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Permasalahan mutu hasil tanaman pangan nasional yang kurang bersaing dengan 

kualitas dan kuantitas produk luar negeri. Pemerintah juga mengakui bahwa 

perkembangan riset dan teknologi yang stagnan di bidang pertanian menjadi penyebab 

munculnya persoalan pada sub-sektor tanaman pangan nasional, terutama beras.  

Persoalan yang sering kali muncul dalam sub-sektor tanaman pangan adalah harga yang 

masih fluktuatif. Terjadinya naik turun hasil panen tanaman pangan tersebut membuat 

para peneliti harus berperan aktif untuk mendapatkan benih tanaman pangan yang bagus 

dari hasil penelitiannya bisa diimplementasikan guna mendukung target swasembada 

pangan nasional untuk berbagai komoditas. 

Kabupaten Semarang memiliki agroklimat yang sesuai untuk pengembangan 

berbagai macam komoditas pertanian didukung peluang pasar yang cukup luas. Komoditi 

tanaman pangan yang dihasilkan diantaranya padi, jagung, kacang tanah, ketela pohon. 

Maka dari itu untuk mendukung peningkatan hasil dan kualitas produk tanaman pangan 

di Indonesia dibutuhkan tempat yang berfungsi sebagai Laboratorium penelitian dan 

pengembangan di bidang tanaman pangan. 

Laboratorium Penelitian dan Pengembangan tanaman pangan di Kabupaten 

Semarang dapat diartikan sebagai suatu unit pelaksanaan teknis yang bertugas dan 

bertanggungjawab di bidang penelitian dan pengembangan yang dilakukan secara teliti, 

sistematif, objektif dan teratur yang menjurus pada sasaran yang dikehendaki. Dalam hal 

ini ialah penelitian dan pengembangan di bidang pertanian tanaman pangan.  

Sebagai panduan dalam hal perancangan objek ini harus memperhatikan kondisi 

alam, maka diperlukan tema arsitektur organik. Arsitektur organik adalah pendekatan 

dimana pendekatan ini sesuai dengan kondisi site, penggunaan material yang sustainable, 

konteks lingkungan (alam), dan keserdahanaan bentuk. 

 

Kata Kunci : Kabupaten Semarang, Tanaman Pangan, Teknologi Pertanian Tahapan Desain, 

Aspek Perencanaan dan Perancangan Arsitektur 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Permasalahan mutu hasil tanaman pangan nasional yang kurang bersaing 

dengan kualitas dan kuantitas produk luar negeri. Pemerintah juga mengakui 

bahwa perkembangan riset dan teknologi yang stagnan di bidang pertanian menjadi 

penyebab munculnya persoalan pada sub-sektor tanaman pangan nasional, 

terutama beras.  Persoalan yang sering kali muncul dalam sub-sektor tanaman 

pangan adalah harga yang masih fluktuatif. 

“Berdasarkan berbagai analisis kami mengidentifikasi beberapa masalah 

yang harus diselesaikan, yakni harga beras mahal dan rendahnya kualitas gabah 

dan tanaman pangan lainya,” Darmin (Menteri Koordinator Bidang Perekonomian) 

dalam acara Responsible Business Forum On Food And Agriculture di Pullman, 

Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Selasa (27/3/2018).  

Dari data BPS (2017), produksi tanaman pangan tahun 2012-2107 :  
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Berdasarkan perhitungan perkiraan sementara produksi beberapa komoditas 

pangan di Jawa Tengah periode bulan Juni 2017 adalah sebagai berikut : 

a.  Padi   : 1.450.645 Ton  

b.  Palawija  :    

Jagung  : 325.980 Ton  

Kedelai  : 3.592 Ton  

Kacang Tanah : 6.906 Ton  

Kacang Hijau  : 283 Ton  

Ubi Kayu  : 115.075 Ton  

Ubi Jalar  : 8.799 Ton  

Ket :Produksi Perkiraan Sementara Bulan Juni 2017 menggunakan angka 

perhitungan rerata ubinan KSA (data luas panen dari SIM TP BPS per Juni 2017). 
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Terjadinya naik turun hasil panen tanaman pangan tersebut membuat para 

peneliti harus berperan aktif untuk mendapatkan benih tanaman pangan yang bagus 

dari hasil penelitiannya bisa diimplementasikan guna mendukung target 

swasembada pangan nasional untuk berbagai komoditas. 

Produk tanaman pangan dari luar negeri yang lebih tahan lama, dalam satu 

pohon hasil panen lebih banyak, rasa yang lebih enak, ketahanan cuaca yang lebih 

baik dan siklus panen yang lebih cepat. Sedangkan di Indonesia memiliki banyak 

jenis tanaman pangan dengan berbagai varietas yang berbeda. Banyaknya jenis 

tanaman pangan di Indonesia ini merupakan peluang untuk dikembangkannya 

produk tanaman pangan melalui kegiatan penelitian dan pengembangan tanaman 

pangan yang ada di Indonesia, sehingga produk tanaman pangan di Indonesia 

mampu bersaing dengan produk luar negeri. (T Yuwono, 2015) 

Kabupaten Semarang merupakan kabupaten dengan sektor ekonomi 

dibidang pertanian dan perkebunan yang baik, sehingga sektor pertanian di 

Kabupaten Semarang merupakan sektor pengembangan ekonomi utama. 

Kabupaten Semarang juga pernah dinobatkan sebagai Kota Agropolitan pertama 

di Jawa Tengah. Gelar ini diberikan oleh Menteri Pertanian karena potensi 

agrobisnis yang dimiliki. Aneka sarana penunjang untuk menggerakkan sektor 

agrobisnis di kabupaten ini dinilai lengkap.  

Kabupaten Semarang memiliki agroklimat yang sesuai untuk 

pengembangan berbagai macam komoditas pertanian didukung peluang pasar yang 

cukup luas. Komoditi tanaman pangan yang dihasilkan diantaranya padi, jagung, 

kacang tanah, ketela pohon. (Muryani, 2006). Maka dari itu untuk mendukung 

peningkatan hasil dan kualitas produk tanaman pangan di Indonesia dibutuhkan 

tempat yang berfungsi sebagai Laboratorium penelitian dan pengembangan di 

bidang tanaman pangan.  

Wilayah Kabupaten Semarang memiliki topografi yang berupa 

pegunungan dan perbukitan, diantaranya terdapat Gunung Telomoyo, Gunung 

Ungaran, Rawa Pening, Kali Tuntang sehingga Kabupaten Semarang memiliki 

agroklimat yang beragam. Keberagaman kondisi alam tersebut merupakan potensi 

wilayah dan sumber daya yang memungkinkan Kabupaten Semarang mampu 

memproduksi berbagai komoditi pertanian yang beraneka ragam. Potensi tersebut 

dapat dimanfaatkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang untuk 
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membangun daerahnya berlandaskan pada prinsip keunggulan kompetitif yang 

berdasarkan pada komoditas pertanian unggulan daerah.  

Laboratorium Penelitian dan Pengembangan tanaman pangan di 

Kabupaten Semarang dapat diartikan sebagai suatu unit pelaksanaan teknis yang 

bertugas dan bertanggungjawab di bidang penelitian dan pengembangan yang 

dilakukan secara teliti, sistematif, objektif dan teratur yang menjurus pada sasaran 

yang dikehendaki. Dalam hal ini ialah penelitian dan pengembangan di bidang 

pertanian tanaman pangan.  

Sebagai panduan dalam hal perancangan objek ini harus memperhatikan 

kondisi alam, maka diperlukan tema arsitektur organik. Arsitektur organik adalah 

pendekatan dimana pendekatan ini sesuai dengan kondisi site, penggunaan material 

yang sustainable, konteks lingkungan (alam), dan keserdahanaan bentuk. 

1.2 Permasalahan 

1.2.1 Permasalahan Umum 

Bagaimana merencanakan dan merancang desain “Laboratorium 

Penelitian dan Pengembangan Tanaman Pangan” dapat membantu 

berbagai macam kegiatan yang terjadi di dalam bangunan tersebut. Baik 

ruang luar, ruang dalam, fasad fisik, tata letak bangunan maupun site. 

1.2.2 Permasalahan Khusus 

Bagaimana mendesain sebuah Laboratorium Penelitian dan 

Pengembangan Tanaman Pangan pendekatan desain Arsitektur Organik, 

dimana selain dapat menunjang aktivitas Pertanian juga dapat menunjang 

riset  penelitian dan pengembangan di wilayah Kabupaten Semarang dan 

Jawa Tengah. 

1.3   Tujuan  

Tujuan dari penyusunan Landasan Program Perencanaan dan Perancangan 

Arsitektur (LP3A) dengan judul “Laboratorium Penelitian dan Pengembangan 

Tanaman Pangan adalah untuk mendapatkan sebuah pedoman  rancangan desain 

Laboratorium Penelitian dan Pengembangan Tanaman Pangan yang berprinsip 

dengan penekanan desain arsitektur organik. 
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1.4    Manfaat 

a. Manfaat Subjektif 

Manfaat subjektif yang didapatkan yaitu sebagai salah satu persyaratan dari 

Tugas Akhir dalam menempuh Program Sarjana S1 di Program Studi Teknik 

Arsitektur, Universitas Negeri Semarang. 

b. Manfaat Obyektif 

Sebagai sumbangan untuk perkembangam ilmu pengetahuan, khususnya 

dalam bidang arsitektur. Selain itu, diharapkan dapat memberikan manfaat 

bagi pemerintah dan masyarakat Kabupaten Semarang dengan memberikan 

solusi dari permasalahan yang ada dan diterapkan ke dalam desain terkait 

perencanaan dan perancangan “Laboratorium Penelitian dan Pengembangan 

Tanaman Pangan”. 

1.5  Lingkup Pembahasan 

Lingkup pembahasan terdiri dari pembahasan substansial dan spasial, yaitu: 

a. Substansial 

Secara substansial pembahasan mencakup perencanaan dan perancangan 

“Laboratorium Penelitian dan Pengembangan Tanaman Pangan”. Pembahasan 

tersebut meliputi pembahasan materi berdasarkan aktivitas dibidang arsitektur 

dan pembahasan lainnya yang berhubungan dengan perencanaan dan 

perancangan, kemudian dianalisa dengan menggunakan pendekatan aspek–

aspek yang ada dalam arsitektur yaitu aspek kontekstual, aspek fungsional, 

aspek arsitektural, aspek teknis, dan aspek kinerja. 

b. Spasial 

Secara spasial perencanaan dan perancangan Laboratorium Penelitian dan 

Pengembangan Tanaman Pangan. Selanjutnya dilakukan proses pemilihan 

lokasi dan site. Wilayah Kabupaten Semarang yang diperuntukan untuk 

perencanaan tersebut sesuai dengan peraturan yang ditetapkan. 

1.6  Metode Pembahasan 

Metode studi yang dipergunakan dalam Penyusunan Landasan Program 

Perencanaan dan Perancangan Arsitektur (LP3A) adalah metode diskriptif, 

analitis, serta dokumentatif. Metode tersebut dilakukan dengan cara menguraikan 

semua data baik data literatur, wawancara, maupun data lapangan dan 

permasalahan, kemudian dianalisis secara sistematis sesuai ilmu arsitektur untuk 
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memperoleh pemecahan yang sesuai dengan perencanaan dan perancangan 

“Laboratorium Penelitian dan Pengembangan Tanaman Pangan". Adapun 

pengumpulan data, dilakukan dengan cara, yaitu: 

a. Studi Literatur 

Studi literatur/kepustakaan yaitu metode pengumpulan data dari sumber-

sumber terkait dan tertulis serta studi kasus melalui buku, koran majalah, 

brosur, dan lain-lain. 

b. Survey dan Dokumentasi 

Survei dan dokumentasi yaitu metode pengumpulan data dengan 

pengambilan gambar-gambar melalui pengamatan secara langsung di 

lapangan. 

c. Wawancara 

a. Data Primer 

Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung di lapangan, 

seperti halnya survei, dokumentasi, dan wawancara.  

b. Data Sekunder 

Data sekunder yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung yaitu 

melalui literatur. 

 

1.7 Sistematika Pembahasan 

Penyusunan Landasan Program Perencanaan dan Perancangan Arsitektur 

(LP3A) disusun dengan urutan pembahasan yang disajikan secara sistematis. 

Sehingga hal tersebut dapat mempermudah langkah–langkah di dalam proses 

perencanaan dan perancangan kedepannya. Adapun kerangka urutan pembahasan 

tersebut adalah sebagai berikut: 

 

BAB I   PENDAHULUAN 

Membahas tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan 

sasaran, manfaat, ruang lingkup, metode pembahasan, sistematika 

pembahasan, dan alur pikir. 
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BAB II TINJAUAN UMUM 

Meninjau tentang hal–hal yang berkaitan dengan Laboratorium 

Penelitian dan Pengembangan persyaratan ruang serta studi banding. 

Selain itu, terdapat penjabaran mengenai pendekatan desain yang 

digunakan dalam perencanaan dan perancangan “Laboratorium 

Penelitian dan Pengembangan Tanaman Pangan” tersebut. 

BAB III TINJAUAN LOKASI 

Membahas tentang alternatif site, penilaian site, dan site terpilih yang 

nantinya akan dijadikan sebagai lokasi Laboratorium Penelitian dan 

Pengembangan Tanaman Pangan tersebut. Baik data tentang 

kedudukan geografis, letak administratif, potensi site, hingga 

permasalah di dalam site. 

BAB IV PENDEKATAN KONSEP PERENCANAAN DAN 

PERANCANGAN ARSITEKTUR 

Berisikan tentang analisa terhadap data–data yang diperoleh sehingga 

memunculkan konsep yang baru. Di dalam bab ini terdapat penentuan 

anggapan dan titik tolak pendekatan, yang meliputi: pendekatan 

lingkup pelayanan; pendekatan pelaku dan aktivitas; pendekatan 

kebutuhan ruang; pendekatan arsitektur bangunan; pendekatan sistem 

utilitas; dan pendekatan sistem struktur bangunan yang terangkum 

dalam program dasar perancangan. Program tersebut terdiri dari aspek 

konstektual, aspek fungsional, aspek arsitektural, aspek teknis, dan 

aspek kinerja. 

BAB V KESIMPULAN 

Pada bab ini membahas tentang kesimpulan dari data yang telah 

dikumpulkan dan hasil analisa menggunakan berbagai aspek dan 

pendekatan yang telah dilakukan untuk dijadikan sebagai konsep atau 

program dasar perencanaan dan perancangan “Laboratorium Penelitian 

dan Pengembangan Tanaman Pangan”. 
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1.8 Keaslian Penulisan 

Landasan Program Perencanaan dan Perancangan desain “Laboratorium 

Penelitian dan Pengembangan Tanaman Pangan” ini belum pernah dilakukan 

suatu studi kajian dalam rumpun penelitian ilmiah, tesis, dan desertasi. Tetapi, 

kajian penelitian ilmiah yang berkaitan dengan Balai Penelitian dan 

Pengembangan yang telah dilakukan penelitian sebelumnya adalah antara lain: 

a. Irwan Suminto Adi (2014), UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Perancangan 

Balai Penelitian Dan Pengembangan Hortikultura Di Kabupaten Jombang  

b. Rahmad Mauluddin (2018), UIN Alauddin Makasar, Balai Pertanian di 

Kabupaten Enrekang. 

c. Agus Priyanto (2013), UAJY, Balai Penelitian Budidaya Tanaman Pangan di 

Yogyakarta 
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1.9 Alur Pikir 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Latar Belakang 

Aktualita :  

- Permasalahan mutu hasil tanaman pangan nasional yang kurang bersaing dengan kualitas dan 

kuantitas produk luar negeri.  

- Persoalan dalam sub-sektor tanaman pangan adalah hasil panen dan harga yang masih fluktuatif. 

- Meningkatnya kemajuan teknologi di bidang pertanian 

Urgensi 

Perencanaan dan perancangan banunan yang menampung kebutuhan penelitian dan pengembangan di 

bidang tanaman pangan supaya meningkatnya kualitas dan kuantitas produk tanaman pangan, sehingga 

dibutuhkan sebuah wadah yang mampu memfasilitasi kebutuhan penelitian yang representatif secara 

arsitektural. 

