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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1. Pasar  

Pasar merupakan salah satu dari berbagai sistem, institusi, prosedur, 

hubungan sosial, tempat bertatap antara penjual dan pembeli, jasa dan tenaga 

kerja dengan imbalan uang. Barang dan jasa yang dijual menggunakan alat 

pembayaran yang sah seperti uang. Kegiatan ini merupakan bagian dari roda 

ekonomi. Persaingan sangat penting dalam pasar dan memisahkan pasar 

dari perdagangan. Dua orang mungkin melakukan perdagangan, tetapi 

dibutuhkan setidaknya tiga orang untuk memiliki pasar, sehingga ada 

persaingan pada setidaknya satu dari dua belah pihak (Pindyck, Robert S, dan 

Daniel L. Rubinfeld, 2012). 

Pasar merupakan kumpulan dari masyarakat yang memiliki tujuan 

mendapatkan rasa puas. Kepuasan tersebut berasal dari pengeluaran uang 

untuk ditukar dengan barang yang mereka inginkan (Stanton, 2019).  Menurut 

jenis barang yang diperjualbelikan dengan pertimbangan itu ditentukan jenis 

pasar menurut fisiknya, waktu, barang yang diperjualbelikan, luas 

kegiatannya, dan bentuknya (Perda Surakarta No 5, 2011).  

2.1.1. Jenis – jenis pasar menurut fisiknya  

a. Pasar konkrit  

Pasar Konkrit (pasar nyata) adalah penjual dan pembeli saling 

bertemu untuk melakukan kegiatan transaksi jual beli. Barang-

barang yang diperjualbelikan di pasar ini merupakan berbagai 

jenis barang yang terdapat di tempat tersebut. Contohnya pasar 

konkrit yaitu pasar tradisional, supermarket, dan swalayan 

(Muryati, 2007). 

https://id.wikipedia.org/wiki/Perdagangan
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Ciri-ciri pasar kongkrit (pasar nyata) adalah : 

- Barang yang dijual sudah di tempat. 

- Penjual dan pembeli bertemu secara langsung. 

- Memerlukanruang untuk menyimpan barang. 

- Barang yang dibeli dapat langsung dibawa pulang. 

- Barang yang dijual biasanya berupa barang kebutuhan pokok. 

 

b. Pasar tradisional 

 

Pasar tradisional adalah pasar yang didirikan dan dikelola oleh 

Pemerintah daerah, swasta, BUMN, dan BUMD yang merupakan 

kerja sama dengan swasta berupalahan usaha yang berupa toko, 

kios, los, dan tenda yang dimiliki oleh pedagang kecil, koperasi 

dengan usaha skala kecil, modal kecil yang melalui proses jual 

beli barang dagangan dengan tawar menawar (Peraturan Daerah 

Bandung No 20, 2009). 

 

c. Pasar modern 

 

Pasar modern adalah pasar yang didirikan oleh  pemerintah, 

swasta, dan koperasi yang dikelola secara modern. Pasar modern 

menawarkan barang suatu kebutuhan sehari-hari dan barang lain 

yang memiliki ketahanan lama. Modal usaha yang dikelola oleh 

pedagang jumlahnya besar. Kenyamanan berbelanja bagi pembeli 

sangat diutamakan, biasanya penjual memasang label harga pada 

setiap barang. Contoh pasar modern antara lain plaza, 

supermarket, hypermart, dan shopping centre (Peraturan Daerah 

Bandung No 20, 2009). Berdasarkan jumlah barang yang dijual 

berikut adalah macam-macam pasar modern : 
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- Pasar eceran 

Pasar eceran merupakan tempat usaha perdagangan yang 

menjual barang dalam jumlah tidak besar contohnya yaitu toko-

toko kelontong, pedagang kaki lima, dan pedagang asongan. 

- Pasar grosir 

Pasar grosir merupakan usaha dagang yang menjual barang 

dalam jumlah besar. Pasar grosir dimiliki oleh pedagang besar dan 

pembelinya pedagang eceran contohnya yaitu pusat grosir  

- Pasar abstrak  

     Pasar abstrak merupakan pasar online yang pembeli dan 

penjualnya tidak bertemu secara langsung melainkan dengan 

cara pesan melalui telepon maupun pesan online, barang yang 

diperjualkan kasat mata tetapi biasanya di tawarkan 

melalui brosur dan iklan. Contoh yaitu E-Commerce  (Muryati, 

2007). 

2.1.2. Menurut Waktu Penyelenggaraannya 

a. Pasar harian merupakan pasar yang dilakukan setiap hari. Pasar 

harian terdapat di desa dan kota. 

b. Pasar mingguan merupakan pasar yang dilaksanakan seminggu 

sekali. Biasanya pasar ini diadakan di perkotaan. Contoh : acara car 

free day. 

c. Pasar bulanan merupakan pasar yang dilakukan setiap sebulan sekali.  

d. Pasar tahunan merupakan pasar yang diadakan setahun sekali. 

Contohnya yaitu pasar malam sekaten yang diadakan menjelang 

https://id.wikipedia.org/wiki/Brosur
https://id.wikipedia.org/wiki/Bulan
https://id.wikipedia.org/wiki/Tahun
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maulid Nabi Muhammad SAW dan pasar ramadhan pada bulan 

ramadhan.  

e. Pasar temporer merupakan pasar yang diadakan oleh 

organisasi/instansi di acara tertentu, atau tidak tetap seperti bazar dan 

pameran. 

 

2.1.3. Menurut barang yang diperjualbelikan 

  Berdasarkan jenisnya barang yang diperjual belikan, terdapat 2 jenis 

pasar yaitu : 

a.  Pasar barang konsumsi merupakan pasar yang menjual barang- 

barang konsumsi untuk memenuhi kebutuhan manusia. 

b. Pasar sumber daya produksi adalah pasar yang menjual faktor-

faktor produksi seperti tenaga kerja, tenaga ahli, mesin-mesin dan 

tanah.  

