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ABSTRACT  

Visual appearance of Corridor Ijen Street, Malang City is one of the elements of city image that can still be 

observed as the context of the region with homogenity of function and typology of architecture. The appearance of 

the visual character of the historical building in Ijen Area is the architectural Empire Style. Nowdays, many 

arrangements and appearance of buildings in Ijen Area are changed and ignore to existing architectural 

characteristics, so that in this study researchers will examine how the rate of change in visual values of buildings / 

visual contrast values that occur in the Area. This study uses the method of building identity typology to determine 

the characteristics of the original building or with the level of little changes and buildings that have many changes. 

Furthermore Visual Impact Assessment is used to assess the level of visual changes in the area on each 

segment in Jalan Ijen. The results of the relationship between these two analyzes will be used to identify changes 

in the historic area of Ijen street, Malang City.  

Keywords: visual typology of buildings, visual impact assessment, level of changes 

ABSTRAK  

Tampilan visual Kawasan Koridor Jalan Ijen Kota Malang merupakan salah salah satu elemen citra kota yang 

masih dapat diamati sebagai konteks kawasan dengan homogenitas fungsi dan tipologi arsitektur. Penampilan 

karakter visual bangunan sejarah di Kawasan Ijen merupakan gaya arsitektur Empire Style. Saat ini, banyak 

penataan dan tampilan bangunan di Kawasan Ijen Kota Malang yang berubah dan tidak memperhatikan kaidah 

arsitektural yang ada sehingga dalam kajian ini peneliti akan meneliti bagaimana tingkat perubahan nilai  visual 

bangunan/nilai kontras visual  yang terjadi di Kawasan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode tipologi jati 

diri bangunan untuk menentukan karakteristik bangunan asli atau dengan tingkat perubahan kecil dan bangunan 

yang sudah banyak mengalami perubahan. Selanjutnya Analisis dampak visual (Visual Impact Assessement) 

digunakan untuk menilai tingkat perubahan visual dalam kawasan pada tiap segmen di Jalan Ijen. Hasil 

hubungan kedua analisis ini akan digunakan untuk mengidentifikasi perubahan di kawasan bersejarah jalan Ijen 

Kota Malang. 

Kata Kunci: tipologi visual bangunan, penilaian dampak visual, tingkat perubahan 

PENDAHULUAN  

Kawasan bersejarah merupakan kawasan yang mempunyai arti penting bagi perjalanan kehidupan 
bangsa. Situs bersejarah merupakan saksi mati sejarah suatu masa yang mencerminkan identitas 
daerah atau masyarakat pada periode tertentu. Bila dicermati, bangunan cagar budaya atau situs 
bersejarah merupakan sumber bagi perencanaan di masa mendatang yang berkepribadian, memiliki 
karakter atau jati diri dan sesuai dengan lingkungan. Dengan terpeliharanya satu bangunan 
kuno/bersejarah pada suatu kawasan akan memberikan ikatan kesinambungan yang erat antara 
masa kini dan masa lalu.  

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor  1 Tahun 2004, Kawasan Ijen telah ditetapkan sebagai 
kawasan cagar budaya oleh Pemerintah Kota Malang. Tampilan visual Kawasan Ijen yang merupakan 
salah satu komponen pembentuk wujud fisik kawasan sampai saat ini masih dapat diamati sebagai 
salah satu elemen citra kota, dalam konteks kawasan dengan homegenitas fungsi dan tipologi 
arsitektur. Bangunan atau kawasan bersejarah merupakan saksi sejarah  perkembangan kawasan 
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yang memberikan gambaran masa lampau. Adanya bangunan dan kawasan bersejarah memberikan 
karakteristik yang khas bagi suatu kota dan menjadi pembeda terhadap kota lain. Namun, globalisasi 
dan modernisasi yang menyerang berbagai kota di dunia saat ini dapat mengancam keberadaan 
bangunan dan kawasan bersejarah. Dengan terpeliharanya satu bangunan kuno-bersejarah pada 
suatu kawasan akan memberika ikatan kesinambungan yang erat, antara masa kini dan masa lalu. 
(Antariksa, 2010). 

