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BAB 2  

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Gambaran Umum Pengolahan Susu 

2.1.1  Susu Sapi 

Susu merupakan minuman berprotein tinggi dan merupakan bahan makan 

yang mudah rusak/pecah apabila tidak langsung dihidangkan setelah proses 

pemerahan. Biasanya susu sapi yang tidak dilakukan proses apapun setelah 

pemerahan hanya dapat bertahan selama satu hari, setelah lewat satu hari 

biasanya susu sapi akan basi. Namun kondisi tersebut membuat manusia untuk 

kreatif sehingga menemukan cara agar susu sapi dapat betahan lebih dari satu 

hari. Salah satu cara agar susu sapi dapat bertahan lebih dari satu hari biasanya 

dengan cara pasteurisasi. 

2.1.2 Tempat Pengolahan Susu Sapi 

Tempat pengolahan susu sapi adalah seluruh bentuk dari kegiatan ekonomi 

yang mengolah bahan baku utama susu sapi sehingga dapat menghasilkan 

barang atau produk olahan susu sapi yang memiliki nilai jual lebih tinggi dengan 

tujuan mendapatkan keuntungan lebih atau manfaat yang lebih tinggi. 

Pengolahan susu meliputi usaha pembuatan susu bubuk, susu kental manis, susu 

asam, kepala susu/krim susu termasuk pengawetannya seperti sterilisasi dan 

pasteurisasi (Badan Pusat Statistik, 2014). 

Tempat pengolahan susu pada umumnya menggunakan susu segar sebagai 

bahan baku utamanya (Kementerian Perdagangan, 2009). Selain bahan baku 

susu segar, proses didalam tempat pengolahan susu sapi ini juga membutuhkan 

bahan tambahan seperti gula, krim, minyak nabati, dan lain-lain agar dapat 

diproses menjadi produk olahan lainnya. Jenis-jenis diversifikasi produk susu 

sapi yaitu meliputi : susu cair (UHT, pasteurisasi), susu bubuk, susu kental 

manis, keju, mentega, yoghurt, permen, pay susu dan es krim. 
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2.2 Pengertian Pariwisata 

 Pariwisata (Spilane, 1987) adalah perjalanan dari suatu tempat ke tempat 

lain, bersifat sementara, dilakukan perorangan maupun kelompok, sebagai usaha 

mencari keseimbangan atau keserasian dan kebahagiaan dengan lingkungan 

hidup dalam dimensi sosial, budaya, alam dan ilmu. Ditambah pula bahwa 

pariwisata terbagi atas beberapa jenis, yaitu: pariwisata untuk menikmati 

perjalanan (pleasure tourism), pariwisata untuk berekreasi (recreation, tourism), 

pariwisata untuk budaya (culture tourism), pariwisata untuk olahraga (sport 

tourism), pariwisata untuk urusan usaha dagang (business tourism), pariwisata 

untuk berkonveksi (conventional tourism) (Awayna Taqara, 2016). 

Fandeli (1995) mengemukakan bahwa pariwisata adalah segala sesuatu 

yang berkaitan dengan wisata, termasuk pengusahaan objek daya tarik wisata 

serta usaha-usaha yang terkait di bidang tersebut. Dijelaskan pula bahwa wisata 

merupakan suatu kegiatan berpergian dari suatu tempat ke tempat lain diluar 

tempat tinggalnya, dengan maksud bukan untuk mencari nafkah, melainkan 

untuk menciptakan kembali kesegaran baik fisik maupun psikis agar dapat 

berprestasi lagi. Sementara itu menurut Pendit (1990), pariwisata merupakan 

suatu sektor yang kompleks, yang juga melibatkan industri-industri klasik, 

seperti kerajinan tangan dan cinderamata, serta usaha-usaha penginapan restoran 

dan transportasi (Awayna Taqara, 2016) 

Pariwisata merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan 

manusia terutama menyangkut kegiatan sosial dan ekonomi. Diawali dari 

kegiatan yang semula hanya dinikmati oleh segelintir orang-orang yang relatif 

kaya pada awal abad ke-20, kini telah menjadi bagian dari hak azasi manusia. 

Hal ini terjadi tidak hanya di negara maju tetapi mulai dirasakan pula di negara 

berkembang.  Indonesia sebagai negara yang sedang berkembang dalam 

tahap pembangunannya, berusaha membangun pariwisata sebagai salah satu cara 

untuk mencapai neraca perdagangan luar negeri yang berimbang (Pendit, 2002). 

Sebagaimana diketahui bahwa sektor pariwisata di Indonesia masih menduduki 

peranan yang sangat penting dalam menunjang pembangunan nasional sekaligus 
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merupakan salah  satu faktor yang sangat strategis untuk meningkatkan 

pendapatan masyarakat dan devisa negara. 

Pada  umumnya masyarakat mengenal  tentang  berwisata  adalah  

kegiatan berlibur  dan  berekreasi  untuk  suasana  santai  dalam  mencari  

kepuasan,  namun sejauh ini istilah pariwisata yang proses berpergian sementara 

waktu, tidak hanya alasan  bersantai  saja  adapun  berbagai  dorongan  

seseorang  untuk  berpariwisata seperti kepentingan ekonomi, sosial, 

kebudayaan, politik, agama dan pendidikan. Secara  etymologis  pariwisata  

adalah  sebagai  usaha  promosi  atau  mendorong melaksanakan  tour,  dan  

akomodasi  wisatawan. 

Adapun berbagai teori tentang pariwisata yaitu sebagai berikut:  

1. Kegiatan  dari  seseorang  di  luar  lingkungan  yang  biasanya  kurang  

dari jangka  waktu  tertentu,  dan  yang  utama  tujuan  perjalanan  adalah  

selain latihan  suatu  pekerjaan  yang  dibayar  dari  tempat  yang  

dikunjungi (Organisasi Perdagangan Dunia) 

2. Pariwisata  adalah  keseluruhan  rangkaian  kegiatan  yang  berhubungan 

dengan  pergerakan manusia  yang melakukan  pergerakan/perjalanan  atau 

persinggahan sementara dari tempat tinggal ke suatu atau beberapa tempat 

tujuan  di  luar  lingkungan  tempat  tinggal  yang  di  dorong  oleh  

beberapa keperluan tanpa bermaksud mencari nafkah tetap (Biro pusat 

statistik, 1986). 

 

Menurut Oka A.Yoeti (1997) dalam (Awayna Taqara, 2016) ada tiga syarat 

dalam pengembangan suatu daerah untuk menjadi suatu daerah tujuan wisata, 

agar menarik untuk dikunjungi oleh wisatawan potensial dalam berbagai pasar, 

yaitu: 

1. Something to see  

Artinya di tempat tersebut harus ada objek wisata dan atraksi wisata yang 

berbedadengan apa yang dimiliki oleh daerah lain.  
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2. Something to do   

Artinya di tempat tersebut setiap banyak yang dapat dilihat dan disaksikan, 

harus pula disediakan fasilitas rekreasi yang dapat membuat wisatawan 

betahtinggal lebih lama di tempat itu.  

3. Something to buy  

Artinya di tempat tersebut harus tersedia fasilitas untuk  berbelanja 

(shopping), terutama barang-barang souvenir dan kerajinan rakyat sebagai 

oleh-oleh untuk dibawa pulang ke tempat asal wisatawan. 

Ketiga  syarat  tersebut  sejalan  dengan  pola  tujuan  pemasaran  

pariwisata, yaitu dengan promosi yang dilakukan  sebenarnya hendak mencapai  

sasaran agar lebih  banyak wisatawan  datang  pada  suatu  daerah,  lebih  lama  

tinggal  dan  lebih banyak mengeluarkan uangnya di tempat yang mereka 

kunjungi. Lebih lanjut atraksi  wisata  adalah  segala  sesuatu  yang  dapat 

menarik wisatawan untuk berkunjung pada suatu daerah tujuan wisata. 

