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BAB IV  

ANALISIS DAN KONSEP 

 

4.1 Analisis dan Konsep Rancangan Tata Massa    

4.1.1 Analisis Rancangan Tata Massa  

Berdasakan kebutuhan pasar yang memerlukan beberapa fasilitas serta  tema yaitu 

tentang mengintegrasikan fungsi pasar dengan kuliner maka pembagian zona sangat 

penting untuk mempermudah aktifitas yang ada didalam pasar tradisional. Pembagian zona 

tersebut meliti zona privat dan zona publik.  Dimana zona privat merupakan area yang 

digunakan untuk aktifitas public serta area ini dapat diakses oleh semua kalangan dan zona 

privat merupakan area dimana  area ini terhindar dari aktifitas public serta kalangan 

tertentu yang dapat menggunakan area ini. 

 
Gambar  4.1-1 Analisis kebutuhan  pasar  

Sumber : analisa penulis,2014 

Zona Publik  

Zona Privat   

Jalan arteri sekunder 

Jalan lingkungan  

Gambar  4.1-2 Analisis Zona Pasar  
Sumber : analisa penulis,2014 
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Peletakan zona public terletak di area depan karena area ini harus dekat dengan 

jalan utama yang digunakan sebagai pintu masuk utama menuju kawasan perencanaan, 

sedangkan zona privat terletak dibelakang karena zona ini merupakan zona yang terhindar 

dari aktifitas public serta agar aktifitas yang ada dizona privat tidak mengganggu aktifitas 

public. 

4.1.2 Konsep Rancangan Tata Massa  

Perencanaan tata massa bangunan pada desain pasar ini berdasarkan pada 

pembagian zona antara zona public dan zona privat. Yang mana pada bagian public 

terdapat beberapa areayaitu area perdagangan (kios dan los ) serta area kuliner , dan bagian 

privat meliputi area service serta area bongkar muat barang. 

 

PUBLIK

PRIVAT

 

Gambar  4.1-3 Pembagian zona pasar 
Sumber : analisa penulis,2014 

 

Konsep Tata massa bangunan pasar terinspirasi pada pergerakan orang. Konsep 

bangunan ini di ambil dengan metode analogy yaitu dari bentukan kaki orang berjalan , 

dimana di tata massa bangunan ini sangat berpengaruh pada sirkulasi . Dimana sirkulasi 

tersebut nantinya akan di buat agar semua pengunjung mendapat kenyamanan serta 

kemudahan saat berada di pasar. 
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Gambar  4.1-2 Konsep Rancangan Tata Massa 

Sumber : analisa penulis,2014 

 

Pada proses perancangan desain pasar tahap awal rancangan yaitu penetuan zona-zona 

serta peletakan los maupun kios pasar , hal ini bertujuan agar barang yang di perdagangkan 

dapat dikelompokkan menjadi yang dapat bersebelahan ataupun berjauhan karena semua 

hal tersebut berpengaruh pada kenyamanan dari segi penghawaaan maupun tingkat 

kebersihannya.  

  Pengelompokan Ruang  

a. Pengelompokan  berdasarkan karakter kelembapan barang dagangan  

Kelembapan barang dagang dikelompokkan berdasarkan kandungan air pada 

barang dagangan tersebut yatu barang dagangan basah dan kering . Bagian 

barang dagangan basah meliputi Daging , minyak dan ikan. Bagian barang 

dagangan kering meliputi : souvenir , sembako , sayur dan buah dan kuliner  

b. Pengelompokan berdasarkan kebersihan barang dagangan  

Pengelompokan barang dagangan menurut kebersihan dikelompokan 

berdasarkan area bersih dan kotor. Bagian barang dagangan yang bersih 
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meliputi sembako, kuliner , baju,sayur dan buah ,serta souvenir. Bagian 

barang dagang yang kotor meliputi : Daging dan ikan  

c. Pengelompokan berdasarkan pencemaran udara yang dihasilkan barang 

dagangan  

Pengelompokan barang dagangan menurut pencemaran udara dikelompokan 

berdasarkan timbunan bau yang di hsilkan oleh barang dagangan yang dapat 

mencemari udara. Barang dagangan yang berbau yaitu daging dan ikan 

sedangkan barang dagangan yang tidak berbaiu yaitu sembako , souvenir, 

sayur dan buah serta kuliner . 