Menurut Timoticin Kwanda (2004:108), pelestarian merupakan suatu alat yang paling efektif 
digunakan untuk perlindungan bangunan bersejarah dan permukiman tradisional (kampung), dengan 
petimbangan yaitu memberi waktu yang relatif cukup untuk mengidentifikasi tiap-tiap bangunan yang 
perlu dilestarikan agar kecepatan pembangunan tidak menghancurkan pusaka budaya. Pentingnya 
mempertahankan struktur kota (urban fabric), dimana tiap kota memiliki pola penggunaan lahan yang 
berbeda, bentuk arsitektur lanskap, dan aktifitas kehidupan sehari-hari yang membenttuk karakter 
suatu kota menjadi berbeda dan unik. 

Menurut Hedman (1984:146), kaitan visual adalah hubungan secara visual antara elemen-elemen 
dalam bangunan dan atau hubungan visual antar bangunan bangunan yang ada di lingkungan sekitar 
sehingga terjadi efek komunitas visual yang menyeluruh dan menyatu. Relasi visual adalah hubungan 
yang terjadi karena adanya kesamaan visual antara satu bangunan dengan bangunan lain dalam 
suatu kawasan, sehingga menimbulkan image khas pada kawasan tersebut. 

Tampilan visual Kawasan Ijen yang merupakan salah satu komponen pembentuk wujud fisik kawasan 
sampai saat ini masih dapat diamati sebagai salah satu elemen citra kota, dalam konteks kawasan 
dengan homegenitas fungsi dan tipologi arsitektur. Perkembangan Kota Malang cukup mempengaruhi 
struktur kota termasuk mengaburkan citra kawasan sebagai urban artefact yang menggambarkan 
sejarah dan proses perkembangan suatu kota. 

Meskipun saat ini di koridor jalan Ijen masih  terdapat bangunan yang tetap dipertahankan 
keasliannya, namun masih banyak penataan dan tampilan bangunan di koridor Ijen yang berubah dan 
tidak memperhatikan kaidah arsitektural yang ada sehingga dalam kajian ini peneliti akan meneliti 
bagaimana mengidentifikasi perubahan visual bangunan yang terjadi di Kawasan Ijen Kota Malang. 
Selain itu dari hasil penelitian ini, diharapkan dapat diketahui dampak perubahan yang terjadi disetiap 
segmen dan memberikan rekomendasi arahan pelestarian di koridor Jalan Ijen. 

METODOLOGI PENELITIAN 

Penelitian mengenai Arahan Pelestarian Visual Bangunan di Koridor Jalan Ijen Kota Malang dengan 
pendekatan visual merupakan jenis penelitian deskriptif kuantitatif. Menurut Sugiono (2003), penelitian 
kuantitatif adalah penelitian dengan maksud memperoleh data yang berbentuk angka, atau data 
kuantitatif yang diangkakan. Proses penelitian dimulai dengan identifikasi tipologi jatidiri bangunan, 
selanjutnya menggunakan analisis Visual Impact Assessment untuk menilai dampak perubahan setiap 
segmen bangunan, selanjutnya memberikan rekomendasi arahan menggunakan analisis Tipo-
Morfologi. 

Tipologi Jatidiri Bangunan  

Data primer yang dibutuhkan meliputi karakteristik visual bangunan, elemen-elemen visual bangunan 
berdasarkan tipologi Durand (villari, 1990) dan Jati Diri (Budiharjo1991) yang terdiri dari: (a) 
Komponen atap (warna, bentuk, sudut kemiringan atap dan bahan), (b) Komponen Badan (warna, 
bahan, proporsi massif-transparan, kesan vertical-horizontal), (c) Dimensi bangunan, (d) Pemunduran 
bangunan 

Data mengenai karakteristik visual bangunan yang diperoleh selanjutnya dilakukan analisis oleh 5 
responden (university samples). Data dari keseluruhan responden selanjutnya ditentukan batas atas 
penilaian ( Σ responden x Σ komponen jati diri x nilai tertinggi ), batas bawah penilaian ( Σ responden 
x Σ komponen jati diri x nilai terendah ) dan intervalnya. 

Setelah diketahui intervalnya, selanjutnya membuat klasifikasi tingkat keutuhan jati diri bangunan 
berdasarkan nilai interval yang dihasilkan pada penilaian diatas. Dalam penelitian ini dibuat 3 
klasifikasi tingkat keutuhan jati diri bangunan yaitu tingkat keutuhan jati diri tinggi, sedang dan rendah. 
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Analisis Visual Impact Assessement (VIA) 

Untuk mengetahui dampak visual bangunan di koridor Jalan Ijen menggunakan analisis Visual Impact 
Assessment (Smartdon 1979 dan 1986) dengan pembobotan yang meliputi 5 elemen visual yaitu 
warna, bentuk, tekstur, garis dan skala yang dilakukan oleh 5 responden (professionals samples).  
Nilai akhir tingkat dampak visual dapat dilihat pada Tabel 1. 