Analisa 

Melakukan Analisa terhadap Tinjauan pustaka, Studi banding, Studi lapangan, dan Tinjauan data untuk 

membuat program perancangan dan perencanaan Laboratorium Penelitian Dan Pengembangan Tanaman 

Pangan di Kabupaten Semarang dengan pendekatan Arsitektur Organik. 

LANDASAN PROGRAM PERANCANGAN DAN PERENCANAAN ARSITEKTUR (LP3A) 

LABORATORIUM PENELITIAN DAN  PENGEMBANGAN TANAMAN PANGAN  

DENGAN PENDEKATAN DESAIN ARSITEKTUR ORGANIK 

 

Pendekatan Desain 

- Arsitektur Organik 

Tinjauan Data 

- Tinjauan Kabupaten Semarang 

- Survey dan Dokumentasi 

 

Tinjauan Pustaka 

- Studi Literatur 

Studi Banding 

- Studi Literatur 

- Survey dan Dokumentasi 

Tujuan 

Tujuan dari penyusunan Landasan Program Perencanaan dan Perancangan Arsitektur (LP3A) dengan judul 

“Laboratorium Penelitian dan Pengembangan Tanaman Pangan adalah untuk mendapatkan sebuah pedoman  

rancangan desain Laboratorium Penelitian dan Pengembangan Tanaman Pangan yang berprinsip dengan 

penekanan desain arsitektur organik. 

Permasalahan 

Umum 

Menjadikan desain “Laboratorium Penelitian dan Pengembangan Tanaman Pangan” dapat membantu 

berbagai macam kegiatan yang terjadi di dalam bangunan tersebut. Baik ruang luar, ruang dalam, fasad fisik, 

tata letak bangunan maupun site.  

Khusus 

Bagaimana mendesain sebuah Laboratorium Penelitian dan Pengembangan Tanaman Pangan 

pendekatan desain Arsitektur Organik, dimana selain dapat menunjang aktivitas Pertanian juga dapat 

menunjang riset  penelitian dan pengembanga di wilayah Kabupaten Semarang dan Jawa Tengah 

 



 
 

10 
 

BAB II   

TINJAUAN UMUM 

BAB II  TINJAUAN UMUM 

2.1 Pengertian Laboratorium 

Pengertian Laboratorium (disingkat lab) adalah tempat riset ilmiah, 

eksperimen, pengukuran ataupun pelatihan ilmiah dilakukan Laboratorium 

biasanya dibuat untuk memungkinkan dilakukannya kegiatan-kegiatan tersebut 

secara terkendali. Laboratorium diartikan sebagai suatu tempat untuk 

mengadakan percobaan, penyelidikan, dan sebagainya yang berhubungan 

dengan imu fisika, kimia, dan biologi atau bidang ilmu lain (Emha, 2002) 

Pengertian lain menurut Sukarso (2005), laboratorium ialah suatu tempat 

dimana dilakukan kegiatan kerja untuk mernghasilkan sesuatu. Tempat ini dapat 

merupakan suatu ruangan tertutup, kamar. atau ruangan terbuka misalnya kebun 

dan lain-lain Berdasarkan definisi tersebut, laboratorium adalah suatu tempat 

yang digunakan untuk melakukan percobaan maupun pelatihan yang 

berhubungan dengan ilmu fisika, biologi, dan kimia atau bidang ilmu lain, yang 

merupakan suatu ruangan tertutup, kamar atau ruangan terbuka seperti kebun 

dan lain- lain  

2.1.1 Karakteristik Laboratorium  

Menurut Sukarso (2005), secara garis besar laboratorium dalam 

proses pendidikan adalah sebagai berikut  

a. Sebagai tempat untuk berlatih mengembangkan keterampilan 

intelektual melalui kegiatan pengamatan, pencatatan dan pengkajian 

gejala-gejala alam.  

b. Mengembangkan keterampilan motorik. Peneliti akan bertambah 

keterampilannya dalam mempergunakan alat-alat media yang tersedia 

untuk menicari dan menemukan kebenaran.  

c. Memberikan dan memupuk keberanian untuk mencari hakekat 

kebenaran  

d. Memupuk rasa ingin tahu peneliti sebagai modal sikap ilmiah seseorang  
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e. Membina rasa percaya diri sebagai akibat keterampilan dan ilmiah dari 

sesuatu objek dalam lingkungn alam dan sosial calon ilmuan pengetahuan 

atau penemuan yang diperolehnya  

Menurut (Emha, 2002), bahwa fungsi dan laboratorium adalah 

sebagai berikut : 

1) Laboratorium sebagai sumber belajar  

Tujuan pembelajaran fisika dengan banyak variasi dapat digal, 

diungkapkan, dan dikembangkan dari laboratorium. Laboratorium 

sebagai sumber untuk memecahkan masalah atau melakukan percobaan 

Berbagai masalah yang berkaitan dengan tujuan pembelajaran terdiri dari 

3 ranah yakni ranah pengetahuan, ranah sikap, dan ranah keterampilan / 

afektif. 

2) Laboratorium sebagal metode pembelajaran  

Di dalam laboratorium terdapat dua metode dalam pembelajaran 

yakni metode percobaan dan metode pengamatan  

3) Laboratorium sebagai prasarana pendidikan  

Laboratorium sebagai prasarana pendidikan atau wadah proses 

pembelajaran Laboratorium terdirii dari ruang yang dilengkapi dengan 

berbagai perlengkapan dengan bermacam-macam kondisi yang dapat 

dikendalikan, khususnya peralatan untuk melakukan percobaan.  

Berdasarkan uraian diatas bahwa dasar karakteristik laboratorium 

untuk pengujian dasar maupun penilitian lanjut memiliki fungsi yang 

sama, antara lain Laboratorium sebagai pengembangan dari sistem yang 

sudah ada dan Laboratorium sebagai sarana penemuan hal hal baru. 

2.1.2 Jenis- Jenis Laboratorium  

Berdasarkan analisis penulis, jenis -jenis laboratorium terbagi 

berdasarkan peruntukannya, antara lain : 

a. Laboratorium pendidikan  

Laboratorium pendidikan adalah laboratorium yang digunakan 

oleh sekolah sebagai wadah bagi siswa – siswi SMP, SMA 

maupun tingkat universitas atau umum melakukan praktikum mata 

pelajaran terkait. Laboratorium pendidikan ini meliputi: 
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1) Laboratorium fisika,  

2) Laboratorium kimia,  

3) Laboratorium biologi,  

4) Laboratorium bahasa,  

5) Laboratorium komputer  

b.  Laboratorium kesehatan : Laboratorium klinik dan Laboratorium di 

rumah sakit 

c.    Laboratorium teknik  

Laboratorium teknik digunakan di perguruan tinggi sesuai dengan 

jurusan teknik yang ada maupun penelitian lanjut mengenai displin 

ilmu yang berkaitan. Laboratorium teknik terdiri dari : 

1) Laboratorium teknik arsitektur,  

2) Laboratorium teknik sipil,  

3) Laboratorium teknik elektro,  

4) Laboratorium teknik kimia,  

5) Laboratorium mesin,  

6) Laboratorium metalurgi,  

7) Laboratorium teknik industri.  

Berdasarkan fungsi dan penggunaanya, maka laboratorium 

memerlukan perlakuan dan kebutuhan khusus, antara lain  

1) Memiliki tujuan dan fungsi yang jelas  

2) Mempunyai kelengkapan alat dan bahan  

3) Memiliki pengelolaan yang jelas dan teratur  

4) Pengawasan dari pakar di bidangnya  

2.1.3 Kriteria Umum Laboratorium  

Kriteria yang ada laboratorium adalah sebagai berikut: 

1) Orientasi bangunan sebagai bangunan utama dari bangunan pusat 

penelitian yang disesuaikan sesuai fungsi dan peruntukannya 

sehingga diperlukan penataan keruangan yang baik dan kontrol 

terhadap lingkungan serta arah matahari 

2) Pengelompokkan fasilitas-fasilitas kegiatan dalam pusat penelitian   

3) Adanya hubungan yang erat dalam penataan keruangan antara 

bangunan  
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4) Pencapaian yang mudah untuk diakses oleh pengunjung  

5) Bangunan pusat penelitian termasuk laboratoium harus memiliki 

perizinan utama dan bangunan pendukung lainnya yang 

berkepentingan sesuai peraturan yang berlaku dan memenuhi 

standar perancangan bangunan.  

2.1.4 Prinsip Perancangan Laboratorium  

Prinsip perancangan laboratorium menurut Laboratory Design 

Guidelines (2013) adalah tahap perancangan yang memungkinkan 

kelengkapan alat dan bahan mampu ditata dengan baik dan mampu 

mendukung proses penelitian. Prinsip yang harus perlu diperhatikan 

dalam perancangan laboratorium dalam pusat penelitian adalah : 

1) Lokasi, merupakan hal utama dari pola penataan ruang luar 

laboratorium agar menarik dan mengikuti zaman  

2) Pencapaian, pola pencapaian terhadap tapak secara tidak langsung 

bertujuan untuk memberkan kesan semi privat bagi para pengguna 

laboratorium karena hanya dapat diakses oleh pihak tertentu  

3) Sirkulasi, pola sirkulasi dirancang sesuai standar namun tetap 

disesuaikan agar tetap dinamis 

4) Lansekap, penatan lansekap yang menarik akan membeikan kesan 

yang dinamis dan bersuasana alami.. 

5) Massa bangunan, penataan massa yang baik adalah dengan 

memberikan jarak antara bangunan satu dengan yang lainnya sesuai 

peruntukannya sehingga akan memberikan kesan yang tidak sempit 

dan desain yang terintegrasi  

6) Orientasi bangunan, orientasi bangunan yang baik sesuai dengan 

prinsip desain bangunan yang diaplikasikan akan berpengaruh pada 

kenyamanan pengguna.  
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2.1.5 Karakteristik Tata Ruang Laboratorium  

a. Berdasarkan denah Menurut Ernst Neufert disebutkan bahwa 

laboatorium penelitian biasanya berupa ruang yang lebih kecil dengan 

peralatan khusus dan ruang tambahan unuk aktivitas seperti penakaran 

dan pengukuran, sterilisasi, dan ruang penyimpanan dingin dengan 

suhu konstan, ruang fotografi ( ruang gelap )  

1) Denah lab penelitian umum, adalah standar denah yang 

digunakan untuk penelitan pada umumnya. Hanya saja perbedaanya 

terletak pada peralatan khusus, meja kerja, dan tiap fungsi lab  

2) Denah laboratorium untuk pengajaran dan praktikum Merupakan 

lab, praktikum untuk para siswa, maupun mahasiswa di perguruan 

tinggi Laboratorium tipe ini disesuaikan dengan bidang keilmuan 

yang dipelajari Seperti ilmu fisika, kimia, dll.  

3) Denah laboratorium berdasarkan tingkat keamanan  

b. Berdasarkan hubungan ruang  

Menurut Brian Griffin disebutkan bahwa fungsi laboratorium 

yang sesuai harus memiliki hubungan ruang untuk memberikan 

efisiensi kerja antar ruang dan membenkan kenyamanan. Dari 

hubungan ruang, maka dapat dilihat sirkulasi yang dibutuhkan 

untuk mewujudkan hubungan ruang yang humanis. 

2.1.6 Persyaratan Ruang Laboratorium  

Secara umum perancangan laboratorium merupakan perancangan 

ang berorientasi pada kinerja yang berorientasi pada kegiatan yang ada di 

dalam laboratorium. Secara umum bangunan laboratorium memiliki 

persyaratan yang ditinjau dari fungsi dan kebutuhan ruang diantaranya: 

a. Laboratorium Terbuka dan Tertutup 

Jumlah institusi penelitian yang makin meningkat menciptakan 

laboratorium terbuka untuk mendukung kerja secara tim. Konsep 

laboratorium terbuka berbeda secara signifikan dari laboratorium tertutup. 

Dalam  laboratorium terbuka, para peneliti berbagi tidak hanya pada ruang 

itu sendiri namun juga pada peralatan, area tempat duduk, dan staff 

pendukung.  



15 
 

 
 

Fasilitas laboratorium akademis mengkombinasikan laboratorium - 

laboratorium yang berukuran lebih kecil untuk menciptakan  ruang yang 

lebih besar yang mengakomodasi tim antar cabang ilmu pengetahuan dan  

membolehkan lektur-lektur dan peneliti untuk berada dalam  ruang yang 

sama. Dapat terdapat dua atau lebih laboratorium  terbuka dalam  satu 

lantai, mendorong berbagai tim untuk fokus dalam  proyek penelitian yang 

terpisah. Sistem arsitektural dan insinyur sebaiknya didesain untuk dapat 

secara memadai mengakomodasi beberapa lantai yang dapat berubah 

secara mudah menurut kebutuhan tim peneliti.  

Masih terdapat kebutuhan bagi laboratorium tertutup untuk penelitian 

jenis-jenis tertentu atau untuk peralatan tertentu. Peralatan seperti 

mikroskop elektron. laboratorium kultur jaringan, ruang gelap, dan ruang 

pencuci beling, merupakan contoh peralatan. ruang. dan akivitas yang 

harus ditempatkan secara terpisah. Beberapa peneliti merasa bahwa sulit 

untuk bekerja dalam laboratorium yang terbuka untuk orang.  Mereka 

memerlukan beberapa ruaug untuk penelitian spesifik dalam laboratorium  

individual yang tertutup. Peralatan dapat digunakan secara bersama dalam 

laboratorium terbuka yang besar. 

Kombinasi dari kedua jenis laboratorium dapat digunakan untuk 

menciptakan modul laboratorium yang membolehkan penggunaan 

dinding kaca untuk ditempatkandi segala tempat. 

 

Gambar 2.1 Denah Laboratorium Terbuka 

Sumber : Daniel, Building Types Basic for Research Laboratory, 2007 
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Gambar 2.2 Denah Laboratorium Tertutup 

Sumber : Daniel, Building Types Basic for Research Laboratory, 2007 

 

 

Gambar 2.3 Laboratorium Tertutup 

Sumber : Daniel, Building Types Basic for Research Laboratory, 2007 

 

 

Gambar 2.4 Contoh Laboratorium Tertutup 

Sumber : https://www.archdaily.com/601703/ 
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Gambar 2.5 Laboratorium setengah terbuka dan tertutup 

Sumber : Daniel, Building Types Basic for Research Laboratory, 2007 

 

 

Gambar 2.6 Contoh Laboratorium semi setengah terbuka 

Sumber : https://www.facebook.com/MoteMarineLab/photos 

 

Berikut juga perlunya standar fleksibilitas laboratorium terkait kebutuhan 

peralatan dan rencangan agar mampu meningkatkan kerja penelitian. 

1. Jaringan kabel instrumen lab yang terbuka dan udah dijangkau.  

2. Rak untuk istrumen lab yang mudah dipindahkan agar lebih fleksibel. 

3. Partisi ruangan yang mudah dan dapat dipindahkan secara fleksibel. 
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Gambar 2.7 Jaringan Kabel dan Rak Instrumen Lab 

Sumber : Daniel, Building Types Basic for Research Laboratory, 2007 

 

Gambar 2.8 Jaringan Kabel dan Rak Instrumen Lab 

Sumber : Daniel, Building Types Basic for Research Laboratory, 2007 

Jenis ukuran ruang gerak manusia di dalam laboratorium 

 

Gambar 2.9 Standar Ruang Gerak 

Sumber : Daniel, Building Types Basic for Research Laboratory, 2007 
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b. Laboratorium Basah dan Kering 

Fasilitas penelitian secara tipikal meliputi laboratorium basah dan kering. 

Laboratorium basah terdapat bak cuci, pipa gas, dan cerobong asap. 

Laboratorium  ini membutuhkan area yang tahan kimia dan seratus persen 

udara luar. Laboratorium kering biasanya merupakan intensif komputer 

dengan kebutuhan berupa elektrikal dan kabel data. Laboratorium  kering  

pada dasarnya mempunyai konstruksi yang serupa dengan kantor. 

