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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Proyek 

Desain proyek hotel bintang empat diharapkan menjadi salah satu hotel yang 

di kenal di kota Bandung, baik oleh masyarakat maupun tourist atau pelancong yang 

berwisata ke kota Bandung, Desain hotel bintang empat di rancang secara menarik, 

estetis, dan mampu menarik perhatian pengunjung untuk datang dan singgah. 

(Lantai Gambar 1.1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2 Tujuan 

Tujuan dari perencanaan serta perancangan Sorscha City Hotel adalah 

tersedianya fasilitas tempat tinggal sementara bagi para pendatang baik untuk 

kepentingan wisata maupun kepentingan lain seperti bisnis, kantor dan sebagainya 

sesuai dengan ketentuan hotel bintang empat, Menambah pendapatan dan 

peningkatan ekonomi di kota Bandung, dan Menambah daya tarik wisata kota 

Bandung dengan desain bangunan fungsional dan estetik, serta Mengembangkan 

pembangunan daerah wisata di kota Bandung.

Gambar 1. 1 Latar belakang 
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1.3 Misi Proyek 

a. Merancang hotel bintang empat yang estetis 

b. Membangun hotel bintang empat yang menjadi icon baru dari Kota 

Bandung. 

c.  Menciptakan fungsi-fungsi ruang yang maksimal di dalam bangunan hotel 

bintang empat di kota Bandung, agar para pengunjung dan wisatawan hotel 

dapat menikmati ruang-ruang dan fasilitas yang lengkap dan menarik. 

d. Merencanakan pembangunan hotel bintang empat di kota Bandung sesuai 

dengan regulasi yang dikeluarkan pemerintah, khususnya regulasi yang 

sesuai dengan lokasi yang akan di tentukan. 

e. Memperhatikan segala kebijakan pemerintah terkait pembangunan hotel 

bintang empat di kota Bandung sehingga proses perancangan ini dapat 

berkesinambungan dengan rencana-rencana pemerintah tersebut. 

1.4 Permasalahan Arsitektural 

a. Aspek Perancangan 

a. Desain proyek hotel bintang empat diharapkan menjadi salah satu hotel 

yang di kenal di kota Bandung, baik oleh masyarakat maupun tourist 

atau pelancong yang berwisata ke kota Bandung 

b. Mampu merancang eksterior maupun interior yang baik dan nyaman 

secara arsitektur kontemporer dengan prinsip sustainable pada material 

bangunan. 

c. Mampu membuat suasa tersendiri atau lansekap yang menarik dan 

memiliki hubungan yang harmonis antara ruang luar dan dalam dan 

menciptakan suasana lansekap pada dalam ruangan “in Between” 

sebagai salah satu daya tarik. 

d. Rancangan bangunan hotel bintang empat yang mampu 

memaksimalkan dan memfasilitasi pengunjung. 

e. Visualisasi yang baik dan estetis sesuai dengan arsitektur kontemporer 

dengan prinsip material sustainable untuk bangunan hotel bintang 

empat.  
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b. Aspek Fasad 

Pintu masuk bangunan pada sebuah hotel perlu dirancang sebagai daya tarik 

cukup menonjol sehingga mudah dikenali oleh pengunjung, Material 

(sustainable) bangunan selain dapat membentuk image bangunan juga 

berpengaruh terhadap nilai ekonomi bangunan, Warna bangunan yang menjadi 

daya Tarik, Bukaan yang tepat sesuai kebutuhan, memaksimalkan cahaya dan 

udara yang masuk ke bangunan serta menjadi salah satu nilai estetika, serta 

Elemen lanskap softcase hardcase yang di disain menarik sesuai dengan konsep 

arsitektur kontemporer. 

c. Aspek Bangunan (Fisik), Struktural 

Memiliki struktur yang dapat mendukung rancangan bangunan, Memiliki 

strukur dan konstruksi yang aman serta sesuai, Pemilihan material struktur yang 

baik dan tepat untuk hotel bintang empat, serta Modul struktur yang sesuai 

pengaturannya dengan rancangan. 

