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Berdasarkan data Buku Buku Publikasi Statistik Kementan 2018-2020 dapat 

terlihat bahwa Provinsi Kepulauan Bangka belitung dan Lampung merupakan 

provinsi penghasil lada terbesar di Indonesia dengan kontribusi masing-masing 

sebesar 38,02 % dan 16,65% dari total produksi lada di Indonesia. Produktivitas 

lada Indonesia dari tahun ke tahun cenderung mengalami penurunan. Produktivitas 

lada nasional dari Tahun 2014-2020 mengalami rata-rata penurunan sebesar 2,29 

% setiap tahunnya. 

 

Untuk turut mengoptimalkan potensi perkebunan Lampung, pemerintah pun telah 

merencanakan Program Pembangunan Perkebunan yang didalamnya mencakup 

pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) pada bidang perkebunan.  

Oleh karena itu, berdasarkan data yang ada, dibutuhkan sebuah wadah yang dapat 

mendukung keberlangsungan program pembangunan perkebunan terutama dalam 

bidang ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) yaitu kegiatan penelitian dan 

pengembangan perkebunan yang dapat mendukung adanya inovasi teknologi dan 



 

 

arsitektur dalam bangunan pusat penelitian dan pengembangan khususnya di 

Provinsi Lampung. “Pusat Penelitian dan Pengembangan Lada” di Lampung. 

 

“Pusat Penelitian dan Pengembangan Komoditas Perkebunan Lada” di Lampung ini 

mempromosikan tentang pentingnya konservasi lingkungan agar tercipta kesadaran 

publik untuk melestarikan lingkungan alam. Untuk itu perlunya suatu perencanaan 

desain “Pusat Penelitian dan Pengembangan Komoditas Perkebunan Lada di 

Lampung” dengan pendekatan inovasi Arsitektur Ekologi sebagai pendekatan desain 

arsitektur berwawasan lingkungan, yang dapat menunjang keberlangsungan alam 

sekitar dan meminimalisir dampak negatif dari keberadaan bangunan yang 

direncanakan. 

 

Strategi penerapan aspek ekologis terhadap desain “Pusat Penelitian dan 

Pengembangan Komoditas Lada dengan Pendekatan Arsitektur Ekologi di 

Lampung” yaitu mempertimbangkan aspek terhadap unsur-unsur seperti aspek 

perlindungan kawasan perkebunan di sekitar Desa Wana, Penggunaan teknologi 

yang tepat guna, memperhatikan iklim, menerapkan aplikasi aspek daur ulang, 

memperhatikan dampak lingkungan sekitar terhadap pengolahan dan pembuangan 

limbah. 

___________________________________________ 

Kata Kunci : Pusat, Penelitian dan Pengembangan, Ekologi, Lada 
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PEPPER RESEARCH AND DEVELOPMENT CENTER DESIGN 

WITH ECOLOGICAL ARCHITECTURE APPROACH IN THE 

DISTRICT MELINTING, LAMPUNG EAST 

 

 

by 

 

 

RISKA RIANTA 

 

 

To optimize knowledge about Lampung plantations, the government has also 

planned a Plantation Development Program which includes the development of 

science and technology (IPTEK) in the plantation sector. Therefore, based on 

existing data, a forum is needed that can support the sustainability of plantation 

development programs, especially in the field of science and technology (IPTEK), 

namely plantation research and development activities that can support 

technological and architectural innovations in research center buildings and 

especially in Lampung province. “Pepper Research and Development Center” in 

Lampung. 

 

To help optimize Lampung's plantation potential, the government has also planned 

a Plantation Development Program which includes the development of science and 

technology (IPTEK) in the plantation sector. Therefore, based on existing data, a 

forum is needed that can support the sustainability of plantation development 



 

 

programs, especially in the field of science and technology (IPTEK), namely 

plantation research and development activities that can support technological and 

architectural innovations in research and development center buildings in 

particular. in Lampung Province. “Pepper Research and Development Center” in 

Lampung. 

 

This “Pepper Plantation Commodity Research and Development Center” in 

Lampung promotes the importance of environmental conservation in order to 

create public awareness to preserve the natural environment. For this reason, there 

is a need for a design plan "Research and Development Center for Pepper 

Plantation Commodities in Lampung" with an Ecological Architecture innovation 

approach as an environmentally friendly architectural design approach, which can 

support the sustainability of the natural surroundings and minimize the negative 

impact of the existence of the planned building. 

 

The strategy for applying ecological aspects to the design of the “Pepper 

Commodity Research and Development Center with an Ecological Architecture 

Approach in Lampung” is to consider aspects of elements such as aspects of 

protecting plantation areas around Wana Village, Use of appropriate technology, 

paying attention to climate, applying cycle aspects recycling, paying attention to 

the impact of the surrounding environment on the processing and disposal of waste. 

___________________________________________ 

Keywords: Center, Research and Development, Ecology, Pepper. 
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BAB 1  

PENDAHULUAN  

 

1.1 Latar Belakang  

Dalam sejarah Indonesia, lada merupakan komoditas yang memegang 

peranan penting (Wahid, 1995). Tuntutan permintaan pasar dunia terhadap 

rempah-rempah khususnya komoditas lada tidak bisa dibendung dan selalu 

memenuhi permintaan pasar. Indonesia saat ini tertinggal capaian produksi 

dan produktivitasnya dibandingkan negara-negara lain sehingga berpengaruh 

terhadap penurunan ekspor dan tingkat pendapatan petani. Untuk itu berbagai 

kendala dan permasalahan dalam mengembalikan kejayaan lada Indonesia 

harus ditempuh dan dihadapi secara serius berkelanjutan dan sistematis 

melalui program penelitian dan kegiatan pengembangan komoditas lada.  

 

Berdasarkan data Buku Buku Publikasi Statistik Kementan 2018-2020 dapat 

terlihat bahwa Provinsi Kepulauan Bangka belitung dan Lampung merupakan 

provinsi penghasil lada terbesar di Indonesia dengan kontribusi masing-

masing sebesar 38,02 % dan 16,65% dari total produksi lada di Indonesia. 

Produktivitas lada Indonesia dari tahun ke tahun cenderung mengalami 

penurunan. Produktivitas lada nasional dari Tahun 2014-2020 mengalami 

rata-rata penurunan sebesar 2,29 % setiap tahunnya. Penurunan yang cukup 

tajam terjadi antara tahun 2014-2015 dengan penurunan sebesar 10% dan 

mencapai produktivitas terendah pada Tahun 2017 yaitu sebesar 798 kg/ha. 

Turunnya produktivitas lada nasional salah satunya disebabkan karena 

sebagian besar perkebunan lada merupakan perkebunan rakyat yang masih 

menggunakan teknis budidaya tradisional tanpa didukung inovasi teknologi 

yang memadai (Buku Publikasi Statistik Kementan 2018-2020).1  

 
1 Direktorat Jenderal Perkebunan, 2019, Statistik Perkebunan Indonesia, Jakarta.  

  



2 

 

 

 

Melihat histori yang ada, bahwa bumi Lampung pernah menjadi salah satu 

penghasil lada terbesar di Nusantara. Julukan Lampung tanoh lado melekat 

lebih dari setengah abad lampau. Kenangan itu pula yang menginspirasi 

pemerintah daerah dan masyarakat Lampung menjadikan lada hitam sebagai 

salah satu bagian lambang daerah ketika Provinsi Lampung diresmikan pada 

tanggal 18 Maret 1964. Harapan tersebut memang berbanding terbalik dengan 

realitas kekinian. Jejaknya belum terlalu jauh. Sekurang-kurangnya dua puluh 

tahun terakhir, perkebunan lada hitam disana tak terurus, pemerintah daerah 

setempat hanya meraup sedikit sumber devisa dari sektor tersebut.  

 

Untuk turut mengoptimalkan potensi perkebunan Lampung, pemerintah pun 

telah merencanakan Program Pembangunan Perkebunan yang didalamnya 

mencakup pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) pada 

bidang perkebunan. Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) 

sendiri mencakup adanya kegiatan penelitian dan pengembangan terhadap 

bidang perkebunan, dan pengembangan terhadap bidang perkebunan yang 

dapat mendukung adanya inovasi teknologi dan arsitektur dalam bangunan 

pusat penelitian dan pengembangan. (RENSTRA Kementan 2018-2020).2  

 

Oleh karena itu, berdasarkan data yang ada, dibutuhkan sebuah wadah yang 

dapat mendukung keberlangsungan program pembangunan perkebunan 

terutama dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) yaitu 

kegiatan penelitian dan pengembangan perkebunan yang dapat mendukung 

adanya inovasi teknologi dan arsitektur dalam bangunan pusat penelitian dan 

pengembangan khususnya di Provinsi Lampung. “Pusat Penelitian dan 

Pengembangan Lada” di Lampung dimaksudkan untuk menjadi pusat 

pengembangan dalam bidang perkebunan berbasis inovasi teknologi untuk 

menghasilkan produk yang berdasarkan salah satu sumber potensi ekonomi 

daerah Lampung dalam lingkup perkebunan.   

  

 
2 Kementrian Pertanian Republik Indonesia, 2019, Rencana Stratrgis Kementrian Pertanian 

20152019, Jakarta.  



3 

 

 

 

Dengan kata lain “Pusat Penelitian dan Pengembangan Lada” menjadi 

inkubator bisnis untuk mendukung para wira usaha untuk mempersiapkan 

sebuah temuan berupa produk yang dapat laku dipasaran nantinya. Bangunan 

pusat penelitian dan pengembangan komoditas lada di lampung ini dapat 

mewadahi aktifitas masyarakat yaitu sebagai tempat membina dan 

mengembangkan komoditas lada, sehingga memiliki fungsi administratif, 

fungsi edukatif atau pendidikan, fungsi kegiatan penelitian dan komunitas 

kreatif.   

  

“Pusat Penelitian dan Pengembangan Komoditas Perkebunan Lada” di 

Lampung  ini mempromosikan tentang pentingnya konservasi lingkungan 

agar tercipta kesadaran publik untuk melestarikan lingkungan alam. Tempat 

ini bertujuan sebagai tempat inovasi pembudidaya tanaman lada, pengolahan 

hasil budidaya lada, laboratorium penelitian, studi dan pengetahuan, dan 

konservasi biodiversity tanaman perkebunan lada. Fungsi bangunan sebagai 

pusat penelitian ini memiliki fungsi utama penelitian dan pengembangan serta  

fungsi sekundernya yaitu pelatihan & workshop, budidaya lada, dan produksi 

hasil teknologi turunan produk lada. 

 

“Pusat Penelitian dan Pengembangan Komoditas Perkebunan Lada di 

Lampung” dengan pendekatan inovasi Arsitektur Ekologi sebagai pendekatan 

yang memperhatikan penataan energi dalam bangunan. Urgensi masalah 

pemakaian energi pada bangunan penelitian dengan adanya fasilitas yang 

membutuhkan pemakaian energi yang cukup besar pada laboratorium 

diharapkan dapat membantu dalam pengurangan pemakaian energi dan peduli 

akan bangunan yang bersifat hemat energi. Selain itu juga konsep ekologi 

merupakan konsep penataan lingkungan dengan memanfaatkan sumberdaya 

alam yang ada disekitar seperti aspek sosio-kultural, iklim, arsitektur local 
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dan mencerminkan budaya setempat untuk mencapai desain bangunan yang 

selaras dengan manusia dan alam sekitar. 3  

  

1.2 Identifikasi Masalah  

Dari latar belakang yang telah ditulis, penulis mendapat identifiikasi masalah 

sebagai berikut:  

1. Belum tersedianya wadah penelitian dan pengembangan komoditas 

perkebunan lada  

2. Pendekatan desain yang memperhatikan kenyamanan visual dan 

meminimalisir dampak negatif terhadap lingkungan sekitar dalam 

mewadahi kegiatan penelitian lada di Provinsi Lampung.   

3. Penerapan bangunan yang tidak memperhatikan kesehatan dan 

kenyamanan pengguna pada bangunan serta cenderung tidak memikirkan 

dampak bagi lingkungan dalam konteks “Arsitektur Ekologi”.  

  

1.3 Rumusan Masalah  

Adapun rumusan masalah yang hendak dibahas adalah sebagai berikut:  

1. Bagaimana mewujudkan Pusat penelitian dan pengembangan komoditas 

perkebunan lada dengan memperhatikan pendekatan desain yang 

memperhatikan kenyamanan visual dan meminimalisir dampak negatif 

terhadap lingkungan sekitar terhadap bangunan terssebut?   

2. Bagaimana mewujudkan bangunan dengan memperhatikan permasalahan 

kesehatan dan kenyamanan paada bangunan serta memperhatikan 

keseimbangan lingkungan alam dan lingkungan buatan dalam penerapan 

konsep desain arsitektur ekologi?  

 

 

  

 
3 Sri Yuliani, Samsudi and Widharyatmo, 2012, Kajian Penerapan Konsep Ekologi Arsitektur sebagai 

Metode Perancangan, Fakultas Teknik UNS, Penelitian, BOPTN UNS, Hibah Fundamental.  
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1.4 Tujuan Perancangan  

Tujuan dari penelitian ini antara lain:  

1. Meningkatkan sarana atau tempat penelitian dan pengembangan 

komoditas lada di Provinsi Lampung dengan memperhatikan kenyamanan 

pengguna bangunan.  

2. Bagaimana merancang pusat penelitian dan pengembangan komoditas lada 

dengan pendekatan arsitektur ekologi yang mampu menjaga simbiosis 

lingkungan dan lingkungan sekitarnya serta memperhatikan efisiensi 

penggunaan energi dalam bangunan.  

  

1.5 Manfaat Perancangan  

Adapun manfaat dari penelitian ini antara lain:  

a) Bagi Masyarakat  

1. Pusat penelitian dan pengembangan lada dapat memberi manfaat dalam 

sarana edukasi yang dapat meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap 

perlestarian lada yang memperhatikan kualitas dan kuantitas komoditas 

lada di Provinsi Lampung.  

2. Pendekatan Arsitektur ekologi pada bangunan pusat penelitian dan 

pengembangan lada memberi dampak positif dalam hal kenyamanan dan 

kesehatan pengguna bangunan  

3. Dapat menarik perhatian terhadap pengembangan inovasi teknologi di 

bidang perkebunan dan penerapannya pada bangunan pusat penelitian 

lada.  

 

b) Bagi Pemerintah  

1. Dapat.meningkatkan pengetahuan masyarakat dalam hal edukasi kepada 

masyarakat baik lokal maupun wisatawan sehingga menjadi daya tarik 

daerah.  

