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BAB VII 

PENUTUP 

 

6.1 Kesimpulan 

 Allah SWT memerintahkan hamba-Nya untuk senantiasa menjaga 

keseimbangan dalam hidup, terutama dalam hal keseimbangan urusan duniawi dan 

ukhrawi. Atas dasar perintah Allah tersebut, serta rasa bersyukurnya atas limpahan 

rahmat dari Allah SWT untuk meningkatkan perkembangan ekonomi dibidang 

pertanian di Kabupaten Nganjuk. Maka manfaat dari perancangan Sentra 

Agrobisnis Anjuk Ladang ini adalah sebagai berikut ; 

 Adanya Sentra Agrobisnis Anjuk Ladang ini memberikan wadah berupa 

bangunan yang dapat mewadahi suatu perkumpulan para petani untuk saling 

tukar pikiran dalam memajukan pertanian didaerah tersebut. 

 Memberikan fasilitas area penjualan para petani agar dapat mendapatkan 

keuntungan yang maksimal dan meminimalisir penjualan kepada para 

tengkulak yang mengakibatkan riba. 

 Memberikan area greenhouse dan area persawahan untuk mengembangkan 

hasil pertanian yang lebih baik, sehingga menghasilkan pertanian yang 

optimal. 

 Mempermudah para konsumen untuk membeli hasil-hasil pertanian yang 

dimanfaatkan sebagai kebutuhan sehari-hari. 

Perancangan Sentra Agrobisnis Anjuk Ladang ini dalam bangunannya 

menggunakan Tema “ Working With Climate” untuk mengoptimalkan iklim yang 

berada di kabupaten Nganju, akan dijabarkan aplikasiannya sebagai berikut ; 
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 Mengoptimalakan cahaya matahari dengan memberikan panel surya 

pada atap bangunan sehingga menghemat energi listrik pada 

bangunan. 

 Memberikan bentukan Atap corong untuk mewadahi air hujan yang 

akan ditampung di kolam yang akan dimanfaatkan sebagai irigasi. 

 Pemberian kisi- kisi pada bangunan dan bangunan dibuat tinggi 

untuk mengurangi kelembapan pada bangunan sehingga 

mempermudah sirkulasi udara didalam bangunan dan bangunan 

menjadi nyaman. 

 Pemberian tanaman rambat berupa dolar plant pada sisi sebelah 

barat bangunan untuk menurunkan suhu panas akibat cahaya 

matahari pada saat sore hari yang tidak baik buat kesehatan manusia.

  

6.2 Saran 

 Pengerjaan laporan Tugas Akhir ini merupakan bagian dari tahap 

perancangan yang berisi cara berfikir sistematis untuk mengetahui apa yang 

diperlukan sebelum menuju ke perancangan selanjutnya. Oleh karenanya, perlu 

kiranya penulis memberikan sedikit masukan untuk pengembangan lebih lanjut 

mengenai objek Sentra Agrobisnis Anjuk Ladang maupun tema working with 

climate. Adapun sedikit saran dari penulis baik mengenai penulisan maupun cara 

berfikir dalam tahap perumusan masalah hingga tahap sintesis, antara lain: 

 Alasan pemilihan objek harus didasari oleh sumber hukum Islam yaitu al 

Quran, serta merupakan isu objek yang paling dibutuhkan pada lingkungan 

masyarakat pada waktu tersebut. 
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 Pemilihan tema diupayakan sesuai dengan objek dan keadaan lingkungan 

disekitarnya. Dengan kata lain prinsip-prinsipnya secara keseluruhan dapat 

diterapkan dalam perancangan objek tersebut. Di samping itu, dapat 

memaksimalkan suatu potensi-potensi yang terdapat pada sekitar 

lingkungannya. 

 Kajian referensi mengenai objek dan tema diupayakan lebih berbobot, atau 

merupakan referensi yang benar-benar dibutuhkan dalam tahap 

perancangan berikutnya. 

 Dalam tahap analisis, alternatif desain yang dipaparkan haruslah merupakan 

beberapa alternatif terbaik, bukan memaparkan antara alternatif yang baik 

dan buruk. Alternatif tersebut juga benar-benar dikaji dengan menggunakan 

prinsip-prinsip tema untuk dibawa menuju tahap berikutnya yaitu konsep. 

 Konsep dasar diambil dari prinsip-prinsip tema, baik secara keseluruhan 

maupun menekankan sebagian dari prinsip-prinsip tersebut, sehingga kajian 

dalam konsep tidak melenceng dari tema yang sudah ditetapkan. 

Penulis berharap penulisan laporan pra tugas akhir ini bukan merupakan 

akhir dari kajian objek dan tema bersangkutan. Pengembangan selanjutnya 

mengenai perancangan Sentra Agrobisnis, ataupun perancangan dengan tema 

working with climate sangat diharapkan. Semoga ini merupakan langkah awal, dan 

dapat menjadi pembelajaran bagi penulis khususnya, serta masyarakat luas pada 

umumnya.   

   

 

 

  

 


