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ABSTRAK 

 

PERANCANGAN MUSEUM KOPI 

DENGAN PENDEKATAN METAFORA DI LAMPUNG 

 

Oleh 

NIDYA NURHASANAH 

 

Kopi merupakan salah satu komoditas unggulan yang ada di Indonesia. Jenis kopi 

yang banyak dibudidayakan di Indonesia adalah jenis kopi robusta. Berdasarkan 

data yang diperoleh dari Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian 2019, kopi 

robusta yang dihasilkan perkebunan kopi di Indonesia mencapai 80,77 %. 

Lampung dikenal sebagai provinsi sentra produksi kopi robusta terbesar kedua 

setelah Sumatera Selatan. Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Lampung tahun 2017 

yaitu Budiharto mengatakan bahwa potensi ini harus difasilitasi dengan 

menyediakan tempat khusus mengenai kopi. Oleh karena itu, penulis berpikir 

bahwa diperlukannya fasilitas berupa museum kopi yang berfungsi sebagai wadah 

apresiasi, edukasi sekaligus dapat menjadi sarana rekreasi. 

 

Saat ini terdapat permasalahan yang terjadi pada museum-museum yang ada di 

Indonesia yaitu berkurangnya minat masyarakat untuk mengunjungi museum. Hal 

ini dikarenakan kurangnya pengembangan museum serta kemasan dan pencitraan 

museum yang kurang menarik. Pemilihan pendekatan pada perancangan ini 

Museum, Kopi, Metafora, Lampung Pendekatan metafora dipilih agar masyarakat 

yang mengunjungi bangunan museum kopi dapat mendapatkan esensi dari filosofi 

yang diaplikasikan melalui pengalaman ruang dalam dan tampilan luar ruangan. 

 

Kata kunci: Museum, Kopi, Metafora, Lampung 

 

 



ABSTRACT 

 

Architecture Design for Coffee Museum with Metaphor Approach  

in Lampung 

 

By 

NIDYA NURHASANAH 

 

Coffee is one of the leading commodities in Indonesia. The type of coffee that is 

widely cultivated in Indonesia is robusta coffee. Based on data obtained from the 

Agricultural Data and Information Center 2019, robusta coffee that produced by 

coffee plantations in Indonesia reaches 80.77%. Lampung is known as the second 

largest production center province of robusta coffee after South Sumatra. The 

head of Lampung Province Tourism Office in 2017 Budiharto said that this 

potential must be facilitated by providing a special place for coffee. Therefore, the 

writer thinks that the need for facilities in the form of a coffee museum that serves 

as a forum for appreciation, education and as a place of recreation. 

 

Currently there are problems that occur at museums in Indonesia, which is the 

reduced public interest to visit the museum. This is due to the lack of museum 

development also museum packaging and museum imaging that is less attractive. 

The approach choice in this design is expected to answer the problems that occur 

at museums in Indonesia. The analogy approach is chosen so the people who visit 

coffee museum building can get the essence of the philosophy that is applied 

through indoor experience, while the metaphor approach is used to reflect the 

function of the building through outdoor display. 
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BAB I    

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang 

Indonesia merupakan salah satu negara tropis yang memiliki jumlah 

keanekaragaman hayati terbesar di dunia. Indonesia juga memiliki kondisi 

tanah yang baik sehingga kondisi pertanian maupun perkebunan menjadi 

subur. Hal ini dapat dilihat dari hasil perkebunan di Indonesia yang sangat 

beragam seperti karet, kelapa sawit, kopi, teh, cokelat, tebu dan lainnya. 

Dari berbgai macam hasil perkebunan, kopi merupakan salah satu 

komoditas unggulan. Hal ini terlihat dari Indonesia yang merupakan salah 

satu produsen kopi terbesar di dunia. Menurut International Coffee 

Organization (ICO) produksi kopi dan ekspor kopi Indonesia berada pada 

peringkat keempat dunia setelah Brazil, Vietnam dan Colombia.  

 

Gambar 1. 1 Negara Produsen Kopi Terbesar 2018 

Sumber : International Coffee Organization (diolah oleh penulis) 
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Selain menjadi negara produsen kopi terbesar ke-empat di dunia, konsumsi 

kopi Indonesia berada di atas rata-rata konsumsi dunia pada umumnya, 

yaitu pada peringkat keenam setelah Uni Eropa, Amerika, Brazil, Jepang 

dan Rusia. Berdasarkan data yang diperoleh dari International Coffee 

Organization (ICO), konsumsi kopi nasional pada tahun 2016 mencapai 

sekitar 249.800 ton dan pada tahun 2019 tumbuh menjadi sekitar 335.500 

ton.  

 

Gambar 1. 2 Diagram Konsumsi Kopi Nasional 

Sumber : International Coffee Organization (diolah oleh penulis) 

Kenaikan konsumsi kopi nasional terjadi disebabkan karena minum kopi 

telah menjadi lifestyle karena dapat diterima oleh berbagai lapisan 

masyarakat, seperti yang dikatakan oleh Irvan Helmi selaku ketua panitia 

Indonseia Specialty Coffee 2014. Selain itu, Indonesia telah memasuki 

third wave coffee atau gelombang pergerakan kopi ketiga. Third wave 

coffee sendiri ditandai dengan mulai diapresiasinya kopi oleh para 

penikmat kopi. Para penikmat kopi mulai tertarik akan asal muasal biji 

kopi, proses pengolahan biji kopi, teknik penyeduhan, hingga rasa dan 

aroma yang dikeluarkan oleh biji kopi.  
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Berbicara mengenai kopi, jenis kopi yang dibudidayakan oleh mayoritas 

perkebunan kopi di Indonesia adalah jenis kopi robusta. Kopi robusta 

adalah salah satu jenis tanaman kopi dengan nama ilmiah Coffea 

canephora. Robusta berasal dari istilah bahasa inggris yaitu robust yang 

memiliki arti kuat. Sesuai dengan arti namanya kopi robusta memiliki cita 

rasa yang kuat dan lebih pahit dibandingkan kopi arabika.  

Berdasarkan data yang diperoleh dari Pusat Data dan Sistem Informasi 

Pertanian, pada 1 dekade terakhir mayoritas perkebunan kopi di Indonesia 

menghasilkan jenis kopi robusta yaitu sebanyak 80,77% dari total rata-rata 

produksi kopi Indonesia yang mencapai 541,94 ribu ton, sedangkan 

sisanya merupakan jenis kopi arabika. Di Indonesia terdapat 5 provinsi 

sentra produksi kopi robusta dengan pembagian mencapai 82,47% dari 

total keseluruhan produksi kopi robusta yang ada di Indonesia, yaitu 

provinsi Sumatera Selatan, Lampung, Bengkulu, Jawa Timur dan Jawa 

Tengah.  

 

Gambar 1. 3 Provinsi Sentra Produksi Kopi Robusta 

Sumber : Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian 2019 
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Kopi di Indonesia memiliki peranan penting bagi pertumbuhan ekonomi 

khususnya pada Provinsi Lampung karena kopi merupakan salah satu 

komoditas unggulan di Lampung. Menurut Badan Pusat Statistika 2014 

areal perkebunan kopi robusta yang berada di Lampung seluas 173.690 ha. 

Sebagian besar perkebunan kopi yang ada di Lampung terletak di daerah 

Lampung Barat, Tanggamus, Waykanan dan Lampung Utara. 

Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Lampung tahun 2017 yaitu Budiharto 

mengatakan bahwa selain menikmati keindahan wisata alam yang ada di 

Lampung wisatawan juga memiliki ketertarikan terhadap oleh-oleh dan 

kuliner khas Lampung. Salah satu contohnya adalah minuman ciri khas 

Lampung yaitu kopi robusta yang menjadi magnet bagi wisatawan 

dikarenakan ketenarannya yang mendunia. Budiharto juga mengatakan 

bahwa kopi Lampung menjadi urutan pertama pilihan wisatawan dalam 

menikmati salah satu kuliner lampung dan menghimbau bagi pengelola 

wisata untuk menyediakan tempat khusus mengenai kopi. Oleh karena itu, 

penulis berpikir bahwa diperlukannya fasilitas berupa museum yang 

berfungsi sebagai wadah edukasi sekaligus dapat menjadi sarana rekreasi. 

Hal ini juga didukung karena museum kopi yang ada di Indonesia masih 

terbatas karena hanya terdapat di provinsi Jawa Tengah yaitu Museum 

Kopi Banaran. 

Sementara itu, terdapat sebuah permasalahan mengenai museum yaitu 

kurangnya minat masyarakat untuk mengunjungi museum yang ada di 

Indonesia. Berbagai anggapan negatif mengenai museum telah berakar di 
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masyarakat seperti konsep museum yang kuno dan membosankan. Salah 

satu contohnya adalah kurangnya pengembangan museum, seperti tidak 

adanya perubahan yang terjadi saat masyarakat mengunjungi sebuah 

museum pada saat ini ataupun 20 tahun yang lalu (Henny Hidajat, 2013). 

Hal tersebut disebabkan oleh metode penyampaian di dalam museum yang 

masih terkesan tradisional dan pasif. Pernyataan serupa juga diungkapkan 

oleh Dani Wigatna selaku Kepala Subdirektorat Pengembangan dan 

Pemanfaatan Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman, 

bahwa hingga saat ini museum di Indonesia tidak begitu populer 

dikarenakan kemasan dan pencitraan museum yang kurang menarik.  

Untuk mengatasi permasalahan museum di Indonesia maka dibutuhkan 

strategi sehingga museum dapat hidup dan diminati oleh pengunjung. 

Strategi yang dapat diterapkan diantaranya adalah menjadikan museum 

sebagai tempat yang menarik untuk berfoto dan program - program yang 

melibatkan pengunjung. Tampilan museum yang menarik sangat 

berpengaruh karena saat ini masyarakat banyak mengunjungi tempat yang 

photogenic. Metode penyampaian dan program yang melibatkan 

pengunjung dibutuhkan agar terbentuknya hubungan antara pengunjung 

dengan museum dan dapat terciptanya experience yang berbeda. 

Berdasarkan hal yang telah dijelaskan pada paragraf-paragraf sebelumnya, 

maka penulis memutuskan untuk merancang Museum Kopi dengan 

Pendekatan Metafora di Lampung. Bangunan museum kopi yang akan 

dirancang berfungsi sebagai media edukasi kopi kepada masyarakat umum 
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dan media apresiasi bagi penikmat kopi. Pemilihan pendekatan pada 

perancangan ini diharapkan dapat menjawab permasalahan yang terjadi pada 

museum di Indonesia. Pendekatan metafora dipilih agar masyarakat yang 

mengunjungi bangunan museum kopi dapat merasakan makna dari filosofi 

yang diaplikasikan melalui pengalaman ruang dalam dan tampilan luar 

ruangan. Pemilihan lokasi yang berada di Lampung dikarenakan provinsi 

Lampung terkenal akan kopi robustanya. Sehingga dengan adanya Museum 

Kopi diharapkan dapat menjadi ikon baru yang dapat meningkatkan sektor 

pariwisata provinsi Lampung. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah 

pada perancangan ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana merencanakan bangunan museum kopi yang berfungsi 

sebagai sarana edukasi dan rekreasi (edutourism)? 

2. Bagaimana cara agar museum dapat diminati oleh masyarakat dan 

pengaplikasiannya pada bangunan museum kopi dengan menerapkan 

pendekatan metafora?  

 

1.3 Tujuan Perancangan 

Tujuan dari perancangan ini adalah sebagai berikut: 

1. Menghasilkan konsep bangunan museum kopi yang berfungsi sebagai 

sarana edukasi dan rekreasi (edutourism). 
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2. Menerapkan pendekatan metafora pada bangunan museum kopi agar 

menjadi tempat yang diminati oleh masyarakat. 

 

1.4 Manfaat Perancangan 

Perancangan ini diharapkan dapat memberikan manfaat diantaranya : 

1. Memberikan wawasan mengenai permasalahan museum di Indonesia 

dan alternatif solusi yang dapat dilakukan. 

2. Memberikan wawasan baru tentang perancangan sebuah museum kopi 

dengan pendekatan metafora kepada penulis lainnya. 

3. Memenuhi persyaratan untuk mengikuti Tugas Akhir yang merupakan 

salah satu penentu kelulusan Sarjana Strata 1 (S1) Program Studi 

Arsitektur Fakultas Teknik Universitas Lampung. 

 

1.5 Lingkup Pembahasan 

Pembahasan laporan perancangan ini berfokus pada konsep desain luar 

dan dalam bangunan museum kopi dengan menggunakan pendekatan 

metafora, yang mana memiliki lingkup pembahasan sebagai berikut : 

1. Ruang Lingkup Substansial 

Mencakup segala hal yang berkaitan dengan museum kopi serta 

berfokus pada pendekatan metafora sebagai dasar perancangan. 

2. Ruang Lingkup Spasial 

Lokasi perancangan berada di Provinsi Lampung dengan pemilihan 

lokasi yang dapat menampung aktifitas publik dan servis dengan baik. 
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1.6 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan pada laporan perancangan ini terdiri dari enam bab 

yaitu : 

1. BAB I PENDAHULUAN 

Menguraikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan perancangan, 

manfaat perancangan, batasan serta lingkup perancangan, sistematika 

penulisan dan kerangka pemikiran. 

2. BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Berisikan tentang tinjauan museum, kopi, pendekatan metafora serta 

studi preseden. 

3. BAB III METODE PERANCANGAN 

Berisikan tentang pendekatan perancangan, jenis perancangan, waktu 

perancangan, teknik pengumpulan data, instrumen perancangan dan 

teknik analisis data. 

4. BAB IV ANALISIS 

Membahas tentang analisis tapak, pencapaian, sirkulasi, aktivitas 

pengguna, kebutuhan ruang dan program ruang. 

5. BAB V KONSEP  

Membahas tentang penerapan konsep untuk menyelesaikan rumusan 

masalah yang ada dan penerapan metafora pada bangunan. 

6. BAB VI PENUTUP 

Akhir dari penyajian perancangan yang berisi kesimpulan dan saran 

yang merupakan rangkuman seluruh perancangan. 
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1.7 Kerangka Pemikiran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Latar Belakang 

 Indonesia merupakan negara konsumen dan produsen terbesar di dunia 

 Lampung merupakan salah satu provinsi sentra produksi kopi robusta terbesar di Indonesia 

 Dibutuhkannya wadah edukasi bagi masyarakat mengenai kopi sekaligus dapat menjadi 

sarana rekreasi  

 Permasalahan museum di Indonesia yaitu kurang diminati oleh pengunjung 

Urgensi 

Indonesia  merupakan salah satu negara produsen kopi terbesar serta konsumen kopi yang berada 

diatas rata-rata dunia, tetapi tempat untuk mengapresiasi kopi dan memperoleh pengetahuan tentang 

kopi masih terbatas. 

 

Tujuan Pembahasan 

Menjadikan museum sebagai tempat yang menarik untuk dikunjungi oleh masyarakat serta 

menerapkan pendekatan metafora pada ruang dalam serta ruang luar bangunan museum kopi. 

 

Sasaran Pembahasan 

Mendapatkan konsep dasar serta program perencanaan dan perancangan arsitektur. 

Tinjauan Pustaka 

 Tinjauan mengenai museum 

 Tinjauan mengenai kopi  

 Tinjauan mengenai metafora 

 Studi preseden 

Pengumpulan Data 

 Data Primer: 

Survey lapangan dan Observasi 

 Data Sekunder: 

Literatur dan studi perbandingan 

Analisis  

Mengolah dan mengidentifikasikan tinjauan pustaka dan data untuk menghasilkan pendekatan aspek 

kontekstual, fungsional, teknis, kinerja, keruangan dan arsitektural. 

