
TUGAS AKHIR
PERENCANAAN DAN PERANCANGAN ARSITEKTUR

(PPA)

MALL DI KOTA PURWODADI
(Penekanan pada Urban Space)

Diajukan sebagai Pelengkap dan Syarat
guna Mencapai Gelar Sarjana Teknik Arsitektur

Universitas Muhammadiyah Surakarta

Disusun oleh :
TEGUH TRI NUGROHO

D300030001

JURUSAN TEKNIK ASITEKTUR
FAKULTAS TEKNIK

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
2009



1

BAB I
PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang
Kabupaten Grobogan yang  beribukota di Purwodadi  merupakan  

salah satu kabupaten  di  Propinsi Jawa  Tengah.Kota  Purwodadi  

merupakan  kota translit  yang menghubungkan  beberapa kota besar  di 

Jawa Tengah  antara  jalur  Pantura dengan  kota-kota  bagian  

selatan,sekaligus  sebagai  pembatas  dengan Propinsi  Jawa Timur.Hal  

ini mendorong  perkembangan  perekonomian di Purwodadi,baik  untuk  

kawasan  regional  maupun nasional.Perkembangan ekonomi yang 

mencapai 3,5% tiap tahunnya,mendorong pemerintah Kabupaten 

Grobogan meningkatkan  berbagai  sektor  perekonomian,perdagangan 

dan jasa.Diantaranya  dengan mengembangkan potensi daerah  dan  

mengembangkan fasilitas-fasilitas pendukung  untuk memajukan 

Kabupaten Grobogan  agar  lebih  dikenal dan  diakui keberadaannya.

I.1.1. Sejarah Perkembangan Mall
Jaman abad pertengahan orang melakukan aktifitas jual beli di 

bawah pohon-pohon yang membentuk deretan-deretan atau garis 

memanjang.Ketika jumlah orang semakin banyak maka jumlah dagangan 

yang diperjual belikan bertambah banyak pula, sesuai dengan 

perkembangan tempat tersebut sehingga pusat perbelanjaan semakin 

luas pula. Perkembangan fisiknyapun menyesuaikan pula dengan 

kebutuhan dan tuntutan masyarakat pada saat itu. Jalan yang semula 

hanya teduhan dari pohon-pohon yang berderet, sudah berubah menjadi 

jalan dan gedung-gedung di sebelah kanan kirinya, seperti pada pasar 

Isfaham Iran yang menutup sesuatu jalan untuk kegiatan perbelanjaan. 
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Namun dengan bertambah majunya teknologi khususnya 

transportasi darat, selain akan berdampak dapat meningkatkan 

pencapaian pada pusat perbelanjaan dengan cepat, juga tempat 

perbelanjaan banyak dipenuhi oleh kendaraan-kendaraan sehingga orang 

merasa tidak nyaman, maka timbul mall dengan suasana tanpa ada 

gangguan kendaraan.

I.1.2. Perkembangan Mall di Eropa

Perkembangan pertama terjadi pada abad ke-19, yakni dengan 

dibangunnya Barton Arcade  di Manchester, yaitu bangunan berlantai 4 

yang mempunyai Arcade, yang merupakan suatu koridor yang bagian 

atasnya ditutup dengan kaca.Borton Arcade merupakan awal mula konsep 

mall dengan pergerakan vertikal yang kemudian diadopsi pada jaman 

modern.Dengan kemajuan jaman dan prinsip perekonomian yang semakin 

meningkat,menyebabkan mahalnya harga properti suatu lahan sehingga 

tidak memungkinkan untuk membangun mall dengan pola linier pada 

suatu wilayah tertentu.Pola dan gaya hidup masyarakat juga 

mempengaruhi konsep pergerakan mall itu sendiri.

I.1.3. Perkembangan Pusat Perdagangan di Kota Purwodadi

Kabupaten Grobogan merupakan salah satu kota transit di Jawa 

Tengah yang menghubungakan kota-kota di pantura dengan kota-kota di 

bagian selatan Jawa Tengah.Selain menjadi kota transit,Kabupaten 

Grobogan juga menjadi kota penghubung perekonomian Kabupaten 

disekitarnya dengan Kota Semarang.Pasar Purwodadi merupakan awal 

pusat perekonomian di Kota Purwodadi.Seiring berjalannya waktu,pusat –

pusat  perdagangan mulai berkembang di sekitar pasar.Untuk jenis mini 

market perkembanganya berada di jalan Letjen R.Suprapto (jalur simpang 

lima ke utara).Jalur ini merupakan jalur penghubung antara pusat kota 

yang terletak di simpang lima dengan pusat pemerintahan yang terletak di 

Alun-alun Utara Kota Purwodadi.
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Dengan meningkatnya jumlah penduduk akan berimbas pada 

meningkatnya kebutuhan hidup sehari-hari.Selain itu dengan 

perkembangan jaman yang semakin maju akan mempengaruhi gaya 

hidup masyarakat.Dengan tingkat perekonomian yang relatif tinggi,pusat-

pusat perbelanjaan di Kota Purwodadi mulai terjadi peningkatan.