2.1.4.  Fasilitas pasar  

 

Sebuah pasar memiliki dua komponen penting yakni komponen 

utama dan penunjang yang berguna untuk menjalankan peran 

sebuah pasar. 

1. Komponen utama sebuah pasar meliputi,  

a. Lahan  

Sebuah bangunan dapat berdiri megah karena adanya 

sebuah lahan yang memadahi untuk membangun sebuah 

bangunan. Lahan mencakup seluruh komponen biosfer 

yang dapat dianggap tetap atau bersifat siklus yang berada 

di atas dan di bawah wilayah tersebut (Brinkman dan 

Smiyth, 1973). 
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b. Kios 

Sebuah tempat tetap pada sebuah pasar yang memiliki 

atap dan dipisah antara satu dengan yang lainnya dengan 

pemisah mulai dari lantai sampai dengan langit – langit 

yang dipergunakan untuk usaha berjualan (Pann, 2019). 

c. Jaringan listrik  

Merupakan jaringan dari berbagai elemen listrik pasif 

seperti resistor, kapasitor, induktor, transformator, sumber 

tegangan, sumber arus, dan saklar sebagai sumber 

penerangan dan energi pada kios, koridor, serta ruang-

ruang yang terdapat pada pasar 

(wordpress.com/pengertian-jaringan-listrik, 2020). 

d. Drainase  

Merupakan sarana pembuangan air secara alami atau 

buatan dari permukaan atau bawah permukaan dari suatu 

tempat. Pembuangan ini dapat dilakukan dengan 

mengalirkan, menguras, membuang, atau mengalihkan air 

ke riol kota. 

e.  Sarana parkir  

Sebuah tempat untuk meletakkan kendaraan baik 

mobil maupun sepeda motor. 

f. Kantor pengelola  

Sebuah tempat atau ruangan untuk ruang kerja 

pengelola pasar. 

g. Sarana ibadah  

Tempat untuk ibadah umat muslim yaitu ibadah sholat. 

h. Toilet  

Tempat untuk membuang urin dan feses. 
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i. Sarana keamanan dan kenyamanan 

Berguna untuk menjaga keamanan dan kenyamanan 

bangunan. 

j. Sarana kebersihan  

Wajib ada dalam sebuah bangunan agar bangunan 

tetap terjaga kebersihannya. 

k. Sarana kebutuhan khusus 

Sarana ini sangat dibutuhkan untuk penyandang cacat 

atau berkebutuhan khusus, sarana ini berupa ramp dan 

elevator (lift). 

l. Hydrant  

Hydrant merupakan sistem proteksi kebakaran utama 

pada sebuah bangunan berupa kotak merah berisi pipa 

merah yang mengeluarkan air dengan kekuatan tinggi.  

m. Akses pencapaian masuk dan keluar  

Bangunan harus memiliki akses untuk masuk dan keluar.  

2. Komponen pendukung meliputi : 

a. Jaringan telekomunikasi 

b. Gudang  

c. Pintu darurat  

d. Pos keamanan 

e. Transportasi vertikal / horizontal  

f. Ruang terbuka hijau  

g. Loading dock  

h. Tempat parkir 
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2.1.6. Standar Pasar 

- Pencapaian  

Akses jalan masuk gedung, pedestrian, mobil dan motor, 

serta mobil box sebaiknya terpisah dan dekat dengan jalur bis 

kota dan kereta api.  

- Penataan pola sirkulasi barang dan manusia  

Penataan sirkulasi sebaiknya dibuat dengan point of 

interest sehingga tidak menyebabkan penumpukan 

pengunjung dan  terhambatnya sirkulasi. Pola sirkulasi dibagi 

menjadi 3 jenis, yaitu pola linear, radial, dan network. Berikut 

adalah penjelasannya : 

a. Pola linear 

Pola linier merupakan jalan yang lurus sehingga dapat 

menjadi unsur pembentuk utama deretan ruang. Tipe 

ruang ini teratur dan lurus (Helena, Hapsari, 2010). 

 
Gambar 2.1. pola linear 

Sumber : https://www.arsitur.com/2017/11/pengertian-dan-organisasi-ruang-dalam.html, 

2007 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.arsitur.com/2017/11/pengertian-dan-organisasi-ruang-dalam.html
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b. Pola radial 

Tipe ruang radial merupakan pengembangan dari pola 

linear perbedaannya pada tipe ini punggung saling 

berhadapan sehingga muka mengarah keluar dan tidak ada 

akses masuk untuk ke dalam. Pada jenis tipe radial harus 

menentukan satu kegunaan ruang yang akan dijadikan 

point of view penghuni dan ruang-ruang yang memiliki 

kegunaan lain akan selalu memusatkan pada ruang yang 

dijadikan sebagai pusat berkumpul (Helena, Hapsari, 

2010). 

 
Gambar 2.2. pola radial 

Sumber : https://www.arsitur.com/2017/11/pengertian-dan-organisasi-ruang-dalam.html, 

2007 

 

c. Pola Network  

Pola yang memiliki beberapa jalur yang saling 

menghubungkan pada tiap titik terpadu di dalam sebuah 

ruang (Helena, Hapsari, 2010). 

