BAB 2
TINJAUAN TEORI DAN STUDI BANDING
2.1 Tinjauan Teori
Tinjauan teori merupakan landasan yang dijadikan pegangan dalam penulisan
Laporan tugas akhir ini.
2.1.1 Definisi Hotel
Menurut Kementerian Perhubungan, definisi atau pengertian hotel adalah
suatu bentuk akomodasi yang dikelola secara komersial, disediakan bagi setiap
orang untuk memperoleh pelayanan penginapan berikut makan dan minum
(SK.MenHub. No. PM10/PW.391/PHB-77)
Sistem klasifikasi hotel di dunia memiliki perbedaan antara satu negara
dengan negara lain. Klasifikasi hotel di Indonesia sama dengan yang diterapkan di
beberapa negara seperti Prancis, Spanyol, negara-negara di Afrika dan kebanyakan
negara-negara di Asia. Klasifikasi hotel Indonesia mengacu pada SK. Menteri
Perhubungan No. 10.301/Phb-77, dimana klasifikasi hotel diterapkan berdasarkan
penilaian:


Jumlah kamar yang tersedia



Fasilitas yang tersedia



Peralatan yang digunakan



Mutu pelayanan yang dimiliki
Hotel bintang empat memiliki minimal 50 buah kamar dengan 40

kamar/double/standard dan 7 kamar tunggal/standard dan 3 suite room. Luas
minimal 20 m2 untuk kamar tunggal/standard, 24 m2 untuk kamar double/standard
dan 48m2 untuk suite room.(SK. Mehub No. 10.301/Phb-77).
2.1.2 Karakteristik Hotel
Hotel adalah suatu bentuk akomodasi yang dikelola secara komersial,
disediakan bagi setiap orang untuk memperoleh pelayanan dan penginapan berikut
makanan dan minuman man (SK.MenHub. No. PM10 W.391/PHB-77)

12

13

1.

Hotel adalah suatu usaha akomodasi komersial akomodasi komersial

2.

Hotel harus dibuka untuk umum

3.

Hotel harus memiliki suatu sistem pelayanan Hotel harus memiliki suatu

sistem pelayanan
Sedangkan Keputusan Menteri SK 241/H/70 Thn/1970 menyatakan :
Hotel adalah perusahaan yang memberikan layanan jasa dalam bentuk
penginapan atau akomodasi serta menyediakan hidangan dan fasilitas lainnya untuk
umum yang memenuhi syarat-syarat comfort, privacy dan bertujuan komersional.
Berikut ini Jenis Hotel Berdasarkan lokasinya menurut Marlina Endy dalam
bukunya Panduan Perancangan Bangunan Komersial (2008) :
•

City Hotel
Hotel yang terletak di pusat kota dan biasanya menampung tamu yang

bertujuan bisnis atau dinas. Sasaran konsumen dari hotel ini adalah tamu pebisnis
atau urusan dinas, lokasi yang dipilh sebaiknya mendekati kantor-kantor atau area
bisnis di kota tersebut.
•

Down Town Hotel
Hotel yang berlokasi di dekat perdagangan dan perbelanjaan. Sasaran

konsumen dari hotel ini adalah pengunjung yang ingin berwisata belanja ataupun
menjalin relasi dagang. Kadang hotel ini dibangun brgbung dengan suatu fasilits
perbelanjaan agar dapat saling memberikan keuntungan.
•

Suburban Hotel/ Motel
Hotel yang berlokasi di pinggir kota. Sasaran konsumen dari hotel ini adalah

tamu yang menginap dengan waktu pendek dan merupakan fasilitas transit
masyarakat yang sedang melakukan perjalanan.
•

Resort Hotel
Hotel yang dibangun di tempat-tempat wisata. Tujuan pembangunan hotel ini

adalah sebagai fasilitas akomodasi dari suatu aktivitas wisata.
Berdasarkan SK Menparpostel RI No. PM/PW 301/PHB-77 hotel dibagi
menjadi beberapa macam, diantaranya :


Hotel berbintang 1 (satu)



Hotel berbintang 2 (dua)\
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Hotel berbintang 3 (tiga)



Hotel berbintang 4 (empat)



Hotel berbintang 5 (lima)
Hotel juga sangat berperan penting bagi wisatawan asing maupun domestik

yang sedang mengadakan kegiatan atau hanya sekedar berlibur.Aktifitas yang
terdapat di Hotel Bintang 4 dapat dibagi kedalam dua kelompok:
a.

