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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Bandung merupakan kota metropolitan yang terbesar di Jawa Barat. Kota ini 

termasuk kota besar ketiga setelah Jakarta dan Surabaya menurut jumlah penduduk. 

Hal ini yang menjadikan Bandung lebih sering dikunjungi wisatawan mancanegara 

maupun wisatawan nusantara. Baik untuk rekreasi maupun melakukan kegiatan bisnis 

di Kota Bandung. 

Dari kebutuhan yang ada maka untuk dapat memfasilitasi dan mewadahi 

wisatawan yang datang maka dibutuhkan sarana penginapan berupa hotel bintang 4 

yang terletak di pusat Kota Bandung, tepatnya di Jalan Jendral Sudirman. Dengan 

memiliki fasilitas penunjang untuk masyarakat Kota Bandung, seperti adanya fitness 

center, kolam renag, sauna, dan ballroom atau meeting room untuk mengadakan 

pertemuan bagi para pelaku bisnis. 

 

1.2 Latar Belakang Pemilihan Lokasi 

Kota Bandung sebagai ibu kota provinsi, Khususnya pada Jl.Jendral Sudirman 

merupakan jalan arteri pada wilayah perkotaan dan sangat strategis terhadap daerah-

daerah sekitarnya. Memiliki akses yang dekat ke berbagai wilayah. Untuk 

mempermudah para pelaku bisnis yang datang ke Kota Bandung, dibutuhkan suatu 

tempat penginapan sementara berupa hotel berbintang 4 yang dapat memenuhi 

kebutuhan para wisatawan dan pebisnis. Ditinjau dari aksesibilitas lokasi hotel ini 

sangat strategis karena dekat dengan pusat perkantoran pemerintah dan swasta, pusat 

hiburan anak, pusat perbelanjaan, dan wisata di Kota Bandung. Dari lokasi Site 

membutuhkan sekitar. Kompetitor hotel terdekat dari site berada di radius 500m. 

Sehingga sanat memungkinkan membangun hotel pada site tersebut. 
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1.3 Tujuan Proyek 

Tujuan proyek dalam perancangan Forte Tropicana Hotel di Sudirman adalah 

sebagai berikut : 

1. Memberikan suatu wadah bagi para wisatawan untuk menginap dengan 

memperhatikan aspek kenyamanan bagi pengguna bangunan dan masyarakat 

sekitar  

2. Fasilitas ini bertujuan sebagai sarana untuk memenuhi kebutuhan masyarakat 

Kota Bandung dengan adanya berbagai fasilitas penunjang lainnya seperti gym, 

tempat untuk melangsungkan resepsi pernikahan, dll. 

3. Menciptakan bangunan dengan fungsi utama adalah perhotelan dengan 

memiliki berbagai fasilitas lainnya yang dapat memenuhi kebutuhan 

masyarakat di sekitar bangunan. 

4. Membangun sebuah hotel berbintang 4 yang dapat membuat nyaman penguna 

bangunan dan tidak merugikan masyarakat sekitar. Dengan penggunaan 

material yang tidak menimbulkan efek rumah kaca, sehingga dapat mengurangi 

suhu panas untuk bangunan sekitar. 

5. Menciptakan bangunan perhotelan yang iconic di Kota Bandung dan 

menciptakan bangunan yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat di sekitar 

bangunan sesuai dengan fungsinya.  

 

1.4 Misi Proyek 

Misi proyek dari Forte Tropicana Hotel adalah sebagai berikut : 

1. Memberikan tempat untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Kota Bandung 

khususnya para pelaku bisnis. 

2. Memberikan sarana hotel dengan sistem sirkulasi yang memudahkan untuk 

pengguna, sehingga mempercepat dalam proses perpindahan aktivitas dari yang 

satu ke yang lainnya. 
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3. Memberikat tempat untuk penginapan sementara yang nyaman dan aman bagi 

pengguna bangunan. 