 
Gambar 2.3. pola network 

Sumber : Helena-hapsari, 2010 

 

 

 

https://www.arsitur.com/2017/11/pengertian-dan-organisasi-ruang-dalam.html
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b. Standar Lebar Ideal Koridor 

Koridor pasar merupakan jalur atau lorong yang 

menghubungkan antar kios pada sebuah pasar. Koridor utama 

merupakan jalan utama dari luar pasar. Berikut merupakan 

beberapa standar ruang koridor menurut Neufert, 1996 : 

 

a. Berdiri  

 

Gambar 2.4. Ukuran tubuh berdiri 

Sumber : Neufert, 1996 

 

1. Posisi tubuh membungkuk membutuhkan ukuran lebar 

875 mm dan tinggi 1375 mm. 

2. Posisi tubuh condong ke depan membutuhkan ukuran 

lebar 625 mm. 

3. Posisi tubuh berdiri menyamping membutuhkan ukuran 

lebar 300 mm. 

4. Posisi tubuh berdiri dengan satu tangan menyentuh 

kepala dan satu tangan menyentuh pinggul ukuran lebar 

875 mm. 

5. Posisi tubuh berdiri menyamping dengan satu tangan 

lurus ke depan membentuk sudut 90˚, ukuran lebar 875 

mm dan tinggi 1750 mm. 

6. Posisi tubuh berdiri dengan satu tangan lurus ke samping 

membentuk sudut 90˚, ukuran lebar 1125 mm.  
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b. Kebutuhan tempat diantara dinding ( sirkulasi 

koridor) 

 

Gambar 2.5. Ukuran tubuh berada di koridor 

Sumber : Neufert, 1996 

 

1. Posisi tubuh berdiri tegak membutuhkan ukuran lebar 

625 mm. 

2. Posisi tubuh berdiri dengan kedua siku membuka 

kesamping dan kaki membuka ke samping 

membutuhkan ukuran 875 mm. 

3. Posisi tubuh tegak berdiri dengan dua orang, orang yang 

satu menyamping dan orang yang satunya lurus kedepan 

membutuhkan ukuran 1000 mm. 

4. Posisi tubuh berdiri dengan dua gaya berdiri, orang 

pertama dengan gaya berdiri namun membuka kakinya 

dan orang kedua tegak lurus dengan kaki yang merapat 

yang membutuhkan ukuran 1150 mm. 

5. Terdapat tiga orang berdiri dan ada salah satu orang 

berdiri dengan gaya kaki rapat diantara orang yang 

membuka kakinya, maka membutuhkan ukuran 1700 

mm. 

6. Terdapat empat orang sedang berdiri dengan gaya yang 

berbeda-beda pada masing-masing orang, maka 

membutuhkan ukuran 2250 mm. 

 



 
 

19 
 

c.  Standar kios  

Kios merupakan bangunan tetap maupun tidak tetap, 

didirikan bagian dari los dan dibatasi dengan sekat. Standar 

dimensi kios yang ideal untuk pedagang meletakkan dan 

menyimpan barang dagangannya adalah 3 x 3 m dan untuk los 

kurang lebih 2 x1,5 m (Peraturan Daerah Bandung No 20, 

2009). 

d.  Standar ruang pengelola  

Sebuah pasar pasti memiliki ruang khusus untuk 

pengelola pasar yang sudah memiliki standar ukuran atau 

besaran ruang, berikut adalah kebutuhan ruang untuk 

pengelola pasar.  

Tabel 2.1. besaran ruang pengelola pasar 

No Ruang Standar / m² 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

Kepala dinas  

Sub. Bagian TU 

Bag. Kepegawaian 

Bag. Keuangan  

Seksi pendapatan pasar 

Seksi pengawasan los  

Seksi keamanan dan ketertiban 

Seksi kebersihan dan perawatan 

Seksi penempatan 

Seksi pengiriman  

Ruang arsip 

Ruang komputer 

KM/MCK 

16 

8 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

2 

4 

9 

9 

8 

(sumber : Hasan, 2004) 

 

2.1.7.  Standar ruang fasilitas pendukung 

Sebuah bangunan tanpa adanya fasilitas pendukung maka 

tidak akan sempurna, karena fasilitas pendukung ini sangat 
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membantu pengguna bangunan dalam segala aktivitas. Berikut 

adalah standar besaran ruang untuk fasilitas pendukung.  

Tabel 2.2. besaran ruang fasilitas pendukung 

No Ruang Standar / m² 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

Parkir mobil  

Parkir motor 

Masjid / mushola 

Bank  

Food court  

Pos kesehatan  

Pos keamanan 

MCK / KM 

Shaft sampah 

Gudang  

Tempat sampah  

750m² 

250m² 

150m² 

36m² 

36m² 

36m² 

12m² 

6m² 

3m² 

150m² 

12m² 

(sumber : Hasan, 2004) 

 

-  Standar kenyamanan termal  

Menurut ASHRAE (American society of heating, 

refrigerating and air conditioning engineers, 1989), 

kenyamanan termal merupakan situasi dimana manusia 

merasakan kenyamanan dengan suhu temperatur 

lingkungannya atau tidak merasakan temperatur udara terlalu 

panas maupun terlalu dingin (ASHRAE, 1989). Penghawaan 

alami adalah kenyamanan termal yang secara umum bahwa 

angin memiliki arah yang dipengaruhi iklim makro. Angin di 

wilayah Indonesia memiliki arah alir dari arah Tenggara ke 

Barat Daya. Terdapat teori perletakan bentuk bangunan yang 

didesain berseling-seling hingga aliran angin dapat lebih 

lancar tanpa tertutupi salah satu bangunan atau memiliki 

bentuk yang menyudut. Maka harus dirancang secara detail 

arsitektur agar menciptakan bukaan yang mampu menangkap 
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arah angin tersebut. Sirip-sirip yang diletakkan vertikal di 

samping jendela akan dengan mudah menangkap angin dan 

mengalirkannya ke dalam ruang hingga tercapai kesejukan. 

Dalam satu ruang minimal perlu diletakkan dua jendela 

dalam posisi yang berjauhan agar terjadi ventilasi silang atau 

cross ventilation (Kriya, 2015).  

