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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Kota Bandung merupakan kota metropolitan terbesar di Provinsi Jawa 

Barat dan menjadi ibu kota provinsi tersebut. Kota Bandung terletak sebelah 

tenggara Jakarta sekitar 140 km dan merupakan kota terbesar di wilayah Pulau 

Jawa bagian Selatan yang memiliki julukan „kota kembang‟ karena dalam sudut 

pandang sejarawan nama „kota kembang‟ lebih mengarah kepada kekaguman para 

bangsawan Belanda terhadap gadis-gadis Kota Bandung pada zaman dahulu yang 

kecantikannya di artikan sebagai keindahan kembang atau bunga. Selain „Kota 

Kembang‟ Kota Bandung juga memiliki julukan lain seperti „Parijs Van Java‟ atau 

Parisnya Pulau Jawa karena zaman dahulu di Jalan Braga terdapat banyak took 

yang menjual barang-barang yang diproduksi langsung dari Paris terutama 

pakaian. Sekarnag semakin berkembangnya zaman semakin banyak objek yang 

popular dikalangan masyarakat Bandung dari yang alami sampai buatan, yang 

dapat menarik wisatawan lokal maupun mancanegara untuk berkunjung ke Kota 

Bandung dan menikmati tempat-tempat wisata mulai dari makanan, perbelanjaan, 

tempat rekreasi alam sampai bangunan-bangunan Arsitektural peninggalan pada 

masa penjajahan sebagai sarana edukasi untuk pembelajaran dari salah satu 

sejarah Indonesia di Kota Bandung. 

Selain menjadi tempat pariwisata yang salalu ramai dikunjungi oleh 

wisatawan lokal sampai mancanegara, kota Bandung juga merupakan salau satu 

kota yang menjadi tujuan pembisnis untuk melakukan pertemuan bisnis dengan 

pembisnis lokal ataupun pembisnis mancanegara. Dilihat dari persentase 

wisatawan yang berkunjung ke kota Bandung setiap tahunnya ada peningkatan 

tidak hanya dari kalangan wisatawan tetapi juga dari kalangan pembisnis. 

Sampai perekonomi di kota Bandung semakin tahun semakin meningkat pesat 

karena banyaknya wisatawan dan pembisnis yang memilih kota 
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Bandung sebagai tempat tujuan. Tetapi dilihat dari kebutuhan pembisnis dan 

wisatawan berbanding terbalik dengan sarana yang di butuhkan wisatawan dan 

pembisnis yang dating ke kota Bandung terutama sarana penginapan, ruang aula 

sampai tempat pertemuan bisnis. 

Berdasarkan permasalahan yang ada untuk mengatasi kekurangan dalam 

kebutuhan akan tempat penginapan, ruang aula sampai tempat pertemuan bisnis, 

maka dibutuhkan suatu bangunan yang didalamnya sudah terdapat berbagai 

fasilitas yang memenuhi kebutuhan tersebut seperti bangunan hotel dengan 

klasifikasi berbintang 4. Fasilitas yang dimaksudkan adalah sebagai tuntutan 

kebutuhan pengunjung akan tempat penginapan, ruang aula sampai tempat 

pertemuan bisnis yang dari kualitas fisiknya berupa penampilan bangunan, lokasi 

yang strategis dan didalam bangunan memiliki fasilitas penunjang yang lengkap 

maupun kualitas non fisik terlihat dari kenyamanan, keamanan, memiliki suasana 

yang berbeda dan lain sebagainya. 