Tabel 1. Nilai Akhir Tingkat Dampak Visual 
Sumber : Smardon,1968 

Nilai Akhir Tingkat Dampak Visual 

36-45 Sangat Kontras 

27-35 Kontras 

18-26 Sedang 

9-17 Lemah 

0-8 Sangat Lemah 

     

 

Analisis Tipo-Morfologi 

Analisis tipo-morfologi didasarkan pada sifat analisis yang sama dengan tujuan penelitian, yaitu 
memperoleh gambaran bentuk-bentuk dasar arsitektural suatu wilayah studi serta mempertimbangkan 
aspek historis untuk menjaga sense of place yang ada. Hal ini didasarkan pada pertimbangan lingkup 
penelitian yang tujuan analisis yaitu menguraikan masing-masing elemen fasad agar nantinya dapat 
dijadikan rekomendasi tipe konsep komponen arahan. 

Komponen fasad yang dijadikan variabel dalam analisis tipo-morfologi yaitu komponen atap 
bangunan, komponen badan bangunan, dimensi bangunan serta ornamen tambahan pada bangunan 
(jika ada) (Antariksa, 2010). Untuk menemukan konsep-tipe maka digunakan bangunan yang 
merupakan bangunan asli yang terdapat pada wilayah studi. Bangunan asli yang dimaksudkan adalah 
dengan ciri-ciri : (a) Bentuk atap perisai dan atau pelana ekspose gewel dengan sudut yang curam 
sekitar 40

o
- 60

o
 dan memiliki genteng dengan warna merah kecoklatan. (b) Massa dinding bangunan 

berbentuk kubus berwarna putih dan krem (warna soft). Dinding plester dengan warna putih atau krem 
serta kesan massif, sebagai jati diri kawasan. Efek garis-garis dinding dominan vertical. (c) 
Pemunduran bangunan 7 meter atau lebih, menjadi jati diri kawasan Ijen. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pada Gambar 1 merupakan peta wilayah studi koridor Jalan Ijen Kota Malang beserta pembagian 
segmen yang dibagi menjadi 8 segmen terdiri dari 4 segmensebelah timur (T) dan 4 segmen sebelah 
barat (B). Dari Tabel 2 dapat diketahui jumlah bangunan yang terdapat di koridor Jalan Ijen. 

 
Tabel 2. Jumlah Bangunan di Koridor Jalan Ijen 

 

Segmen 
Jumlah 

Bangunan 

1-T 8 
1-B 13 
2-T 12 
2-B 11 
3-T 13 
3-B 14 
4-T 12 
4-B 12 

Jumlah  95 
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Gambar 1. Peta Pembagian Segmen 

 

Karakteristik Jati Diri dan Tipologi Bangunan  

Bangunan di Jalan Ijen memiliki karakter bangunan kolonial yang khas, elemen bangunan yang 
memiliki ciri khas tersebut bisa dilihat pada bagian bangunan, yaitu: (1) Komponen Atap, Masa atap 
bangunan yaitu berbentuk perisai dan atau pelana ekspose gewel segitiga yang diulang-ulang sesuai 
badan bangunannya dengan sudut antara 400- 600 dan genteng tanah dengan warna merah 
kecoklatan (Gambar 2). 

 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 2. Bagian Atap Bangunan Asli di Koridor Jalan Ijen 

 

(2) Komponen Badan Bangunan Massa dinding bangunannya berbentuk kubus berwarna putih dan 
krem yang diulang-ulang sesuai ukuran kavelingnya. Pola-pola visual secara serial vision dari massa 
badan bangunan adalah bentuk kubus yaitu tembok dengan warna soft. Dinding plester dengan warna 
putih atau krem serta kesan massif, sebagai jati diri kawasan. Pemunduran bangunan 7 meter atau 
lebih, menjadi jati diri kawasan Ijen (Gambar 3). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Gambar 3. Bangunan Asli di Jalan Ijen 

 

U 
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Berdasarkan tipologi Durand, bangunan yang terdapat pada koridor Jalan Ijen dapat dikelompokkan 
menjadi bangunan asli dan bangunan yang sudah berubah (Tabel 3). Prosentase pengelompokan 
bangunan di koridor Jalan Ijen dapat dilihat pada Gambar 4, sedangkan peta persebaran 
pengelompokan bangunan asli dan berubah dapat dilihat pada Gambar 5. 
 