2. Menambah wawasan kepada penulis dan pemerintah mengenai 

keuntungan dan pentingnya “Pusat Penelitian dan Pengembangan 

Komoditas Lada” terhadap kelestarian capaian produksi dan 

produktivitasnya.  
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3. Sebagai bahan referensi kepada para peneliti dan pemerintah bagaimana 

mendesain “Pusat Penelitian dan Pengembangan Komoditas Lada” dengan 

kaidah pendekatan konsep arsitektur ekologi  

  

1.6 Batas dan Lingkup Pembahasan  

Batasan dalam penelitian perancangan ini adalah sebagai berikut:  

1. Lingkup disiplin ilmu arsitektur dalam pembahasan mengenai perwujudan 

konsep perancangan  

2. Hal-hal di luar disiplin ilmu arsitektur sejauh masih berpengaruh dan 

diperlakukan dalam perwujudan konsep perancangan akan dibahas sebagai 

penunjang.  

3. Berbagai macam dan proses kegiatan yang diwadahi disesuaikan dengan 

mengacu pada pedoman dan standar yang berlaku.  

  

1.7 Sistematika Penulisan  

Adapun sistematika penulisan tugas akhir, sebagai berikut:  

BAB I PENDAHULUAN  

Terdiri dari latar belakang masalah, identifikaasi masalah, rumusan masalah, 

batasan perancangan, tujuan perancangan, manfaat perancangan, sistematika 

pembahasan, dan kerangka pikir.  

BAB II TINJAUAN PUSTAKA  

Menguraikan pembahasan tentang pusat penelitian dan pengembangan, 

menguraikan informasi keberagaman tanaman lada, serta menguraikan 

tentang informasi yang berkaitan dengan pusat penelitian dan pengembangan, 

tinjauan tentang pendekatan Arsitektur Ekologi dan secara keseluruhan studi 

preseden, serta mendeskripsikan data-data studi banding.  

BAB III METODE PERANCANGAN  

Menguraikan tentang tata cara analisa dari bangunan pusat penelitian pusat 

penelitian dan pengembangan melalui teknik pengambilan data serta metode 

yang digunakan dalam penelitian.  
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BAB IV ANALISIS PERANCANGAN  

Menguraikan analisa-analisa perancangan secara keseluruhan untuk 

menghasilkan kebutuhan ruang serta konsep perancangan desain bangunan.  

BAB V KONSEP PERANCANGAN  

Menguraikan tentang ide/gagasan/ konsep perancangan tapak, perancangan 

arsitektur, perancangan struktur, konsep utilitas, serta konsep Arsitektur 

Ekologi itu sendiri.  

BAB VI PENUTUP DAFTAR PUSTAKA  
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1.8 Kerangka Pikir  

 

  

Gambar 1.1. Diagram Alur Pikir Penelitian  

Sumber: Hasil Analisis  2020  
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BAB II  

TINJAUAN UMUM   

 

2.1 Tinjauan Pusat   

2.1.1 Pengertian Pusat  

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia makna kata Pusat menggambarkan 

tempat yang posisinya di bagian tengah, pusar, pokok pangkal maupun yang 

jadi pimpinan (berbagai- bagai urusan, perihal, serta sebagainya). 4  

  

2.2 Tinjauan Penelitian dan Pengembangan  

2.2.1 Pengertian Penelitian   

Penelitian merupakan kegiatan yang dilakukan bagi kaidah serta tata cara 

ilmiah secara sistematis untuk mendapatkan data, informasi, serta penjelasan 

yang berkaitan dengan pemahaman serta pembuktian kebenaran ataupun 

ketidakbenaran sesuatu anggapan serta/maupun hipotesis di bidang ilmu 

pengetahuan serta teknologi yang terpaut dengan penyelenggaraan 

pemerintahan dalam negara serta pemerintah wilayah.  

Sebagian ahli lain membagikan definisi penelitian sebagai berikut:  

1. Soejono Soekanto  

Penelitian adalah suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan kepada suatu 

analisis serta kontruksi yang dilakukan dengan secara sistematis, 

metodologis dan juga konsisten serta bertujuan untuk dapat 

mengungkapkan kebenaran ialah sebagai salah satu menifestasi 

keinginan manusia untuk dapat mengetahui mengenai apa yang sedang 

dihadapinya.5  

 

2. J. Suprapto  

 
4 http://kbbi.web.id/pusat  
5 Parta Setiawan, “Pengertian Penelitian Para Ahli”, diakses dari 

https://www.gurupendidikan.co.id/pengertian-penelitian/ , pada tanggal 17 April 2021 pukul 13.40  
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Penelitian adalah penyelidikan dari suatu bidang ilmu pengetahuan 

yang dijalankan atau dilakukan untuk memperoleh fakta-fakta atau 

prinsip-prinsip dengan sabar, hati-hati, serta sistematis.  

3. Sutrisno Hadi  

Sesuai dengan tujuannya, penilaian dapat diartikan sebagai usaha 

untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran atas 

suatu pengetahuan.  

4. Mohammad Ali  

Penelitian adalah suatu cara untuk memahami sesuatu melalui 

penyelidikan atau usaha mencari bukti-bukti yang muncul sehubungnan 

dengan masalah itu, yang dilakukan dengan sangat hati-hati sehingga 

diperoleh pemecahannya.6  

  

Bangunan penelitian merupakan bagunan ataupun sekelompok 

bangunan yang masuk dalam jenis sarana ataupun sarana-prasarana 

riset yang mewadahi aktivitas penelitian serta sarana penunjang 

aktivitas riset. Dalam bangunan ini terjalin sebagian proses, antara lain 

proses interaksi antara subjek serta objek riset, proses actor viewer, 

proses creative thinking. Proses- proses tersebut menuntut konsentrasi, 

kecermatan dan juga persyaratan yang besar. Bangunan penelitian ialah 

satu unit terpadu serta berkepanjangan yang bukan cuma terdiri dari 

labotarium saja namun pula seluruh ruangan yang mendukung segala 

aktivitas riset.  

  

2.2.2 Pengertian Pengembangan  

Pengembangan merupakan sebuah penelitian, biasanya digunakan dalam 

pendidikan yang disebut penelitian pengembangan. Penelitian pendidikan dan 

pengembangan, yang lebih kita kenal dengan istilah Research & Development 

 
6 Portal Media Pengetahuan Online, 2020, Diakses dari https://www.seputarpenge- 

tahuan.co.id/2014/12/12-pengertian-penelitian-menurut-para-ahli-lengkap.html , pada tanggal 17 
April 2021 pukul 13.47  
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(R & D). Penelitian dan pengembangan ini kadang kala disebut juga sebagai 

suatu pengembangan berbasis pada penelitian atau disebut juga research-

based development. Pengertian penelitian pengembangan menurut Borg & 

Gall (1983) adalah suatu proses yang dipakai untuk mengembangkan dan 

memvalidasi produk Pendidikan.7  

  

Namun ditinjau dari Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki beberapa 

pengertian, yaitu hal mengembangkan; pembangunan secara bertahap dan 

teratur serta yang menjurus ke sasaran yang dikehendaki.8  

  

2.2.3 Jenis-Jenis Penelitian  

Menurut Chiara dkk (1980), secara umum penelitian adalah pencarian secara 

sistematik terhadap fakta atau prinsip yang belom diketahui, dan dapat 

dibedakan dalam beberapa tipe, antara lain:  

a. Pure Research/Penelitian Murni  

Tujuannya yang utama adalah menyelidiki hal pokok untuk kemajuan 

ilmu pengetahuan. Aktivitas penelitian ini tidak digunakan untuk 

kepentingan komersial. Walaupun begitu tidak menutup kemungkinan 

penelitian ini juga dapat dimanfaatkan dalam bidang industri.  

b. Applied Research/ Penelitian Terapan  

Penelitian tipe ini biasanya dilakukan dengan tujuan untuk mencari 

kegunaan dan manfaat dari hasil penelitian ilmiah. Penelitian ini 

tentunya sangat berguna dibidang industri. Pada jenis ini ilmu dasar 

diterapkan pada proses industri, material, atau produksi. Tujuannya 

adalah agar dapat memperbaiki produk sekarang dengan membuat lebih 

murah, menggunakan bahan yang lebih baik, mengurangi ukuran, 

menambah dan menarik konsumen baru, serta memperbaiki 

penampilan.  

 
7 Aina Mulyana , 2020, Diakses dari 

https://ainamulyana.blogspot.com/2016/04/penelitianpengembangan-research-and.html , pada tanggal 

17 April pukul 14.00  
8 http://kbbi.web.id/pengembangan  
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c. Product Research/Penelitian Produk  

Penelitian produk adalah usaha untuk menjamin kelangsungan 

prospek perusahaan dengan cara mencari ide mengenai produk baru 

yang dapat memuaskan keinginan konsumen.  

d. Manufacturing Research/ Penelitian Manufaktur   

Penelitian manufaktur biasanya langsung terhadap pengembangan dari 

peralatan dan perlengkapannya, bagian pemeliharaan dan metoda 

pembuatannya. Semua ini bertujuan untuk mengurangi biaya dan 

menambah produktivitas.  

e. Material Research/ Penelitian Material   

Penelitian ini digunakan untuk menemukan atau mengembangkan 

sebuah material baru sehingga terdapat kemungkinan untuk 

mengembangkan produk atau proses yang belum terjadi pada waktu itu.  

f. Market Research/ Penelitian Pasar   

Penelitian pasar adalah mempelajari keinginan konsumen. Dengan 

adanya informasi tersebut maka perusahaan dapat memproduksi produk 

dengan jaminan penerimaan produk mereka dari konsumen pasar di 

kemudian hari.  

g. Operation Research/ Penelitian Operasional   

Penelitian Operasional adalah pelaksanaan organisasi dari ilmu yang 

mempeplajari tentang masalah operasional dalam bisnis, pemerintah, 

atau aktivitas militer. Penelitian operasional biasanya melingkupi 

masalah pengembangan model matematika yang dapat menjelaskan 

peristiwa yang aktual pada perusahaan. Penelitian ini banyak 

membantu perusahaan untuk menyelamatkan investasi mereka dalam 

jumlah besar karena menghasilkan data yang akurat dan faktual 

sehingga mempengaruhi keputusan manajemen.9  

 

 
9 Kunthi Nur Wulandari , 2016, Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Budidaya Pangan 

Organik di Boyolali, Universitas Muhammadiyah Surakarta  
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2.2.4 Tipe Bangunan Penelitian  

Tipe bangunan penelitian secara garis besar dipengaruhi program kegiatan, 

yang meliputi:  

• Disiplin dan jenis ilmu yang diteliti: Ilmu dasar (basic science) dan ilmu 

terapan (applied science).  

• Tujuan dan fungsi kegiatan penelitian itu dilakukan: penelitian murni, 

Pendidikan atau kegiatan rutin, seperti: industri dan rumah sakit.  

• Latar belakang penelitian dilakukan: Pengembangan ilmu pengetahuan 

atau komersial (bisnis).  

• Metode dan proses kerja yang diterapkan.  

  

2.2.5 Persyaratan Umum Bangunan Penelitian  

a. Kegiatan  

Bentuk kegiatan yang ada di dalam bangunan penelitian didasarkan 

pada karakter tiap kelompok kegiatan terbagi atas :  

i. Kelompok Kegiatan Penelitian  

ii. Kelompok Kegiatan Administrasi  

iii. Kelompok Kegiatan Penunjang Penelitian  

  

b. Bangunan  

1)  Program Ruang  

Dikelompokkan sebagai berikut:  

• Kelompok ruang kegiatan penelitian antara lain Ruang Publik, 

Ruang Recover Laboratorium, Gudang, dan lain-lain.  

• Kelompok penunjang kegiatan antara lain Asrama, Ruang 

Pendingin, Ruang Steril, dan lain-lain.  

• Kelompok kegiatan penunjang lain antara lain Kantor, Ruang 

Pertemuan, Perpustakaan, Lavatory, dan lain-lain.  
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• Kelompok ruang servis antara lain Gudang, bengkel kerja, 

ruang mekanikal elektikal, dan lain-lain.  

2) Sirkulasi dalam Bangunan  

Sirkulasi berperan penting dalam bangunan penelitian karena 

dapat membantu meningkatkan proses kegiatan penelitian 

terutama dari aspek efektifitas dan efesiensi.  

3) Blok dan Layout Bangunan  

Blok dan Layout Bangunan pada intinya merupakan penataan tiga 

kelompok ruang dalam bangunan penelitian, kecuali kelompok 

ruang yang lebih ban-yak menggunakan modul.  

4) Lingkungan  

• Lokasi dan Tapak  

Pemilihan dan survey lokasi tapak bagi bangunan penelitian harus 

memenuhi persyaratan fungsi dan jenis kegiatan penelitian yang 

akan dikembangkan, persyaratan yang harus dipatuhi antara lain 

meliputi tentang dimensi lahan, kebutuhan serta keserasian 

dengan lokasi sekitar.  

• Iklim dan Lingkungan  

Iklim dan lingkungan sangat berkaitan erat dalam perancangan 

sebuah bangunan. Jenis dan tipe kegiatan penelitian akan 

mempengaruhi kebutuhan bangunan penelitian akan faktor alam 

dan lingkungan seperti pencahayaan alami, penghawaan alami 

dan pemilihan bahan serta meterial yang digunakan.   

  

2.2.6 Persyaratan Khusus Bangunan Penelitian  

a. Site atau Tapak  

• Lansekap pada bangunan penelitian pada umumnya mempunyai bentuk 

lansekap dengan tipe formal karena erat kaitannya dengan ilmu 
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pengetahuan. Lansekap dengan tipe non formal banyak dipakai untuk 

membantu tercapainya aspek kenyamanan pada bangunan penelitian 

juga dipakai apabila bangnunan mempunyai fungsi lain diluar kegiatan 

penelitian, contohnya kegiatan wisata.  

• Sirkulasi luar bangunan dan pencapaian. Sistem sirkulasi pada 

umumnya bersifat formal, dengan sumbu lurus dan langsung. Sistem 

sirkulasi yang tersamar atau berputar terdapat pada bangunan penelitian 

yang juga memiliki fungsi sebagai bangunan wisata.  

  

b. Arsitektural  

• Bentuk ruang. Bentuk ruang yang khusus atau spesifik pada bangunan 

penelitian biasanya terdapat pada ruang kegiatan penelitian atau 

laboratorium yang banyak menggunakan modul segi empat.  

• Organisasi ruang. Hubungan dan organisasi ruang dalam bangunan 

penelitian pada intinya adalah factor efektifitas dan efisiensi. Menurut 

Whyte (1985) organisasi ruang pada bangunan apa saja adalah berdasar 

pada: deket tidaknya kegiatan yang ada, penting tidaknya kegiatan antar 

keduanya, pemisahan-pemisahan yang perlu, dan pemisahan-

pemisahan yang penting. Sedangkan tinggi ruang pada bangunan 

penelitian, khususnya pada laboratorium sangat dipengaruhi oleh: efek 

cahaya yang diperlukan, ventilasi atau udara bersih yang diperlukan, 

kesesuaian ruang dengan kegiatan yang diwadahinya, tuntutan visual 

dan etika, jumlah dan besaran, ruang-ruang pada bangunan penelitian 

pada umumnya menggunakan tinggi ruang dengan ukuran 9-12 kaki.  