Aktifitas primer
Tujuan setiap orang menuju ke Hotel yaitu untuk beristirahat, berwisata
maupun berbisnis. Kegiatan yang pasti dilakukan dan merupakan kegiatan
yang dominan adalah menginap, check in/ check out di ruangan resepsionis,
menunggu di lobby hotel, duduk-duduk di lounge , mengadakan rapat di
meeting room kemudian beristirahat di kamar hotel. Selain

pengunjung,

pengguna lain seperti staff hotel dan karyawannya juga memiliki aktifitas yang
selalu dilakukan atau rutin, seperti mengelola dan juga ada staff restoran yang
memiliki kegiatan diantaranya adalah memasak, melayani tamu restoran hotel
kemudian aktifitas bongkar muat barang.
b.

Aktifitas sekunder
Kegiatan sekunder pengunjung hotel diantaranya adalah, berekreasi di sarana
rekreasi yang disediakan oleh hotel, seperti taman, kolam renang maupun
fasilitas relaksasi spa dan sebagainya. Fasilitas bisnis disediakan meeting room
untuk kegiatan pertemuan formal, untuk aktifitas sekunder lainnya adalah
pengunjung dapat melakukan seperti aktifitas makan dan minum di restoran
hotel. Sama seperti pengunjung, dan karyawannya juga memiliki aktifitas
berbeda di waktu jam istirahat, seperti ke toilet, beribadah, dan makan.
Disediakan ruangan yang mewadahi aktifitas tersebut diantaranya adalah
mushala, toilet dan pantry.

2.1.3 Fasiltas Hotel
Menurut keputusan direktorat Jendral Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi no
22/U/VI/1978 tanggal 12 Juni 1978 (Endar Sri, 1996 : 9) Hotel bintang 4 ini
mempunyai kondisi sebagai berikut :
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a. Umum
 Unsur dekorasi Indonesia tercermin di lobby, restoran, kamar tidur, dan function
room
b. Bar
 Apabila berupa ruang tertutup maka harus dilengkapi dengan pengatur udara
mekanik (AC) dengan suhu 240 C
 Lebar ruang kerja bartender setidaknya 1 m
c. . Ruang fungsional
 Minimum terdapat 1 buah pintu masuk yang terpisah dari lobby dengan
kapasitas minimum 2,5 kali jumlah kamar
 Dilengkapi dengan toilet apabila tidak satu lantai dengan lobby
 Terdapat pre function room
d. Bedroom
 Mempunyai minimum 50 kamar standar dengan luasan 24 m2/kamar
 Mempunyai minimum 3 kamar suite, dengan luasan minimum 48 m2/kamar
 Tinggi minimum 2,6 m tiap lantai
 Dilengkapi dengan pengatur suhu kamar di dalam bedroom
e. Dining room
 Mempunyai minimum 2 buah dining room, salah satunya berupa coffee shop
 Bar mempunyai minimum 2 buah dining room, salah satunya berupa coffee shop
f. Lobby
 Mempunyai luasan minimum 100 m2
 Terdapat 2 toilet umum untuk pria dan 3 toilet umum untuk wanita dengan
perlengkapannya
f. Drug store
 Minimum terdapat drugstore, bank, money changer, biro perjalanan, air line
agent, souvenir shop, perkantoran, butik dan salon.
 Tersedia poliklinik
 Tersedia paramedisSarana rekreasi dan olah raga
g. Utilitas Penunjang

.
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 Terdapat transportasi vertikal mekanis
 Ketersediaan air bersih minimum 500 liter/orang/hari
 Dilengkapi dengan instalasi air panas/dingin
 Dilengkapi dengan telepon lokal dan interlokal
 Tersedia PABX
 Dilengkapi dengan sentral video/TV, radio, paging,

transportasi

vertikal mekanis
 Ketersediaan air bersih minimum 700 liter/orang/hari
 Dilengkapi dengan instalasi air panas/dingin
Menurut Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Republik
Indonesia Tentang Standar Usaha Hotel kriteria mutlak dan kriteria tidak mutlak
standar usaha hotel adalah seperti yang dapat dilihat pada tabel 2.1, tabel 2.2, tabel
2.3, tabel 2.4, dan tabel 2.5 :
Tabel 2. 1 Kriteria Mutlak Dan Kriteria Tidak Mutlak Standar Usaha Hotel