 

2.3 Syarat Suatu Objek Wisata Dapat Dikembangkan 

Layaknya suatu objek wisata dapat dikembangkan, apabila memiliki 

syarat-syarat sebagai berikut (Syamsuridjal, 1997:2) yaitu: 

1. Attraction adalah segala sesuatu yang menjadi ciri khas atau keunikan 

dan menjadi daya tarik wisatawan agar mau datang berkunjung ketempat 

tersebut. 

Atraksi wisata terdiri dari 2 yaitu: 

a. Site attraction, yaitu daya tarik yang dimiliki oleh suatu objek semenjak 

objek itu berada. 

b. Event attraction, daya tarik yang dimiliki oleh suatu objek wisata setelah 

dibuat manusia. 
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2. Accessbility, yaitu kemudahan cara untuk mencapai tempat wisata 

tersebut 

3. Amenity, yaitu fasilitas yang tersedia didaerah objek wisata seperti 

akomondasi dan restoran 

4. Institution, yaitu lembaga atau organisasi yang mengolah objek wisata 

tersebut 

2.4 Pengembangan Pariwisata 

Perencanaan dan pengembangan pariwisata merupakan suatu proses yang 

dinamis dan berkelanjutan menuju ketataran nilai yang lebih tinggi dengan cara 

melakukan penyesuaian dan koreksi berdasar pada hasil monitoring dan evaluasi 

serta umpan balik implementasi rencana sebelumnya yang merupakan dasar 

kebijaksanaan dan merupakan misi yang harus dikembangkan. Perencanaan dan 

pengembangan pariwisata bukanlah sistem yang berdiri sendiri, melainkan 

terkait erat dengan sistem perencanaan pembangunan yang lain secara inter 

sektoral dan inter regional. Perencanaan pariwisata haruslah di dasarkan pada 

kondisi dan daya dukung dengan maksud menciptakan interaksi jangka panjang 

yang saling menguntungkan diantara pencapaian tujuan pembangunan 

pariwisata, peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat, dan berkelanjutan 

daya dukung lingkungan di masa mendatang (Fandeli, 1995). 

Pariwisata dapat menaikkan taraf hidup masyarakat yang tinggal di 

kawasan tujuan wisata tersebut melalui keuntungan secara ekonomi. Dengan 

mengembangkan fasilitas yang mendukung dan menyediakan fasilitas rekreasi, 

wisatawan dan penduduk setempat saling diuntungkan. Pengembangan daerah 

wisata hendaknya memperlihatkan tingkatan budaya, sejarah dan ekonomi dari 

tujuan wisata. Pengembangan adalah suatu usaha menuju ke arah yang  lebih 

baik, yang berarti  ada  perubahan  dan  pertumbuhan.  Perubahan itu bisa dalam 

arti kualitas dan  kuantitas.  Dalam konteks pariwisata secara kualitas berarti 

meningkatkan objek wisata dan peningkatan mutu pelayanan. Sedangkan secara 

kuantitas berarti perluasan penganekaragaman objek wisata serta akomodasi 

lainnya (Awayna, 2016) 
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Menurut (Happy Marpaung, 2002) perkembangan kepariwisataan 

bertujuan memberikan keuntungan baik bagi wisatawan maupun warga 

setempat. Pariwisata dapat  memberikan  kehidupan  yang  standar  kepada  

warga  setempat  melalui keuntungan  ekonomi  yang  didapat  dari  tempat  

tujuan  wisata.  Dalam perkembangan infrastruktur dan fasilitas rekreasi, 

keduanya menguntungkan wisatawan dan warga setempat, sebaliknya 

kepariwisataan dikembangkan melalui penyediaan tempat tujuan wisata. 

 

2.5 Pengertian Sarana Pariwisata 

Komponen-komponen yang termasuk ke dalam sarana dan prasaran yaitu:  

a) Produk yang nyata (Tangible product) 

Prasarana wisata adalah semua fasilitas yang memungkinkan agar sarana 

kepariwisataan dapat hidup dan berkembang serta dapat hidup dan 

berkembang serta dapat memberikan pelayanan kepada wisatawan untuk 

dapat memenuhi kebutuhan selama dalam perjalanan.Misalnya jaringan 

jalan, sarana pelabuhan, telekomunikasi, jaringan listrik, air bersih, 

rumah sakit, dan lain-lain. 

Sarana produk kepariwisataan yaitu semua bentuk perusahaan yang dapat 

memberikan pelayanan kepada wisatawan. Misalnya:  

a. Dibidang usaha jasa pariwisata, seperti: biro perjalanan wisata, agen 

perjalanan wisata, pramuwisata, konvensi, perjalanan intensif dan 

pameran, konsultan pariwisata, informasi pariwisata 

b. Dibidang usaha sarana pariwisata yang terdiri dari: akomondasi, 

rumah makan, bar, angkutan wisata dan sebagainya 

b) Produk yang tidak nyata (Intangiable) 

Pelayanan yang dimaksud dalam hal ini adalah sumber daya manusia 

yang bergelut dalam industrI pariwisata dan pengetahuan tentang 

pelayanan terhadap wisatawan.Dan suatu pesona yang terdiri dari 7 K 

(keamanan, ketertiban, kebersihan, keindahan, kesejukan, keramah 

tamahan, kenangan) yang semua dilaksanakan secara total. 
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2.6 Pengertian Wisata Edukasi 

Pendidikan dan edukasi memiliki pengertian yang berbeda, pendidikan 

adalah pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam 

usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan latihan, proses, 

perbuatan dan cara mendidik (KBBI. 1990). 

Secara Etimologis, edukasi berasal dari kata latin yaitu educare yang 

artinya “memunculkan”, “membawa”, “melahirkan” dalam pengertian secara 

luas edukasi adalah setiap tindakan atau pengalaman yang memiliki efek 

formatif pada karakter, pikiran atau kemampuan fisik dalam individu. 

Sedangkan pengertian edukasi adalah upaya dari subyek terhadap objek untuk 

mengubah cara memperoleh dan mengembangkan pengetahuan menuju cara 

tertentu yang diinginkan oleh subyek (Suroso Rendra, 2004). 

Pada kedua pengertian tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa 

pendidikan lebih terarah kepada kelompok manusia akan tetapi pengertian 

pendidikan lebih dikerucutkan kepada individu itu sendiri. Edukasi memiliki 

konsep dasar dimana telah dibuat dan diakui oleh beberapa yuridiksi yaitu 

konsep yang mengacu pada proses dimana siswa dapat belajar sesuatu: 

1. Instruction : fasilitas pembelajaran terhadap sasaran yang di 

identifikasi, baik yang disampaikan oleh pengajar atau bentuk 

lainnya; 

2. Teaching : tindakan seorang pengajar secara nyata dirancang untuk 

memberikan pembelajaran kepada terajar; dan 

3. Learning : pembelajaran dengan pandangan ke arah persiapan serta 

pendidikan dengan pengetahuan khusus, keterampilan, atau 

kemampuan yang dapat diterapkan segera setelah selesai. 