 

 

Gambar 2.6. Letak orientasi bangunan terhadap arah angin  
Sumber : Annarita, 2012 

 

 

 

-  Standar kenyamanan visual  

 

Kenyamanan visual ditentukan oleh layaknya terhadap 

kuat penerangan di dalam ruangan dengan satuan Lux. Pada 

siang hari secara alami telah menyediakan matahari sebagai 

sumber penerangan dengan kapasitas 100.000 lux, apabila 

langit sangat cerah (Szokolay, 2004).  

Di Indonesia merupakan daerah garis khatulistiwa langit 

sering terdapat awan, sehingga terang langit pada bidang 

datar di lapangan terbuka sesuai SNI ditentukan sebesar 

10.000 Lux. Namun, pada malam hari hanya didapat 
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penerangan > 0,1 Lux. Menurut SNI 03-6197 2011, Pasar 

tekstil merupakan tempat pamer pakaian yang membutuhkan 

penerangan maksimal 100-150 lux. Perencanaan 

pencahayaan alami siang hari pada daerah beriklim tropis 

lembab, harus diperhatikan ketentuan berikut: 

1. Memaksimalkan pemanfaatan cahaya alami di siang hari 

dari terang langit. 

2. Mengurangi masuknya radiasi matahari langsung ke 

dalam ruangan semaksimal mungkin, dengan tetap 

memperhatikan optimalisasi pemanfaatan cahaya alami 

dari terang langit. 

3. Pencahayaan alami siang hari dalam bangunan gedung 

harus memenuhi ketentuan SNI 03-2396-1991 tentang 

“tata cara perancangan pencahayaan alami siang hari 

untuk rumah dan gedung” dan SNI 03-0000-2001, berupa 

standar tentang “tata cara perancangan system 

pencahayaan alami pada bangunan gedung”. 

 

-  Standar aksesibilitas  

Aksesibilitas merupakan fasilitas yang disediakan bagi 

semua orang khususnya penyandang disabilitas dan lansia 

untuk memudahkan dalam kegiatan sehari-hari baik diluar 

maupun di dalam gedung  (peraturan mentri PU nomor 30, 

2006). Dalam merencanakan dan melaksanakan 

pembangunan sebuah gedung dan lingkungan maka harus 

dilengkapi dengan penyediaan aksesibilitas serta wajib 

memenuhi persyaratan aksesibilitas. Persyaratan teknis 
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aksesibilitas pada bangunan gedung dan lingkungan 

meliputi: 

a. Jalur pedestrian  

Jalur pedestrian yaitu jalur yang digunakan untuk 

berjalan kaki atau berkursi roda bagi penyandang 

disabilitas secara mandiri yang dirancang berdasarkan 

kebutuhan orang untuk bergerak aman, mudah, nyaman 

dan tanpa hambatan. 

Syarat jalur pedestrian menurut peraturan mentri PU 

Nomor 30 tahun 2006 sebagai berikut : 

1. Permukaan jalan harus stabil, kuat, tahan cuaca, dan 

memiliki tekstur halus tetapi tidak licin. Hindari 

sambungan atau gundukan di permukaan. Jika 

terpaksa ada, tingginya harus maksimal 1,25 cm. 

Apabila menggunakan karpet, maka bagian tepinya 

harus dengan konstruksi yang permanen.  

2. Perbandingan kemiringan maksimal adalah 1:8 dan 

pada setiap jarak maksimal 900 cm diharuskan 

terdapat bagian yang datar minimal 120 cm. 

3. Terutama digunakan untuk membantu pengguna 

jalan penyandang disabilitas dengan menyediakan 

tempat duduk santai di bagian tepi.  

4.  Lebar minimum jalur pedestrian adalah 1,20 m 

untuk jalur searah dan 1,60 m untuk dua arah. Jalur 

pedestrian harus bebas dari pohon, tiang rambu-

rambu, lubang drainase/gorong-gorong dan sesuatu 

yang menghalangi.  
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Gambar 2.7. standar ukuran pedestrian 

Sumber : peraturan mentri PU nomor 30, 2006 

 

b. Ramp  

Ram adalah jalur sirkulasi yang memiliki bidang 

dengan kemiringan tertentu dan juga sebagai alternatif 

bagi orang yang tidak dapat menggunakan tangga 

(peraturan mentri nomor 468, 1998). 

 

 

Gambar 2.8. standar ukuran ramp  

Sumber : neufert, 1996 

Syarat-syarat ramp : 

 

1. Kemiringan suatu ramp di dalam bangunan 

maksimal 7˚ sedangkan kemiringan suatu ramp 

yang ada di luar banguan maksimum 6˚ 

2. Panjang mendatar dari suatu ramp (dengan 

kemiringan 7˚) maksimal 900 cm. Panjang ramp 

dengan kemiringan yang lebih rendah dapat lebih 

panjang.  
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3. Lebar minimal dari ramp adalah 95 cm tanpa tepi 

pengaman dan 1,20 m dengan tepi pengaman.  

4. Bordes pada awalan atau akhiran dari suatu ramp 

harus terbebas dan datar sehingga memungkinkan 

sekurang-kurangnya untuk memutar kursi roda 

dengan ukuran minimum 1,60 m.  

 

 

 

Gambar 2.9. standar ukuran ramp  
Sumber : peraturan mentri PU nomor 30, 2006 

Min 120 cm 

Min 120 cm 

Max 900 cm 

Min 185 cm 

Min 120 cm Min 160 cm 
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Gambar 2.10. standar ukuran ramp  

Sumber : peraturan mentri PU nomor 30, 2006 

 

 

c. Tangga  

Yaitu fasilitas bagi pergerakan vertikal yang dirancang 

dengan mempertimbangkan ukuran dan kemiringan 

pijakan dan tanjakan dengan lebar yang memadai. 