 

Desain Akhir 

Konsep Dasar serta Program Perencanaan dan Perancangan Arsitektur 



 

 

BAB II  

TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

2.1 Tinjauan Museum 

2.1.1 Pengertian Museum 

Pengertian museum dapat dijelaskan secara etimologis dan 

terminologis. Secara etimologis museum berasal dari bahasa yunani 

kuno yaitu Muze, yaitu memiliki arti 9 dewi yang melambangkan 

ilmu dan kesenian. Secara terminologis museum dijelaskan oleh 

beberapa sumber diantaranya adalah: 

1. International Council of Museum (ICOM)  

Museum adalah sebuah lembaga yang bersifat tetap, tidak 

mencari keuntungan, melayani masyarakat dan 

perkembangannya, terbuka untuk umum, memperoleh, 

merawat, menghubungkan dan memamerkan perihal jati diri 

manusia dan lingkungannya untuk tujuan studi, pendidikan dan 

rekreasi.  

2. Peraturan Pemerintah RI No. 66 Tahun 2015  

Museum adalah lembaga yang berfungsi melindungi, 

mengembangkan, memanfaatkan koleksi dan 

mengomunikasikannya kepada masyarakat. 



11 

 

3. Advanced Dictionery 

Museum adalah sebuah gedung yang memamerkan benda-

benda bernilai seni, sejarah, ilmu pengetahuan dan sebagainya. 

4. Menurut Douglas A. Allan 

Museum adalah gedung yang menyimpan sejumlah kumpulan 

benda yang digunakan untuk kesenangan dan penelitian studi. 

5. Menurut Sri Soejatmi 

Museum adalah lembaga yang memiliki tugas melestarikan dan 

mewariskan budaya dengan cara mengumpulkan, memiliki, 

merawat, memamerkan dan juga mengomunikasikannya 

kepada masyarakat. 

 

Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa museum 

merupakan lembaga yang berfungsi sebagai tempat pelestarian 

seni, budaya, maupun ilmu pengetahuan dan bertugas 

mengomunikasikannya kepada masyarakat sehingga dapat 

digunakan sebagai tujuan studi, apresiasi dan rekreasi. 

 

2.1.2 Fungsi Museum 

Berdasarkan hasil musyawarah umum ke-11 International Council 

of Museum (ICOM) pada tahun 1974 yang diselenggarakan di 

Denmark, dikemukakan 9 fungsi museum yaitu: 

1. Pengumpulan dan pengamanan warisan alam dan budaya 

2. Dokumentasi dan penelitian ilmiah 

3. Konservasi daan preservasi 



12 

 

4. Penyebaran dan perataan ilmu untuk umum 

5. Pengenalan dan penghayatan kesenian 

6. Visualisasi warisan alam dan budaya 

7. Perkenalan budaya antar daerah dan antar bangsa 

8. Cerminan pertumbuhan peradaban umat manusia 

9. Pembangkit rasa syukur dan takwa kepada Tuhan YME 

 

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1995, 

museum memiliki dua fungsi besar yaitu : 

1. Sebagai tempat pelestarian, museum melaksanakan kegiatan:  

a. Penyimpanan, yang meliputi pengumpulan, pencatatan, 

sistem penomoran dan penataan koleksi. 

b. Perawatan, yang meliputi kegiatan mencegah dan 

menanggulangi kerusakan koleksi. 

c. Pengamanan, yang meliputi kegiatan perlindungan untuk 

menjaga koleksi dari gangguan atau kerusakan oleh faktor 

alam dan ulah manusia.  

2. Sebagai sumber informasi, museum melaksanakan kegiatan 

pemanfaatan melalui penelitian dan penyajian. Penelitian 

dilakukan untuk mengembangkan kebudayaan nasional, ilmu 

pengetahuan dan teknologi.  

 

2.1.3 Jenis – Jenis Museum 

Museum di Indonesia dapat dikelompokkan berdasarkan beberapa 

jenis klasifikasi (Direktorat Museum, 2009), yaitu sebagai berikut : 
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1. Berdasarkan tingkat koleksinya 

a. Museum lokal 

Museum yang benda koleksinya hanya terbatas pada 

warisan dan budaya yang ada pada suatu daerah saja. 

b. Museum regional 

Museum yang umumnya memiliki benda koleksi yang 

berasal dari daerah regional tempat museum. 

c. Museum nasional 

Museum yang memiliki tingkatan koleksi sesuai dengan 

kelas nasional ataupun internasional. Museum ini biasanya 

berisi berbagai benda koleksi dari daerah di suatu negara.  

2. Berdasarkan penyelanggarannya 

a. Museum pemerintah 

Museum ini diselenggarakan dan dikelola oleh pemerintah 

baik itu pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. 

b. Museum swasta 

Museum ini diselenggarakan oleh perseorangan ataupun 

swasta yang mendapatkan izin dari pemerintah. 

3. Berdasarkan koleksi 

a. Museum umum 

Museum yang benda koleksinya berkaitan dengan hal 

umum dan dapat berisi berbagai macam disiplin ilmu. 
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b. Museum khusus 

Museum yang koleksinya hanya berkaitan dengan satu 

cabang ilmu pengetahuan, satu cabang teknologi, dan 

lainnya. Museum ini tidak memiliki koleksi di luar dari 

cabang pengetahuan, seni, dan teknologi yang dikhususkan.  

 

Menurut International Council of Museum (ICOM) terdapat 6 jenis 

museum, adapun jenis-jenis museum tersebut adalah sebagai 

berikut:  

1. Art Museum 

Museum yang mengelola, menyimpan dan mengumpulkan 

benda yang berkaitan dengan kesenian. 

2. Arkeologi and History Museum 

Museum yang didalamnya terdapat benda arkeologi dan benda 

bersejarah yang menyimpan tentang sejarah manusia berserta 

peradabannya. 

3. National Museum 

Museum yang menyimpan benda dari berbagai wilayah dari 

Negara tempat museum itu berdiri.  

4. Natural History Museum 

Museum ilmu alam yang didalamnya terdapat hal-hal yang 

berkaitan dengan peradaban ilmu pengetahuan alam. 

5. Science and Technology Museum 

Museum yang isinya berkaitan dengan perkembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi. 
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6. Specialized museum 

Museum yang dikhususkan untuk satu benda khusus tertentu 

yang mungkin berbeda dari kelima jenis museum sebelumnya. 

 

2.1.4 Unsur-Unsur Museum 

Museum memiliki beberapa unsur diantaranya bangunan/lokasi, 

penyajian koleksi dan pengguna museum (Pedoman Museum 

Indonesia, 2008), yaitu sebagai berikut: 

1. Bangunan/lokasi 

Tabel 2.1 Zona Bangunan museum 

 

Zona Publik + Koleksi 

 

 

Zona Non Publik + Koleksi 

 

Zona Publik + Non Koleksi 

 

Zona Non Publik + Non Koleksi 

 

 

Sumber: Pedoman Museum Indonesia 

 

Bangunan museum memiliki ruang-ruang yang dikelompokkan 

menjadi zona publik dan zona non publik, diantaranya adalah: 

Tabel 2.2 Standar kebutuhan ruang museum berdasarkan zona 

ZONA 
KELOMPOK 

RUANG 
RUANG 

Publik Koleksi  R. Pameran 

 R. Kuliah Umum 

 R. Orientasi 

Publik Non-koleksi  R. Pemeriksaan 

 Teater 



16 

 

 Food Service 

 R. Informasi 

 Toilet Umum 

 Lobby 

 Retail 

Non-

Publik 

Koleksi  Bengkel (workshop) 

 Bongkar-Muat 

 Lift Barang 

 Loading Dock 

 R. Penerimaan 

Non-

Publik 

Non-koleksi  Dapur Katering 

 R. Mekanikal 

 R. Elektrikal 

 Dapur 

 Gudang 

 Kantor Retail 

 Kantor Pengelola 

 R. Konferensi 

 R. Keamanan 

Non-

Publik 

Keamanan 

Berlapis 

 R. Penyimpanan koleksi 

 R. Jaringan Komputer 

 R. Perlengkapan Keamanan 

 

Sumber : Time-Saver Standards for Building Types 

 

Terdapat beberapa hal yang harus dipertimbangkan dalam 

merencanakan sebuah museum seperti ruang-ruang yang 

diperlukan untuk kepentingan museum, contohnya yang 

berkaitan dengan fungsi, jumlah, ukuran, sirkulasi udara, 

sistem penggunaan cahaya dan pengamanan. Beberapa hal 

yang harus diperhatikan dalam merencanakan museum adalah 

sebagai berikut: 
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a. Lokasi yang strategis, bukan untuk kepentingan 

pendirinya, tetapi untuk masyarakat umum. 

b. Kenyamanan dan ketenangan, harus sehat tidak terletak di 

kawasan industri yang banyak polusi. 

c. Keamanan, adanya security system dimana bangunan 

museum beserta benda koleksi dapat terjaga dengan aman. 

2. Penyajian Koleksi 

Penyajian koleksi merupakan salah satu cara berkomunikasi 

antara pengunjung dengan benda koleksi yang dilengkapi 

dengan teks, gambar, foto, ilustrasi dan pendukung lainnya. 

a. Prinsip – prinsip penyajian koleksi 

Penataan koleksi ruang pameran museum harus memiliki : 

1) Sistematika atau alur cerita pameran, sangat diperlukan 

dalam penyajian koleksi di ruang pameran, karena akan 

mempermudah komunikasi dan penyampaian informasi. 

2) Koleksi yang mendukung alur cerita, yang disajikan di 

ruang pameran harus dipersiapkan sebelumnya, agar 

sajian koleksi terlihat hubungan dan keterkaitan yang 

jelas antar isi materi pameran. 

b. Metode pameran 

Metode dan teknik penyajian koleksi museum terdiri dari : 

1) Metode pendekatan intelektual  

Cara penyajian koleksi museum yang mengungkapkan 

informasi tentang guna, arti dan fungsi benda koleksi. 
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2) Metode pendekatan romantik (evokatif)  

Cara penyajian koleksi museum yang mengungkapkan 

suasana tertentu yang berhubungan dengan benda-benda 

yang dipamerkan. 

3) Metode pendekatan estetik  

Cara penyajian koleksi museum yang mengungkapkan 

nilai artistik yang ada pada benda koleksi museum. 

4) Metode pendekatan simbolik  

Cara penyajian koleksi museum dengan menggunakan 

simbol-simbol tertentu sebagai media interpretasi bagi 

pengunjung. 

5) Metode pendekatan interaktif   

Cara  penyajian koleksi di museum dimana pengunjung 

dapat berinteraksi langsung dengan koleksi yang 

dipamerkan  dengan menggunakan teknologi informasi. 

c. Penataan koleksi 

Penataan dalam suatu pameran dapat disajikan secara : 

1) Tematik 

Menata materi pameran dengan tema dan subtema. 

2) Taksonomik  

Menyajikan koleksi dalam kelompok atau sistem 

klasifikasi. 

3) Kronologis  

Menyajikan koleksi yang disusun menurut usianya. 
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3. Pengguna Museum 

Terdapat dua kategori pengguna dalam sebuah museum, yaitu 

sebagai berikut : 

a. Pengelola 

Pengelola museum adalah petugas yang berada dan 

melaksanakan tugas museum. Adapun terdapat beberapa 

pengelola diantaranya adalah: 

1) Kepala museum  

Memimpin pengelolaan museum yang dibantu oleh dua 

bagian yaitu bagian administrasi dan bagian teknis. 

2) Bagian administrasi 

Petugas administrasi mengelola ketenagaan, keuangan, 

surat-menyurat, kerumahtanggaan, pengamanan, dan 

registrasi koleksi. 

3) Bagian teknis 

Bagian teknis terdiri dari tenaga pengelola koleksi, 

tenaga konservasi, tenaga preparasi, tenaga bimbingan 

dan humas. 

b. Pengunjung 

Berdasarkan tujuannya pengunjung dibedakan menjadi : 

1) Pengunjung pelaku studi 

2) Pengunjung dengan tujuan tertentu 

3) Pengunjung pelaku rekreasi 
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Berdasarkan intensitas kunjungannya pengunjung 

dibedakan menjadi: 

1) Kelompok orang yang secara rutin berhubungan 

dengan museum seperti kolektor, seniman, desainer, 

ilmuwan, mahasiswa, dan pelajar. 

2) Kelompok orang yang baru mengunjungi museum. 

 

2.1.5 Kegiatan dalam Museum 

Menurut Sutaarga, 1989/1990 kegiatan dalam museum secara garis 

besar meliputi : 

1. Pengumpulan koleksi, kegiatan ini antara lain jual beli koleksi, 

peminjaman koleksi, dan kegiatan lainnya. 

2. Penyimpanan dan pengelolaan koleksi, kegiatan ini antara lain 

penampungan, penyimpanan, penelitian, dan penggandaan. 

3. Preservasi, kegiatan ini antara lain meliputi : 

a. Reproduksi, penggandaan sebagai cadangan koleksi aslinya. 

b. Penyimpanan, melindungi koleksi dari faktor merugikan. 

c. Registrasi, pemberian dan penyusunan keterangan benda 

koleksi. 

4. Observasi, penyeleksian koleksi untuk disesuaikan dengan 

persyaratan koleksi museum. 

5. Apresiasi, kegiatan ini antara lain meliputi : 

a. Pendidikan, menunjang fungsi museum sebagai sarana 

pendidikan bagi masyarakat yang sifatnya non formal. 
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b. Rekreatif, museum sebagai obyek rekreasi yang menyajikan 

acara yang menghibur. 

6. Komunikasi, kegiatan ini antara lain meliputi : 

a. Pameran, ruang pamer merupakan sarana komunikasi antara 

masyarakat / pengunjung dengan materi koleksi. 

b. Pertemuan, antara pengelola dengan masyarakat sebagai 

penunjang kegiatan. 

 

2.1.6 Sirkulasi Alur Pengunjung 

Dalam  mengatur  sirkulasi  alur  pengunjung  terdapat  beberapa 

alternatif  pendekatan, yaitu: (Dean, 2002) 

1. Alur yang disarankan (suggested approach) 

Metode yang menggunakan pencahayaan, warna, alur jalan 

dan objek visual untuk mengarahkan pengunjung melewati 

rute tertentu. 

 

Gambar 2. 1 Sirkulasi Alur yang Disarankan 

Sumber: Dean, 2002 

 

2. Alur yang tidak berstruktur (unstructured approach) 

Metode yang membebaskan pengunjung untuk menentukan 

ruang gerak tanpa ada alur yang harus diikuti. 
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Gambar 2. 2 Sirkulasi Alur yang Tidak Berstruktur 

Sumber: Dean, 2002 

 

3. Alur yang diarahkan (directed approach) 

Metode yang mengarahkan pengunjung untuk bergerak dalam 

satu arah sesuai dengan alur yang sudah ditentukan. 

 

 

 

  

Gambar 2. 3 Sirkulasi Alur yang Diarahkan 

Sumber: Dean, 2002 

 

2.1.7 Metode Edukasi Museum 

Menurut Brüninghaus dan Knubel (2004:122) untuk 

menyampaikan dan meningkatkan pemahaman mengenai objek 

koleksi terdapat 18 metode yang dapat digunakan. Beberapa 

metode ditujukan bagi penerima pasif melalui proses pembelajaran 

berpikir, mengamati, memeriksa dan mengenali. Beberapa metode 

lainnya mendorong agar pengunjung terlibat aktif, memeriksa dan 

mempelajari koleksi secara estetika, teknis, sosial atau kegiatan 

penelitian. Berikut adalah 18 metode edukasi museum tersebut : 
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1. Metode Menggunakan Keterangan Koleksi 

Di dalam ruang pamer harus terdapat informasi mengenai 

masing - masing objek yang ditampilkan seperti, fungsi, asal,  

bahan, usia dan makna koleksinya. 

2. Metode Pemanduan dan Dialog Edukasi 

Sebagian besar proses pembelajaran di museum tergantung 

pada pembicaraan pemandu. Seharusnya gaya belajar 

tradisional diganti  dengan  dialog  atau  percakapan nonformal 

agar lebih mudah dipahami oleh pengunjung.  

3. Metode Audio dan Media Audiovisual 

Penyampaian edukasi melalui audio dan media audiovisual 

sebagai pengganti pemanduan dari karyawan museum. 

4. Metode Belajar di Ruang Koleksi 

Dalam upaya mempromosikan edukasi di museum, harus 

sejalan dengan penyediaan ruang yang memadai untuk untuk 

menggambarkan topik khusus. 

