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BAB 4 

ANALISA PERANCANGAN 

 

4.1. Analisis Tapak 

4.1.1 Latar Belakang Pemilihan Tapak  

4.1.1.1. Dasar Pemikiran Pemilihan Tapak 

Perancanangan Pusat Kesehatan Gigi di Kota Malang, yang nantinya 

direncanakan menjadi tempat pelayanan berskala regional maka dalam pemilihan 

lokasi tapak harus sesuai dan mendukung dari fungsi bangunan tersebut. Dalam 

perencanaan sarana dan prasarana Pusat Kesehatan Gigi perlu adanya syarat-syarat 

yang harus dipenuhi agar perancangan nantinya dapat berfungsi dengan baik. Berikut 

merupakan syarat-syaratnya: 

1.  Kemudahan pencapaian bagi pengunjung.  

2. Terletak dikawasan pendidikan dan kesehatan (satu kawasan dengan Rumah sakit 

berskala Regional dan terdapat pendidikan untuk tenaga medis).  

3.  Terletak tidak jauh dengan jalan raya primer atau sekunder.  

4.  Berada dekat dengan permukiman atau masyarakat umum. 

Berdasarkan syarat-syarat yang dapat menjadi pertimbangan tersebut, maka 

terdapat tiga lokasi yang dapat menjadi alternatif lokasi tapak dari bangunan Pusat 

Kesehatan Gigi berskala Regional, yaitu:  

1.   terletak di pinggir jalan raya primer kelurahan Buring, kecamatan Kedung 

Kandang 
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2.   kelurahan Arjowinngun, kecamatan Kedung Kandang 

3. terletak di puncak dan tidak jauh dari jalan raya primer Kelurahan Buring,   

kecamatan Kedung Kandang 

Adapun pertimbangan dari ketiga alternatif lokasi yang dipilih pada tabel berikut, 

yaitu  

 

 

 

 

 

 

 

(Sumber Gambar 4.2 Spesifikasi site terpilih 

: Hasil survey. 2011) 

 

Tabel 4.1 Anilisis Pemilihan Tapak 

 

Gambar 

Tapak  
 

 
 

 

 

Pencapaia

n  
 

Pencapaian cukup mudah 

bagi pengunjung, yakni 

jarak dengan terminal 

Hamid Rusdi sejauh 475 

Pencapaian cukup 

mudah bagi 

pengunjung, karena 

dekat dengan 

Pencapaian cukup 

mudah bagi 
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meter  

 

terminal Hamid 

Rusdi dengan jarak 

879 meter dan dekat 

dengan permukiman 

 

pengunjung, karena 

dekat dengan terminal 

Hamid Rusdi dengan 

jarak 2065 meter dan 

dekat dengan 

permukiman 

 

 

Leta

k  
 

Letaknya berada di area 

pengembangan kota 

Malang yang 

menghubungkan antara 

Gadang dengan Buring 

Letaknya dekat 

dengan keramaian 

kota yakni 

bersebelahan dengan 

Gor Ken Arok. 

Terletak di puncak 

buring, yang 

merupakan area 

pengembangan kota, 

dan di area ini 

memiliki view yang 

cukup baik karena 

berada di atas bukit 

yang memiliki kualitas 

udara cukup baik 

 

Jenis 

Jalan  
 

Akses cukup mudah, 

langsung Dilalui oleh 

jalan kolektor sekunder.  

 

Akses cukup mudah, 

Langsung Dilalui 

oleh jalan kolektor 

sekunder. 

Tidak dilalui oleh 

jalan kolektor skunder, 

tetapi akse kejalan 

raya cukup mudah 

 

Pendudu

k  
 

Berada pada daerah yang 

berpenduduk sedang. 

Berada pada daerah 

yang berpenduduk  

padat. 

 

Berada pada daerah 

yang berpenduduk 

sedang. 

 

Keputusa

n  
 

Memiliki akses yang 

cukup baik, karena 

memiliki jalan raya yang 

cukup lebar dan  daerah 

ini merupakan 

pengembangan pusat 

kota, akan tetapi tingkat 

kebisingan cukup tinggi 

karena jalan utama keluar 

masuk terminal Hamid 

Rusdi. 

Kurang baik untuk 

bangunan fasilitas 

kesehatan karena 

tingkat keramaian 

cukup padat, 

sehingga kurang baik 

untuk digunakan 

fasilitas umum 

kesehatan yang harus 

memiliki ketenangan, 

suasana nyaman dan 

sehat 

Tapak ini memiliki 

view yang cukup baik 

terutama view Kota 

Malang, akses mudah, 

dan berada di dataran 

tinggi yang 

mempunyai kualitas 

udara cukup baik 

sehingga cocok untuk 

pusat kesehatan yang 

mempunyai Susana 

nyaman dan sehat. 
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(Sumber: Hasil Analisis. 2011) 

 

Melihat dari hasil anlisis dan keputusan sesuai kriteria di atas, maka lokasi Tapak 

yang dapat digunakan sebagai tapak perencanaan adalah tapak ketiga yang berlokasi 

di Puncak Buring Kecamatan Kedungkandang. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.2 Spesifikasi site terpilih 

(Sumber: Hasil survey. 2011) 

 

 

 

  






























