Berikut adalah syarat-syarat tangga yang harus dibuat 

menurut peraturan mentri pekerjaan umum: 

1. Harus mempunyai dimensi pijakan dan tanjakan 

yang berukuran seragam. 

2. Harus memiliki kemiringan tangga kurang dari 60° 

3. Tidak terdapat tanjakan yang berlubang yang dapat 

membahayakan pengguna tangga. 

4. Harus dilengkapi dengan pegangan rambat 

(handrail) minimum pada salah satu sisi tangga. 

5. Pegangan rambat harus mudah dipegang dengan 

ketinggian 65 - 80 cm dari lantai, terbebas dari 

elemen konstruksi yang mengganggu, dan bagian 
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ujungnya harus bulat atau dibelokkan dengan baik 

ke arah lantai, dinding atau tiang. 

6. Pegangan rambat harus ditambah panjangnya pada 

bagian ujung-ujungnya (puncak dan bagian bawah) 

dengan 30 cm. 

7. Untuk tangga yang terletak di luar bangunan, harus 

dirancang sehingga tidak ada air hujan yang 

menggenang pada lantainya. 

 

 

Gambar 2.11. standar ukuran tangga 
Sumber : peraturan mentri PU nomor 30, 2006 

 

Pada sebuah tangga terdapat peraturan yang menetapkan 

desain tangga agar para pengguna aman dalam 

menggunakan tangga. Berikut adalah penjelasannya : 
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Gambar 2.12. standar keamanan tangga 
Sumber : peraturan mentri PU nomor 30, 2006 

 

Gambar di atas dapat di jelaskan standar agar tangga 

didesain dengan benar. Bagian pinggiran tangga tidak boleh 

melebihi 4 cm karena dapat membahayakan kaki pengguna.  

2.2.  Evaluasi Purna Huni (EPH) 

 

Merupakan suatu kegiatan peninjauan atau pengkajian kembali terhadap 

bangunan atau lingkungan binaan yang telah dihuni dalam jangka waktu yang 

lama (Soedibyo, 1989). Ada beberapa aspek yang diantaranya adalah aspek 

fungsional dan aspek teknis.   

1. Aspek fungsional menyangkut tentang aspek sebuah bangunan yang 

menyokong aktivitas pengguna dengan segala atributnya, terdiri dari : 

a. Pengelelompokan fungsi adalah menyangkut konsep pemisahan 

fungsi apa saja yang berlangsung dalam satu lingkungan binaan. Hal 

ini juga berkesinambungan dengan fungsi dan setting fisik di 

dalamnya, jenis kegiatan yang berlangsung, pola aktivitas, serta 

bagaimana pengguna memanfaatkan ruangnya (Soedibyo, 1989). 

b. Sirkulasi yaitu menyangkut hal-hal yang berhubungan dengan 

apakah ada kesalahan dalam elemen sirkulasi yang menyebabkan 

ada daerah yang terlalu sepi dan ada daerah yang terlalu padat, 
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bahkan beberapa daerah yang tak tergunakan sama sekali (Soedibyo, 

1989). 

c. Faktor manusia yaitu merujuk pada standar ataupun kesesuaian 

dengan kondisi yang terjadi, hal yang diperhatikan adalah 

kelengkapan fasilitas ruang dan ukuran-ukuran ruang ataupun 

elemen ruang terhadap pengguna yang berhubungan dengan standar 

(Soedibyo, 1989).   

2. Aspek teknis merupakan aspek yang berhubungan dengan teknis 

bangunan atau lingkungan binaan yang berhubungan dengan kondisi 

fisiknya. Penjelasannya meliputi :  

a. Keamanan dalam ruang dapat mencakup segala hal yang 

berhubungan dengan keselamatan dari pengguna ruang dari bahaya 

kejahatan atau kriminalitas (Preiser, 1988) 

b. Kesehatan dalam ruang yang berada pada pada ruang terbuka publik 

berhubungan dengan bagaimana sebuah ruang dapat membuat 

pengguna didalamnya tidak mengalami sakit fisik dan terganggu 

inderanya baik itu visual, penciuman, maupun pendengaran (Preiser, 

1988). 

c. Keselamatan dalam ruang berhubungan suatu keadaan aman, dalam 

suatu kondisi yang aman secara fisik, sosial, emosional, dan 

psikologis, dari ancaman berupa faktor-faktor yang membahayakan 

(Preiser, 1988). 

2.2.1. Evaluasi Purna Huni Pusat Grosir Solo  

Berikut adalah evaluasi purna huni yang merupakan salah satu alasan 

diadakan kegiatan redesain karena memiliki masalah pada Pusat Grosir 

Solo ini baik secara fungsional maupun teknis. Berikut adalah uraian 

dari evaluasi purna huni di Pusat Grosir Solo sebagai berikut : 
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a.  Masalah fungsional  

- Sirkulasi pada tangga pintu masuk dan keluar utama 

Masih terdapat pengunjung yang duduk di tangga utama 

pada drop off karena tidak adanya ruang khusus untuk 

menunggu yang menyediakan tempat duduk, hal ini dapat 

menganggu sirkulasi pengunjung yang akan masuk maupun 

keluar. Pada gambar di bawah merupakan area drop off yang 

tidak terdapat ruang tunggu untuk menunggu jemputan, 

sehingga para pengunjung terpaksa duduk di tangga yang 

menyebabkan sedikit terhalangnya sirkulasi pengunjung untuk 

masuk dan keluar.  