 

kios baju dan souvenir

los buah dan sayur 

area kuliner  

los sembako  

kios daging 

dan ikan  

area zona bersih 

area zona kotor  

 

Gambar  4.1-4 Konsep Pembagian zona pasar 
Sumber : analisa penulis,2014 

4.2 Analisis dan Konsep Menikmati View ke Arah Kios Tertentu 

4.2.1 Analisis Menikmati View ke Arah Kios Tertentu 

Pada problematika konstekstual terdapat permasalahan yaitu menikmati view 

kearah kios tertentu maka jarak antar kios-kios yang memungkinkan untuk menghadirkan 

view yang bagus perlu untuk di dekatkan serta pemilihan struktur yang pas akan sangat 

berpengaruh terhadap pandangan visual seseorang. 
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los buah dan sayur 

 

Gambar  4.2-1 Analisis Membuka kearah kios tertentu 
Sumber : analisa penulis,2014 

Gambar 4.2.3 merupakan analisis awal menikamti view dari arah kuliner. Cara 

menikamti view ini nantinya akan berpengaruh ke material bangunan serta pembatas ruang 

serta jarak antar ruang. 

 

4.2.2 Konsep Menikmati View ke Arah Kios Tertentu 

Pada perencanaanpasar tradisional denah bangunan perlu adanya penataan kios –

kios yang berada di pasar agar dapat memberikan view yang bagus bagi pengunjung . 

Dalam hal ini penulis menempatkan kios buah serta sayur saling berdekatan karena penulis 

meyakini bahwa melihat buah dan sayur yang beraneka ragam warna lebih bagus daripada 

memberikan pandangan visual seperti daging maupun area sembako . Dalam perencanaan 

ini penulis menempatkan area kuliner yang akan menjadi pusat pandangan visual. 

los buah dan sayur 

area kuliner  

 
Gambar  4.2-2 Konsep awal menikamti kios dari arah tertentu 

Sumber : analisa penulis,2014 

Gambar diatas merupakan konsep awal menikamti view kea ah kios sayur dan buah 

serta material yang di gunakan dalam pusat visual merupakan struktur yang 

memaksimalkan view kea rah kios yaitu menggunakan struktur rangka. 
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4.3 Analisis dan Konsep Sirkulasi Pasar Tradisional  

4.3.1 Analisis Sirkulasi Pasar Tradisional 

Berdasarkan data bahwa site terletak samping jalan arteri sekunder serta 

pemukiman warga  serta teori yang DK Ching yang menyebutkan terdapat beberapa 

pancapaian menuju bangunan serta organisasi ruang didalam bangunan salah satu 

organisasi ruang yang di ambil adalah langsung serta organisasi ruang yang diambil adalah 

terpusat.  

pusat pengelola dan parkir area kesenian  
pemukiman warga 
percontohan pemukiman  
jalan arteri sekunder

jalan lingkungan  

Gambar  4.3-1 Kondisi Site Perencanaan 
Sumber : Laporan Stupa 7 

 
Gambar  4.3-2 Analisa Pencapaian dan Organisasi Ruang 

Sumber : Analisa penulis 2014 
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Karena pencapaian langsung dapat mendukung pencapaian mudah dari segala arah, 

serta perpaduan organisasi ruang terpusat dan linier dapat mendukung aktifitas pasar yang 

begitu cepat serta mendukung pencapaian menuju fasilitas yang terdapat di pasar. Sebagai 

pusat perencanaan pasar adalah pasar. Dari pasar pengunjug dapat menikmati fasilitas yang 

ada didalamnya seperti kuliner, parkir, lavatory dan mushola.  

4.3.2 Konsep Sirkulasi Pasar Tradisional 

Pada perencanaan sirkulasi pasar tradisional ini berdasarkan pada kemudahan 

sirkulasi pada pengunjung , maupun bongkat muat barang dagangan. 

kios baju dan souvenir  

los buah   

los sayur   

los sembako   

kios daging   

kuliner   

kuliner   

parkir    

 

Gambar  4.3-3 konsep sirkulasi area pasar 
Sumber : analisa penulis,2014 

Dalam perencanaan sirkulasi pengunjung , penulis mengharapkan bahwa setiap los 

perdagangan harus berdekatan dengan tempat parkir , hal ini bertujuan agar pengunjung 

terasa nyaman apabila membawa barang bawaan yang berat serta agar pencapaian 

pengunjung menuju ke salah satu kios perdagangan lebih cepat. Serta penulis 

mengharapkan pintu masuk pada area pasar ini dapat diakses dari beberapa pintu masuk 

walaupun pintu masuk utama tetap satu . Tujuan di buat pintu masuk lebih adari satu yaitu 

untuk memudahkan pencapaian pengunjung ke dalam pasar dari beberapa arah. 
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kios baju dan souvenir  

los buah   

los sayur   

los sembako   

kios daging   

kuliner   

kuliner   

parkir    

taman   

area bongkat muat barang   

 

