BAB V
SIMPULAN DAN SARAN
5.1 Simpulan
Perancangan redesain pasar tradisional ini
berlokasi di Jalan Jendral Ahmad Yani, Kota Bandung.
Perancangan pasar tradisional dapat mewadahi berbagai
jenis barang dagang untuk semua masyarakat dalam dan luar
Kota Bandung. Kesimpulan dari perancangan pasar
tradisional sebagai berikut:
1. Perancangan kembali bangunan pasar yang efektif dan
efisien bagi pelaku pasar dilakukan dengan cara
menerapkan konsep bangunan arsitektur modern dan
disesuaikan dengan standar bangunan pasar kota kelas I.
Adapun proses perancangan dilakukan dengan
mengumpulkan data eksisting, analisis bangunan
eksisting, studi banding pasar, studi literatur pasar
tradisional, studi literatur tema dan konsep, dan
kemudian merancang kembali pasar.
2. Pengaturan aksesibilitas serta zonasi antar masingmasing fasilitas dan komoditi didesain dengan sesuai
zonasinya masing-masing. Aksesibilitas dan zonasi
setiap lantainya sesuai dengan kebutuhan pengguna
pasar, lantai 1 terdapat ruang pengelola, servis, dan
komoditi primer, lantai 2 terdapat komoditi primer,
lantai 3 terdapat komoditi sekunder, lantai 4 terdapat
komoditi tersier, dengan setiap lantainya memiliki akses
7 tangga, 4 lift pengunjung, 2 lift barang, ramp loading
dock, dan ramp pengguna disabilitas.
5.2 Saran
Berdasarkan perancangan yang telah dilakukan
maka penulis bermaksud memberikan saran yang mudahmudahan dapat bermanfaat bagi pengelola pasar maupun
bagi perancangan redesain pasar tradisional selanjutnya,
yaitu sebagai berikut:
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1.

2.

Bagi pengelola pasar
Dari hasil dokumentasi penulis, fasilitas Pasar
Tradisional Kosambi masih kurang lengkap, untuk itu
perlu dilakukan pelengkapan fasilitas pasar
disesuaikan denganstandar
kelas
Pasar
I,
penzoningan komoditas dagang yang sesuai dengan
komoditi barang dagangnya, serta sirkulasi vertikal
yang baik.
Bagi perancangan redesain pasar radisional
selanjutnya
Perancangan redesain pasar tradisional
selanjutnya perlu analisis yang kompehensif baik
secara arsitektural seperti pada tapak, konteks sekitar,
dan pengguna pasar agar hasil redesain dapat lebih
baik dan lebih lengkap lagi.
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