 

 

Gambar 2.13. Para pengunjung yang duduk di tangga 

Sumber : dokumen pribadi, 2020 

 

Sirkulasi kendaraan menuju drop off utama untuk menurunkan 

penumpang masih kurang maksimal, jika dilihat dari denah pintu 

masuk mobil dan motor berada di sebelah barat untuk menuju 

parkiran sedangkan drop off utama berada di sebelah timur, hal 

ini membuat sirkulasi kendaraan di bangunan ini menjadi kurang 

maksimal karena pengunjung mayoritas turun di pintu utama. 

Berikut adalah gambar denah dari pusat grosir solo.  
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Gambar 2.14. sirkulasi kendaraan menuju drop off kurang maksimal 

Sumber : data pengelola, 2020 

Menuju parkiran 

Drop off utama 

Pintu masuk mobil 
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- Sirkulasi manusia yang sempit  

Terdapat di beberapa titik sirkulasi manusia yang kurang 

nyaman dikarenakan kapasitas dagangan yang berlebihan 

sehingga sirkulasi manusia menjadi lebih sempit. 

 

 

 

Gambar 2.15. sirkulasi manusia yang sempit  

Sumber : dokumen pribadi, 2020 

 

- Tempat parkir motor yang tidak mencukupi kapasitas maksimal 

Tempat parkir motor di Pusat Grosir Solo memiliki 

kapasitas 350 lot, namun masih memiliki masalah yaitu 

kapasitasnya kurang mencukupi karena banyaknya 

pengunjung yang menggunakan sepeda motor, akibatnya para 

pengguna sepeda motor memarkirkan sepeda motornya di jalur 

ramp baik yang akan dan dari semi-basement. Hal ini 

menyebabkan terganggunya sirkulasi pengendara motor yang 

akan keluar dari parkiran.  
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Gambar 2.16. Zona tempat parkir motor semi-basement 

Sumber : pengelola, 2020 
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       Gambar 2.17. Tempat parkir motor SB  dan alih fungsi ramp sebagai tempat parkir  

Sumber : dokumen pribadi, 2020 

 

b. Masalah Teknis 

Bangunan ini masih belum maksimal memanfaatkan 

pencahayaan alami pada dalam gedung karena pada area koridor 

dekat dengan void masih menggunakan pencahayaan buatan berupa 

lampu dan penghawaan masih menggunakan penghawaan buatan 

dengan menggunakan kipas angin sehingga menyebabkan 

pemborosan energi.  

                          

                       Gambar 2.18. cahaya alami kurang maksimal  dan penghawaan alami kurang               

Sumber : dokumen pribadi, 2020 

 

Kesimpulan dari gambar di atas, gambar pertama 

menunjukkan pada void terdapat cahaya alami namun masih 
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menggunakan lampu penerangan yang artinya masih belum 

maksimal memanfaatkan cahaya alami dan menggunakan 

cahaya buatan berupa lampu. Gambar kedua merupakan gambar 

atap yang tidak terdapat bukaan untuk udara alami masuk bebas, 

hal ini menunjukkan bahwa bangunan ini juga belum dapat 

memaksimalkan penghawaan alami yang menyebabkan suhu di 

dalam gedung menjadi naik dan pengguna bangunan 

menggunakan penghawaan buatan berupa kipas angin dan AC.  

 

                       

  Gambar 2.19. cahaya alami kurang maksimal dan masih menggunakan penghawaan buatan 

Sumber : dokumen pribadi, 2020 

 

Suhu di dalam gedung berkisar 26˚C - 28˚C. Pada standar 

kenyamanan suhu dalam bangunan sekitar 22,8 ˚C-25,8 ˚C 

dengan kelembaban 70% (Basaria, 2005).  
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- Selain itu masih kurangnya ruang publik yang luas sehingga 

bermasalah pada sirkulasi manusia yang terhambat.   

 

 

       Gambar 2.20. kurangnya ruang publik         

Sumber : dokumen pribadi, 2020 

 

Gambar 2.21. kurangnya ruang publik         

Sumber : dokumen pribadi, 2020 

 



 
 

37 
 

 

Gambar 2.22. kurangnya zona public space dan RTH 

Sumber : dokumen pribadi, 2020 

 

Dapat dilihat dari gambar denah PGS diatas bahwa area 

untuk ruang publik sangatlah minim yang dapat menyebabkan 

kurangnya ruang gerak pengguna. Apabila terdapat ruang publik 
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yang cukup maka dapat mengurangi pemadatan di area tertentu. 

Untuk public space sangatlah kurang karena fungsi dari public 

space dapat dimanfaatkan oleh pengguna untuk berbincang –

bincang, berkomunikasi, tempat refreshing atau istirahat yang 

berkaitan dengan sosial, ekonomi, budaya 

(www.kompasiana.com,2015). Lantai semi-basement  sampai 

lantai 2 hanya di bagian sekitar void dan food court pada lantai 

dasar.  

2.2.2. Zonasi Pusat Grosir Solo  

Pusat Grosir Solo memiliki 5 lantai yang tiap lantai memiliki fungsi 

masing-masing. Pusat Grosir Solo terdiri dari lantai, semi-basement, 

lantai dasar, lantai 1, lantai 2, dan rooftop. Berikut adalah zonasi pada 

tiap lantai di Pusat Grosir Solo sebagai berikut : 

a. Lantai Semi-Basement  

 

                                    Gambar 2.23. pembagian kios lantai semi basement  

Sumber : olah data, 2020 

http://www.kompasiana.com/
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b. Lantai dasar  

 

 

                                                    Gambar 2.24. pembagian kios lantai dasar  

Sumber : olah data, 2020 
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c. Lantai 1 

 

                                                 Gambar 2.25. pembagian kios lantai 1 

Sumber : olah data, 2020 
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d. Lantai 2  

 

 

Gambar 2.26. pembagian kios lantai 2 

Sumber : olah data, 2020 
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e. Lantai rooftop 

 

 

Gambar 2.27. pembagian kios lantai rooftop 

Sumber : olah data, 2020 
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2.2.3. Zonifikasi eksisting Pusat Grosir Solo  

 

 

Gambar 2.28. pembagian zonifikasi 

Sumber : olah data, 2020 

 

2.3. Redesain 

2.3.1. Pengertian  

Kegiatan redesain merupakan sebuah kegiatan perencanaan 

dan perancangan kembali suatu bangunan sehingga terjadi 

perubahan fisik tanpa merubah fungsinya baik melalui perluasan,  

perubahan, maupun pemindahan lokasi (John, 2010). 