(Sumber: Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia)
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Tabel 2. 2 Kriteria Mutlak Dan Kriteria Tidak Mutlak Standar Usaha Hotel

(Sumber: Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia)

Tabel 2. 3 Kriteria Mutlak Dan Kriteria Tidak Mutlak Standar Usaha Hotel

(Sumber: Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia)
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Tabel 2. 4 Kriteria Mutlak Dan Kriteria Tidak Mutlak Standar Usaha Hotel

(Sumber: Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia)
Tabel 2. 5 Kriteria Mutlak Dan Kriteria Tidak Mutlak Standar Usaha Hotel

(Sumber: Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia)

2.1.4 Perkembangan Tingkat Penghuni Kamar Hotel di Jawa Barat
Tingkat Penghunian Kamar (TPK) Hotel di Jawa Barat pada November 2018
mencapai 60,30 persen, naik 3,67 poin dibandingkan TPK Oktober 2018 yang
mencapai 56,63 persen. Baik TPK hotel bintang maupun nonbintang mengalami
peningkatan. TPK hotel bintang pada November 2018 sebesar 66,14 persen, naik
3,92 poin dibandingkan TPK Oktober

2018 yang mencapai 62,22 persen.
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Sementara TPK

hotel

nonbintang mencapai 30,82 persen, naik 0,62

poin

dibandingkan Oktober 2018 yang mencapai 30,20 persen. Selama periode
November 2017 hingga November 2018 TPK kelompok hotel bintang selalu lebih
tinggi dari TPK hotel non bintang pada gambar 2.1
Tingkat penghunian kamar hotel bintang pada November 2018 mengalami
peningkatan dibandingkan Oktober 2018. Peningkatan terjadi pada TPK hotel
bintang 1, bintang 3, bintang 4 dan bintang 5, sedangkan TPK hotel bintang 2
mengalami penurunan dapat dilihat pada Tabel 2.6

Gambar 2. 1 Perkembangan TPK Hotel Bintang dan Non Bintang
(Sumber : Badan Pusat Statistik Jawa Barat)
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Tabel 2. 6 Tingkat penghuni Kamar Hotel (TPK) Menurut Klasifikasi Bintang

(Sumber : Badan Pusat Statistik Jawa Barat)

Tabel 2. 7 Banyaknya Wisatawan Mancanegara Yang Berkunjung Ke Jawa Barat

(Sumber : Badan Pusat Statistik Jawa Barat)

Gambar 2. 2 Kunjungan Wisman Menurut Asal Negara
(Sumber : Badan Pusat Statistik Jawa Barat)
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Tabel 2. 8 Tingkat Penghunian Kamar Hotel

(Sumber : Badan Pusat Statistik Propinsi Jawa Barat No. 03/01/32/Th. XXI, 2 Januari 2019)

Tabel 2. 9 Jumlah Hotel Berbintang Di Kota Bandung

(Sumber : Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kota Bandung)

2.2 Studi Banding
2.2.1 Park Royal Hotel Singapore
•

Arsitek

:WOHA

•

Lokasi

:Singapore 058289, Singapore

•

Kategori

:Hotel

•

Luas

:29811.0 m2

•

Tahun Proyek

:2013

Parkroyal menempati site yang berbentuk memanjang dan sempit di ujung
barat kawasan pusat bisnis, antara Hong Lim Park dan blok apartemen HDB di
Chinatown, dan menghadap ke distrik ruko bersejarah antara taman dan Sungai
Singapura. Dengan demikian pembangunan dapat merespon banyak lingkungan
yang terpisah dan berbeda, ia dapat menyediakan koneksi publik antara zona-zona
tersebut, dan karena bangunan akan sangat terlihat seperti pada gambar 2.3. Arsitek
tidak memerhatikan skyline Singapura modern, sehingga akhirnya kota ini
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memiliki urban landmark yang unik dan ekspresif yang menafsirkan dan
memperkuat kembali lokasinya.

