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BAB VII 

PENUTUP 

 

7.1 KESIMPULAN 

 Pra Tugas Akhir yang berjudul “Perancangan Pasar Ikan Higienis di 

Kawasan TPI Puger Kabupaten Jember” yang berlokasi dijalan Jalan Pantai Indah 

no. 33 kecamatan Puger Kabupaten Jember. Pasar Ikan yang ada di kawasan TPI 

Puger ini termaasuk pasar ikan yang sangat ramai dikunjungi khususnya 

masyarakat jember sendiri, terkadang warga luar Kabupaten Jember datang untuk 

membeli ikan segar di TPI Puger. Akses menuju pasar ikan ini sangat mudah jalan 

sudah bagus dan aspal, akan tetapi fasilitas yang ditawarkan tidak sesuai dengan 

kebutuhan masyarakat modern pada saat ini yang memerlukan pasar ikan yang 

bersih dan nyaman yaitu pasar ikan yang higienis. Pasar ikan yang sudah ada tidak 

layak karena kotor, air mengenang, sampah di mana-mana, panas, bau dan tempat 

berjualan yang tidak layak. 

 Adanya Perancangan Pasar Ikan Higienis di Kawasan TPI Puger 

Kabupaten Jember agar masyarakat mendapatkan pasar ikan yang bersih, nyaman 

dan layak. Sehingga banyak masyarakat Jember dan sekitar Jawa Timur dapatkan 

ikan segar di pasar ikan yang bersih dan nyaman. Dan tidak hanya itu saja selain 

sebagai tempat jual beli yang bersih dan nyaman, juga sebagai tempat untuk 

menikmati hidang ikan laut yang segar di restoran dan sebagai tempat edukasi, 

pengelolah dan penunjang. Fungsi edukasi yaitu pameran ikan yang 

memperlihatkan macam-macam ikan dan juga pertunjukkan ikan. Fungsi 

pengelolah yaitu kantor dan pos keamanan. Fungsi Penunjang yaitu musollah, 

parkir, toilet, dan jasa penukaran uang. 

 Perancangan Pasar Ikan Higienis di Kawasan TPI Puger Kabupaten 

Jember menggunakan tema Metafora Combied yang lebih memfokuskan pada 

bentuk dan perilaku obyek yang digunakan. Penerapan tema Metafora Combied 
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yaitu dengan mengambil bentuk dari ikan dan perilaku gerak ikan untuk 

aplikasikan ke bangunan dan alur sirkulasi bangunan. Penerapan tema Metafora 

Combied ini dimaksudkan agar menarik para pengunjung untuk datang ke pasar 

ikan higienis tersebut untuk memajukan Kabupaten Jember perdagangan dan 

pariwisata. 

 Obyek perancangan ini lebih difokuskan pada bentuk tampilan bangunan 

dan juga fungsi utama dari pembangunan pasar ikan yang higienis yang 

dibutuhkan oleh masyarakat modern pada saat ini. Dari tema Metafora Combied 

menjadi konsep bentuk dan perilaku pada gerak ikan. Karena bentuk dan perilaku 

ikan dapat menarik pengunjung untuk datang ke pasar ikan higienis karena 

bentukkan bangunanan yang menarik perhatian selain itu mendapatkan tempat 

yang layak untuk berbelanja ikan segar. Material yang digunakan material yang 

memiliki pondasi dan struktur bangunan yang kuat karena berada di tapak yang 

memiliki lahan berpasir, walaupun lokasi aslinya sudah ada perkerasan akan tetapi 

bangunan yang memiliki pondasi dan struktur yang kuat akan aman untuk 

penggunanya.Dengan adanya Pasar Ikan Higienis di Kawasan TPI Puger 

Kabupaten Jember akan menarik minat pengunjung dari Jember ataupun luar 

Kabupaten Jember untuk membeli ikan segar Pasar Ikan Higienis di Kawasan TPI 

Puger Kabupaten Jember. Selain itu diharapkan menambah perekonomian 

masyarakat sekitar di Kecamatan Puger. 

 Tahapan pengerjaan laporan Pra Tugas Akhir ini mulai dari latar belakang 

sampai konsep ini diharapakan dapat membantu dalam pengerjaan Tugas Akhir 

yang berupa gambar kerja sampai gambar arsitektural. 

7.2 SARAN 

 Pada kesimpulan yang dijelaskan di atas Perancangan Pasar Ikan Higienis 

di Kawasan TPI Puger Kabupaten Jember penulisan dapat memberikan saran atau 

pendapat agar perancangan menjadi aspek yang lain misalnya pariwisata, budaya, 

permukiman, edukasi dan lain-lain. Saran tersebut berkaitan dengan tema harus 

diperkuat dalam perancangan sehingga kondisi awal dapat dipertahankan dengan 
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baik serta prinsip-prinsip pada tema lebih ditekankan agar mempermudah dalam 

perancangan. Perancangan Pasar Ikan Higienis di Kawasan TPI Puger Kabupaten 

Jember selain menggunakan tema Metafora bisa menggunakan tema lain yaitu 

green Arsitektur ataupun ekologi sesuai dengan kondisi tapak. Banyak pontensi 

yang ada yang salah satu pariwisata lebih dimajukan lagi agar menjadi Pasar Ikan 

Higienis yang memiliki banyak fungsi yaitu selain sebagai tempat jual beli juga 

sebagai pembelajaran budaya, edukasi, permukian warga dan lain-lain.  
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