d. Aspek Lingkungan & Tapak 

a. Mampu di rancang sesuai dengan lingkungan di kota Bandung. 

b. Merancang bangunan dengan menyikapi potensi dan kendala yang ada 

pada site. 

c. Penggunaan material yang tidak menimbulkan dampak negatif terhadap 

lingkungan (alam). 

d. Penyediaan sistem utilitas yang tidak merusak lingkungan. 

e. Desain landscape yang baik dan mampu mendukung nilai estetika 

bangunan. 

f. Kebutuhan parkir adalah hal yang harus diperhatikan, jangan sampai 

mengganggu lingkungan sekitar dan mengakibatkan kemacetan karena 

site berada pada kota yang notabene adalah daerah yang sering terjadi 

macet. 

g. Dampak terhadap lingkungan, perkerasan di usahakan seminimal 

mungkin dan memanfaatkan vegetasi eksisting dalam site untuk 

medukung penyerapan air alami. 
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1.5 Ruang Lingkup Proyek 

a. Pengguna bangunan 

 Pengelola adalah pegawai yang bekerja untuk mengurusi masalah 

admnistrasi.  

 Pegawai adalah pekerja yang menjalankan tugas tugas dari pengelola. 

 Pengunjung Kota Bandung adalah masyarakat Kota Bandung. 

 Pengunjung Luar Kota adalah masyarakat luar Kota Bandung. 

b. Aktifitas dalam bangunan. (Lihat Tabel 1.1) 

 

Tabel 1. 1 Aktivitas dalam bangunan 
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1.6 Skema Pemikiran 

  

Gambar 1. 2 Skema pemikiran 
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1.7  Metoda Pengumpulan Data 

Berdasarkan persoalan diatas maka metoda pendekatan perancangan yang akan 

dilakukan adalah : 

a. Memahami standar kelayakan bangunan hotel bintang empat. 

b. Mengolah massa dengan metoda transformasi yang tepat untuk menciptakan 

bangunan yang menarik dengan memperhatikan standard sesuai dengan 

ketentuan. 

c. Membangun hotel bintang empat dengan penerapan struktur yang tepat 

dengan fungsi bangunan. 

d. Mengetahui kelebihan dan kekurangan tapak dan lingkungan sekitar sehingga 

dapat menemukan solusi yang tepat dalam merancang. 

e. Pengumpulan data yang dilakukan meliputi data primer dan sekunder dengan 

cara: 

a. Data primer. 

 Observasi lapangan. 

 Studi banding dengan bangunan yang memiliki kesamaan fungsi sebagai 

referensi dalam merancang. 

b. Data sekunder 

 Pengumpulan data sekunder dengan cara mempelajari literatur yang 

dapat membantu proses perancangan. 

 

1.8 Sistematika Laporan 

BAB I PENDAHULUAN 

Berisi tentang pendahuluan, alasan mengapa proyek ini diadakan, tujuan 

proyek, misi proyek, identifikasi masalah, dan ruang lingkup proyek. 

 

BAB II TINJAUAN TEORI DAN STUDI BANDING 

Berisi tentang penerapan tema, teori-teori terkait gaya arsitektur kontemporer 

dan data studi banding ke bangunan sejenis. 
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BAB III ANALISIS DAN PROGRAM PERENCANAAN 

Berisi tentang analisis terkait dengan tapak dan program perencanaan untuk 

persiapan merancang yaitu kebutuhan ruang, flow activity, dan organisasi 

ruang. 

 

BAB IV KONSEP PERANCANGAN 

Berisi tentang konsep perancangan hotel bintang empat termasuk penerapan 

tema, konsep aksesibilitas, konsep zoning tapak, konsep zoning bangunan, 

konsep struktur, dan konsep utilitas. 

 

BAB V RANCANGAN BANGUNAN 

Berisi tentang rancangan perkiraan biaya dan pendapatan, dan metoda 

membangun.