4. Memberikan sarana penunjang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Kota 

Bandung. 

 

1.5 Deskripsi Proyek 

Nama proyek : Hotel bintang (****) 

Sifat Proyek : Hunian 

Owner  : Swasta 

Sumber Dana : Swasta 

Lokasi Proyek : Jl.Jendral Sudirman No.297 atau Wahana Auto Care Bandung 

Luas Lahan : ±6.900 m2 

GSB  : 15 meter 

KDB  : 70% 

KLB  : 2,8 

 

1.6 Pengenalan dan pemahaman proyek 

Perancangan yang baik adalah perancangan yang dapat mengakomodasi 

seluaruh kegiatan penggunanya secara optimal, dalam arti sesuai dengan tuntutan 

pengguna bangunan. Seperti juga proses perancangan bangunan lainnya, untuk dapat 

mewadahi rancangan hotel perlu memperhatikan target pengguna dan aktivitas yang 

mewadahi didalamnya. Pada dasarnya hotel adalah bangunan sebagai tempat untuk 

menginap dan tempat makan bagi orang-orang yang sedang dalam perjalanan. 

Pengguna hotel forte Tropicana hotel merupakan pelaku bisnis, sehingga diperlukan 

juga ruangan penunjang, dimana para pelaku bisnis dapat tetap melakukan 

aktifitasnya. Oleh karena itu, kegiatan yang berlangsung pada bangunan ini hanya 

bersifat sementara. Maka perancangan hotel membutuhkan pertimbangan yang dapat 

dilihat dari segi efisiensi, social, budaya dan ekonomi penggunanya. 
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Berikut adalah pembagian area hotel : 

a. Front of the house 

Merupakan private area dan public area dimana segala bentuk pelayanan dan 

fasilitas ditampilkan oleh suatu hotel untuk dinikmati pengunjungnya. 

b. Back of the house 

Merupakan area servis dimana sedapat mungkin para tamu tidak dapat melihat 

dan mengetahui sector ini. Bagian ini merupakan bagian terpenting di dalam 

hotel. Karena segala kelancaran hotel bergantung pada area ini. Sasaran utama 

sebagian hotel adalah masyarakat ekonomi menengah ke atas. Golongan ini 

adalah  para pebisnis sehingga karakter yang menonjol adalah efisiensi. 

1.6.1 Aktifitas yang terjadi 

Secara garis besar, pengguna hotel berbintang 4 ini terbagi menjadi : 

 Pengunjung menginap merupakan pengunjung yang bertujuan untuk berekreasi 

dan menginap di hotel. 

 Pengunjung tidak menginap merupakan pengunjung yang hanya menggunakan 

fasilitas penunjang yang dimiliki oleh hotel seperti Sauna, Fitness Center, Kolam 

Renang, atau Ballroom. 

1.6.2 Fasilitas yang ditampung 

Fasilitas yang dapat ditampung pada Forte Tropicana Hotel terbagi menjadi 2 

bagian. Adapun pembagiannya adalah sebagai berikut : 

1. Sektor depan(front of the house) 

Terdiri atas private area dan public area dimana segala bentuk pelayanan dan fasilitas 

hotel ditampilkan oleh hotel untuk dinikmati pengunjungnya. Ruang-ruang sektor ini 

adalah : 

a. Zona Private 

 Kamar tidur : 61 standar room, 45 deluxe room dan 4 suite room. 

b. Zona Publik 

 Ruang yang disewakan 
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 Ruang Ballroom 

 Restoran 

 Bar dan Lounge 

 Ruang sirkulasi umum 

 Toilet 

 Sauna 

 Kolam renang 

 Fitness center 

2. Sektor belakang hotel(back of the house) 

Merupakan area servis dimana sedapat mungkin para tamu tidak dapat melihat 

dan mengetahui sector ini. Ruang-ruang pada area ini adalah : 

 Ruang Linen 

 Ruang rekayasa dan perlengkapan lain (engineering & Mechanical) : ruang 

reparasi, bengkel, gudang peralatan dan perabot, ruang listrik, ruang pompa, 

genset, boiler, pengontrolan, mesin-mesin dan sebagainya. 

