
BAB III

ANALISA KUALIFIKASI PUSAT PERBELANJAAN

DAN PENAfcQPILAN BANGUNAN

3.1. Analisa Kebutuhan Pusat Perbelanjaan Dan Segmen Pasar

3-1.1. Berdasarkan Skala Pelayanan

Pusat Perbelanjaan yang direncanakan ini

diharapkan dapat melayani kebutuhan masyarakat kota

Pematang Siantar dan sekitar Kabupaten Simalungun

ataupun dapat melayani kebutuhan sebelum memasuki

kawasan wisata Danau Toba bagi wisatawan.

Pola kegiatan perdagangan kota yang ada, yaitu

pola linier mengikuti struktur jalan, seperti pada

jalan Sutomo , jalan merdeka dan Jalan Patuan Anggi.

Pola-pola linier ini terbentuk dari jejeran pertokoan

tunggal. Kegiatan perdagangan kota Pematang Siantar -•;;'

hingga saat ini belum memiliki suatu wadah unit-unifc;:^;::;^;;;^^

pertokoan masih berupa unit-unit toko tunggal. \^-i*i£w'

Jika dilihat dari RIK kota Pematang Siantar

tahun 1994 - 2004, kota membutuhkan 2 unit Pusat

Perbelanjaan wilayah yang disediakan seluas 72.000 m2

untuk melayani jumlah penduduk yang hingga tahun 2004

yang berjumlah 224.562 jiwa. Sedangkan area perdaga

ngan kota seluas 461.900 m^.

Mengingat Kota Pematang Siantar merupakan

pusat kegiatan dari daerah-daerah disekitarnya se

hingga peranan kegiatan perdagangan menjadi sangat
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penting, karena dusamping untuk melayani penduduk

kota sendiri dapat Juga melayani daerah sekitarnya

(Regional).

Berdasarkan hal tersebut Jenis Pusat Perbelanjaan

adalah Pusat Perbelanjaan Districk dengan luas area

minimal 9.290 m2 dengan skala pelayanan 40.000 orang.

Pusat Perbelanjaan yang diharapkan dapat menampung

pengunjung hingga 5 tahun mendatang, jenis fasilitas

yang akan disediakan disini adalah Junior Departemen

Store, Supermarket, Toko-toko tunggal.

3.1.2. Berdasarkan Bentuk Fisik

Pusat PerbeIanj aan yang diharapkan dapat

merupakan suatu fasilitas kegiatan baru yang bukan

saja berupa tempat jual beli, tetapi dapat menjadi

tempat untuk bersosialisasi dan berekreasi, sehingga

diperlukan kenyamanan dan keamanan. Dari segi penam

pilan Arsitektur tradisional yang akan diterapkan,

belum ada pada pertokoan lain, menjadikan Pusat

Perbelanjaan ini mendapat nilai tambah.

Fasilitas Pusat Perbelanjaan yang direncanakan

adalah Shopping Precint yang merupakan pusat orienta

si dari kompleks pertokoan yang memiliki jalur pedes

trian sebagai tempat aktivitas jual beli.
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3.1.3. Berdasarkan Kuantitas Barang

Berdasarkan pertimbangan kegiatan perdagangan

di Kota Pematang Siantar lebih dominan sistem ecer,

maka Pusat Perbelanjaan yang direncanakan akan dido-

minasi oleh toko-toko dengan sistem eceran.

3.1.4. Karakter Konsumen

Setiap konsumen dari tiap golongan tertentu

mempunyai karakter tersendiri yang merupakan ciri

dalam melakukan kegiatan berbelanja. Karakteristik

konsumen berdasarkan prilaku kegiatan berbelanja ini

perpaduan antara pengunjung tradisional dan pengun

jung modern, yaitu pengunjung transisi yakni bercorak

heterogen, kebutuhan beragam, kegiatan ekonomi cukup

menonjil dengan karakter;

- Menyukai hal-hal yang praktis

- Mempunyai selera tertentu

- Menghargai waktu

- Menghargai pelayanan dan fasilitas kegiatan

Sebagai pintu gerbang wisata, pengunjung

wisatawan juga menjadi pertimbangan yang memiliki

karakter menyukai hal-hal yang bersifat tradisional

atau kedaerahan.
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3.1.5. Tingkat Pelayanan

Berdasarkan segmen pasar untuk pelayanan

bangunan komersial ini, maka tingkat pelayanan adalah

untuk konsumen dengan tingkat sosial menengah ke

atas.