Gambar  4.3-4 konsep sirkulasi bongkar muat 
Sumber : analisa penulis,2014 

Dalam perencanaan sirkulasi  bongkar muat barang  penulis  meletakkan area 

bongkar muat barang di bagian belakang dari kios perdagangan. Hal ini bertujuan agar 

pada saat kegiatan bongkar muat barang terhindar dari aktiitas perdagangan serta akifitas 

public lainnya. 

 
Gambar  4.3-5 Gambaran awal perencanaan sirkulasi pasar tradisional 

Sumber : analisa penulis,2014 

 Pada gambar diatas merupakan gambaran awal perencanaan pasar tradisional 

dengan memadukan pencapaian langsung dan perpaduan organisasi ruang linier dan 
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terpusat Pencapaian langsung terdapat dari pintu masuk ke area pasar, organisasi ruang 

terdapat perpaduan linier dan terpusat terdapat dari area pasar menuju fasilitas pendukung 

di dalam pasar tradisional. 

4.4 Analisis dan Konsep Keanekaragaman view  

4.4.1 Analisis Keanekaragaman view 

Berdasarkan letak site yang berbatasan dengan jalan arteri sekunder yang 

merupakan jalan utama menuju kawasan wisata karst kalisuci untuk mendapatkan minat 

dari pengunjung maka pada daerah depan pasar dibuat area terbuka menuju kawasan yang 

menarik minat pengunjung serta untuk mendukung tema yaitu integrasi antara fungsi pasar 

dan kuliner serta bentuk integrasi antar ruang dengan integrasi visual maka terdapat view 

didalam area site memerlukan orientasi yang tepat didalam perencanaan pasar tradisional. 

 

Gambar  4.4-1 Analisis view dari jalan arteri sekunder 
Sumber : analisa penulis,2014 

 Gambar diatas menunjukan analisis yang diperoleh dari data site perencanaan. 

Garis merah menunjukkan jalan arteri sekunder , sedangkan garis biru menunjukkan view 

darijalan menuju daerah perencanaan dengan tujuan mendapatkan minat pengunjung 

daerah wisata kalisuci. 

 

Gambar  4.4-2 Analisis Orientasi Bangunan 
Sumber : analisa penulis,2014 
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 Dalam analisis orientasi bangunan untuk mendukung tema integrasi antar bangunan 

secara visual maka orientasi bangunan yang berdekatan dengan jalan berorintasi ke jalan 

serta bangunan dibelakangnya , dan bangunan yang dibelakang bangunan yang mengadapa 

ke jalan berorientasi ke bangunan didepannya. Serta untuk mendukung perencanaan tema 

integrasi memerlukan beberapa pertimbangan antara lain tipe jalur sirkulasi bangunan. 

Dalam teori DK.Ching mnyebutkan beberapa jalur sirkulasi salah satunya jalur sirkulasi 

terbuka 2 sisi,jalur sirkulasi tersebut dipilih karena dapat mendukung serta memaksimalkan 

integrasi antar ruiang.  

4.4.2 Konsep Keanekaragaman view 

Pada perencanaan keragaman view , penulis mewujudkannya dengan peletakan 

massa bangunan serta penetuan struktur  tepat agar view yang di hasilkan lebih maksimal . 

Dalam perencanaan ini view yang di peroleh pengunjung adalah view ke bagian kuliner 

yang bias dilihat dari pintu masuk utama , hal ini bertujuan sebagai penarik pengunjung 

yang akan masuk di dalam pasar bahwa di area pasar tidak hanya terdapat area 

perdagangan dengan hasil produksi local namun juga terdapat area kuliner yang bias di 

nikmati pengunjung pada saat pasar memulai aktifitas perdagangan. 