Kawasan jalan Jendral Sudirman adalah salah satu jalan arteri primer yang 

terkenal dengan pusat bisnis maupun perdagangan dan jika malam kawasan ini 

juga terkenal dengan wisata kuliner khas Bandung. Karena lokasi kawasan ini 

berada di tengah-tengah kota dengan pusat bisnis maka akan banyak aktifitas yang 

melakukan pertemuan binis antar pembisnis lokal maupun pembisnis 

mancanegara yang ingin melakukan pertemuan bisnis. Maka dari itu tidak hanya 

dibutuhkan tempat wisata kuliner ditengah kota ataupun ruang untuk melakukan 

bisnis tetapi juga sarana penginapan, ruang aula sampai tempat pertemuan bisnis 

agar pengunjung lokal maupun mancanegara yang datang di kota Bandung merasa 

nyaman dengan aktifitasnya. Sebagai salah satu tempat wisata dan berbisnis di 

tengah-tengah kota Bandung di daerah Jawa Barat maka dibutuhkan beberapa 

hotel dengan klasifikasi bintang yang berbeda-beda terutama hotel berbintang 4 

yang memiliki berbagai macam fasilitas, ukuran dan kapasitas kamar. Setiap 

tahunnya persentase dari pengunjung sebagai wisatawan maupun pembisnis 

semakin tinggi tetapi hotel dengan klasifikasi berbintang 4 di kawasan jalan 

Jendral Sudirman masih belum mencukupi kebutuhan wisatawan dan 
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pembisnis untuk tempat mereka tinggal sesaat maupun menggelar acara 

pertemuan bisnis. 

Maka dibutuhkan perancangan hotel bintang 4 di kawasan jalan Jendral 

Sudirman untuk melengkapi kebutuhan wisatawan dan pembisnis untuk menginap 

dan melakukan pertemuan bisnis. Untuk membuat bangunan hotel bintang 4 ini 

terlihat berbeda dengan bangunan hotel lainnya dan membuat minat pengunjung 

wisatawan maupun pembisnis untuk menginap atau menggelar acara pertemuan 

bisnis, maka dalam perencanaan dan perancangan desain bangunan ini harus 

terencana dengan baik agar dapat memberikan perubahan dan tercipta suasana 

yang lebih menarik sehingga dapat meningkatkan daya tarik bagi pengunjung 

wisatawan dan pembisnis yang datang ke kota Bandung, karena perancangan dan 

perencanaan yang terencana juga memegang peran penting dalam menarik minat 

pengunjung. 

 

1.2 Latar Belakang Pemilihan Lokasi 

“UNI-COLOR HOTEL BANDUNG” memiliki visi untuk menjadikan 

Hotel Bintang 4 ini suatu sarana penginapan dan menggelar acara pertemuan 

bisnis dengan bangunan yang memiliki konsep berbeda dengan memberikan ciri, 

kriteria dan karakteristik yang lebih ke arah maskulin tetapi masih nyaman untuk 

dilihat baik secara visual dan dirasa dari indra non-visual oelh pengguna 

bangunan. 

Lokasi yang terpilih untuk proyek ini berada di jalan Jendral Sudirman 

No.289, Cibadak, Astanaanyar, Kota Bandung, Jawa Barat 40241. Dalam 

pemilihan lokasi site diperlukan berbagai pertimbangan dilihat dari aspek 

kebutuhan wisatawan yang datang ke kota Bandung dengan kebutuhan maupun 

keperluan yang akan dilakukan selama mereka berada di kota Bandung. Dari data 

yang didapatkan, kawasan jalan Jendral Sudirman lebih banyak pusat bisnis dan 

perdagangan yang kawasannya memiliki pencapaian akses yang mudah karena 

berada di tengah-tengah kota Bandung. 
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1.3 Tema 

Pada Tugas Akhir ini tema yang diangkat adalah “ARSITEKTUR 

INDUSTRIAL”. Suatu bangunan yang dirancang dengan berbagai macam 

bahan material yang sering terlihat pada bangunan industrial/ pabrik yang lebih 

sering menggunakan bahan-bahan dari baja, beton maupun kayu tetapi material-

material ini tidak ditutupi dengan bahan cat yang berwarna terang tetapi hanya 

terlapisi dengan bahan anti karat, anti rayap dan cat yang berwarna monokrom. 

