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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1.  Pengertian Judul 

Judul Dasar-Dasar Program Perencanaan Dan Perancangan Arsitektur  

(DP3A) adalah “UMY Student Palace Apartment Dengan Pendekatan 

Arsitektur Tropis”. Supaya judul yang diangkat bisa lebih jelas, maka dapat 

dijelaskan dengan mengartikan setiap kata, antara lain: 

UMY : Universitas Muhammadiyah Yogyakarta biasa disingkat 

UMY adalah salah satu Universitas swasta di Indonesia yang 

berada di Kabupaten Bantul.  

Student : Student dalam artian Bahasa Indonesia adalah 

murid/mahasiswa, yang dituju dalam judul ini adalah 

mahasiswa. Mahasiswa merupakan orang yang belajar 

diperguruan tinggi (KBBI, 2019). 

Palace :  Palace dalam artian Bahasa Indonesia adalah Istana (KBBI, 

2019). Alasan mengambil istilah kata Palace yang bermakna 

bagi mahasiswa yang bukan hanya berfungsi sebagai tempat 

hunian saja, melainkan terdapat fasilitas yang menunjang 

sebagai tempat refreshing usai jam pelajaran kuliah, fasilitas 

tersebut dapat menampung berbagai aktifitas mahasiswa 

antara lain, gym, studio musik, yoga, audiotarium, dan lain-

lain. 

Apartment :  Merupakan tempat tinggal (terdiri atas kamar duduk, kamar 

tidur, kamar mandi, dapur, dan sebagainya) yang berada pada 

suatu lantai bangunan bertingkat yang besar dan mewah, 

dilengkapi dengan berbagai fasilitas (kolam renang, pusat 

kebugaran, toko, dan sebagainya) (KBBI, 2019). 
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Arsitektur Tropis : Arsitektur tropis merupakan salah satu cabang ilmu 

arsitektur, yang mempelajari tentang arsitektur yang 

berorientasi pada kondisi iklim dan cuaca, pada lokasi di 

manapun massa bangunan atau kelompok bangunan berada, 

serta dampak, tautan ataupun pengaruhnya terhadap 

lingkungan sekitar yang tropis. (Syarif Hidayat, 2012). 

Dari pengertian judul diatas dapat disimpulkan bahwa “UMY Student 

Palace Apartments Dengan Pendekatan Arsitektur Tropis” yang akan 

dibangun diperuntukan untuk mahasiswa Universitas Muhammadiyah 

Yogyakarta dengan fasilitas yang dapat menunjang aktifitas, tidak saja 

aktifitas berhuni tetapi aktifitas rekreasi, penyaluran bakat seni, serta aktivitas 

lain yang menunjang studi mahasiswa dengan menggunakan konsep 

Arsitektur Tropis . 

1.2.  Latar Belakang 

1.2.1. Kondisi Pendidikan 

Ilmu pengetahuan sangatlah penting bagi suatu negara. Khususnya di 

negara berkembang seperti Indonesia. Perkembangan pendidikan di Indonesia saat 

ini sangatlah memprihatinkan. Hal ini dapat dibuktikan dengan data UNESCO 

(2000) tentang peringkat Indeks Pengembangan Manusia (Human Development 

Index), yaitu komposisi dari peringkat pencapaian pendidikan, kesehatan dan 

penghasilan per kepala. Faktanya, indeks pengembangan manusia Indonesia 

semakin menurun. Diantara 174 negara dunia, Indonesia menempati urutan ke-

102 (1996), ke-99 (1997), ke-105 (1998), dan ke-109 (1999) (CNN Indonesia, 

2018). Adapun penyebab turunnya mutu pendidikan di Indonesia salah satu nya 

pada bidang teknologi serta sarana dan prasarana yang menunjang pendidikan. 

Maka dari itu saat ini sangatlah penting meningkatkan sarana dan prasarana 

pendidikan di berbagai daerah di Indonesia, salah satunya di Daerah Istimewa 

Yogyakarta.  