Laboratorium  basah rata-rata menghabiskan biaya dua kali lebih banyak 

daripada laboratorium kering. Sebuah bangunan dapat dibagi menurut zona 

untuk laboratorium basah dan area kering (laboratorium kering,  kantor. ruang 

rapat,  ruang istirahat). 

 

Gambar 2.10 Laboratorium basah 

Sumber : wikipedia.co.id 

 

Gambar 2.11 Rak Instrumen Lab 

Sumber : https://indonesian.alibaba.com/product-detail/ 
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Gambar 2.12 Laboratorium kering 

Sumber : google.co.id 

  



21 
 

 
 

2.1.7 Peralatan pada Laboratorium 

Penggunaan peralatan laboratorium sebagai suatu alat dalam penelitian 

tanaman pangan, cukup berperan penting dalam menyebarkan gagasan tentang 

kualitas hasil dengan mutu baru maupun perkembangan teknologi dalam 

pertanian yang ingin disampaikan ke masyarakat luas oleh peneliti. Jenis 

peralatan pada laboratorium genetika, kultur jaringan dan fisiologi tumbuhan 

diantaranya : 

1. Autoclave  

Fungsi, sterilisasi bahan basah 

 

         

Gambar 2.13 Autoclave, Peralatan Laboratorium 

Sumber : (Sumber : google.co.id, & David Adler, Metric Handbook Planning and Design Data: 

hal.30-3 – 30-6) 

2. Oven 

Fungsi, sterilisasi bahan kering 

     

Gambar 2.14 Oven, Peralatan Laboratorium 

Sumber : (Sumber : google.co.id, & David Adler, Metric Handbook Planning and Design Data: 

hal.30-3 – 30-6) 
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3. Lemari es 

Fungsi, menyimpan bahan 

 

Gambar 2.15 Lermari Es, Peralatan Laboratorium 

Sumber : (Sumber : google.co.id) 

4. Microscope inverted 

Fungsi, pengamatan kultur sel dan kultur jaringan 

 

Gambar 2.16 Microscope inverted, Peralatan Laboratorium 

Sumber : (Sumber : google.co.id) 

5. Microscope stereo 

Fungsi, pengamatan benda yang tidak terlalu kecil 

 

Gambar 2.17 Microscope stereo, Peralatan Laboratorium 

Sumber : (Sumber : google.co.id) 
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6. Laminar Air Flow (LAF) 

Fungsi, sebagai media penanaman 

 

 

Gambar 2.18 Laminar Air Flow, Peralatan Laboratorium 

Sumber : (Sumber : David Adler, Metric Handbook Planning and Design Data: hal.30-3 – 30-6) 

7. Incubator CO2  

Fungsi, tempat pembiakan sel 

 

Gambar 2.19 Incubator, Peralatan Laboratorium 

Sumber : (Sumber : David Adler, Metric Handbook Planning and Design Data: hal.30-3 – 30-6) 



24 
 

 
 

8. Centrifuge 

Fungsi, pemisahan cairan yang terkandung dalam bahan 

 

Gambar 2.20 Centrifuge, Peralatan Laboratorium 

Sumber : (Sumber David Adler, Metric Handbook Planning and Design Data: hal.30-3 – 30-6) 

9. Washtafel 

   

Gambar 2.21 Washtafel, Peralatan Laboratorium 

Sumber : (Sumber : David Adler, Metric Handbook Planning and Design Data: hal.30-3 – 30-6) 
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9. Lemari Penyimpanan Alat 

  

Gambar 2.22 Lemari Peralatan Laboratorium 

Sumber : (Sumber : David Adler, Metric Handbook Planning and Design Data: hal.30-3 – 30-6) 
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Gambar 2.23 Mobile Trolley, Peralatan Laboratorium 

Sumber : (Sumber : David Adler, Metric Handbook Planning and Design Data: hal.30-3 – 30-6) 

2.1.8 Penataan Ruang pada Laboratorium 

Banyak faktor yang harus dipertimbangkan untuk penataan ruang 

laboratorium. Faktor-faktor tersebut antara lain lokasi bangunan laboratorium dan 

ukuran-ukuran ruang. 

Persyaratan lokasi pembangunan laboratorium antara lain tidak terletak pada 

arah angin yang menuju bangunan lain atau pemukiman. Hal ini dimaksudkan 

untuk menghindari penyebaran gas-gas berbahaya. Bangunan laboratorium tidak 

berdekatan atau dibangun pada lokasi sumber air. Bangunan laboratorium jangan 

terlalu dekat dengan bangunan lainnya. Lokasi laboratorium harus mudah 

dijangkau untuk pengontrolan dan memudahkan tindakan lainnya misalnya apabila 

terjadi kebakaran, mobil kebakaran harus dapat menjangkau bangunan 

laboratorium.  
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Selain persyaratan lokasi, perlu diperhatikan pula tata letak ruangan. Ruangan 

laboratorium untuk pembelajaran umumnya terdiri dari ruang utama dan ruang-

ruang pelengkap.  

Ruang utama adalah ruangan tempat para peneliti melakukan praktikum. 

Ruang pelengkap umumnya terdiri dari ruang persiapan dan ruang penyimpanan. 

Ruang persiapan digunakan untuk menyiapkan alat-alat dan bahan-bahan yang 

akan dipakai praktikum atau percobaan baik untuk peneliti. Ruang penyimpanan 

atau gudang terutama digunakan untuk menyimpan bahan-bahan persediaan 

(termasuk bahan kimia) dan alat-alat yang penggunaannya tidak setiap saat 

(jarang). Selain ruangan-ruangan tersebut, mungkin juga sebuah laboratorium 

memiliki ruang gelap (dark room), ruangan spesimen, ruangan khusus untuk 

penyimpanan bahan-bahan kimia dan ruang adminitrasi / staff . Hal ini didasarkan 

atas pertimbangan keamanan berbagai peralatan laboratorium dan kenyamanan 

para pengguna laboratorium. 

Penyimpanan alat-alat di dalam gudang tidak boleh disatukan dengan bahan 

kimia. Demikian pula penyimpanan alat-alat gelas tidak boleh disatukan dengan 

alat-alat yang terbuat dari logam. 

 

Gambar 2.24 Tata Letak Ruang Laboratorium 

Sumber : (Sumber : http://pj-fisika.blogspot.com/2012/11/pengelolaan-laboratorium.html) 
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Gambar 2.25 Penataan Ruang Laboratorium 

Sumber : (Sumber : David Adler, Metric Handbook Planning and Design Data: hal.30-3 – 30-6) 
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Gambar 2.26 Penataan Ruang 

Sumber : (Sumber : David Adler, Metric Handbook Planning and Design Data: hal.30-3 – 30-6) 

 

Gambar 2.27 Ruang Service Utilitas Laboratorium 

Sumber : (Sumber : David Adler, Metric Handbook Planning and Design Data: hal.30-3 – 30-6) 
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2.1.9 Fasilitas Laboratorium  

Standar desain laboratorium menjadi syarat perencanaan yang harus 

dipenuhi. Dalam hal ini laboratorium yang digunakan adalah laboratorium 

untuk penelitian tanaman pangan. 

Pada objek Laboratorium Penelitian dan Pengembangan Tanaman 

Pangan ini terdapat beberapa macam laboratorium, diantaranya ialah 

laboratorium tanah dan tanaman, laboratorium mutu benih, laboratorium 

hama dan penyakit dan laboratorium kimia pangan dan dengan fasilitas 

penunjang penelitian yang berupa Greenhouse, Kebun Percobaan, 

Auditorium dan beberapa fasilitas penunjang lainnya. 

Berikut adalah penjelasan mengenai kajian jenis sampel dan pengujian  

laboratorium yang bersumber dari Badan Litbang Pertanian. (sumber : 

http://pangan.litbang.deptan.go.id/laboratorium) 

1) Laboratorium Tanah dan Tanaman  

 Berfungsi untuk melayani analisis contoh tanah, tanaman, air, 

pupuk organik dan anorganik baik untuk kebutuhan internal maupun 

eksternal. 

   Jenis sampel  : tanah dan tanaman  

   Jenis pengujian   : tanah; kadar air, pH, C-Organik, N, P, K  

    : tanaman; kadar air, N, P, K  

2) Laboratorium Mutu Benih  

 Pengujian Benih ditujukan untuk mengetahui mutu dan kualitas 

suatu jenis atau kelompok benih. Pengujian benih dilakukan di 

laboratorium untuk menentukan mutu fisik dan mutu fisiologik. 

   Jenis sampel   : benih padi, serealia, kacang-kacangan, dan  

  umbi-umbian  

   Jenis pengujian    : kemurnian benih, kadar air benih, daya   

  berkecambah, vigor (AAT), konduktivitas   

  listrik. 

3) Laboratorium Hama dan Penyakit  

     Dipergunakan untuk mengisolasi penyebab penyakit pada tanaman.  

Dari bagian tanaman yang terserang penyakit diambil dan dilakukan 

isolasi untuk mengetahui identitas penyebab penyakit yang 

http://pangan.litbang.deptan.go.id/laboratorium
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menyebabkan kerusakan pada tanaman.Selanjutnya dari hasil isolasi 

bisa dilakukan pengamatan. 

   Jenis sampel   : jaringan tanaman dan hama  

   Jenis pengujian  : scanning electron, microscope 

4) Laboratorium Kimia Pangan 

     Berfungsi untuk mengembangkan ilmu-ilmu yang berkaitan dengan 

aspek-aspek kimiawi seperti analisis kimiawi, fisiologi dan teknologi 

pascapanen, bahan tambahan makanan, kimia dan biokimia pangan 

terapan, termasuk pula pengujian mutu pangan dan hasil pertanian 

lainnya ditinjau dari aspek kimia. 

   Jenis sampel   : makanan, pakan, biji-bijian  

   Jenis pengujian  : proksimat analisis, air, abu, serat, lemak,  

  protein dan gula  reduksi. 

5) Greenhouse 

Penggunaan greenhouse dalam budidaya tanaman merupakan 

salah satu cara untuk memberikan lingkungan yang lebih mendekati 

kondisi optimum bagi pertumbuhan tanaman. Penggunaan greenhouse 

terutama ditujukan untuk melindungi tanaman dari suhu udara yang 

terlalu rendah pada musim dingin. Nelson (1978) mendefinisikan 

greenhouse sebagai suatu bangunan untuk budidaya tanaman, yang 

memiliki struktur atap dan dinding yang bersifat tembus cahaya.  

Cahaya yang dibutuhkan oleh tanaman dapat masuk ke dalam 

greenhouse sedangkan tanaman terhindar dari kondisi lingkungan yang 

tidak menguntungkan, yaitu suhu udara yang terlalu rendah, curah 

hujan yang terlalu tinggi, dan tiupan angin yang terlalu kencang. Di 

dalam greenhouse, parameter lingkungan yang berpengaruh terhadap 

pertumbuhan tanaman, yaitu cahaya matahari, suhu udara, kelembaban 

udara, pasokan nutrisi, kecepatan angin, dan konsentrasi 

karbondioksida dapat dikendalikan dengan lebih mudah. Penggunaan 

greenhouse memungkinkan dilakukannya modifikasi lingkungan yang 

tidak sesuai bagi pertumbuhan tanaman menjadi lebih mendekati 

kondisi optimum bagi pertumbuhan tanaman.  
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Struktur greenhouse berinteraksi dengan parameter iklim di 

sekitar greenhouse dan menciptakan iklim mikro di dalamnya yang 

berbeda dengan parameter iklim di sekitar greenhouse. Hal ini disebut 

sebagai peristiwa greenhouse effect atau efek rumah kaca.  Menurut 

Bot (1983), greenhouse efect disebabkan oleh dua hal, yaitu: 

1. Pergerakan udara di dalam greenhouse yang relatif sangat 

sedikit atau cenderung stagnan. Karena struktur greenhouse yang 

tertutup dan laju pertukaran udara di dalam greenhouse dengan 

lingkungan luar yang sangat kecil. Hal ini menyebabkan suhu udara di 

dalam greenhouse cenderung lebih tinggi daripada di luar. 

2. Radiasi matahari gelombang pendek yang masuk ke dalam 

greenhouse melalui atap diubah menjadi radiasi gelombang panjang. 

Radiasi gelombang panjang ini tidak dapat keluar dari greenhouse dan 

terperangkap di dalamnya. Hal ini menimbulkan greenhouse effect 

yang menyebabkan meningkatnya suhu udara di dalam greenhouse. 

 

Gambar 2.28 Greenhouse effect 
(Sumber : www.repository.ipb.ac.id) 
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1. Tipe Greenhouse  

Pada awalnya, rumah tanaman dlkembangkan di kawasan yang 

beriklim subtropika sehingga tipe rumah tanarnan di berbagai negara 

cenderung mengikuti bentuk-bentuk yang umum digunakan di kawasan 

yang beriklim subtropika. Seharusnya pemilihan bentuk atap rumah 

tanaman didasarkan pada tujuan dan lokasi rumah tanaman tersebut 

didirikan. 

 

Gambar 2.29 Macam-Macam Bentuk Penampang Greenhouse 

(Sumber : www.repository.ipb.ac.id) 

 

http://www.repository.ipb.ac.id/
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Gambar 2.30 Bentuk-Bentuk Atap  Greenhouse 

(Sumber : www.repository.ipb.ac.id) 

Tipe A: Atap tunggal (learn to)  Tipe F: Atap gigi gergaji (saw) 

Tipe B: Atap segitiga (gable)   Tipe G: Atap busur (arch) 

Tipe C: Atap datar (flat)   Tipe H: Atap busur tak rata 

Tipe D: Atap pantau (monitor)  Tipe I: Atap gergaji busur (learn to) 

Tipe E: Atap setengah lingkaran (quonset) Tipe J: Atap segitiga (gable) kanopi 

  

http://www.repository.ipb.ac.id/
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2. Struktur Greenhouse 

Ukuran greenhouse beragam dari unit-unit kecil sebesar jendela 

untuk hobi sampai unit-unit produksi seluas ratusan meter persegi. Semuanya 

dibangun untuk tujuan yang sama : menyediakan  kondisi lingkungan  yang 

sesuai bagi tanaman yang tumbuh di dalamnya. Tanpa memandang 

penggunaannya, setiap greenhouse harus memenuhi kebutuhan 

fungsionalnya. Pemahaman mengenai kebutuhan tersebut akan membantu 

dalam pemilihan design. 

Kekuatan 

Setiap greenhouse harus dirancang untuk menahan beban yang akan 

ditanggung  tanpa menyebabkan kegagalan atau perubahan bentuk secara 

nyata.  

Pondasi 

Tekanan  pada struktur misalnya karena angin dan hujan akan 

membebani pondasi, pondasi harus tahan terhadap berbagai macam kekuatan 

(mengangkat, memutar dan beban ke bawah). Beban ke bawah tidak hanya 

salju, tetapi juga tanaman dan berat dari struktur itu sendiri. Meskipun ukuran 

pondasi tergantung kepada ukuran dan tipe greenhouse, dan beban yang 

diterima, semua pondasi untuk greenhouse permanen harus terbuat dari 

bahan yang tahan lama dan ditanam pada kedalaman yang sesuai. Untuk 

greenhouse permanen pondasi beton paling sesuai.  

Transmisi cahaya maksimum 

Dalam kebanyakan greenhouse cahaya dapat menjadi faktor 

pembatas untuk pertumbuhan tanaman, terutama selama budidaya off season 

upaya agar bagian dalam greenhouse mendapatkan intensitas cahaya 

maksimum orientasi greenhouse cukup penting.  

Tinggi   ruangan  

Ruangan harus cukup tinggi untuk tanaman dan orang agar dapat 

bekerja dengan nyaman. Tinggi dinding  sebaiknya tidak kurang dari 2m.  

Kemiringan atap 

Kemiringan atap mempengaruhi run-off air dari atap. Keimiringan 

28o pada umumnya di anggap minimal.  
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Akses 

Pintu yang cukup lebar diperlukan sebagai jalan lalu lalang manusia 

atau kendaraan yang sedang memindahkan/mengeluarkan tanaman /sisa-sisa 

tanaman, tanah dll.  

