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BAB V 

EVALUASI RANCANGAN  

5.1 REVIEW HASIL EVALUASI 

5.1.1 Evaluasi Sistem Penyiraman Pada Tanaman Green Facade 

Pada beberapa jenis tipe atau modul green facade yang diterapkan pada 

bangunan mempunyai sistem penyiramannya masing-masing. Khusus pada green 

façade tipe 4 (rangka Alumunium) menerapkan sistem otomatis yaitu dengan 

menyediakan kran terpusat yang mana air akan disalurkan secara horizontal 

melalui pipa-pipa paralon atau selang air kemudian disemprotkan melalui 

springkler satu arah sehingga air tidak menyebar kemana-mana.  

Sedangkan pada tipe atau modul 1,2 dan 3 menggunakan sistem manual, 

dimana tanaman disiram secara berkala oleh petugas Cleaning Servis, baik itu 

menggunakan ember bak atau disemprot dengan selang air secara manual. 

 

Gambar 5.1 Sistem Kran Terpusat pada Green Façade Modul Rangka Alumunium 
Sumber : Analisis Penulis, 2018 
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5.1.2 Evaluasi Entrance Sisi Timur (Area Datang Dari Parkiran) 

Pada entrance yang datang dari arah parkiran atau arah timur dinilai kurang 

menunjukan desain yang menerima para pengunjung (kurang baik dalam 

penyambutan). Sehingga solusinya yaitu adalah dengan membuat suatu signage 

atau petunjuk arah, atau dengan menunjukan penegasan pada desain bangunan  

contohnya dengan adanya canopy yang menarik atau bisa juga dengan 

menggunakan pola vegetasi/pohon pengarah menuju entrance. 

5.1.3 Evaluasi Total Persentase Luasan Dasar Area Luar dan Area 

Terbangun 

 

Gambar 5.2 Entrance Sisi Timur 
Sumber : Analisis Penulis, 2018 

Gambar 5.3 Persentase Perbandingan Luasan Lantai Dasar  
Sumber : Analisis Penulis, 2018 
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Setelah mengalami tahap akhir dalam proses perancangan, perhitungan 

jumlah total luasan antara area indoor/terbangun dengan area outdoor dari Total 

Luas Lahan sebesar 9.088 m², yaitu sebagai berikut : 

 Luas Area Luar dengan Perkerasan Parkiran = 1363,2 m² 

 Luas Area Luar dengan Landscape/Open Space = 3635,2 m² 

 Luas Area Terbangun/bangunan =  4089,6 m² 

Jadi jika dipresentasikan maka hasilnya adalah sebesar 15% area lahan 

parkiran, sebesar 40% adalah Area Landscape/Open Space dan sebesar 45% 

adalah area ruang yang terbangun bangunan. 

5.2 KESIMPULAN DAN PENUTUP 

Setelah melalui proses serta tahapan evaluasi yang dilakukan, dapat disimpulkan 

bahwa rancangan ini cukup berhasil dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan 

perancangan yang sudah dijabarkan oleh penulis pada bab 1, hal ini di buktikan 

setelah melalui proses uji desain dan evaluasi dengan dosen pembimbing serta 

penguji. Namun pada akhirnya penulis masih merasakan kekurangan pada beberapa 

hasil rancangan hal ini dikarenakan keterbatasan waktu dan kekurangan yang masih 

dimiliki oleh penulis sebagai perancang. Selain itu proses perancangan Youth 

Learning Center ini dirasa cukup rumit dimana selain faktor dari kegiatan remaja 

yang begitu kompleks, juga pembagian area-area yang sifatnya edukatif pasif dan 

aktif dapat disatukan namun tidak juga mengganggu satu sama lain. 

Namun, secara keseluruhan rancangan ini cukup mampu untuk mengakomodasi 

setiap aktifitas para remaja di Klitren Yogyakarta dengan potensi yang juga dimiliki 

para remaja Klitren sehingga mampu menumbuhkan minat dan bakat para remaja. 

Selain itu juga mampu mengatasi problem iklim dan polusi udara yang tinggi 

dengan menerapkan system green façade sebagai selubung bangunan guna 

menurunkan suhu pada ruang sehingga ruang-ruang yang ada dapat nyaman secara 

termal. Dan dengan adanya penyediaan ruang-ruang terbuka pada bangunan YLC 

ini agar ruang terbuka dapat menjadi area berkumpul dan dapat mengintegrasi 

setiap kegiatan remaja. Sehingga dapat mampu mengatasi problem minimnya RTH 

Publik pada kawasan Klitren.  