• Kualitas ruang. Kualitas ruang ini dapat ditentukan oleh sifat enclosure 

ruang yang meliputi pencahayaan dan penghawaan alami. Pencahayaan 

dan penghawaan alami ini sangat dipengaruhi oleh: letak dan 

kedudukan bangunan, letak dan jumlah bukaan, bahan dan jenis bukaan, 

system bukaan yang digunakan, serta menyangkut cara dan efektifitas 

bukaan.  

• Sirkulasi dalam bangunan. Sirkulasi pada bangunan penelitian sangat 

menentukan kemudahan kegiatan yang dilakukan, modul yang 
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terbentuk dan hubungan dengan bangunan lain. Dalam bangunan 

penelitian sirkulasi dalam yang paling penting adalah koridor. Lebar 

koridor ini mempunyai ukuran yang bervariasi, antara 6-7,5 kaki. 

Sistem dan bentuk koridor ini dapat mempengaruhi lay out bangunan 

secara keseluruhan.  

  

c. Struktur  

Struktur dalam bangunan penelitian merupakan perpaduan antara 

keindahan, kekuatan serta kestabilan (keamanan). Struktur dalam 

bangunan riset membutuhkan pengeluaran kontruksi yang besar, 

diakibatkan sebab: faktor pembagian yang komplek yang menuntut 

asumsi struktur, faktor perlengkapan serta perlengkapan yang 

membutuhkan keadaan spesial serta faktor intalasi, paling utama pada 

ruang yang langsung berhubungan dengan aktivitas riset.  

  

Secara totalitas system struktur pada tiap bangunan menyesuaikan 

dengan keadaan site/ tapak, potensi dan kelemahan- kelemahan yang 

terdapat pada tapak. 10  

  

2.3 Tinjauan Lada  

2.3.1 Pengertian Lada  

Lada atau merica adalah salah satu tanaman yang berkembang biak dengan 

biji, namun banyak para petani lebih memilih melakukan penyetekan untuk 

mengembangkan (Ahli Pengobatan, 2014). Lada merupakan tumbuhan 

merambat yang hidup pada iklim tropis dimana bijinya sangat sering 

dimanfaatkan sebagai bumbu masakan. Aroma dan rasa lada sangat khas, 

sehingga terkadang menjadi bagian dari resep masakan andalan (Mediatani, 

2015).   

  

 
10 Maryanto, B., 2002. Laboratorium Penelitian Dan Pelestarian Sumber Daya Ekosistem Pesisir 

Di Kawasan Wisata Parangtritis.  
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Bentuk batang pada tanaman lada adalah beruas-ruas seperti tanaman tebu 

dengan panjang ruas bukunya berkisar 4-7 cm, hal ini tergantung pada tingkat 

kesuburan. Panjang ruas buku pada pangkal batang biasanya lebih pendek 

dibandingkan dengan ruas yang bebrada pada pertengahan dan diujung 

batang, sedangkan ukuran diameter batang rata-rata berukuran 6-25mm. 

tanaman lada berfamili dengan piperaceae yang berasal dari india dan 

menyebar luas keberbagai benua terutama benua Asia.  

Menurut Plantamor (2016), klasifikasi tanaman lada adalah sebagai berikut:  

Kingdom     : Plantae (Tumbuhan)  

Subkingdom    : Tracheobionta (Tumbuhan berpembuluh)  

Super Divisi    : Spermatophyta (Menghasilkan biji)  

Divisi      : Magnoliophyta (Tumbuhan berbunga)  

Kelas      : Magnoliopsida (Berkeping dua / dikotil)  

Sub Kelas     : Magnoliidae  

Ordo      : Piperales  

Famili      : Piperaceae (suku sirih-sirihan)  

Genus      : Piper  

Spesies    : Piper nigrum L.  

 

  

Gambar 2.1. Tanaman Lada  

Sumber: 

https://id.wikipedia.org/wiki/Berkas:Black_Pepper_(Piper_nigrum)_fruits.jpg  

Tanaman lada (Piper nigrum L.) merupakan salah satu tanaman tertua yang 

diusahakan di Indonesia dan sangat dibutuhkan oleh dunia. Pada tahun 2004, 

Indonesia merupakan produsen lada nomor tiga di dunia, yang meliputi lada 

hitam dan putih. Khusus lada putih, Indonesia tercatat sebagai penghasil 

https://id.wikipedia.org/wiki/Berkas:Black_Pep
https://id.wikipedia.org/wiki/Berkas:Black_Pepper_(Piper_nigrum)_fruits.jpg
https://id.wikipedia.org/wiki/Berkas:Black_Pepper_(Piper_nigrum)_fruits.jpg
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terbesar dunia, sedangkan untuk lada hitam Indonesia sebagai penghasil 

nomor 4 dunia. Di pasar internasional, lada Indonesia mempunyai kekuatan 

dan daya jual tersendiri karena cita rasanya yang khas. Lada Indonesia dikenal 

dengan nama Muntok white pepper untuk lada putih dan Lampong black 

pepper untuk lada hitam (Yuhono 2005).   

  

Tanaman lada banyak diusahakan oleh para petani kecil di Indonesia. Sentra 

lada terbesar berasal dari Provinsi Lampung, Bangka Belitung, Kalimantan 

Barat, dan Kalimantan Timur. Provinsi Lampung merupakan penghasil lada 

terbesar di Indonesia, sekitar 80% ekspor lada hitam berasal dari daerah ini  

(AELI 2006).11  

  

2.3.2 Sejarah Penyebaran Lada  

Lada merupakan produk rempah-rempah tertua dan terpenting yang 

diperdagangkan di dunia (antara Barat dan Timur). Theophratus yang hidup 

372-287 SM (Sebelum Masehi) menyebutkan dua jenis lada yang telah 

digunakan oleh bangsa Mesir dan Romawi pada waktu itu yaitu lada hitam 

(Black Pepper) dan lada panjang (Pepper Longum). Pada abad pertengahan 

tahun 1100-1500 perdagangan lada memiliki kedudukan yang sangat penting, 

bahkan digunakan juga sebagai alat tukar dan mas kawin, bahan persembahan 

dan pembayaran pajak/upeti. Pada masa itu perdagangan dan penyebarannya 

banyak dikuasai bangsa Arab. Begitu pentingnya lada maka banyak bangsa-

bangsa menjelajah untuk mendapatkannya seperti penjelajahan Marcopolo 

atau Cournelis de Houtman. Karena riwayat lada yang begitu penting dan 

sebagai rempah-rempah utama dan terbesar diperdagangkan di dunia, 

sehingga lada dijuluki sebagai rajanya rempah-rempah atau ‘King of Spice” 

(Wahid 1996).  

  

Tanaman lada (P nigrum Linn) berasal dari pantai Barat Ghats, Malabar India. 

Tanaman liarnya juga ditemukan di daerah perbukitan di pegunungan assam 

 
11 Dr. Yudiyanto,S.Si., M.Si. 2016. Tanaman Lada Dalam Perspektif Autekoologi. Hal 20  
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dan bagian utara Burma. Dari wilayah pantai Barat India inilah diperkirakan 

lada dibawa oleh para pedagang hindu ke Jawa antara tahun 100 SM dan tahun 

600 M. Belum jelas daerah pertama di Indonesia yang dijadikan lokasi 

introduksi tanaman lada ini. Diperkirakan lada pertama kali ditaman di daerah 

Karesidenan Banten. Hal ini didasarkan bahwa pendatang hindu pertama kali 

datang ke wilayah Indonesia bukan melalui Selat Malaka, tetapi melalui 

Lautan Hindia dan Selat Sunda. Pendapat ini dapat diterima mengingat alasan 

jika melalui Selat Malaka tentunya pertanaman lada akan lebih dahulu 

berkembang di semenanjung Malaka dan Sumatera bagian timur, akan tetapi 

tanaman lada diketahui lebih dahulu berkembang di Jawa dan dari Jawa 

menyebar ke utara yaitu Pulau Sumatera melalui Lampung dan Bangka.12  

  

2.3.3 Penyebaran Tanaman Lada di Lampung  

Lada Lampung telah dikenal di pasaran dunia sebagai ’Lampong Black 

Pepper’ (Piper ningrum Linn). Lada merupakan salah satu produk rempah-

rempah tertua dan terpenting yang telah lama diperdagangkan di dunia. 

Walaupun bukan tanaman asli indonesia namun tercatat sebagai produk 

pertanian indonesia yang diperdagangkan ke eropa melalui Arabia dan persia.  

  

Lada pertama kali di tanam di wilayah Lampung diperkirakan berasal dari 

daerah Karesidenan Banten. Teluk Lada di Banten diperkirakan merupakan 

tempat yang menjadi usaha tanaman lada dikembangkan pertama kali di 

Indonesia. Sejak dahulu daerah Lampung dianggap sebagai daerah yang 

paling sesuai untuk pengembangan lada. Alasan ini dapat dijelaskan 

meskipun lada masuk ke Indonesia melalui Pelabuhan Banten untuk 

kemudian menyebar ke arah timur seperti Karesidenan Yogyakarta, Cirebon, 

dan Jepara, serta daerah-daerah lain di Indonesia, perkembangan lada yang 

terus meningkat terjadi di Lampung dan seterusnya Ke wilayah Bangka. Di 

daerah Lampung pembudidayaan tanaman lada dilakukan oleh masyarakat 

asli Lampung dan di Bangka mula-mula dilakukan oleh petani cina keturunan. 

Lampung menghasilkan produk utama berupa lada hitam dan bangka 

 
12 Dr. Yudiyanto,S.Si., M.Si. 2016. Tanaman Lada Dalam Perspektif Autekoologi. Hal 30  
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menghasilkan lada putih. Pada tahun 1913 kedua daerah ini tercatat 

menghasilkan 60% produksi lada Indonesia dan pada tahun 1938 sebagai 

penghasil 90% produksi lada Indonesia.  

  

Lada Lampung sejak masuk dan dikembangkan di wilayah Lampung terus 

mengalami penyebaran yang meluas. Hampir seluruh wilayah Kabupaten di 

Propinsi Lampung saat ini memiliki daerah yang pernah dan masih 

membudidayakan Tanaman lada. Namun seiring perubahan masyarakat dan 

lingkungan serta serangan penyakit, disamping masalah harga jual yang tidak 

menentu, pertanaman lada di lampung terus berkurang  

  

Lada bagi masyarakat Lampung tetap menjadi komoditi pertanian yang 

istimewa, sebagian masyarakat Lampung tetap menanam dan memelihara 

lada bukan hanya karena aspek ekonomi, tetapi juga lada dipandang sebagai 

masalah yang berkaitan erat dengan kultur dan budaya masyarakat Lampung. 

Kecintaan dan arti penting tanaman lada bagi masyarakat lampung tidak saja 

tercermin pada setiap aktivitas pertanian mereka sehari-hari, tetapi juga 

diwujudkan dengan dipakainya tanaman lada sebagai simbol pada logo 

provinsi dan kabupaten-kabupaten di Provinsi Lampung.13  

  

2.3.4 Karakteristik geografis  

Tanaman lada tumbuh dengan baik pada daerah dengan ketinggian mulai dari 

0-700 m di atas permukaan laut (dpl). Penyebaran tanaman lada sangat luas 

berada di wilayah tropika antara 200 LU dan 200LS, dengan curah hujan dari 

1.000-3000 mm per tahun, merata sepanjang tahun dan mempunyai hari hujan 

110-170 hari pertahun, musim kemarau hanya 2-3 bulan pertahun. 

Kelembaban udara 63-98% selama musim hujan, dengan suhu maksimum 

35OC dan suhu minimum 20OC. Lada dapat tumbuh pada semua jenis tanah, 

terutama tanah berpasir dan gembur dengan unsur hara cukup, drainase (air 

tanah) baik, tingkat kemasaman tanah pH 5,0-6,5.  

  

 
13 Dr. Yudiyanto,S.Si., M.Si. 2016. Tanaman Lada Dalam Perspektif Autekoologi. Hal 33  
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2.3.5 Varietas Lada  

Di Indonesia, terdapat sekitar 40 jenis lada. Meskipun begitu, jenis varietas 

lada yang banyak ditanam tergantung kepada daerahnya. Dilampung, jenis 

yang banyak ditanam adalah Belantung dan Kerinci. Di Bangka jenis yang 

ban-yak ditanam adalah “Lampung Daun Kecil” (LDK) dan “Lampung 

Daun Lebar (LDL), Merapin, Chunuk dan Jambi. Di Kalimantan, jenis lada 

yang banyak ditanam adalah varietas Bengkayang. Di Provinsi Jawa Barat, 

jenis yang banyak ditanam adalah varietas LDK dan LDL. Dalam setiap 

jenis varietas mempunyai keunggulan dan kelemahan dalam ketahanan 

hama dan penyakit utama lada, sehingga petani dapat memilih jenis 

varietas lada mana yang cocok untuk dikembangkan.  

  

Seiring perkembangan zaman dan teknologi pertanian kini tanam lada 

tidak hanya terpaku pada jenis rambat namun sudah dibudidayakan juga 

jenis lada perdu yang tidak terlalu membutuhkan lahan luas serta sangat 

minim pemeliharaan dan juga hasil buahnya sebanding dengan jenis 

rambat.14  

 

2.3.6 Klasifikasi Lada Berdasarkan Jenis Tanamannya  

Berdasarkan jenis tanamannya, lada bisa dibedakan menjadi dua yaitu lada 

panjat dan lada perdu. Pada dasarnya kedua jenis lada diatas bukan berbeda 

secara verietas atau jenis, tapi yang membedakan hanya pada teknik 

penanaman atau perbanyakan tanaman tersebut. Beberapa kelebihan dan 

kekurangan dapat diliat dari tabel dibawah ini.  

   

 

 

 

 

 

 

 
14 Wikipedia, 2020, Diakses dari https://id.wikipedia.org/wiki/Lada  

https://id.wikipedia.org/wiki/Lada
https://id.wikipedia.org/wiki/Lada
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Tabel 2.1. Klasifikasi Lada Berdasarkan Jenis Tanamannya  

Jenis 

Lada  

Keterangan   Kelebihan  Kekurangan  

Lada 

Panjat  

Lada Panjat ialah 

tanaman lada yang 

diperbanyak 

dengan teknik 

ortotrop. Lada jenis 

ini paling umum 

diusahakan di 

Indonesia dan 

dunia.  

  

• Membuat bibitnya 

lebih mudah, 

sehingga 

pembibitannya 

lebih murah.  

• Lebih jarang 

terkena penyakit  

• Perawatannya 

lebih mudah  

• Produksi buahnya 

lebih tinggi.  

• Umur tanaman  

relatif lebih 

Panjang  

• Relatif lebih tahan 

cekaman air.  

• Panen pertamanya 

lebih lama  

• Harus menggunakan 

tiang panjatan  

• Pemanennya harus 

menggunakan  

tangga  

• Umumnya 

ketinggiannya 

sekitar 3 meter.  

   

  
Gambar 2.2. Tanaman Lada Panjat 

Sumber: https://dosenpertanian.com/jenis-lada/  

Lada 

Perdu  

Lada Perdu ialah 

tanaman lada yang 

diperbanyak 

dengan teknik 

plagiotrop. 