Tipe Struktur Greenhouse : 

 

Gambar 2.31 Struktur  Greenhouse 

(Sumber : http://www.aces.edu/pubs/docs/A/ANR-1105/images/fig.1.jpeg) 
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Struktur Quonset 

  

Gambar 2.32 Struktur  Quonset 

(Sumber : http://www.islandgrower.com/images/Thermolator-1.gif) 

Struktur Gothic 

 

Gambar 2.33 Struktur  Gothic 

(Sumber : http://newfarm.rodaleinstitute.org/features/2005/0305/gh2/images/gothic.jpg) 

Struktur Post Rafter 

  

Gambar 2.34 Struktur  Post Rafter 

(Sumber : http://www.timberframe-houseplans.com/joinery-timber-frame.html) 
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Struktur A-Frame & Post-truss 

  

Gambar 2.35 A-Frame & Postruss 

(Sumber : 

http://www.vermonttimberworks.com/home/projects/brigham_hill/images/brigham-post-

and-beam-barn.jpg) 

Struktur A-Frame & Postruss 

 

Gambar 2.36 Struktur Rigid-frame 

(Sumber : 

http://www.vermonttimberworks.com/home/projects/brigham_hill/images/brigham-post-

and-beam-barn.jpg) 

3. Bahan Atap Greenhouse  

Tujuan penggunaan rumah tanaman adalah menciptakan iklim rnikro 

yang kondusif untuk pertumbuhan tanaman ketika kondisi iklim tidak 

kondusif. Atap rumah tanaman sangat menentukan iklim mikro dalam rumah 

tanaman tersebut. Pemilihan bahan atap hams mempertimbangkan 

karakteristik fislk, termal, optik, dan harga bahan tersebut. Karakteristik 

termal atap rumah tanaman terhadap radiasi matahari meliputi transmissivity, 

absorptivity, dan reflectivity. Dari segi optik, atap rumah tanaman perlu 

mempunyai karakteristik dapat meneruskan sebanyak mungkm sinar tampak 

yang diperlukan tanaman untuk fotosintesis. Berbagai jenis bahan atap 
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rumah tanaman masing-masing mempunyai karakteristik tertentu, baik fisik 

maupun termal. Karakteristik fisik dan radiasi matahari dapat berupa : 

- Kaca, 

- PE (polyethylene),  

 -    PVC (polyvinyl chloride). 

Manfaat apa saja yang didapat jika menggunakan green house , hal ini dapat 

dijelaskan sebagai berikut : 

1.   Pengaturan jadwal produksi. 

Dunia pertanian kita masih demikian tergantungnya pada keadaan cuaca, 

bila terjadi perubahan musim, apalagi bila tidak terprediksi akan 

menyebabkan sulitnya menentukan jenis tanaman yang akan diproduksi.  

2.  Meningkatkan hasil produksi 

Pada luasan areal yang sama tingkat produksi budidaya di dalam green 

house lebih tinggi dibandingkan di luar green house. Karena budidaya di 

dalam green house kondisi lingkungan dan pemberian hara dikendalikan 

sesuai kebutuhan tanaman.  

3.  Meningkatkan kualitas produksi 

Ekses radiasi matahari seperti sinar UV, kelebihan temperatur, air hujan, 

debu, polutan dan residu pestisida akan mempengaruhi penampilan visual, 

ukuran dan kebersihan hasil produksi. Dengan kondisi lingkungan yang 

terlindungi dan pemberian nutrisi akurat dan tepat waktu, maka hasil 

produksi tanaman akan berkwalitas.  

4.  Meminimalisasi pestisida 

Green house yang baik selain dirancang untuk memberikan kondisi 

mikroklimat ideal bagi tanaman, juga memberikan perlindungan tanaman 

terhadap hama dan penyakit.  

5.  Aset dan performance 

Saat ini sangat biasa orang membangun green house dengan sistem knock 

down. Dengan cara ini gren house bukanlah aset mati, manakala karena suatu 

hal ada perubahan kebijakan, maka struktur green house tersebut dapat 

dipindahkan atau mungkin dijual ke pihak lain yang memerlukan dengan 

harga yang proporsional.  

6.  Sarana agrowisata 



40 
 

 
 

Green house banyak juga digunakan sebagai ruang koleksi berbagai jenis 

tanaman. Di dalam green house pengunjung dapat melihat berbagai jenis 

tanaman yang menarik, sehingga dapat menjadi daya tarik. (sumber: 

http://www.agrobis99.com) 

6) Auditorium 

Auditorium adalah bagian dari ruang serbaguna, atau bangunan umum 

(publik), disediakan untuk pengunjung (hadirin) yang ingin menyaksikan atau 

mendengarkan sebuah seminar tentang teknologi pertanian yang terbarukan 

atau penemuan-penemuan bibit tanaman pangan dengan mutu yang lebih 

unggul. Auditorium dibuat dengan standar-standar ruang dan posisi 

pandangan dan penataan suara yang tepat agar pengunjung merasa nyaman 

berada di dalam auditorium tersebut. Tempat duduk pengunjung pun juga 

harus nyaman, aman, dan baik penataannya. (Akbar, 2013) 

1. Standar - standar dalam auditorium 

1) Batas visual dan arah pandang 

Ada keterbatasan visual yang menentukan maksimum jarak dari area 

panggung yang mana jika jarak maksimun tersebut dilampaui maka 

penonton tidak bisa mengapresiasi pertunjukan seni dengan seharusnya 

dan untuk para pemain agar bisa menghibur penonton. Jarak dari 

panggung ke kursi terjauh bervariasi tergantung jenis pertunjukan dan 

skalanya. 

  

http://www.agrobis99.com/
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a) Pandangan Vertikal 

 

Gambar 2.37 Layout Tempat Duduk (Kanan) Secara Vertikal 

Sumber : Building for the Performing Arts, Ian Appleton, 2008 

 

 

 

Gambar 2.38 Lay-out Tempat Duduk Secara Vertikal 

Sumber : Building for the Performing Arts, Ian Appleton, 2008 

 

Ada beberapa ketentuan dalam perancangan mengenai pandangan 

vertikal (Appleton, 2008 dalam Michelle, 2012), yaitu: 

- Pandangan harus dapat melihat titik P yang diambil 60 – 90 cm dari 

ujung panggung. 

- Kemiringan trap tempat duduk tidak boleh lebih dari 35o 

- Jarak vertikal antara mata para penonton minimal 76 – 115 cm. 

- Rata – rata ketinggian mata penonton dari tempat dudk adalah 112 cm. 

- Jarak antar mata penonton dengan kepala penonton yang berada di depan 

harus lebih dari 1,25 cm. 
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b)  Pandangan Horizontal 

Ada beberapa ketentuan dalam perancangan mengenai pandangan 

horizontal, yaitu: 

- Tempat duduk penonton harus diatur agar berselisih, tidak semua sama 

deretnya, dengan tujuan agar penonton yang dibelakang mempunyai 

pandangan yang lebih leluasa. 

- Tanpa menggerakkan kepala, sudut untuk melihat keseluruhan area 

pertunjukan sebesar 40 derajat. 

 

Gambar 2.39 Sudut Maksimal Untuk Melihat ke Arah Panggung 

Sumber : Building for the Performing Arts, Ian Appleton, 2008 

 

- Penonton yang menggerakkan kepala untuk melihat sesuatu ke arah 

panggung lebih 30 derajat dari garis tengah tempat duduk akan 

mengalami ketidaknyamanan.  

2) Layout tempat duduk 

 

Gambar 2.40 Layout Tempat Duduk Pada Auditorium 

Sumber : Theatres: Planning Guidance for Design and Adaptation, Roderick Ham, 

1987 
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Gambar 2.41 Layout Tempat Duduk Pada Auditorium 

Sumber : Theatres: Planning Guidance for Design and Adaptation, Roderick Ham, 1987 

Keterangan: 

a) Jarak antar bagian belakang tempat duduk penonton minimum sebesar 76 

cm. 

b) Jarak antar bagian belakang tempat duduk penonton tanpa penyangga 

minimum sebesar 60 cm. 

c) Lebar tiap tempat duduk mempunyai lengan minimum sebesar 50 cm. 

d) Lebar setiap tempat duduk tanpa lengan minimum sebesar 45 cm. 

e) Dimensi vertikal tanpa penghalang antar baris tempat duduk penonton 

sebesar 30 cm. 

f) Jarak maksimum tempat duduk dari jalan gang adalah sebesar jarak 6 

tempat duduk penonton yang berjajar. 

g) Lebar minimum jalan gang sebesar 110 cm. 

3) Akustik 

Berikut ini adalah persyaratan kondisi mendengar yang baik dalam suatu 

aditorium: 

a) Harus ada kekerasan (loudness) yang cukup dalam tiap bagian auditorium. 

b) Energi bunyi harus didistribusi (terdifusi) secara merata dalam ruang. 

c) Karakteristik dengung optimum harus diselesaikan dalam auditorium. 

d) Ruang harus bebas cacat akustik seperti gema, pemantulan 

berkepanjangan, gaung, pemusatan bunyi, distorsi, bayangan bunyi, dan 

resonansi ruang. 

e) Bising dan getaran yang akan mengganggu pendengaran harus dikurangi 

dengan cukup banyak dalam tiap ruang.  
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2.2 Pengertian Penelitian dan Pengembangan 

Penelitian, dan pengembangan atau litbang (Bahasa Inggris: Research and 

Development, R and D, atau R&D) adalah kegiatan penelitian, dan 

pengembangan, dan memiliki kepentingan komersial dalam kaitannya 

dengan riset ilmiah murni, dan pengembangan aplikatif di bidang teknologi. 

R&D atau litbang ini memegang peranan penting, dan menjadi indikator 

kemajuan dari suatu negara.  

Aktivitas litbang biasanya dilakukan oleh suatu unit, lembaga atau pusat 

khusus yang dimiliki oleh suatu perusahaan, perguruan tinggi, atau lembaga 

negara. Dalam konteks bisnis, "penelitian dan pengembangan" biasanya merujuk 

pada aktivitas yang berorientasi ke masa yang akan datang, dan untuk jangka 

panjang baik dalam bidang ilmu maupun dalam bidang teknologi. Metode yang 

dipakai dalam kegiatan litbang biasanya menggunakan teknik riset ilmiah yang 

standar tanpa mengharapkan hasil yang pasti (bentuk riset ilmiah murni) atau 

untuk mendapatkan prakiraan hasil yang mempunyai nilai komersial dalam waktu 

dekat. Bentuk riset (penelitian) yang murni biasanya dihasilkan oleh lembaga 

penelitian seperti BATAN, LIPI, LAPAN, dll. Sementara bentuk pengembangan 

dari hasil riset yang bersifat praktis bisa dilakukan oleh BPPT dan Pusat Litbang 

yang ada di masing-masing departemen pemerintah maupun perusahaan. 

(Sumber : id.wikipedia.org). 

Sedangkan pengertian penelitian ditinjau dari sumber yang sama memiliki 

beberapa pengertian yaitu : pemeriksaan yang teliti; penyelidikan; kegiatan 

pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data yang dilakukan secara 

sistematis dan objektif untuk memecahkan persoalan atau menguji suatu hipotesis 

untuk mengembangkan prinsip-prinsip umum. Dan pengertian pengembangan 

ditinjau dari sumber sebelumnya memiliki beberapa pengertian, yaitu hal yang 

mengembangkan; pembangunan secara bertahap dan teratur dan yang menjurus 

ke sasaran yang dikehendaki. 

Secara keseluruhan pengertian Laboratorium Penelitian dan 

Pengembangan ialah suatu unit pelaksanaan teknis yang bertugas dan 

bertanggungjawab dibidang penelitian dan pengembangan yang dilakukan secara 

teliti, sistematif, objektif, dan teratur yang menjurus pada sasaran yang 

dikehendaki. Pengertian tersebut diambil dari pengartian kata-kata yang telah 

https://id.wikipedia.org/wiki/Bahasa_Inggris
https://id.wikipedia.org/wiki/Riset
https://id.wikipedia.org/wiki/Teknologi
https://id.wikipedia.org/wiki/Perusahaan
https://id.wikipedia.org/wiki/Perguruan_tinggi
https://id.wikipedia.org/wiki/Ilmu
https://id.wikipedia.org/wiki/Teknologi
https://id.wikipedia.org/wiki/BATAN
https://id.wikipedia.org/wiki/LIPI
https://id.wikipedia.org/wiki/LAPAN
https://id.wikipedia.org/wiki/BPPT
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disebutkan sebelumnya dari Laboratorium Penelitian dan Pengembangan yang 

telah ada. 

Sedangkan Laboratorium penelitian tanaman Pangan adalah suatu badan 

atau perkumpulan yang melaksanakan kegiatan penelitian untuk menghasilkan 

teknologi dalam perkembangan penelitian genetika, pemuliaan, perbenihan dan 

pemanfaatan plasma nutfah pada suatu jenis tanaman pangan. Serta 

melaksanakan penelitian morfologi, fisiologi, entolologi dan fitopatologi. 

 

2.2.1 Tujuan dan Fungsi Laboratorium Penelitian dan Pengembangan 

Tanaman pangan sebagai bagian dari pertanian memiliki peran besar 

untuk menghadapi tantangan pertanian Indonesia saat ini. Tantangan tersebut 

meliputi: 

1. Menghasilkan produk tanaman pangan dengan harga yang wajar bagi 

populasi yang terus bertambah. 

2. Meningkatkan hasil per satuan luas (produktivitas); karena perluasan area 

sudah semakin sulit. 

3. Menghasilkan lebih banyak produk tanaman pangan dengan 

menggunakan air lebih sedikit. 

4. Menghasilkan produk tanaman pangan yang lebih aman, bermutu dan 

bernilai bagi konsumen. 

5. Menghasilkan produk tanaman pangan tanpa menurunkan potensi 

sumberdaya lahan dan lingkungan. 

6. Menjamin ketersediaan yang kontinyu produk tanaman pangan yang 

secara alami bersifat musiman. 

7. Menghasilkan produk tanaman pangan yang mensejahterakan petani. 

8. Meningkatkan daya saing global tanaman pangan Indonesia.  

Seperti diuraikan di atas, daya saing produk tanaman pangan akan 

ditentukan oleh kuantitas, kualitas, keamanan, kontinyuitas pasokan, ketepatan 

pengiriman dan kompetitif dalam harga (http://scribd.com.2010).  

Tugas Pokok dari Laboratorium penelitian dan pengembangan tanaman pangan 

yaitu Melaksanakan penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program, 

penelitian, pengembangan dan inovasi di bidang tanaman pangan, serta 

pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan.  

http://scribd.com.2010/
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Berikut Fungsi yang dimiliki Laboratorium Penelitian dan Pengembangan 

Pertanian : 

1. Penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program penelitian, 

pengembangan dan inovasi di bidang tanaman pangan 

2. Pelaksanaan penelitian, pengembangan dan inovasi di bidang tanaman 

pangan 

3. Penyebarluasan hasil penelitian, pengembangan dan inovasi di bidang 

tanaman pangan 

4. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penelitian, 

pengembangan dan inovasi di bidang tanaman pangan 

5. Pelaksanaan administrasi Laboratorium Penelitian dan Pengembangan 

tanaman pangan 

Ada faktor-faktor yang mempengaruhi timbulnya Laboratorium 

Penelitian dan Budidaya Tanaman adalah:  

1. Untuk melakukan penelitian genetika, pemuliaan dan pembenihan 

tanaman.  

2. Untuk melakukan penelitian eksplorasi, konservasi, karakterisasi dan 

pemanfaatan plasma nutfah tanaman. (Plasma nutfah adalah substansi 

pembawa sifat keturunan yang dapat berupa organ utuh atau bagian dari 

tumbuhan). 

3. Untuk melakukan penelitian agronomi (budidaya tanaman dengan 

produksi yang optimum dan kelestarian yang berkelanjutan), morfologi 

(bentuk atau ciri luar organisme), fisiologi (fungsi kerja tubuh), ekologi 

(interaksi antara organisme dengan lingkungannya), dan entomologi 

tanaman  (hama tanaman & serangga). 

