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BAB III 
METODE PEMBAHASAN 

3.1 Alur Pemikiran 

 

Kabupaten Lombok Tengah 

Potensi Kota Potensi Kota Kondisi Yang Ada 

Analisa 

Solusi 

Judul 

Aspek Legal 

Studi Literatur 

Karakter Objek 

Karakter Lokasi 

Karakter Pelaku 

Analisa Ruang Dalam 

Analisa Ruang Luar 

Desain 

Transformasi Bentuk 

Konsep Arsitektura; 

Konsep Dasar 
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3.2 Penjelasan Alur Pemikiran 

Kabupaten Lombok Tengah  

Merupakan lokasi perancangan yang sesuai dengan kriteria, kondisi dan 
keadaan serta kebutuhan masyarakat terhadap kebutuhan industri 
pengolahan ikan. 

Kondisi Yang Ada 

Menjelaskan secara khusus kondisi perikanan yang ada di Teluk Awang 
yang bersumber dari berbagai literatur jurnal, dan berbagai berita yang ada 
sehingga dapat merumuskan tentang kondisi yang ada. 

Potensi Kota 

Menjelaskan potensi mengenai besarnya hasil tangkapan ikan yang ada di 
Teluk Awang dan juga membahas mengenai potensi perikanan di masa 
depan sebagai sektor yang menjanjikan untuk peningkatan ekonomi 
masyarakat 

Isu Strategis 

Menjelaskan tentang isu yang beredar di masyarakat mengenai perikanan di 
Teluk Awang dan secara khusus membahas mengenai pengolahan ikan yang 
saat ini dilakukan oleh masyarakat, yang bersumber dari berdasar artikel dan 
juga berita yang beredar di masyarakat maupun dunia maya. 

Analisa 

merupakan hasil dari analisis perancang mengena baik dari segi analisa 
ruang dalam bangunan, maupun ruang luar. 

Judul 

merupakan ide dari permasalahan yang ada, berupa kalimat yang terdiri dari 
aksi fungsi dan juga lokasi, dalam hal ini judul penulis ialah 
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PERANCANGAN INDUSTRI PENGOLAHAN IKAN DI TELUK 
AWANG, NUSA TENGGARA BARAT. 

Aspek Legal 

Merupakan peraturan pemerintah kabupaten Lombok Tengah mengenai hal-
hal yang berkaitan dengan pengolahan ikan di Lombok Tengah dan juga 
mengenai tata ruang di Kabupaten Lombok Tengah. 

Studi Literatur 

Merupakan penjelasan mengenai proyek mulai dari penjelasan aksi fungsi 
dan juga lokasi yang bersumber dari literatur dan juga jurnal terkait 
perancangan fasilitas pengolahan ikan. 

Studi Banding 

Merupakan penjelasan mengenai objek sejenis atau yang serupa dengan 
objek perancangan yang sesuai dengan judul perancangan. 

Karakter Objek 

Merupakan gambaran spesifik mengenai objek yang diambil dari studi 
banding dan juga studi literatur sehingga mendapatkan sebuah kata dan 
pengertian yang sesuai dengan objek yang diangkat. 

Karakter Pelaku 

Merupakan gambaran mengenai pelaku yang ada dan beraktifitas pada objek 
sehingga mendapatkan sebuah kata dan pengertian yang sesuai dengan objek 
yang diangkat. 

Karakter Lokasi 

Merupakan gambaran spesifik mengenai lokasi yang mempertimbangkan 
beberapa aspek yang terkait dengan perancangan. 

Konsep Dasar 
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Sebuah kalimat yang menjadi inti dalam seluruh rangkaian rangkaian 
perancangan dan juga perencanaan. 

Analisa Ruang Dalam 

Merupakan analisa yang terkait dengan hal-hal yang berada di dalam 
bangunan seperti kebutuhan ruang, kebutuhan perabot, besaran ruang, 
organisasi ruang, zooning ruang, dll. Sebagai acuan perancang dalam 
merencanakan luasan ruang dan juga fasilitas dalam ruang. 

Analisa Ruang Luar 

Merupakan analisa yang terkait dengan hal-hal yang berada di luar banguna 
seperti kebisingan, sirkulasi, batasan dan ukuran site, vegetasi, lingkungan 
sekitar, drainase, matahari, angin, dan hujan serta analisa dari iklim dan juga 
cuaca dari kota, sehingga menjadi acuan perancang dan merencanakan 
luasan dan juga fasilitas untuk ruang luar. 

Konsep Arsitektural 

Merupakan uraian keterkaitan antara konsep dasar dan juga desain yang 
akan dirancang sehingga menghasilkan rancangan yang sesuai dengan 
bebutuhan. Konsep arsitektural ini diantaranya berisi, pola massa, orientasi 
massa, sirkuasi antar massa, tata ruang luar, material/bahan bangunan, 
utilitas, bentuk dan ukuran, tampilan, modul, struktur bangunan, tata 
perabot, tata ruang dalam, sirkulasi ruang dll. yang sesuai dengan kebutuhan 
pengguna. 

Transformasi 

Merupakan penjelasan mengenai ide dari konsep dasar dan dikaitkan dengan 
gambaran yang akan direalisasaikan ke dalam desain secara umum. 

Desain 

Merupakan hasil akhir dari produk rancangan yang berupa gambar denah, 
gambar tampak, gambar potongan, gambar perspektif, gambar detail, gambar 
layout, gambar site plan dan juga gambar struktur. 


