
 

 

BAB II 

TINJAUAN TEORI, STUDI BANDING, STUDI LITELATUR, 

STUDI KELAYAKAN 

 

 Tinjauan Teori 

2.1.1 Definisi Hotel 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Hotel adalah 

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. 

Beberapa pengertian tentang hotel sebagai berikut : 

• Hotel marketing (suatu pengantar) : (A. Joen, Oka, Hotel Marketing, suatu 

pengantar) 

Kata Hotel berasal dari bahasa Yunani yaitu Hotells yang berarti memberi 

tempat perlindungan kepada pengunjung dengan imbalan upah atau hadiah 

bagi pemiliknya. 

• Professor K. Kraft : (Lembaga riset pariwisata oleh Professor K. Kraft) 

Hotel adalah sebuah gedung atau bangunan yang menyediakan penginapan, 

makanan dan pelayanan bagi mereka yang menginap dan mengadakan 

perjalanan. 

• Menurut Hotel Proprietorist act. 1956 

Hotel adalah suatu perusahaan yang dikelola oleh pemiliknya dengan 

menyediakan pelayanan makanan, minuman dan fasilitas kamar untuk tidur 

kepada orang-orang yang sedang melakukan perjalanan dan mampu membayar 

dengan jumlah wajar sesuai dengan pelayanan yang diterima tanpa adanya 

perjanjian khusus. 

 

 



 

 

 

 

• Webster student dictionary : (Webster Student’s Dictionary, American Book 

Company) 

Hotel adalah sebuah rumah yang menyediakan penginapan dan biasanya 

makanan bagi umum, terutama untuk orang-orang yang singgah sementara 

waktu 

• Fred Lawson : (Fred Lawson, Hotels, Motels and Condominium Design, 

Planning and Maintenance, 1980, hal. 11) 

Hotel sebagai bangunan umum yang memberikan jasa kepada orang yang 

melakukan perjalanan atas dasar imbalan. Dua jenis pelayanan utama adalah 

akomodasi serta makanan dan minuman 

• Talbot Hamlin F.A.I.A. : (Talbot Hamlin FAIA Form and Function of 20th 

Century Architecture) 

Hotel sebagai bangunan untuk penginapan dan jamuan bagi orang yang 

sedang melakukan perjalanan. Ia berpendapat bahwa hotel pada abad ke-20 ini 

masih melayani fungsi yang sama dengan hotel-hotel masa lampau yaitu 

sebagai tempat istirahat umum 

• American Encyclopedia : (American Encyclopedia) 

Hotel adalah suatu badan usaha yang menyediakan pelayanan penginapan 

serta menyediakan sarana lainnya bagi wisatawan 

• Oxford Advanced Leaner’s Dictionary : (Oxford Advanced Leaner’s 

Dictionary) 

Hotel adalah bangunan atau gedung dimana ruangan-ruangan, makanan-

makanan dan fasilitas yang ada bagi masyarakat umum yang memberikan 

imbalan balik berupa pembayaran (payment). 

 

2.1.2 Fungsi Hotel  

Fungsi utama dari hotel adalah sebagai sarana untuk memenuhi 

kebutuhan tamu (wisatawan atau pelancong) sebagai tempat tinggal sementara 

selama jauh dari tempat asalnya. Pada umumnya kebutuhan utama para tamu 

dalam hotel adalah istirahat, tidur, mandi, makan, minum, hiburan dan lain-

lain. Namun dengan perkembangan dan kemajuan hotel sekarang ini, fungsi 



 

 

 

 

hotel bukan saja sebagai tempat menginap atau istirahat bagi para tamu, namun 

fungsinya bertambah sebagai tujuan konferensi, seminar, lokakarya, 

musyawarah nasional dan kegiatan lainnya semacam itu yang tentunya 

menyediakan sarana dan prasarana yang lengkap.  

 Dengan demikian fungsi hotel sebagai suatu sarana komersial berfungsi 

bukan hanya untuk menginap, beristirahat, makan dan minum tetapi juga 

sebagai tempat melangsungkan berbagai macam kegiatan sesuai dengan tujuan 

pasar hotel tersebut. 

A. Tipe Hotel Berdasarkan Ukuran 

1.   Small Hotel 

2.   Medium Hotel 

3.   Large Hotel 

B. Berdasarkan Lokasi 

1. City Hotel 

2. Resort Hotel 

C. Hotel Berdasarkan Kelas (Bintang) 

1. Hotel Bintang 1 (satu) 

2. Hotel Bintang 2 (dua) 

3. Hotel Bintang 3 (tiga) 

4. Hotel Bintang 4 (empat) 

5. Hotel Bintang 5 (lima) 

 

2.1.3 Klasifikasi Hotel 

2.1.3.1  Hotel Bintang 1 

Hotel bintang satu adalah hotel yang dikelola langsung oleh si 

pemilik dan ukurannya relatif kecil. Namun, berlokasi strategis, berada 

di tempat ramai, dan memiliki akses ke transportasi umum. Tentu saja 

harganya jauh lebih murah. Dapat dilihat pada Gambar 2.1 dan 

Gambar 2.2.  