Latar belakang dipilihnya tema ini adalah karena bangunan sekitar site 

yang lebih banyak berfungsi sebagai pertokoan yang jika terlihat masih seperti 

bangunan arsitektural lama pada masa Belanda, maka dengan ini bangunan hotel 

mencoba menyetarakan dengan bangunan lain disekitarnya agar tidak terlihat 

sangat berbeda. Walaupun pada zaman sekarang yang semakin modern, banyak 

berbagai jenis material dan teknologi yang dapat digunakan tetapi yang terpilih 

adalah “ARSITEKTUR INDUSTRIAL” dikarenakan sudah beberpa tahun 

belakangan Arsitektur Industrial banyak diminati diberbagai Negara termasuk 

Indonesia. Konsep ini memiliki ciri khas yang cenderung kasar dan hampir semua 

bahan material yang digunakan pada interior maupun exterior terexpose langsung 

untuk menunjukan karakternya yang berkaitan dengan dunia industrial yang 

maskulin. Dan juga nama dari bangunan ini yaitu “UNI-COLOR HOTEL 

BANDUNG” memiliki arti tersendiri dari segi bahan material dan warna 

bangunan yang digunakan karena arti dari “UNI-COLOR” dapat menjadi 

diartikan menjadi penggunaan satu warna yang monokrom maupun arti 

monokrom dari bahasa latin. 

 

1.4 Tujuan Dan Misi Proyek 

1.4.1 Tujuan Proyek 

a. Membangun sarana penginapan berupa Hotel Bintang 4 dengan jenis hotel 

bisnis di tengah Kota Bandung. 

b. Memperlihatkan dan menunjukan perbedaan penggunaan material pada 

bangunan hotel di Kota Bandung. 
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c. Mendesain suatu bangunan Hotel Bintang 4 dengan tema Arsitektur 

Industrial yang mengexpose segala material yang digunakan pada 

pengguna bangunan. 

d. Memberikan kesan berbeda dari bangunan yang menggunakan material 

tanpa baju atau expose, seperti pabrik yang materialnya diaplikasikan pada 

bangunan penginapan . 

1.4.2 Misi Proyek 

a. Merancang desain bangunan hotel yang dapat menjadi wajah baru di 

sekitar laingkungan tapak. 

b. Meningkatkan tempat penginapan yang berada di tengah kota dengan jenis 

hotel bisnis. 

c. Merancang sebuah bangunan hotel yang menerapkan Arsitektur Industrial 

dengan penggunaan material seperti beton, logam, baja dan lainnya tanpa 

dilapisi penutup seperti cat dengan warna yang terang. 

d. Memberikan aspek lingkungan pada tapak melalui penanaman vegetasi 

dan peataan landscaping didalam bangunan agar tidak terlihat gersang 

seperti lingkungan disekitarnya sekarang. 

 

1.5 Sarana Proyek 

a. Perencanaan dan perancangan yang tersusun sebagai landasan dasar dari 

konseptual untuk perancangan hotel bintang 4 yang didalamnya terdapat 

fasilitas rekreasi seperti kolam renang, fitness center, steam & sauna, 

concention room, restaurant dan retail yang akan dibangun di kawasan 

jalan Jendral Sudirman No.289, Cibadak, Astanaanyar, Kota Bandung, 

Jawa Barat 40241. 

b. Bangunan hotel yang tidak hanya memberikan fasilitas untuk menginap 

tetapi juga memberikan fasilitas lainnya yang dapat mewadahi aktifitas 

pengunjung yang ingin melakukan urusan binis di kota Bandung. 
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1.6 Permasalahan 

1.6.1 Aspek Lingkungan 

a. Adanya bangunan baru yang dapat digunakan untuk pembisnis maupun 

wisatawan yang didalamnya memfasilitasi penginapan, ruang aula sampai 

tempat pertemuan bisnis akan memiliki dampak 

b. tersendiri kepada lingkungan terutama aksesibilitas kendaraan dan lalu 

lintas yang kemungkinan dapat menimbulkan kemacetan. 

c. Kendaraan yang ingin masuk ke dalam bangunan tapak tidak boleh 

menjadi permasalahan terhadap sirkulasi kendaraan lain di luar tapak yang 

akan menimbulkan kemacetan yang panjang karena pada jalan Jendral 

Sudirman hanya dapat dilalui oleh kendaraan satu arah. 

1.6.2 Aspek Ruang 

a. Penempatan masa bangunan pada tapak. 

b. Pembagian zoning Front Of The House (FOH) dan Bacak Of The House 

(BOH). 

c. Mengukuti kebutuhan besaran ruang yang sesuai dengan standarisasi 

bangunan hotel bintang 4 di dalam program ruang. 