area kuliner  

pintu masuk utama  

kios pedagang  

ki
os

 p
ed

ag
an

g 
 

 
Gambar  4.4-3 Konsep view dari pintu masuk 

Sumber : analisa penulis,2014 

Bagian lain yang dapat menghadirkan  view di dalam area pasar kuliner yaitu 

bagian area kuliner . Bagian ini menghadirkan view kea rah kios sayur dan buah serta view 

kea rah panggung pertunjukan . Hal ini bertujuan agar pengunjung dapat menikmati 

makanan sambil melihat aktifitas perdagangan terutama perdagangan buah dan sayur 

karena menurut penulis kios buah dan sayur dapat menambah suasana nyaman pada saat 

makan karena beragamnya warna yang dihasilkan oleh buah dan sayur. Serta dapat 

menambah pengalaman visual tersendiri yang dapat dirasakan pengunjung waktu 
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menikmati makanan karena penulis menghadirkan 2 view yang berbeda yaitu view kea rah 

kios buah dan sayur dan view kea rah panggung pementasan. 

area kuliner  

pintu masuk utama  

kios pedagang  

ki
os

 p
ed

ag
an

g 
 

 
Gambar  4.4-4 Konsep view  ke arah kios 

Sumber : analisa penulis,2014 

4.5 Analisis dan Konsep Pasar Temporer 

4.5.1 Analisis Pasar Temporer 

Dalam perencanaan kebutuhan pasar sesuai dengan permasalahan pada site , 

terdapat beberapa masalah tentang peletakan pasar temporer , dimensi yang di gunakan 

untuk pasar temporer serta struktur yang tepat untuk mendukung keberadaan pasar 

temporer . Dalam hal ini terdapat 2 tipe pasar temporer yaitu : pertama pasar temporer 

yang perlu penanganan khusus dalam perencanaannya karena pasar tersebut menjual 

barang-barang yang ada di pasar permanen ( misalnya sembako sayur dan buah ) yang 

kedua pasar temporer yang tidak perlu penanganan khusus , yaitu pasar temporer yang 

jualannya bebeda dengan pasar permanen ( misalnya jualan unggas) . Dalam hal ini penulis 

akan merencanakan pasar temporer yang perlu di tangani secara khusus sebab apabila tidak 

di perhatikan dalanm perencanaan pasar temporer ini bisa sangat berpengaruh terhadap 

pasar-pasar yang ada. Dalam perencanaan pasar temporer terdapat beberapa pilihan dengan 

kekurangan dan kelebihannya : 

area parkir

pasar temporer

kuliner k
io

s
 d

a
g

a
n

g

k
io

s
 d

a
g

a
n

g

 
Gambar  4.5-1 Altrenatif 1 perancangan pasar temporer 

Sumber : analisa penulis,2014 
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Berdasarkan alternative pertama peletakan pasar temporer mempunyai kelebihan 

bahwa view dari pintu masuk tetap terjaga kearah kuliner, sirkulasi pada area parkir yang 

tidak terganggu oleh keberadaan pasar temporer. Kekurangannya yaitu pengunjung setelah 

dari pintu masuk yang akan ke kuliner akan menuju langsung ke kuliner , tidak melewati 

pasar permanen terlebih dahulu. 

area parkir

pasar temporer

kuliner k
io

s
 d

a
g
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g
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g

 

Gambar  4.5-2 alternatif  2 pasar temporer 
Sumber : analisa penulis,2014 

Beradasarkan analisis pada alternative kedua keberadaan pasar temporer 

mengganggu sirkulasi parkir, keberadaan pasar temporer yang tidak mendukung pasar 

permanen, biew dari arah kuliner mengarah ke area parkir yang tidak enak di lihat . 

area parkir
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Gambar  4.5-3 alternatif 3 pasar temporer 
Sumber : analisa penulis,2014 

Berdasarkan analisis pada alternative ketiga keberadaan pasar temporer menutupi 

aktifitas yang di pasar permanen, akses dari area parkir menuju kuliner cepat menjadikan 

pasar permanen kurang di minati pengunjung. 
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area parkir

kuliner k
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taman

 

Gambar  4.5-4 alternatif 4 perencanaan pasar temporer 
Sumber : analisa penulis,2014 

Berdasarkan alternative keempat perencanaan pasar temporer  yaitu : pasar 

temporer tidak mengganggu sirkulasi ke area parkir serta keberadaan pasar temporer tidak 

menggangu pasar permanen, view dari pintu masuk  ke arah kuliner tetap kelihatan, 

sirkulasi kea rah kulinerpun harus melewati pasar permanen telebih dahulu.  

Dari beberapa alternative keempat yang dirasa penulis paling tepat untuk peletakan pasar 

temporer dengan pertimbangan-pertimbangan yang sudah dianalisi dari beberapa 

alternative. Hal ini juga dapat mendukung penekanan integrasi antara pasar dengan kuliner. 

