasi 

diagonal pada area 

kuliner, area 

tersebut menjadi 

area pengikat untuk 

ruang lainnya. 

Alternatif 2 

 

Pada alternatif 2, 

persebaran warna 

kuning ke merah 

yang menyebar 

memiliki area yang 

cenderung sama 

dengan alternatif 1. 

Namun pada area 

pigora grafir 

memiliki persebaran 

yang lebih baik 

dalam hal pengikat 

antar ruang. 

2 Integrity 

Parameter 

warna 

Alternatif 1 Pada simulasi 

integrity alternatif 1, 

area dengan warna 

merah ke kuning 

berada pada 

sirkulasi area 

kuliner dekat 

dengan masing-

masing pintu 

dimana akan terjadi 

aktivitas-aktivitas 

oleh pengguna, 

namun tidak merata 

pada bagian area 

pigora grafir. 
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Alternatif 2 Sedangkan pada 

alternatif 2, 

persebaran warna 

kuning ke merah 

terlihat pada 

sirkulasi area 

kuliner dekat 

dengan masing-

masing pintu dan 

warna kuning 

tersebar keseluruh 

area yang dimana 

akan terjadi aktifitas 

secara merata pada 

lantai ini. 

3 Gate Counts 

Parameter 

warna 

Alternatif 1 Simulasi gate 

counts pada 

alternatif 1 

menunjukkan 

prediksi aliran 

pergerakan 

pengguna 

bangunan, terlihat 

dimana aliran 

aktifitas bergerak 

hanya pada area 

pigora grafir yang 

kuat dan sebagian  

pada area kuliner.  

Alternatif 2 Sedangkan pada 

alternatif 2 ini 

dimana area yang 

sering dilalui oleh 

pengguna yaitu 

ruang sirkulasi area 

pigora dan sirkulasi 

utama area kuliner, 

dan persebarannya 

terjadi secara 

merata pada tiap 

titik lantai.  



195 

 

4 Intelligibity 

Parameter 

warna 

Alternatif 1 

 

Pada simulasi 

tingkat akhir 

intelligibility, 

alternatif 1 memiliki 

angka R dengan 

besaran 0.694966 

dimana angka 

tersebut masuk 

dalam kategori 

cukup bagi 

pengguna bangunan 

dalam kemudahan 

gerak dan 

pencapaian antar 

ruang. 

Alternatif 2 Sedangkan pada 

alternatif 2, 

intelligibity 

menunjukkan angka 

R dengan besaran 

0.885375 dimana 

angka ini masuk 

dalam kategori baik 

bagi pengguna 

bangunan dalam 

kemudahan gerak 

dan pencapaian 

antar ruang. Dimana 

alternatif 2 

mempunyai aspek 

efisien dan fleksibel 

yang lebih tinggi. 

  Sumber : Analisis 
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6. Lantai 4 – Lantai Pengelola dan Fasilitas Penunjang. 

Tabel 4.43 Integrasi kriteria desain pada desain rancangan lantai 4 Pasar Blauran  

No. Organisasi Ruang Bangunan 

Preseden 

Konsep Organisasi Ruang Bangunan 

Perancangan 

1. 

  

 

Alternatif 1 

Alternatif 2 

 

Setelah menemukan pola hubungan ruang melalui analisa bangunan preseden, maka 

terbentuklah konsep tatanan pola hubungan ruang pada bangunan perancangan Pasar 

Blauran yang diolah menjadi sebuah denah sebagai berikut.  

Sumber : Analisis 
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Alternatif 1 

Alternatif 1 lantai 4 Pasar Blauran ini terdapat ruang pengelola dan fasilitas 

penunjang lainnya. Lantai ini dapat diakses melalui pintu dari area parkir dan eskalator. 

Jika melalui pintu area parkir, pada sisi kanan atau selatan bangunan terdapat area 

musholla dan area toilet. Sedangkan pada sisi kiri adalah area pengelola yaitu ruang 

gudang pemasaran, ruang administrasi, ruang staff pemasaran, ruang kepala pasar dan 

ruang utilitas lainnya.  