1.6.3 Aspek Sirkulasi 

a. Membuat 2 jalur sirkulasi kendaraan yang berbeda untuk pengunjung dan 

servis loading dock. 

b. Aksesibilitas untuk pejalan kaki di bedakan dengan aksesibilitas kendaraan 

beroda 2 atau 4, karena akan berpengaruh terhadap sirkulasi di dalam 

tapak. 

1.6.4 Aspek Arsitektur 

a. Penempatan ruang yang berkaitan dengan pengunjung yang menginap dan 

tidak menginap di dalam bangunan. 

b. Merancang bangunan dengan memperhatikan material industrial yang 

akan di aplikasikan di dalam maupun di luar bangunan. 

c. Kebutuhan ruang dan struktur organisasi yang disusun dengan cermat agar 

berfungsi dengan baik menurut kegiatan dan fungsi ruang didalamnya. 
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1.6.5 Aspek Utilitas 

a. Pengkondisian udara dan pencahacayaan yang baik untuk memberikan 

kenyamanan terhadap pengguna bangunan. 

b. Pemilihan bahan material dan warna monokrom yang sesuai dengan 

peletakan furniture atau material dari bangunannya sendiri. 

c. Material dan warna yang digunakan diharapkan dapat mengekspresikan 

bangunan sebagai bangunan hotel bintang 4. 

 

1.7 Deskripsi Proyek 

a. Data Tapak 

Nama Proyek : Uni-Color Hotel Bandung 

Sifat Proyek : Semi Fiktif 

Pemilik : Enterprenature/ Pengusaha 

Sumber Dana : Pribadi 

Lokasi   : Jl. Jendral Sudirman No.289, Cibadak, Astanaanyar, 

  Kota Bandung, Jawa Barat 40241 

Luas Proyek : 6000 m
2 

b. Aksesibilitas Site 

Arah Utara : Paskal dan Pasar Ciroyom 

Arah Barat :  Jl. Jamaika 

Arah Selatan : Cibadak dan Tegalega 

Arah Timur : Alun-alun dan Pasar Baru 

 

1.8 Metoda Perancangan 

1.8.1 Pengumpulan Teori Dan Data Lapangan 

a. Studi Literatur 

Proses pengumpulan studi literatur dan teori yang berkaitan dengan 

pembahasan yang sama dengan materi yang dibutuhkan. 

b. Studi Lapangan 

 Melakukan survei langsung ke lokasi site untuk mengetahui kondisi di 

sekitar site dan di dalam site. 
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 Melakukan survei pengamatan terhadap bangunan yang memiliki 

fungsi yang sama yaitu hotel bintang 4. 

c. Wawancara Dengan Pihak Terkait 

Melakukan wawancara dengan pihak yang bekerja di bagian perhotelan. 

1.8.2 Pengolahan Data 

Data yang sudah terkumpul dilakukan pengolahan sesuai dengan bahasan untuk 

mempermuda proses analisis selanjutnya. 

1.8.3 Analisis Permasalahan 

Dari ata yang didapatkan selama melakukan studi lapangan dan studi literature 

digabungkan untuk menjadi acuan dalam proses menganalisis. 

1.8.4 Proses Perancangan 

Hasil dari proses analisis yang didapatkan dan diaplikasikan ke dalam desain 

bangunan. 
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1.9 Skema Pemikiran 
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PROYEK 

PERENC

ANAAN 

Dibutuhkan perancangan hotel bintang 4 di kawasan jalan Jendral Sudirman untuk melengkapi kebutuhan 

wisatawan dan pembisnis untuk menginap dan melakukan pertemuan bisnis. Untuk membuat bangunan hotel 

bintang 4 ini terlihat berbeda dengan bangunan hotel lainnya dan membuat minat pengunjung wisatawan maupun 

pembisnis untuk menginap atau menggelar acara pertemuan bisnis, maka dalam perencanaan dan perancangan 

desain bangunan ini harus terencana dengan baik agar dapat memberikan perubahan dan tercipta suasana yang 

lebih menarik sehingga dapat meningkatkan daya tarik bagi pengunjung wisatawan dan pembisnis yang datang ke 

kota Bandung, karena perancangan dan perencanaan yang terencana juga memegang peran penting dalam menarik 

minat pengunjung. 