 

1.7 Pernyataan Persoalan Arsitektur 

1.7.1 Aspek Perancangan 

Yang menjadi aspek percangan pada Forte Tropicana Hotel adalah sebagai berikut : 

1. Bangunan ini diharapkan dapat menjadi perhatian wisatawan dan masyarakat 

terutama masyarakat Bandung untuk menginap di hotel yang memiliki tema 

struktur sebagai elemen estetika sehingga diharapkan bangunan ini bisa 

memperkenalkan bentuk-bentuk atap yang dapat dimanfaatkan sebagai iconic 

dari bangunan.  

2. Tidak menghilangkan kesan bahwa bangunan ini berfungsi sebagai hotel 

berbintang 4.  

3. Sistem sirkulasi yang memudahkan pengguna bangunan baik di dalam bangunan 

maupun diluar bangunan.  
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4. Merancang bangunan dengan dimana membuat Struktur beton dapat menjadikan 

bangunan sesuai dengan karakteristik arsitektur tropis, dengan adanya 

pengolahan pada dinding,kolom, balok dan atap serta dapat membuat bagian 

yang terkena matahari dapat diminimalisir serta penggunaan AC dapat 

diminimalisir juga dengan adanya bukaan pada fasade bangunan.  

5. Merancang bangunan yang iconic sehingga dapat menarik pengunjung untuk 

menginap atau hanya sekedar untuk melakukan aktifitas lainnya seperti 

mengadakan pertemuan,dan lain sebagainya.  

1.7.2 Aspek Bangunan 

Bangunan ini diharapkan menjadi bangunan yang iconic di kota bandung 

dengan pengolahan fasade seperti pengolahan bentuk kolom dan balok sebagai 

elemen estetika pada fasade bangunan.  

1.7.3 Aspek Struktural 

Pemilihan material struktur utama yang dapat menunjang kekuatan bangunan 

harus lebih diperhatikan. Hal ini dapat mempengaruhi biaya yang dikeluarkan dalam 

membangun bangunan ini.  

1.7.4 Aspek Lingkungan dan Tapak 

Aspek lingkungan dan tapak pada Forte Tropicana Hotel adalah sebagai berikut : 

1. Memperhatikan hubungan antara sirkulasi luar bangunan dengan sirkulasi dalam 

bangunan. 

2. Bangunan di desain dengan memperhatikan potensi dan kendala dari lingkungan 

sekitar sehingga tercipta bangunan yang sesuai dengan fungsinya sebagai hotel, 

3. Bangunan konteks terhadap lingkungan yang berada di iklim tropis. 

4. Lahan dan bangunan yang terbangun harus sesuai dengan regulasi yang ada. 

 

1.8 Metoda Pendekatan 

Pemecahan masalah atau penyelesaian dilakukan dengan 6 tahapan, yaitu : 

1. Tahap persiapan 
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Kegiatan yang dilakukan yaitu melakukan studi substansial seperti 

mempersiapkan studi literatur mengenai Hotel Bisnis dan mengumpulkan data 

tapak lokasi hotel dan mencari studi banding yang pendekatannya sebagai 

referensi desain hotel bintang 4 di Kota Bandung. 

2. Tahap pengkajian awal 

Mengkaji peraturan, standar, dan teori yang sesuai dengan proyek Hotel 

bintang 4. 

3. Tahap identifikasi masalah 

Mengidentifikasi permasalahan yang muncul sehingga dapat diangkat menjadi 

suatu tema. Tema perancangan Hotel ini adalah Struktur bangunan sebagai 

elemen estetika maka permasalahan yang sangat mempengaruhi dan diangkat 

sebagai acuan desain Hotel ini adalah bagaimana merancang hotel yang kokoh 

namun tidak menjadikan struktur sebagai halangan dalam fasade desain dan 

dengan memperhatikan iklim yang ada. 