 

Alternatif 2 

 

Untuk alternatif 2, pintu masuk dari area parkir diletakkan pada sisi selatan yang 

berdekatan dengan area toilet. Sisi kiri adalah area toilet dan sisi kanan adalah area 

pengelola dan penunjang lainnya. Terdapat gudang pemasaran dan musholla yang 

Gambar 4.45 Layout plan skematik perancangan lantai 4 Pasar Blauran (Alternatif 1) 

Sumber : Analisis 

Gambar 4.46 Layout plan skematik perancangan lantai 4 Pasar Blauran (Alternatif 2) 

Sumber : Analisis 
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bersebalahan. Untuk ruang AHU berbeda peletakkan dengan alternatif 1 yang berada 

didalam ruang administrasi. Ruang kepala pasar dan ruang staff pemasaran dapat diakses 

melalui ruang administrasi juga.  

 

Tabel 4.44 Analisa space syntax pada lantai 4 pada perancangan Pasar Blauran 

No Analisa Space 

Syntax 

Konsep Desain Skematik Keterangan 

1 Connectivity 

Parameter 

warna 

Alternatif 1 

 

Pada alternatif 1 

simulasi 

connectivity 

menghasilkan 

diagram persebaran 

warna kuning ke 

merah yang berada 

pada area sirkulasi 

sepanjang lantai, 

area ini merupakan 

area pengikat antar 

ruangan. 

Alternatif 2 

 

Pada alternatif 2, 

persebaran warna 

kuning ke merah 

yang menunjukkan 

aktifitas tinggi yaitu 

pada area sirkulasi 

sepanjang lantai 

sampai ruang 

administrasi pasar, 

yang merupakan 

area pengikat 

ruang. 

2 Integrity 

Parameter 

warna 

Alternatif 1 Pada simulasi 

integrity alternatif 

1, area dengan 

warna merah ke 

kuning berada pada 

sirkulasi sepanjang 

lantai yang fokus 

pada foyer dan 

ruang admin pasar 

dimana area ini 

akan menjadi area 

dengan aktifitas 

tertinggi. 
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Alternatif 2 Sedangkan pada 

alternatif 2, 

persebaran warna 

kuning ke merah 

terlihat pada 

sirkulasi sepanjang 

lantai namun tidak 

terlalu kuat seperti 

alternatif 1. 

3 Gate Counts 

Parameter 

warna 

Alternatif 1 Simulasi gate 

counts pada 

alternatif 1 

menunjukkan 

prediksi aliran 

pergerakan 

pengguna yang 

ditunjukkan dengan 

warna merah, 

dimana area 

tersebut berada 

pada sepanjang area 

sirkulasi depan 

ruang gudang. 

Alternatif 2 Sedangkan pada 

alternatif 2 ini 

dimana area yang 

sering dilalui oleh 

pengguna yaitu 

ruang sirkulasi area 

depan ruang 

musholla namun 

tingkat 

keaktifiannya 

cenderung lebih 

rendah dibanding 

altenatif 1.  
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4 Intelligibity 

Parameter 

warna 

Alternatif 1 

 

Pada simulasi 

tingkat akhir 

intelligibility, 

alternatif 1 

memiliki angka R 

dengan besaran 

0.916746 dimana 

angka tersebut 

masuk dalam 

kategori baik bagi 

pengguna bangunan 

dalam kemudahan 

gerak dan 

pencapaian antar 

ruang. 

Alternatif 2 Sedangkan pada 

alternatif 2, 

intelligibity 

menunjukkan 

angka R dengan 

besaran 0.859886 

dimana angka ini 

masuk dalam 

kategori baik bagi 

pengguna bangunan 

dalam kemudahan 

gerak dan 

pencapaian antar 

ruang. Dimana 

alternatif 1 

mempunyai aspek 

efisien dan fleksibel 

yang lebih tinggi. 

  Sumber : Analisis 
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4.6.3 Konsep Perubahan Bentuk dan Tampilan Bangunan 

Pada poin pembahasan ini akan menjelaskan mengenai tampilan bangunan serta 

perubahan bentuk massa bangunan melalui diagram yang dupertimbangkan dengan 

analisa bentuk dan konsep massa bangunan. Pada pembahasan ini akan membagi 

bangunan menjadi 2 bentuk yaitu podium dan tower. Berikut penjelasannya. 

 

 Tabel 4.45 Tahapan perubahan massa dan tampilan bangunan pada podium Pasar Blauran 

Podium (Pasar Blauran) Keterangan 

 

1. Berdasarkan GSB tapak membentuk batasan lahan 

yang layak dirancang. Kemudian disesuaikan dengan 

PERDA yang mengatur tentang KDB bangunan, 

sehingga muncul suatu luas bersih yang di rancang.  