3.1.6. Kapasitas Pusat Perbelanjaan

Sebagai pintu gerbang wisata Danau Toba yang

dikunjungi ileh wisatawan asing dan domestik, maka

secara garis besar, pengunjung yang akan ditampung

pada Pusat Perbelanjaan ini adalah, pengunjung setem-

pat (kota dan regional) dan pengunjung wisatawan

(asing dan domestik). Jika dilihat pada masing-masing

pengunjung, maka waktu kunjungannya :

- Setiap Hari : .Pengunjung setempat

.Wisatawan asing

- Hari Libur : .Wisatawan Domestik

Untuk mengetahui kapasitas daya tampung terse

but, diasumsikan waktu kegiatan berjalan setiap hari

dengan perbandingan kunjungan pengunjung, pengunjung

setempat : wisatawan domestik : wisatawan asing =

60% : 30% : 10%.

3.2. Analisa Penampilan Bangunan

Analisa Penampilan bangunan dilakukan pada

bangunan Rumah Tradisional Batak Toba dan Pasar Tradi

sional yang ada. Masing-masing bangunan dianalisis
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dalam bentuk tampak/fasade dengan acuan karakteristik

dasar pembentuk fasade dan unsur pembentuk Shape yang

ditetapkan. Dari analisis ini akan diketahui pola-pola

yang cenderung ada pada bangunan tersebut.

3.2.1. Analisa Karakter Fasade

A. Rumah Tradisional Batak Toba

Karakteristik Dasar

1. Pembentuk Fasade;
atap, berbentuk tanduk
kerbau sebagai lambang de-
nga atap melengkung
badan, dending dengan bu
kaan

kaki, pengangkatan bidang
dasar

2. Proporsi Vert - Horizont :
Proporsi horizontal lebih
dominan dibanding vertikal

3. Datum :

Garis berperan sebagai
pembatas dan pembentuk po
la bidang

Bidang sebagai pengisi
dinding.

Simetri :

Jika diambil garis sumbu
bentuk bangunan simetri
bilateral

Pola Yang Ada



5. Irama :

Pengulangan berbentuk geo-
metri persegi pada bidang
bukaan dan tidak terlalu
banyak disesuaikan luasan

6. Ornamentasi :

Ornamen terletak pada ciri
khas bangunan Batak Toba
berupa ukiran dinding atap

Tabel 3.1 : Analisa Pembentuk Fasade Rumah

Tradisional Batak Toba

Sumber : Analisa Pengamat

B. Pasar Tradisional

3.

Karakteristik Dasar

Pembentuk Fasade :

atap, disusun memutar
90 derajat
badan, bentuk jelas tapi
dengan bukaan sedikit
kaki, terbentuk tidak
jelas

Proporsi vert-horizon :
Proporsi vertikal lebih
dominan dibanding hori
zontal

Datum :

Garis foerperan sebagai
pembatas dan pembentuk
bidang sebagai akhiran
dan pembentuk dinding

Pola Yang Ada
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4. Simetri :

Tidak ditemukan sumbu
sebagai pembagi

5. Irama :

pengulangan bentuk segi
tiga pada bidang atap
pengulangan bentuk per
segi pada bidang dinding

6. Ornamentasi :
Ornamen tidak begitu ke-
lihatan

Tabel 3.2 : Analisa Pembentuk Fasade

Pasar Tradisional

Sumber : Analisa Pengamat
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3.2.2- Analisa Bentuk Fasade

A. Rumah Tradisional Batak Toba

ATAP

BAOAN

Gambar 3.1 : Pembentuk Rumah Tradisional

Sumber : Analisa Pengamat

1. Bidang Pembentuk

- Atap

bentuk tiru

Gambar 3.2 : Analisa Bentuk Atap

Sumber : Analisa Pengamat
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- Badan

nsi mm

PERLUASfiN DIREHSI

) DENGAN SELEBAR PADA

MSI AH SUDUX ATAS

Gambar 3.3 : Analisa Bentuk Badan

Sumber : Analisa Pengamat
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- Kaki

Kaki tersusun dari bidang -bidang garis tegak

dan khorizontal. Dimensi ruang badan lebih

besar dari bawah, menggambarkan bahwa derajat

penghuninya lebih tinggi dari hewan piaraan

sebagai pembantu manusia.

