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BAB 2 

TINJAUAN JUDUL DAN TEMA 

 

2.1 Pengertian Judul 

Penerapan : proses, cara, perbuatan menerapkan 
1 

Struktur : cara sesuatu disusun atau dibangun; susunan; bangunan; yang 

disusun dengan pola tertentu
2 

Elemen : bagian (yang penting, yang dibutuhkan)
3 

Estetika : cabang filsafat yang menelaah dan membahas tentang seni dan 

keindahan serta tanggapan manusia terhadapnya; 2 kepekaan 

terhadap seni dan keindahan
4 

Bangunan : barang yang merupakan bakal untuk membangun rumah atau 

gedung dan sebagainya; material; 
5 

 

2.2 Pengertian Tema 

Tema perancangan yang diambil yaitu Struktur Sebagai Estetika Bangunan 

merupakan sebuah cara mengubah pola pikir masyarakat dengan rekayasa struktur. 

Sehingga hal yang biasa dilakukan menjadi keluar dari jalurnya. Hal ini diterapkan 

pada penggunaan Kolom dan Balok dengan system Exterior Diagrid. Pada desain 

arsitektur ini berusaha memperlihatkan system struktur dengan pola yang berbeda 

dari biasanya. Tanpa mengubah kaidah dan kekuatan dari bangunan. Bangunan tetap 

aman dan kokoh. Sehingga pengguna bangunan tidak perlu mengkhwatirkan keadaan 

saat di dalam bangunan.
1
 

 

 

                                                 
1
 https://kbbi.web.id/terap-2 

2
 https://kbbi.web.id/struktur 

3
 https://kbbi.web.id/elemen 

4
 https://kbbi.web.id/estetika 

5
 https://kbbi.web.id/bahan-2 

https://kbbi.web.id/terap-2
https://kbbi.web.id/struktur
https://kbbi.web.id/elemen
https://kbbi.web.id/estetika
https://kbbi.web.id/bahan-2
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2.3 Klasifikasi Hotel 

Hotel dilihat dari lokasi hotel
6 

a. City Hotel
2
 

Hotel yang berlokasi di perkotaan, biasanya diperuntukkan bagi masyarakat 

yang bermaksud untuk tinggal sementara (dalam jangka waktu pendek). City 

Hotel disebut juga sebagai transit hotel karena biasanya dihuni oleh para pelaku 

bisnis yang memanfaatkan fasilitas dan pelayanan bisnis yang disediakan oleh 

hotel tersebut. 

b.   Residential Hotel 

Hotel yang berlokasi di daerah pinngiran kota besar yang jauh dari keramaian 

kota, tetapi mudah mencapai tempat-tempat kegiatan usaha. Hotel ini berlokasi di 

daerah-daerah tenang, terutama karena diperuntukkan bagi masyarakat yang 

ingin tinggal dalam jangka waktu lama. Dengan sendirinya hotel ini 

diperlengkapi dengan fasilitas tempat tinggal yang lengkap untuk seluruh 

anggota keluarga. 

c.   Resort Hotel 

Hotel yang berlokasi di daerah pengunungan (mountain hotel) atau di tepi 

pantai (beach hotel), di tepi danau atau di tepi aliran sungai. Hotel seperti ini 

terutama diperuntukkan bagi keluarga yang ingin beristirahat pada hari-hari libur 

atau bagi mereka yang ingin berekreasi. 

d.  Motel (Motor Hotel) 

Hotel yang berlokasi di pinggiran atau di sepanjang jalan raya yang 

menghubungan satu kota dengan kota besar lainnya, atau di pinggiran jalan raya 

dekat dengan pintu gerbang atau batas kota besar. Hotel ini diperuntukkan 

sebagai tempat istirahat sementara bagi mereka yang melakukan perjalanan 

dengan menggunakan kendaraan umum atau mobil sendiri. Oleh karena itu hotel 

ini menyediakan fasilitas garasi untuk mobil. 