Berdasarkan muatan di dalam Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan 

(KTSP, 2006) sarat dengan pengajaran inquiry dan berdasarkan pengalaman 

terajar. Konsep dasar edukasi menjadi sebuah singkatan dimana merujuk kepada 

sebuah system pembelajaran yang efektif, yaitu: 
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1. E   =  Eksplorasi 

2. D   =  Demonstrasi 

3. U   =  Uraian (Konsep) 

4. K     =  Komtemplasi 

5. ASI =  Aplikasi 

2.7 Jenis-Jenis Wisata Edukasi 

Di Indonesia, terdapat 4 jenis Wisata Edukasi (Suroso Rendra, 2004) 

yang berkembang saat ini. Diantaranya adalah: 

a. Wisata Edukasi Science / Ilmu Pengetahuan 

Wisata Edukasi Science atau Ilmu Pengetahuan adalah wisata 

edukasi yang berbasis kepada pendidikan ilmu pengetahuan. 

b. Wisata Edukasi Sport / Olahraga 

Wisata Edukasi Sport adalah wisata edukasi yang berbasis kepada 

pendidikan secara fisik atau olahraga. 

c. Wisata Edukasi Culture / Kebudayaan 

Wisata Edukasi Culture atau disebut juga wisata edukasi kebudayaan 

banyak terdapat di Indonesia. Diantaranya pendidikan kebudayaan 

dalam bidang seni, adat istiadat dan lain-lain yang berhubungan 

dengan kebudayaan. 

d. Wisata Edukasi Agrobisnis 

Merupakan wisata edukasi yang berbasis kepada pendidikan agro 

atau pertanian dan peternakan yang juga merupakan bisnis dari suatu 

perusahaan maupun perseorangan. 

2.8 Pengertian Arsitektur Ikonik 

Perkembangan dunia arsitektur kian pesat ditandai dengan banyak 

bermunculan bangunan-bangunan arsitektur ikonik di berbagai kota besar dunia. 

Arsitektur Ikonik merupakan karya arsitektur yang dapat dijadikan sebagai tanda 

tempat di lingkungan sekitar ataupun karya arsitektur yang menjadi tanda dari 

era waktu tertentu (Aquilino Florindo, 2014). Arsitektur ikonik dapat pula 

berfungsi sebagai penanda tempat (space icon) dari lingkungan sekitarnya, 
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posisi yang strategis, tahan terhadap umur yang panjang, struktur bangunan yang 

spesifik dan memiliki nilai estetika yang menarik. Pada saat sekarang munculnya 

bangunan ikonik atau arsitektur ikonik tidak dapat lepas dari perkembangan 

globalisasi, ekonomi kapitalis, sehingga kesan mewah, megah dan mahal sudah 

merupakan istilah yang tidak dapat dihindari dari bangunan ikonik atau 

arsitektur ikonik. Dalam perkembangan bangunan ikonik atau arsitektur ikonik 

banyak bermunculan seiring dengan tumbuh-berkembangnya pusat-pusat 

pertumbuhan infrastruktur dan ekonomi dunia.  

Penentuan suatu bangunan yang dapat dikategorikan sebagai bangunan 

ikonik cenderung berdasarkan indikator tertentu. Ikonisitas suatu bangunan 

relatif mampu membawa nilai simbolis dan estetika tertentu sesuai dengan lokasi 

keberadaannya. Terdapat beberapa ciri kuat bangunan arsitektur ikonik yang 

berskala dunia antara lain: arsitektur yang mewah (penuh gemerlap), megah 

(monumental) dan cenderung mahal (investasi modal yang tinggi). Seiring 

berkembangnya zaman, saat memasuki abad 21, bidang arsitektur mengalami 

perubahan dan perkembangan yang sangat pesat (bahkan disebut 

sebagai metamorfosa dalam arsitektur), karena arsitektur bergabung, berpadu 

atau kawin dengan megastruktur atau struktur bangunan besar serta didukung 

oleh utilitas berteknologi tinggi. 

Apa itu „Arsitektur Ikonik‟?. Pembahasan berkait dengan pengertian 

„Arsitektur Ikonik‟ terikat pada dua kata kunci utama, yaitu : Icon dan Iconic 

dan Arsitektur atau bangunan. Melihat kata kunci yang terkait didalamnya, Icon 

dapat berarti: tanda atau penanda. ’Iconic’ dapat berarti: yang mempunyai tanda 

atau objek yang menjadi penanda (baik tempat maupun waktu). 

Dengan demikian pengertian dari Arsitektur „Iconik‟ adalah karya 

arsitektur atau bangunan yang dapat menjadi penanda tempat di lingkungan 

sekitar ataupun karya arsitektur yang menjadi tanda waktu atau era tertentu. 

Dalam perkembangannya pada saat sekarang ini, Arsitektur Ikonik tengah terjadi 

atau mengalami perdebatan sengit bukan pada arti atau istilah dari arsitektur 

ikonik itu sendiri (Udjianto Prawito, 2012). 
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Gambar 2.1 Kawasan Marina Bay dan Landmark Negara Singapura  

Sumber: singaporetour.com 

 

 
Gambar 2.2 Jogja Bay Pirates Park 

Sumber: wisataseputarjogja.blogspot.com 

 

 

2.9 Pengertian Eco-Arsitektur 

Arsitektur ekologi merupakan pembangunan berwawasan lingkungan, 

dimana memanfaatkan potensi alam semaksimal mungkin (Mahardika, 2013). 

Kualitas arsitektur biasanya sulit diukur, tidak adanya garis batas yang jelas 

antara arsitektur yang bermutu dan yang tidak bermutu. Kualitas arsitektur 

biasanya hanya memperhatikan bentuk bangunan dan konstruksinya, tetapi 

mengabaikan apa yang akan dirasakan pengguna dan kualitas hidupnya. 

Sebenarnya, eco-arsitektur mengandung juga bagian-bagian dari arsitektur 

biologis (arsitektur kemanusiaan yang memperhatikan kesehatan), arsitektur 

alternatif, arsitektur matahari (dengan memanfaatkan energi surya), arsitektur 

bionik (teknik sipil dan konstruksi yang memperhatikan kesehatan manusia), 
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serta biologi pembangunan. Maka istilah eko-arsitektur adalah istilah holistik 

yang sangat luas dan mengandung semua bidang.  

Eco-arsitektur tidak menentukan apa yang seharusnya terjadi dalam 

arsitektur karena tidak ada sifat khas yang mengikat sebagai standar atau ukuran 

baku. Namun, eko-arsitektur mencakup keselarasan antara manusia dan 

lingkungan alamnya. Eco-arsitektur mengandung juga dimensi yang lain seperti 

waktu, lingkungan alam, sosio kutural, ruang, serta teknik bangunan. Hal ini 

menunjukkan bahwa eco-arsitektur bersifat lebih kompleks, padat, vital 

dibandingkan dengan arsitektur pada umumnya. 

Pelaksanaan dan perencanaan arsitektur ekologi atau yang biasa disebut 

dengan eko arsitektur tidak dapat disamakan dengan perencanaan arsitektur 

masa kini karena, seperti telah ditentukan, perencanaan eko-arsitektur harus 

dimengerti sebagai proses dengan titik permulaan terletak lebih awal. Dimana 

ekologi itu ialah ilmu tentang hubungan timbal balik antara makhluk hidup 

dengan lingkungannya. Dalam pemilihan material, teknologi, struktur, 

pencahayaan, orientasi bangunan, dan pengudaraan ruangan sangat 

mempengaruhi bangunan untuk saling timbal balik dengan lingkungannya 

(Diana Susilowati, 2013) 

Ada berbagai cara yang dilakukan dari pendekatan ekologi pada 

perancangan arsitektur,  tetapi pada umumnya mempunyai inti yang sama , 

antara lain  : integrasi kondisi ekologi setempat, iklim makro dan mikro, kondisi 

tapak, program bangunan,  konsep desain dan sistem yang tanggap pada iklim, 

penggunaan energi yang rendah, diawali dengan upaya perancangan secara pasif 

dengan mempertimbangkan bentuk, konfigurasi, fasad, orientasi bangunan, 

vegetasi, ventilasi alami dan warna.  

