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BAB III 

METODOLOGI PEMBAHASAN 
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 Penjelasan Alur Pikir 3.2

 Latar Belakang Proses 3.2.1

 Isu – Isu Strategis 

      Berangkat dari isu-isu strategis tentang pengembangan sektor agro yang 

ada di Kediri dimana perlu dilakukan perancangan agar dapat meningkatkan 

sumber pendapatan bagi Kediri dalam sektor agro dan membuka lapangan kerja baru 

bagi sekitar. 

 Latar Belakang Permasalahan 

Menjelaskan  tentang  perkembangan  sektor agro dengan kopi sebagai 

komoditasnya di Jawa Timur,  Indonesia dan potensi agroindustri di  Kediri dan 

dengan menguraikan permasalahan yang ada di objek agroindustri yang akan 

dilakukan perancangan di Kecamatan Kota Kediri, mencari  data-data  terkait  

rencana  pengembangan objek  agroindustri di Kecamatan Kota Kediri, berdasarkan 

pada legalitas pemerintah daerah seperti Rencana Tata Ruang  Wilayah Kabupaten 

Magetan (RTRW), Rencana Pembangunan  Jangka  Panjang  Menengah  Daerah  

Kabupaten Magetan (RPMPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 

(RPJMD) dan dari  sumber  legalitas  daerah  lainya,  maupun  legalitas  yang 

bersumber  dari  provinsi  dan  negara,  perancangan  ini  bertujuan untuk 

meningkatkan agroindustri dengan komoditas kopi di Kediri dengan meningkatkan  

kualitas  fasilitas dan wadah agroindustri kopi di Kediri. 

 Ide / Gagasan 

Merupakan gagasan awal yang mendasari “Perancangan Agroindustri 

Kopi di Kota Kediri”,   yang berisikan ide yang diharapkan dapat  memberikan 

solusi dari permasalahan yang ada, agar perkembangan sektor agro di Kediri untuk 

komoditas kopi memiliki wadah yang proposional dalam mengembangkan 

potensi kopi di Kediri dan memiliki daya tarik wisata untuk meningkatkan 

ekonomi Kediri. 

 Tujuan dan Sasaran 

Uraian  dari  rencana  pembangunan  yang  akan  diaplikasikan pada 

objek, yang sasarannya adalah masyarakat lokal maupun luar kota/kabupaten 

baik sebagai wisatawan, pelaku usaha ataupun masyarakat sekitar yang bertujuan   

meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dan lingkungan sekitar objek 

agroindustri. 

 Batasan 

Lingkup yang menjadi batasan dari objek rancangan, sehingga solusi 

penyelesaian masalah lebih fokus dan terarah. 
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 Kepustakaan 3.2.2

 Studi Literatur 

Berisikan gambaran pemahaman umum yang berisi uraian dan penjelasana 

yang berkaitan 3SI yaitu pemahaman aksi yang berisikan  pengertian  penataan 

kawasan, pemahaman fungsi yang   berisikan pengertian kawasan agroindustri, dan 

pemahaman lokasi yang berisikan  informasi umum mengenai Kota Kediri. 

 Studi banding 

Berisikan  contoh  objek lain yang memiliki  kesamaan  fungsi sebagai  

objek agroindustri,  yang  akan  dianalisa  secara maksimal  mulai  dari fungsi  

dan  penempatan masing-masing bangunan,  ketersediaan  dan  kelayakan  fasilitas  

sarana  dan prasarana  agroindustri,  objek  yang  akan  dijadikan  studi  banding 

adalah objek agroindustri agro – industrial – park – Bulbula, IAIP, Oromia. 

 Studi Kasus 

Berisikan penjabaran data eksisting lokasi proyek yang di dalamnya 

memuat kondisi fasilitas agroindustri penempatan lokasi fasilitas dan kelengkapan 

sarana dan prasarana fasilitas agroindustry 

 

 Analisis 3.2.3

 Analisis Internal (Bangunan) 

Meliputi data analisa pelaku (pengguna, jumlah oengguna), aktifitas, 

kebutuhan ruang (jenis ruang), sirkulasi pengguanaan horizontal ataupun vertical, 

hubungan ruang, besaran ruang, massa dan bentuk bangunan, struktur dan utilitas 

bangunan 

 Analisis Eksternal (Tapak) 

Meliputi data analisa lingkungan (ukuran dan batas site), analisa drainase, analisa 

lansekap, analisa sirkulasi, pencapaian dan entrance pada tapak, analisa view, 

analisa parkir, analisa utilitas tapak, analisa iklim 

 

 Konseptualisasi 3.2.4

 Konsep Dasar 

Merupakan kesimpulan dari penjabaran karakter objek, karakter pelaku, dan 

karakter lokasi yang dirumuskan secara singkat untuk menggambarkan keseluruhan 

hasil perancangan 

 Ide, Bentuk, dan Transformasi 

Melrupakan penjelasan ide awal yang akan digunakan sebagai patokan 

rancangan dengan melalui perbaikan dan pengembangan dengan mempertimbangkan 

semua data – data yang telah dianalisa sebelumnya 
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 Visualisasi Desain 3.2.5

 Desain Rancangan 

Penetapan desain awal berupa blockplan, site plan, layout plan, tampak, 

dan tampilan 3D (perspektif) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