Gambar 2.3 Balkon Park Hotel
(Sumber: https://www.archdaily.com/363164/parkroyal-on-pickering-woha-2,
diakses 28 Februari 2019)

Hotel ini tampil secara jelas sebagai bangunan publik. Terdapat Sky-Garden
yang besar dengan bentuk dinamis, ditanami tanaman tropis, pohon kamboja dan
palem, kantilever ini berada pada setiap empat lantai di antara blok kamar. tower
dua belas lantai membentuk denah huruf E seperti yang terlihat pada gambar 2.4
terletak di atas dek kolam renang terbuka untuk semua elemen dari podium lima
lantai, sehingga semua kamar tamu menghadap ke utara ke taman dan skygarden,
sementara servis dan koridor penghubung eksternal ditempatkan di tampak bagian
selatan. Karena konsep hotel ini adalah'self shaded’- dengan diberikan
pembayangan alami oleh sky garden maka hotel ini terlindungi dari matahari pagi
dan sore dengan gedung-gedung yang berdampingan, kamar-kamar dapat
sepenuhnya berlapis kaca (dengan kaca emisivitas rendah).
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Gambar 2.4 Park Hotel
(Sumber: https://www.archdaily.com/363164/parkroyal-on-pickering-woha-2,
diakses 28 Februari 2019)

2.2.2 Learning Hub at Nanyang Technological University (NTU)
Arsitek

: Heatherwick Studio

Lokasi

: Nanyang Technological University, Singapore

Luas

: 14000.0 m2

Tahun Proyek : 2015
Konsep dari arsitek yang merancang Nanyang University yaitu mengusulkan
sebuah bangunan dengan menata ulang dan mendefinisikan ulang tipologi standar
sebuah bangunan pendidikan, yang didefinisikan oleh studio sebagai 'koridor tanpa
ujung.

Gambar 2.5 Persepektif Eskterior NUS
(Sumber: https://www.archdaily.com/912021/nus-school-of-design-and-environment-seriearchitects-plus-multiply-architects-plus-surbana-jurong, diakses 28 Januari 2019)

Bangunan ini terdiri dari 56 ruang tutorial di dalam tower yang saling terkait
yang mengelilingi atrium. Meskipun tower dilapisi beton, bentuknya jelas organik.
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Hampir tidak ada garis lurus di seluruh bangunan, membuatnya terasa lebih seperti
sesuatu yang telah berkembang secara alami seperti yang ditujukkan pada gambar
2.5 . Bangunan terbuka dan atrium permeabel menggunakan ventilasi alami,
memaksimalkan sirkulasi udara di sekitar menara ruang tutorial dan memungkinkan
siswa untuk merasa sedingin mungkin. Setiap ruang didinginkan menggunakan
konveksi sunyi, sehingga dapat menghilangkan kebutuhan akan kipas pendingin
udara yang berenergi. Gedung Learning Hub dianugerahi status Green Mark
Platinum oleh Building and Construction Authority (BCA).
Panel fasad melengkung didesain dengan pola horizontal yang unik, dengan
sepuluh cetakan silikon yang disesuaikan dengan biaya, untuk menciptakan tekstur
tiga dimensi yang kompleks. Dengan suhu sepanjang tahun di Singapura antara 25
° C dan 31 ° C, penting untuk menjaga kenyamanan siswa sambil mencapai
penggunaan energi yang berkelanjutan, seperti pada gambar 2.6.

Gambar 2. 6 Perspektif Eksterior NUS
(Sumber: https://www.archdaily.com/912021/nus-school-of-design-and-environment-seriearchitects-plus-multiply-architects-plus-surbana-jurong, diakses 28 Januari 2019)
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2.2.3 Hotel Sensa Cihampelas

Gambar 2.7 Sensa Hotel
(Sumber: https://sensahotel.com/, diakses 28 Februari 2019)

Hotel Sensa mulai dibangun tahun 2008 silam dan beroperasi dua tahun
kemudian. Hotel ini dirancang oleh arsitek Budiman Hoolan. "Bentuknya berbeda
dari yang pernah ada. Ini merupakan curve hotel, tanpa sudut" Rancangan Hotel
Sensa mengimbangi bentuk Ciwalk yang dirancang arsitek Fauzan yang
menonjolkan konsep mal terbuka. Hotel ini memiliki 128 kamar. Hotel Sensa
dibangun atas permintaan Handoko Subali, yang juga pemilik perusahaan Tas
Elizabeth. Setelah Ciwalk dibuka tahun 2006. Bentuk bangunan ini memiliki
bentuk lengkung dan dinamis seperti yang ditunjukkan pada gambar 2.8.

Gambar 2.8 Sensa Hotel
(Sumber:https://www.beritasatu.com/destinasi/308795-sensa-hotel-bandung-hotel-trendi-dengansentuhan-futuristik-di-lokasi-asyik.html, diakses 28 Januari 2019)