Integrasi dapat tercapai dengan mulus dan ramah, melalui 3 tingkatan; yaitu 

yang pertama integrasi fisik dengan karakter fisik ekologi setempat, meliputi 

keadaan tanah, topografi, air tanah, vegetasi, iklim dan sebagainya. Kedua, 

integrasi sistim-sistim dengan proses alam, meliputi: cara penggunaan air, 

pengolahan dan pembuangan limbah cair, sistim pembuangan dari bangunan dan 

pelepasan panas dari bangunan dan sebagainya. Yang ketiga adalah, integrasi 



19 

 

 

 

penggunaan sumber daya yang mencakup penggunaan sumber daya alam yang 

berkelanjutan (Dian Purwanto, 2016). 

2.10 Pengertian Arsitektur Ramah Lingkungan Hemat Energi 

Hemat energi menurut kutipan dari (Novia Clara Bianka, 2012) adalah 

hal yang sangat dibutuhkan di era modern saat ini. Berbicara tentang sebuah 

langkah penghematan energi dari hal arsitektur, tentu tidak lepas dari segi 

bangunan. Pada bangunan sekarang mulai bergeser dari yang namanya 

penghematan energi. Semua mengutamakan aspek estetika tanpa menimbang 

dan memikirkan bahan bangunan yang dipergunakan . Padahal, jika dilihat 

efeknya tentu lebih banyak efek negatif yang ditimbulkan. Semakin banyak 

pemborosan energi, akan berdampak kurang baik untuk masa-masa yang akan 

datang. Perlu kita ketahui bahwa masalah pemborosan energi secara umum 

sekitar 80% oleh faktor manusia dan 20% disebabkan oleh faktor teknis. 

Efisiensi energi penekanannya di masyarakat kadangkala diartikan juga sebagai 

penghematan energi. 

Faktor energi menambah suatu pijakan baru untuk memahami 

perencanaan arsitektur secara lebih baik. Tetapi sebenarnya, subyek arsitektur 

dan konteks lingkungannya bukanlah suatu hal yang baru, karena tujuan dari 

suatu desain adalah untuk meningkatkan kwalitas dari hasil arsitektur dan 

lingkungannya. Dalam perspektif lebih luas, lingkungan yang dimaksud adalah 

lingkungan global alami yang meliputi unsur bumi, udara, air, dan energi yang 

perlu dilestarikan. Arsitektur Hemat Energi merupakan salah satu tipologi 

arsitektur yang berorientasi pada konservasi lingkungan global alami (Jimmy 

Priatman, 2002). 

            Menggunakan energi secara bijaksana bukan berarti penggunaan energi 

harus mengorbankan kenyamanan, misalnya membaca buku di ruangan gelap 

untuk menghemat lampu atau mematikan seluruh AC di gedung demi 

menghemat biaya listrik.  Hal ini juga mendesak kita untuk semakin kreatif 

dalam menciptakan inovasi-inovasi baru demi pengunaan energi yang efisien 

dan bijaksana (Novia Clara Bianka, 2012). Contoh tindakan yang menggunakan 

energi secara efisien adalah : 
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1. Pencahayaan 

a. Pencahayaan Alami : Memperbanyak jendela di dinding 

atau memperbanyak penggunaan kaca sebagai dinding 

dan di langit-langit (skylights), sehingga bisa 

menghindari penggunaan lampu di siang hari. 

b. Pencahayaan Buatan : Menggunakan lampu tipe compact 

fluorescent lamp (CFL) sebagai pengganti lampu pijar 

yang bisa menghemat penggunaan energi hingga 40% 

untuk menghasilkan intensitas cahaya yang sama. 

 

2. Penghawaan 

c. Penghawaan Alami: Memperbanyak ventilasi udara dan 

bukaan, sesuaikan letak ventilasi dan bukaan terhadap 

arah mata angin. 

d. Penghawaan Buatan: Menggunakan sistem pendingin 

ruangan air conditioner (AC) disesuaikan luasan ruangan 

dan jenis AC yang hemat listrik.  

 

3. Material 

a. Material Atap : rangka atap dari baja memiliki 

keunggulan yaitu lebih kuat, antikarat, antikeropos, 

antirayap, lentur, mudah dipasang, dan lebih ringan 

sehingga tidak membebani konstruksi dan fondasi, serta 

dapat dipasang dengan perhitungan desain arsitektur dan 

kalkulasi teknik sipil sehingga aman dan tepat. Kerangka 

bangunan utama dan atap, karena pada saat ini material 

kayu sudah mulai tergantikan oleh material baja ringan. 

Baja ringan dapat dipilih berdasarkan beberapa tingkatan 

kualitas tergantung dari bahan bakunya. 

b. Material Dinding : bahan dinding dipilih yang mampu 

menyerap panas matahari dengan baik. Batu bata alami 
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atau fabrikasi batu bata ringan (campuran pasir, kapur, 

semen, dan bahan lain) memiliki karakteristik tahan api, 

kuat terhadap tekanan tinggi, daya serap air rendah, kedap 

suara, dan menyerap panas matahari secara signifikan. 

Penggunaan wallpaper pada dinding dapat diganti dengan 

keramik  yang merupakan salah satu bentuk inovasi 

desain. Efek yang ditimbulkan dinding keramik dapat 

memberikan kemudahan dalam perawatan, pembersihan 

dinding (tidak perlu dicat ulang, cukup dilap), meiliki 

motif yang beragam dengan warna pilihan eksklusif dan 

elegan, serta menyuguhkan suasana ruang yang bervariasi. 

c. Material Pintu dan Jendela : Aluminium menjadi material 

pengganti kayu pada kusen jendela dan pintu. Sebagai 

generasi bahan bangunan masa dating yang memiliki 

keunggulan dapat didaur ulang (digunakan ulang), 

alumunium juga bebas racun dan zat pemicu kanker, 

bebas perawatan dan praktis (sesuai gaya hidup modern), 

dengan desain khusus mengurangi transmisi panas dan 

bising (hemat energi, hemat biaya), lebih kuat, tahan 

lama, antikarat, tidak perlu diganti sama sekali hanya 

karet pengganjal saja, tersedia beragam warna, bentuk, 

dan ukuran dengan tekstur variasi (klasik, kayu).  

d. Material Lantai : setiap ruang dalam rumah memiliki 

fungsi yang berbeda-beda sehingga membuat desain dan 

bahan lantai menjadi beragam. Merangkai lantai tidak 

selalu membutuhkan bahan yang mahal untuk tampil 

artistic seperti marmer, granit, keramik, teraso, dan 

parquet. 

e. Penggunaan panel sel surya yang diletakkan di atas atap 

atau dilahan khusus yang luas dan berada tepat pada jalur 

sinar matahari dari timur ke barat dengan posisi miring. 



22 

 

 

 

Sehingga meringankan kebutuhan energi listrik bangunan 

dan memberikan keuntungan, tidak perlu takut kebakaran, 

hubungan pendek (korsleting), bebas polusi, hemat listrik, 

hemat biaya listrik, dan rendah perawatan. Kapasitas 

panel sel surya harus terus ditingkatkan sehingga kelak 

dapat memenuhi kebutuhan energi listrik secara 

keseluruhan. 

Semua hal tersebut jika diwujudkan bersama-sama sehingga dapat 

memberikan solusi yang terbaik demi kelangsungan hidup kita sekarang dan 

yang akan datang. Manfaat tersebut kedepan dapat dirasakan oleh anak cucu kita 

nanti, sehingga semua penghematan energi dapat menjadikan bumi lebih baik 

lagi dan mengurangi efek global warming. 