Sarana dan prasarana yang menunjang pendidikan salah satunya di 

kawasan unversitas sangatlah penting. Hal ini dapat dilihat dari perkembangan 

mahasiswa di seluruh universitas di Indonesia sangatlah pesat, khususnya bagi 
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mahasiswa yang berasal dari luar daerah. Melihat dari hal tersebut penyediaan 

tempat hunian sangatlah penting bagi suatu universitas.  

Lokasi perancangan ini berada di provinsi Yogyakarta, tepatnya di 

Kabupaten Bantul. Kabupaten ini berbatasan dengan Kota 

Yogyakarta dan Kabupaten Sleman di utara, Kabupaten Gunung Kidul di 

timur, Samudra Hindia di selatan, serta Kabupaten Kulon Progo di barat. Di 

Bantul terdapat Universitas yang cukup terkenal di Indonesia, yaitu Universitas 

Muhammadiyah Yogyakarta (UMY). Lokasi site terletak di Kecamatan Kasihan, 

dan tidak jauh dari sportarium UMY.  

Dalam hal sarana dan prasarana di kampus UMY sudah baik, tetapi dari 

pihak kampus UMY akan akan meningkatkan infrastruktur. Saat ini sarana dan 

prasarana dikampus UMY memang masih kuang seperti halnya jalur difabel, akan 

tetapi dengan adanya keinginan untuk meningkatkan segi infrastruktur maka 

pihak kampus UMY memiliki rencana jangka panjang untuk mendirikan 

apartemen mahasiswa UMY. Hal ini dapat dilihat dari kutipan BHP UMY (2017): 

“Objek wisata Pantai Parangtritis terdapat di wilayah kabupaten ini. 

UMY akan melanjutkan kemitraannya dengan Cisco dan Packet 

Systems Indonesia untuk menambah access point pada 15% area 

kampus yang masih belum memiliki jaringan yang kuat. Dengan 

demikian, UMY akan memiliki koneksi jaringan yang handal di seluruh 

area kampus, outdoor maupun indoor. Selain itu, UMY memiliki 

rencana jangka panjang untuk mendirikan gedung apartemen untuk 

akomodasi mahasiswa. UMY dapat memanfaatkan kolaborasi positif 

tersebut untuk menyediakan infrastruktur teknologi bagi gedung 

apartemen yang akan dibangun.” 

Bantul adalah salah satu daerah di DIY yang memiliki potensi pendidikan 

khususnya untuk perguruan tinggi. Di Bantul sendiri saat ini sedang 

meningkatkan sarana dan prasarana salah satunya apartemen mahasiswa. 

Perguruan yang dekat dengan UMY adalah Alma Ata Yogyakarta. Perkembangan 

calon mahasiswa di UMY setiap tahunnya terus meningkat. Hal ini dapat dilihat 

dari 3 tahun terakhir jumlah mahasiswa UMY terus meningkat. 

 

 

 

 

https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Yogyakarta
https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Yogyakarta
https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Sleman
https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Gunung_Kidul
https://id.wikipedia.org/wiki/Samudra_Hindia
https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Kulon_Progo
https://id.wikipedia.org/wiki/Parangtritis
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Tabel 1. 1 Perkembangan Mahasiswa dari Tahun 2016-2018. 

Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 

4600 

mahasiswa 

5300 

mahasiswa 

5374 

mahasiswa 

Sumber: BHP UMY, 2016, 2017, 2018. 

Dari sumber-sumber diatas, UMY memiliki peminat yang cukup banyak. 

Maka dari itu potensi untuk meningkatkan sarana dan prasarana dengan membuat 

apartemen sangat kuat. 