X

SADfiN

PERBANDIfiSAN BlfJESST

ZZ3>*
I AM

TANGGA PEHSH'JSUHS

ANTARA R'JANS BAJiAH

Gambar 3.4 : Analisa Kaki Bangunan

Sumber : Analisa Pengamat
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2. Tekstur

Tekstur pada bidang permukaan berupa bukaan

pintu dan jendela, serta susunan papan bidang

dinding. Susunan dinding tengah rapat untuk

melindungi manusia dari cuaca dan hewan pada

malam dan siang hari.

Susunan bidang bawah tidak rapat karena dihuni

hewan piaraan agar terjadi sirkulasi udara yang

banyak.

KOLC« msmmmSM
T-r LUEANC

mmmmm mmmmmm PAPAN/KAYU

Gambar 3.5 : Analisa tekstur Dinding

Sumber : Analisa Pengamat

Bahan-bahan struktur bangunan masih alamiah dan

yang ada di sekitar seperti atap ijuk, dinding

dari kayu belah dan struktur dari kayu utuh.

Tekstur berupa ornamen ukiran terdapat pada

sisi atap yang memiliki nilai cerita sejarah.

Dari segi warna lebih dominan warna merah,

putih dan hitam.

POL A

t-'C-'fc/fc^

MASIH TERLIHAT

EENTi!K TfiNDUK KERBAU

t-x(K^l^Lr

Gambar 3.6 : Analisa Ornamen

Sumber : Analisa Pengamat
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3. Sign / Simbol

Simbol lebih kelihatan pada bentuk atap (tanduk

kerbau) atau pada ukiran-ukiran serta warna.

Perbedaan dimensi antara ruang tengah, ruang

bawah dan ruang bawah menggambarkan kedudukan

manusia terhadap makhluk lain dan terhadap Yang

Kuasa.

fflsagp

r*!rio

t r v " * 1LI
it fowl

r, aijai i

bh'rtrtH

ALAH K05H0S

/ TERTIN68I

ALAH EUHI / HUH!

ALAR SEKUNDER

Gambar 3.7 : Analisa Dimensi Bentuk

Sumber : Analisa Pengamat

4. Solid / valid

Kekokohan terlihat pada struktur bawah sebagai

penyangga bidang tengah dan atas.

Struktur bangunan menggunakan struktur rangka

bahan kayu utuh yang diikat dengan sistem

pantek.

X rnJ-

4*-

¥•

k'OLCM

FE^AHG

*4 L

IKATAH SAH3UHSAH

Gambar 3.8 : Analisa Kolom Dan Pengikat

Sumber : Analisa Pengamat
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E. Kerapatan

Jarak antar bukaan bidang dinding berupa pintu

dan jendela kiri kanan seimbang. Dimensi jende

la lebih kecil dari pintu

Gambar 3.9 : Analisa Jarak Bukaan

Sumber : Analisa Pengamat

B. Pasar Tradisional

Gamabar 3.10 : Pembentuk Pasar Tradisional

Sumber : Analisa Pengamat



1. Bidang Pembentuk

- Atap

Gambar 3.11 : Analisa Pembentuk Atap

Sumber : Analisa Pengamat

- Badan

Bentuk persegi utuh tanpa ada pengembangan,

urutan bentuk disusun dengan jarak tertentu

BADAS KEIiYATU

DENGAN' DASAR

Gambar 3.12 : Analisa Pembentuk Badan

Sumber : Analisa Pengamat
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- Kaki

Pembentuk kaki tidak jelas, hanya ada pening-

gian pada ruang sirkulasi atau koridor.

Gambar 3.13

Sumber

Analisa Kaki Bangunan

Analisa Pengamat
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2. Tekstur

Pada bidang dinding, tekstur tidak kelihatan.