2.11 Tinjauan Struktur  

2.11.1 Struktur space frame 

 Model struktur ini sering digunakan pada atap bentang panjang. Seiring 

kemajuan arsitektural yang pesat otomatis perkembangan struktural engineering 

juga harus mengikuti kebutuhan. Space frame adalah suatu sistem kontruksi 

rangka ruang dengan menggunakan sistem sambungan antar batang. Batang-

batang tersebut disambungkan menggunakan bola baja atau ball joint. Sistem 

sambungan space frame akan membentuk segitiga dengan joint-joint bola baja. 

Struktur rangka space frame ini mudah dipasang, dibentuk dan dibongkar 

kembali. Sehingga pemasangan struktur ini lebih cepat.  

Sistem struktur rangka space frame sangat cocok digunakan pada bangunan 

dengan bentangan besar yang menginginkan tidak ada kolom di tengah 

bangunan. Jika dilihat dari bawah sistem space frame ini akan membentuk 

seperti pyramid, dome, dan lainnya. Berdasarkan pengalaman, desain dengan 

sistem space frame ini lebih efisien dibanding desain rangka baja profil dengan 

bentang yang panjang. Bangunan yang sering menggunakan space frame adalah 

pabrik, stadion, skylight, dan sebagainya. Space frame ini sudah banyak 

digunakan di Indonesia terutama di kawasan Industri. Beberapa keuntungan jika 

menggunakan metode struktur rangka space frame antara lain. 
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a. Space frame dapat digunakan untuk bentang yang panjang. 

b. Sistem kontruksi space frame sangat ringan. 

c. Space frame dapat diterapkan dalam bentuk atap apa pun. 

d. Umur sistem relatif lebih panjang 50-100 tahun. 

e. Lebih menarik jika dilihat dari segi estetika. 

f. Harga lebih efisien dengan bentang panjang 

Struktur rangka space frame adalah sistem yang terdiri dari beberapa elemen 

struktur yaitu sambungan, pipa besi, bola baja, konektor, baut, dan pelat support. 

Berikut ini penjelasan dari beberapa elemen sistem space frame. 

1. Sambungan. 

Beberapa persyaratan yang harus diikuti agar sambungan rangka space frame 

lebih kuat di antaranya adalah; 

 pengikat sambungan baja ke bukan baja harus terbuat dari baja 

karbon yang memenuhi persyaratan ASTM A370. 

 Pengikat sambungan logam yang berlainan harus terbuat dari baja 

tahan korosi yang memenuhi persyaratan ASTM A276 type 321 atau 

tipe-tipe lain dari baja tahan korosi. 

 Pengikat sambungan dari baja ke baja harus terbuat dari baja karbon 

yang memenuhi persyaratan ASTM A325 atau ASTM A490.  

 Bahan-bahan las harus memenuhi persyaratan dari American Welding 

Society AWS D1.069 Code For Welding in Building Construction dan 

pengelasan harus dilakukan oleh tenaga ahli las yang memiliki 

sertifikat 3G. 

 Baut-baut angkur dan sekrup-sekrup harus memenuhi persyaratan 

ASTM A36 atau A325. 

 Baut dan mur yang tidak diberi finishing harus memenuhi ASTM 

A307 dan berbentuk segi enam (Hexagon Bolt Type). 

 Baja berlapis seng harus memenuhi ASTM A123 dan lapisan seng 

untuk produksi uliran sekrup harus memenuhi ASTM A153 

2. Pipa. 

Pipa space frame yang digunakan harus memenuhi syarat sebagai berikut; 
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 material baja JIS G3444 STK400 dengan tegangan leleh 235 N/mm2 

atau BS1387 dengan tegangan leleh 195 N/mm2. 

 Diameter pipa : 1,25" - 12". 

 Panjang sesuai dengan desain space frame. 

 Finishing : sand blasting dan cat.  

3. Bola Baja. 

Bola baja space frame yang digunakan harus memenuhi syarat sebagai 

berikut; 

 Material baja mempunyai spesifikasi JIS G4051 s45C atau AISI 1045 

dengan tegangan leleh 380 N/mm2. 

 Pembuatan lubang dilakukan dengan menggunakan mesin CNC 

sehingga dihasilkan akurasi dengan toleransi ukuran di bawah 

diameter 0,1 mm dan tingkat akurasi sudut lubang 0,2 derajat. 

 Diameter bola antara 49 mm s/d 307 mm bervariasi disesuaikan 

dengan desain. 

 Finishing dari bola adalah elektro galvanis tebal lapisan zinc 25 

mikron (DIN 40961) dan cat 

4. Konektor 

Konektor space frame yang digunakan harus memenuhi syarat sebagai 

berikut; 

 Material baja mempunyai spesifikasi JIS G4051 s45C atau AISI 1045 

dengan tegangan leleh 420 N/mm2. 

 Dikerjakan dengan menggunakan mesin bor CNC (lathe dan 2-

spindle drilling machine) dan mesin tap. 

 Bentuk konektor "bottle system" dibuat dengan menggunakan mesin 

forging. 

 Ukuran B032 sampai BI66. 

 Finishing elektro galvanis tebal lapisan zinc 25 mikron (DIN 50961) 

dan cat 
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5. Baut 

Baut untuk space frame yang digunakan harus memenuhi syarat sebagai 

berikut; 

 Material baja grade 8.8 dengan tegangan leleh 450 N/mm2. 

 Ukuran sesuai dengan desain. 

 Baut yang digunakan harus kuat menahan beban dan gaya yang 

timbul dan dikhususkan untuk menahan beban berat (heavy duty 

fastening/ anchor). 

 Finishing elektro galvanis tebal lapisan zinc 25 mikron (DIN 50961)  

6. Pelat Support 

Pelat support untuk space frame yang digunakan harus memenuhi syarat 

sebagai berikut; 

 Material baja low carbon steel JIS G3101 SS400 atau AISI 1021 

dengan titik leleh 240 N/mm2. 

 Dimensi disesuaikan dengan desain. 

 Dibentuk dengan menggunakan mesin bubut CNC, tingkat akurasi 

bertoleransi 0,1 mm di semua dimensi. 

 Finishing elektro galvanis tebal lapisan zinc 25 mikron (DIN 50961). 

 

Gambar 2.3 Struktur Space Frame 

Sumber :wordpress.com  
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2.11.2 Struktur Membran 

Menurut Amin (2012), membran adalah lembaran baja tipis dan hanya 

dapat menahan gaya tarik murni. Soap film adalah membran paling tipis. Kira-

kiran 0,25 mm yang dapat membentang lebar. Suatu struktur membran dapat 

bertahan dalam dua dimensi, tidak dapat menerima tekan dan geser karena 

tipisnya terhadap bentangan besar. Ada dua karakter dasar dari kemampuan 

membran, tegangan membran dan aksi membran.Tegangan membran terdiri atas 

tarik dan geser yang selalu ada dalam permukaan bidang membran dan tidak 

tegak lurus di atas bidang itu.Aksi membran pada dasarnya tergantung dari 

karakteristik bentuk geometrinya yaitu dari lengkungan dan miringnya bidang 

membran. 

 
Gambar 2.4 Struktur Membran 

Sumber : https://yotendo.wordpress.com/perihal/ 

 

2.12 Preseden Tempat Pengolahan Susu sapi dan Wisata Edukasi 

2.12.1 Cimory Ungaran (Survey) 

Cimory Ungaran adalah salah satu tempat pengolahan susu yang berbasis 

wisata edukasi yang memiliki konsep sama dengan konsep Cimory Bogor. 