5. Metode Visual dan Media Komputer 

Penggunaan komputer dilakukan untuk menggambarkan 

konsep dengan jelas melalui grafik, diagram, peta dan foto-foto 

agar pengunjung dapat belajar secara interaktif. 

6. Metode Didaktik atau Eksibisi Edukasi 

Metode eksibisi didaktik merupakan suatu pameran pedagogis 

yaitu berorientasi pada argumentasi, berlawanan dengan 

pameran  tradisional yang berorientasi pada objek. 
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7. Metode Praktik di Laboraturium 

Kegiatan  belajar  di  laboraturium  dapat  dilakukan  oleh  

pekerja  seni, ilmuwan   atau   perajin.    

8. Metode Display Tactile 

Beberapa museum mendorong pengunjung untuk menyentuh 

benda koleksi tertentu. 

9. Metode Belajar dengan Permainan 

Bagi  anak-anak   dapat  bermain  menirukan   sesuai  dengan  

dunianya, sehingga permainan dan panduan bermain mendapat 

tempat penting dalam proses pembelajaran. 

10. Metode Edukasi Demonstrasi 

Metode belajar edukasi demontrasi berasal dari para pelaku   

seni, pengrajin, teknisi atau restorasi dapat menunjukkan 

kerajinan dan karya seni mereka di dalam museum. 

11. Metode Berlajar Bermain Peran dan Teater Museum 

Metode belajar bermain peran biasanya improvisasi 

pengalaman secara langsung dan mendapat bimbingan dari 

staff edukasi museum mengenai karakter atau cerita yang akan 

dimainkan, tetapi tidak menggunakan naskah resmi. 

12. Metode Tableau Vivant 

Metode  belajar  ini  menciptakan  lukisan,  patung  orang  atau  

kelompok orang yang mengenakan replika kostum ilustrasi, 

sehingga pengunjung akan lebih mudah mengerti dan dapat  

menginterpreatasikan melalui pengalaman fisik. 
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13. Metode Pengajaran Menggunakan Alat Bantu 

Program belajar menggunakan alat bantu secara umum seperti, 

informasi tertulis, gambar, rekaman suara, musik, replika, 

bahan baku, game, petunjuk penggunaan dan lembar kerja. 

14. Metode Belajar di Lapangan atau Perjalanan 

Metode belajar di lapangan dihubungkan dengan tema koleksi 

museum untuk  memperluas  pandangan  pengunjung  museum. 

15. Metode Publikasi Museum 

Metode belajar dengan menyediakan  informasi tentang koleksi 

melalui media cetak, buku, brosur atau katalog. 

16. Metode Program Edukasi ke Luar Museum 

Program edukasi museum ke luar dapat mengatasi masalah 

mengenai akses menuju museum yang menyulitkan dengan 

menggunakan bus atau kendaraan untuk mengangkut benda - 

benda koleksi dan bahan edukasi museum. 

17. Metode Kerja Lapangan 

Metode belajar ini menekankan pada belajar melalui 

pengalaman koleksi museum,  dapat dilakukan dengan  

mencoba  untuk menelusuri kembali ketempat asalnya koleksi. 

18. Metode Kegiatan yang Menyenangkan 

Museum tidak hanya tempat belajar tetapi juga museum tempat 

bersenang - senang.  Biasanya gedung museum sangat bagus. 

Koleksi dan suasana ruang pamer museum diharapkan dapat 

membangkitkan imajinasi dan rasa ingin tahu pengunjung.   
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2.2 Tinjauan Kopi 

2.2.1 Sejarah dan Perkembangan Kopi di Dunia 

Kopi berasal dari Afrika, yaitu daerah pegunungan di  Etopia. 

Namun, kopi  sendiri  baru  dikenal oleh masyarakat dunia setelah 

tanaman tersebut dikembangkan di luar daerah asalnya, yaitu 

Yaman di bagian selatan Arab melalui para saudagar Arab 

(Rahardjo, 2012).  

Kopi dikenal sebagai tumbuhan yang sangat pemilih, kualitasnya 

sangat tergantung oleh ketinggian, cuaca, dan suhu yang tepat. 

Sabuk kopi dunia (the bean belt) yaitu semua daerah penghasil 

kopi terbaik di dunia, dimana daerah tersebut adalah daerah yang 

berada di sepanjang zona khatulistiwa. Beberapa contoh negara 

yang berada pada sabuk kopi dunia  diantaranya adalah Indonesia, 

Papua New Guinea, Vietnam, India, Ethiopia, Kenya, Rwanda, 

Yaman, Uganda, Kolombia, Honduras, Brazil, Peru, Panama, 

Guatemala, Costa Rica, El Salvador, Hawaii, dan Australia. 

 

Gambar 2. 4 Sabuk Kopi Dunia 

Sumber: http://kopikini.com/ 

http://kopikini.com/
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2.2.2 Perkembangan Budaya Minum Kopi 

Seiring berkembangnya zaman, budaya minum kopi pun 

berkembang. Setidaknya ada tiga gelombang yang menunjukkan 

jenis-jenis minuman kopi yang populer di dunia. Pada sebuah 

artikel di Wrecking Ball Coffee Roasters tahun 2002, Trish 

Rothgeb mendefinisikan ada tiga pergerakan dalam dunia kopi. Ia 

menyebutnya dengan istilah gelombang atau waves. 

a. Gelombang Pertama 

Gelombang pertama dikenal dengan sebutan First Wave 

Coffee. Berawal di tahun 1800-an di mana kopi disiapkan 

untuk harga yang terjangkau dan mudah disajikan. Era ini 

memusatkan pada inovasi kemasan dan kepraktisan penyajian, 

yaitu kopi instan. Kopi instan sangat mudah diterima 

masyarakat karena tak memerlukan alat yang rumit. 

b. Gelombang Kedua 

Munculnya gelombang kedua atau dikenal dengan Second 

Wave Coffee ini dikarenakan kopi instan dianggap buruk. Para 

peminum kopi menginginkan kopi yang nikmat serta 

pengetahuan tentang apa yang mereka minum itu. Era ini 

bermula tahun 1960-an dan kemudian mulai dikenal istilah-

istilah dan sajian-sajian minuman kopi yang baru. Hal ini 

seiring dengan mulai bermunculan coffee shop yang 

menawarkan minuman kopi dengan gaya baru.  
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c. Gelombang Ketiga 

Istilah Third Wave Coffee muncul pada awal tahun 2000-an.  

Gelombang ketiga atau Third Wave Coffee ini ditandai dengan 

mulai tertariknya para peminum kopi terhadap perjalanan kopi. 

Orang-orang mulai merasa bahwa secangkir kopi memiliki 

cultural experience yang panjang dan penuh makna. Perjalanan 

tersebut meliputi di mana asalnya ditanam, proses pengolahan 

biji, serta cara penyajiannya menjadi sebuah minuman. Pada 

fase ini, muncul istilah origin, di mana digunakan sebagai 

identitas daerah atau kebun tempat jenis kopi tersebut tumbuh.  

 

2.2.3 Karakteristik Tanaman Kopi 

Kopi adalah spesies tanaman berbentuk pohon yang termasuk 

dalam keluarga Rubiaceae dan genus Coffea. Genus Coffea 

memiliki lebih dari 100 anggota spesies, namun hanya 3 spesies 

yang dibudidayakan untuk tujuan komersil, yaitu coffea arabica, 

coffea canephora dan coffea liberica (Risnandar, 2018). 

 

Gambar 2. 5 Klasifikasi Ilmiah Tanaman Kopi 

Sumber: http://kopikini.com/ 

http://kopikini.com/mengenal-kopi-dan-anggota-keluarganya/,2019
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Berikut adalah morfologi dari buah dan biji kopi 

1. Buah dan biji 

Buah tanaman kopi terdiri dari daging buah dan biji. Daging 

buah terdiri atas 3 bagian yaitu lapisan kulit luar (eksokarp), 

lapisan daging (mesokarp), dan lapisan kulit tanduk (endokarp) 

yang tipis dan keras. Biji kopi terdiri atas kulit biji dan lembaga. 

Secara morfologi, biji kopi berbentuk bulat telur, bertekstur 

keras dan berwarna kotor (Najiyati dan Danarti, 2012) 

 

Gambar 2. 6 Morfologi Buah dan Biji Kopi 

Sumber : http://legacycoffee.id/  

Pada umumnya tanaman kopi hanya dimanfaatkan bijinya untuk 

diekstrak sebagai minuman. Sebagian besar biji kopi yang 

diperdagangkan secara global dihasilkan dari tanaman coffea 

arabica dan coffea canephora dengan nama populer yaitu kopi 

arabika dan kopi robusta. Sisanya dalam jumlah yang tidak 

signifikan merupakan jenis coffea liberica yang diperdagangkan 

dengan nama kopi liberika dan kopi excelsa. (Risnandar, 2018). 

http://legacycoffee.id/
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Gambar 2. 7 Morfologi Biji Kopi 

Sumber : https://blackfathercoffee.com/  

 

2.2.4 Jenis – Jenis Kopi 

Banyak varietas yang dapat menghasilkan buah kopi, namun dalam 

masalah budidaya kopi pada berbagai negara hanya terdapat 

beberapa varietas, yaitu: kopi Arabica, kopi Robusta, Liberika dan 

Excelsa (Sri Mulato, 2002). 

1. Kopi Arabika 

Kopi Arabika (Coffea arabica) adalah kopi yang paling baik 

mutu cita rasanya dibanding jenis kopi yang lain, tanda-

tandanya adalah biji picak dan daun hijau tua dan berombak-

ombak (Botanical, 2010).  

 

Gambar 2. 8 Biji Kopi Arabika 

Sumber : http://legacycoffee.id/  

 

https://blackfathercoffee.com/
http://legacycoffee.id/


31 

 

Kopi Arabika merupakan kopi yang paling banyak 

dikembangkan di dunia. Jenis kopi arabika adalah yang paling 

diminati karena bisa menghasilkan beberapa varietas dengan 

aroma yang unik dan berbeda-beda.  

Tabel 2.3 Ciri – ciri tanaman kopi varietas arabika 

Variabel Kopi Arabika (Coffea Arabica) 

Negara 

Penghasil 

75% kopi arabika dihasilkan oleh Brazil, Kolombia, Peru, 

Nicaragua, Hawaii, Yaman, Ethiopia, dan Indonesia. 

Daerah 

Tanam 

Dataran tinggi, 700-1700 mdpl dengan suhu 16-20°C. 

Kekuatan 

Tanaman 

Sedikit lebih mudah terserang hama karena rasa buah lebih 

manis. 

Ukuran 

Pohon 

Tinggi pohon hanya 2-4 meter. 

Bentuk 

Biji 

Lonjong dengan ukuran lebih besar. 

Kandungan 

Kafein 

1,2%.  

Kandungan kafein yang lebih sedikit membuat rasa arabika 

lebih lembut. 

Kadar 

Gula 

6-9%.  

Kadar gula yang lebih tinggi membuat kopi arabika lebih 

ringan 

Rasa Aroma buah, bunga, dan rempah sering muncul pada kopi 

arabika. 

Keasaman (acidity) yang lebih tinggi dan rasa pahit yang 

samar membuat kopi arabika lebih nikmat bagi banyak 

orang. 

Harga Karena perawatan yang lebih ekstra dan rasa yang lebih 

enak, kopi arabika biasanya lebih mahal daripada robusta. 

Sumber : http://kopidewa.com/ 

 

 

 

 

http://kopidewa.com/
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2. Kopi Robusta 

Kopi Robusta berasal dari Kongo dan masuk di ke Indonesia 

pada tahun 1900. Karena mempunyai sifat lebih unggul, kopi 

ini sangat cepat berkembang (Najiyati dan Danarti, 2001). 

Lebih dari 90% areal pertanaman kopi yang ada di Indonesia 

terdiri dari Kopi Robusta (Prastowo et al, 2010). Meskipun 

dalam hal rasa tidak lebih baik dari kopi arabika tetapi kopi 

robusta dapat menghasilkan biji yang lebih banyak 

(Kanisius,1988). 

 

Gambar 2. 9 Biji Kopi Robusta 

Sumber : http://legacycoffee.id/ 

 

Kopi robusta didatangkan ke Indonesia oleh Belanda untuk 

menggantikan produksi jenis kopi arabika karena perawatannya 

lebih mudah dan tahan dari berbagai penyakit. Oleh karena 

inilah, tanaman kopi robusta lebih banyak ditemui di Indonesia 

daripada arabika. Meski robusta lebih tahan terhadap gangguan 

hama dibanding arabika, kualitas buahnya lebih rendah. 

 

 

 

http://legacycoffee.id/
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Tabel 2.4 Ciri – ciri tanaman kopi varietas robusta 

Variabel Kopi Robusta (Coffea Canephora) 

Negara 

Penghasil 

25% hasil kopi dunia adalah robusta dengan Indonesia 

sebagai produsen robusta terbesar di dunia selain Vietnam, 

Srilanka, Madagascar, dan Nigeria. 

Daerah 

Tanam 
Dataran rendah, 400-700 mdpl dengan suhu 21-24°C. 

Kekuatan 

Tanaman 
Lebih tahan (robust) terhadap serangan hama karena 

mengandung Chlorogenic acid dan kafein lebih 

banyak (buah lebih pahit). 

Ukuran 

Pohon 
Tinggi pohon mencapai 4-6 meter. 

Bentuk 

Biji 
Cenderung lebih bulat dengan ukuran lebih kecil. 

Kandungan 

Kafein 
2,2%.  

Kandungan kafein yang lebih banyak membuat rasa 

robusta lebih pahit. 

Kadar 

Gula 
3-7%.  

Kadar gula rendah menentukan tingkat kelarutan kopi 

sehingga kopi robusta akan terasa lebih kental. 

Rasa Secara umum, rasa robusta lebih pahit daripada 

arabika dengan aroma yang juga tidak “semenggoda” 

arabika.  

Harga Harga robusta biasanya lebih rendah daripada arabika. 

Tapi saat ini terdapat robusta kualitas premium yang 

harganya dapat menyaingin arabika. 

Sumber : http://kopidewa.com/ 

 

3. Kopi Liberika  

Kopi liberika berasal dari Angola dan masuk ke Indonesia 

sejak tahun 1965. Meskipun penyebarannya sudah cukup lama 

tetapi hingga saat ini jumlahnya masih terbatas karena kualitas 

buah yang kurang bagus (Najiyati dan Danarti, 2001).  

http://kopidewa.com/
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Gambar 2. 10 Biji Kopi Liberika 

Sumber : http://legacycoffee.id/ 

 

Tanaman kopi liberika tumbuh dengan subur di daerah yang 

memilki tingkat kelembapan yang tinggi dan panas. Jenis 

Liberika antara lain : kopi abeokutae, kopi klainei, kopi 

dewevrei, kopi excelsa dan kopi dybrowskii (AAK, 1988).  

 

4. Kopi Excelsa 

Kopi excelsa ditemukan pertama kali oleh seorang botanis dan 

ahli taxonomi asal perancis bernama August Chevalier pada 

tahun 1905 di Afrika barat (William H. Ukers, 1922).  

 

Gambar 2. 11 Biji Kopi Excelsa 

Sumber : http://legacycoffee.id/     

Tanaman kopi excelsa cocok dikembangkan pada ketinggian 

lahan mulai 0-750 meter di atas permukaan laut. Idealnya jenis 

http://legacycoffee.id/
http://legacycoffee.id/
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ini ditanam di daerah beriklim tropis dengan curah hujan 

sedang. Di Indonesia kopi excelsa bisa ditemukan di Jambi, 

ditanam di dataran rendah bertanah gambut. 

 

2.2.5 Proses Cupping Kopi 

Cupping kopi merupakan metode yang dilakukan untuk 

mengevaluasi karakteristik cita rasa biji kopi tertentu. Cupping 

kopi memungkinkan untuk membandingkan dan membedakan kopi 

antara satu dengan yang lainnya. Berikut adalah karakteristik kopi 

yang menjadi penilaian pada Cupping kopi: 

1. Fragrance 

Bubuk kopi setelah digiling beberapa detik akan menimbulkan 

fragrance, dapat diartikan sebagai aroma bubuk kopi. 