2. Dari luasan KDB, disesuaikan dengan KLB 
menjadi 4 lantai dengan luasan yang sama. Sehingga 

gubahan massa awal terbentuk balok atau persegi. 

KLB yang ada ini menyesuaikan kondisi eksisting dan 

penambahan sesuai dengan Peraturan Daerah yang 

berlaku.  

3. Gubahan massa awal mengalami Addisi dan 

Substraksi berdasarkan analisis iklim dan potensi 

yang ada pada tapak. Sehingga massa mengalami 

pengurangan dan pemindahan pada tempat tertentu 

demi mendapatkan bentukan massa yang menonjol 

dan sesuai dengan bentukan tapak, tanpa melanggar 

regulasi yang ada.  

4. Setelah pemindahan bagian massa demi 

menciptakan ruang sirkulasi udara, karna letak pintu 

masuk utama disudut tapak maka harus menciptakan 

ruang transisi dari luar bangunan ke dalam bangunan 

dengan pemberian area publik pada enterance 

bangunan untuk memberikan kesan perpindahan 

ruang yang terasa. 

5. Pemindahan bagian massa blok B dipindahkan ke 

blok A demi memberikan ruang publik yang ramah 

lingkungan dengan penambahan fasilitas taman hijau 

didampingi dengan area kuliner. 

Pemberian ruang publik pada lantai dasar ini juga 

diterapkan pada lantai rooftop yang memiliki potensi 

view yang paling baik bangunan pasar.  

6. Setelah mendapatkan bentukan bangunan, material 

yang digunakan pada bangunan podium pasar ini 

terdiri dari laser cut metal panel  yang menjadi fasade 

bangunan, seluruh dinding di cat dengan warna putih, 

untuk atap menggunakan metal roof, untuk lantai 

memakai wood floor deck, untuk atap kanopinya 

menggunakan crystal glass 10mm, ada beberapa 

dinding dengan finish ceramic brick dan white 

marmer. 

Sumber : Analisis 
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Tabel 4.46 Tahapan perubahan massa dan tampilan bangunan pada tower Pasar Blauran 

  

Tower (Gedung Parkir) Keterangan 

 1. Pada bangunan parkir memakai luasan 393.75 m2 

yang memakan area blok B Pasar Blauran. 

2. Dari luasan tersebut, disesuiakan dengan 

kebutuhan parkir yang sudah di hitung dalam tabel 

kebutuhan ruang. 

3. Didapati 9 lantai dari kebutuhan parkir yang 

dibatasi luas perlantainya. Sekitar 10% dari 

kebutuhan parkir adalah area parkir untuk kendaraan 

roda 2, dan 90% adalah area parkir untuk kendaraan 

roda 4. 

4. Setelah mendapatkan jumlah lantai dan luasan 

lantai, membagi massa parkir menjadi 2 bagian dan 

antara massa tersebut dibentuk ruang sirkulasi 

vertikal kendaraan tersebut.  

Menciptakan perbedaan ketinggian pada salah satu 

massanya dengan selisih 2 meter untuk memudahkan 

perancangan ramp bagi kendaraan yang ingin parkir 

dan dapat menjadi ruang sirkulasi udara dalam 

bangunan parkir. 

5. Pada tower gedung parkir ini menggunakan 

selubung kedua sebagai fasade bangunan dengan 

rangka baja dan panel ACP (Aluminium Composite 

Panel) yang didesain secara acak dan berongga.  

Kemudian untuk bagian dinding eksterior lain 

menggunakan brick texture ceramic, white marble, 

dan white paint.  

Pada bagian lift vertikal, dinding luar menggunakan 

crystal glass dengan engsel spider.  

Sedangkan pada bagian atap menggunakan metal 
roof dengan rangka baja yang memiliki sifat ringan 

dan kuat serta pemilihan material ini 

dipertimbangkan tingkat perawatannya mudah. 

Sumber : Analisis 
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4.6.4 Evaluasi Komparasi Space Syntax 

Pada poin evaluasi ini akan dipaparkan evaluasi atau hasil komparasi dari space 

syntax bangunan perancangan dan bangunan preseden yang telah dianalisis dan 

ditemukan sebelumnya. Poin ini menentukan bahwa bangunan perancangan sudah 

memenuhi standar bangunan dengan pendekatan pergerakan pengguna dengan baik atau 

belum. Dengan membandingkan angka hasil space syntax bangunan perancangan harus 

mempunyai angka yang lebih tinggi dari bangunan preseden agar dikatakan perancangan 

Pasar Blauran kota Surabaya ini sukses. Berikut ini pemaparan evaluasi tersebut berupa 

tabel dan penjelasannya. 