                                                 
6
 http://jurnal-sdm.blogspot.com/2009/07/pengantar-perhotelan-definisi-hotel.html 

http://jurnal-sdm.blogspot.com/2009/07/pengantar-perhotelan-definisi-hotel.html
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Segi Jumlah Kamar Hotel 

Menurut Tarmoezi (Tarmoezi,2000:3), dari banyaknya kamar yang disediakan, 

hotel dapat dibedakan menjadi : 

a. Small Hotel 

Jumlah kamar yang tersedia maksimal sebanyak 28 kamar. 

b. Medium Hotel 

Jumlah kamar yang disediakan antara 28- 299 kamar. 

c. Large Hotel 

Jumlah kamar yang disediakan sebanyak lebih dari 300 kamar 

 

Berdasarkan Jenis atau tipe tamu 

1. Family Hotel , yaitu hotel yang sebagian besar tamunya terdiri dari keluarga. 

2. Bussiness Hotel, yaitu hotel yang sebagian besar tamunya merupakan orang-

orang yang sedang melakukan tugas usaha 

3. Tourist Hotel, yaitu hotel yang sebagian besar tamunya adalah wisatawan 

4. Transit Hotel, yaitu hotel yang sebagian besar tamunya adalah mereka yang akan 

melanjutkan perjalanan(hotel hanya sebagai tempat persinggahan sementara saja) 

5. Cure Hotel, yaitu hotel yang sebagian besar tamunya adalah dengan tujuan 

pengobatan. 

 

Berdasarkan lama tamu menginap 

1. Transient Hotel, hotel dimana para tamunya rata-rata menginap hanya untuk satu 

atau dua malam. 

2. Residential Hotel, yaitu hotel dimana para tamunya menginap untuk jangka 

waktu lama, lebih dari satu minggu. 

3. Semi Resendential Hotel, yaitu hotel dimana para tamunya menginap lebih dari 

dua malam sampai satu minggu. 
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2.4 Sistem Struktur Diagrid 

Diagrid adalah desain untuk membangun bangunan besar dengan baja yang 

menciptakan struktur segitiga dengan balok pendukung diagonal. Ini adalah sistem 

balok triangulasi, lurus atau melengkung, dan cincin horizontal yang bersama-sama 

membentuk sistem struktural untuk pencakar langit.  Sistem diagrid menawarkan 

beberapa keuntungan selain menghilangkan kolom perimeter. Terutama 

mengoptimalkan setiap elemen struktural. Biasanya, kolom digunakan untuk 

menyediakan kapasitas pengangkut muatan vertikal, dan diagonal atau bracing 

memberikan stabilitas dan ketahanan terhadap kekuatan besar, seperti angin dan 

muatan seismik.
3
.Sistem struktur ini dapat dilihat pada Gambar 2.1 dibawah ini: 

 

Gambar 2.1 Sistem struktur diagrid 

Sumber : http://www.portalsipil.com/2017/07/sistem-struktur-diagrid.html 

Konstruktif: 

Seperti halnya penyimpangan dari teknik pembingkaian standar, 

constructability adalah isu penting dalam struktur diagrid. Teknik dan fabrikasi sendi 

lebih kompleks daripada struktur ortogonal yang menimbulkan biaya 

tambahan.Ketepatan geometri node koneksi sangat penting, sehingga menguntungkan 

untuk memaksimalkan fabrikasi toko untuk mengurangi kesulitan yang terkait dengan 

kerja lapangan dan ereksi geometri ganjil yang terkait dengan disain simpul. Detail 

sambungan struktur diagrid dapat dilihat pada Gambar 2.2 dilembar berikut ini: 

                                                 
7
 http://www.portalsipil.com/2017/07/sistem-struktur-diagrid.html 

http://www.portalsipil.com/2017/07/sistem-struktur-diagrid.html
http://www.portalsipil.com/2017/07/sistem-struktur-diagrid.html
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Gambar 2.2 Sambungan struktur diagrid 

Sumber : http://www.portalsipil.com/2017/07/sistem-struktur-diagrid.html 

Manfaat struktur diagrid adalah sebagai berikut : 

1. Kebanyakan kolom eksterior dan interiornya bebas 

2. Pencahayaan harian yang murah karena kelangkaan kolom dan struktur interior 

3. Mengurangi pemakaian baja Teknik konstruksi sederhana (meski harus 

disempurnakan) 

4. Eksploitasi penuh bahan struktural 

5. Desain serupa / toleransi konstruksi sebagai bingkai momen khas. 

6. Rencana lantai yang bebas dan jelas dan unik mungkin dilakukan 

7. Secara estetis mendominasi dan ekspresif 

8. Redundansi dalam desain DiaGrid sudah jelas Redundansi inilah yang bisa 

mentransfer beban dari bagian struktur yang gagal ke yang lain 

9. Kerusakan struktural dapat diminimalkan dalam desain DiaGrid 

10. Diagrid memiliki kemampuan yang lebih baik untuk mendistribusikan ulang 

beban dari pencakar langit Moment Frame. 

11. Sistem diagrid dengan struktur beton dapat membuat bangunan bebas core. 

 

http://www.portalsipil.com/2017/07/sistem-struktur-diagrid.html