I.2. Rumusan Permasalahan 
I.2.1. Permasalahan 
a. Bagaimana merencanakan dan merancang mall agar dapat 

memberikan point of interest Kota Purwodadi.

b. Bagaimana penerapan urban space pada mall agar berintegrasi dan 

seimbang dengan kondisi lingkungan sekitarnya dan sekaligus 

memberikan kenyamanan bagi pejalan kaki.

c. Bagaimana merencanakan ruang kota sebagai tempat berbelanja 

yang nyaman.

I.2.2. Persoalan
a. Mewujudkan dengan adanya mall, diharapkan Kota     Purwodadi 

terkenal keberadaannya. 

b.  Mewujudkan dengan adanya urban space menjadikan  pola sirkulasi 

yang efisien, karena sirkulasi pejalan kaki dan kendaraan 

dipisahkan.

c. Mewujudkan ruang perbelanjaan dengan memperhatikan segala 

bentuk tingkah laku pengunjung.

I.3. Tujuan dan Sasaran 
I.3.1. Tujuan

Menghasilkan konsep perencanaan dan perancangan mall dengan 

pendekatan urban space di Kota Purwodadi.
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I.3.2. Sasaran
Mewujudkan tata lingkungan, tata ruang, aspek kenyamanan 

termal dan utilitas serta struktur yang sesuai, sehingga dapat mewadahi 

bentuk kegiatan berbelanja dalam satu ruang yang melingkupinya.

I.4. Lingkup Pembahasan

I.4.1. Batasan
Perencanaan dan perancangan bangunan di orientasikan untuk 

proses kegiatan berbelanja dengan mempertimbangkan kenyamanan 

pengunjung.

I.4.2. Lingkup Pembahasan.

Pembahasan yang dilakukan diutamakan pada permasalahan 

urban space,konsep mall dan kajian tentang konsep pendukung 

perancangan.

I.5. Keluaran
Konsep awal perancangan mall diharapkan menjadi satu kesatuan 

yang kuat antara urban space dengan bangunan mall itu sendiri. Konsep 

diambil dari hasil studi banding serta dengan mempetimbangkan kondisi di 

Kota Purwodadi.

I.6. Metodologi Pembahasan
Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah pemfokusan 

pada pendekatan interaktif sebagai salah satu upaya untuk penyelesaikan 

desain secara optimal.Adapun metode tersebut adalah sebgai berikut :

1. Pengumpulan Data.

Untuk pengumpulan data, penulis melakukan beberapa opsi

diantaranya survey di lapangan,studi komparasi dan studi literatur.
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2. Analisis Data.

Melakukan penelitian mengenai data-data tersebut kemudian 

melakukan menganalisa.

3. Penyusunan Konsep.

Merupakan tahap konsep dengan menyimpulkan hasil dari analisis 

data-data tersebut.

I.7. Sistematika Pembahasan
Struktur penyajian laporan perancangan mall di Kota Purwodadi 

dengan pendekatan urban space yakni sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Berisi pembahasan mengenai judul, latar belakang, 

permasalahan dan pesoalan, tujuan dan sasaran, batasan dan 

lingkup pembahasan serta konsep awal perencanaan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA
Berisi pembahasan mengenai tinjauan tentang pusat 

perbelanjaan dan juga hal-hal yang terkait didalamnya, termasuk 

perencanaan bangunan mall dan urban space di Puwodadi yang 

diharapkan mampu bersinergi dengan lingkungan di sekitar site. 

BAB III DATA WILAYAH
Berisi pembahasan mengenai kajian dalam memberikan ilustrasi 

kondisi dan data awal baik dari data yang sudah ada maupun 

hasil survey lapangan, dan selanjutnya digunakan sebagai acuan 

perancangan site. 
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BAB IV ANALISIS PENDEKATAN SERTA KONSEP PERENCANAAN 
DAN PERANCANGAN 

Berisi Pembahasan mengenai gagasan perancangan dan konsep 

site,ruang,penampilan arsitektur kota,struktur,interior dan 

pengkondisian ruang dan utiitas.

BAB V KONSEP DAN PROGRAM DASAR PERANCANGAN 
ARSITEKTUR.

Berisi pembahasan konsep dan program dasar perancangan 

disertai penjelasan mengenai lingkup mikro yang terkait dengan 

perancangan mall di Kota Purwodadi serta rancangan strategi 

pembangunan fasilitas mall dari tingkatan mikro hingga makro.