Fragrance dapat dibedakan menjadi aroma segar, aroma basi, 

dan juga over roasted (kehitaman). 

2. Aroma 

Ketika air bercampur dengan kopi maka akan menimbulkan 

aroma, oksigen yang keluar menghasilkan bau yang lebih kuat 

dari pada saat kopi masih menjadi bubuk. 

3. Acidity  

Keasamaan pada kopi terkadang bisa menjadi hal yang sangat 

disukai, namun keasamaan yang berlebihan kadang tidak 

disukai bagi sebagian orang.   
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4. Body 

Body adalah suatu deskripsi yang didapat ketika air seduhan 

memenuhi mulut apakah dirasa tebal atau tidak. Dapat  disebut 

juga sebagai kekentalan seduhan kopi, maka dari itu body bisa 

dilihat dari air kopi dan juga bisa dirasa saat memenuhi mulut. 

5. Flavour 

Inilah salah satu cita rasa yang dicari-cari sebuah kopi, setiap 

kopi punya flavour yang berbeda-beda. Ada yang memiliki rasa 

coklat, buah-buahan bahkan rasa pedas. Setiap kopi punya 

karakter cita rasa yang berbeda-beda. 

6. Aftertaste  

Aftertaste merupakan rincian rasa dari kopi yang tertinggal 

pada mulut ketika selesai menelannya. Uap yang dikeluarkan 

dari lubang tenggorokan akan tercium pada hidung dan 

mendefinisikan rasa.  

 

2.3 Tinjauan Pendekatan Metafora 

2.3.1 Metafora dalam Arsitektur 

Menurut Anthony C. Antoniades dalam bukunya Poetics of 

Architecture metafora merupakan perumpamaan yang digunakan 

untuk melambangkan dengan kias suatu subjek menjadi sesuatu yang 

lain. Penerapan pendekatan metafora dapat menimbulkan interpretasi-

interpretasi yang berbeda bergantung pada sudut pandang pengamat 

satu dengan pengamat yang lain. 
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Kegunaan dari pendekatan metafora diantaranya adalah: 

1. Dapat menghasilkan karya dengan lebih ekspresif 

2. Memberikan pengalaman untuk memandang suatu karya 

arsitektural melalui sudut pandang yang lain 

3. Memunculkan interpretasi – interpretasi yang berbeda dari 

orang yang mengamtinya 

2.3.2 Jenis – Jenis Metafora 

Menurut Anthony C. Antoniades dalam bukunya Poetics of 

Architecture terdapat 3 jenis metafora yaitu: 

1. Intangible Metaphor 

Metafora yang bersifat non fisik serta bersumber dari ide, 

konsep dan gagasan. 

2. Tangible Metaphor 

Metafora yang bersifat fisik serta bersumber dari bentuk dan 

karakter material. 

3. Combine Metaphor 

Metafora yang menggabungkan antara bentuk visual dan 

konseptual sehingga terbentuk harmoni dalam desain.  

Sebagai contoh apabila seorang perancang ingin merancang 

bangunan Music Center dengan menggunakan pendekatan 

intangible metaphor maka dia dapat menampilkan konsep yang 

berkaitan dengan musik seperti tempo, ketukan, nada dan lain 

sebagainya. Apabila perancang tersebut ingin menggunkaan 
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pendekatan tangible metaphor maka dia dapat merancang 

bangunan menyerupai bentuk alat musik seperti piano, biola, gitar 

dan bentuk – bentuk lain yang berkaitan dengan musik. Sedangkan 

apabila perancang tersebut ingin menggunakan pendekatan 

combine metaphor maka perancang tersebut dapat menerapkan ide 

konsep yang berkaitan dengan musik sekaligus menerapkan bentuk 

fisik dari bentuk alat musik yang dimetaforakan. 

 

2.4 Studi Preseden 

2.4.1 Studi Preseden Bangunan Museum Kopi 

1. Starbucks Reserve Dewata 

Starbucks Reserve Dewata merupakan gerai kopi dengan 

konsep coffee sanctuary di Bali, yang merupakan gerai 

Starbucks terbesar kedua di dunia dan terbesar pertama di Asia 

Tenggara. Gerai kopi ini dibangun dengan menghadirkan unsur 

edutourism untuk meningkatakan pengalaman pengunjung 

dengan kopi. Pengunjung dapat menemukan berbagai jenis 

kopi serta mencicipi dalam suasana yang santai dan interaktif. 

 

Gambar 2. 12 Starbucks Reserve Dewata 

Sumber: http://guideku.com/  

http://guideku.com/
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Bentuk dan Konsep Bangunan Starbucks Reserve Dewata 

Banguan ini memiliki bentuk seperti gerai kopi pada umumnya, 

namun desainnya memadukan nuansa modern dengan kearifan 

lokal sehingga terlihat sangat menarik. Hal ini terlihat pada 

fasad bangunan yang terbuat dari bata merah dan dibentuk 

seperti ombak pantai. Selain itu juga interior bangunan ini 

dihiasi dengan berbagai macam kerajinan tangan yang dibuat 

oleh pengrajin setempat sehingga menambah nilai lokal.  

 

Gambar 2. 13 Fasad Bangunan Starbucks Reserve Dewata 

Sumber: http://ultimagz.com/ 

 

 

Gambar 2. 14 Interior Starbucks Reserve Dewata 

Sumber: http://kompas.com/  

http://ultimagz.com/
http://kompas.com/
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Gambar 2. 15 Denah Starbucks Reserve Dewata 

Sumber: http://youtube.com/ 

 

Fasilitas Starbucks Reserve Dewata 

Starbucks Reserve Dewata memiliki fasilitas – fasilitas 

diantaranya adalah: 

a. Kebun Kopi 

Pada gerai ini terdapat kebun kopi mini jenis arabika 

berukuran 10 x 10 meter dengan penjelasan informasinya. 

 

Gambar 2. 16 Kebun Kopi 

Sumber: http://idntimes.com/ 

b. Bar 

Pada gerai ini terdapat 2 jenis bar, yaitu reserve bar dan 

main bar. Main bar merupakan bar seperti pada gerai kopi 

http://youtube.com/
http://idntimes.com/
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pada umumnya, sedangkan reserve bar memungkinkan 

pengunjung untuk berbincang dengan barista mengenai 

kopi yang mereka pesan. 

   

Gambar 2. 17 Reserve Bar dan Main Bar 

Sumber: http://klook.com/ 

c. Ruang Media 

Ruang yang didalamnya terdapat video interaktif  yang 

memuat informasi dan pengetahuan mengenai kopi dari 

awal dipanen sampai dengan siap dikonsumsi.  

 

Gambar 2. 18 Ruang Media 

Sumber: http://starbucks.com/ 

d. Farmer support center 

Farmer support center merupakan fasilitas yang 

didalamnya berisi video tentang petani kopi di Indonesia. 

http://klook.com/
http://starbucks.com/
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Gambar 2. 19 Farmer support center 

Sumber: http://kompas.com/ 

e. Tasting room 

Tasting room merupakan fasilitas untuk belajar sekaligus 

mencicipi jenis – jenis kopi yang tersedia. 

 

Gambar 2. 20 Tasting Room 

Sumber: http://idntimes.com/ 

f. Nursery  

Nursery merupakan fasilitas mengenai pembibitan, dimana 

pengunjung dapat melihat tahap awal tanaman kopi yaitu 

dari benih hingga menjadi bibit. 

 

Gambar 2. 21 Nursery 

Sumber: http://starbucks.com/ 

http://kompas.com/
http://idntimes.com/
http://starbucks.com/
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2. UCC Coffee Museum 

UCC Coffee Museum didirikan oleh Ttadao Ueshima pada 1  

Oktober 1987,  sebagai bentuk dedikasi pada perusahaan kopi 

UCC serta bertujuan memberikan informasi mengenai sejarah 

dan budaya dari kopi. 

 

Gambar 2. 22 UCC Coffee Museum 

Sumber: http://livejapan.com/  

 

 

Bentuk dan Massa Bangunan UCC Coffee Museum 

Bangunan ini memiliki bentuk yang cukup unik yaitu oktagon 

atau segi delapan. Bangunan ini memiliki 1 massa inti yang 

didalamnya terdapat berbagai macam fasilitas.  

 

Gambar 2. 23 Bentuk Bangunan UCC Coffee Museum 

Sumber: http://livejapan.com/  

 

http://livejapan.com/
http://livejapan.com/
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Sirkulasi Ruang UCC Coffee Museum 

 

Gambar 2. 24 Sirkulasi Ruang UCC Coffee Museum 

Sumber: https://www.ucc.co.jp/  

Berikut adalah ruang - ruang pameran yang terdapat pada UCC 

coffee museum: 

Tabel 2.5 Ruang Pameran UCC Coffee Museum 

Room 1 

(Origin) 

Ruang yang menjelaskan mengenai sejarah kopi 

yang ada di dunia 

Room 2 

(Cultivation) 

Ruang yang menjelaskan tentang proses pengolahan 

kopi 

Room 3 

(Classification) 

Ruang yang menjelaskan mengenai klasifikasi biji 

kopi 

Room 4 

(Roasting) 

Ruang yang menjelaskan tentang proses pembakaran 

dan pencampuran biji kopi 

Room 5 

(Extraction) 

Ruang yang menjelaskan tentang berbagai cara 

proses pengolahan biji kopi 

Room 6 

(Culture) 

Ruang yang menjelaskan tentang karya seni yang 

berkaitan atau terinpirasi dari kopi 

Sumber: Olah Data Penulis 

 

 

https://www.ucc.co.jp/
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Fasilitas UCC Coffee Museum 

UCC Coffee Museum memiliki fasilitas yang beragam, 

diantaranya adalah : 

a. Exhibition 

Exhibition merupakan fasilitas utama yang menyajikan 

berbagai pengetahuan, peralatan dan barang yang 

berhubungan dengan kopi. 

 

Gambar 2. 25 Exhibition 

Sumber: http://tripadvisor.com/  

b. Tasting Corner 

Tasting Corner merupakan fasilitas untuk mencicipi kopi, 

dimana tiap pengunjung akan diberikan 2 jenis kopi yaitu 

yang diproses dengan cara tradisional dan modern. 

 

Gambar 2. 26 Tasting Corner 

Sumber: http://tripadvisor.com/  

 

http://tripadvisor.com/
http://tripadvisor.com/
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c. Book Corner 

Fasilitas book corner menyediakan buku pengetahuan 

tentang kopi kepada  pengunjung  UCC Coffee Museum. 

 

Gambar 2. 27 Book Corner 

Sumber: http://tripadvisor.com/  

d. Coffee Shop 

Coffee shop merupakan fasilitas dimana pengelola museum 

menyediakan berbagai produk yang dapat dibeli dan 

dinikmati oleh pengunjung.  

 

Gambar 2. 28 Coffee Shop 

Sumber: http://tripadvisor.com/  

 

3. Gangneung Coffee Museum 

Gangneung Coffee Museum merupakan museum kopi yang 

terletak di Korea Selatan. Museum kopi ini berdampingan 

dengan kebun kopi komersial pertama di Korea Selatan.  

http://tripadvisor.com/
http://tripadvisor.com/
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Gambar 2. 29 Gangneung Coffee Museum 

Sumber: https://www.gangneungtours.com/ 

 

Bentuk dan Massa Bangunan UCC Coffee Museum 

Bangunan ini memiliki bentuk yang umum dengan atap 

limasan. Bangunan ini memiliki massa bangunan jamak yang 

membagi zonasi fasilitas sesuai dengan fungsi masing - masing 

ruang pameran 

 

Sirkulasi Ruang Gangneung Coffee Museum 

 

Gambar 2. 30 Sirkulasi Ruang Gangneung Coffee Museum 

Sumber: https://www.gangneungtours.com/ 

 

Ruang pameran pada Gangneung coffee museum dibagi 

menjadi menjadi 5 bagian, yaitu : 

https://www.gangneungtours.com/
https://www.gangneungtours.com/
https://www.gangneungtours.com/uploads/1/0/6/0/106038295/coffee-cupper-j-8_orig.jpg
https://www.gangneungtours.com/uploads/1/0/6/0/106038295/coffee-cupper-h-3_orig.jpg
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Tabel 2.6 Ruang Pameran Gangneung Coffee Museum 

Hall 1 

(Coffee history) 

Ruang yang menjelaskan mengenai sejarah kopi 

yang ada di dunia 

Hall 2 

(Coffee roaster & 

grinder) 

Ruang yang menjelaskan tentang proses 

pembakaran dan penggilingan kopi 

Hall 3 

(Coffee makers) 

Ruang yang menjelaskan mengenai mesin 

pembuat kopi 

Hall 4 

(Coffee tree) 

Ruang yang menjelaskan mengenai pohon - 

pohon kopi 

Hall 5 

(Coffee house) 

Ruang yang menjual barang-barang mengenai 

kopi dan tempat untuk mencoba rasa kopi 

Sumber: Olah Data Penulis 

 

Fasilitas Gangneung Coffee Museum 

Gangneung coffee museum memiliki fasilitas yang beragam, 

diantaranya adalah : 

a. Ruang pameran 

Ruang pameran merupakan fasilitas utama pada bangunan 

ini. Ruang pameran pada Gangneung coffee museum terbagi 

menjadi beberapa hall.  

 

Gambar 2. 31 Ruang Pameran 

Sumber: https://www.gangneungtours.com/ 

 

https://www.gangneungtours.com/
https://www.gangneungtours.com/uploads/1/0/6/0/106038295/coffee-cupper-j-12_orig.jpg
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b. Kebun kopi mini 

Fasilitas yang mengondisikan tanaman kopi pada sebuah 

green house sehingga menjadikan fasilitas ini sebagi kebun 

kopi mini. 

 

Gambar 2. 32 Kebun Kopi Mini 

Sumber: https://www.gangneungtours.com/ 

c. Cafe  

Failitas untuk menikmati berbagai jenis makanan dan 

minuman yang akan dijumpai oleh pengunjung setelah 

melewati hall – hall pameran.  

 

Gambar 2. 33 Cafe 

Sumber: https://www.gangneungtours.com/ 

d. Photo zone  

Pada Gangneung coffee museum terdapat beberapa spot 

unik yang dijadikan sebagai photo zone oleh pengelola. 

https://www.gangneungtours.com/
https://www.gangneungtours.com/
https://www.gangneungtours.com/uploads/1/0/6/0/106038295/coffee-cupper-j-56_orig.jpg
https://www.gangneungtours.com/uploads/1/0/6/0/106038295/coffee-cupper-j-43_orig.jpg
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Gambar 2. 34 Photo Zone 

Sumber: https://www.gangneungtours.com/ 

 

2.4.2 Studi Preseden Pendekatan Metafora 

1. Museum Tsunami Aceh 

Museum Tsunami Aceh merupakan bangunan dengan fungsi 

museum dan berfungsi sebagai tempat pendidikan dan 

sekaligus tempat perlindungan darurat jika terjadi tsunami yang 

menggunakan konsep metafora. Konsep metafora diterapkan 

pada desain bentuk bangunan, denah, storyline, eksterior dan 

lansekap. Menurut M. Ridwan Kamil selaku arsitek, museum 

ini akan menjadi simbol struktur yang antitsunami, dimana 

bentuk museum ini terlihat seperti bangunan panggung yang 

diangkat (elevated building) di atas sebuah bukit yang 

merupakan perumpamaan dari bentuk kapal Nabi Nuh a.s. saat 

menyelamatkan umat manusia. Selain itu bentuk museum ini 

juga terlihat seperti ombak apabila dilihat dari tampak atas 

yang mengingatkan terhadap bencana tsunami yang menimpa 

masyarakat Aceh 2004 silam. Hal ini menghasilkan interpretasi 

https://www.gangneungtours.com/
https://www.gangneungtours.com/uploads/1/0/6/0/106038295/coffee-cupper-j-34_orig.jpg
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yang berbeda sehingga dapat dikatakan bentuk bangunan 

menggunakan pendekatan metafora. 