Cimory Ungaran adalah pengembangan cabang dari Cimory Bogor yang masih 

dalam satu management yang sama dan bertujuan mengembangkan tempat 

pengolahan susu yang terpadu dan mengolah hasil produksi susu lokal agar 

kesejahteraan peternak lokal meningkat. Cimory Ungaran memiliki luas total 2,5 

hektare dengan tetap mempertahankan kondisi tapak seperti aslinya yang 

berkontur seperti kondisi di sekitar lokasi kawasan Cimory. Landmark patung 
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sapi ditengah kolam air difungsikan sebagai ikon Cimory dan menguatkan kesan 

kawasan tempat  pengolahan susu. Cimory Resto berkonsep terbuka dan 

orientasi menghadap view areal persawahan dan areal taman di dalam kawasan. 

Pada siang sampai sore hari Cimory resto sama sekali tidak menggunakan 

pencahayaan dan penghawaan buatan. Dengan konsep bukaan Cimory resto 

terasa luas, sejuk, nyaman dan memberikan efek tenang bagi pengunjung atau 

konsumen.  

 

 
Gambar 2.5 Landmark sebagai titik pusat pada area taman 

Sumber : Dokumentasi Pribadi, 2016 

 

 

  
Gambar 2.6 Tempat genset dan Ikon Cimory 

Sumber : Dokumentasi Pribadi, 2016 

 

 
Gambar 2.7 Jalur Sirkulasi Kawasan 

Sumber : Dokumentasi Pribadi, 2016 
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Gambar 2.8 Pencahayaan ruang pengolahan susu 

Sumber : Dokumentasi Pribadi, 2016 
 

 

 
Gambar 2.9 Cimory Resto 

Sumber : Dokumentasi Pribadi, 2016 

 

 

 
Gambar 2.10 Tanaman rambat sebagai barier sinar matahari 

Sumber : Dokumentasi Pribadi, 2016 
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Gambar 2.11 Kontur pada kawasan yang tetap dipertahankan 

Sumber : Dokumentasi Pribadi, 2016 
 

 
Gambar 2.12 Cimory Souvenir Shop 

Sumber : Dokumentasi Pribadi, 2016 

 

 
Tabel 2.1 Tabel Amatan Cimory Ungaran 

No. Objek Amatan Hasil Amatan 

1. Tempat pengolahan susu - Cimory Ungaran hanya memproses pengolahan 

susu fresh milk dan yogurt pada lokasi tersebut.  

- Memiliki luasan tempat produksi ± 350 m
2
 

- Pengunjung dapat mengamati proses produksi 

saat jam kerja melalui dinding kaca sebagai 
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bagian dari edukasi. 

2. Ikonik - Terdapat landmark patung sapi. 

- Pengaplikasian ornamen motif sapi pada tempat 

genset, tempat sampah, railing pembatas, 

aksesoris lampu dan ornamen pada lantai jalur 

pedestrian. 

- Warna cat pada sebagian besar menggunakan 

warna putih dan hitam dalam penguatan identitas 

atau ciri khas Cimory. 

- Ornamen sapi menjelaskan secara arsitektural 

bahwa Cimory Ungaran sebagai gambaran jenis 

aktifitas industri didalamnya yaitu pengolahan 

susu.  

3. Ramah lingkungan dan 

hemat energi 

- Fasad bangunan bororientasi menghadap timur 

guna pemanfaatan sinar matahari pagi. 

- Penghawaan alami dengan mengusung konsep 

bangunan terbuka. Pengaplikasian penghawaan 

alami pada area resto, loby, toilet dan mushola. 

- Penghawaan buatan hanya menggunakan kipas 

angin. Area yang menggunakan penghawaan 

buatan meliputi area souvenir shop, food store, 

sedangkan area produksi dan laboratorium susu 

menggunakan penghawaan buatan AC. 

- Pencahayaan alami dimanfaatkan pada semua 

area atau ruangan yang ada, kecuali ruang 

laboratorium susu, kamar mandi dan mushola. 

- Pencahayaan buatan hanya digunakan untuk 

display produk-produk Cimory dan penerangan 

di malam hari. Sebagian besar pencahayaan 

buatan menggunakan lampu berteknologi Light 

Emmitting Diode (LED) dan Compact 

Fluorecent Lamp (CFL). 

- Material-material ramah lingkungan sudah 

digunakan pada bangunan Cimory Ungaran. 

Material yang digunakan antara lain;  rangka 

atap menggunakan baja, genting menggunakan 

galvalum, kusen pintu menggunakan 

alumunium, dinding menggunakan semen 

ekpose dan keramik. 

- Material perkerasan tempat parkir dan pedestrian 

menggunakan paving block. Perkerasan lantai 

menggunakan beton dengan acian semen 
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sehingga meredam panas. 

- Tanaman merambat sebagai penghalau sinar 

matahari langsung dan sebagai peneduh. 

- Area terbuka diselimuti rumput dan vegetasi 

lainnya. 

- Penataan landscape yang hijau dengan vegetasi 

yang cukup banyak. 

4. Lokasi - Lokasi Cimory berada tepat pada Jl. Bawen-

Ungaran-Semarang. 

- Lokasi Cimory Ungaran dengan lahan berkontur. 

- Pengolahan kontur hanya dilakukan untuk lahan 

parkir dan lahan industri, sisanya kontur lahan 

tetap dipertahankan dengan penahan pondasi 

batu kali dan penanaman pohon pada lahan 

berkontur. 

- Fasad bangunan sebagian besar menghadap 

timur dengan view belakang lahan persawahan 

asri dan view depan area parkir. 

5. Wisata edukasi - Wisata edukasi pada Cimory Ungaran 

ditekankan pada agro wisata. Memadukan antara 

wisata peternakan, pertanian atau perkebunan. 

- Terdapat mini farm (peternakan sapi) bagi 

pengunjung yang ingin melihat dan mengetahui 

proses pemerahan susu. 

- Terdapat lahan perkebunan dengan berbagai 

jenis tanaman dan sayuran diantaranya wortel, 

bawang merah, bunga matahari, kacang panjang 

dll. 

 

2.12.2 Cimory Bogor 

Cimory Bogor adalah pusat dari cabang-cabang Cimory di Indonesia. 

Cimory keseluruhan didirikan oleh Bambang Sutantio pada tahun 2004. Berawal 

dari keinginan pendiri untuk membantu peternak sapi perah di daerah Cisarua, 

Bogor. Harga susu segar yang saat itu masih rendah kurang dan tidak 

mendukung kesejahteraan hidup peternak. Terinspirasi dari kondisi tersebut, 

Bambang Sutantio mendirikan tempat pengolahan untuk menampung susu segar 

yang dihasilkan para peternak dengan nama PT. Cisarua Mountain Dairy atau 

disingkat dengan Cimory. Di samping itu, pendiri juga menjalin kerja sama 
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dengan Koperasi Produsen Susu (KPS) Giri Tani. Cimory menetapkan standar 

susu sebagai bahan baku demi menjaga kualitas produk. Inilah yang membuat 

peternak terpacu untuk menerapkan Good Faming Practices demi memenuhi 

kriteria industri. Demi meningkatkan kesejahteraan hidup peternak, Cimory 

membayar susu segar dengan harga yang lebih tinggi (cimory.com). 

 
Gambar 2.13 Cimory 

Sumber : http://cimory.com/ 

 

Konsep  alami  dari  Cimory  semakin  diperkental  dengan  hadirnya  spot-

spot edukasi, milkshop, foodcourt dan souvenir shop yang  terpadu memberikan 

pemahaman dan penjelasan serta gambaran kepada pengunjung tentang produksi 

susu sapi dan seakan-akan tidak terlihat sebagai lokasi tempat pengolahan susu. 