4. Untuk melakukan penelitian komponen teknologi sistem dan usaha 

agribisnis tanaman. 

 

2.2.2 Struktur Organisasi Laboratorium Penelitian dan Pengembangan 

Untuk Laboratorium Penelitian dan Pengembangan milik swasta untuk 

mewadahi penelitian,  bagan dibawah memperlihatkan bagaimana kaitannya 

penyelenggaraan dan pengelolaan Laboratorium Penelitian dan Pengembangan 

tersebut. Laboratorium swasta disebut penyelenggara Laboratorium Penelitian 
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dan Pengembangan, yang bertanggung jawab atas tersedianya dana, sarana dan 

tenaga Laboratorium Penelitian dan Pengembangan tersebut.  

Untuk memuaskan kebutuhan pelanggan, pihak yang berwenang atau 

organisasi yang memberikan pengakuan kompetensi teknis dalam rangka 

akreditasi laboratorium maka pengujian  parameter kualitas lingkungan yang 

dihasilkan oleh suatu laboratorium harus sedemikian rupa sehingga memenuhi 

persyaratan ISO/IEC 17025: 2005 tentang  “Persyaratan Umum Kompetensi 

Laboratorium Pengujian dan laboratorium Kalibrasi” dan PERMENLH No. 06 

Tahun 2009 tentang “Laboratorium Lingkungan. Salah satu persyaratan yang 

mendasar adalah manajemen laboratorium harus menetapkan struktur organisasi 

dengan uraian yang jelas mengenai susunan, fungsi, tugas dan  tanggung jawab 

serta wewenang bagi para pelaksananya. Karena itu, laboratorium harus 

diorganisasikan sedemikian rupa sehingga dapat berfungsi melaksanakan 

kegiatan pengujian dengan baik dan benar. Selain itu, sistem manajemen harus 

mencakup pekerjaan yang dilakukan dalam fasilitas laboratorium yang 

permanen, ditempat di luar fasilitas laboratorium yang permanen atau dalam 

fasilitas laboratorium yang sementara atau bergerak. 

Dengan demikian  laboratorium atau organisasi induknya harus 

merupakan suatu kesatuan yang dapat diidentifikasi dengan jelas keberadaannya 

sehingga secara legal dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Bagi 

laboratorium pemerintah, keberadaannya umumnya dibentuk melalui surat 

keputusan dari pejabat yang berwenang sedangkan laboratorium swasta 

pembentukannya melalui akte notaris dan telah berbadan hukum. 

Berdasarkan definisi yang diberikan oleh SNI 19-9000: 2008, organisasi 

adalah kelompok personil dan fasilitas dengan pengaturan tanggung jawab, 

wewenang dan hubungannya sedangkan struktur organisasi adalah pengaturan 

tanggung jawab, hubungan dan wewenang antar personil. 

Struktur organisasi laboratorium yang ditetapkan harus menunjukkan 

kedudukannya didalam organisasi induk, garis kewenangan, ruang lingkup 

tanggung jawab, uraian kerja serta hubungan timbal balik semua personil baik 

antara manajemen mutu, kegiatan teknis maupun jasa penunjang. Selain itu, 

laboratorium harus menjamin bahwa personil menyadari relevansi dan 
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pentingnya kegiatan mereka dan bagaimana mereka dapat berkontribusi dalam 

pencapaian tujuan sistem manajemen. 

Bentuk struktur organisasi harus disesuaikan dengan tujuan utama 

laboratorium dengan mempertimbangkan ruang lingkup dan volume atau beban 

kegiatan pengujian. Hal ini menyebabkan organisasi pada setiap laboratorium 

tidak sama namun bentuk struktur organisasi yang sederhana dapat diilustrasikan 

dalam Gambar dibawah ini. 

 

Gambar 2.42 Struktur organisasi laboratorium berdasarkan ISO/IEC 17025: 2005 

Sumber : standar ISO/EIC Laboratorium 

 

Struktur organisasi laboratorium yang mengacu ISO/IEC 17025: 2005 

didasarkan pada kompetensi, karena itu sangat mudah diterapkan untuk 

laboratorium swasta yang profesional. Struktur organisasi laboratorium dibentuk 

untuk mendukung fungsi organisasi induknya. Apabila laboratorium tersebut 

membentuk organisasi sistem manajemen mutu maka terkesan membuat 

organisasi bayangan dalam organisasi struktural yang ada. Untuk menyelesaikan 

masalah tersebut maka organisasi struktural laboratorium ditetapkan oleh pejabat 

yang berwenang sedangkan organisasi sistem manajemen mutu disahkan melalui 

surat keputusan kepala laboratorium. Tidak semua pejabat struktural yang ada 

memenuhi persyaratkan kualifikasi yang disyaratkan oleh ISO/IEC 17025: 2005 

yaitu mempunyai pendidikan yang sesuai, pelatihan yang memadai serta mampu 

mendemonstrasikan keterampilan maupun keahlihannya. Jika hal ini terjadi maka 

akan timbul dampak psikologis bagi yang bersangkutan. Secara struktural yang 

bersangkutan telah menduduki jabatan berdasarkan surat keputusan yang ada 
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namun tidak dapat menduduki dalam organisasi sistem manajemen mutu di 

laboratorium tersebut. 

Idealnya, pejabat struktural dalam laboratorium harus mempunyai 

kualifikasi yang disyaratkan oleh ISO/IEC 17025: 2005. Apabila yang 

bersangkutan belum  memenuhi persyaratan maka harus dilakukan pelatihan yang 

memadai sehingga mampu mendemonstrasikan keterampilan maupun 

keahliannya. 

 

2.2.3 Jenis Pelaku Laboratorium Penelitian dan Pengembangan 

a. Peneliti  

Peneliti adalah orang yang melakukan penelitian laboratorium pusat 

dan memanfaakan sarana dan prasarana yang ada. 

b. Pengelola Laboratorium Penelitian  

Pengelola Laboratorium Penelitian adalah orang orang yang bekerja 

pada laboratorium maupun Laboratorium penelitian yang bersangkutan, 

bertugas dan bertanggung jawab akan kelancaran seluruh aktivitas dalam 

pusat penelitian tersebut Pengelola tersebut diantaranya yaitu : Kepala 

Pusat, Kepala Bagian Tata Usaha, Kepala Bidang Penyelenggaraan dan 

Sarana beserta staff kepegawaian dan lainya. 

c. Pengunjung Laboratorium Penelitian 

Pengunjung adalah orang yang datang dan memanfaatkan sarana dan 

prasarana yang ada. Pengunjung Laboratorium penelitian biasanya 

melakukan kegiatan formal (seminar, pelatihan, diklat, bimbingan) yang 

berkaitan dengan penelitian maupun hasil temuan baru yang 

dinformasikan. Selain itu, pengunjung juga bisa melakukan edukasi 

wisata melakukan kunjungan mengenal lebih dalam ilmu pertanian, 

mengikuti pelatihan, dan menikmati fasilitas yang ditawarkan. 

Pengunjung pusat penelitian terdiri dari mahasiswa perguruan tinggi, 

siswa SMK, profesor, maupun pihak- pihak terkait yang menjalin kerja 

sama pada penelitian di bidang pertanian tanaman pangan. 
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2.2.4 Aktivitas Laboratorium Penelitian dan Pengembangan  

Beberapa kegiatan yang dilakukan pada suatu Laboratorium 

Penelitian dan Pengembangan ialah: 

a. Penelitian dan pengembangan di bidang tanaman pangan, 

b. Pengadaan bibit serta hasil olah tanaman tanaman pangan, 

c. Pengawasan dan pemeliharaan tanaman tanaman pangan, 

d. Tata usaha, 

e. Pendidikan pertanian dan perkebunan. 

2.3 Tinjauan Tanaman Pangan 

2.3.1  Pengertian Tanaman Pangan 

Kita kenali kalau Indonesia yaitu negara Agraris yang cukup besar dengan 

beragam komoditi yang ditanam baik dari tanaman pangan, tanaman perkebunan 

ataupun hortikultura. Pengertian Tanaman Pangan Tanaman pangan yaitu semua 

model tanaman yang di dalamnya ada karbohidrat serta protein sebagai sumber 

daya manusia. Tanaman pangan dapat juga disebutkan sebagai tanaman paling 

utama yang dikonsumsi manusia sebagai makanan untuk memberi konsumsi daya 

buat badan. Biasanya tanaman pangan yaitu tanaman yang tumbuh kurun waktu 

semusim. (http://tanamanpangan.pertanian.go.id/index.php/forum/main). 

2.3.2 Ciri-ciri Tanaman Pangan 

Tidak semua tanaman bisa dijadikan sebagai tanaman pangan. Berikut ini 

adalah ciri-ciri tanaman pangan : 

1. Memiliki kandungan karbohidrat yang tinggi 

Kepentingan utama tanaman pangan adalah untuk menyediakan kebutuhan 

karbohidrat bagi tubuh.  Karena karbohidrat memiliki fungsi yang sangat 

penting, yaitu sebagai sumber energi tubuh. Tanpa energi maka manusia tidak 

akan dapat beraktifitas.  Itu sebabnya sumber karbohidrat ini penting dan harus 

ada. 

2. Dapat dimakan 

Tanaman berkarbohidrat tinggi yang dapat dijadikan sebagai tanaman 

pangan adalah tanaman yang tidak beracun dan dapat dikonsumsi oleh 

manusia. Tentu saja ciri-ciri ini penting karena makanan yang dimakan oleh 

manusia haruslah makanan yang menyehatkan dan tidak mengakibatkan 

http://tanamanpangan.pertanian.go.id/index.php/forum/main
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penyakit bagi tubuh. Tumbuhan berkarbohidrat yang beracun tidak dapat 

dimasukkan sebagai tanaman pangan 

3. Dapat di budidayakan atau di akses oleh masyarakat di daerah 

Idealnya tanaman pangan memang bisa di tanam di daerah yang 

membutuhkan agar ketersediaannya bagi masyarakat dapat terpenuhi. Jika pun 

tidak dapat di budidayakan di sebuah daerah karena memang lingkungan 

tumbuhnya tidak sesuai, maka ia hendaknya dapat di akses atau diperoleh oleh 

masyarakat.  Sebagai contoh kentang, meskipun tidak semua daerah dapat 

menanamnya, namun hampir setiap daerah dapat memperolehnya. 

4. Petani dapat menanamnya 

Untuk menyediakan tanaman pangan dalam jumlah yang cukup 

diperlukan petani yang menanamnya.  Sehingga apabila suatu jenis tanaman 

tidak dapat dibudidayakan oleh petani, maka ia tidak akan dapat mencukupi 

kebutuhan pangan masyarakat. 

2.3.3 Klasifikasi Tanaman Pangan 

Banyak sekali tanaman pangan yang ada di Indonesia yang tersebar sesuai 

dengan daerah masing masing. Komoditas tanaman pangan yang utamanya 

dijadikan makanan adalah Padi, Jagung, umbi – umbian dan kacang – kacangan. 

Macam Jenis Tanaman pangan dibagi menjadi beberapa kelompok, antara 

lain jenis tanaman Biji-bijian (seralia), tanaman kacang kacangan dan tanaman 

umbi – umbian. Masing – masing dari kelompok tanaman memiliki ciri ciri yang 

berbeda beda. Model tanaman pangan Tanaman pangan mempunyai bermacam 

Klasifikasi diantaranya yaitu seperti berikut :  

1. Serealia  

Serealia yaitu sekumpulan tanaman yang ditanam untuk dipanen serta 

dipakai bijinya atau sebagai sumber karbohidrat. Beberapa besar serealia 

termasuk juga dalam anggota suku padi-padian yang umum dikatakan 

sebagai serealia sejati. Tanaman serealia yang banyak dikonsumsi 

manusia diantaranya, padi, jagung, gandum, gandum durum, jelai, haver, 

serta gandum hitam.  
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2. Biji-bijian  

Biji-bijian yaitu semua tanaman penghasil biji-bijian yang didalamnya 

terdapat karbohidrat serta protein. Tanaman biji-bijian yang kerap kita 

mengkonsumsi diantaranya seperti kedelai, kacang tanah serta kacang 

hijau.  

3. Umbi-umbian  

Tanaman pangan setelah itu datang dari model umbi-umbian. 

Tanaman umbi-umbian yaitu tanaman yang ditanam untuk dipanen 

umbinya lantaran didalam umbi ada kandungan karbohidrat untuk sumber 

nutrisi buat badan. Tanaman umbi-umbian yang umum dipakai manusia 

diantaranya seperti ubi kayu (singkong), ubi jalar (muntul), talas, wortel, 

kentang, ganyong dll.  

4. Model tanaman lainnya  

Terkecuali ketiga model tanaman pangan yang udah dijelaskan di atas. 

Tanaman pangan juga nyatanya ada yang ada di luar ketiga model itu 

seperti sagu yang di ambil batangnya serta sukun yang disebut buah. 

2.3.4 Jenis-Jenis Tanaman Pangan 

Berikut beberapa jenis tanaman pangan yang dikategorikan sebagai 

tanaman pangan, diantaranya adalah: 

1. Serealia 

a. Padi (oryza sativa) 

Padi adalah tanaman pokok masyarakat indonesia, tanaman padi sangat 

berpengaruh besar pada perekonomian yang mungkin tanaman ini sudah di 

kembangkan untuk menaikan produksi dan kualitas. 
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Gambar 2.43 Tanaman Padi 

Sumber : http://google.co.id/padi 

 

b. Jagung (Zea mays) 

Jagung (Zea mays ssp). Tanaman jagung masih termasuk golongan famili 

Poaceae, berakar serabut, batang beruas-ruas berdiri tegak,daun sempurna 

(pelepah, tangkai, helai daun),berumah satu (monoecious),bunga tersusun 

majemuk (bunga jantan berbentuk malai dan bunga betina berbentuk tongkol). 

Pemanfaatan tanaman jagung tidak hanya terbatas sebagai olahan pangan dan 

pakan ternak akan tetapi dewasa ini pemanfaatan tanaman jagung telah 

memasuki pasar industri bahan olahan biji jagung,kimiawi dan farmasi. 

Berdasarkan bentuk dan tipe biji tanaman jagung dapat dibedakan menjadi 7 

kategori (jagung mutiara,jagung manis,jagung gigi kuda,jagung pod,jagung 

brondong,jagung ketan (pulut) dan jagung tepung). 

 

http://google.co.id/
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Gambar 2.44 Tanaman Jagung 

Sumber : http://google.co.id/jagung 

 

2. Biji-bijian 

a. Kacang tanah (arashis hypogeae) 

Tanaman kacang tanah tergolong kedalam familifabaceae, memiliki 

sistem morfologi perakaraan tunggang dan berbintil (nodul), batang berukuran 

pendek, berbuku dan tunggal, bentuk daun majemuk dan memiliki polong 

yang tumbuh didalam tanah.tanaman ini berasal dari Negara Brazillia, 

Amerika Selatan, dan kacang tanah di Indonesia merupakan tanaman 

terpenting ke-dua dalam jenis kacang-kacangan setelah kedelai. Kondisi iklim 

Indonesia yang sesuai dengan syarat tumbuh tanaman ini menjadikan tanaman 

mudah sekali beradaptasi. 

 

Gambar 2.45 Tanaman Kacang tanah 

Sumber : http://google.co.id/kacangtanah 

 

http://google.co.id/
http://google.co.id/
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b. Kedelai (glycine max) 

Tanaman kedelai tergolong famili fabaceae, memiliki sistem perakaran 

tunggang, batang berkambium, tumbuh merambat, daun tunggal dan bentuk 

daun bertiga (trifoliate), buah kedelai berbentuk polong, bunga sempurna 

(setiap bunga memiliki alat kelamin jantan dan betina). Kandungan sumber 

protein nabati yang tinggi kaya vitamin B, zat besi, asam folat, kalsium, 

potasium, dan serat.  