 

Gambar 2. 35 Museum Tsunami Aceh 

Sumber : http://idntimes.com/ 

 

 

Konsep Desain Museum Tsunami Aceh   

Museum Tsunami Aceh memiliki 6 konsep umum yang 

diperoleh melalui pendekatan tangible metaphor, diantaranya 

adalah sebagai berikut:  

a. Rumoh Aceh  

 

Gambar 2. 36 Konsep Rumoh Aceh 

Sumber : PT. Urbane Indonesia 
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Desain museum tsunami ini mengambil ide dasar dari 

rumah panggung Aceh sebagai contoh kearifan arsitektur 

lokal dalam merespon tantangan dan bencana alam.  

b. The Light of God (Hablumminallah)  

 

Gambar 2. 37 Konsep The Light of God 

Sumber : PT. Urbane Indonesia 

 

Di dalam bangunan Museum Tsunami ini terdapat ruang 

berbentuk sumur silinder yang menyorotkan cahaya ke atas 

sebagai simbol hubungan manusia dengan Tuhannya.  

c. Escape Building  

 

Gambar 2. 38 Konsep Escape Building 

Sumber : PT. Urbane Indonesia 

 

Desain museum tsunami ini berbentuk bukit penyelamatan 

sebagai antisipasi terhadap bahaya tsunami di masa datang.   
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d. Sea Waves  

 

Gambar 2. 39 Konsep Sea Waves 

Sumber : PT. Urbane Indonesia 

Denah bangunan merupakan peeumpamaan dari episenter 

sebuah gelombang laut sebagai pengingat akan tsunami.  

e. Saman Dance (Hablumminannas)  

 

Gambar 2. 40 Konsep Saman Dance 

Sumber : PT. Urbane Indonesia 

 

Tarian khas Aceh yang melambangkan kekompakan dan 

kerjasama masyarakat Aceh, mencerminkan kehidupan 

sosial yang kental akan gotong-royong dan tolong-

menolong, direfleksikan melalui kulit bangunan pada 

eksterior Museum Tsunami Aceh. 
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Perancangan Ruang Dalam 

Desain dan pembangunan Museum Aceh dengan konsep 

„Rumoh Aceh as Escape Building‟ mempunyai beragam 

filosofi. Masing-masing ruangan memiliki filosofi yang 

mendeskripsikan gambaran tentang tsunami sebagai memorial 

melalui intangible metaphor.  

 

Gambar 2. 41 Zona Lantai 

Sumber : PT. Urbane Indonesia 
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Berikut filosofi dari ruangan pada Museum Tsunami Aceh. 

a. Space of Fear (Lorong Tsunami) 

Lorong Tsunami merupakan akses awal pengunjung untuk 

memasuki Museum Tsunami. Memiliki panjang 30 m dan 

tinggi mencapai 19-23 m melambangkan tingginya 

gelombang tsunami Aceh.  Air mengalir di kedua sisi 

dinding museum, suara gemuruh air, cahaya yang remang 

dan gelap, lorong yang sempit dan lembab, 

mendeskripsikan ketakutan masyarakat Aceh saat itu. 

b. Space of Memory (Ruang Kenangan) 

Setelah berjalan melewati Lorong Tsunami, pengunjung 

akan memasuki Ruang Kenangan (Memorial Hall). 

Ruangan ini memiliki 26 monitor sebagai lambang dari 

kejadian tsunami yang melanda Aceh pada 26 Desember 

2004. Ketika memasuki ruangan ini, pengunjung 

dikondisikan seolah-olah tengah berada di dalam laut. 

c. Space of Sorrow (Ruang Sumur Doa) 

Melalui Ruang Kenangan, pengunjung akan memasuki 

Ruang Sumur Doa. Ruangan berbentuk silinder dengan 

cahaya remang dan ketinggian 30 meter ini memiliki 

kurang lebih 2.000 nama-nama korban tsunami yang tertera 

disetiap dindingnya. Ruangan ini difilosofikan sebagai 

kuburan massal tsunami dan pengunjung yang memasuki 

ruangan ini dianjurkan untuk mendoakan para korban.  
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d. Space of Confuse (Lorong Cerobong) 

Setelah Sumur Doa, pengunjung akan melewati Lorong 

Cerobong (Romp Cerobong) menuju Jembatan Harapan. 

Lorong ini sengaja didesain dengan lantai yang bekelok 

dan tidak rata sebagai bentuk filosofi dari kebingungan dan 

keputusasaan masyarakat Aceh saat didera bencana  

tsunami, maka filosofi lorong ini disebut Space of Confuse.  

e. Space of Hope (Jembatan Harapan) 

Lorong cerobong membawa pengunjung ke arah Jembatan 

Harapan (space of hope). Disebut jembatan harapan karena 

melalui jembatan ini pengunjung dapat melihat 54 bendera 

dari 54 negara yang ikut membantu Aceh pasca tsunami. 

 

2. Museum of Fruit 

Museum of Fruit merupakan museum edukasi yang berfokus 

pada sejarah pertumbuhan buah, dimana pengunjung dapat 

melacak penyebaran varietas buah di seluruh dunia. Museum 

ini dirancang oleh Itsuko Hazegawa pada tahun 1996 dan 

berlokasi di kota Yamanashi, Jepang. Bangunan ini 

menggunakan pendekatan metafora dengan mengumpamakan 

bentuk dan sifat – sifat bibit dan ditransformasikan ke dalam 

perancangan bangunan Museum of Fruit.  
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Gambar 2. 42 Museum of fruit 

Sumber : http://yamanashi-kankou.jp/ 

 

Konsep desain Museum of Fruit 

Bangunan museum ini terdiri dari 3 massa utama, yaitu fruit 

plaza, green house, dan workshop. Ketiga massa tersebut ditata 

menyebar pada tapak seolah – olah massa tersebut adalah biji 

atau bibit yang disebarkan di sebuah lahan. 

 

Gambar 2. 43 Massa Museum of fruit 

Sumber : http://virtualglobetrotting.com/ 

Pada bangunan museum ini, Itsuko Hazegwa menggunakan 

perumpamaan bentuk bibit (asal buah) yang berada pada 

berbagai tahap pertumbuhan. Dimulai dari gambaran sebuah 

bibit yang berada di pohon besar yang ditampilkan pada salah 

satu massa, yaitu fruit plaza. Kemudian bibit baru mulai 

a 

b 

c 

http://yamanashi-kankou.jp/
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berkecambah di bawah sinar matahari yang digambarkan pada 

green house. Hingga pada akhirnya bibit tersebut berada dalam 

pertumbuhan yang utuh, hal ini ditampikan pada workshop. 

Berikut adalah penjelasan dari masing – masing massa 

bangunan yang ada di Museum of Fruit : 

a. Fruit Plaza 

Bangunan bulat yang terbuat dari kaca ini terlihat  seperti 

bibit bila dilihat dari luar bangunan. Tetapi bila dilihat dari 

dalam bangunan, terlihat seperti pohon besar yang 

menaungi pohon-pohon kecil. Fruit Plaza sering digunakan 

sebagai panggung istimewa bagi beragam atraksi seni dan 

budaya seperti musik, tari, hingga film edukasi pendek. 

   

  Gambar 2. 44 Fruit Plaza 

Sumber : Itsuko Hasegawa: Selected and Current Works 

b. Green House 

Untuk green house, ada yang melihatnya sebagai matahari, 

tapi ada pula yang melihatnya sebagai buah semangka yang 

dibelah. Di sini dapat ditemui beragam tampilan pohon 

buah-buahan yang dibuat seperti aslinya.   
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Gambar 2. 45 Green House 

Sumber : Itsuko Hasegawa: Selected and Current Works 

c. Workshop  

Pada workshop atau fruit museum, ada yang berpendapat 

bangunan ini seperti buah dan terlihat seperti biji. Disini 

pengunjung dapat mengeksplorasi sejarah buah - buahan 

yang ada di Yamanashi dari berabad - abad silam pada 

display yang dipamerkan. Di dalamnya juga dilengkapi 

perpustakaan, toko cinderamata hingga restoran yang 

meyuguhkan aneka makanan dan minuman dari buah - 

buahan. 

   

Gambar 2. 46 Workshop 

Sumber : Itsuko Hasegawa: Selected and Current Works 
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2.5 Hasil Studi Preseden 

2.5.1 Hasil Studi Preseden Bangunan  

Pada studi preseden Starbucks Reverse Dewata yang merupakan 

sarana komersial dapat dikombinasikan secara baik dengan sarana 

edukasi. Pengunjung yang datang ke gerai kopi ini dapat 

menikmati minuman serta makanan yang mereka pesan dan 

mendapatkan wawasan mengenai kopi. Hal ini dapat 

mendatangkan banyak pengunjung dan menunjukkan bahwa 

edukasi  dapat dilakukan secara non formal.  

Dari studi preseden UCC Coffee Museum dan  Gangneung Coffee 

Museum pada kedua bangunan memiliki fasilitas yang sebaiknya 

ada pada bangunan museum kopi, diantaranya adalah: 

a. Ruang pameran  

Pada ruang pameran terdapat sirkulasi yang memiliki garis 

besar sebagi berikut: 

1) Ruang yang menampilkan sejarah kopi 

2) Ruang yang menampilkan klasifikasi kopi 

3) Ruang yang menampilkan peralatan pengolahan kopi 

4) Ruang yang menampilkan proses pengolahan biji kopi 

5) Ruang yang menampilkan karya seni tentang kopi 

b. Ruang baca 

c. Cafe 

d. Kebun kopi mini 

e. Photo zone 
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2.5.2 Hasil Studi Preseden Pendekatan 

Berdasarkan hasil studi preseden dapat disimpulkan bahwa dalam 

merencanakan sebuah bangunan dapat menggunakan pendekatan 

combine metaphor seperti pada bangunan Museum of Fruit dan  

Museum Tsunami Aceh. Pendekatan metafora dapat menciptakan 

identitas bagi bangunan sehingga pengunjung dapat merasakan 

fungsi dari bangunan yang dikunjungi. Pendekatan intangible 

metaphor pada Museum Tsunami Aceh diterapkan pada ruang 

dalam bangunan dan pembagian fungsi massa, sedangkan 

pendekatan tangible metaphor diterapkan pada bentuk massa 

bangunan dan konsep desain bangunan.  

2.5.3 Kesimpulan Studi Preseden 

Pada preseden bangunan UCC coffee museum dan Gangneung 

coffee museum didapatkan alur sirkulasi ruang pemeran dan 

fasilitas-fasilitas yang diperlukan pada museum kopi. Namun 

belum terdapat hal yang menguatkan bahwa identitas bangunan 

tersebut adalah sebuah museum kopi. Sehingga nantinya 

diperlukan pendekatan combine metaphor seperti yang terdapat 

pada bangunan Museum of Fruit dan Museum Tsunami Aceh serta 

penguatan identitas melalui interior bangunan seperti pada 

bangunan Starbucks Reverse Dewata 



 

 

BAB III  

METODE PERANCANGAN 

 

 

3.1 Ide Objek Perancangan dan Pendekatan 

Ide perancangan Museum Kopi di Lampung ini berawal dari fakta bahwa 

Lampung merupakan provinsi penghasil kopi robusta terbesar ke-2 di 

Indonesia. Hal ini merupakan suatu potensi yang harus dimanfaatkan 

dengan baik agar menarik minat wisatawan untuk berkunjung ke provinsi 

Lampung, mengingat masih sangat terbatasnya jumlah museum kopi yang 

ada di Indonesia. Ide pendekatan datang dari isu tentang kurangnya minat 

masyarakat untuk mengunjungi museum – museum yang ada di Indonesia. 

Untuk mengatasi permasalahan tersebut dibutuhkan pendekatan yang 

dapat menarik minat masyarakat melalui pencitraan bangunan dan 

pengalaman ruang dalam bangunan yang dapat dicapai dengan 

penggunaan pendekatan metafora.  

 

3.2 Metode Pengumpulan Data 

Pengumpulan data merupakan proses yang sangat diperlukan sebagai dasar 

dalam perancangan. Terdapat 2 jenis data yang diperlukan yaitu: 
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1. Data Primer 

Data primer adalah data utama yang diperoleh dari pengamatan secara 

langsung, baik yang diperoleh dari lapangan maupun dari narasumber. 

Data primer yang akan digunakan pada perancangan ini meliputi 

survey lapangan dan dokumentasi. Survey lapangan digunakan untuk 

mengumpulkan data fisik tapak terpilih dan aspek yang meliputinya. 

Selain itu juga survey lapangan digunakan untuk mendapatkan data 

penunjang kawasan lokasi sekitar tapak. 

2. Data Sekunder 

Data sekunder adalah data penunjang yang diperoleh dari studi 

literatur dan studi preseden. Studi literatur yang digunakan pada 

perancangan ini meliputi pengumpulan data dari pustaka, jurnal 

maupun artikel mengenai kopi dan bangunan museum. Kemudian 

studi preseden menjelaskan objek sejenis serta objek yang memiliki 

konsep pendekatan yang diinginkan untuk dijadikan masukan pada 

beberapa aspek desain perancangan. 

 

3.3 Analisis Perancangan 

Mengolah data - data yang telah didapat dengan mengidentifikasi data 

primer dan data sekunder untuk memperoleh hasil kesimpulan yang akan 

digunakan pada konsep perancangan. Berikut adalah beberapa aspek yang 

akan dianalisis pada perancangan ini: 
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1. Analisis Fungsi 

Analisis fungsi menjelaskan fungsi utama dan fungsi penunjang pada 

objek rancangan. Fungsi utama pada museum kopi ini adalah sebagai 

sarana edukasi, rekreasi dan apresiasi. Sedangkan fungsi penunjang 

pada museum kopi ini adalah untuk memanajemen aktivitas 

pengguna. 

2. Analisis Aktivitas 

Analisis aktivitas berkaitan dengan analisis fungsi dan analisis 

pengguna. Analisis aktivitas diperoleh dari jenis fungsi bangunan dan 

dilakukan untuk menentukan fasilitas yang dibutuhkan pada bangunan 

museum kopi.  

3. Analisis Pengguna 

Analisis pengguna dilakukan untuk menentukan aktivitas dan fasilitas 

yang ada pada bangunan musuem kopi ini. Adapun jenis pengguna 

pada bangunan ini terdiri dari kelompok pengelola dan pengunjung. 

4. Analisis Program Ruang 

Analisis program ruang diperoleh dari hasil analisis pengguna dan 

aktivitas. Analisis ini berkaitan dengan kebutuhan ruang, hubungan 

ruang, serta besaran ruang. 

5. Analisis Kawasan 

Analisis kawasan digunakan untuk mengetahui aspek kawasan dimana 

bangunan ini akan dirancang. Analisis ini dilakukan untuk 

menentukan pemilihan tapak lokasi. 
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6. Analisis Tapak 

Analisis tapak digunakan untuk mengetahui kondisi hubungan objek 

rancangan dengan lingkungan sekitar. Analisis ini meliputi analisis 

batas tapak, analisis ukuran tapak, analisis orientasi matahari, analisis 

angin, analisis view, analisis pencapaian, analisis sirkulasi, analisis 

kebisingan, analisis vegetasi, dan analisis zoning. 

7. Analisis Arsitektural 

Analisis ini diperoleh dari identifikasi kondisi tapak dan tema 

pendekatan yang akan diterapkan pada objek rancangan. Analisis ini 

digunakan untuk memperoleh bentuk, tampilan serta material 

bangunan yang sesuai dengan pendekatan metafora. 

8. Analisis Peruangan 

Analisis peruangan merupakan salah satu alternatif penyelesaian 

masalah museum di Indonesia. Analisis peruangan dilakukan untuk 

menghasilkan metode edukasi yang membuat pengunjung terlibat 

aktif dan menghasilkan ruang pameran yang menarik. 

9. Analisis Struktur 

Analisis ini diperoleh dari identifikasi sistem yang digunakan dengan 

menyesuaikan karakteristik bangunan. 