Fasilitas Cimory Bogor:  Dairy plant, souvenir shop, foodcourt,taman edukasi 

dan ruang edukasi. 

 

  
Gambar 2.14 Fasilitas Cimory 
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Sumber : http://cimory.com/ 

 
Gambar 2.15 Cimory Resto 

Sumber : http://cimory.com/ 

 

 
Gambar 2.16 Fasilitas di Cimory Resto 

Sumber : http://cimory.com/ 

 

Tabel 2.2 Tabel Amatan Cimory Bogor   

No. Objek Amatan Hasil Amatan 

1. Industri pengolahan susu - Pada industri pengolahan, Cimory Bogor 

memproduksi semua produk olahan susu 

seperti fresh milk, yogurt, chocomory, pay 

susu, pao susu, es krim dll.  

- Pengunjung dapat mengamati proses 

produksi secara langsung dengan program 

Cimory tour dan secara visual melalui viedo 

edukasi yang telah di sediakan. 

2. Ikonik - Terdapat landmark patung sapi. 

- Pengaplikasian ornamen motif sapi pada 

keseluruhan bangunan. 

3. Ramah lingkungan dan - Fasad bangunan bororientasi menghadap 

http://cimory.com/
http://cimory.com/
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hemat energi sungai. 

- Penghawaan alami dengan bangunan 

terbuka. 

- Pencahayaan alami dimanfaatkan pada 

hampir semua area atau ruangan yang ada. 

- Material-material ramah lingkungan sudah 

digunakan pada bangunan Cimory Bogor 

hampir sama dengan Cimory Ungaran.  

- Tanaman merambat sebagai penghalau sinar 

matahari langsung dan sebagai peneduh. 

- Area terbuka diselimuti rumput dan 

vegetasi. 

- Penataan landscape yang hijau dengan 

vegetasi yang banyak. 

4. Lokasi - Lokasi Cimory Bogor memiliki lahan yang 

berkontur. 

- Fasad bangunan sebagian besar menghadap 

ke arah sungai dan lahan pertanian di sekitar 

kawasan dengan latar belakang pegunungan. 

5. Wisata edukasi - Wisata edukasi pada Cimory Bogor 

ditekankan pada agro wisata. Memadukan 

antara wisata peternakan, pertanian dan 

perkebunan. 

- Terdapat mini farm (peternakan sapi) dan 

cow story bagi pengunjung yang ingin 

melihat dan mengetahui proses pemerahan 

susu. 

 

2.12.3 Farm House Lembang Bandung 

Lokasi Farm House Lembang terletak di Lembang di Jl. Raya Lembang 

No.108, Cihideung, Kabupaten Bandung Barat. Letaknya persis di sebelah kanan 

arah ke Lembang disepanjang Jl. Setiabudhi-Jl. Lembang. terlihat cir-ciri dengan 

tulisan "Farmhouse Susu Lembang" dan dengan hiasan-akar-akar-kering. Farm 

House merupakan objek wisata baru yang ada di Lembang, Kabupaten Bandung. 

Mengedepankan tema rumah-rumah peternakan ala Australia, Eropa dan juga 

Amerika, Farm House menjadi single destination dengan keunikan kuat di Jawa 

Barat. Luasan lahan farm house sekitar 2 hektar dan dapat menampung 
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kendaraan kecil hingga bis besar. Ada kesan kuat bahwa rumah bagi ternak 

dijadikan daya tarik untuk berselfie atau groupie. Tak hanya bangunan, 

setting lingkungan dan jalan yang menghubungkan satu area dengan area lain 

pun dibuat seperti courtyard bernuansa batu blok besar. 

Farm house tidak hanya menyuguhkan keindahan alam, wisatawan yang 

berkunjung ke tempat ini juga bisa mendapat sarana edukasi berupa pengenalan 

berbagai hewan ternak peliharaan yang jinak di tempat wisata Farm house 

seperti kelinci dan domba. kita dapat juga belajar mengetahui tentang 

keanekaragaman jenis tanaman. Interior merupakan salah satu penunjang dalam 

bidang arsitektural untuk menciptakan sebuah suasana. Selain itu daya tarik 

interior pada bangunan di kawasan Farm house yang menggunakan style 

belanda, dimana terlihat dari penggunaan cat berwarna putih dengan kolom kayu 

di lapisi warna hitam sehingga menambah kesan kuat arsitektur eropa. Material 

yang digunakan untuk partisi bangunan  menggunakan kayu dan batu alam 

sehingga menambah daya tarik serta menambah kesan arsitektural alami 

(Laporan KKL Arsitektur, 2016). 

 

 

 

 
Gambar 2.17 Fasad depan Farm house 

Sumber: Laporan KKL Arsitektur, 2016 
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Gambar 2.18 Interior rumah souvenir Farm house 

Sumber: Laporan KKL Arsitektur, 2016 

 

 

 
Gambar 2.19 Exterior rumah souvenir Farm house 

Sumber: Laporan KKL Arsitektur, 2016 
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Gambar 2.20 Landscape Farm house 

Sumber: Laporan KKL Arsitektur, 2016 

 

 

 

 
Tabel 2.3 Tabel Amatan Farm House Lembang 

 

No. Objek Amatan Hasil Amatan 

1. Industri pengolahan susu - Dalam preseden Farm House Lembang Penulis 

tidak memiliki cukup informasi tentang industri 

pengolahan susu.  

2. Ikonik - Desain bangunan ber-arsitektur Eropa, Australia 

dan Amerika salah satunya rumah hobbit. 

- Setiap bangunan memiliki fasad yang unik 

sebagai identitas/style arsitektur sesuai gaya 

yang di adopsi.  

- Pengaplikasian material/ornamen kayu bekas 

pada hampir keseluruhan bangunan. 

3. Ramah lingkungan dan 

hemat energi 

- Bangunan di Farm House sebagian besar 

menggunakan pencahayaan dan penghawaan 

alami. 

- Konsep rumah-rumah yang menyebar membuat 

pencahayaan dan penghawaan alami dapat 

dimanfaatkan secara optimal. 

- Penghawaan alami dengan bangunan terbuka. 

- Material-material ramah lingkungan pada 

keseluruhan bangunan di Farm House. 
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- Memiliki kawasan terbuka yang sangat luas 

secara presentase lebih ari 50%  

- Farm House banyak dilengkapi taman bunga 

(landscape)tematik sebagai areal hijau. 

- Area terbuka diselimuti rumput dan vegetasi. 

- Penataan landscape tematik yang sangat banyak. 

4. Lokasi - Farm House berada pada dataran tinggi di 

Bandung atau berada pada kaki gunung 

Tangkuban perahu 

- Farm House berada pada lahan berkontur rendah. 

 

 

2.13 Kesimpulan Perancangan 

Setelah memahami segala hal yang berkaitan dengan perancangan tempat 

pengolahan susu di Cepogo Kabupaten Boyolali maka terdapat beberapa poin 

inti dari pengamatan langsung (survey), literatur dan preseden Cimory Ungaran, 

Cimory  Bogor dan Farm House Lembang Bandung. 

 

Tabel 2.4 Tabel Perancangan 

No. Elemen 

Perancangan 

Data Literatur Cimory 

Ungaran 

Cimory Bogor Farm House 

1. Site plan atau 

Lokasi 
 Memiliki lahan 

yang luas dan 

rata. 

 Berada pada 

zona peruntukan 

industri. 