Pembagian zoning 

Front Of The House 

(FOH) dan Bacak Of 

The House (BOH). 

Merancang bangunan dengan 

memperhatikan material industrial 

yang akan di aplikasikan di dalam 

maupun di luar bangunan. 

Material dan warna yang 

digunakan diharapkan dapat 

mengekspresikan bangunan 

sebagai bangunan hotel bintang 4. 

Membangun sarana 

penginapan berupa Hotel 

Bintang 4 dengan jenis 

hotel bisnis di tengah Kota 

Bandung. 

Mendesain suatu bangunan Hotel 

Bintang 4 dengan tema Arsitektur 

Industrial yang mengexpose 

segala material yang digunakan 

pada bangunan. 

Memperlihatkan dan menunjukan 

perbedaan penggunaan material 

pada bangunan hotel di Kota 

Bandung. 

 

Merancang desain bangunan 

hotel yang dapat menjadi 

wajah baru di sekitar 

laingkungan tapak. 

Meningkatkan tempat 

penginapan yang berada di 

tengah kota dengan jenis hotel 

bisnis. 

Merancang sebuah bangunan hotel 

yang menerapkan Arsitektur 

Industrial dengan penggunaan 

material terexpose. 

 

Studi Literatur 

Konsep Industrial Style Pada Desain Uni-Color Hotel Di Bandung 

Studi Banding Survei Teori 

Persyaratan 

Ruang 
Kebutuhan 

Ruang 

Alur 

Aktifitas 

Kondisi 

Site 
Regulasi Pengolahan 

Data 

Konsep Industrial Style Pada Desain Uni-Color Hotel Di Bandung 

Konsep 

Bangunan 

Konsep 

Tapak 

Konsep 

Interior 

Konsep 

Struktur 

Konsep 

Utilitas 

Plaminary Design 

Design Development 

Laporan Perancangan Gambar Kerja Maket Poster 

Bagan 1.1 Skema Pemikiran 
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1.10  Skematika Pembahasan 

Metoda penulisan laporan perancangan tugas akhir ini dibagi menjadi 

beberapa bab dengan masing-masing bab membahas bagian tertentu dari 

keseluruhan isi laporan berdasarkan jenis materinya. Adapun pembagiannya yaitu 

sebagai berikut: 

BAB 1 : PENDAHULUAN 

Menguraikan mengenai latar belakang utama, latar belakang pemilihan 

lokasi, tema, tujaun & misi proyek, sarana proyek, permasalahan, deskripsi 

proyek, metoda perancangan, skema pemikiran dan skematika pembahasan yang 

akan diuraikan. 

BAB II: TINJAUAN UMUM 

Menguraikan mengenai pengertian, fungsi dan tujuan pembangunan hotel 

bintang 4 di kota bandung. 

BAB III : STUDI BANDING, PROGRAM PERENCANAAN AKTIFITAS 

RUANG DAN KELAYAKAN 

Menguraikan hasil mengenai studi komparatif terhadap proyek dan tema 

yang dipilih dan penjelasan mengenai studi kualitatif, kuantitatif pada bangunan 

dan kelayakan wisatawan. 

BAB IV : ANALISIS TAPAK DAN KONSEP PERENCANAAN 

Penjelasan mengenai tinjauan kawasan perencanaan proyek meliputi deskripsi 

proyek, tinjauan lokasi, kondisi lingkungan, analisa tapak dan penjelasan 

mengenai elaborasi tema, konsep arsitektur, konsep tapak, konsep ruang dalam 

pada bangunan, konsep bentuk bangunan, konsep keteknikan dan konsep utilitas 

bangunan. 

BAB V : PERKIRAAN BIAYA PROYEK DAN METODA MEMBANGUN 

Penjelasan mengenai perkiraan besarnya biaya yang akan dikeluarkan 

untuk melaksanakan proyek serta pendapatan yang diterima dan lamanya waktu 

modal akan kembali dan metoda membangun. 

  


