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 1 

PENDAHULUAN 

 

Bab 1—Pendahuluan ini terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan, 

dan teknik penulisan. Pada latar belakang terdapat uraian alasan dan hal-hal yang 

mendasari penulisan topik pada makalah Seminar Tugas Akhir ini. Rumusan masalah 

berisikan masalah yang diidentifikasi dan akan dibahas pada tahap selanjutnya. 

Tujuan merupakan uraian yang ingin dicapai dari penulisan ini. Teknik penulisan 

merupakan cara penyusunan dan penulisan makalah Seminar Tugas Akhir ini secara 

garis besar. 
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1.1 LATAR BELAKANG 

Bali merupakan sebuah pulau yang mengalami perkembangan pesat disegala 

bidang. Perkembangan disegala bidang yang pesat tersebut tentunya memberikan 

dampak secara langsung maupun tidak langsung terhadap kebutuhan setiap orang 

yang terus meningkat. Kebutuhan yang terus meningkat dewasa ini menuntut 

keputusan setiap orang untuk terjun di pasar tenaga kerja, bahkan tidak jarang bagi 

pasangan suami istri, anak menjadi korban kesibukan orang tua dalam mencari 

nafkah. Apalagi saat ini peranan wanita dalam pendapatan keluarga cukup penting, 

sehingga menyebabkan wanita lebih banyak bekerja diluar rumah. 

 Di kota-kota besar tidak sedikit wanita yang harus berkarir demi memenuhi 

kebutuhan hidup sehingga waktu untuk mengasuh anak menjadi terbatas, Kota 

Denpasar contohnya. Hal ini dikuatkan dengan data dari Badan Pusat Statistik 

Provinsi Bali, melalui buku Keadaan Ketenaga Kerjaan di Provinsi Bali Hal.25, yang 

menyatakan bahwa terdapat sebanyak 175.427 wanita usia produktif yang berkerja di 

Denpasar / sebanyak 66,8 % dari jumlah kesuluruhan wanita usia produktif di 

Denpasar, dengan jumlah anak usia 0-4 tahun di Denpasar sebanyak 75.900 anak. 

Saat ini di Kota Denpasar sangat sulit untuk mencari tenaga kerja yang dapat 

dipercaya untuk mengasuh anak. Walaupan ada tenaga pengasuh (baby sitter), biaya 

yang harus dikeluarkan oleh orang tua relatif tinggi, baby Sitter  itu pun belum tentu 

dapat mengasuh anak secara baik dan benar, hal ini dikuatkan dengan pernyataan 

dari DR. Soemiarti Patmonodewo yang mengatakan bahwa baby sitter bukanlah 

teman yang edukatif dan kreatif bagi anak-anak, sehingga lebih baik orang tua 

menitipkan anak mereka di TPA.  

Layanan Tempat Penitipan Anak (TPA) merupakan sebuah gagasan ideal yang 

muncul sebagai problem solving pada permasalahan yang terjadi. Departemen Sosial 

RI menyatakan dalam usaha mengantisipasi masalah kesenjangan pengasuh seorang 

anak akibat bekerjanya orang tua di luar rumah tangga maka  perlu adanya lembaga 

penitipan anak atau yang lebih dikenal dengan Tempat Penitipan Anak (Depsos, 

1992:1). Tempat Penitipan Anak (TPA), merupakan suatu bentuk layanan sosial 

masyarakat yang ditujukan untuk anak yang orangtuanya memiliki kesibukan dalam 

bekerja dan tidak sempat untuk mengurus ataupun mengasuh anak mereka sehingga 



                 

 

 

 

 

Windrayana Raditya, I Wyn (1204205021) Seminar Tugas Akhir – KBA 12117 (Alur Desain) 

3 Tempat Penitipan Anak Usia Dini di Denpasar 

anak mereka harus dititipkan. Layanan tempat penitipan anak ini memberikan 

pelayanan dalam bentuk pengasuhan, perawatan dan bimbingan sosial. Pelayanan 

Tempat Penitipan Anak ini sangat efisien dalam segi biaya dan mudah terjangkau 

oleh masyarakat pada umumnya. Dengan ini anak akan terjamin kesejahteraanya 

tanpa membuat orang tua terganggu dalam melakukan pekerjaan. 