10. Analisis Utilitas 

Analisis ini dilakukan untuk menunjang kegiatan yang ada di dalam 

bangunan. Analisis utilitas meliputi kebutuhan air bersih, sistem 

transportasi bangunan, sistem drainase, sistem pembuangan sampah, 

mekanikal dan elektrikal. 
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3.4 Konsep Perancangan 

Hasil dari analisis data perancangan yang merupakan penggabungan 

beberapa alternatif dari pemecahan masalah dan digunakan sebagai 

pedoman dalam perancangan. Konsep pada perancangan ini meliputi 

beberapa analisis yang terintegrasi dengan pendekatan metafora. Adapun 

konsep pada perancangan ini terdiri dari: 

1. Konsep Fungsional 

Konsep ini diperoleh berdasarkan hasil analisis pengguna, analisis 

aktivitas dan analisis ruang yang disesuaikan dengan fungsi bangunan 

yaitu sebagai sarana edukasi dan rekreasi. 

2. Konsep Tapak 

Konsep ini bertujuan agar perancangan yang dilakukan dapat sesuai 

dengan konteks daerah sekitarnya yang diperoleh dari hasil analisis 

tapak dan kawasan. 

3. Konsep Arsitektural 

Konsep ini menggunakan pendekatan tangible metaphor yang 

bertujuan untuk memberikan kesan menarik pada tampilan bangunan 

guna meningkatkan minat masyarakat untuk berkunjung. Konsep ini 

akan diterapkan pada bentuk, material, dan tata luar bangunan. 

4. Konsep Peruangan  

Konsep ini menggunakan pendekatan intangible metaphor yang 

diterapkan melalui pengalaman ruang yang akan diterapkan pada 

storyline ruang pameran museum. 
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5. Konsep Teknis dan Kinerja 

Konsep ini diperoleh dari hasil analisis struktur dan analisis utilitas 

berdasarkan karakteristik dan kebutuhan objek rancangan. 

6. Konsep Pendekatan Metafora 

Pendekatan metafora yang digunakan pada perancangan museum kopi 

ini adalah combine metaphor dengan tema perjalanan kopi. Dimana 

perjalanan kopi tersebut dimulai dari buah kopi yang diterapkan pada 

bentuk dasar dan massa bangunan. Kemudian berlanjut pada biji kopi 

yang diterapkan pada penggunaan material dan penataan ruang luar 

bangunan. Lalu dilanjutkan dengan proses penyeduhan kopi yang 

diterapkan pada alur transisi pengunjung saat memasuki bangunan 

menuju ruang pameran. Diakhiri dengan proses cupping kopi yaitu 

proses mengevaluasi karakteristik rasa kopi yang akan diterapkan 

pada storyline ruang pameran. 

Tabel 3.1 Perumusan Konsep Pendekatan Metafora 

Aspek 

Desain 

Sumber 

Perumpamaan 

Penerapan pada desain Jenis 

Metafora 

Konfigurasi 

bentuk 

Buah kopi - Bentuk dasar bangunan 

- Jumlah massa bangunan 

Tangible 

metaphor 

Fasad 

bangunan 

Biji kopi Penggunaan material 

(warna) 

Tangible 

metaphor 

Tata ruang 

luar 

Biji kopi Bentuk shelter Tangible 

metaphor 

Tata ruang 

dalam 

- Proses 

penyeduhan kopi 

- Proses cupping 

kopi 

- Suasana transisi menuju 

ruang pameran 

- Storyline pada ruang 

pameran 

Intangible 

metaphor 

Sumber : Analisis Penulis (2020) 
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3.5 Kerangka Perancangan 

Kerangka yang mendasari Perancangan Museum Kopi dengan Pendekatan 

Metafora di Lampung adalah sebagai berikut: 

1. Mencari ide perancangan dengan cara mengidentifikasi permasalahan 

yang ada untuk mengetahui apakah diperlukannya Bangunan Museum 

Kopi sebagai sarana edukasi dan rekreasi di Lampung. 

2. Memilih jenis metode perancangan yang tepat. 

3. Penguatan ide perancangan melalui pencarian dan pengumpulan 

informasi serta data – data arsitektural. 

4. Menganalisis faktor – faktor utama yang membantu terbentuknya 

sebuah desain. 

5. Menyintesa atau mengolah konsep – konsep yang didapat dari proses 

analisis sebelumnya, sehingga konsep – konsep tersebut dapat 

diterapkan pada objek rancangan. 

6. Penerapan dari data – data analisis dan konsep perancangan yang 

kemudian diekspresikan dalam bentuk gambar dan karya. 
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3.6 Skema Kerangka Perancangan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Identifikasi Masalah 

 Kebutuhan akan fasilitas sebagai wadah untuk apresiasi dan edukasi mengenai kopi sekaligus 

menjadi sarana rekreasi  

 Perlunya penyelesaian permasalahan museum di Indonesia yaitu kurang diminati oleh 

pengunjung dan menerapkannya pada objek rancangan 

Data Primer 

 Survey Lapangan 

 Dokumentasi 

Data Sekunder 

 Studi Literatur 

 Studi Preseden 

 

Analisis Perancangan 

     1. Analisis Kawasan      6. Analisis Kebutuhan Ruang 

     2. Analisis Tapak      7. Analisis Peruangan 

     3. Analisis Fungsi      8. Analisis Arsitektural  

     4. Analisis Aktivitas      9. Analisis Struktur  

     5. Analisis Pengguna    10. Analisis Utilitas 

 

Desain Museum Kopi dengan Pendekatan Metafora di Lampung 

Konsep Perancangan  

1. Konsep Dasar  

2. Konsep Kontekstual  

3. Konsep Arsitektural 

4. Konsep Program Ruang 

5. Konsep Alur Cerita  

6. Konsep Teknis 

7. Konsep Kinerja 

 

Tujuan Perancangan 

Memberikan fasilitas yang menarik dan tidak membosankan kepada masyarakat berupa media 

pengenalan untuk meningkatkan pengetahuan dan ketertarikan terhadap kopi 

 

Ide Perancangan 

Perancangan Museum Kopi dengan Pendekatan Metafora di Lampung 

 



 

 

BAB IV  

ANALISIS PERANCANGAN 

  

 

4.1 Analisis Kawasan 

Provinsi Lampung merupakan sebuah provinsi yang terletak pada bagian 

selatan dari pulau sumatera. Secara administratif, provinsi Lampung dibagi 

menjadi 2 Kota dan 13 bagian Kabupaten. Secara geografis, provinsi 

Lampung memiliki batas sebagai berikut : 

 Sebelah Utara : Samudra Hindia 

 Sebelah Timur : Laut Jawa 

 Sebelah Selatan : Provinsi Sumatera Selatan 

 Sebelah Barat : Selat Sunda 

 
Gambar 4. 1 Peta Provinsi Lampung 

Sumber: http:// lampungprov.go.id/ 



 

 

Provinsi Lampung memiliki keadaan alam yang berbeda, seperti pada 

bagian barat dan selatan yang berbatasan dengan pantai dan merupakan 

daerah yang berbukit, pada bagian utara dan timur merupakan daerah 

perairan yang luas, sedangkan pada bagian tengah merupakan dataran 

rendah. Hal ini menyebabkan Lampung memiliki beragam keistimewaan 

seperti dari segi pariwisata maupun SDA yang dihasilkan. Salah satu hasil 

alam yang terkenal dari provinsi Lampung adalah kopi. 

4.1.1 Kriteria Pemilihan Tapak 

Dalam pemilihan lokasi untuk museum kopi ini terdapat beberapa 

kriteria yang menjadi pertimbangan yaitu : 

a. Lokasi yang strategis dan mudah dijangkau 

b. Peruntukkan fungsi lahan yang sesuai 

c. Kenyamanan dan ketenangan  

d. Memiliki daya tarik lokasi dan view 

e. Lokasi dekat dengan perkebunan kopi 

4.1.2 Alternatif Pemilihan Tapak 

Pada perancangan museum kopi ini terdapat 3 alternatif tapak. 

Alternatif pertama dan kedua berada di Kabupaten Tanggamus 

yang merupakan salah satu daerah penghasil kopi terbanyak di 

provinsi Lampung, sedangkan alternatif ketiga berada di 

Bandarlampung yang merupakan ibu kota dari provinsi Lampung. 

a. Alternatif 1 

1) Lokasi : Desa Sukarame, Kecamatan Talang padang, 

Kabupaten Tanggamus 
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2) Luas Tapak : 18.070 m² (1,8 Ha) 

3) Kondisi Tapak : Lahan Kosong dan rumah warga 

4) Batas Wilayah  

Sebelah Utara : perumahan warga 

Sebelah Timur : perumahan warga 

Sebelah Selatan : lahan kosong 

Sebelah Barat : Edufarm PT. Nestle 

 
Gambar 4. 2 Alternatif Tapak 1 

Sumber: http://google.co.id/ 

b. Alternatif 2 

1) Lokasi : Jalan Raya Sukamaju, Kecamatan Ulubelu, 

Kabupaten Tanggamus 

2) Luas Tapak : 32,322 m² (3,2 Ha) 

3) Kondisi Tapak : Lahan Kosong dan kebun kopi 

4) Batas Wilayah  

Sebelah Utara : lahan kosong  

Sebelah Timur : Jalan Raya Sukamaju 

Sebelah Selatan : lahan kosong 

Sebelah Barat : lahan kosong 

http://google.co.id/
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Gambar 4. 3 Alternatif Tapak 2 

Sumber: http://google.co.id/ 

c. Alternatif 3 

1) Lokasi : Jalan Raden Imba Kesuma, Sukadanaham, 

Bandar Lampung 

2) Luas Tapak : 20.230 m² (2 Ha) 

3) Kondisi Tapak : Lahan kosong 

4) Batas Wilayah  

Sebelah Utara : Jalan Raden Imba Kesuma 

Sebelah Timur : lahan kosong 

Sebelah Selatan : lahan kosong 

Sebelah Barat : Jalan H. Hamim RJP 

 
Gambar 4. 14 Alternatif Tapak 3 

Sumber: http://google.co.id/ 
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4.1.3  Lokasi Tapak Terpilih 

Berdasarkan kriteria pemilihan tapak yang telah disebutkan 

sebelumnya, berikut adalah penilaian dari masing – masing 

alternatif lokasi : 

Tabel 4.1 Penilaian Lokasi Tapak  

No. Kriteria  
Alternatif 

1 

Alternatif 

2 

Alternatif 

3 

1 Lokasi yang strategis dan 

mudah dijangkau 

3 2 5 

2 Peruntukkan fungsi lahan 

yang sesuai 

4 3 5 

3 Kenyamanan dan ketenangan 5 5 4 

4 Memiliki daya tarik view 3 4 5 

5 Lokasi dekat dengan 

perkebunan kopi 

5 5 3 

Total Nilai 20 19 22 

Keterangan : 1 (sangat kurang), 2 (kurang), 3 (cukup), 4 (baik), 5 (sangat baik) 

Sumber : Analisis Penulis (2020) 

Dari ketiga alternatif lokasi tersebut dapat disimpulkan bahwa 

alternatif 3 merupakan lokasi terbaik untuk dibangun museum 

kopi. Alternatif lokasi 3 memiliki lokasi yang strategis karena 

berada di kota Bandar Lampung, memiliki kenyamanan dan 

ketenangan yang baik karena letaknya yang bukan berada pada 

pusat kota, peruntukkan lahan yang merupakan kawasan pariwisata 

dan memiliki daya tarik view yang baik. 

Lokasi tapak terpilih berada di kecamatan Tanjung Karang Barat. 

Kecamatan Tanjung Karang Barat termasuk dalam subpusat 

pelayanan kota (SPPK) Kemiling yang berfungsi sebagai kawasan 
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pendidikan khusus, agrowisata dan ekowisata, perdagangan dan 

jasa, kawasan lindung dan konservasi, permukiman/perumahan 

terbatas, pendidikan tinggi dan pusat olah raga.  

Sesuai dengan ketentuan pada Perda Kota Bandar Lampung No. 10 

Tahun 2011, pada pasal 52 ayat 2c yang mana tapak ini berada 

pada Badan Wilayah Kawasan (BWK) F yaitu perumahan dengan 

kepadatan rendah, memiliki aturan sebagai berikut : 

a. KDB  : 60 % 

: 60 % x 20.230 m² = 12.138 m² 

b. KLB  : maksimal 2,4 

c. GSB  : 5 m 

d. KDH  : minimal 30 % 

: 30 % x 20.230 m² = 6.069 m² 

4.2 Analisis Tapak 

4.2.1 Eksisting 

Tapak ini berada di Sukadanaham, Tanjung Karang Barat yang 

berada pada kawasan pariwisata (BWK F), sehingga pada sekitar 

tapak terdapat banyak tempat lokasi wisata. Tempat wisata tersebut 

diantaranya adalah puncak mas, alam wawai dan lembah hijau. 
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Gambar 4. 5 Analisis Eksisting Site 

Sumber: Olah Data Penulis, 2020 

Tapak ini merupakan area hijau kosong dengan kontur yang 

cenderung naik ke arah tenggara site. Tapak ini berada pada jalan 

Raden Imba Kusuma yang merupakan jaringan jalan kolektor 

sekunder. Tapak ini berada pada 2 jalan yaitu pada Jalan Raden 

Imba Kusuma dan Jalan H. Hamim RJP.  

 

Gambar 4. 6 Analisis Ukuran dan Kontur Site 

Sumber: Olah Data Penulis, 2020 

4.2.2 Pencapaian 

Untuk menuju ke tapak dapat dilakukan melalui jalan H. Agus 

Salim dan jalan Teuku Cik Ditiro. Lama perjalanan yang ditempuh 

dari pusat kota dengan menggunakan kendaraan bermotor adalah 
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sekitar 20 – 30 menit. Untuk mencapai tapak dapat menggunakan 

kendaraan pribadi dan kendaraan sewa, namun untuk kendaraan 

publik belum tersedia. 

 

Gambar 4. 7 Analisis Pencapaian Site 

Sumber: Peta Administrasi Kota Bandar Lampung, 2017 

Tanggapan : 

a. Menyediakan jalur main entrance dan side entrance 

b. Untuk akses menuju tapak dapat mengajukan kerjasama dengan 

Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung untuk menyediakan 

transportasi publik. 

4.2.3 Vegetasi  

Pada tapak terdapat berbagai macam vegetasi yang tersebar, 

diantaranya adalah pohon singkong, pohon pisang, pohon mahoni,  

rumput bandolan, rumput ilalang dan semak belukar. 
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Gambar 4. 8 Analisis Vegetasi 

Sumber: Olah Data Penulis, 2020 

Tanggapan : 

a. Perlu dilakukan penataan vegetasi kembali, dengan cara 

menebang dan mengganti dengan vegetasi yang sesuai. 

b. Vegetasi yang diperlukan memiliki fungsi sebagai penyaring 

suara, peneduh, pengarah dan penghias. 

4.2.4 Sirkulasi 

Sirkulasi pada bagian utara tapak yaitu jalan Raden Imba Kusuma 

tidak terlalu padat, sedangkan sirkulasi pada barat tapak yaitu jalan 

H. Hamim RJP cukup sepi. Kendaraan yang melintas pada jalan 

sekitar tapak adalah mobil truk, mobil mini bus dan motor. 

 

Gambar 4. 9 Analisis Sirkulasi  

Sumber: Olah Data Penulis, 2020 
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Tanggapan : 

a. Membedakan pintu akses masuk dan keluar 

b. Main entrance sebaiknya diletakkan pada arah barat tapak 

yang berhadapan dengan Jalan H. Hamim RJP karena pada 

jalan ini lalu cukup sepi 

c. Pintu keluar diarahkan ke jalan Raden Imba Kusuma 

4.2.5 Kebisingan 

Pada bagian utara tapak yaitu jalan Raden Imba Kusuma tingkat 

kebisingan sedang, sedangkan pada barat tapak yaitu jalan H. 

Hamim RJP tingkat kebisingan rendah. 

 

Gambar 4. 10 Analisis Kebisingan  

Sumber: Olah Data Penulis, 2020 

Tanggapan : 

a. Tapak yang berhadapan dengan jalan diberikan dinding masif 

kombinasi untuk mereduksi polusi suara 

b. Pada tapak yang berhadapan dengan jalan Raden Imba 

Kusuma diberikan vegetasi yang dapat mereduksi polusi suara 
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4.2.6 Lintasan Matahari 

Matahari pagi menyebabkan bagian timur tapak memiliki intensitas 

panas yang tidak tinggi. Namun pada saat siang dan sore hari 

khususnya pada bagian barat tapak terasa sangat terik karena 

jumlah vegetasi reduktor panas yang ada masih minim. 

