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BAB 2 

TINJAUAN UMUM 

 

2.1 Tinjauan Mengenai Hotel Bintang 4 

2.1 Pengertian Judul 

“Konsep Industrial Style Pada Desain Uni-Color Hotel Bandung” 

Konsep : Rancangan atau buram surat dan sebagainya; 2 ide atau 

pengertian yang diabstrakkan dari peristiwa konkret: satu istilah dapat 

mengandung dua -- yang berbeda; 3 Ling gambaran mental dari objek, proses, 

atau apa pun yang ada di luar bahasa, yang digunakan oleh akal budi untuk 

memahami hal-hal lainmengonsep/me·ngon·sep/ v membuat konsep (rancangan) 

https://kbbi.kemdikbud.go.id/ 

Industrial : Kegiatan memproses atau mengolah barang dengan menggunakan 

sarana dan peralatan, misalnya mesin; konstruksi industri yang berhubungan 

dengan rancang bangun (bangunan, gedung, dan sebagainya) 

https://kbbi.kemdikbud.go.id/ 

Uni-Color : Lukisan atau reproduksi yang berwarna tunggal atau satu warna 

yang tidak terang. https://kbbi.kemdikbud.go.id/ 

Hotel : Bangunan berkamar banyak yang disewakan sebagai tempat untuk 

menginap dan tempat makan orang yang sedang dalam perjalanan; bentuk 

akomodasi yang dikelola secara komersial, disediakan bagi setiap orang untuk 

memperoleh pelayanan, penginapan, makan dan minum 

https://kbbi.kemdikbud.go.id/ 

Bandung : Nama salah satu kota yang terletak di Jawa Barat dan menjadi Ibu 

Kota Jawa Barat. 
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Dari penegrtian judul yang didapatkan dapat diartikan bahwa “Konsep 

Industrial Style Pada Desain Uni-Color Hotel Bandung” adalah suatu 

bangunan dengan fungsi sebagai tempat persinggahan sesaat sebagai tempat 

penginapan yang didalamnya terdapat beberapa fasilitas yang memenuhi 

kebutuhan pengunjung wisatawan maupun pembisnis yang berasal dari 

mancanegara dan lokal. 

 

2.2 Definisi Fungsi 

a. WHAT 

 Bangunan yang didalamnya dapat digunakan untuk mengakomondasi 

wisatawan yang berkunjung ke kota Bandung. 

 Bangunan yang menyediakan tempat untuk melakukan berbagai acara 

dari pernikahan, seminar, meeting dan lain sebagainya. 

 Bangunan yang dapat dikunjungi oleh pengunjung yang hanya ingin 

menikmati fasilitas yang ada pada bangunan. 

 Bangunan yang memiliki tingkat keamanan dari sistem utilitas 

kebakaran yang baik. 

b. WHO 

 Yang menjadi target utama adalah wisatawan dan pembisnis lokal 

maupun mancanegara yang datang ke kota Bandung untuk berwisata 

maupun melakukan urusan bisnis dan membutuhkan temapt menginap. 

 Masyarakat sekitar site yang ingin menikmati fasilitas bangunan. 

 Pemerintah daerah atau karyawan kantor yang dekat dengan lokasi site 

untuk mengadakan pertemuan bisnis, concension dan exhibition. 
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c. WHERE 

 Lokasi site berada di kawasan jalan Jendral Sudirman No.289, Cibadak, 

Astanaanyar, Kota Bandung, Jawa Barat 40241, Indonesia. 

 Jalan Jendral Sudirman termasuk kedalam jalan arteri di tengah-tengah 

kota Bandung. 

 Site berada di kawasan yang padat oleh bangunan komersial dan sedikit 

pemukiman penduduk. 

d. WHEN 

 Setiap tahunnya presentase kunjungan wisatawan dan pembisnis 

semakin meningkat di kota Bandung, maka akan bertambah pula 

kebutuhan tempat akomondasi seperti penginapan yang didalamnya 

sudah terlengkapi dengan berbagai macam fasilitas contohnya hotel 

berbintang 4 yang cukup memiliki fasilitas lengkap jika mengikuti 

peraturan. 

e. WHY 

Bangunan dengan tema “ARITEKTUR INDUSTRIAL” ini dapat 

memberikan suasana yang berdeda dengan bangunan yang memiliki fungsi yang 

sama. Dari segi material dan furniture yang ada didalam bangunan dapat 

memberikan kesan maskulin tetapi masih nyaman dilihat oleh mata. 

f. HOW 

Membangun sebuah bangunan baru yang memiliki fungsi yang sama 

dengan banguna lain yaitu hotel tetapi kulit luar dari bangunan tidak 

menggunakan material yang sama dengan bangunan hotel lainnya melainkan 

menggunakan bahan material seperti beton, baja, katu dan bahan industrial 

lainnya yang diexpose langsung material yang digunakan di dalam maupun di luar 

bangunan. 

Mengembangkan dan menerapkan konseo awal bangunan yang industrial 

agar memberikan kesan yang berbeda pada bangunan dan memimiliki kesamaan 

dengan bangunan disekitar site yang lebih banyak bangunan komersial. 

Memberikan rasa nyaman dan aman dari berbagai segi seperti material dan 

furniture yang digunakan. 
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2.3 Pengertian Tema 

Tema perancangan yang dipilih untuk Tugas Akhir dengan fungsi 

bangunan Hotel Bintang 4 adalah “ARSITEKTUR INDUSTRIAL” dengan 

penerapan pada penggunaan material pada bangunan dari segi interior dan 

exterior. 

Arsitektur industrial adalah penerapan seni dimana estetika dan usability 

dari kemudahan penggunaan bahan material untuk menyempurnakan suatu 

bangunan, biasanya gaya arsitektur industrial memberikan ciri khas tersendiri 

yang memperlihatkan penggunaan warna-warna monokromatik yang terkesan 

maskulin. Bahan material yang biasanya digunakan adalah bahan yang di daur 

ulang atau bahan industry seperti kayu, besi, alumunium sampai kaca yang sudah 

diolah sedemikian rupa sehingga dapat digunakan menjadi elemen interior yang 

menarik dan unik. 

Pada tahun 1950an, awal dimana gaya Arsitektur Industrial merambah 

desain interior dan Arsitektur Eropa. Sudah beberapa tahun belakangan Arsitektur 

Insustrial banyak diminati diberbagai Negara termasuk Indonesia, meski awalnya 

hanya diaplikasikan pada ruang interior tetapi semakin majunya jaman 

penggunaan gaya industrial sudah semakin banyak diaplikasikan dibagian exterior 

dari bangunan lain dengan fungsi apa saja termasuk bangunan dengan fungsi hotel 

berbintang.  