Terlihat dari kondisi saat ini di Bali, khususnya di Denpasar, layanan Tempat 

Penitipan Anak cukup mudah untuk ditemui. Data statistik Dinas Pendidikan dan 

Pemuda Olahraga Denpasar menyatakan bahwa sudah terdapat sebanyak 22 layanan 

Tempat Penitipan Anak yang aktif dan beroperasi di Denpasar. Namun banyaknya 

layanan tempat penitipan anak di Denpasar belum sebanding dengan kualitas layanan 

yang diberikan. Hal ini dikarenakan beberapa oknum membuka layanan Tempat 

Penitipan Anak yang hanya memetingkan benefit dari segi income saja, dengan 

tempat seadanya tanpa memikirkan kenyamanan, kebaikan bahkan keselamatan sang 

anak. Karena penitipan anak ini bergerak dalam bidang jasa / layanan untuk 

menitipkan anak , jadi hal terpenting yang harus diperhatikan oleh pengelola Tempat 

Penitipan Anak adalah pelayanannya kepada klien, baik itu kepada orang tua ataupun 

kepada sang anak. Pihak pengelola harus menyiapkan tenaga pengasuh yang benar-

benar professional guna meningkatkan pelayanan kepada klien. Selain itu, faktor 

rancangan bangunan dan lokasi juga menjadi pertimbangan pengelola untuk 

kenyamanan pelayanan pada klien. di beberapa lokasi di Denpasar terlihat beberapa 

oknum menjadikan rumah kost dan ruangan kosong yang sudah tidak berfungsi lalu 

di alih fungsikan sebagai layanan Tempat Penitipan Anak, tentunya fasilitas yang 

ditawarkan layanan ini juga sangat kurang dan pengasuhnya pun belum tentu 

professional serta tau bagaimana cara merawat anak yang baik dan benar. Hal ini 

sangat tidak layak dan cukup memprihatinkan jika disebut sebagai sebuah layanan 

Tempat Penitipan Anak. Menurut Desiyanty (2015), Tempat Penitipan Anak harus  

memiliki prinsip pokok, yaitu prinsip pekerja sosial yang tidak dapat dilepaskan dari 

peraturan perundang-undangan yang berlaku. Disamping hal tersebut, suatu Tempat  

Penitipan Anak perlu diusahakan semaksimal mungkin pemenuhan sarana dan 

prasarana berbagai perlengkapan letak lokasi dan luas bangunan, tersedianya 

halaman untuk bermain diluar ruangan, tersedianya air bersih, ventilasi dan 

penerangan.  
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Melihat potensi dan permasalahan yang terjadi ini maka akan dirancang sebuah  

“Tempat Penitipan Anak Usia Dini”  yang baik dan representatif dengan segala 

fasilitas-fasilitas yang lengkap dan pelayanan yang baik serta profesional, agar 

nantinya memberikan benefit yang baik dari orang tua maupun anak. Orang tua dapat 

merasa tenang karena anak berada di tempat yang tepat dengan pengasuh profesional 

dan anak dapat merasa nyaman dalam proses pertumbuhan dan perkembangan 

dirinya tanpa tertekan sama sekali.  

 

1.2 RUMUSAN MASALAH 

Penulis merumuskan beberapa masalah yang muncul dan melatar belakangi 

penulisan, yang nantinya akan dibahas dan dicari solusinya, diantaranya: 

 Fasilitas apa saja yang diperlukan sehingga dapat mewadahi kegiatan pada 

Tempat Penitipan Anak Usia Dini secara efektif ? 