Pengertian di atas, dapat dijabarkan pengertian dari 

perluasan, perubahan, maupun pemindahan lokasi sebagai berikut : 

 

a. Perluasan  

Yaitu kegiatan memperluas sebuah taman kota atau bangunan baik 

dalam skala kecil maupun besar (John,2010). 
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b. Perubahan  

Merubah suatu sifat atau bentuk agar menjadi lebih baik dari 

sebelumnya (John, 2010). 

c. Membangun kembali perumahan, harta kekayaan, termasuk tanah 

produktif, dan prasarana umum di lokasi atau lahan lain. Dalam 

relokasi terdapat objek dan subjek yang terkena dampak dalam 

perencanaan dan pembangunan relokasi (Sari, 2006). 

 

2.3.2. Cara-cara redesain  

Perancancangan baru ini diharapkan dapat menyelesaikan 

masalah yang ada dan bangunan dapat berfungsi sebagaimana 

mestinya. Redesain dalam arsitektur dapat dilakukan dengan 

mengubah, mengurangi ataupun menambahkan unsur pada suatu 

bangunan. Redesain perlu direncanakan secara matang, sehingga 

didapat hasil yang efisien, efektif, dan dapat menjawab masalah yang 

ada dalam bangunan tersebut (Budi, Rizki, Amiruddin, 2011). 

Terdapat beberapa cara tentang redesain sebagai berikut : 

a. Redevelopment merupakan upaya pembangunan kembali bangunan 

atau kawasan kota dengan terlebih dahulu melakukan pembongkaran 

sebagian atau seluruh dari sarana dan prasarana yang ada, yang 

sebelumnya telah dinyatakan masih atau sudah tidak dapat 

dipertahankan kehadirannya (Budi, Rizki, Amiruddin, 2011).  

b. Sentrifikasi upaya merupakan peningkatan vitalitas suatu kawasan 

kota melalui peningkatan kualitas lingkungan, namun tanpa 

menimbulkan perubahan yang berarti dari struktur fisik kawasan 

kota dengan mengandalkan kekuatan bangunan dengan cara 

memanfaatkan sarana dan prasarana yang ada (Budi, Rizki, 

Amiruddin, 2011). 
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c. Konservasi upaya untuk memelihara dan melestarikan bangunan 

atau lingkungan pada kondisi yang sudah ada, untuk mencegah 

terjadinya kerusakan (Budi, Rizki, Amiruddin, 2011). 

Beberapa macam redesain yang telah disebutkan diatas, pusat grosir 

solo akan menggunakan jenis redesain dengan redevelopment yang 

merupakan upaya pembangunan kembali bangunan dengan terlebih 

dahulu melakukan pembongkaran sebagian atau seluruh dari sarana 

dan prasarana yang ada, yang sebelumnya telah dinyatakan masih 

atau sudah tidak dapat dipertahankan kehadirannya.  

2.4. Studi banding  

Pada perancangan redesain pusat grosir solo akan memiliki beberapa 

aspek sirkulasi manusia dan kendaraan, kenyamanan termal, dan visual. 

Selain dua aspek tersebut, beberapa standar arsitektur pada bangunan juga 

akan di terapkan dalam rencangan redesain pusat grosir solo seperti standar 

luasan koridor dan standar aksesibilitas. Pasar Kramatjati Jakarta Timur dan 

Pasar Beringharjo Yogyakarta merupakan preseden arsitektur pada rancangan 

redesain, berikut adalah penjelasannya. 

2.4.1. Pasar Kramat jati, Jakarta Timur 

Merupakan pasar induk yang terletak di Kota Jakarta Timur yang 

menjual berbagai kebutuhan primer maupun sekunder yaitu pakaian 

tekstil, logam mulia, sayur mayur, daging, buah, dan sembako. Pasar 

Kramat Jati terletak di Jl. Raya Bogor Kp. Tengah, RT.9/RW.7, 

Kramat Jati, Jakarta Timur. Pengelolaan pasar ini berada di bawah PD. 

Pasar Jaya. Pasar Kramat Jati berdiri di lahan seluas 18.715 meter 

persegi, sedangkan bangunan dan sarana pendukung seluas 27.874 

meter persegi. Tempat usahanya sendiri ada sebanyak 1800 TU yang 

terdiri dari 1.509 Kios dan 291 Los. 
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a. Sirkulasi kendaraan yang baik 

                                          

Gambar 2.29. sistem sirkulasi kendaraan yang baik ׀ Gambar 2.30. drop off yang nyaman  

Sumber : Ensiklopedia, 2019 

 

 

Pasar Kramat Jati memiliki sistem sirkulasi kendaraan yang baik 

karena akses kendaraan dari pintu masuk kendaraan langsung 

mengarah ke zona drop off yang akan mempermudah pengunjung 

dalam mencapai bangunan tersebut.  

b. Menggunakan bukaan ventilasi dan cahaya alami yang maksimal 

                

Gambar 2.31. pencahayaan alami yang maksimal                  Gambar 2.32. penghawaan alami yang baik 

                Sumber : tribunnews, 2019        Sumber : kilas daerah kompas, 2019 

 

 

Pasar Kramat Jati, Jakarta Timur pada bangunannya menggunakan 

pencahayaan alami yang maksimal sehingga cahaya alami dapat bebas 

masuk dan dapat menghemat energi listrik karena tidak menggunakan 
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pencahayaan buatan, bangunan ini juga menggunakan penghawan 

alami maksimal, karena banyaknya bukaan-bukaan yang terdapat di 

gedung ini.  

c. Zona publik  

Pasar Kramat jati memiliki zona publik yang dapat di akses oleh 

semua orang untuk berbagai kegiatan, sebagai contoh istirahat selepas 

jalan di dalam pasar, berbincang-bincang terhadap sesama, dan hanya 

sekedar menunggu seseorang yang sedang berbelanja.  