Tabel 3. Pengelompokan Bangunan Koridor Jalan Ijen 

Segmen Kelompok bangunan 
Jumlah  

(bangunan) 

Jumlah bangunan 

Per segmen 

1-T Bangunan asli 4  8 

 Bangunan yang berubah 4  

1-B Bangunan asli 3  13 

 Bangunan yang berubah 10   

2-T Bangunan asli 4  12 

 Bangunan yang berubah 8   

2-B Bangunan asli 5  11 

 Bangunan yang berubah 6   

3-T Bangunan asli 10  13 

 Bangunan yang berubah 3   

3-B Bangunan asli 7  14 

 Bangunan yang berubah 7   

4-T Bangunan asli 5  12 

 Bangunan yang berubah 7   

4-B Bangunan asli 4  12 

 Bangunan yang berubah 8   

 Jumlah 95 95 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. Diagram Pengelompokan Bangunan di Koridor Jalan Ijen 

 

Bangunan yang telah berubah, selanjutnya akan diklasifikasikan berdasarkan interval penilaian 
dengan teori keutuhan jati diri bangunan. Berikut merupakan rumus untuk menentukan batas nilai 
tingkat keutuhan jati diri. Penelitian ini menggunakan 5 responden ahli (profesional samples) yang 
terdiri dari dosen dan ahli sejarah arsitektur, pengamat arsitektur bangunan dan pihak pemerintah 
yang terkait, selanjutnya 5 responden ahli tersebut akan menilai 10 komponen jati diri dengan 
penilaian antara 0-3. Berdasarkan hal diatas, maka dapat ditentukan nilai batas bawah (0) dan nilai 
batas atas (150) dan disusun nilai Tingkat Keutuhan Jati Diri (Keutuhan jati diri tinggi = 101 – 150, 
Keutuhan jati diri sedang = 51 – 100, dan Keutuhan jati diri rendah = 0 – 50). Persebaran tingkat Jati 
Diri bangunan di masing-masing segmen dapat dilihat gambar 6 dan 7. 
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Gambar 7. Diagram Tingkat Keutuhan Jati Diri 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5. Pengelompokan Bangunan               Gambar 6. Peta Persebaran Tingkat Jati Diri Bangunan     

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Interpretasi Hasil Analisis Visual Impact Assessment 

Berdasarkan analisis Visual Impact Assessment (VIA) yang telah dilakukan penilaian oleh para ahli 

sebanyak 5 responden, dapat diketahui nilai akhir dari penilaian dampak visual pada koridor Jalan Ijen 

Kota Malang (Tabel 4).  
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Tabel 4. Hasil Analisis Visual Impact Assessment 

No Segmen 
Nilai 
VIA 

Klasifikasi Hasil Analisis 

1 1-T   28 Kontras 

Hasil dari analisis Visual Impact Assessment, didapatkan nilai Visual Contrast 
Rating pada segmen 1-T sebesar 28 dengan klasifikasi kontras. Pada 
segmen 1-T elemen yang perlu diperbaiki antara lain adalah elemen warna, 
bentuk, garis, tekstur dan skala. Elemen yang memiliki nilai kontras visual 
tinggi adalah elemen garis, tekstur dan skala. Sedangkan elemen warna dan 
bentuk memiliki nilai kontras visual sedang. 

2 1-B 27 Kontras 

Pada segmen 1-B elemen yang perlu diperbaiki antara lain adalah elemen 
warna, bentuk, garis, tekstur dan skala. Elemen yang memiliki nilai kontras 
visual tinggi adalah elemen warna dan bentuk. Sedangkan elemen garis, 
tekstur dan skala memiliki nilai kontras visual sedang 

3 2-T 27 Kontras 

Pada segmen 2-T elemen yang perlu diperbaiki antara lain adalah elemen 
warna, bentuk, garis, tekstur dan skala. Elemen yang memiliki nilai kontras 
visual tinggi adalah elemen bentuk, sedangkan elemen warna, garis, tekstur 
dan skala memiliki nilai kontras visual sedang 