Budidaya lada 

perdu bisa dil- 

akukan sistem 

tumpang sela 

dengan kelapa atau 

• Panen pertamanya 

lebih cepat  

• Tidak 

membutuhkan 

tiang panjatan  

• Memanennya 

lebih mudah  

• Tidak 

membutuhkan 

tangga dalam 

• Membuat bibitnya 

lebih sulit dan 

butuh waktu lebih 

lama.  

• Lebih rentan 

terkena penyakit   

Pemupukan dan 

penanggulangan 

gulma lebih sulit, 

https://dosenpertanian.com/jenis-lada/
https://dosenpertanian.com/jenis-lada/
https://dosenpertanian.com/jenis-lada/
https://dosenpertanian.com/jenis-lada/
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tanaman tahunan 

lainnya, maupun 

tumpang sari 

dengan tanaman  

semusim seperti 

kacang tanah dan 

jagung.  

 

pemanenan hasil 

lada. 

karena cabang, 

ranting dan daun.  

• Produksi buah lebih 

rendah  

• Umur relatif lebih 

pendek  

• Relatif kurang 

tahan cekaman air. 

 
Gambar 2.3. Tanaman Lada Perdu 

Sumber: https://dosenpertanian.com/wp-content/uploads/2019/08/Tanaman- 

Lada-Perdu.jpg  

Sumber : https://dosenpertanian.com/jenis-lada/  

 

 2.3.7 Diversitifikasi Produk Lada 

Selama ini lada hanya diolah menjadi lada hitam dan lada putih dan diekspor 

dalam bentuk curah. Di negara pengimpor, lada tersebut diproses lebih lanjut 

melalui proses sterilisasi, grading, powdering dan packaging menjadi produk 

yang siap digunakan oleh industry makanan, rumah tangga dan restoran. 

 

Diversifikasi horizontal diimplementasikan melalui penganekaragaman produk 

seperti lada hijau, minyak lada, dan oleoresin, sehingga meningkatkan nilai 

tambah dan memperluas pasar. Produk-produk tersebut sangat prospektif dan 

berpeluang dikembangkan di Indonesia karena teknologinya sudah tersedia dan 

dapat diterapkan pada agroindustry perdesaan atau skala usaha kecil-menengah. 

 

 

https://dosenpertanian.com/wp-content/uploads/2019/08/Tanaman-Lada-Perdu.jpg
https://dosenpertanian.com/wp-content/uploads/2019/08/Tanaman-Lada-Perdu.jpg
https://dosenpertanian.com/wp-content/uploads/2019/08/Tanaman-Lada-Perdu.jpg
https://dosenpertanian.com/wp-content/uploads/2019/08/Tanaman-Lada-Perdu.jpg
https://dosenpertanian.com/wp-content/uploads/2019/08/Tanaman-Lada-Perdu.jpg
https://dosenpertanian.com/wp-content/uploads/2019/08/Tanaman-Lada-Perdu.jpg
https://dosenpertanian.com/wp-content/uploads/2019/08/Tanaman-Lada-Perdu.jpg
https://dosenpertanian.com/wp-content/uploads/2019/08/Tanaman-Lada-Perdu.jpg
https://dosenpertanian.com/wp-content/uploads/2019/08/Tanaman-Lada-Perdu.jpg
https://dosenpertanian.com/jenis-lada/
https://dosenpertanian.com/jenis-lada/
https://dosenpertanian.com/jenis-lada/
https://dosenpertanian.com/jenis-lada/
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A. Lada hijau 

Beberapa bentuk produk lada hijau adalah: 

a) Lada hijau dalam larutan garam (green papper in brine), diperoleh melalui 

pengawetan buah lada dalam larutan garam 10 % dan asam sitrat 2 %. 

b) Lada hijau kering (dehydrated green pepper), diperoleh melalui 

pengeringan terkontrol dan warna hijau dipertahankan dengan 

menonaktifkan enzim polifenol oksidase. 

c) Lada hijau kering beku (freeze-dried green pepper), diperoleh melalui 

proses pembekuan pada suhu rendah(-30 sampai -40ºC) dan tekanan 

vakum tinggi. 

Lada hijau mulai memasuki pasar dunia pada tahun 1980-an. Produk ini banyak 

digunakan oleh industri saus dan pengolahan daging serta aneka masakan 

berbahan daging. Selama ini kebutuhan lada hijau di pasar dunia dipasok oleh 

Madagaskar, Brasil, dan India. 

 
Gambar 2.4. Produk lada hijau: (a) dehydrated green pepper, (b) freeze-dried 

green pepper, dan (c) lada hijau dalam larutan garam. 

Sumber: http://repository.pertanian.go.id/handle/123456789/3455 

 

 

B. Minyak lada 

Minyak lada mengandung senyawa terpenes, seperti phellandrene, pinene, dan 

limonene, terutama digunakan untuk bahan flavor, obat, parfum, dan 

aromaterapi. Minyak lada diproduksi melalui proses penyulingan dengan metode 

uap (steam) maupun dengan uap air (dikukus). Penyulingan dengan cara dikukus 

lebih berpeluang diterapkan di tingkat petani atau kelompok tani karena 

investasinya lebih murah. 

http://repository.pertanian.go.id/handle/123456789/3455
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C. Oleoresin Lada 

Oleoresin lada merupakan konsentrat yang diperoleh melalui proses ekstraksi 

lada hitam dengan menggunakan pelarut organic seperti aseton, etanol, etilen 

diklorida, etil asetat dan pelarut organik lainnya. Oleoresin lada terdiri dari 

campuran minyak lada, resin dan senyawa alkaloid yang berperan terhadap 

tingkat kepedasan oleoeresin.15 

              
(a)                                     (b) 

Gambar 2.5. Produk turunan dari lada: (a) Minyak Lada, (b) Oleoresin 

Sumber: http://repository.pertanian.go.id/handle/123456789/3455 

 

2.4 Tinjauan Arsitektur Ekologis  

2.4.1 Definisi Konsep Desain Ekologi Arsitektur  

Yeang (2018) mendefinisikannya bahwa Ecological design, is bioclimatic 

design, design with the climate of the locality, and low energy design. Yeang, 

menekankan pada integrasi kondisi ekologi setempat, iklim makro dan mikro, 

kondisi tapak, program bangunan, konsep design dan sistem yang tanggapan 

pa-da iklim, penggunaan energi yang rendah, diawali dengan upaya 

perancangan secara pasif dengan mempertimbangkan bentuk, konfigurasi, 

facade, orientasi bangunan, vegetasi, ventilasi alami, warna. Integrasi tersebut 

dapat tercapai dengan mulus dan ramah, melalui 3 tingkatan yaitu yang 

pertama integrasi fisik dengan karakter fisik ekologi setempat, melalui 

keadaan tanah, topografi, air tanah, vegetasi, iklim dan sebagainya. Kedua, 

integrasi dengan proses alam, meliputi cara penggunaan air, pengolahan dan 

 
15  Bangka, B.P.T.P.K., 2018. Diversivikasi Produk Lada (Piper Nigrum) Untuk Peningkatan Nilai 

Tambah. 

http://repository.pertanian.go.id/handle/123456789/3455
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pembuangan limbah cair, sistem pembuangan dari bangunan dan pelepasan 

panas dari bangunan dan sebagainya. Yang ketiga adalah integrasi 

penggunaan sumber daya yang mencakup penggunaan sumber daya alam 

yang berkelanjutan. Aplikasi dari ketiga integrasi tersebut, dilakukannya pada 

perancangan tempat tinggalnya.16  

  

Menurut Metallinou (2006), bahwa pendekatan ekologi pada rancangan 

arsitektur atau ekoarsitektur bukan merupakan konsep rancangan bangunan 

hitech yang spesifik, tetapi konsep rancangan bangunan yang menekankan 

pada suatu kesadaran dan keberanian sikap untuk memutuskan konsep 

rancangan bangunan yang menghargai pentingnya keberlangsungan 

ekosistem di alam. Pendekatan dan konsep rancangan arsitektur seperti ini 

diharapkan mampu melindungi alam dan ekosistem didalamnya dari 

kerusakan yang lebih parah, dan juga dapat menciptakan kenyamanan bagi 

penghuninya secara fisik , sosial dan ekonomi.  

  

Pendekatan ekologi pada perancangan arsitektur, Heinz Frick (1998), 

berpendapat bahwa, eko-arsitektur tidak menentukan apa yang seharusnya 

terjadi dalam arsitektur, karena tidak ada sifat khas yang mengikat sebagai 

standar atau ukuran baku. Namun mencakup keselarasan antara manusia dan 

alam. Eko arsi-tektur mengandung juga dimensi waktu, alam, sosio-kultural, 

ruang dan teknik bangunan. Ini menunjukan bahwa eko arsitektur bersifat 

kompleks, padat dan vital.  Eko-arsitektur mengandung bagian-bagian 

arsitektur biologis (kemanusi-aan dan kesehatan), arsitektur surya, arsitektur 

bionik (teknik sipil dan kon-struksi bagi  kesehatan), serta biologi 

pembangunan. Oleh karena itu eko-arsitektur adalah istilah holistik yang 

sangat luas dan mengandung semua bidang.  

  

 
16 Titisari (2012), Konsep Ekologis pada Arsitektur di Desa Bendosari. Jurnal RUAS Jurusan 

Arsitektur/Fakultas Teknik Universitas Brawijaya. Volume 10 N0 2, Desember 2012  
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2.4.2 Prinsip Desain Ekologi  

Adapun prinsip desain arsitektur ekologi menurut Cowan dan Ryn (1996) 

mengemukakan prinsip-prinsip desain yang ekologis sebagai berikut:  

1. Solution Grows from Place, yaitu solusi atas seluruh permasalahan 

desain harus berasal dari lingkungan dimana arsitektur itu akan 

dibangun. Prinsipnya adalah memanfaatkan potensi dan sumber daya 

lingkungan untuk mengatasi setiap persoalan desain. Pemahaman atas 

masyarakat lokal, terutama aspek sosial-budayanya juga memberikan 

andil dalam pengambilan keputusan desain. Prinsip ini menekankan 

pentingnya pemahaman terhadap alam dan masyarakat lokal. Dengan 

memahami hal tersebut maka kita dapat mendesain lingkungan binaan 

tanpa menimbulkan kerusakan alam maupun ‘kerusakan’ manusia.  

2. Ecological Acounting Informs Design: Perhitungan-perhitungan 

ekologis merupakan upaya untuk memperkecil dampak negatif 

terhadap lingkungan. Keputusan desain yang diambil harus sekecil 

mungkin memberikan dampak negatif terhadap lingkungan.  

3. Design with Nature: arsitektur merupakan bagian dari alam. Untuk itu 

setiap desain arsitektur harus mampu menjaga kelangsungan hidup 

setiap unsur ekosistem yang ada di dalamnya sehingga tidak merusak 

lingkungan. Prinsip ini menekankan pada pemahaman mengenai living 

process di lingkungan yang hendak diubah atau dibangun.  

4. Everyone is a Designer: melibatkan setiap pihak yang terlibat dalam 

proses desain. Tidak ada yang bertindak sebagai user atau participant 

saja atau designer/arsitek saja. Setiap orang adalah participant-designer. 

Setiap pengetahuan yang dimiliki oleh siapapun dan sekecil apapun 

harus dihargai. Jika semua orang bekerjasama untuk memperbaiki 

lingkungannya, maka sebenarnya mereka memperbaiki diri mereka 

sendiri.  

5. Make Nature Visible: proses-proses alamiah merupakan proses yang 

siklis. Arsitektur sebaiknya juga mampu untuk melakukan proses 



28 

 

 

 

tersebut sehingga limbah yang dihasilkan dapat ditekan seminimal 

mungkin.17  

  

2.4.3 Aspek Eko-Arsitektur  

Pendekatan ekologi dalam perancangan arsitektur menurut Yeang, 

didefinisikannya  

sebagai: “Ecological design, is bioclimatic design, design with the climate of the 

locality, and low energy design”. Hal tersebut ditekan pada :  

1. integrasi kondisi ekologi setempat, iklim makro dan mikro  

2. kondisi tapak  

3. program bangunan,  

4. konsep design dan sistem yang tanggap pada iklim,  

5. penggunan energi yang rendah, diawali dengan upaya perancangan 

secara pasif dengan mempertimbangkan bentuk,konfigurasi, facade, 

orientasi bangunan, vegetasi, ventilasi alami, warna.  

Unsur/elemen pembentuk bangunan dijabarkan oleh Ching (2000) sebagai 

bagian bagian yang memiliki keterkaitan satu sama lain, dan keterkaitan 

dengan sistemnya membentuk satu kesatuan tatanan yang sifatnya 

konseptual. Dari 5 unsur yang ada terdapat dua unsur penting yaitu bentuk 

dan ruang. Kelima unsur tersebut terdiri atas:  

1. Bentuk : titik temu antara massa dan ruang, terbentuk oleh berbagai 

unsur yang dapat dikenali secara visual, mempunyai ciri-ciri visual 

yang dibangun oleh dimensi, warna, tekstur, dan wujud.  

2. Ruang : volume yang terlingkupi, terbentuk, terorganisir maupun terisi 

oleh unsur-unsur massa.  

 
17 Titisari (2012), Konsep Ekologis pada Arsitektur di Desa Bendosari. Jurnal RUAS Jurusan Arsitektur/Fakultas 

Teknik Universitas Brawijaya. Volume 10 N0 2, Desember 2012  
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3. Fungsi : sistem akomodasi bagi tuntutan program yang mengacu pada 

kebutuhan/persyaratan pengguna bangunan.  

4. Teknik : sistem struktur, kekuatan pelingkup, sebagai tanggapan 

terhadap tuntutan kenyamanan, proteksi lingkungan, kesehatan dan 

daya tahan.  

5. Konteks : situs (tempat) dan lingkungan, faktor alam mencakup iklim 

(angin, matahari, temperatur, hujan) dan faktor budaya.18.  

  

2.4.4 Standar Hijau di Indonesia  

Lembaga Konsil Bangunan Hijau Indonesia atau Green Building Council 

Indonesia (GBCI) adalah lembaga mandiri (non goverment) dan nirlaba 

(nonfor profit) yang berkomitmen penuh terhadap pendidikan masyarakat 

dalam mengaplikasikan praktik-praktik terbaik lingkungan dan memfasilitasi 

transformasi industri bangunan global yang berkelanjutan. GBCI merupakan 

Emerging Member dari World Green Building Council (WGBC) yang 

berpusat di Toronto, Kanada. WGBC saat ini beranggotakan 97 negara dan 

hanya memilikki satu GBC di setiap negara. GBCI menerbitkan greenship 

rating tools sebagai acuan yang terukur dan objektif (Green Building Council 

Indonesia, 2012).  