4.5.2 Konsep Pasar Temporer  

Dalam perencanaan struktur pasar temporer untuk mendukung keberadaan pasar 

temporer menurut ketentuan pasar kelas 2 . Pasar harus memiliki bangunan semi permanen 

dan permanen. Dalam hal ini struktur yang tepat untuk pasar temporer yang di rencanakan 

yaitu menggunakan struktur  fleksibel , mksud dari fleksibel disini adalah merupakan 

struktur dengan kontruksi bongkar pasang , kerana pasar temporer ini hanya beraktifitas 

dalam 5 hari sekali menurut kalender jawa yaitu pada saat hari kliwon. 

area parkir
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Gambar  4.5-5 Konsep desailn pasar temporer 
Sumber : analisa penulis,2014 
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4.6 Konsep Tapak  

Berdasarkan data serta analisis-analisis yang sudah di lakukan diatas dapat 

disimpulkan bahwa kawasan perencanaan berupa pasar tradisional dengan penekanan pada 

integasi fungsi pasar dan kuliner secara visual . Pasar tersebut memiliki luas jangkauan 

pasar kelas 2 dengan syarat bangunan permanen dan semi permanen. 

Konsep perancangan tapak pada pasar tradisional ini di fungsikan sebagai pasar 

yang dapat mewadahi kegiatan perdagangan tambahan serta mewadahi kegiatan kuliner di 

dalam site sebagai pendukung kegiatan wisata di daerah Kalisuci. 

pasar permanen  

pasar permanen  
area kuliner  

pasar semi 
permanen  

pasar semi 
permanen  

pasar permanen  

 

Gambar  4.6-1 Konsep  awal zona pasar tradisional 
Sumber : analisa penulis,2014 

parkir motor

parkir mobil

los sembako

kios baju dan souvenir

los buah

los sayur

area kuliner

mushola

area service

kios daging adan ikan

 
Gambar  4.6-2 Rancangan siteplan 

Sumber : analisa penulis,2014 
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Gambar  4.6-3 Rancangan sirkulasi 

Sumber : analisa penulis,2014 

 

Pada rancangan desain sirkulasi pasar tradisional , anak panah berwarna ungu 

menunjukkan sirkulasi pengendara mobil, warna biru menunjukan sirkulasi pengendara 

roda 2, warna orange menunjukkan sirkulasi pengunjung mulai dari pintu masuk dengan 

mengelilingi area perdagangan , sedangkan warna hijau menunjukkan sirkulasi mobil 

pengangkut barang. 
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4.7 Konsep Skema air bersih  

PAM filter
Ground
Water 
Tank

water 
pump

toren 
atas

instalasi 
pipa 

kamar 
mandi 

wastafel 
penyi
raman 

 

Gambar  4.7-1 Skema air bersih 
Sumber : analisa penulis,2014 

4.8 Konsep Skema Instalasi Pembuangan  

dapur
kamar 
mandi

air 
kotor
(wc)

bahan 
organik

bak 
penangkap

lemak

bak 
kontrol 

sumur 
peresapan  

bak 
penangkap

lemak

septic
tank

 

Gambar  4.8-1 Skema pembuangan 
Sumber : analisa penulis,2014 
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BAB V  

LAPORAN PERANCANGAN 

5.1 RANCANGAN SITEPLAN 

 

 

Gambar  5.1-1 Siteplan 
Sumber : penulis,2014 

 Siteplan kawasan perencana didapatkan dari pertimbangan data, teori 

perancangan, serta analisis yang telah dilakukan.Rancangan siteplan ini meletakkan 

Pusat kawasan perencanaan yaitu pasar tradisional sebagai pusat aktifitas, 

sedangkan untuk fasilitas tambahan seperti mushola , kuliner , lavatory berfungsi 

untuk mendukung fungsi bangunan utama pasar tradisional. 
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5.2 RANCANGAN ZONASI BANGUNAN  

 
L E G E N D A

K I O S B A J U D A N S O U V E N I R

L O S B U A H

T A M A N ( P A S A R  T E M P O R E R )

A R E A  S E R V I C E

M U S H O L A

A R E A K U L I N E R

K I O S  D A G I N G

T O I L E T

A R E A  P A R K I R

L O S  S E M B A K O  

Gambar  5.2-1 Zonase Pasar Tradisional 
Sumber : penulis,2014 

 Rancangan zonasi bangunan pada perencanaan pasar tradisional didasari 

dengan pertimbangan kebutuhan pasar , syarat pasar, organisasi ruang serta tema 

pasar yaitu integrasi fungsi pasar dengan kuliner 
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5.3 RANCANGAN SIRKULASI 