 

Tabel 4.47 Tabel evaluasi komparasi hasil space syntax bangunan perancangan dan preseden 

No Bangunan Preseden 

(Pasar Mayestik – Jakarta) 

Bangunan Perancangan 

(Pasar Blauran – Surabaya) 
Intelligibility Keterangan Intelligibility Keterangan 

1  Lantai Basement Nilai 

Intelligibility 

mendapatkan 

angka sebesar 

0.530162 yang 

termasuk dalam 

kategori cukup. 

Lantai Basement Pada bangunan 

perancangan, 

untuk nilai 

Intelligibility 

mendapatkan 

angka sebesar 

0.904763 yang 

termasuk dalam 

kategori baik. 2 Lantai Semi Basement Nilai 

Intelligibility 

mendapatkan 

angka sebesar 

0.713752 yang 

termasuk dalam 

kategori cukup. 

3 Lantai Dasar Nilai 

Intelligibility 

mendapatkan 

angka sebesar 

0.731579 yang 

termasuk dalam 

kategori cukup. 

Lantai Dasar 

 

Pada bangunan 

perancangan, 

untuk nilai 

Intelligibility 

mendapatkan 

angka sebesar 

0.872887 yang 

termasuk dalam 

kategori baik. 

4 Lantai Mezzanine Nilai 

Intelligibility 

mendapatkan 

angka sebesar 

0.720526 yang 

termasuk dalam 

kategori cukup. 

Lantai 1 

 

Pada bangunan 

perancangan, 

untuk nilai 

Intelligibility 

mendapatkan 

angka sebesar 

0.754519 yang 
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5 Lantai 1 Nilai 

Intelligibility 

mendapatkan 

angka sebesar 

0.720542 yang 

termasuk dalam 

kategori cukup. 

termasuk dalam 

kategori baik. 

6 Lantai 2  Nilai 

Intelligibility 

mendapatkan 

angka sebesar 

0.722194 yang 

termasuk dalam 

kategori cukup. 

Lantai 2 

 

Pada bangunan 

perancangan, 

untuk nilai 

Intelligibility 

mendapatkan 

angka sebesar 

0.855163 yang 

termasuk dalam 

kategori baik. 

7 Lantai P1 Nilai 

Intelligibility 

mendapatkan 

angka sebesar 

0.866071 yang 

termasuk dalam 

kategori baik. 

Lantai 3 

 

Pada bangunan 

perancangan, 

untuk nilai 

Intelligibility 

mendapatkan 

angka sebesar 

0.885375 yang 

termasuk dalam 

kategori baik. 

8 Lantai P2 Nilai 

Intelligibility 

mendapatkan 

angka sebesar 

0.413501 yang 

termasuk dalam 

kategori buruk. 

Lantai 4 

 

Pada bangunan 

perancangan, 

untuk nilai 

Intelligibility 

mendapatkan 

angka sebesar 

0.916746 yang 

termasuk dalam 

kategori baik. 9 Lantai P3 Nilai 

Intelligibility 

mendapatkan 

angka sebesar 

0.0190053 yang 

termasuk dalam 

kategori buruk. 

 

Dari hasil tabel diatas, dapat diperhatikan bahwa nilai intelligibility bangunan 

perancangan Pasar Blauran memiliki nilai yang lebih tinggi dibandingkan dengan nilai 

intelligibility bangunan pasar objek preseden. Dari evaluasi komparasi ini dapat 

disimpulkan bahwa bangunan perancangan Pasar Blauran dikatakan telah berhasil di 

rancang dengan sangat baik dengan pendekatan pergerakan pengguna.  

 

 

Sumber : Analisis 
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4.6.5 Hasil Desain  

Hasil desain ini akan menampilkan tampilan bangunan serta penjelasan akhir dimana 

hasil dari bangunan yang telah didapat sebelumnya disatukan dalam satu tapak 

berdasarkan analisis kawasan yang sebelumnya dibahas. Tampilan hasil desain ini akan 

memberikan keterangan tentang suasana kawasan setelah adanya bangunan yang masuk 

ke dalam tapak. Berikut ini pemaparannya. 

  

Gambar 4.47 Hasil desain tapak dan bangunan Pasar Blauran  
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