 Dimana idealnya Tempat Penitipan Anak Usia Dini direncanakan ? 

 Bagaimana program fungsional, performansi, dan arsitektural pada 

perancangan Tempat Penitipan Anak Usia Dini ? 

 Bagaimana konsep dan tema perancangan pada Tempat Penitipan Anak Usia 

Dini ? 

 

1.3 TUJUAN  

  Secara umum tujuan yang diharapkan adalah: 

“Merancang Tempat Penitipan Anak Usia Dini, sebagai wadah yang  representatif   

dan ideal bagi pertumbuhan dan perkembangan anak-anak usia dini di Bali 

khususnya di Denpasar”. 

Dalam mencapai tujuan umum tersebut terdapat tujuan-tujuan khusus  diantaranya:  

 Menentukan fasilitas utama, penunjang, pengelola dan servis pada Tempat 

Penitipan Anak Usia Dini. 

 Menentukan tapak untuk perencanaan Tempat Penitipan Anak Usia Dini. 

 Menentukan kapasitas, aktivitas, luasan ruang, dan kualitas ruang pada 

Tempat Penitipan Anak Usia Dini. 

 Menentukan konsep dan tema perancangan yang menyesuaikan dengan sifat 

dan karakter anak pada Tempat Penitipan Anak Usia Dini. 
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1.4 TEKNIK PENULISAN 

1.4.1 Teknik Pengumpulan Data 

Pengumpulan data diperoleh dengan mencari data, literatur, dan 

mentabulasikannya. Data yang sesuai dengan konteks dikumpulkan dari berbagai 

jenis sumber, seperti media cetak, media elektronik, literatur, studi kasus, dan 

wawancara. Data yang diperlukan terdiri dari: 

A. Data Primer  

Merupakan data yang dikumpulkan secara langsung oleh penulis melalui 

observasi di lapangan. Data primer meliputi, data literatur, observasi lapangan, 

foto, dan kutipan spesifikasi baik secara umum maupun khusus terkait dengan 

Tempat Penitipan Anak Usia Dini. 

B. Data Sekunder 

Merupakan data yang dikumpulkan secara tidak langsung untuk memperkuat 

penulisan. Data sekunder meliputi, data website, media elektronik, maupun 

simpulan penulis. 

 

1.4.2 Teknik Pengolahan Data 

Pengolahan data dilakukan dengan penyusunan data, literatur, mentabulasikan 

dan kemudian di analisa secara kualitatif maupun kuantitafif. 

A. Penyusunan Data 

Data-data yang dikumpulkan disusun secara sistematis sesuai dengan jenis data, 

yaitu data literatur (terkait dengan Tempat Penitipan Anak Usia Dini), data 

literatur dan studi banding. 

B. Analisis Data 

Data yang telah di kumpulkan kemudian dianalisa sesuai konteks dan sesuai 

dengan teori arsitektur dan acuan yang relevan. Analisis data terbagi menjadi: 

 Kualitatif, analisis kulaitatif merupakan analisis data yang tidak bisa diukur 

atau dinilai dengan angka secara langsung. Analisis kualitatif pada dasarnya 

merupakan proses penyelidikan, yang menghimpun data-data utama dan 

sekaligus data tambahannya. 

 Kuantitatif, analisis kuantitatif pada dasarnya merupakan analisis terhadap 

semua data yang terukur dalam bentuk angka. Kuantitatif  bersifat penilaian 
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objektif terhadap suatu masalah, pengambilan keputusan dengan menggunakan 

hitungan dan tabel. 

 

1.4.3 Teknik Penyimpulan Data 

Hasil pengolahan data kemudian dikembangkan ke tahap sintesis (pada studi 

perancangan) untuk lebih spesifik agar dapat dilanjutkan ke tahap 

pemrograman dan di transformasikan menjadi sebuah konsep desain. 

Kesimpulan dan solusi dihasilkan melalui perwujudan konsep usulan desain 

dari hasil transformansi konsep. 

 