  

Salah satu program GBCI adalah menyelenggarakan kegiatan Sertifikasi 

Bangunan Hijau di Indonesia berdasarkan perangkat penilaian khas Indonesia 

yang disebut greenship. Greenship merupakan suatu sistem penilaian 

bangunan yang merupakan bentuk dari salah satu upaya untuk menjembatani 

konsep ramah lingkungan dan prinsip keberlanjutan dengan praktik yang 

nyata. Hadirnya perangkat rating ini diharapkan dapat mendorong 

transformassi di industri bangunan, sehingga praktik-praktik ramah 

lingkungan dapat diterapkan di Indonesia. Setiap bangunan yang 

mendeklarasikan diri sebagai bangunan hijau akan dinilai dan disertifikasi 

 
18 Titisari (2012), Konsep Ekologis pada Arsitektur di Desa Bendosari. Jurnal RUAS Jurusan Arsitektur/Fakultas 

Teknik Universitas Brawijaya. Volume 10 N0 2, Desember 2012  
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berdasarkan kriteria-kriteria baku yang sudah ada dalam sistem 

pemeringkatan ini.   

  

Kriteria penilaian Greenship bukan merupakan penemuan baru, melainkan 

kumpulan yang kemudian dan pengelompokan dari beberapa praktik terbaik 

di industri bangunan yang kemudian diidentifikasi oleh GBCI. Sistem rating 

ini juga dapat mengedukasi industri bangunan dan khalayak umum tentang 

aspek-aspek yang harus dipenuhi sebuah bangunan hijau. Dokumen sistem 

pemeringkatan Greenship dibagi menjadi tiga, Greenship Interior Space 

(untuk perencanaan, operasional, dan pemeliharaan ruangan dalam gedung), 

Greenship Existing Building (untuk manajemen, operational, dan 

pemeliharaan bangunan yang sudah terbangun dan dioperasionalkan), serta 

Greenship New Building (untuk perencanaan dan aktivitas kontruksi 

bangunan baru dalam tahap desain).  

  

Berdasarkan kategori yang ditentukan oleh GBCI, dalam Greenship Exhisting 

Building terdapat enam kategori Green Building yang antara lain:  

1. Pengembangan Lahan Tepat Guna (Appropriate Site Development)  

Kategori ini mencakup akses ke sarana-sarana umum, pengurangan 

kendaraan bermotor, penggunaan sepeda, lansekap tumbuhan hijau 

heat island effect, pengurangan beban volume limpasan air hujan, site 

management, perhatian terhadap bangunan atau sarana di sekitarnya.  

2. Konservasi dan Efisiensi Energi (Energy Efficiency and 

Conservation)  

Kategori ini mencakup optimalisasi efisiensi penggunaan energi pada 

bangunan, komisioning ulang pada peralatan pengkondisian udara, 

penghematan energi pada sistem pencahayaan dan pengkondisian 

udara, pencatatan dan pengawasan penggunaan energi, operasi dan 

perawatan peralatan Air Conditioner (AC), penggunaan energi 

tebarukan dan pengurangan emisi energi.  
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3. Konservasi Air (Water Conservation)  

Kategori Water Conservation meliputi sub matering konsumsi air, 

pemeliharaan dan pemeriksaan sistem plumbing, efisiensi penggunaan 

air bersih, pengujian kualitas air, penggunaan air daur ulang, 

penggunaan sistem filtrasi untuk menghasilkan air minum, 

pengurangan penggunaan air dari sumur dalam dan penggunaan kran 

auto stop.  

4. Pengunaan dan Pemilihan Material (Material Resources and Cycle)  

Kategori ini mencakup penggunaan refrigerant, penggunaan material 

yang ramah lingkungan, pengelolaan sampah, pemilahan sampah, 

pengelolaan limbah B3 dan penyaluran barang bekas.  

5. Kenyamanan dan Kesehatan dalam Ruang (Indoor Health and 

Comfort)    

Kategori ini mencakup kualitas udara ruangan, pengaturan lingkungan 

asap rokok, pengawasan gas CO2 dan CO, pengukuran kualitas udara 

dalam ruangan, pengukuran kenyamanan visual, pengukuran tingkat 

bunyi dan survei kenyamanan bangunan.  

6. Manajemen Lingkungan Gedung (Building Environment 

Management)  

Kategori ini mencakup inovasi peningkatan kualitas bangunan, 

tersedianya dokumen-dokumen tentang bangunan yang lengkap, 

adanya tim yang menjaga prinsip green building dan pelatihan dalam 

pengoperasian dan perawatan aspek-aspek green building secara 

lengkap.  
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2.5 Studi Preseden Pusat Penelitian  

2.5.1 Gedung Biologi Kolaboratif (Collaborative Life Sciences Building)  

  

Gambar 2.6. Gedung Biologi Kolaboratif, Amerika Serikat  

Sumber: https://www.aiatopten.org/node/446   

Oregon Health & Science University, Portland State University, dan Oregon  

State University bermitra untuk menciptakan Collaborative Life Sciences 

Building , sebuah gedung kesehatan, akademik dan penelitian yang 

berinteraksi satu sama lain. CLSB menyediakan ruang kelas akademik, ruang 

kuliah, laboratorium pengajaran, laboratorium keterampilan dan simulasi, 

laboratorium penelitian medis, ruang ritel, dan dua tingkat parkir bawah 

tanah. Juga bagian dari proyek ini adalah Skourtes Tower OHSU, yang 

menampung School of Dentistry. Bersama-sama, mereka terdiri dari 650.000 

kaki persegi konstruksi baru dalam dua masa bangunan – masa satu terdiri 

dari 5 lantai dan satu lagi 12 lantai – dan bergabung dengan atrium pusat.  

CLSB adalah gedung pertama di Kampus Schnitzer OHSU di South 

Waterfront Portland. Terletak di situs brownfield yang dibatasi oleh 

pembangunan jalan dan jembatan yang berdekatan, bangunan ini dipahami 

sebagai model inovatif pendidikan ilmu pengetahuan interdisipliner, 

penelitian, dan pendidikan. Dinding kaca interior menumbuhkan presepsi 

"pelayanan terhadap penelitian dan pengajaran" memungkinkan pengguna 

bangunan dan pejalan kaki untuk melihat aktivitas di laboratorium dan ruang 

kelas. Atrium ini menawarkan koneksi dinamis antara elemen-elemen dua 

https://www.aiatopten.org/node/446
https://www.aiatopten.org/node/446
https://www.aiatopten.org/node/446
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penghubung masa melalui jembatan penghubung dan area studi informal 

untuk mahasiswa.  

  
Gambar 2.7. Siteplan Gedung Biologi Kolaboratif, Amerika Serikat 

Sumber: https://www.aiatopten.org/node/446   

   

Tabel 2.2 Fasilitas  Gedung Biologi Kolaboratif (Collaborative Life Sciences 

Building) 

Fasilitas  Keterangan  

Ruang Kelas Akademik  suatu ruangan tempat kegiatan belajar 

mengajar dilangsungkan. berfungsi 

sebagai ruang tempat peserta didik 

menggali ilmu pengetahuan dan 

meningkatkan keahlian melalui praktik, 

latihan, penelitian, percobaan.  

Retail  Retail adanya aktivitas perniagaan yang 

melibatkan penjualan secara langsung 

kepada konsumen pada area bagian area 

penerima Gedung.  

Teaching Labs  Kelas laboratorium memberi siswa 

pengalaman langsung dengan konsep 

kursus dan dengan kesempatan untuk 

mengeksplorasi metode yang digunakan 

oleh para ilmuwan dalam disiplin mereka. 

Research Labs  Laboratorium Riset adalah tempat kerja 

untuk melakukan penelitian ilmiah. ini 

akan merangkum pertimbangan utama 

arsitektur, teknik, operasional, 

keselamatan, dan keberlanjutan untuk 

desain Laboratorium Riset.  

https://www.aiatopten.org/node/446
https://www.aiatopten.org/node/446
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Admin/ Faculty  Admission Room merupakan pusat 

layanan korespondensi dan informasi 

CLSB. Hal ini bertujuan untuk 

mendukung administrasi umum dan 

keuangan bagi mahasiswa, dosen, 

karyawan, dan pihak eksternal yang 

terlibat.  

Clinical Simulation  Menyediakan ruangan agar memiliki 

kesempatan untuk belajar dan 

mempraktikkan pertemuan pasien dan 

keterampilan khusus untuk profesi dan 

program mereka - tetapi juga dalam tim 

interprofesional untuk meningkatkan 

perawatan pasien berbasis tim.  

Atrium  Atrium ini menawarkan koneksi dinamis 

antara elemen-elemen dua penghubung 

masa melalui jembatan penghubung dan 

area studi informal untuk mahasiswa.  

Roof Garden  Fitur-fitur ini termasuk atap hijau seluas 

24.540 kaki persegi dengan penanam 

aliran tambahan terintegrasi dapat 

menyerap dan mengolah limpasan hujan. 

Atap dan pekebun hijau yang luas 

ditumbuhi tanaman asli yang tahan air dan 

tahan kekeringan.  

Auditorium  Auditorium, bagian dari bangunan publik 

tempat penonton duduk, yang berbeda dari 

panggung, area tempat pertunjukan atau 

sebagai ruang pertemuan antara ilmuan 

dan mahasiswa.  

CLSB menyediakan ruang kelas akademik, ruang kuliah, laboratorium 

pengajaran, laboratorium keterampilan dan simulasi, laboratorium 

penelitian medis, ruang ritel, dan dua tingkat parkir bawah tanah.  

Sumber : Analisa Penulis  
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2.5.2 Gedung Penelitian BioSains (Biosciences Research Building)  

 
Gambar 2.8. Gedung Pusat Penelitian Bio-sains, Amerika Serikat  

Sumber: https://www.aiatopten.org/node/517  

  

Gedung Penelitian Biosains (BRB) adalah fase pertama dari Pusat Sains 

Kampus Utara baru di Universitas Nasional Irlandia, Galway (NUIG). 

Perumahan laboratorium sains berteknologi tinggi yang didedikasikan untuk 

penelitian kanker, kedokteran regeneratif, biologi kimia, dan penelitian 

hewan BSL-3, BRB menawarkan lingkungan lab yang transparan dan 

kolaboratif yang menghubungkan kawasan ilmu pengetahuan baru dengan 

kampus bersejarah universitas.  

  

BRB menyediakan ruang penelitian sains teknologi tinggi yang didedikasikan 

untuk penelitian kanker, kedokteran regeneratif, biologi kimia, dan penelitian 

hewan, dan merupakan salah satu gedung penelitian paling hemat energi di 

dunia yang didedikasikan untuk agenda ilmiah yang begitu intens.   

  

Dua suite lab terbuka yang besar menghadap view ke Sungai, dan dibagi dua 

oleh atrium tiga lantai. Tiga lapisan komunitas vertikal dalam rencana linier 

ini meningkatkan kolaborasi dan memberikan rasa ruang bagi para ilmuwan.   

  

 

https://www.aiatopten.org/node/517
https://www.aiatopten.org/node/517
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Tabel 2.3 Fasilitas Gedung Penelitian BioSains (Biosciences Research 

Building)  

Fasilitas  Keterangan  

Thermal Corridor  Koridor termal Gedung Penelitian 

Biosains berfungsi seperti sistem dinding 

ganda, melindungi cahaya dan panas barat 

yang keras dari interior. Koridor 

memanfaatkan panas di musim dingin dan  

panas di musim panas melalui ventilasi 

alami.  

Research Labs  Laboratorium Riset adalah tempat kerja 

untuk melakukan penelitian ilmiah. ini 

akan merangkum pertimbangan utama 

arsitektur, teknik, operasional, 

keselamatan, dan keberlanjutan untuk 

desain Laboratorium Riset.  

Lab support high energy  Lab support memungkinkan staf 

laboratorium memberikan dukungan 

komprehensif kepada semua pengguna 

laboratorium. Lab ini, yang dapat diakses 

dengan mudah oleh staf dan berisikan 

alat2 laboratory yang meggunakan high 

energy  

Atrium  Atrium ini menawarkan koneksi dinamis 

antara elemen-elemen dua penghubung 

masa dan berfungsi sebagai ruang titik 

temu antar pengguna  

Open Laboratory  Desain open-plan telah menjadi populer di 

banyak lembaga penelitian di mana 

dorongannya adalah untuk menciptakan 

ruang laboratorium untuk mendukung 

kerja kolaboratif berbasis tim 

multidisiplin. Di laboratorium konsep 

terbuka, peneliti terdapat berbagi ruang 

bangku dan peralatan. 

Office Pod  Office pod atau pod kantor atau bisa 

disebut ruangan dalam ruangan. Tujuan 

dibuatnya office pod adalah memastikan 

pekerja mendapatkan kenyamanan dan 

ketenangan saat bekerja di kantor.  
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Lounge  Yaitu sebuah ruangan yang biasanya 

ditujukan untuk menjamu tamu, membaca, 

menonton TV atau kegiatan lainnya. 

Sebuah ruang duduk yang nyaman 

sehingga sering digunakan sebagai ruang 

istirahat.  

Conference  Conference adalah sebuah istilah yang 

biasanya digunakan untuk menguraikan 

sebuah pertemuan (meeting) yang 

biasanya diselenggarakan.  

Hall  Area ini berfungsi sebagai pemisah 

ruangan atau penghubung antara satu 

ruang dengan ruang lainnya.  

Gedung Penelitian BioSains menyediakan ruang Research lab, open 

laboratory, lab support high energy, office pod, lounge, conference guna 

menyediakan fasilitas untuk menunjang kegiatan penelitian sains teknologi 

tinggi yang didedikasikan untuk penelitian kanker  

Sumber : Analisa Penulis  

 

2.5.3 VanDusen Botanical Garden Visitor Centre  

VanDusen Botanical Garden Visitor Centre adalah bangunan hijau yang 

mengalir memadukan ke landscape sekitarnya di Vancover, Kanada. 

Dirancang oleh arsitek Perkins dan Will, Struktur bergelombang yang 

berlokasi di tengah-tengah semak tinggi dan tanaman hijau subur, dan 

membawa keseimbangan yang harmonis antara arsitektur modern dan alam.   

  

Kawasan ini memiliki fungsi sebagai konservasi lingkungan yang 

dipromosikan untuk meningkatkan kesadaran publik untuk melestarikan 

alam. Selain sebagai konservasi biodiversity tanaman, VanDusen Botanical 

Garden Visitor Center bertujuan sebagai sanana penelitian dan pengetahuan 

serta koleksi dan display tanaman. Pusat koleksi tanaman berada di daerah 

bangunan dan pusat penelitian dan informasi terletak di tengah tapak.  
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Tabel 2.4 Fasilitas VanDusen Botanical Garden Visitor Centre  

Fasilitas  Keterangan  

Glasshouse & Alpine 

Troughs  

Berupa area konservasi perawatan 

tanaman yang membutuhkan perawatan 

khusus  

Themed Garden  Berisikan berbagai tanaman yang 

dikelompokkan dalam beberapa taman  

dengan tema tertentu  

Lathhouse  Berupa area seperti peneduh yang berisi 

tanaman yang membutuhkan intensitas 

cahaya tertentu  

Perpustakaan  Berisi berbagai buku atau informasi 

berkaitan dengan konservasi tanaman 

botani  

Volunteer  Fasilitas yang disediakan bagi relawan 

botani atau taman  

The Cedar Room 

(Classroom)  

Ruang yang digunakan untuk pertemuan, 

lokakarya atau kuliah umum.  