1.2.2. Kondisi Lingkungan 

Perkembangan lingkungan saat ini terutama di Indonesia dapat dikatakan 

menurun. Hal ini dapat dilihat dari faktor jumlah pertumbuhan penduduk yang 

makin meningkat setiap tahunnya. Berdasarkan proyeksi Badan Perencanaan 

Pembangunan Nasional (Bappenas) 2013 jumlah penduduk Indonesia pada 2018 

mencapai 265 juta jiwa. Jumlah tersebut terdiri dari 133,17 juta jiwa laki-laki dan 

131,88 juta jiwa perempuan. Hal ini dapat berdampak dengan melebarnya hunian 

yang ada di negara kita ini. Faktor lainnya adalah dari iklim yang semakin tahun 

semakin berubah-ubah. Indonesia adalah salah satu paru-paru dunia, dapat dilihat 

dari masih banyaknya lingkungan alami di berbagai daerah di Indonesia yang 

ditunjang dengan iklim tropis.  

Tetapi saat ini faktanya Indonesia memiliki permasalahan dalam hal 

pemanasan global. Dampak dari pemanasan global adalah meningkatnya suhu 

bumi dan berkurangnya kadar oksigen. Pencegahan dari pemanasan global dapat 

dimulai dari sekarang salah satunya menerapkan konsep arsitektur tropis pada 

bangunan. Khususnya di negara kita memiliki iklim tropis, yang sangat cocok 

untuk menerepkan pencegahan pemanasan global di daerah-daerah di Indonesia 

salah satunya di Yogyakarta.  

Kondisi lingkungan kampus UMY saat ini sudah mengusung konsep 

Green Building di beberapa gedung salah satunya Gedung Admisi ini akan 

menerapkan 4 hal yang dapat mengkonservasi energi, yaitu; Tata udara dengan 

mengunakan pendingin ruangan terpusat dengan teknologi VRV (Variable 

Refrigerant Volume); Pencahayaan dengan mengunakan lampu LED; Daur ulang 

https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2018/01/12/berapa-jumlah-penduduk-indonesia
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limbah air; dan Penggunaan kaca dengan emisi. Dengan mengusung konsep 

tersebut kampus UMY sudah mendapatkan penghargaan Green Building campus 

oleh Indonesia Green Award (IGA) tahun 2014. 

Dari pernyataan-pernyataan dan permasalahan diatas maka untuk 

memenuhi penyusunan DP3A ini mengambil judul UMY Student Palace 

Apartments dengan pendekatan Arsitektur Tropis, karena arsitektur tropis 

adalah salah satu dari cabang pengembangan dari Green Building, yang 

diharapkan menjadi solusi dalam permasalahan yang ada di Indonesia dan untuk 

kenyamanan mahasiswa itu sendiri.  

1.3.  Rumusan Permasalahan 

A. Bagaimana mencari dan menetukan lokasi site untuk apartemen 

mahasiswa UMY ? 

B. Bagaimana merancang apartemen dan fasilitas bagi mahasiswa 

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dengan konsep arsitektur tropis? 

1.4. Tujuan dan Sasaran 

A. Tujuan 

1) Mengetahui bagaimana menentukan site untuk apartemen mahasiswa 

UMY 

2) Mengolah site yang sudah terpilih dengan konsep asitektur tropis  

3) Merancang bangunan apartemen dengan konsep arsitektur tropis 

4) Mempermudah mahasiswa UMY yang bukan dari daerah Yogyakarta 

dalam mencari tempat tinggal yang nyaman dan mudah dijangkau 

untuk menempuh jenjang pendidikan  

B. Sasaran 

Mengembangkan sarana dan prasarana UMY dalam bentuk hunian 

mahasiswa dengan menggunakan konsep Arsitektur Tropis, dan mengembangkan 

sarana prasarana yang diperuntukan untuk mahasiswa di kabupaten Bantul berupa 

apartemen mahasiswa. 