 

Gambar 2.46 Tanaman Kedelai 

Sumber : http://google.co.id/kedelai 

 

c. Kacang hijau (phaseolus vulgaris) 

Tanaman kedelai tergolong famili fabaceae, akar tunggang, batang tegak, 

bulat, berbulu, daun terdapat tiga helai daun yang letak berselingan, bunga 

muncul pada batang dan tersusun pada tandan, sistem penyerbukan sendiri dan 

buah kacang hijau berbentuk polong. Tanaman kacang hijau merupakan 

tanaman palawija terpenting ketiga setelah tanaman kedelai dan tanaman 

kacang tanah, dan merupakan sumber nabati hayati tertinggi jenis suku 

polong-polongan.  

 

Gambar 2.47 Tanaman Kacang hijau 

Sumber : http://google.co.id/kacanghijau 

http://google.co.id/
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3. Biji-bijian 

a. Ubi jalar (ipomae batatas) 

Tanaman ubi jalar merupakan tanaman dari famili Convolvulaceae (Suku 

Kankung-kankungan) memiliki batang yang menjalar dan pertumbuhan dapat 

berupa semak-semak. Terdapat jenis varietas Budidaya Ubi Jalar di Indonesia 

yang dikembangkan antara lain: Cilembu, Borobudur, Prambanan, Mendut, 

Kalasan, Ibaraki, Lampeneng, Sawo, Rambo, Jahe, Kleneng, Gedang, 

Tumpuk, Layang-layang, Goergia, Karya, SQ-27 dan Daya. 

 

Gambar 2.48 Tanaman Ubi jalar 

Sumber : http://google.co.id/ubijalar 

 

b. Talas (colocasia esculenta) 

Tanaman Talas merupakan tanaman dari golongan talas-talasan (Araceae), 

monokotil (tanaman berkeping satu), memiliki sistem perakaran serabut, 

berbatang pendek dan berbulu, bunga sempurna (helai daun, pelepah, tangkai 

daun). Tanaman talas atau keladi di Indonesia dimanfaatkan sebagai tanaman 

pokok dan makan tambahan. Bagian dari tanaman talas seperti; umbi, pelepah 

dan daun talas itu dimanfaatkan sebagai olahan bahan makanan, pakan ternak, 

pakan ikan dan pembungkus makanan yang mengandung nilai karbohidrat 

tinggi, protein,l emak dan vitamin. Terdapat jenis-jenis talas yang bernilai 

ekomonis tinggi yang banyak dibudidayakan di Indonesia.  

http://google.co.id/
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Gambar 2.49 Tanaman Talas 

Sumber : http://google.co.id/talas 

 

c. Singkong (manihot esculenta) 

Tanaman singkong atau ketela pohon tergolong kedalam genus Manihot, 

berakar tunggang dengan akar cabang menjadi umbi,tanaman perdu mencapai 

tinggi 5-7 meter dan sistem percabangan yang jarang,  

Tanaman Singkong merupakan jenis tanaman yang tumbuh baik di daerah 

Tropis dan berasal dari Amerika (Brazil dan Paraguay) dengan penamaan 

ilmiah Manihot esculenta. Budidaya Singkong di Indonesia terbilang sangat 

populer dan familiar dengan beragam varietas singkong budidaya pangan dan 

kebutuhan industri Etanol, dalam kurun waktu 15-tahun terakhir ini dan 

tanaman singkong saat ini menempati urutan tiga  sebagai makan pokok 

sumber karbohidrat tertinggi setelah padi dan jagung. 

 

Gambar 2.50 Tanaman Singkong 

Sumber : http://google.co.id/singkong 

 

4. Jenis tanaman pangan yang terkait 

Tanaman pangan yang terkait dan pada dasarnya memiliki kandungan 

karbohidrat untuk kelangsungan hidup kita.  

http://google.co.id/
http://google.co.id/
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a. Tanaman sukun (artocarpus altilis) 

b. Tanaman sagu (metroxylon sp.) 

Tanaman pangan sukun dan sagu di konsumsi pada daerah seperti di papua, 

mereka mengkonsumsi sagu sebagai bahan pokok makanan utama. Tanaman 

pangan di indonesia sangat beragam dan tergantung dari daerah yang di 

tempatinya. 

 

2.3.4 Budidaya Tanaman Pangan 

1. Serealia 

a. Padi 

Tumbuhan latin bernama Oriza Sativa ini masih menjadi makanan 

pokok terbesar bagi masyarakat Indonesia. Tanaman berakar serabut ini 

mempunyai bagian batang yang berbuku dan berongga,biji padi tumbuh 

dari buku yang paling ujung batang. Budidaya tanaman padi dibedakan 

menjadi padi sawah, padi rawa, dan padi gogo.  

b. Jagung 

Jagung memiliki nama Latin Zae Mays L. Mengandung karbohidrat 

untuk pemenuhan kebutuhan pangan manusia. Batangnya bruas dan 

berbuku, pada setiap bukunya ditumbuhi daun. Bunganya ada dua jenis 

yaitu bunga jantan yang ada diujung batang dan bunga betina ada ditengah 

batang. Biasanya jagung di tanam di lahan yang kering atau seusai lahan 

tersebut digunakan untuk menanam padi. 

2. Biji-bijian 

a. Kacang Tanah 

Dikembangibiakkan dengan biji, dan ditanam pada lahan kering atau bisa 

juga lahan usai ditanami padi dan dapat dipanen setelah 3 bulan ditanam. 

Batang dan daunya tumbuh ke atas tanah sedangkan kacangnya tumbuh 

didalam tanah. 

b. Kacang Kedelai 

Ditanam pada lahan kering, dan merupakan tanaman semusim. Biji kedelai 

yang telah matang ditandai dengan polongnya yang berubah warna 

kecoklatan 

c. Kacang Hijau 
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Tanaman ini juga merupakan tanaman semusim yang dapat dipanen 

setelah 55-56 hari. Kacang hijau dibiakkan dengan biji, kacang tumbuh di 

dalam polong yang berbulu halus 

3. Umbi-umbian 

a. Singkong 

Singkong dibiakkan dengan batangnya. Umbi singkong tumbuh di dalam 

tanah, berwarna putih dan memiliki rasa tawar dan sedikit manis 

b. Ubi Jalar 

Seperti namanya, batang ubi jalar tumbuh merambat diatas tanah. 

Umbinya memiliki rasa manis dan bisa berwarna ungu, putih, atau oranye. 

Dibiakkan dengan stek batang atau dengan ubinya. 

4. Tanaman Lainya 

Selain ketiga jenis tanaman pangan diatas, ada juga tanaman lain 

seperti sagu yang dimanfaatkan batangnya untuk sumber makanan, dan 

sukun yang bisa dijadikan alternatif.  

 

2.4 Tinjauan Pendekatan Desain   

2.4.1 Definisi Arsitektur Organik 

Arsitektur organik ialah arsitektur yang bersifat mengagungkan alam 

dibandingkan dengan bangunan itu sendiri, sangat memanfaatkan potensi alam 

dan lebih rendah hati terhadap lingkungan alam. Arsitektur organik dapat 

dikatakan bagian dari arsitektur ekologi yang berwawasan lingkungan alam. 

Tokoh arsitek yang mempresentasikan arsitektur organik di dalam setiap 

karyanya ialah Frank Lloyd Wright. Frank adalah sang arsitek fenomenal yang 

telah menghadirkan karya spektakuler yaitu Falling Water. Falling Water yang 

didesain tahun 1936-an menjadi suatu desain yang paling populer karena 

mempunyai relevansi yang jelas dan sangat terasa dengan konsep arsitektur 

organiknya. Bagian paling fenomenal dari rumah itu adalah ruang keluarga yang 

menjorok dan melayang di puncak air terjun. Suara gemercik air yang berasal 

dari aliran air sungai di bukit Bear Run senantiasa jadi musik alami yang 

terdengar di seluruh penjuru rumah.  



60 
 

 
 

2.4.2 Karakteristik Arsitektur Organik 

Seperti yang disebutkan sebelumnya, arsitektur Wright mengambil asalnya 

dari alam. Wright menafsirkannya dalam aturan arsitekturnya sendiri dengan 

menghubungkan makna baru. Dalam hal ini, ia mendefinisikan karakteristik 

desainnya sebagai kontinuitas, plastisitas, integritas, karakter, disiplin, dan 

ketahanan. Karakteristik ini adalah produk dari pikirannya sendiri. Menurut 

Wright, aspek-aspek ini menjadi sangat kuat bagi indera dan praktik 

arsitekturnya Kontinuitas dalam arsitektur Wright berarti bahwa ruang 

memungkinkan bergerak di dalam dan di luar. Kontinuitas dalam arsitektur 

Wright berarti kebebasan ruang.  

 

Gambar 2.50 David Wright House plans, interior space5 and Wright’s  

Sumber: Thesis Organic Architecture And Frank Lloyd Wright, 2006 

Artinya, dengan aliran ruang ke segala arah, bangunan organik bisa bebas dan 

fleksibel. Misalnya, di rumah David Wright, ruang bergerak dari inside to 

outside. Seperti yang dapat dilihat dalam contoh ini, kolom dirancang untuk 

berintegrasi dengan langit-langit saat Wright menunjukkan integrasi ini dengan 

menggunakan tangannya; oleh karena itu, plafon bukan hanya bagian dari 

bangunan. Langit-langit juga memastikan penyatuan nyata antara ruang interior 

ini dan luar. Plastisitas menjadi salah satu elemen dalam prinsip 

kesinambungan. Dengan menggunakan beton bertulang alih-alih metode lama, 

sistem konstruksi tiang dan balok, Wright membentuk struktur kontinu. Dalam 

melakukannya, ia menggunakan bahan plastik sebagai beton bertulang. Oleh 

karena itu, plastisitas untuk Wright berarti kontinuitas organik dengan 

membentuk beton secara bebas. Wright mulai mendesain beberapa rumah di 

California sesuai dengan prinsip plastisitasnya setelah tahun 1920-an. 

Pembangunan rumah-rumah ini adalah rumah balok beton seperti yang terlihat 

dalam contoh Rumah Sturges. 
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Gambar 2.51 Sturges House, Los Angeles, California, USA, 1939 
Sumber: Thesis Organic Architecture And Frank Lloyd Wright, 2006 

Integritas, sebagaimana didefinisikan dalam kamus, berarti kualitas jujur dan 

kuat dalam apa yang Anda yakini benar dalam diri seseorang. Mengacu pada 

arsitektur, Wright percaya bahwa integritas sama dengan bangunan. Integritas 

adalah kualitas di dalam dan tentang manusia itu sendiri. Begitu pula di sebuah 

Gedung Pemahaman Wright  tentang  integritas dalam  bangunan memberi 

kesan hidup. Ekspresi identitas bangunan menunjukkan rasa hormat dan 

kepekaannya terhadap dirinya sendiri, lingkungannya, dan kehidupannya 

sendiri. Wright mencapai gagasan ini dengan menerapkan prinsip desain 

integritas. 

 

Gambar 2.52 Robie House, Chicago, Illinois, 1906-1909 

Sumber: Thesis Organic Architecture And Frank Lloyd Wright, 2006 
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Gambar 2.53 Robie House’s plans and interior view 

Sumber: Thesis Organic Architecture And Frank Lloyd Wright, 2006 

Misalnya, salah satu karya terkenal Wright, Robie House, 

memperkenalkan ciri khas Rumah Prairie, yang berarti bahwa itu adalah rumah 

paling penting karena jujur dalam menunjukkan bentuk, fungsi dan struktur. 

Karakter bangunan untuk Wright sangat penting. Dalam karya-

karyanya, setiap bangunan jelas mencerminkan tujuannya sendiri, dan 

tujuannya sendiri. Misalnya, Wright tidak menerima pembangunan teater 

seperti kuil Yunani. Rumah harus berfungsi sebagai rumah. Bank harus 

berfungsi sebagai bank. Dalam hal ini, setiap kebutuhan dasar bangunan harus 

selaras dengan rencana bangunan, situsnya,  bentuk dan tujuannya.  

Arsitektur Wright mengungkapkan tatanan geometris yang 

mencengangkan. Ini adalah hasil dari disiplin dalam arsitekturnya. Dia secara 

konsisten menggunakan grid geometris (persegi panjang, segitiga, berlian, 

heksagonal, dll) sebagai dasar untuk mengembangkan denah lantai. Taman 

kanak-kanak memiliki makna yang jauh lebih radikal bagi Wright karena 

memberi dia filosofi dan disiplin desain untuk mewujudkan arsitekturnya. 

Ketika dia menyatakan, Semua bangunan yang pernah saya bangun, besar dan 

kecil, dibuat berdasarkan satu unit sistem. Wright menggunakan gagasan ini 

dalam banyak karyanya. Dia mengembangkan sistem grid dalam arsitekturnya. 
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Gambar 2.54 Detached Corner Piers in Robert Evans House,  1908 

Sumber: Thesis Organic Architecture And Frank Lloyd Wright, 2006 

 

Seperti yang diungkapkan oleh Wright, disiplin desain ini alami, tidak 

terhindarkan bagi saya. Itu didasarkan pada teknik garis lurus T-square dan 

triangle. Misalnya, di Robert Evans House, denah rumah dirancang sesuai 

dengan urutan yang didefinisikan secara vertikal dan horizontal. Urutan 

geometris ini tidak dibagi secara merata. Bagian utama difungsikan sebagai 

ruang dasar seperti ruang tamu, ruang makan, dan kamar tidur. Bagian-bagian 

kecil berfungsi sebagai ruang sekunder seperti wc, volume tangga, toko, dll. 

Sistem kisi ini memungkinkan Wright untuk mendesain karyanya dengan 

mudah. Ini adalah strategi desain dalam arsitektur Wright. 

Tenuity identik dengan kamus tipis dan ramping. Di sisi lain, Wright 

menggunakan istilah ini sebagai pembebasan arsitektur. Artinya, dia ingin 

memberi kebebasan pada bangunan dengan menggunakan baja dan kaca. 

Dengan baja dan kaca, proyeksi dapat dibuat dalam ketegangan. Oleh karena 

itu, dengan diperkenalkannya baja dan kaca, properti baru yang disebut tenuity 

dimulai dalam arsitektur organik. Seperti yang didefinisikan oleh Wright, 

ketahanan hanyalah masalah ketegangan (tarikan). Dengan kekuatan tarik baja, 

tarikan ini memungkinkan penggunaan penopang dalam desain bangunan. Oleh 

karena itu, dengan penopang, ada kecenderungan untuk bergerak dari dalam ke 

luar Arsitektur tiba pada konstruksi dari dalam ke luar daripada dari luar ke 

dalam.  
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Gambar 2.55 The Facade of the Pope-Leighey House, Virginia, 193 

Sumber: Thesis Organic Architecture And Frank Lloyd Wright, 2006 

 

Seperti yang terlihat di Emil Bach House Wright menggunakan 

cantilever melalui fitur-fitur baja, yang disebut dalam ketangguhan 

arsitekturnya. Steel memungkinkan membuat proyeksi, memperkenalkan 

karakter baru dalam interpretasi organik. 

 

Gambar 2.56 Cantilever in Emil Bach House, 7415 N. Sheridan, 1915 

Sumber: Thesis Organic Architecture And Frank Lloyd Wright, 200
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2.4.3 Prinsip Arsitektur Organik 

1.  Alam 

Alam adalah inspirasi mendasar dan berulang arsitektur 

organik. Paradigma fungsional alam dalam arsitektur sebagaimana 

dimaksud oleh Wright dapat diselidiki dalam konteks kesatuan, 

kesederhanaan, dan harmoni. Prinsip-prinsip ini menjadi faktor 

utama untuk mempertahankan bentuk di alam. Hukum-hukum dasar 

alam juga dipertimbangkan dalam arsitektur karena mereka menjadi 

kunci untuk merancang bangunan yang baik. Wright berusaha untuk 

mematuhi hukum-hukum alam, persatuan, kesederhanaan, dan harmoni 

- tanpa peduli untuk menggambar kebetulan kasual Alam dan mencoba 

untuk melihat alam dari sebanyak mungkin sudut. 

kesatuan dalam arsitektur organik mengacu pada hubungan 

bagian- bagian secara keseluruhan.  Setiap bagian harus 

menampilkan identitasnya sendiri, tetapi pada saat yang sama harus 

digabung dalam keseluruhan. Oleh karena itu, bagian berfungsi sebagai 

pelengkap elemen. Yaitu, bagian adalah bagian sebagai bagian adalah 

keseluruhan. Dalam arsitektur Wright, ide ini juga sama dengan 

kesatuan situs, struktur, bentuk, konstruksi, perabotan, dekorasi, dan 

penanaman. Wright merancang bagian-bagian sedemikian rupa untuk 

mencapai persatuan di Husser House. Sistem kisi memungkinkan 

pemisahan bagian-bagian pada bagian yang ditentukan. Bagian-bagian 

ini mengaitkan seluruh fungsinya. Dalam hal ini, integritas yang berarti 

tercapai. 