 

Gambar 4. 11 Analisis Lintasan Matahari 

Sumber: Olah Data Penulis, 2020 

Tanggapan : 

a. Melakukan penataan vegetasi pada timur dan barat tapak guna 

mereduksi panas matahari 

b. Merancang secondary skin untuk mereduksi masuknya sinar 

dan panas matahari ke dalam bangunan 

c. Orientasi bangunan diusahakan menghadap arah barat laut, 

utara dan tiur laut 

d. Memkasimalkan bukaan pada arau utara dan selatan tapak 

serta 

meminimalisir bukaan pada arah barat dan timur site 
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4.2.7 Arah Angin 

Angin yang berhembus berasal dari arah tenggara dan arah barat 

laut, angin dominan berasal dari tenggara. Lingkungan sekitar 

lokasi ini adalah lahan terbuka sehingga memungkinkan aliran 

angin pada tapak tersirkulasi dengan baik. 

 

Gambar 4. 12 Analisis Arah Angin 

Sumber: Olah Data Penulis, 2020 

Tanggapan : 

a. Memaksimalkan bukaan pada arah datangnya angin 

b. Penataan vegetasi pemecah angin 

4.2.8 View  

  
Gambar 4. 13 Analisis View 

Sumber: Olah Data Penulis, 2020 

Tanggapan : 
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a. Orientasi muka bangunan menghadap ke arah utara dan timur 

laut yaitu menghadap jalan Raden Imba Kusuma dan jalan H. 

Hamim RJP. 

b. Fasad bangunan didesain dengan memiliki ciri khas sehingga 

dapat menjadi ikon untuk lingkungan sekitar. 

c. Memberikan bukaan pada area yang memiliki view menarik 

 

4.3 Analisis Fungsi 

Museum kopi ini merupakan sebuah wadah yang dirancang untuk 

memperkenalkan dan menambah pengetahuan tentang kopi kepada 

masyarakat umum. Pada perancangan museum ini terdapat 3 fungsi, yaitu 

fungsi primer, fungsi sekunder dan fungsi tersier. Adapun penjabaran dari 

masing – masing fungsi tersebut adalah sebagai berikut : 

1. Fungsi Primer 

Fungsi primer adalah fungsi utama dalam sebuah bangunan. Fungsi 

primer pada bangunan museum kopi ini adalah sebagai sarana edukasi 

yang memfasilitasi masyarakat untuk menambah pengetahuan. 

2. Fungsi Sekunder 

Fungsi sekunder adalah fungsi yang mendukung kegiatan utama pada 

sebuah bangunan. Fungsi sekunder bangunan museum kopi ini adalah 

sebagai sarana rekreasi dan mengasah kemampuan mengolah kopi. 

3. Fungsi Tersier 
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Fungsi tersier adalah fungsi penunjang yang mendukung fungsi primer 

dan fungsi sekunder. Fungsi tersier pada bangunan museum kopi ini 

meliputi kegiatan servis dan kegiatan komersial. 

 

4.4 Analisis Aktivitas 

Aktivitas pengguna pada penelitian ini dikelompokkan berdasarkan jenis 

fungsi yang terdapat pada bangunan museum kopi. Adapun kelompok 

aktivitas pada bangunan ini adalah: 

1. Kelompok Aktivitas Fungsi Primer 

Aktivitas primer atau utama pada museum ini berupa kegiatan edukasi 

dan kegiatan pameran. Aktivitas primer pada museum ini merupakan 

aktivitas yang dapat dilakukan oleh seluruh pengunjung.  

a. Kegiatan Pameran 

Kegiatan pameran merupakan fungsi utama dari bangunan 

museum kopi, melalui kegiatan ini masyarakat diharapkan dapat 

menerima informasi dan  pengetahuan tentang kopi secara baik.   

b. Kegiatan Edukasi 

Kegiatan edukasi merupakan kegiatan dimana pengunjung dapat 

memperoleh ilmu dan pengetahuan mengenai kopi.  Kegiatan 

pendidikan pada bangunan museum kopi diantaranya adalah 

workshop, diskusi, edukasi dan pemutaran film dokumenter. 

2. Kelompok Aktivitas Fungsi Sekunder 
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Museum ini juga dilengkapi dengan aktivitas sekunder atau penunjang 

seperti kegiatan demonstrasi dan kegiatan komersil. Jika diuraikan 

kelompok aktivitas publik terdiri dari: 

a. Kegiatan Demonstrasi 

Kegiatan demonstrasi merupakan kegiatan yang menjadi salah 

satu daya tarik dari bangunan museum kopi dan ditujukan agar 

pengunjung dapat lebih mudah menyerap informasi. Kegiatan 

demonstrasi dilakukan oleh barista profesional yang akan 

menjelaskan tentang pemilihan biji kopi, penggilingan kopi, cara 

penyeduhan kopi yang baik dan informasi lain yang berkaitan 

dengan kopi. 

b. Kegiatan Komersial 

Kegiatan komersial merupakan kegiatan pendukung yang 

menghasilkan keuntungan bagi pemilik dan diharapkan pula dapat 

membantu perekonomian masyarakat. Adapun kegiatan komersil 

diantaranya adalah makan, minum dan berbelanja. 

3. Kelompok Aktivitas Fungsi Tersier 

Aktivitas tersier mendukung berlangsungnya aktivitas primer dan 

sekunder. Jika diuraikan kelompok aktivitas tersier terdiri dari : 

a. Kegiatan Pelayanan 

Kegiatan pelayanan berkaitan dengan pelayanan teknis sebuah 

museum, seperti pengolahan dan pemeliharaan koleksi, presentasi 

koleksi serta presentasi ruang pameran. 

b. Kegiatan Pemeliharaan 
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Kegiatan pemeliharaan berkaitan dengan pemeliharaan bangunan, 

seperti maintenance dan keamanan. 

c. Kegiatan Personalia 

Kegiatan personalia merupakan kegiatan terkait dengan 

pengelolaan museum. 

 

4.5 Analisis Pengguna  

Pengguna pada penelitian ini adalah semua orang yang melakukan 

aktivitas di dalam bangunan museum. Terdapat 2 kelompok pengguna di 

dalam sebuah museum, yaitu sebagai berikut : 

1. Kelompok Pengelola 

Kelompok pengelola museum ini adalah pihak yang bertugas untuk 

mengelola museum dan melayani kebutuhan pengunjung museum. 

Adapun kelompok pengelola terdiri dari: 

a. Dewan pimpinan 

Kepala museum memimpin seluruh pengelolaan museum yang 

dibantu oleh bagian personalia, operasional dan teknis. 

b. Bagian Personalia 

Bagian tata usaha memiliki tugas untuk melaksanakan 

penyusunan program kerja urusan perencanaan, ketatalaksanaan, 

keuangan, kepegawaian, surat menyurat, pengelolaan barang serta 

pemeliharaan dan penyimpanan dokumen museum.  

c. Bagian Operasional 
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Bagian operasional memiliki tugas untuk melaksanakan kegiatan 

teknis yang berkaitan dengan koleksi dan kegiatan museum. 

d. Bagian Servis 

Bagian servis memiliki tugas untuk melakukan kegiatan 

keamanan dan perawatan bangunan museum. 

 

 

Berikut adalah pola kegiatan pengelola secara umum : 

 

Gambar 4. 14 Pola Kegiatan Pengelola 

Sumber : Analisis penulis, 2020 

 

Tabel 4.2 Analisis Aktivitas Kelompok Pengelola  

No. Aktivitas  Fasilitas  

1 Datang  / Pulang Entrance  

2 Parkir  Parkir 

3 Bekerja  Ruang kepala museum 

Ruang manager personalia 

Ruang manager operasional 

Ruang manager servis 

Ruang staff personalia 

Ruang staff operasional 

Ruang staff servis 

Ruang medis 

Ruang resepsionis & informasi 

Ruang ticketing 

4 Rapat  Ruang rapat 
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5 Pengamanan  Ruang monitoring 

6 Kegiatan servis Ruang genset dan trafo 

Ruang AHU 

Ruang panel 

Ruang pompa air 

Ruang multimedia 

Gudang  

Pos keamanan 

7 Istirahat Cafe  

Ruang istirahat 

8 Makan dan minum Pantry 

9 Metabolisme  Toilet  

10 Ibadah  Musholla 

Sumber : Analisis Penulis (2020) 

Tabel 4.3 Analisis Pengguna Kelompok Pengelola  

No. Pelaku Jumlah 

Dewan pimpinan 

1 Kepala museum 1 orang 

2 Manager personalia 1 orang 

3 Manager operasional 1 orang  

4 Manager servis 1 orang 

Personalia  

1 Staff pelaksanaan dan tatalaksana 4 orang 

2 Staff kepegawaian 3 orang 

3 Staff keuangan 3 orang 

Operasional  

1 Staff bidang edukasi 8 orang 

2 Staff bidang penyajian dan publikasi 3 orang 

3 Staff bidang registrasi dan dokumentasi 2 orang 

4 Staff bidang kemitraan dan promosi 2 orang 
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5 Staff bidang perawatan koleksi 3 orang 

Servis  

1 Staff ticketing  2 orang 

2 Staff resepsionis dan informasi  3 orang 

3 Cleaning service 6 orang 

4 M&E service 3 orang 

5 Staff medis 2 orang 

6 Staff keamanan  5 orang 

7 Tukang kebun 3 orang 

TOTAL 54 orang 

Sumber : Analisis Penulis (2020) 

2. Kelompok Pengunjung 

Kelompok pengunjung museum ini adalah segala golongan 

masyarakat yang memiliki ketertarikan dan keingintahuan terhadap 

kopi. Adapun kelompok pengunjung terdiri dari: 

a. Pengunjung Pelaku Apresiasi 

Pengunjung museum yang memiliki ketertarikan terhadap kopi 

dan sifatnya serius. 

b. Pengunjung Pelaku Studi 

Pengunjung museum yang datang pada saat tertentu dan dengan 

tujuan tertentu. 

c. Pengunjung Pelaku Rekreasi 

Pengunjung museum yang hanya ingin menikmati koleksi 

sekaligus menambah pengetahuan dan sifatnya santai. 

Berikut adalah pola kegiatan pengunjung secara umum : 
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Gambar 4. 15 Pola Kegiatan Pengunjung 

Sumber : Analisis penulis, 2020 

 

 

Tabel 4.4 Analisis Aktivitas Kelompok Pengunjung  

No. Aktivitas  Fasilitas  

1 Datang  / Pulang Entrance  

2 Parkir  Parkir 

3 Berkumpul dan menunggu Hall / Lobby 

4 Membeli tiket  Ruang ticketing 

5 Melihat koleksi Ruang pameran 

6 Membaca  Perpustakaan  

7 Workshop  Ruang workshop 

8 Melihat demonstrasi Tasting room 

9 Belajar memproses dan meracik kopi Tasting room 

10 Jalan - jalan Taman  

Kebun kopi mini 

11 Makan dan minum Cafe & Resto 

12 Berbelanja  Retail  

13 Mengambil uang Galeri ATM  

14 Metabolisme  Toilet  

15 Ibadah  Musholla 

Sumber : Analisis Penulis (2020) 
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Menurut Widya Banu Aji selaku General Manager Kampoeng Kopi 

Banaran jumlah rata-rata pengunjung yang mengunjung museum kopi 

perharinya adalah 150 orang dan mencapai 300 orang pada saat 

weekend. Sedangkan menurut Hafnidar selaku Kepala UPTD Museum 

Tsunami Aceh pada tahun 2018 jumlah pengunjung museum yang 

berkonsep metafora ini mencapai 740.000 orang dan pada tahun 2020 

yaitu selama masa pandemi covid-19 jumlah pengunjung harian 

museum mencapai 700 orang. Berdasarkan data – data tersebut 

penulis mengasumsikan jumlah kelompok pengunjung pada museum 

kopi ini adalah sebanyak 320 orang. 

Tabel 4.5 Analisis Pengguna Kelompok Pengunjung 

No. Pengguna Jumlah 

1 Pengunjung Pelaku Apresiasi 60 orang 

2 Pengunjung Pelaku Studi 80 orang 

3 Pengunjung Pelaku Rekreasi 100 orang 

 TOTAL 240 orang 

Sumber : Analisis Penulis (2020) 

 

4.6 Analisis Kebutuhan Ruang 

Analisis kebutuhan ruang pada bangunan ini dikelompokkan berdasarkan 

jenis aktivitasnya. Berikut adalah kebutuhan ruang pada museum kopi ini : 

Tabel 4.6 Analisis Kebutuhan Ruang  

No. Jenis Aktivitas Kebutuhan Ruang 

1 Front office Lobby / Hall 

  Ruang ticketing 

  Resepsionis / Ruang informasi 
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  Penitipan barang 

2 Pameran dan Edukasi Ruang pameran 

  Perpustakaan  

  Ruang workshop 

  Auditorium  

3 Demonstrasi Tasting room 

  Kebun kopi mini 

4 Komersial  Cafe  

  Retail  

  Galeri ATM 

5 Pengelola  Ruang kepala museum 

  Ruang manager personalia 

  Ruang manager operasional 

  Ruang manager servis 

  Ruang staff personalia 

  Ruang staff operasional 

  Ruang staff servis 

  Ruang rapat 

  Pantry  

  Gudang 

6 Servis  Ruang monitoring 

  Ruang genset dan trafo 

  Ruang AHU 

  Ruang STP 

  Ruang pompa air 

  Ruang multimedia 

  Gudang alat 

  Pos keamanan 



92 

 

  Toilet 

  Musholla 

  Ruang laktasi 

  Ruang medis  

7 Parkir Parkir pengelola 

  Parkir pegunjung 

Sumber : Analisis Penulis (2020) 

 

 

4.7 Analisis Arsitektural 

4.7.1 Bentuk Bangunan 

a. Ide Dasar 

1) Bentuk bangunan dengan pendekatan metafora sebagai 

alternatif penyelesaian masalah museum di Indonesia yaitu 

tampilan dan pencitraan museum yang kurang menarik. 

2) Bentuk bangunan dengan pendekatan metafora digunakan 

agar unsur dan hal yang berkaitan dengan kopi dapat 

tergambar jelas dalam bentuk bangunan museum kopi. 

b. Dasar Pertimbangan 

1) Menggunakan pendekatan metafora yang bertujuan agar 

pengunjung dapat langsung mengetahui bahwa identitas 

fungsi bangunan ini berhubungan dengan kopi melalui 

tampilan bangunan museum kopi.  

2) Bentuk merupakan hal yang pertama kali ditangkap oleh 

indera saat mengamati sebuah objek dan akan disintesis 

oleh otak menjadi sebuah pesan. 
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c. Analisis  

Bentuk bangunan diperoleh dari metafora morfologi biji kopi. 

Hal ini dikarenakan morfologi adalah ilmu yang mempelajari 

bentuk fisik dan struktur tubuh suatu organisme, sehingga 

dapat disimpulkan bahwa antara bentuk dan morfologi 

memiliki keterkaitan.  

 

Gambar 4. 16 Morfologi Buah Kopi 

Sumber : http://legacycoffee.id/  

d. Hasil Analisis 

Berdasarkan analisis diatas, bentuk bangunan yang dapat 

dimetaforakan dengan biji kopi adalah: 

a. Tata massa bangunan 

Tata massa bangunan pada perancangan ini terinspirasi 

dari bentuk biji kopi arabika dan robusta. Bentuk biji kopi 

robusta diterapkan pada bangunan lantai 1 sedangkan 

bentuk biji kopi arabika diterapkan pada bentuk bangunan 

lantai 2.  

b. Fasad  

Berdasarkan morfologinya biji kopi dikelilingi oleh kulit 

pelapis, hal ini diibaratkan menjadi fasad bangunan yang 

menggunakan secondary skin. Secondary skin pada 

http://legacycoffee.id/
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bangunan berfungsi sebagai elemen pemberi ciri khas dan 

reduktor panas matahari. 