4. Tahap peninjauan lapangan 

Pada tahap ini dilakukan survey langsung ke lapangan untuk memperoleh 

gambaran langsung tentang lokasi tapak yang berlokasi di daerah Jendral 

Sudirman Bandung dan mengamati apa saja permasalahan serta potensi yang ada 

di tapak tersebut. 

5. Tahap analisis 

Menganalisis dengan melakukan perbandingan antara proyek Hotel dengan 

studi literatur sehingga dapat memecahkan permasalahan yang ada. 

6. Kesimpulan 

Tahap ini merupakan hasil dari analisis pembahasan yang telah dilakukan 

metode yang ditetapkan pada proyek hotel yang berorientasi terhadap interaksi 

lingkungan baik ruang dalam maupun ruang luar yang akan dirancang 

berdasarkan dengan tema yang diangkat. 
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1.9 Skema Pemikiran 

Skema pemikiran proses perancangan bangunan hotel ini dijelaskan dalam gambar 

1.1 dibawah ini : 

 

Gambar 1.1 Skema Pemikiran 
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1.10 Sistematika Laporan 

 BAB 1: PENDAHULUAN 

Menguraikan tentang latar belakang proyek, tujuan serta sasaran yang ingin 

dicapai dengan adanya proyek ini. Juga diuraikan tentang batasan-batasan garis besar 

masalah dan sistematika pembahasan. 

 BAB 2:TINJAUAN JUDUL DAN TEMA 

Menguraikan mengenai pengertian, fungsi dan tujuan pembangunan hotel 

bintang 4 di Kota Bandung, disamping itu juga menjelaskan tentang tema bangunan 

yang diambil. 

 BAB 3: STUDI BANDING, ANALISA TAPAK, PROGRAM PERENCANAAN 

AKTIFITAS DAN RUANG 

Menguraikan hasil mengenai studi-studi komparatif terhadap proyek dan tema 

yang dipilih. Penjelasan mengenai tinjauan kawasan perencanaan proyek meliputi 

deskripsi proyek, tinjauan lokasi, dan kondisi lingkungan (data tapak, karakteristik 

tapak, potensi tapak, karakteristik bangunan) dan analisis tapak (eksisting tapak, 

batasan tapak, orientasi matahari, angina, drainase, view ke luar tapak, vegetasi, 

sirkulasi kendaraan dan sirkulasi pejalan kaki. Penjelasan meliputi studi 

kualitatif(struktur organisasi, kebutuhan ruang, jadwal kegiatan, pengguna bangunan, 

zoning ruang, organisasi ruang, kedekatan ruang), dan studi kuantitatif (prediksi 20 

tahun, sifat ruang, dan besaran ruang). 

BAB 4: KONSEP 

Penjelasan mengenai elaborasi tema, konsep arsitektur, konsep tapak (zoning 

tapak, pencapaian ke bangunan, orientasi dan tata letak massa bangunan, ruang luar, 

lasekap, dan vegetasi), konsep ruang dalam pada bangunan (organisasi ruang pada 

bangunan, zoning ruang dalam pada bangunan, sirkulasi ruang dalam pada 

bangunan), konsep bentuk bangunan (massa bangunan, proporsi bangunan, proporsi 

bangunan, fasade bangunan), konsep keteknikan (bahan bangunan, struktur bangunan 

dan konsep utilitas tapak dan bangunan). 
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BAB 5:PERKIRAAN BIAYA PROYEK DAN METODA MEMBANGUN 

Penjelasan mengenai perkiraan besarnya biaya yang dikeluarkan untuk 

melaksanakan proyek serta kemungkinan pendapatan yang diterima dan lamanya 

waktu kembali modal. Penjelasan mengenai cara membangun Forte Tropicana Hotel 

dari tahapan awal hingga tahapan akhir bangunan tersebut selesai dibangun. 