4 2-B 27 Kontras 

Pada segmen 2-B elemen yang perlu diperbaiki antara lain adalah elemen 
warna, bentuk, garis, tekstur dan skala. Elemen yang memiliki nilai kontras 
visual tinggi adalah elemen bentuk dan tekstur. Sedangkan elemen warna, 
garis dan skala memiliki nilai kontras visual sedang 

5 3-T 28 Kontras 
Pada segmen 3-B elemen yang perlu diperbaiki antara lain adalah elemen 
warna, bentuk, garis, tekstur dan skala karena dari keseluruhan elemen 
tersebut memiliki nilai kontras visual sedang. 

6 3-B 37 
Sangat 
Kontras 

Pada segmen 3-T elemen yang perlu diperbaiki antara lain adalah elemen 
warna, bentuk, garis, tekstur dan skala. Elemen yang memiliki nilai kontras 
visual tinggi adalah elemen warna dan tekstur. Sedangkan elemen bentuk, 
garis dan skala memiliki nilai kontras visual sedang. 

7 4-T 26 Sedang 
Pada segmen 4-T elemen yang perlu diperbaiki antara lain adalah elemen 
warna, garis, tekstur dan skala karena keseluruhan elemen tersebut memiliki 
nilai kontras visual sedang. 

8 4-B 26 Sedang 
Pada segmen 4-B elemen yang perlu diperbaiki antara lain adalah elemen 
warna, garis, tekstur dan skala karena keseluruhan elemen tersebut memiliki 
nilai kontras visual sedang. 

 

Rekomendasi pelestarian kawasan berdasarkan tingkat Jati Diri dan VIA 

Menurut  Brent C Brolin (1980) terkait teori arsitektur kontekstual, sebuah bangunan harus mempunyai 

kaitan dengan lingkungan (bangunan yang berada di sekitarnya). Kontekstualisme selalu dihubungkan 

dengan kegiatan konservasi dan preservasi karena berusaha mempertahankan bangunan lama 

khususnya yang bernilai historis dan membuat koneksi dengan bangunan baru atau menciptakan 

hubungan yang simpatik, yang akan menghasilkan sebuah kontinuitas visual. Oleh karena itu,  

diperlukan arahan perancangan yang mengkaitkan dan menyelaraskan bangunan baru dengan 

karakteristik lingkungan sekitar (bangunan asli) pada koridor Jalan Ijen Kota Malang.  

Penentuan arahan pelestarian bangunan secara fisik dilakukan berdasarkan klasifikasi nilai tingkat 

keutuhan jatidiri bangunan dan nilai dampak visual bangunan. Jenis arahan yang diusulkan adalah 

restorasi. Penilaian tingkat keutuhan jatidiri bangunan bertujuan untuk menentukan bangunan-

bangunan yang menjadi objek pelestarian sesuai dengan kondisi. Dari penilaian tingkat keutuhan 

jatidiri bangunan dan nilai dampak visual terhadap objek bangunan, diketahui jumlah bangunan yang 

berpotensi untuk dilestarikan sesuai dengan klasifikasi objek dan arahan pelestarian yang perlu 

dilakukan (tabel 6). 

Tabel 6. Rekapitulasi Hasil Analisis VIA dan Tingkat Keutuhan Jatidiri Bangunan Rendah 

No Segmen 
Nilai 

Rata-rata VIA 
Klasifikasi 

Jumlah Bangunan 
(Keutuhan Jatidiri Rendah) 

1 1-T 28 Kontras 1 
2 1-B 27 Kontras 6 
3 2-T 27 Kontras 1 
4 2-B 27 Kontras 1 
5 3-T 28 Kontras 0 
6 

3-B 37 
Sangat 

Kontras 
3 

7 4-T 26 Sedang 0 
8 4-B 26 Sedang 1 

Jumlah 13 

 
Berdasarkan tabel diatas terdapat 13 bangunan yang diusulkan untuk arahan pelestarian konservasi 
bangunan berupa tindakan restorasi yaitu dengan tindakan arahan pelestarian berupa 
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mengembalikan bahan eksisting pada keadaan semula sebagaimana yang diketahui berdasarkan 
karakteristik bangunan asli colonial di Jalan Ijen dengan menghilangkan tambahan atau menyusun 
kembali komponen eksisting tanpa menggunakan material baru. 

KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil analisis Visual Impact Assessment dapat diketahui bahwa segmen 3-B dengan nilai 
sangat kontras menurut penilaian para ahli. Sedangkan berdasarkan hasil persebaran tingkat 
keutuhan jati diri bangunan, prioritas arahan visual dilakukan pada segmen 1-B. Pada segmen yang 
telah ditentukan menjadi arahan (segmen 1-B dan 3-B), ruang lingkup rekomendasi prioritas hanya 
terbatas pada bangunan yang memiliki nilai keutuhan jati diri bangunan rendah yang didapatkan dari 
penilaian tingkat keutuhan jati diri bangunan. Hal ini ditujukan agar bentuk visual bangunan 
peninggalan kolonial tetap terjaga. 

Berdasarkan hasil dari analisis tipologi jati diri bangunan dan analisis Visual Impact Assessement 
(VIA), dapat disimpulkan bahwa prioritas arahan yang dapat dilakukan untuk mengurangi nilai kontras 
visual antara lain adalah penggunaan warna bangunan yang mencolok diarahkan diganti dengan 
warna yang soft. Adanya keragaman bentuk atap pada segmen ini sebaiknya diarahkan penggunaan 
bentuk atap perisai untuk menselaraskan fasade bangunan pada keseluruhan segmen agar terbentuk 
fasade yang selaras di koridor Jalan Ijen. Kesan dominan garis vertikal pada bangunan baru di 
segmen ini sebaikanya diarahkan untuk merubah kesan garis vertical tersebut menjadi dominan garis 
horizontal karena merupakan ciri khas dari bangunan di kawasan ini.. Hal ini diharapkan dapat 
mengurangi dampak visual terhadap perubahan yang terjadi di Jalan Ijen. 

REFERENSI  

Antariksa. 2004. Pendekatan Sejarah dan Konservasi Perkotaan sebagai Dasar Penataan Kota. 
Jurnal PlanNIT.2 (2): 98-112. 

Antariksa. 2010. Tipologi Wajah Bangunan dan Riasan dalam Arsitektur Kolonial Belanda. 
http://antariksaarticle.blogspot.com. Tanggal akses 3 Januari 2016 

Budiharjo, Eko. 1991. Jati diri Arsitektur Indonesia. Bandung : Alumni 
Brolin, C Brent. 1980. Architecture in Context : fitting new buildings with old. The University of 

Michigan. Van Nostrand Reinhold Comp. 
Hedman R. 1984. Fundamental of Urban Design. Planners Press, American Planning Association. 
Kota Malang. 2004. Peraturan Daerah Nomor  1 Tahun 2004 Tentang Penyelenggaraan Bangunan. 

Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2004 Nomor 1 Seri E. Sekertaris Daerah. Malang 
Pemerintah Kota Malang. 1980. Peraturan Walikota Malang Nomor 83 Tahun 1980 Tentang Kawasan 

Cagar Budaya. Berita Daerah Kota Malang Tahun1980 Nomor 83. Sekertaris Daerah : Kota 
Malang 

Kwanda, Timoticin. Desain Bangunan Baru pada Kawasan Pelestarian di Surabaya. Dimensi 
Arsitektur. 32 (2). 

Nurmala. 2003. Panduan Pelestarian Bangunan Bersejarah di Kawasan Pecinan-Pasar Baru. 
Bandung. Jurnal Teknik. 14 (3). 

Putri, Ragil Y. 2014. Arahan Penataan Fasade Koridor Jalan Basuki Rahmat Kota Malang. Jurnal 
Teknik. 3 (4). 

Ramadanta, Asyra. 2010. Kajian Tipologi dalam Pembentukan Karakter Visual dan Struktur Kawasan. 
Studi Kasus : Kawasan Ijen, Malang. Jurnal SMARTek, 8 (2): 130-142 

Smardon, Richard C. 1979. Prototype Visual Impact Assessment Manual. Research Associate. School 
of Landscape Architecture. State University of New York. College of Environmental Science and 
Forestry. Syracuse : New York . 

Smardon, Richard C., Palmer James E. and Felleman John P. 1986. Foundation for Visual Project 
Analysis. Syracuse : New York. 

Sugiyono, 2015, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, Alfabeta 
Villari, Sergio, 1990, J.N.L.Durand (1760-1834) : Art and Science of Architecture, N.Y. : Rizzoli 

International, New York. 
 
 

 