 

Gambar 2.57 Husser House Plan & Sistem Grid , Chicago, 1899 

Sumber: Thesis Organic Architecture And Frank Lloyd Wright, 2006 
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Inti dari konsep kesederhanaan menurut Wright adalah lima 

baris di mana tiga cukup selalu merupakan kebodohan Gagasan organik 

dapat dianggap sebagai produksi karakter penting dalam tatanan yang 

harmonis. Dengan kata lain, kesederhanaan adalah tatanan 

konstituonal. Dengan kata lain, kesederhanaan organik adalah rasa 

koordinasi yang sejati. Agar suatu bagian dapat mencapai keadaan 

kesederhanaan, ia harus mengambil bagian dalam keseluruhan yang 

harmonis sebagai tatanan konstitusional. Kejelasan desain adalah 

makna kesederhanaan. Sebagai contoh, dengan ide kesederhanaan ini, 

kita dapat melihat kekayaan detail; skema rencana, interior rumah Kent 

sesederhana luar. Selain itu, skema rencana bersifat formal dan 

sederhana. Itu bisa dibaca dengan sangat mudah. Rumah ini sangat 

murni. 

 

Gambar 2.58 Kent House, New York, 1885-86 

Sumber: Thesis Organic Architecture And Frank Lloyd Wright, 2006 

 

Gambar 2.59 Grit Struktur Barton House, Buffalo, New York, 1903 

Sumber: Thesis Organic Architecture And Frank Lloyd Wright, 2006 
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Sistem ini memungkinkan pemisahan berbagai fungsi di bagian 

yang berbeda, yang panjangnya berbeda. Misalnya, di rumah ini, ruang 

tamu adalah ruang tengah, yang merupakan bagian utama. Bagian lain, 

yang memiliki fungsi lain seperti dapur, kamar tidur, ruang makan, dll, 

terhubung ke bagian utama. Secara keseluruhan, bangunan memiliki 

harmoni organik dengan fungsi dan bentuk. Dalam hal ini, dapat diamati 

bahwa ada hubungan yang harmonis antara bentuk-desain dan fungsi-

bangunan. 

2.  Space 

Ruang, bagi Wright, adalah realitas bangunan dan elemen utama 

dalam desain arsitektur. “Ruang adalah alasan utama untuk membangun; 

ini adalah volume yang bermanfaat di dalam elemen penghasil dalam 

penciptaan arsitektur. Ruang bukan hanya kekosongan, bukan ketiadaan 

fasad. Realitas bangunan tidak terdiri dari empat dinding dan atap tetapi 

di ruang dalam untuk ditinggali dimana ruang sebagai inti kehidupan dan 

bentuk arsitektur. Ini adalah volume yang berguna untuk membangun. Ia 

memandang ruang interior mengalir ke ruang eksterior.Ide-idenya tentang 

'kebebasan arsitektur' dapat dijelaskan dengan cara skematis. 

 

Tidak peduli seberapa besar atau seberapa banyak bukaan (jendela 

atau pintu) di atas kotak itu, itu lubang dan selalu tetap demikian 

 

Gambar 2.60 Mundurnya dinding atau tiang untuk menjaga sudut bebas 

Sumber: Thesis Organic Architecture And Frank Lloyd Wright, 2006 
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Jarak tertentu dalam setiap jalan dari  setiap sudut  adalah di 

mana dukungan ekonomi pembuatan kotak selalu dapat ditemukan. 

Dengan demikian, ia berpikir itu dapat dibuat minimun kantilever 

pendek ke sudut yang mengurangi bentang aktual dan mengatur sudut 

bebas atau terbuka untuk jarak berapa pun yang anda pilih. 

 

Gambar 2.61 Melepaskan sudut dan permukaan dengan menarik dinding 

Sumber: Thesis Organic Architecture And Frank Lloyd Wright, 2006 

 

Gambar 2.62 Transformasi konsep ruang dalam Arsitektur Modern 

Sumber: Thesis Organic Architecture And Frank Lloyd Wright, 2006 

 

Dengan mengesampingkan sistem pos dan balok yang berasal dari 

usia dini, kami mempertahankan kontinuitas dan membangun satu hal, 

bukan dua. Untuk alasan ini, dinding, lantai, langit-langit, tiang atau 

balok tidak boleh berupa potongan yang menyatu tetapi masing-masing 

harus menjadi bagian dari yang lain. 

3.  Site 

Hubungan antara situs dan bangunan adalah masalah utama bagi 

arsitek dalam desain. Wright juga mempertimbangkan hubungan ini. 
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Dengan demikian, bangunan Wright tidak dapat dianggap sebagai set 

terpisah, independen dari lanskap dan situs. Bangunan dan situs 

menjadi satu dalam karyanya. 

Bangunan-bangunan Wright adalah cerminan topografi, flora, dan 

fauna, dan atribut-atribut alami lainnya dari suatu lokasi serta 

karakteristik wilayah tersebut. Menurut Wright, Asosiasi arsitektur 

menonjolkan karakter lanskap jika arsitekturnya benar. Ketika dia 

menyatakan, Setiap bangunan harus dari bumi, tidak bertengger di 

atasnya. Seperti terlihat pada Gambar 2.38, seperti di semua Rumah 

Prairie, ada hubungan yang erat antara situs dan bangunan. Seperti yang 

ditegaskan Zevi, Wright memiliki perasaan yang sama terhadap alam, 

dan rumah-rumahnya berdiri dengan gembira dan nyaman di bumi. 

 

Gambar 2.38 Bradley House, S. Harrison, Kankakee, 1900 

Sumber: Thesis Organic Architecture And Frank Lloyd Wright, 2006 

Wright memperkenalkan contoh rumah The Bradley untuk 

memperlihatkan seberapa baik dia memahami perasaan situs. Seperti 

yang Naden katakan, “Rumah Bradley tampak seolah-olah itu selalu 

milik tanah di mana ia dibangun. 
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Gambar 2.63 Taliesin West, Spring Green, 1910- 1920 

Sumber: Thesis Organic Architecture And Frank Lloyd Wright, 2006 

 

Taliesin West - contoh yang bagus dari Prairie House - 

dibangun di atas bukit di Wisconsin. Taliesin bersarang di tepi bukit. 

Wright mengatakan bahwa sebuah rumah tidak boleh berdiri di atas 

bukit, karena bukit itu hilang. Jika rumah ada di lokasi, bukit tetap dan 

menjadi bagian dari struktur. Dalam pembangunan rumah, ia 

menggunakan batu Wisconsin lokal, ditempatkan sedemikian rupa 

sehingga batu-batu besar ini tampaknya tumbuh keluar dari bumi. Sulit 

untuk mengatakan di mana tanah berhenti dan rumah itu dimulai. 

Rumah-rumah itu akan terlihat seolah-olah milik tanah itu; mereka bisa 

dibayangkan di tempat lain 

4. Material Bangunan 

Bahan sangat penting untuk konstruksi. Mereka membantu 

menentukan bentuk  dan  metode  pembangunan.  Demikian  pula,  

bahan-bahan  dalamarsitektur Wright dapat diartikan sebagai elemen, 

yang mempengaruhi bentuk dan memodifikasi ruang. Khususnya 

bahan alami dalam kondisi dan tempat alami mereka adalah konstituen 

dasar untuk bangunan Wright karena ia percaya bahwa penggunaan 

bahan alami membuat bangunan lebih indah. Dalam arsitektur organik, 

berat, kekuatan, warna, tekstur dan ukuran memiliki efek mendalam 

pada arsitektur baru ini, karena batu bata digunakan sebagai batu bata, 

batu digunakan sebagai batu, yaitu, setiap bahan mencerminkan sendiri 

identifikasi. Selain bahan-bahan alami, Wright menggunakan 

bahan- bahan modern seperti kaca, batu bata, semen, dan kertas dalam 

konstruksi. Saat ia menegaskan, bahan lama atau baru memiliki 
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kontribusi hidup mereka sendiri untuk membuat bentuk, karakter, dan 

kualitas bangunan apa pun. Wright berhasil menggabungkan material 

alami dan modern di rumahnya. Misalnya, seperti terlihat pada Gambar 

2.41, ia menggunakan balok beton dan batu alam secara harmonis. 

 

Gambar 2.64 Edgar J. Kaufmann House (Fallingwater) 

Sumber: Thesis Organic Architecture And Frank Lloyd Wright, 2006 

Dia mencoba merasakan harmoni antara yang alami dan buatan 

dengan menggunakan batu di tanah dan menggunakan balok beton di 

langit-langit. Kesatuan ini tercermin dalam seluruh bangunan 

5.  Skala Bangunan 

One of the fundamental principles of Wright’s organic 

architecture is the human scale. It was used as a scale of building in 

Wright’s works. In his opinion, he interpreted this idea as a horizontal 

line. 

Selain itu, "ambang pintu dan langit-langit diturunkan ke skala yang 

lebih manusiawi, menciptakan perasaan nyaman dan menyatu dengan 

arsitektur." 106 Misalnya, rumah William Winslow menunjukkan 

garis-garis horizontal seperti atap yang lebar dan miring; pemecahan 

lantai kedua memungkinkan rumah menjadi lebih dekat ke tanah 

seperti terlihat pada Gambar 2.42 Di sini, tujuannya adalah untuk 

menciptakan efek horisontal. 
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Gambar 2.65 The William Winslow house, River Forest, Illinois 

Sumber: Thesis Organic Architecture And Frank Lloyd Wright 

 

 

Gambar 2.66 Entrance Front. Goetsch Winkler house, Okemos 

Sumber: Thesis Organic Architecture And Frank Lloyd Wright, 2006 

 

2.4.4  Preseden Arsitekur Organik  

1. Falling Water House (Frank Lloyd Wright) 

Salah contoh arsitektur organik yang paling terkenal adalah Fallingwater 

House, sebuah rumah kediaman yang dirancang oleh Frank Lloyd Wright 

untuk keluarga Kauffman yang bertempat tinggal di Pennsylvania. Wright 

memiliki banyak pilihan untuk mengalokasikan rumah di lahan tersebut, tapi 

ia memilih untuk meletakkan rumah tersebut tepat di atas air terjun dekat 

dengan anak sungai, di sebuah petak yang cukup curam dengan suara air 

terjun. Garis horizontal dan vertikal memiliki karakter yang kuat dalam karya 

tersebut. 
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Gambar 2.67 Rumah Fallingwater 

Sumber : http://arkitektuel.com 

Memasuki pada kawasan falling water, kesan sederhana didapati pada 

pintu masuk utama yang hanya ditandai dengan sebuah tiang batu, yang 

dilanjutkan dengan bangunan pengelola museum yang didominasi oleh bahan 

kayu, jalan setapak dan berujung pada falling water yang berdiri pada bantaran 

sungai berbatu dengan sebuah air terjun kecil di bagian depannya. 

Falling water terletak pada hamparan hutan Oak dan maple. 

  

Gambar 2.68 Kantilever Rumah Fallingwater 

Sumber : https://fallingwater.org/what-is-fallingwater/ 

Konsep bahan pada falling water sendiri diambil dari Quarry yang berada 

di sekitar lokasi dengan pemilihan struktur yang didominasi oleh overhanged/ 

cantilever yang terbuat dari beton bertulang. Selain itu, konsep bahan juga 

dapat terlihat pada penggunaan bahan perabot pada bangunan yang terlihat 

bangunan falling water tersebut didominasi oleh bahan kayu dan batu alami. 

http://arkitektuel.com/
https://fallingwater.org/what-is-fallingwater/
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Gambar 2.69 Interior Rumah Fallingwater 

Sumber : https://google.co.id 

2.4.5 Metode Pendekatan 

Prinsip-prinsip dasar tema tersebut di atas merupakan salah  satu jalan 

pendekatan arsitektural terhadap objek rancangan. arsitektur organik dirasa 

paling sesuai dengan perancangan objek Laboratorium penelitian dan 

pengembangan tanaman pangan sebab prinsip-prinsip yang ada pada tema 

arsitektur organik merupakan gambaran ekspresi untuk menjajaki kebutuhan 

kita untuk tehubung ke alam.  

No. 
Prinsip Tema Arsitektur 

Organik 
Nilai Pada Prinsip Arsitektur Organik 

1. Horizontality 

-Alam menjadi pokok dan inspirasi 

dari arsitektur organik. 

-Alam hadir dalam suasana bangunan. 

-Menciptakan kesan yang tenang.  

2. Domestic symbolism 

-Mengutamakan pengguna pada 

perancangan. 

-Mencerminkan budaya lokal.  

3. Opening planing -Terbuka dengan alam sekitar.    

4. Sympathy with the site 
-Meminimalkan dampak negatif pada 

lingkungan alam sekitar. 

5. Truth to material 
-Material  harus yang tidak merusak 

ekologi alam.  

6. Character 
-Terlihat muda, menarik, dan 

mengandung estetika. 

Tabel 2.1 Penerapan prinsip tema terhadap objek 

(Sumber: IS Adi, 2013) 

  

https://google.co.id/
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2.5 Studi Banding 

2.5.1 Balai Pengkajian dan Teknologi Pertanian Jawa Tengah  

Informasi Singkat BPTP Jawa Tengah 

 

Gambar 2.70 Tampak Depan BPTP 

Sumber : dokumentasi : 2019 

 

Balai Pengkajian Teknologi Pertanian berada di Jl. Soekarno - Hatta 

KM. 26 No. 10, Bergas, Kabupaten Semarang dan Kebun Percobaan (KP) 

Ungaran di Jl. BPTP No. 40, Bukit Tegalepek Sidomulyo, Ungaran. BPTP 

Jawa Tengah dahulu bernama BPTP Ungaran dibentuk berdasarkan Surat 

Keputusan Menteri Pertanian No. 798/Kpts/OT.210/1994 tanggal 13 

Desember 1994. BPTP Ungaran merupakan gabungan (merger) dari Balai 

Informasi Pertanian Ungaran, Balai Informasi Pertanian Yogyakarta, Sub 

Balai Penelitian Ternak Klepu, Sub Balai Penelitian Perikanan Laut 

Semarang, Kebun Percobaan Muktiharjo, Kebun Percobaan Ngemplak, 

Kebun Percobaan Batang, Stasiun Penelitian Tanah dan Laboratorium 

Hortikultura Yogyakarta serta Proyek Penelitian Penyelamatan Hutan Tanah 

dan Air (P3HTA) Badan Litbang Pertanian.  
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1. Gambaran Umum BPTP Jawa Tengah 

 

Gambar 2.71 Entrance masuk BPTP 

Sumber : dokumentasi : 2019 

 

Berdasarkan Permentan No. 19/Permentan/OT.020/5/2017 tanggal 22 

Mei 2017, KP Ungaran ini adalah unit  pelaksana teknis dan merupakan bagian 

dari BPTP Jawa Tengah. Laboratorium kimia BPTP Jateng yang telah 

terakreditasi SNI dan ISO/ IEC 17025. Ruang lingkup pelayanan laboratorium 

kimia adalah:  

a. Analisis kimia pakan ternak/makanan 

b. Analisis kimia tanah 

c. Analisis kimia pupuk organik 

d. Analisis kimia pupuk an-organik 

e. Analisis kimia jaringan tanaman 
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2. Fungsi BPTP Jawa Tengah 

Memiliki peran yang strategis sebagai Show Window inovasi teknologi 

untuk diseminasi dan mempercepat penyampaian informasi hasil-hasil Litkaji 

yang telah dilaksanakan Badan Litbang Pertanian/BPTP Jawa Tengah kepada 

pemegang kebijakan, penyuluh dan petani, juga berfungsi sebagai wahana 

Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP). Saat ini Lahan Percobaan 

digunakan sebagai sarana perlindungan kultivar dan varietas lokal Jawa 

Tengah melalui kegiatan Sumber Daya Genetika dengan lahan seluas 800 m2. 