Kriterianya antara lain: 

• Kamar tipe standar dengan jumlah kamar minimal 15 



 

 

 

 

• Kamar mandi dalam 

• Luas kamar minimal 20 meter persegi 

 

 

Gambar 2.1 Starlet Hotel Serpong 

Sumber : https://d1nabgopwop1kh.cloudfront.net, diunduh pada 28 januari 2019 

 

 

Gambar 2.2 Cihampelas 1 Hotel  

Sumber :https://d1nabgopwop1kh.cloudfront.net, diunduh pada 28 januari 2019 

 

2.1.4.1 Hotel Bintang 2 

Akses menuju hotel bintang dua biasanya  bisa dicapai dengan mudah. 

Berlokasi di lingkungan yang aman, bersih, dan bebas polusi. Gedungnya juga 

terawat dan rapi. Dapat dilihat pada Gambar 2.3 dan Gambar 2.4. 

Kriterianya seperti berikut : 

https://d1nabgopwop1kh.cloudfront.net/


 

 

 

 

•   Jumlah kamar standar minimal 20 

•   Tipe kamar suite minimal 1 kamar 

•   Kamar mandi dalam 

•   Kamar mempunyai TV dan telepon 

•   Luas kamar standar minimal 22m2 

•   Luas kamar suite minimal 4m2 

•   Pintu kamarnya dilengkapi pengaman 

•   Ada lobi 

•   Ada AC dan jendela 

•   Memiliki fasilitas penerangan 150 lux 

•   Ada sarana olahraga dan rekreasi 

•   Ada bar 

 

 

Gambar 2.3 The Budget Cirebon 

Sumber : https://d1nabgopwop1kh.cloudfront.net, diunduh pada 28 januari 2019  

 

https://d1nabgopwop1kh.cloudfront.net,/


 

 

 

 

 

Gambar 2.4 Cordela Hotel 

    Sumber : https://d1nabgopwop1kh.cloudfront.net, diunduh pada 28 januari 2019 

2.1.5.1 Hotel Bintang 3 

Dari hotel bintang tiga, akses lebih mudah untuk menjelajah tempat 

wisata, pusat belanja, dan pusat bisnis. Lokasi dekat dengan tol, bukan hanya 

cocok untuk wisatawan, tapi juga untuk pebisnis. Para karyawannya juga 

terlihat rapi, profesional, dan siap melayani dengan ramah. Dapat dilihat pada 

Gambar 2.5.  

Kriterianya adalah sebagai berikut : 

• Lobinya memiliki desain yang apik 

• Jumlah kamar standarnya minimal 30 

• Jumlah kamar suite minimal 2 

• Kamar mandi dalam 

• Luas kamar standar minimal 24 m2 

• Luas kamar suite minimal 48 m2 

• Ada toilet sendiri 

• Ada sarana rekreasi sekaligus olahraga 

• Dilengkapi AC dan jendela 

https://d1nabgopwop1kh.cloudfront.net/


 

 

 

 

• Terdapat resto yang menghidangkan makanan untuk makan pagi, makan 

 siang, dan makan malam 

• Tersedia valet parking 

 

Gambar 2.5 The Alea Hotel Seminyak 

     Sumber : https://d1nabgopwop1kh.cloudfront.net, diunduh pada 28 januari 2019 

 

2.1.6.1 Hotel Bintang 4 

Karyawan di hotel bintang empat tentunya lebih profesional. Bahkan, 

mereka tahu mengenai tempat wisata di sekitar hotel. Pelayanan yang diberikan 

pastinya di atas rata-rata. Hotel ini memiliki bangunan yang luas dan cukup 

besar, dekat dengan tempat wisata, tempat belanja, dan pusat hiburan. Dapat 

dilihat pada Gambar 2.6 dan Gambar 2.7. 

Kriteria hotel bintang empat adalah sebagai berikut : 

• Jumlah kamar tipe standar minimal 50 

• Ada minimal 3 kamar suite 

• Kamar mandi dalam + air panas/dingin 

• Luas kamar standar minimal 24 m2 

• Luas kamar suite minimal 48 m2 

• Luas lobi minimal 100 meter persegi 

• Tersedia bar 

• Tersedia sarana rekreasi dan olahraga 

https://d1nabgopwop1kh.cloudfront.net/


 

 

 

 

 

 

Gambar 2.6 Marc Hotel Passer Baroe 

Sumber :https://d1nabgopwop1kh.cloudfront.net, diunduh pada 28 januari 2019 

 

 

Gambar 2.7 Hotel Eastparc Yogyakarta 

Sumber : https://d1nabgopwop1kh.cloudfront.net, diunduh pada 28 januari 2019 

 

 

 

 

https://d1nabgopwop1kh.cloudfront.net,/
https://d1nabgopwop1kh.cloudfront.net,/


 

 

 

 

2.1.7.1 Hotel Bintang 5 

Merupakan hotel termewah dengan pelayanan multibahasa, karena 

sangat mementingkan tamu, maka setiap tamu yang masuk akan disambut 

dengan ramah oleh staf. Setiap tamu juga diberikan welcome drink, bahkan 

diberikan daftar anggur yang bisa dipilih saat masuk ke kamar hotel. Dapat 

dilihat pada Gambar 2.8 dan Gambar 2.9. 