 

 

Gambar 2.33. Akses zona publik yang terpenuhi  

                  Sumber : tribunnews, 2019 

2.4.2. Central Market, Kuala Lumpur, Malaysia  

Central market / pasar seni merupakan sebuah pusat perbelanjaan 

tekstil dan aneka handycraft yang terletak di Kota Kuala Lumpur, 

Malaysia. Terletak di jalan Tun Tan Cheng Lock. Pasar tekstil ini di 

bangunan pada tahun 1888 dan sejarahnya merupakan pasar basah. 

Memiliki gaya arsitektur bergaya Art Deco dan selesai di bangun 

pada tahun 1937. 
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a. Sirkulasi kendaraan yang baik  

              

Gambar 2.34. Akses zona drop off                      Gambar 2.35. zona parkir strategis 

 Sumber : pasar seni malaysia, 2019 

Central market Kuala Lumpur memiliki zona drop off  yang 

baik dan strategis karena dalam kegiatan menurunkan dan 

menaikkan pengunjung memiliki akses yang mudah dan dekat 

dengan tempat parkir mobil.  

 

b. Menggunakan bukaan alami dan ventilasi 

                

     Gambar 2.36. pencahayaan alami                            Gambar 2.37. penghawaan alami   

 Sumber : pasar seni malaysia, 2019 

Central market Malaysia menggunakan pencahayaan alami 

dan penghawaan alami di bagian tengah bangunan sehingga pada 

area los tidak membutuhkan cahaya dan penghawaan buatan kembali 

karena sudah tercukupi. 
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c. Sirkulasi manusia central market  

Central market  Malaysia memiliki koridor yang luas 

pada bangunannya yang memiliki luas sekitar 5 m sehingga 

sirkulasi manisa pada koridor tidak memiliki hambatan.  

  

Gambar 2.38. sirkulasi manusia   

 Sumber : pasar seni malaysia, 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

50 
 

2.4.3. Resume Studi Banding  

Tabel 2.3. Resume studi banding 

Tinjauan Pasar Kramat Jati Central Market Pusat Grosir Solo 

Sirkulasi 

kendaraan 

Sirkulasi kendaraan 

cukup baik karena 

pengguna 

kendaraan dapat 

meurunkan dan 

menaikkan 

penumpang pada 
drop off dengan 

mudah 

Sirkulasi kendaraan 

sangat baik karena zona 

drop off sangat strategis 

dan mudah di jangkau 

Sirkulasi kendaraan yang akan 

diterapkan pada Pusat Grosir Solo 

adalah sirkulasi yang terdapat di 

Central Market karena zona drop off 

yang mudah dijangkau dan nyaman 

serta terdapat ruang tunggu yang 

nyaman.  

Sirkulasi 

manusia 

Sirkulasi lancar dan 

koridor tidak 

terdapat kendala 

Koridor memiliki 

ukuran ±5 m sehingga 

sangat nyaman dalam 

bersirkulasi 

Sirkulasi manusia yang akan diterapkan 

pada Pusat Grosir Solo adalah sirkulasi 

pada Pasar Kramat Jati, karena koridor 

cukup tertata dan tidak terdapat barang 

yang berlebih atau overload sehingga 
tidak menghalangi jalan di koridor. 

Pencahayaan 

alami 

Pencahayaan pada 

Pasar Kramat jati 

menggunakan 

pencahayaan alami 

pada area void, hal 

ini dapat 
menghemat energi 

listrik 

Pencahayaan pada 

Central Market 

menggunakan 

pencahayaan alami 

pada area void, hal ini 

dapat menghemat 
energi listrik 

Pencahayaan alami pada Pusat Grosir 

Solo akan di maksimalkan seperti yang 

ada pada Pasar Kramat Jati dan Central 

Market yang memiliki bukaan yang 

banyak di beberapa titik bangunan.  

Penghawaan 

alami  

Penghawaan pada 

Pasar Kramat Jati 

menggunakan 

penghawaan alami 
pada bukaan 

ventilasi di atap 

gedung 

Penghawaan pada 

Central Market 

menggunakan 

penghawaan alami pada 
bukaan ventilasi di atap 

gedung di bagian 

tengah bangunan  

Penghawaan alami akan di 

maksimalkan seperti pada Pasar Kramat 

Jati yang memiliki bukaan yang cukup 

besar sehingga udara alami dapat bebas 
masuk, sehingga tidak menyebabkan 

kenaikan suhu pada bangunan.  

Zona publik  Terdapat zona 

publik pada area 

tengah gedung, hal 

ini dapat digunakan 
oleh pengunjung 

untuk beristirahat 

atau bersantai 

sejenak  

Zona publik pada 

Central market terletak 

di food court  hal ini 

dapat digunakan oleh 
pengunjung untuk 

beristirahat atau 

bersantai sejenak 

Zona publik akan di maksimalkan pada 

Pusat Grosir Solo seperti pada Central 

Market yang memiliki banyak zona 

publik.  

Sumber : Olah data, 2020 

 

 