3. Jenis Kegiatan BPTP Jawa Tengah 

BPTP mempunyai tugas melaksanakan pengkajian, perakitan, 

pengembangan dan diseminasi teknologi pertanian tepat guna spesifik lokasi. 

Jenis Kegiatanya antara lain berupa: 

a. Pelaksanaan penyusunan program, rencana kerja, anggaran, evaluasi, 

dan laporan pengkajian ,perakitan, pengembangan dan diseminasi 

teknologi pertanian tepat guna spesifik lokasi; 

b. Pelaksanaan inventarisasi dan identifikasi kebutuhan teknologi tepat 

guna spesifik lokasi; 

c. Pelaksanaan penelitian, pengkajian dan perakitan teknologi  pertanian 

tepat guna spesifik lokasi; 

d. Perakitan materi penyuluhan dan diseminasi hasil pengkajian teknologi 

pertanian tepat guna spesifik lokasi; 

e. Pelaksanaan bimbingan teknis materi penyuluhan dan diseminasi hasil 

pengkajian teknologi pertanian spesifik lokasi;  

f. Penyiapan kerja sama, informasi, dokumentasi, serta penyebarluasan 

dan pendayagunaan hasil pengkajian, perakitan, dan pengembangan 

teknologi pertanian tepat guna spesifik lokasi;  

g. Pemberian pelayanan teknik pengkajian, perakitan dan pengembangan 

teknologi tepat guna spesifik lokasi;  
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4. Ruang lingkup pelayanan Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Jawa Tengah 

adalah antara lain berupa:  

1. Ruang Kepala BPTP 

2. Ruang Staff 

3. Ruang Koordinator 

4. Ruang Pengelola BPTP 

5. Ruang Operator 

6. Ruang Arsip 

7. Ruang Tamu 

8. Ruang Rapat 

9. Laboratorium Pengkajian Teknologi Pertanian 

10. Gedung Serbaguna 

11. Klinik Konsultasi Pertanian 

12. Agrimart 

13. Greenhouse 

14. Mushola 

15. Gudang Alat 
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Dokumentasi BPTP Jawa Tengah 

 

 

Gambar 2.72 Tampak Depan BPTP 

Sumber : dokumen pribadi : 2019 

 

Gambar 2.73 Klinik Konsultasi Pertaanian BPTP 

Sumber : dokumentasi : 2019 

 

Gambar 2.74 Agrimart  BPTP 

Sumber : dokumentasi : 2019 



80 
 

 
 

 

Gambar 2.75 Greenhouse BPTP 

Sumber : dokumentasi : 2019 

 

Gambar 2.76 Gedung Serbaguna BPTP 

Sumber : dokumentasi : 2019 

 

Gambar 2.77 Tampak Belakang BPTP 

Sumber : dokumentasi : 2019 
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2.5.2 Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Bioteknologi Pemuliaan 

Tanaman Hutan 

1. Informasi Singkat BBPBPTH Yogyakarta 

 

Gambar 2.78 Tampak Depan 

Sumber : dokumentasi : 2019 

 

Balai Besar Penelitian Bioteknologi dan Pemuliaan Tanaman Hutan 

Jogjakarta adalah salah satu dari dua Balai Besar Litbang Kehutanan, 

Departemen Kehutanan yang terbentuk berdasarkan Peraturan Menteri 

Kehutanan Nomor: P.38/ Menhut-II/2006 tanggal 2 Juni 2006. Dalam lingkup 

BBPBPTH ini terdapat tiga Kelompok Peneliti (Kelti), yaitu Kelti Pemuliaan 

Tanaman Hutan, Kelti Konservasi Genetik Tanaman Hutan dan Kelti 

Bioteknologi Tanaman Hutan. Sesuai dengan materi PKL yaitu tentang kultur 

jaringan tanaman, maka seluruh kegiatan dilaksanakan di laboratorium kultur 

jaringan yang berlokasi di Kaliurang. Laboratorium kultur jaringan 

merupakan bagian dari Kelti Bioteknologi Tanaman Hutan. Di laboratorium 

ini juga sedang dilakukannya riset dan pengembangan terhadap berbagai 

tanaman kayu atau tanaman hutan khususnya tanaman hutan yang berada di 

Indonesia seperti Cendana, Suren, Ulin, Eucalyptus, Acasia Mangium, Kayu 

putih, Araukaria, Pulai, Sukun, Jati dll. Namun sekarang di laboratorium 

kultur jaringan BBPBPTH Jogjakarta ini, telah melakukan penelitian awal 

tentang kultur jaringan tanaman sengon dan bambu. Dalam praktek kerja 

lapang yang akan dilaksanakan, cakupan kegiatannya adalah tentang kultur 

jaringan tanaman sengon (Paraserianthes falcataria). Mulai dari tahap 

penyiapan sember eksplan, inisiasi, subkultur, dan aklimatisasi. 
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2. Ruang Lingkup BBPBPTH Yogyakarta 

 

Gambar 2.79 Laboratorium BBPBPTH Yogyakarta 

Sumber : dokumentasi : 2019 

 

Ruang lingkup pelayanan Balai Besar Penelitian Bioteknologi dan 

Pemuliaan Tanaman Hutan Jogjakarta adalah antara lain berupa:  

1. Laboratorium Sifat Fisika dan Kimia Kayu 

2. Laboratorium Kultur Jaringan 

3. Laboratorium Benih 

4. Laboratorium Hama dan Penyakit 

5. Laboratorium Genetika Molekuler 

6. Hutan Penelitian 

7. Area Benih Pertanaman 

8. Perpustakaan 

9. Kantor Kepegawaian 

10. Greenhouse 

11. Gedung Arsip 

12. Gedung Serbaguna 

13. Taman 

14. Mushola 

3. Jenis Kegiatan BBPBPTH Yogyakarta 

Tugas Pokok yang dilakasanakan Balai Besar Penelitian dan 

Pengembangan Bioteknologi dan Pemuliaan Tanaman Hutan (BBPPBPTH) 

Yogyakarta adalah melaksanakan penelitian di bidang bioteknologi, 

pemuliaan dan pengembangan tanaman hutan berdasarkan kebijakan yang 
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ditetapkan oleh Kepala Badan Litbang dan Inovasi. Pelaksanaan kegiatan yang 

berkaitan dengan kegiatan penelitian tetap dilanjutkan berdasarkan visi dan 

misi yang telah ditetapkan dalam Renstra tahun 2010-2016, sedangkan untuk 

kegiatan non penelitian melakukan kegiatan yang menyangkut kinerja 

BBPPBPTH terdiri dari penyelenggaraan program anggaran, kerjasama 

penelitian, pelayanan teknis kepada pengguna dan pemangku kepentingan, 

serta kegiatan evaluasi dan pelaporan. 

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, BBPPBPTH 

menyelenggarakan fungsi: 

a. Pelaksanaan kerjasama penelitian dibidang bioteknologi dan pemuliaan 

tanaman hutan,  

b. Pelaksanaan penelitian dibidang bioteknologi dan pemuliaan tanaman 

hutan,  

c. Pemberian pelayanan informasi ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) 

hasil-hasil penelitian serta layanan penelitian dibidang bioteknologi dan 

pemuliaan tanaman hutan,  

d. Pelaksanaan pengelolaan sarana prasarana penelitian di bidang 

bioteknologi dan pemuliaan tanaman hutan, pelaksanaan pengelolaan 

kawasan hutan dengan tujuan khusus,  

e. Pelaksanaan Evaluasi dan Pelaporan, serta pelaksanaan urusan tata usaha 

dan rumah tangga Balai Besar. 
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4. Dokumentasi BBPBPTH Yogyakarta 

 

Gambar 2.80 Bagian Entrance Depan BBPBPTH Yogyakarta 

Sumber : dokumentasi : 2019 

 

Gambar 2.81 Lobby Depan BBPBPTH Yogyakarta 

Sumber : dokumentasi : 2019 

 

Gambar 2.82 Ruang Tunggu BBPBPTH Yogyakarta 

Sumber : dokumentasi : 2019 
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Gambar 2.83 Gedung Serbaguna BBPBPTH Yogyakarta 

Sumber : dokumentasi : 2019 

 

Gambar 2.84 Ruang Rapat Bersama  BBPBPTH Yogyakarta 

Sumber : google.co.id 

 

 
Gambar 2.85 Green House  BBPBPTH Yogyakarta 

Sumber : dokumentasi : 2019 
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Gambar 2.86 Rumah Kaca BBPBPTH Yogyakarta 

Sumber : dokumentasi : 2019 

 

 

Gambar 2.87 Denah BBPBPTH Yogyakarta 

Sumber : dokumentasi : 2019 

 

 
Gambar 2.88 Maket BBPBPTH Yogyakarta 

Sumber : dokumentasi : 2019 
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BAB V 

PENUTUP 

BAB V PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

Laboratorium penelitian tanaman Pangan adalah suatu badan atau perkumpulan 

yang melaksanakan kegiatan penelitian untuk menghasilkan teknologi dalam 

perkembangan penelitian genetika, pemuliaan, perbenihan dan pemanfaatan plasma 

nutfah pada suatu jenis tanaman pangan. Serta melaksanakan penelitian morfologi, 

fisiologi, entolologi dan fitopatologi. Laboratorium Penelitian Dan Pengembangan 

Tanaman Pangan di Kabupaten Semarang dapat diartikan sebagai suatu unit 

pelaksanaan teknis yang bertugas dan bertanggungjawab di bidang penelitian dan 

pengembangan yang dilakukan secara teliti, sistematif, objektif dan teratur yang 

menjurus pada sasaran yang dikehendaki. Dalam hal ini ialah penelitian dan 

pengembangan di bidang pertanian tanaman pangan. Sebagai panduan dalam hal 

perancangan objek ini harus memperhatikan kondisi alam, maka diperlukan tema 

arsitektur organik. Arsitektur organik adalah suatu filosofi arsitektur yang 

mempromosikan harmoni antara bangunan dan lingkungan alam. 

Laboratorium Penelitian dan Pengembangan direncanakan menggunakan 

pendekatan desain arsitektur organik. Arsitektur Organik merupakan suatu hubungan 

antara arsitektur dan alam dan sitenya, berkaitan dengan lingkungan sekitarnya 

dengan memperhatikan kondisi bangunan sekitar, dimana masyarakat, budaya, area, 

dan materialnya berasal dari tempat arsitektur itu akan dibangun. Laboratorium 

Penelitian dan Pengembangan Tanaman Pangan terletak pada kawasan agropolitan 

dan pariwisata. Maka terpilih lokasi yang berada pada Sub Wilayah Perencanaan 

kedua (SWP–2) yaitu kawasan yang menjadi wilayah pengaruh dari Kota Ambarawa 

meliputi Kecamatan Ambarawa, Tuntang, Banyubiru, Bandungan, Jambu, Bawen dan 

Sumowono dengan pusat pengembangan di perkotaan Ambarawa dengan fungsi 

industri,  pertanian, pariwisata, perdagangan dan jasa, fasilitas umum, permukiman, 

perikanan, serta pertahanan dan keamanan dengan fungsi pusat SWP adalah 

perdagangan dan jasa agribisnis, serta fasilitas umum. Tapak juga terletak di desa 

Kesongo Kecamatan Tuntang dekat dengan Tempat Irigasi. 
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Pencapaian ke Tapak Diapit oleh dua jalan antara jalan kolektor dan jalan 

lingkungan sendiri merupakan jalan yang bersifat dua arah dengan utilitas bangunan 

yang memadai. 

Luas site terpilih yaitu ±2,54 Ha dengan peraturan daerah yang memiliki batasan 

– batasan sebagai berikut: 

a. Koefisien Dasar Bangunan (KDB)  = 40 – 60% 

b. Koefisien Lantai Bangunan (KLB) = 0,4 – 1,2 

c. Garis Sempadan Bangunan = 18 meter dari as jalan 

d. Batas – Batas Tapak 

Utara   : Pemukiman & Sawah 

Timur  : Pemukiman 

Selatan  : Sawah 

Barat   : SD Negeri Kesongo dan Bumi Perkemahan Kesongo 

Setelah mengetahui kondisi exksisting site, kemudian dilakukan analisa 

mengenai aspek perecanaan dan perancangan arsitektur. Aspek peracangan tersebut 

yaitu aspek fungsional, aspek kontekstual, aspek teknis, aspek kinerja, dan aspek 

arsitektural yang telah diuraikan pada bab sebelumnya. Dan kesimpulan dari hasil 

analisa tersebut adalah sebagai berikut : 

1. Aspek Fungsional  

Bedasarkan aspek fungsional pengguna Laboratorium Penelitian Dan 

Pengembangan adalah pengelola dan tamu/pengunjung. Dari pengguna tersebut 

didapatkan kebutuhan ruang yang dikelompokan ke dalam 4 kelompok yaitu 

area kegiatan utama, area kegiatan pengelola, area kegiatan servis, area kegiatan 

penunjang. 2. Aspek Kontekstual  

Bedasarkan kondisi eksisting site yang telah diketahui, topografi site yang datar  

sehingga tidak perlu pengolahan lahan. Arah matahari dan angin pada site 

terpilih menyebabkan bangunan dengan massa horizontal diperbanyak untuk 

memaksimalkan pencahayaan dan penghawaan atau dengan mengoptimalkan 

sun shading. Pada aspek lingkungan didapatkan peletakan bangunan sesuai 

kebutuhan pengguna dan ruang tersebut, serta pohon, pagar, jarak dinding, dan 

dinding masif yang dapat dijadikan barier. Vegetasi pada site terpilih juga dapat 

dipertahankan untuk barier dan peneduh. Selain itu, jalur sirkulasi keluar masuk 

juga dapat direncanakan memutar mengelilingi kawasan/bangunan.   
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3. Aspek Teknis  

Dari segi teknis, perencanaan Laboratorium Penelitian Dan Pengembangan 

Tanaman Pangan menggunakan struktur bawah pondasi Footplat, struktur atap 

baja konvensional, dan struktur badan digunakan sistem sloof-kolom-balok 

dilengkapi dinding berbagai material seperti bata, batu alam, PVC, kaca dan 

material lainya yang ramah lingkungan.  

4. Aspek Kinerja  

Berdasarkan aspek kinerja, didapatkan sistem utilitas yang bekerja pada 

bangunan Laboratorium Penelitian Dan Pengembangan Tanaman Pangan 

beserta asumsi kebutuhannya (kebutuhan air bersih, listrik, penghawaan, dan 

pencahayaan buatan).  

5. Aspek Arsitektural 

Pada aspek arsitektural didapatkan orientasi bangunan, konsep, material yang 

digunakan, dan ornamen lain yang berhubungan dengan pendekatan desain yang 

dilakukan. 

 

5.2 Saran 

Bedasarkan kesimpulan di atas, dapat penulis sarankan dalam merencanakan 

dan merancang sebuah Laboratorium Penelitian Dan Pengembangan Tanaman 

Pangan dengan pendekatan Arsitektur Organik nantinya berpedoman terhadap 

kelima aspek perencanaan dan perancangan arsitektur. Aspek tersebut, yaitu 

aspek fungsional, aspek kontekstual, aspek teknis, aspek kinerja, dan aspek 

arsitektural. Selama berpedoman terhadap aspek tersebut proses desain berjalan 

sesuai harapan. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan di dalam aspek 

tersebut, diantaranya yaitu:  

1. Klasifikasi bangunan yang akan dibangun.   

2. Standarisasi dan persyaratan ruang yang digunakan.   

3. Perlu dilakukan studi banding yang lebih detail.   

4. Pendekatan dan asumsi yang dilakukan harus jelas.  
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