Intepretation Center  Fasilitas penyedia informasi berkaitan 

dengan konservasi lingkungan  

Atrium  Zona transisi antara kebun dan ruang 

pertemuan di Visitor Centre  

The Floral Hall 

Pavilion  

Terdiri dari BMO Great Hall dan 

Woodland Hall yang dapat digunakan 

untuk berbagai kegiatan pertemuan dan 

dapat disewakan  

Food Service  Menyediakan makanan yaitu Truffles 

Café  

Shop  Berisi Gift Shop, Garden Shop, dan 

Outdoor Shop yang menyediakan hasil 

dari kawasan taman botani contohnya 

produk seperti bibit  

Livingstone Plaza  Ruang terbuka diluar bangunan disamping 

danau  

Fasilitas penunjang lainnya yaitu berupa loading bay, kantor, area parker 

dan area servis lainnya. The VanDusen Botanical Garden Visitor Center 

merupakan sarana dengan fungsi yang dominan sebagai sarana edukasi 

dan rekreasi  

Sumber : Analisa Penulis  
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2.5.4 Balai Penelitian Tanaman Rempah dan Obat (Balittro)  

  

Gambar 2.9. Balittro lingkup Balai Penelitian dan Pengembangan 

Tanaman Rempah dan Obat 

Sumber: https://balittro.litbang.pertanian.go.id/?p=8762&lang=en 

  

BALITTRO berada di Kawasan Penelitian Pertanian Cimanggu, di Jalan 

Tentara Pelajar No. 3 Bogor 16111, Jawa Barat, Indonesia, Keberadaan balai 

penelitian ini tidak lepas dari kebutuhan akan lembaga riset yang mendukung 

pengembangan agribisnis dan agroindustri berbasis tanaman rempah, obat 

dan atsiri. Hal ini sejalan dengan peran Indonesia yang sejak dulu telah 

dikenal sebagai salah satu negara dengan mega biodiversiti. Agroekologi 

Indonesia yang sesuai untuk berbagi tanaman rempah, obat dan atsiri 

menjadikan Indonesia dikenal sebagai negara penghasil lada, cengkeh, pala 

dan  minyak nilam.  

 

Tabel 2.5. Fasilitas Balai Penelitian Tanaman Rempah dan Obat 

(BALITTRO)  

Fasilitas  Keterangan  

Laboratorium Molekuler  Laboratorium biologi molekuler 

mempunyai tugas untuk melakukan 

pengujian serta penyusunan dan 

penerapan metode diagnosa penyakit 

secara molekuler.  
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Laboratorium Kelompok  

Peneliti  

Laboratorium Kelompok inti 

menyelenggarakan kegiatan yang 

berkenaan dengan bidang penelitian, 

pengembangan, dan uji laboratorium 

terhadap semua bidang materiel dengan 

menggunakan sarana dan prasarana yang 

tersedia   

Laboratorium Kultur Jaringan  Manjadi laboratorium Lab Kultur Jaringan 

meliputi kegiatan penelitian, kegiatan 

rutin, pelayanan peneliti, serta penelitian 

dan pelatihan.  

 

Laboratorium Genetika & 

Biomolekuler  

menjadi laboratorium genetika yang 

unggul menjelaskan ekspresi genetik dan 

pewarisan sifat, menganalisis variasi dan 

struktur populasi dan mengaplikasikannya 

untuk mendapatkan bibit unggul bagi 

kepentingan praktikum, penelitian dan 

jasa. 

Laboratorium Fisiologi  Laboratorium Fisiologi Tumbuhan 

merupakan sarana penunjang proses 

pembelajaran ilmu yang menjadi dasar 

Ilmu Biologi.  Laboratorium ini 

merupakan tempat belajar, praktikum, dan 

penelitian fisiologi tumbuhan.  

  

Laboratorium Proteksi 

Tanaman  

Kegiatan penelitian meliputi Identifikasi 

hama, nematoda dan patogen hama; 

Eksplorasi dan pemanfaatan arthropoda 

dan mikroorganisme, survey hama dan 

penyakit; imunisasi tanaman, dan 

eksplorasi mikroba antagonis, musuh 

alami dan pestisida alami.  
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Rumah Kaca  Rumah Kaca mempunyai fungsi untuk 

mendukung pelaksanaan kegiatan 

penelitian dan pengembangan inovasi 

teknologi. Rumah Kaca sebagai tempat 

melaksanakan penelitian, konservasi 

exsitu sumber daya genetik (SDG), 

produksi benih sumber, show window 

inovasi teknologi, mengelola plasma 

nutfah tanaman rempah dan obat, dan 

sebagai perbanyakan benih.  

  

Kebun Percobaan  Kebun percobaan memiliki mandat 

sebagai tempat melaksanakan penelitian, 

konservasi ex-situ sumber daya genetik 

(SDG), produksi benih sumber, show 

window inovasi teknologi, mengelola 

plasma nutfah tanaman rempah dan obat, 

dan sebagai kebun produksi untuk 

menghasilkan Pendapatan Negara Bukan 

Pajak (PNBP).  

Kebun Wisata Ilmiah  kawasan ini terdapat Kebun Koleksi 

Tanaman, Petak Pamer Tanaman Rempah 

dan Obat, Kebun Plot Percobaan, Rumah  

Kaca, Beragam Laboratorium dan Ruang 

Kultur, serta workshop pascapanen untuk 

pengolahan produk pertanian.  

 

  

Perpustakaan  Perpustakaan Balai Penelitian Tanaman 

Rempah dan Obat (Balittro) merupakan 

perpustakaan khusus yang sebagian besar 

koleksinya bidang pertanian khususnya 

tanaman obat, rempah dan minyak atsiri. 

Fasilitas pendukung penelitian yang dimiliki oleh Balittro antara lain 

adalah : 1 laboratorium penguji yang terakreditasi sejak tahun 2005 dengan 

86 ruang lingkup, 1 laboratorium KAN molekuler, 3 laboratorium 

Kelompok Peneliti termasuk laboratorium Kultur Jaringan, Genetika, 

Fisiologi dan Proteksi Tanaman, 11 unit Rumah Kaca, 6 Kebun Percobaan, 

1 unit Perpustakaan, 1 ha Petak Pamer dan 4 ha Kebun Wisata Ilmiah.  

  

Sumber : Analisa Penulis  
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2.6 Studi Preseden Pendekatan Ekologi  

2.6.1 John & Frances Law Center   

John and Frances Angelos Law Center menyatukan ruang kelas, kantor 

fakultas, ruang administrasi, dan perpustakaan hukum di bawah satu atap 

untuk pertama kalinya dalam sejarah sekolah. Bangunan, yang terletak di 

persimpangan Mount Royal Avenue dan Charles Street, secara fungsional & 

simbolis mendefinisikan Fakultas Hukum sebagai perhubungan akademik & 

sosial, menawarkan fasilitas pengajaran dan pembelajaran mutakhir sambil 

mengembangkan lingkungan yang interaktif dan komunikatif untuk 

kolaborasi antara siswa, fakultas, dan administrator.  

  

Gambar 2.10. Facade John and Frances Angelos Law Center  

Sumber: https://www.aiatopten.org/node/379   

  

Pemilihan Material  

Desain bangunan memanfaatkan jumlah material yang minimal untuk 

memaksimalkan fungsinya baik di dalam maupun di luar. Misalnya, pelat 

beton tidak hanya berfungsi sebagai member struktur, tetapi juga berfungsi 

sebagai media pemanas dan pendingin berseri, serta sebagai finishing 

arsitektural pada semua permukaan untuk meminimalkan jumlah material 

yang digunakan. Selain itu, warna dicapai di seluruh interior dengan cat, hasil 

akhir yang tidak mahal, tahan lama, dan sangat fleksibel untuk diubah. Fasad 
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bangunan juga melayani berbagai fungsi termasuk menyediakan penutup, 

peningkatan dan pengurangan cahaya matahari, ventilasi alami, dan isolasi 

akustik.  

 

Pencahayaan  

 

Semua ruang kelas terletak di sekeliling gedung dan memiliki akses ke cahaya 

matahari, yang diatur dengan tirai pelindung matahari eksternal dan tirai 

internal. Lantai ruang kelas terbuat dari linoleum dan langit-langitnya 

menggunakan sekat akustik vertikal yang tidak mengganggu pelat beton 

bercahaya yang memanaskan dan mendinginkan ruangan. Dinding kelas yang 

menghadap atrium dilapisi kaca untuk memungkinkan koneksi visual dan 

cahaya matahari antara dua ruang dan menghidupkan atrium dengan kegiatan 

akademik sekolah. Ruang fakultas dan administrasi terletak di sisi barat 

gedung dan menerima cahaya matahari baik dari dinding luar maupun dari 

atrium melalui dinding kaca interior setinggi penuh.  

 

Siklus Air  

Bangunan ini menggunakan sistem terintegrasi untuk mengalihkan limpasan 

dari teras atap dan tanah ke tangki remediasi. Ini memasok air untuk semua 

fitur air dan lansekap taman / atap di lokasi. Perlengkapan siram dan aliran air 

adalah aliran sangat rendah, yang memberikan penghematan keseluruhan 

sebesar 48,2%. Semua kloset dan urinal air pada proyek ini dilayani dari 

sistem air hujan yang dipanen yang hanya dilengkapi dengan air yang dapat 

diminum.  
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Tabel 2.6. Penerapan Arsitektur Ekologi dalam John and Frances Angelos Law Center  

Objek  Fungsi Bangunan   Konsep Ekologi  

John and 

Frances 

Angelos 

Law  

Center  

  

Secara fungsional 

merupakan fakultas 

huukum sebagai 

fasilitas pengajaran  

sambal  menum- 

buhkan lingkungan 

yang interaktif dan 

komunikatif untuk 

koolaborasi antara 

mahasiswa, 

fakultas dan staf 

pengajar.  

•  Terdapat atrium void yang menghubungkan dari lantai dasar ke lantai 6 sehingga peghawaan 

udara bisa secara merata tersebar ke setiap lantai  

 

•  Menggunakan Jendela berlubang memastikan bahwa semua ruang kantor dan ruang kelas 

memiliki akses ke ventilasi alami, dan semua bukaan kaca diarsir sepenuhnya di bagian 

luar menggunakan tirai venetian otomatis yang dapat diposisikan untuk sepenuhnya 

memblokir penetrasi matahari ke interior bangunan.  

  

  

 •  Pada masa bangunan bagian ruang kelas dibuat mundur agar terciptanya teras atap yang 

dapat dipergunakan untuk area duduk serta dapat melihat pemandangan kota Baltimore.  

  

•  Pada bagian interior dibedakan zonasi antara ruang kelas dan ruang public dengan cara 

memberikan warna hijau  

•  Pencahayaan LED di seluruh gedung, meminimalkan konsumsi energi dan memperpanjang 

masa perawatan secara dramatis dibandingkan perlengkapan konvensional.  

•  Saat ini, universitas menyediakan akses ke dua tempat parkir kampus berbayar dan dua 

garasi, menyediakan 1.545 ruang untuk total fakultas, staf, dan populasi siswa sebanyak 
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7.000. hal ini ada mengurangan jumlah area parkir dari jumlah total pengguna serta 

memaksimalkan pengguna akomodasi tranportasi umum. 

  •  Atap dan taman hijau memiliki fungsi memanen air hujan untuk digunakan kembali di 

dalam bangunan.  

•  Desain taman cekung sebagai penyangga visual dan akustik ke jalan bebas hambatan 

sekaligus menciptakan ruang luar yang luas bagi pengguna.   

•  Jendela yang dapat dioperasikan secara otomatis di setiap tingkat lantai memperkenalkan 

ventilasi alami ke dalam atrium dan berfungsi sebagai saluran masuk udara makeup untuk 

sistem pembuangan asap darurat.  

    •  Material pelat beton tidak hanya berfungsi sebagai struktur, tetapi juga berfungsi sebagai 

media pemanas dan pendingin berseri, serta sebagai finishing arsitektural pada semua 

permukaan untuk meminimalkan jumlah material yang digunakan. Selain itu, warna 

dicapai di seluruh interior dengan cat, hasil akhir yang tidak mahal, tahan lama, dan sangat 

fleksibel untuk diubah.   

Sumber: Analisa Penulis 
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2.6.2  Pusat Gateway Sekolah Tinggi Ilmu Lingkungan & Kehutanan  

Pusat Gateway Sekolah Tinggi Ilmu Lingkungan & Kehutanan (ESF) 

Universitas Negeri New York (SUNY) mengubah tempat parkir yang tandus 

menjadi simbol yang mencolok dari kepedulian lingkungan dan 

kepemimpinan tindakan iklim. Pusat kampus tiga lantai ini memiliki luas total 

54.000 bruto kaki persegi, menyediakan fasilitas konferensi, kafe, toko buku, 

dan kantor penerimaan dan penjangkauan yang disatukan oleh ruang 

pertemuan yang mendukung mahasiswa, fakultas, dan pertemuan publik.  

  

Gambar 2.11. Pusat Gateway Sekolah Tinggi Ilmu Lingkungan & 

Kehutanan (ESF) Universitas Negeri New York (SUNY) 

Sumber: https://www.aiatopten.org/node/336 

  

Proyek ini berfungsi sebagai model pendidikan tinggi untuk mencapai 

netralitas karbon kampus dan integrasi kurikuler melalui inovasi desain yang 

berkelanjutan.  

Uniknya, Gateway Center memiliki kombinasi pembangkit listrik dan panas 

seluas 7.000 kaki persegi yang terhubung dengan empat gedung akademik 

yang berdekatan, memungkinkan fasilitas energi positif ini untuk mengurangi 

jejak karbon kampus. Fitur hijau lainnya termasuk sistem tata surya pasif dan 

aktif, lantai bercahaya, balok dingin, pencahayaan kinerja tinggi, jendela kaca 

berlapis tiga yang dapat dioperasikan, elemen fasad kulit ganda, atap hijau 

intensif, taman air hujan, peralatan dapur komersial hemat energi dan hemat 

air, pameran satwa liar konservasi, dan kayu bersertifikat FSC.  
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Desain tersebut membahas sejumlah masalah penggunaan lahan dan ekologi 

situs yang mempengaruhi kampus dan komunitas lokal dan regional, 

termasuk pengelolaan air hujan, kualitas udara, dan ekosistem asli.  

Situs itu sebelumnya ditempati oleh tempat parkir yang tahan air. Gateway 

Center mengurangi area kedap air hingga lebih dari 50% melalui pengenalan 

taman hujan di utara dan selatan, parit pohon yang terus menerus ke timur, 

dan atap hijau intensif dengan tanaman asli seluas 10.000 kaki persegi dari 

atap utama. Fitur-fitur ini menahan aliran air hujan, menyaring kotoran dan 

mengisi ulang akuifer sekaligus mengurangi efek pulau panas, menciptakan 

habitat satwa liar, dan memberikan manfaat estetika dan pendidikan.  