1.5. Keluaran/Desain Yang Dihasilkan 

Desain yang akan di hasilkan adalah apartemen dan lansekap dari 

apartemen yang akan menunjang perancangan bangunan ini. 
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1.6. Lingkup Pembahasan 

Agar dalam penyusunan DP3A (Dasar Perencenaan dan Perancangan 

Arsitektur) ini memiliki arah yang jelas, maka perlu adanya lingkup pembahasan, 

antara lain:  

a. Penataan massa, ruang, dan zonifikasi pada bangunan 

b. Penerapan konsep arsitektur tropis pada bangunan 

c. Desain bangunan, fasilitas, dan lansekap  

1.7. Metode Pembahasan  

Metode pembahasan yang digunakanan padan DP3A ini adalah: 

a. Studi Literatur 

Melakukan penelusuran terhadap sumber yang sudah ada untuk mendapatkan 

berbagai standarisasi dan perilaku pengguna fasilitas umum taman kota. Sumber 

yang diperoleh dapat digunakan untuk memperkuat data sebagai dasar penelitian 

pada objek yang telah ditentukan. 

b. Pengumpulan Data 

1. Observasi  

Yaitu dilakukan untuk mengumpulkan data yang sesuai dengan sifat 

penulis. Karena pengamatan ini secara langsung atau disebut pengematan 

terlibat dimana penulis juga menjadi alat dalam penyusunan DP3A (Dasar 

Perencenaan dan Perancangan Arsitektur)  ini, sehingga penulis mencari 

data sendiri dengan terjun langsung ke objek yang telah ditentukan.  

2. Wawancara  

Yaitu dengan mengadakan Tanya jawab secara langsung kepada 

pengelola/pengurus UMY dan wawancara pada masyarakat sekitar 

kawasan site. 

3. Metode Analisa Data 

Analisis data bertujuan untuk mengetahui permasalahan yang muncul 

dan menyocokkan dengan standar yang ada. Hal ini bertujuan untuk 

mengolah data dan mengubahnya sesuai standar yang ada dan dapat 

diambil kesimpulan berdasarkan data yang diperoleh. Berikut tahapan-

tahapan menganalisis data: 
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a. Mencari dan mengambil data secara objektif sesuai dengan observasi 

di lapangan. 

b. Mereduksi data dan mengidentifikasi setiap pernyataan berdasarkan 

variabel dari objek. 

c. Menyajikan data yang diperoleh kemudian menarik kesimpulan dan 

mengambil tindakan. 

1.8. Sistematika Penulisan 

BAB I: PENDAHULUAN 

Pada bab ini berisi mengenai latar belakang penulis melakukan penyusunan 

rumusan permasalahan yang dibahas, tujuan dari kegiatan, manfaat yang 

diperoleh dari disusunnya untuk waktu yang akan datang,  ruang lingkup yang 

digunakan untuk membatasi, dan sistematika DP3A (Dasar Perencenaan dan 

Perancangan Arsitektur). 

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA 

Pada bab ini berisi mengenai literatur yang mendukung dalam penyusunan DP3A 

(Dasar Perencenaan dan Perancangan Arsitektur). Literatur yang digunakan pada 

penelitian ini antara lain tinjauan apartemen yang berkonsep Arsitektur Tropis. 

BAB III: GAMBARAN UMUM LOKASI 

Pada bab ini berisi pembahasan tentang lokasi objek/data fisik, data non fisik dan 

gagasan perancangan. 

BAB IV: ANALISIS PENDEKATAN DAN KONSEP PERENCANAAN 

DAN PERANCANGAN 

Pada bab ini akan membahas mengenai analisis konsep yang meliputi: ruang, 

massa, tampilan arsitektur, struktur dan ulitilas, serta penekanan arsitektur. 

DAFTAR PUSTAKA 

Daftar pustaka berisikan tentang sumber pustaka yang digunakan sebagai 

penuliasan bab-bab sebelumnya. Untuk setiap pustaka yang dirujuk dalam naskah 

harus muncul dalam daftar pustaka. 

 