4.7.2 Material Bangunan 

a. Dasar Pertimbangan 

Filosofi dalam pemilihan penggunaan warna bangunan 

berdasarkan warna biji kopi. 

b. Analisis  

Penggunaan warna dan material bangunan merupakan salah 

satu faktor pembentuk suasana. Warna bangunan museum kopi 

terinspirasi dari biji kopi, yaitu: 

1) Warna putih, yaitu warna biji kopi ketika melalui proses 

pemisahan biji dari buah kopi. 

2) Warna coklat muda, yaitu warna biji kopi setelah melewati 

proses roasting yaitu light roast. 

3) Warna coklat tua, yaitu warna biji kopi setelah melewati 

proses roasting yaitu medium roast. 

4) Warna hitam, yaitu warna biji kopi setelah melewati 

proses roasting yaitu dark roast. 

 

Gambar 4. 17 Warna Biji Kopi 

Sumber : http://filosofikopi.com/  

c. Hasil Analisis 

http://filosofikopi.com/
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Warna yang akan digunakan pada bangunan museum kopi 

adalah warna – warna natural seperti warna putih, coklat muda, 

coklat tua dan hitam. Hal ini akan diterapkan pada penggunaan 

material yang memiliki warna-warna tersebut dan juga 

diterapkan pada sequence antar ruang sehingga suasana pada 

tiap ruang memiliki nuansa yang berbeda. 

 

4.8 Analisis Peruangan 

4.8.1 Penyampaian Koleksi 

a. Ide Dasar 

1) Membuat pengunjung aktif dalam kegiatan museum 

2) Mendatangkan tanggapan emosional pengunjung 

b. Dasar Pertimbangan 

Untuk mengatasi permasalahan museum yaitu kegiatan 

museum yang membosankan diperlukan metode edukasi dan 

metode penyampaian romantik dengan melibatkan panca 

indera pengunjung. 

c. Analisis 

Menurut Brüninghaus dan Knubel untuk menyampaikan dan 

meningkatkan pemahaman mengenai objek terdapat 18 metode 

edukasi museum. Namun metode yang sesuai untuk 

diaplikasikan pada bangunan ini diantaranya adalah : 

1) Metode Menggunakan Keterangan Koleksi 

2) Metode Pemanduan dan Dialog Edukasi 
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3) Metode Audio dan Media Audiovisual 

4) Metode Visual dan Media Komputer 

5) Metode Display Tactile (menyentuh) 

6) Metode Belajar dengan Permainan 

7) Metode Edukasi Demonstrasi 

8) Metode Belajar di Lapangan atau Perjalanan 

4.8.2 Alur Cerita (Storyline) 

a. Ide Dasar 

Mengantar pengunjung menikmati kegiatan dan koleksi 

museum dengan storyline. 

b. Dasar Pertimbangan 

Sirkulasi pada ruang pameran bangunan museum kopi 

memiliki storyline yang diperoleh dari metafora karakterisitik 

cita rasa kopi. Hal ini dikarenakan kopi memiliki berbagai 

macam rasa yang dapat dievaluasi melalui proses cupping 

kopi. Runtutan karakteristik cita rasa kopi pada proses cupping 

kopi tersebut akan diibaratkan menjadi storyline pada 

bangunan museum kopi. 

c. Analisis 

Berdasarkan proses cupping kopi terdapat 5 karekteristik yang 

akan dimetaforakan menjadi  storyline ruang pameran pada 

bangunan museum kopi. Proses tersebut adalah  Aroma, 

Acidity, Body, Flavour dan Aftertaste. 
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4.8.3 Sirkulasi  

a. Dasar Pertimbangan 

Alur pengunjung ketika menikmati ruang pameran dapat 

memberikan kesan lancar dan nyaman 

b. Analisis 

Dalam  mengatur  sirkulasi  alur  pengunjung  terdapat  

beberapa alternatif  pendekatan, yaitu: (Dean, 2002) 

1) Alur yang disarankan (suggested approach) 

Metode yang menggunakan pencahayaan, warna, alur 

jalan dan objek visual untuk mengarahkan pengunjung 

melewati rute tertentu. Alur ini akan diterapkan pada 

ruang pameran yang tidak berkaitan dengan kronologi atau 

lini masa. 

 

Gambar 4. 18 Sirkulasi Alur yang Disarankan 

Sumber: Dean, 2002 

2) Alur yang diarahkan (directed approach) 

Metode yang mengarahkan pengunjung untuk bergerak 

dalam satu arah sesuai dengan alur yang sudah ditentukan. 

Alur ini akan diterapkan pada ruang pameran yang 

berkaitan dengan kronologi atau lini masa. 
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Gambar 4. 19 Sirkulasi Alur yang Diarahkan 

Sumber: Dean, 2002 

4.8.4 Penataan Layout 

a. Dasar Pertimbangan 

1) Membuat pengunjung nyaman dan tertarik pada pameran 

2) Menjaga keamanan benda koleksi 

b. Analisis 

Terdapat beberapa macam penataan benda – benda koleksi 

pada perancangan ini diantaranya : (Ernst Neufert, 2000) 

1) Unsecured object, diterapkan pada benda – benda koleksi 

yang tidak membutuhkan pengamanan khusus. 

2) Enclose object, melindungi benda – benda koleksi dengan 

pagar kaca. 

3) Animed object, memunculkan atraksi pada benda – benda 

koleksi sehingga dapat menarik perhatian pengunjung. 

4.8.5 Pencahayaan dalam Bangunan  

a. Dasar Pertimbangan 

1) Penggunaan pencahayaan alami pada beberapa ruangan 

yang memungkinkan sebagai upaya penghematan energi. 

2) Penggunaan pencahayaan buatan pada ruang pameran dan 

memperhatikan estetika penataannya 

b. Analisis 
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Pencahayaan pada bangunan ini dibagi menjadi 2 yaitu : 

1) Pencahayaan alami 

Pemanfaatan cahaya alami dapat dilakukan dengan 

beberapa strategi seperti memberikan bukaan – bukaan 

yang memungkinkan cahaya matahari masuk ke dalam 

bangunan serta menggunakan filter untuk menghindari 

cahaya matahari langsung pada siang dan sore hari. 

2) Pencahayaan buatan 

Menurut Egan (Wianaya, 2010) terdapat beberapa teknik 

pencahayaan buatan untuk ruang pamer pada perancangan 

museum kopi ini diantaranya adalah: 

a) Highlighting, memberikan sorotan cahaya pada objek 

tertentu agar terlihat lebih kontras dan menarik. 

b) Wall washing, memberikan pencahayaan pada bidang 

dinding sehingga dinding terkesan maju. 

c) Down lighting, memberikan pencahayaan langsung ke 

bawah secara vertikal, biasa digunakan sebagai 

pencahayaan merata. 

4.8.6 Penghawaan dalam Bangunan 

a. Dasar Pertimbangan 

1) Standar suhu dalam ruang museum adalah 20⁰ C - 24⁰ C 

2) Memanfaatkan penghawaan alami 

b. Analisis 

Penghawaan pada bangunan ini dibagi menjadi 2 yaitu : 



100 

 

1) Penghawaan alami 

Penghawaan alami diterapkan pada ruangan yang 

memungkinkan dengan menggunakan cross ventilation. 

2) Penghawaan buatan 

Penghawaan buatan menggunakan alat – alat seperti AC 

central, AC split dan exhaust fan. 

 

4.9 Analisis Struktur 

Sistem struktur pada bangunan museum kopi ini adalah sebagai berikut :  

4.9.1 Struktur Bawah 

a. Dasar Pertimbangan 

1) Bangunan bertingkat rendah 

2) Daya dukung tanah  

3) Tanah berkontur 

b. Analisis 

Terdapat 2 alternatif pemilihan struktur bawah untuk bangunan 

ini diantaranya adalah : 

1) Pondasi batu kali  

Pondasi sederhana yang umum digunakan pada bangunan 

bertingkat rendah. 

2) Pondasi foot plate  

Pondasi beton yang biasa digunakan pada bangunan 

bertingkat rendah dengan tingkat kekuatan yang lebih baik 

dari pondasi batu kali. 
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3) Dinding penahan tanah 

Dinding penahan tanah / talud digunakan untuk mencegah 

penurunan pada bangunan akibat pergesaran tanah. 

4.9.2 Struktur Tengah 

a. Dasar Pertimbangan 

1) Bangunan merupakan bentang lebar 

2) Keamanan dan kekuatan struktur  

3) Fleksibilitas ruang 

b. Analisis 

Terdapat 2 alternatif yang sesuai untuk digunakan pada 

bangunan ini yaitu : 

1) Struktur rangka 

Museum membutuhkan ruang minim sekat dengan 

dimensi yang lebar guna memudahkan penyusunan benda 

koleksi dan sirkulasi pengguna museum 

2) Bearing wall  

Struktur ini digunakan pada core bangunan sekaligus 

tempat untuk utilitas dan perlindungan tangga darurat, 

4.9.3 Struktur Atas 

a. Dasar Pertimbangan 

1) Bangunan merupakan bentang lebar 

2) Struktur yang dapat mendukung estetika bangunan 

b. Analisis 
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Terdapat beberapa alternatif struktur yang dapat digunakan 

diantaranya adalah : 

1) Struktur space frame 

Struktur ini dapat mengakomodasi bangunan bentang lebar 

dengan jumlah kolom yang minim pada tengah bangunan. 

2) Struktur dak beton 

Struktur ini kokoh dan mampu menahan beban dinamis, 

yang mana cocok dijadikan sebagai area semi terbuka.  

 

4.10 Analisis Utilitas 

Sistem utilitas yang terdapat pada perancangan ini diantaranya adalah : 

4.10.1 Sistem Jaringan Air Bersih 

a. Dasar Pertimbangan 

1) Memastikan kebutuhan air dalam bangunan terpenuhi 

2) Kelancaran dalam pendistribusian air dalam bangunan 

b. Analisis 

1) Air bersih berasal dari PDAM dan sumur bor artesis 

2) Sistem distribusi air menggunakan penampungan tangki 

dengan sistem Down Feed. 

4.10.2 Sistem Jaringan Air Kotor dan Drainase 

a. Dasar Pertimbangan 

1) Meminimalisir dampak negatif pada lingkungan 

2) Pemanfaatan air hujan 

b. Analisis 
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1) Air kotor dari dalam bangunan melalui sistem pengolahan 

terlebih dahulu sebelum dialirkan ke riol kota. 

2) Penggunaan air hujan dengan menampungnya pada bak 

penampungan dan digunakan untuk menyiram tanaman. 

4.10.3 Sistem Penangkal Petir 

a. Dasar Pertimbangan 

1) Melindungi bangunan dari sambaran petir 

2) Memiliki keamanan secara teknis 

b. Analisis 

Penangkal petir menggunakan sistem Faraday Cage, yang 

menggunakan tiang sepanjang 30 cm pada atap banguann 

dengan penghantaran elektroda bumi menggunakan kabel 

tembaga. Sistem ini dinilai cocok karena museum ini 

merupakan bangunan bertingkat rendah. 

4.10.4 Sistem Proteksi Kebakaran 

a. Dasar Pertimbangan 

1) Keamanan pengguna, isi bangunan dan bangunan 

2) Efisiensi dan kemudahan dalam melakukan tindakan 

pengamanan 

b. Analisis 

1) Penyediaan berbagai jenis sistem detektor untuk 

mendeteksi terjadinya kebakaran 
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2) Penyediaan sistem pemadam kebakaran dalam bangunan 

seperti sprinkler, hydrant box, portable fire extinguisher 

dan tangga darurat 

4.10.5 Sistem Jaringan Listrik 

a. Dasar Pertimbangan 

1) Penggunaan energi yang hemat dan efisien 

2) Menyediakan alternatif saat listik PLN padam 

b. Analisis 

Sumber tenaga listrik berasal dari PLN dan diesel generator 

set sebagai sumber tenaga listrik cadangan. Diesel genset 

dilengkapi dengan fitur AMF (Automatic Main Failure). 

4.10.6 Sistem Komunikasi 

a. Dasar Pertimbangan 

1) Media komunikasi dalam bangunan untuk menyampaikan 

informasi kepada seluruh pengguna bangunan 

2) Penyediaan alat komunikasi bangunan khusus pengelola 

b. Analisis 

Sistem komunikasi yang digunakan untuk pusat informasi 

menggunakan audio sistem. Komunikasi antar pengelola dalam 

museum menggunakan interkom. 

4.10.7 Sistem Transportasi Bangunan 

a. Dasar Pertimbangan 

1) Memudahkan pengunjung untuk berpindah antar lantai 

2) Memperhatikan orang dengan kebutuhan khusus 
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b. Analisis 

Penyediaan tangga darurat serta ramp sebagai sirkulasi utama 

dan mengakomodasi pengunjung dengan kebutuhan khusus.  

4.10.8 Sistem Pembuangan Sampah 

a. Dasar Pertimbangan 

3) Meminimalisir dampak negatif yang merusak lingkungan. 

4) Mengurangi ketidaknyamanan pengunjung 

b. Analisis 

Disediakannya petugas kebersihan yang membersihkan 

bangunan dan tempat sampah yang ditempatkan pada titik 

tertentu dan telah menerapkan pemilahan sampah. 

4.10.9 Sistem Keamanan Bangunan 

a. Dasar Pertimbangan 

1) Menjaga keamanan pengunjung dan pengelola 

2) Mengurangi potensi hilangnya benda – benda koleksi 

b. Analisis 

Peralatan yang digunakan dalam keamanan museum sebagai 

alat bantu staff keamanan museum adalah CCTV (Closed 

Circuit Televison) 

 



 

 

 

 

 

BAB VI  

PENUTUP 

 

 

6.1 Kesimpulan 

Perancangan museum kopi ini bertujuan untuk menarik minat masyarakat 

melalui pencitraan bangunan dan pengalaman ruang dalam bangunan yang 

dapat dicapai dengan penggunaan pendekatan metafora dan konsep 

edukasi dan rekreasi. Pendekatan metafora dipilih karena pengaplikasian ide 

dalam bentuk visual maupun non visual yang mudah dirasakan maknanya 

oleh pengunjung. Berikut adalah gabungan konsep edukasi - rekreasi 

dengan pendekatan metafora yang akan diterapkan pada perancangan 

bangunan museum kopi : 

1. Tampilan bangunan yang khas  

Untuk mengatasi kesan museum yang kuno tampilan bangunan yang 

memiliki ciri khas dibutuhkan untuk menarik perhatian pengunjung. 

Hal ini dilakukan karena pada saat ini banyak masyarakat yang gemar 

berfoto untuk mengabadikan momen mereka. Untuk mendapatkan 

bentuk tampilan yang berciri khas dapat dilakukan dengan 

penggunaan metafora. 

2. Penggunaan material dengan warna natural 
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Untuk lebih menguatkan identitas bangunan sebagai museum kopi 

maka digunakan material dengan warna natural yang nantinya akan 

disesuaikan dengan material bangunan. 

3. Penggunaan metode edukasi yang interaktif 

Untuk mengatasi persepsi tentang museum yang membosankan dapat 

menggunakan metode edukasi yang interaktif dan didukung dengan 

teknologi yang modern. 

4. Storyline pada ruang pameran 

Pada museum storyline cukup penting karena melalui penataan 

storyline yang baik akan membuat pengunjung untuk lebih mudah 

memahami pengetahuan dari benda koleksi pameran, selain itu juga 

storyline dapat membangkitkan emosi pengunjung museum. 

5. Melibatkan panca indera 

Penggunaan panca indera pada museum kopi ini dimaksudkan agar 

pengunjung dapat lebih merasakan emosi dan feel dari pengetahuan 

mengenai benda koleksi. 

 

6.2 Saran 

Saran yang dapat penulis sampaikan mengenai perancangan museum kopi 

ini adalah perlu adanya riset lebih mendalam terkait dengan faktor-faktor 

yang mempengaruhi ketertarikan masyarakat terhadap museum, sehingga 

nantinya museum dapat diminati oleh berbagai kalangan masyrakat.
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