 

Dibatasi oleh bidang sempit, tapak bangunan terpaksa menempati hampir 

semua area situs yang dapat digunakan, mengakibatkan eksposur ke barat 

yang tidak diinginkan di sepanjang bangunan. Gerigi berlapis logam 

meminimalkan pemandangan ke barat dan mendukung jendela yang 

menghadap ke selatan, memaksimalkan pemandangan siang hari dan kampus 

sambil meminimalkan perolehan panas dan silau yang tidak diinginkan. 12 

gerigi bawah atau "dinding sirip" (dinding tetap miring yang tampaknya dapat 

dipindahkan) dirancang untuk mengakomodasi bangku concourse built-in, 

dan 20 ruang atas, workstation kantor, dirancang untuk mendorong hunian di 

samping jendela pandang.  
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Tabel 2.7. Penerapan Arsitektur Ekologi dalam Pusat Gateway Sekolah Tinggi Ilmu Lingkungan & Kehutanan  

Objek  Fungsi Bangunan   Konsep Ekologi  

Pusat 

Gateway 

Sekolah 

Tinggi Ilmu  

Lingkungan  

& Kehutanan  

Secara fungsional 

merupakan Pusat 

kampus tiga lantai 

ini memiliki luas to- 

tal 54.000 kaki 

persegi, 

menyediakan 

fasilitas konferensi, 

kafe, toko buku, 

dan kantor 

penerimaan dan 

penjangkauan yang 

disatukan oleh ru- 

ang pertemuan 

yang mendukung 

mahasiswa, 

fakultas, dan 

pertemuan publik.  

•  Pusat Gateway Sekolah Tinggi Ilmu Lingkungan & Kehutanan (ESF) Universitas 

Negeri New York (SUNY) mengubah tempat parkir yang tandus menjadi simbol yang 

mencolok dari kepedulian lingkungan dan merupakan tindakan dari merespon iklim.  

  

•  Desain ini merupakan tanggapan atas mandat klien untuk menciptakan bangunan hijau 

yang luar biasa, mendorong menuju netralitas iklim kampus dan keberlanjutan yang 

patut dicontoh untuk mendorong fungsi pengajaran dan penelitian.  

•  Desain ekologi termasuk sistem energi surya secara pasif dan aktif, meggunakan 

system radiant floor pada lantai, “langit langit dingin” yang dirancang untuk 

memanaskan dan mendinginkan bangunan besar, system pencahayaan kinerja tinggi, 

jendela kaca berlapis tiga yang dapat dioperasikan, elemen double skin fasad, atap hijau 

intensif, taman air hujan, Pasang Peralatan Dapur Hemat Air, dan kayu pada interior 

yang bersertifikat FSC.  
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  •  Contoh pemanfaatan energi surya secara aktif adalah penggunaan panel fotovoltaik dan 

panel penyerap panas. Contoh pemanfaatan energi surya secara pasif meliputi 

mengarahkan bangunan ke arah matahari, memilih bangunan dengan massa termal atau 

kemampuan dispersi cahaya yang baik, dan merancang ruangan dengan sirkulasi udara 

alami.  

  

•  Penghalang ”Cahaya (light shelves) dikulit dan di dalam bangunan yang dirancang 

untuk mejaga suhu ruangan tetap dingin”  

•  Bentuk massa yang khas , Gateway Center mengurangi perolehan panas matahari yang 

tidak diinginkan, mengurangi beban pendinginan, dan menghindari silau yang tidak 

nyaman sekaligus menciptakan ekspresi arsitektur yang berani.  

 

  •  Sembilan puluh persen dari curah hujan tahunan rata-rata ditangkap dan diolah di 

tempat. Drainase atap yang inovatif mengarahkan limpasan air hujan ke seluran 

pembuangan atap menuju ke taman.  

  

•  Material yang dipilih memiliki sifat berkelanjutan, termasuk dari segi daya tahan, daur 

ulang, dan pembuatan secara regional. Penggunaan delapan spesies kayu - oak, maple, 

beech, walnut, cherry, ash, fir, dan cedar - juga memperkaya pengalaman estetika 

bangunan.  

•  Lantai menampilkan ubin porselen dan ubin karpet, keduanya memiliki sifat daur ulang 

yang signifikan.  

Sumber : Analisa Penulis  
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2.7 Hasil Studi Komparasi  

Tabel 2.8. Kesimpulan Studi Komparasi Bangunan Sejenis Pusat Penelitian  

  Gedung Biologi 
Kolaboratif (Collaborative 

Life  

Sciences Building)  

Gedung Penelitian 

BioSains (Biosciences 

Research Building)  

VanDusen Botanical 

Garden Visitor Centre  

Balai Penelitian 

Tanaman Rempah dan 

Obat  

(Balittro)  

Konsep 

Bangunan  

Green  Building  yang  

merespon pada Kawasan 

situs Brownfield.  

Mengusung konsep 

pembagian zona antara 

zonasi High Energy dan Low 

Energy  

bangunan hijau yan 

membawa keseimbangan 

yang harmonis antara 

arsitektur modern dan alam.  

balai penelitian ini tidak 

lepas dari kebutuhan akan 

lembaga riset yang 

mendukung 

pengembangan agribisnis 

dan agroindustri berbasis 

tanaman rempah, obat dan 

atsiri.  

Pemecahhan 

Masalah  

Bangunan Kolaborasi 

antara kampus OHSU dan 

PSU yang berdekatan. 

Sehingga tercipta 

laboratorium kolaborasi 

dan ruang praktik clinic.  

BRB menawarkan 

lingkungan laboratorium 

yang transparan dan 

kolaboratif yang 

menghubungkan kawasan 

ilmu pengetahuan baru 

dengan kampus  

bersejarah universitas  

VanDusen Botanical Garden 

Visitor Center bertujuan 

sebagai sarana penelitian dan 

pengetahuan yang memiliki 

fungsi sebagai konservasi 

lingkungan yang 

dipromosikan untuk 

meningkatkan kesadaran 

publik untuk melestarikan 

alam.  

Balai penelitian rempah 

lada di Indonesia  

mengusung Agroekologi 

Indonesia yang sesuai 

untuk berbagi tanaman 

rempah, obat dan atsiri 

menjadikan Indonesia 

sebagai penghasil lada.  
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Konsep Ruang  Layout laboratorium 

secara general 

menyesuaikan pengguna 

peneliti yang fleksibel 

dan bisa beradaptasi 

secara jangka Panjang.  

Sirkulasi : Linier   

Layout Laboratorium secara 

general terdapat dua 

pemisahan antara 

laboratorium high energy 

dan low energy yang hanya 

dibatasi dengan partisi kaca 

sehingga masih dapat 

memunculkan sifat 

transparansi ruangan. 

Sirkulasi: Linier  

Sarana penelitian dan 

Kawasan edukasi rekreasi 
botanical yang harmonis 

dengan pendekatan 
arsitektur modern dan alam. 

Sehingga konsep ruang akan 
cenderung kesifat komunal.  

Sirkulasi : central  

Balai yang masih 

konvensional dalam 

penataan layout ruang 

laboratorium dibutuhkan 

inovasi desain dengan 

pendekatan ekologi agar  
mencitrakan bangunan 
balai penelitian lada.  

Sirkulasi: Linier  

Fasilitas 

Utama  

Ruang Kelas 

Akademik,Teaching 

Labs, Research Labs, 

Clinical Simulation.  

Thermal Corridor, Research 
Labs, Lab support high 
energy  

and low energy, Open 

Laboratory  

Glasshouse & Alpine   

Troughs,  Themed  Garden,  

Lathhouse, Interpretation 

Center, The Floral Hall 

Pavilion  

Laboratorium Molekuler,  

Laboratorium Kelompok 

Peneliti, Laboratorium 

Kultur Jariangan, 

Laboratorium Genetiika & 

Biomolekuler,  
Laboratorium Fisiologi, 

Laboratorium Proteksi 
Tana- 

man  

Fasilitas  

Pendukung  

Retail, Atrium, Roof 

Garden, Auditorium, 

Admin/Faculty  

Atrium, office pod, Lounge, 

Conference, Hall  

Perpustakaan, Atrium, Food 

Service, Shop, Livingstone 

Plaza  

Rumah Kaca, Kebun 

Percobaan, Kebun Wisata 

Ilmiah, Perpustakaan  
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Kesimpulan  Setiap Objek Pengamatan memiliki konsep yang menyesuaikan lokasi dan kebutuhan pengguna penelitian. Penulis 

akan berpatokan kepada fasilitas-fasilitas yang terdapat pada Balai Penelitian Tanaman Rempah dan Obat dengan 

adanya penambahan fasilitas penunjang di preseden lainnya seperti Thermal Corridor, Lab support High Energy dan 

Low Energi,  Office Pod, Conferense, Lounge, dll. Sirkulasi yang digunakan yaitu sirkulasi Linier yang mendukung 

sebuah bangunan penelitian yang bersifat fleksibel dalam ruang gerak peneliti.  

Sumber : Analisa Penulis  

  

Tabel 2.9. Kesimpulan Studi Komparasi Bangunan Pendekatan Ekologi 

  John & Frances Law Center  Pusat Gateway Sekolah Tinggi Ilmu Lingkungan  

& Kehutanan (ESF)   

Tapat Guna 

Lahan  

Konteks Ekologis, Kualitas Lingkungan dan 

Ekosistem Desain Pusat Hukum John & Frances 

Angelos mengambil tempat yang pada dasarnya 

adalah tempat parkir permukaan yang kedap air dan 

mengubahnya menjadi lingkungan yang 

menyenangkan dan berkelanjutan yang 

menguntungkan ekosistem lokal dan menambah 

kenyamanan manusia  

SUNY-ESF terbuka untuk umum, mempromosikan 

reputasinya sebagai destinasi regional. Pembangkit 

listrik tenaga panas (solar cell) dan atap hijau restorasi 

dirancang khusus untuk dilihat public dan 

menyesuaikan konteks lingkungan   

Lahan dan 

Lingkungan  

Berdekatan dengan Stasiun kereta api utama Baltimore, 

konteks perkotaan  

Pusat kampus ini mengurangi jejak karbon 

keseluruhan kampus melalui produksi energi 

terbarukan yang bersih, sambil menciptakan gabungan 

panas dan pembangkit listrik dan atap hijau intensif 

yang berfungsi sebagai alat pengajaran dan penelitian 

langsung. Bentuk bioklimik ganda berakhir 

mencontohkan desain matahari pasif.  
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Tanggapan 

terhadap Iklim  

Mikro  

Desainnya juga menawarkan iklim mikro yang lebih 

sehat yang dihasilkan dari pembuatan taman di atas 

dan di bawah. Atap hijau yang terletak di berbagai 

tingkat bangunan mengurangi efek silau panas 

sekaligus menyediakan vegetasi bagi satwa liar dan 

suasana yang menyenangkan bagi manusia. Semua 

ruang ini memberi pengguna kemampuan untuk 

menikmati akses langsung ke luar ruangan di seluruh 

bangunan setinggi 12 lantai.  

Desain Gateway Center memaksimalkan efisiensi 

energi dan orientasi matahari yang menguntungkan 

dengan menerapkan prinsip desain surya pasif. 

Strategi massa dinding sirip sehingga mengurangi 

pencahayaan silau dari arah barat  

Efisiensi dan  

Konservasi En- 

ergi  

Pencahayaan LED efisiensi tinggi sepanjang hari dan 

kontrol siang hari mengurangi perolehan pencahayaan 

sambil mempertahankan kualitas siang hari. Serta 

menggunakan solar panel cell yang dipasang di atap 

bangunan.  

Contoh pemanfaatan energi surya secara aktif adalah 

penggunaan panel fotovoltaik dan panel penyerap 

panas. Contoh pemanfaatan energi surya secara pasif 

meliputi mengarahkan bangunan ke arah matahari, 

memilih bangunan dengan massa termal atau 

kemampuan dispersi cahaya yang baik, dan 

merancang ruangan dengan sirkulasi udara alami. 

Pencahayaan  Pencahayaan Alami maksimal dengan adanya partisi 

jendela besar pada fasad serta terdapat void pada 

atrium, Pencahayaan setiap ruang pun maksimal 

karena partisi interior cenderung menggunakan partisi 

kaca.  

Bentuk massa yang khas , Gateway Center mengurangi 

perolehan panas matahari yang tidak diinginkan, 

mengurangi beban pendinginan, dan menghindari silau 

yang tidak nyaman sekaligus menciptakan ekspresi 

arsitektur yang berani.  

Efisiensi Air  Atap dan taman hijau memiliki fungsi memanen air 
hujan untuk digunakan kembali di dalam bangunan. 
Serta adanya Rainwater Storage.  

  

Sembilan puluh persen dari curah hujan tahunan rata-

rata ditangkap dan diolah di tem-pat. Drainase atap 

yang inovatif mengarahkan limpasan air hujan ke 

seluran pembuangan atap menuju ke taman  
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Material  Material pelat beton, kaca pada partisi interior dan 

kaca  

Ceramic Frit pada Ekterior, Glass Rainscreen sistem, 

sun shading louvers dan bamboo flooring.  

Material yang dipilih memiliki sifat berkelanjutan, 

termasuk dari segi daya tahan, daur ulang, dan 

pembuatan secara regional. Penggunaan delapan 

spesies kayu - oak, maple, beech, walnut, cherry, ash, 

fir, dan cedar - juga memperkaya pengalaman estetika 

bangunan. Hybrid wood&steel Strucutre,  

Kesehatan dan  

Kenyamanan 

Ruang  

Pada bagian interior dibedakan zonasi antara ruang 

kelas dan ruang public dengan cara memberikan 

warna hijau.  

Mengarahkan bukaan jendela kearah selatan dan 

meminimalisir bukaan kearah barat dengan 

dibentuknya massa sirip sehingga pencahayaan di 

ruang kantor sangat nyaman.  

Kesimpulan  Dengan Pendekatan Ekologi yang sesuai Standarisasi Hijau Indonesia perlu memperhatikan beberapa aspek 

seperti Tepat Guna Lahan yang memperhatikan kontektual site, Lahan dan Lingkungan yang memperhatikan 

ekologi lahan, Tanggapan terhadap iklim makro dengan memperhatikan arah bukaan dan arah pencahayaan 

matahari, Efisiensi Energi dengan menggunakan solar panel cell (panel fotovoltaik) dan lampu LED, 

Pencahayaan Alami yang maksimal, Efisiensi Air dengan Penggunaan seluruh air bekas pakai dan memanen 

air hujan di Rainwater Storage, Material yang berkelanjutan dan pemilihan yang tepat agar dimasa depan akan 

mengurangi biaya maintenance.  