 
L E G E N D A

S I R K U L A S I  P E N G U N J U N G

S I R K U L A S I  B O N G A K A R  M U A T  

S I R K U L A S I  M O B I L

S I R K U L A S I  M O T O R  

Gambar  5.3-1 Sirkulasi Pasar Tradisional 
Sumber : penulis,2014 

 

 Rancangan sirkulasi pada perancangan pasar tradisional didasari dengan data site , 

kondisi site, aktifitas dalam pasar, serta analisis-analisis yang bertujuan untuk 

mempermudah pencapaian pengunjung pasar dan kuliner, dan mempermudah untuk 

bongkar muat barang. Rancangan pencapaian langsung dapat dilihat pada bagian pintu 

masuk menuju area perencanaan, sedangkan untuk organisasi ruang secara linier dan 

terpusat dapat dilihat dari pusat aktifitas area perencanaan dalam hal ini pusat aktifitas 

adalah pasar tradisional. 

 Untuk sirkulasi dalam los perdagangan, penulis menggunakan hubungan sirkulasi 

menembus ruang hal ini betujuan untuk memudahkan pengunjung dalam mencari barang 

dagangan serta memberikan efektifitas interaksi antara pengunjung dengan pedagang 
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5.4 RANCANGAN PINTU MASUK PASAR 

 

 

Gambar  5.4-1 Pintu Masuk Pasar Tradisional 
Sumber : penulis,2014 

Kemudahan akses menjadi hal 

yang sangat penting dalam 

perancangan ini sehingga tapak 

haruslah bisa diakses dari 

berbagai sudut dan semua arah 

tapak. Terdapat banyak entrance 

di setiap sudut tapak, mulai dari 

jalan antar kota , jalan desa 

maupun dari pemukiman 

warga,sehingga pengunjung tidak 

perlu memutar jauh ke entrance 

utama, bisa masuk melaui 

entrance yang terdekat. 

Kemudahan akses tersebut 

memperkuat kesan welcome dan 

terbuka bagi siapa saja, dan 

memberikan kesan bersahabat. 
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5.5 RANCANGAN BENTUK BANGUNAN 

H ALAMAN DEPAN

(PASAR TEMPORER)

PENANDA

PINTU  MASUK

PARK IR MOB IL 

TAMAN 

PARK IR MOTOR 

K IOS SAYUR

AREA KULINER

K IOS FOOD COURT K IOS DAGINGAREA SERVICE

AREA PANGGUNG

LOS SEMB AKO

KIOS B UAH KIOS B AJU DAN SOUVENIRB ANGKU TAMAN  

Gambar  5.5-1 Bentuk Bangunan 
Sumber : penulis,2014 

 Rancangan bentuk pada kawasan perencanaan didasari dengan syarat pasar yang 

harus selaras dengan daerah sekitar pasar , seperti pemukiman . Dalam hal ini bentukan 

pasar terlihat dari bentuk atap perbagian berbeda dengan memvariasikan bentuk atap 

tersebut tujuan utamanya adalah untuk memberikan pengetahuan kepada warga sekitar 

agar mengenal bentukan atap serta variasinya namun tetap mempertimbangkan estetika.  
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5.6 RANCANGAN SPOT VIEW 

 

 

Gambar  5.6-1 Spot View 
Sumber : penulis,2014 
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 Rancangan spot view ini didasari dengan pertimbangan kondisi kawasan 

perencanaan, serta analisis-analisis yang bertujuan untuk memaksimalkan tema integrasi 

fungsi pasar dan kuliner. Dalam perencanaan view ini pertimbangan lain yang harus 

dilakukan yaitu tentang struktur bangunan. 

5.7 RANCANGAN STRUKTUR  

Los Kios Daging Kios baju dan souvenir 

Kuliner

Gapura

 

Gambar  5.7-1 Rancangan Struktur Pasar Tradisional 
Sumber : penulis,2014 

 Rancangan struktur perencanaan pasar tradisional ini didasari oleh 

pertimbangan teori tentang  integrasi. Struktur rangka dipilih karena menurut 

penulis struktur rangka mampu mangintegrasikan ruang secara visual, serta struktur 

rangka dipilih karena melihat kondisi site perencanaan yang teletak di Kab.Gunung 

Kidul, dengan cuaca yang gersang, pemilihan struktur ini untuk memaksimalkan 

pencahayaan serta penghawaan di kawasan pasar tradisional. 

 

 