 Tersedianya 

jaringan jalan, 

listrik, telfon, 

internet dan air. 

 Dekat Rumah 

sakit/pelayanan 

kesehatan 

 Ketersediaan 

SDM. 

 Ketersediaan 

bahan baku 

utama. 

 Site 

berkontur, 

pada lokasi 

industri 

dilakukan 

perataan 

lahan. 

 Berada pada 

lokasi zona 

industri 

 Terdapat 

jaringan 

jalan, telfon, 

listrik, 

internet dan 

air yang baik. 

 Memiliki 

ketersediaan 

SDM lokal 

 Site 

cenderung 

datar 

berdasarkan 

amatan foto. 

 Terdapat 

jaringan 

jalan, telfon, 

listrik, 

internet dan 

air yang baik. 

 Bahan baku 

utama di 

suplay dari 

peternakan 

perusahaan 

dan sebagian 

dari peternak 

lokal 

 Site cenderung 

datar 

berdasarkan 

amatan foto. 

 Terdapat 

jaringan jalan, 

telfon, listrik, 

internet dan air 

yang baik. 
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yang 

mumpuni. 

 Bahan baku 

utama di 

suplay dari 

peternakan 

perusahaan 

dan sebagian 

dari peternak 

lokal Jawa 

Tengah. 

 Dekat dengan 

Rumah sakit 

2. RTRW  KDB mak. 60% 

 KDH min. 40% 

 Tinggi mak. 2 

lantai. 

 Berada pada 

zona 

pengembangan 

industri sedang. 

 Sesuai 

dengan 

RTRW yang 

berlaku. 

 KDH lebih 

banyak dari 

koefisien 

bangunan. 

 Secara 

amatan foto 

Cimory 

Bogor 

memiliki 

lahan terbuka 

hijau 

yanglebih 

dari cukup 

dari 

presentasi 

keseluruhan. 

 Secara amatan 

foto Farm House 

memiliki lahan 

terbuka hijau 

yang lebih dari 

cukup dari 

presentasi 

keseluruhan. 

3. Ikonik  Identitas 

 Penanda 

 Simbolis 

 Estetika 

 Material 

 Landmark 

 Ornamen 

 Sejarah atau 

budaya 

 Terdapat 

landmark sapi 

sebagai 

penanda. 

 Material 

dengan 

ornamen 

ternak sapi 

sebagai 

penguat 

identitas. 

 Memiliki 

simbol 

tanaman 

bertuliskan 

Cimory pada 

landscape 

  

 Terdapat 

landmark sapi 

sebagai 

penanda. 

 Material 

dengan 

ornamen 

ternak sapi 

sebagai 

penguat 

identitas. 

 Memiliki 

simbol 

tanaman 

bertuliskan 

Cimory pada 

landscape 

 Style arsitektur 

Eropa, Australia 

dan Amerika. 

 Memiliki 

bangunan khas 

yaitu Rumah 

Habbit 

 Penggunakan 

material kayu 

yang menjadi 

identitas khusus. 

 Style bangunan 

tidak 

menggambarkan 

aktifitas 

didalamnya 

tetapitetap 

memiliki 
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identitas 

tersendiri. 

4. Hemat energi 

& ramah 

lingkungan 

 Pencahayaan 

alami 

 Penghawaan 

alami 

 Menggunakan 

peralatan 

elektronik dan 

mesin yang 

hemat energi 

 Material 

terbarukan dan 

tidak merusak 

alam. 

 Penghijauan 

 Peresapan air 

 Meminimalisasi 

penggunaan 

listrik. 

 Telah 

menggunakan 

pencahayaan 

dan 

penghawaan 

alami dengan 

maksimal. 

 Menggunaka

n lampu 

hemat energi. 

 Menggunaka

n material 

ramah 

lingkungan 

seperti kusen 

pintu jendela 

alumunium. 

 60% 

perkerasan 

menggunakan 

paving blok 

yang dapat 

meresapkan 

air hujan. 

 Terdapat 

banyak area 

hijau dan 

banyak 

vegetasi. 

  

 Telah 

menggunakan 

pencahayaan 

dan 

penghawaan 

alami dengan 

maksimal. 

 perkerasan 

menggunakan 

paving blok 

 lahan 

memiliki 

banyak ruang 

terbuka 

dengan 

vegetasi yang 

banyak pula. 

 Memiliki 

penekanan 

sustainable 

arsitektur pada 

desain kawasan. 

 Penggunaan 

material dan 

komponen bekas 

atau tidak 

terpakai. 

 Menjadi sebuah 

kawasan hijau. 

5. Edukatif  Ilmu 

pengetahuan 

agrobisnis, 

kebudayaan dan 

industri 

pengolahan susu. 

 Pengunjung 

dapat melihat 

proses 

produksi 

pengolahan 

susu. 

 Pengunjung 

dapat 

melakukan 

pemerahan 

 Pengunjung 

dapat melihat 

proses 

produksi 

pengolahan 

susu. 

 Pengunjung 

dapat 

melakukan 

pemerahan 

 Secara umum 

Farm House 

berkonsep 

wisata keluarga 

dengan sedikit 

sentuhan 

edukatif. 
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susu secara 

langsung. 

 Pengunjung 

mendapatkan 

informasi 

tentang 

peternakan 

sapi perah. 

 Pengunjung 

dapat 

mengetahui 

proses 

berkebun 

yang benar. 

susu secara 

langsung. 

 Pengunjung 

mendapatkan 

informasi 

tentang 

peternakan 

sapi perah. 

 Terdapat 

studio film 

sebagai 

visualisasi 

proses 

pengolahan 

susu dan 

sejarahnya. 

Kesimpulan pada perancangan kawasan tempat pengolahan susu sapi di 

Cepogo Kabupaten Boyolali harus menekankan pada desain ikonik, terpadu 

yang ramah lingkungan dan hemat energi. Penguatan identitas kawasan sebagai 

tempat pengolahan susu dapat ditekankan pada bentuk fasad, landmark, bentuk 

massa, material, ornamen, interior, warna dll. Perancangan dengan dasar sesuai 

aturan tata kota yang berlaku oleh Pemerintah Kabupaten Boyolali. Pemanfaatan 

kondisi eksisting yang berkontur tanpa banyak melakukan perubahan sehingga 

kelestarian lingkungan tetap terjaga. Melakukan penataan site, baik di dalam site 

maupun di luar site.  

Desain harus menekankan penggunaan pencahayaan dan penghawaan 

alami. Dengan kondisi eksisting yang berada pada dataran tinggi maka 

permasalahan penghawaan buatan akan semakin mudah untuk di tiadakan. 

Semua massa bangunan berorientasikan pada view gunung merapi dan gunung 

merbabu, mengingat site berada pada kaki gunung merapi dan gunung merbabu. 

Pada bangunan utama maka akan memiliki view jalan raya Boyolali-Magelang 

sebagai akses utama pada lokasi site. Penataan massa bangunan berorientasi 

pada taman labirin yang rencananya akan diletakkan pada titik central sebagai 

taman edukasi. Perancangan studio mini sebagai tempat untuk memutar sejarah, 
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proses dan perkembangan tempat pengolahan susu dan peternakan bagi 

pengunjung yang tidak ingin berkeliling terlalu jauh ke lokasi site. 

Harapannya perancangan kawasan tempat pengolahan susu sapi di 

Cepogo Kabupaten Boyolali dapat menjadikan kawasan ikonik sebagai salah 

satu langkah mewujudkan Kabupaten Boyolali yang maju dengan pro-investasi 

dan sebagai identitas Kabupaten Boyolali sebagai sarana promosi pembangunan 

serta pengembangan daerah. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