Sumber : Analisa Penulis  

  

 

 

 

 

 

 



55 

 

 

 

2.8 Analisa Kajian Literature  

 Tabel 2.10. Analisa Kajian Literature Pusat Penelitian dengan Pendekatan Ekologi 

 

ASPEK 

KRITERIA  KAJIAN PUSAT PENELITIAN  

(STUDI PRESEDEN)  

KAJIAN ARSITEKTUR EKOLOGI  

(STUDI PRESEDEN)  

GAMBARAN 

IMPLEMENTASI  

KE PUSAT PENELITIAN 

LADA LAMPUNG  

Fasilitas  Laboratorium Molekuler, 

Laboratorium Kelompok Peneliti, 

Laboratorium Kul-tur Jariangan, 

Laboratorium Genetiika & 

Biomolekuler, Laboratorium 

Fisiologi, Laboratorium Proteksi 

Tanaman, Thermal Corridor, 

Research Labs, Lab support high 

energy and low energy, Open 

Laboratory   

  

• Adanya Keterhubungan antara unsur 

manusia dan alam.   

• Menerapkan konsep pemanfaatan 

hemat energi pada bangunan 

penelitian dengan cara mengurangi 

pemakaian CFC pada AC  

• Menciptakan nuansa laboratorium 

yang nyaman atas penghawaan dan 

pencahayaan.  
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Sirkulasi dalam 

bangunan  
• Memperhatikan aspek efektifitas 

dan efisiensi peneliti.  

• Memperhatikan kebutuhan ruang 

gerak pengguna dari aspek social-

budaya sekitar yang bisa dijadikan 

nilai value bangunan.   

  

Blok dan Layout  

Bangunan  

• Penempatan Layout dengan cara 

membagi beberapa zonasi antara 

kegiatan penelitian dan kegiatan 

bersifat komunal  

• Pembagian Zonasi antara Ruang 

dengan pemakaian energi yang lebih 

besar dan yang tidak memerlukan 

energi tsb. Dalam aspek pencahayaan 

dan penghawaan buatan.  
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Iklim dan 

Lingkungan  
• Jenis dan tipe kegiatan penelitian 

akan mempengaruhi kebutuhan 

bangunan penelitian akan faktor 

alam dan lingkungan seperti 

pencahayaan alami, penghawaan 

alami dan pemilihan bahan serta 

meterial yang digunakan.  

• Menyesuaikan dengan iklim setempat 

melalui analisis kajian site.  

• Memperhatikan orientasi arah bukaan  

• Memperhatikan bentukan masa yang 

sesui dengan konteks site  
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Lokasi dan Tapak  
• Lansekap pada bangunan 

penelitian pada umumnya 
mempunyai bentuk lansekap 
dengan tipe formal karena erat 

kaitannya dengan ilmu  
pengetahuan. Lansekap dengan 
tipe non formal banyak dipakai 
untuk membantu tercapainya 

aspek ken- 
yamanan pada bangunan 
penelitian juga dipakai apabila 
bangunan mempunyai fungsi lain 

diluar kegiatan penelitian, 

contohnya kegiatan wisata.   

  

•  Pemilihan site yang dapat 

mendukung kegiatan penelitian dan 

pengembangan produktivitas lada 

(konteks social, budaya, dan 

Lingkungan) sekitar site.  

  

 Sumber : Analisa Penulis  
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BAB III  

METODE PERANCANGAN   

 

3.1 Ide Perancangan  

Berikut ini adalah ide/ gagasan perancangan yang ingin penulis wujudkan 

melalui penulisan dan perancangan bangunan Pusat Penelitian dan 

Pengembangan Lada sebagai tugak akhir:  

1. Tidak adanya wadah sarana atau tempat penelitian dan pengembangan 

komoditas Lada di Provinsi Lampung  

2. Belum tersedianya wadah penelitian dengan memperhatikan prinsip-prinsip 

desain ekologi yang memperhatikan kenyamanan ruang laboratorium secara 

penghawaan dan pencahayaan alami.  

3. Pengetahuan dan kesadaran masyarakat terkait dengan pentingnya 

pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) pada bidang 

perkebunan agar terciptanya hasil perkebunan yang mampu bersaing secara 

eskpor dunia.  

4. Menciptakan inovasi teknologi di bidang perkebunan yang diterapkan pada 

bangunan pusat penelitian dan pengembangan lada lampung dengan 

memperhatikan aspek-aspek ekologi.  

5. “Pusat Penelitian dan Pengembangan Komoditas Perkebunan Lada” di 

Lampung ini mempromosikan tentang pentingnya konservasi lingkungan 

agar tercipta kesadaran masyarakat untuk melestarikan lingkungan alam.  

  

3.2 Pendekatan Perancangan  

“Pusat Penelitian dan Pengembangan Komoditas Perkebunan Lada” menjadi 

inkubator bisnis untuk mendukung para wira usaha untuk mempersiapkan 

sebuah temuan berupa produk yang dapat laku dipasaran nantinya. Bangunan 

pusat penelitian dan pengembangan komoditas lada di lampung ini dapat 

mewadahi aktifitas masyarakat yaitu sebagai tempat membina dan 

mengembangkan komoditas lada, sehingga memiliki fungsi administratif, 
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fungsi edukatif atau pendidikan, fungsi kegiatan penelitian dan komunitas 

kreatif.  

  

Indonesia merupakan daerah beriklim tropis panas lembap. Karakteristik 

daerah dengan iklim tropis panas lembap adalah memiliki curah hujan dan 

kelembapan udara yang tinggi serta suhu yang hampir selalu tinggi. Angin 

sedikit bertiup dengan arah yang berlawanan pada musim hujan dan kemarau, 

radiasi matahari sedang dan pertukaran panas kecil karena kelembapan udara 

tinggi. Secara garis besar, bangunan gedung pada iklim tropis membutuhkan 

perlindungan terhadap radiasi matahari, hujan, serangga, dan di pesisir pantai 

memerlukan perlindungan terhadap angin. Arsitektur ekologi mampu 

beradaptasi dengan persoalan iklim tersebut dengan memperhatikan 

keseimbangan lingkungan alam dan lingkungan buatan dengan unsur utama 

manusia, bangunan dan lingkungan.   

  

“Pusat Penelitian dan Pengembangan Komoditas Perkebunan Lada” di 

Lampung ini mempromosikan tentang pentingnya konservasi lingkungan 

agar tercipta kesadaran publik untuk melestarikan lingkungan alam. Untuk 

itu perlunya suatu perencanaan desain “Pusat Penelitian dan Pengembangan 

Komoditas Perkebunan Lada di Lampung” dengan pendekatan inovasi 

Arsitektur Ekologi sebagai pendekatan desain arsitektur berwawasan 

lingkungan, yang dapat menunjang keberlangsungan alam sekitar dan 

meminimalisir dampak negatif dari keberadaan bangunan yang direncanakan. 

Manusia sebagai pelaku dan pengguna mempunyai keragaman sosial budaya 

untuk mengolah bangunan dan lingkungan secara harmonis. Perancangan 

berkonsep Ekologi Arsitektur merupakan perencanaan yang bertujuan 

mendesain sistem yang mampu menjaga simbiosis lingkungan dalam 

bangunan atau kawasan sehingga tidak membebani siklus alami.  

  

3.3 Titik Berat Perancangan  

Dalam merancang elemen-elemen yang dapat diadaptasi kedalam bangunan 

dengan tetap mempertimbangkan kondisi alam, maka pembentuk ruang 
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disesuaikan dengan kebutuhan tanaman perkebunan Lada dan pengguna 

(pengunjung dan pengelola) dalam bangunan melalui bebapa hal berikut.  

a. Pencahayaan  

b. Penghawaan  

c. Bentuk Ruang  

d. Warna  

e. Akustik Ruang  

f. Tekstur dan Material  

g. Sistem Utilitas  

  

3.4 Metode Pengumpulan Data  

3.4.1 Sumber Data  

Sumber data dalam penelitian merupakan subjek dari mana asal data 

diperoleh. 19  Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua sumber data 

yaitu:  

a. Sumber data primer, yaitu data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti 

(penulis) dari sumber pertamanya.20Adapun data primer yang diperoleh oleh 

penulis adalah melalui kegiatan observasi lapangan, dokumentasi dan hal lain 

yang dilakukan secara langsung oleh penulis.  

b. Sumber data sekunder, yaitu data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti 

sebagai penunjang dari sumber pertama, dapat dikatakan tersusun dari bentuk 

dokumen- dokumen yang berhubungan dengan hortikultura dan biomimetik. 

Dokumen dapat berupa jurnal, skripsi, thesis, buku, website yang kredibel 

ataupun literatur lain yang berhubungan dengan penelitian.  

Sumber data yang digunakan juga sesuai dengan dua jenis sumber data yang 

ada dalam penelitian menurut Sugiyono dalam bukunya yang berjudul 

“Metode Penelitian Kuantitatif dan R&D” yaitu sumber data primer dan 

sumber data sekunder.21  

  

 
19 Suharsimi, Arikunto. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, hlmn. 129  
20 Sumadi, Suryabrata. 1987. Metode Penelitian, hlmn. 93. Rajawali. Jakarta  
21 Sugiyono. (2012). Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung : Alfabeta.  



62 

 

 

 

3.4.2 Teknik Pengumpulan Data  

Dalam perancangan Pusat Penelitian dan Pengembangan ini, penulis 

menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:  

a. Studi Pustaka, yaitu metode pengumpulan data melalui kegiatan kepustakaan 

dengan membaca buku, jurnal, majalah dan sumber-sumber tertulis lainnya 

yang berkaitan dengan perancangan yang dilakukan.  

b. Observasi, yaitu metode pengumpulan data melalui kunjungan dan 

pengecekan lokasi perancangan objek untuk mempelajari dan memahami 

lokasi yang akan digunakan.  

c. Dokumentasi, yaitu metode pengumpulan data pendukung dalam 

perancangan melalui pengambilan gambar terhadap tapak dan kondisi 

eksisting untuk proses analisa.  

  

3.5 Metode Pengolahan Data  

3.5.1 Analisis  

Menurut KBBI, analisis (bentuk baku analisa) adalah penguraian suatu pokok 

atas berbagai bagiannya dan penelaahan bagian itu sendiri serta hubungan 

antarbagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti 

keseluruhan Analisa data dilakukan secara kualitatif dan deskriptif. Adapun 

analisa yang digunakan dalam perancangan ini terdiri dari:  

a. Analisa kontekstual, yaitu meliputi analisis terhadap lokasi (makro, mezzo, 

maupun mikro), tautan lingkungan, tata wilayah, sirkulasi dan aksesbilitas, 

visual, iklim serta utilitas.  

b. Analisa fungsional, yaitu melalui analisis fungsi, analisis pengguna, analisis 

pada kegiatan dan pola perilaku dalam bangunan.  

c. Analisa khusus, yaitu analisa terhadap berbagai tumbuhan tanaman komoditas 

lada dan karakter bidang tanamnya.   

d. Analisa spasial, yaitu meliputi analisa kebutuhan ruang, besaran ruang, dan 

hubungan ruang.  

e. Analisa desain, meliputi analisa penerapan konsep Arsitektur Ekologi terhadap 

bangunan Pusat Penelitian dan Pengembangan Lada.  
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3.5.2 Konsep Perancangan  

Dari hasil analisa yang dilakukan, tanhapan selanjutnya yaitu menentukan 

konsep tapak dan abngunan yang nantinya menjadi pedoman dalam 

perancangan. Konsep perancangan yang digunakan adalah  

a. Konsep dasar, yaitu dengan melakukan penerapan pendekatan Arsitektur 

Ekologi kedalam bangunan.  

b. Konsep perancangan tapak, yaitu berupa konsep pengaturan sirkulasi, tata 

letak massa bangunan dan konsep penataan lanskap dan ruang hijau lahan.  

c. Konsep perancangan arsitektur, yaitu berupa tampilan bangunan, bentuk 

bangunan, ruang dalam dan lainnya. dan Konsep perancangan utilitas, yaitu 

kelengkapan fasilitas pada bangunan berupa sistem sanitasi, plambing, 

mekanikal elektrikal dan lainnya.  

d. Konsep perancangan struktur, yaitu melalui bagian-bagian yang membentuk 

bangunan seperti kolom, balok dan struktur lainnya yang dapat berintegrasi 

dengan konsep arsitektural yang diterapkan.  
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3.6 Kerangka Perancangan  

  

Gambar 3.1 Diagram kerangka perancangan  

Sumber: Ilustrasi penulis  
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BAB VI  

PENUTUP   

 

6.1 Kesimpulan 

Dari hasil perumusan Analisa dan konsep mengenai “Pusat Penelitian dan 

Pengembangan Komoditas Lada dengan Pendekatan Arsitektur Ekologi di 

Lampung”, maka dapat disimpulkan sebagai berikut. 

1. “Pusat Penelitian dan Pengembangan Komoditas Perkebunan Lada” di 

Lampung ini mempromosikan tentang pentingnya konservasi lingkungan agar 

tercipta kesadaran publik untuk melestarikan lingkungan alam. Untuk itu 

perlunya suatu perencanaan desain “Pusat Penelitian dan Pengembangan 

Komoditas Perkebunan Lada di Lampung” dengan pendekatan inovasi 

Arsitektur Ekologi sebagai pendekatan desain arsitektur berwawasan 

lingkungan, yang dapat menunjang keberlangsungan alam sekitar dan 

meminimalisir dampak negatif dari keberadaan bangunan yang direncanakan. 

2. Strategi penerapan aspek ekologis terhadap desain “Pusat Penelitian dan 

Pengembangan Komoditas Lada dengan Pendekatan Arsitektur Ekologi di 

Lampung” yaitu mempertimbangkan aspek terhadap unsur-unsur sebagai 

berikut: 

a) Aspek perlindungan Kawasan perkebunan di sekitar desa wana. 

b) Mengurangi pemakaian energi yang tidak dapat diperbaharui. 

c) Mempertimbangkan aspek budaya, ekonomi, maupun sosial masyarakat. 

d) Penggunaan dari teknologi yang tepat guna. 

e) Mempertimbangkan iklim pada area setempat khususnya iklim tropis. 

f) Menerapkan aplikasi bahan bangunan yang ramah terhadap lingkungan. 

g) Pengaplikasian terhadap inovasi penataan vegetasi atau tanaman lada pada 

bangunan. 

h) Menerapkan aplikasi aspek daur ulang, pemakaian kembali, dan mengurangi 

limbah. 

i) Memperhatihan dampak lingkungan sekitar terhadap pengolahan dan 

pembuangan limbah dilihat dari analisis utilitas sekitar tapak. 



174 

 

 

 

 

 6.2 Saran 

Berdasarkan beberapa proses yang telah dilakukan selama penyusunan laporan, 

penulis memiliki saran sebagai berikut. 

1. Pengkajian terhadap lebih banyak sumber referensi yang berkaitan 

menghasilkan hasil penelitian yang lebih baik. 

2. Pengembangan perancangan diharapkan melakukan efisien di waktu terkait 

pendalaman kajian yang diperkuat melalui studi kasus dan observasi. 
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