Bukaan hanya berupa lorong/koridor sebagai

pembagi dan sirkulasi antara kios-kios. Peng-

guanaan bahan sudah beralih kepada tekhnologi.

Bahan atap dari seng, pengisi dinding dari

beton. Bidang kaki tidak berkesan terangkat.

3. Sign / Simbol

Simbol berupa tanduk kerbau sebagai ciri khas

terlihat pada bentuk tiga dimensi bagian atap.

Bentuk pasar tradisionalberpola linier yang

terdiri dari kios-kios dan dipisahkan oleh

ruang sirkulasi. Jejeran fasade menyerupai

pertokoan yang berada disisi Jalan.

4. Solid / Valid

Kekokohan sebagai sarana komersial dipertegas

adanya unsur rekreatif antara atap dan badan.

f

WB3&H S3SS

REPEAT IF
-4.

Gambar 3.15 : Analisa Unsur Rekreatif

Sumber : Analisa Pengamat
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Gambar 3.15 : Analisa Bentuk Komersial

Sumber : Survey Pengamat

5. Kerapatan

Pengulangan sangat jelas yang diakibatkan jarak

pengulangan sangat rapat. Jarak antar bukaan

diatur sesuai dengan standart gerak manusia

bersirkulasi.

X

Gambar 3.16 : Analisa Kerapatan Bukaan

Sumber : Analisa Pengamat

3.4. Kesimpulan

Kota Pematang Siantar sebagai kota besar kedua

di Sumatera Utara sangat berpotensi mengembangkan

bidang perdagangan yang posisinya terletak bagian timur

kawasan Danau Toba yang juga dapat berperan sebagai
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pintu gerbang tujuan wisata tersebut. Budaya Batak Toba

yang perlu digali sebagai upaya pelestarian dapat

disesuaikan pada bangunan Pusat Perbelanjaan yang

direncanakan. Penyesuaian tersebut adalah memodifikasi

antara Arsitektur Batak Toba pada penampilan bangunan

rumah Tradisional dengan fasade Pasar Tradisional agar

tidak terjadi penanggalan predikat bangunan fasilitas

komersial.

Dari kajian karakteristik dasar fasade dan

pembentuk Shape , modifikasi dapat dilakukan pada :

A. Karakter Fasade

1. Pembentuk fasade :

- atap, utuh

- badan, dibentuk dengan adanya bukaan

- kaki, pengangkatan bidang dasar.

2. Proporsi vertikal horizontal :

Proporsi akan disesuaikan dengan bentuk site dan

luasan bangunan .

3. Datum :

Sebagai pengikat beberapa garis peralihan bidang

dinding atas dan bawah.

4. Simetri :

Bentuk fasade, simetri bilateral.

5. Irama :

Pengulangan yang terjadi membentuk bidang persegi

sebagai bukaan.
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6. Ornamentasi :

Ornamen khas Batak Toba terlihat pada ukiran dan

warna.

B. Bentuk Fasade

1. Bidang Pembentuk

Kombinasi antara bidang ^A |pE^

2. Tekstur

Tekstur akan banyak diambil pada rumah tradision

al Batak Toba sebagai ciri kebudayaan yang akan

disesuaikan kepada fasilitas komersial. Bahan-

bahan yang digunakan tidak lagi berupa alamiah

tetapi berkesan modern dan menarik.

3. Sign / Simbol

Atap sebagai bidang penutup berupa tanduk kerbau

sebagai simbol tanpa menghilangkan kesan komer

sial.

4. Solid / Valid

Penegasan pada kolom luar, pengangkatan lantai

dasar dengan penghubung berupa susunan step-step

yang menyerupai tangga dan sebagai penghubung

ruang bawah dengan ruang diatasnya akan disesuai

kan dengan fungsi dan fasilitas yang dibutuhkan.

5. Kerapatan

Bukaan-bukaan berupa pintu dan Jendela sangat

dibutuhkan pada setiap bangunan yaitu sebagai en

trance, pencahayaan dan sirkulasi udara. Sama

halnya dengan bangunan Pusat Perbelanjaan akan

memanfaatkan tenaga alam melalui bukaan-bukaan.