Kriterianya adalah sebagai berikut : 

• Jumlah kamar tipe standar minimal 100 

• Menyediakan minimal 4 kamar suite 

• Kamar mandi dalam dengan air panas/dingin 

• Luas kamar standar minimal 26 meter persegi 

• Luas kamar suite minimal 52 meter persegi 

• Tempat tidur dan perabotan dalam kamar memiliki kualitas tinggi 

• Fasilitas resto tersedia selama 24 jam dan makanan bisa diantar ke kamar 

• Tersedia pusat kebugaran dan valet parking 

 

 

Gambar 2.8 Hotel Ciputra World Surabaya 

Sumber : https://d1nabgopwop1kh.cloudfront.net, diunduh pada 28 januari 2019 

https://d1nabgopwop1kh.cloudfront.net,/


 

 

 

 

 

Gambar 2.9 Hotel Eastparc Dua 

Sumber : https://d1nabgopwop1kh.cloudfront.net, diunduh pada 28 januari 2019 

 

Kategori pada pembagian kelas hotel sangatlah penting untuk 

mengetahui penilaian terhadap fasilitas dan pelayanan hotel. Hal ini juga dapat 

menjadi pertimbangan bagi para pendatang atau tamu hotel bagi mereka untuk 

memilih ingin menginap di hotel mana yang merupakan tempat nyaman untuk 

disinggahi dan diinap. Selain itu, biasanya bentuk bangunan hotel yang besar 

atau kecil dan menarik dari segi luar dapat juga mencerminkan bahwa hotel 

tersebut berada pada kategori yang rendah atau tinggi di dalam pembagian 

kelasnya.  

Maka dari itu, perancangan hotel bintang 4 diharapkan mampu untuk 

mewujudkan bangunan hotel baru yang dapat memberikan kesan bahwa 

bangunan tersebut merupakan bangunan hotel yang layak dikatakan sebagai 

hotel berbintang empat, tidak hanya dari segi fasilitas hotel akan tetapi dapat 

dicerminkan juga dari seluruh bagian bangunan termasuk pada bagian luarnya.  

 

 

 

 

https://d1nabgopwop1kh.cloudfront.net,/


 

 

 

 

  Studi Banding 

2.2.2  Studi Banding I 

 

Gambar 2.10 Arcueil ZAC dua Coteau 

Sumber:https://www.archdaily.com, diunduh pada 28 januari 2019 

 

Architects   : ECDM  

Location   : Avenue du Général Malleret Joinville, 94110  

        Arcueil, France  

Category    : Apartments  

Architect in Charge  : Emmanuel Combarel, Dominique Marrec   

        Client NEXITY  

Area    : 9600.0 sqm  

Project Year   : 2014  

Photographs   : Benoit Fougeirol 

 

https://www.archdaily.com,/


 

 

 

 

Bangunan yang di desain dengan pengoptimalan pada bagian olahan 

fasad bangunan, tepatnya pada bagian cantilever yang ditiap lantainya berbeda 

bentuk dan ukuran sehingga dari variasi yang dapat diperhatikan seolah olah 

terjadinya pengulangan pola yang dimainkan secara mirroring shape. 

Selain untuk menjadi daya tarik dari segi visual dan bentuk, cantilever 

tersebut difungsikan oleh arsiteknya untuk memberikan pencahayaan alami 

yang dapat dimanfaatkan untuk penerangan dan penghawaan kedalam 

bangunannya 

Dari segi bentuk dan variasi yang terlihat dari bangunan, bangunan 

tersebut mampu untuk menjadi icon sebagai bangunan yang kontras terhadap 

bangunan disekitarnya dengan mengedepankan gaya arsitektur kontemporer. 

Dapat dilihat pada Gambar 2.10.  

 

2.2.3   Studi Banding II 

’ 

Gambar 2.11 Citylife Apartments 

Sumber : https://images.adsttc.com, diunduh pada 28 januari 2019 

 

 

https://images.adsttc.com/


 

 

 

 

Architects   : Zaha Hadid Architects  

Location   : Milan, Italy 

Category    : Apartments / Housing  

Project Manager   : Gianluca Racana 

Project Architect  : Maurizio Meossi 

Area    : 38000.0 sqm 

Project Year   : 2013 

Photographs   : Simon García 

 

Unsur arsitektur yang khas termasuk gerakan berlika-liku dari balkon 

yang melengkung dan profil atap, yang memberikan bentuk yang lembut dan 

elegan untuk semua kamar di lantai atas, lengkap dengan teras tertutup yang 

luas. 

Permainan material juga digunakan dalam hal ini guna memberikan 

nilai tambah terhadap kesan estetis bangunan dari segi visual eksteriornya. 

Cantilever yang berlika-liku dan maju mundurnya bidang menambah irama 

pada bangunan agar terlihat unik dari segi desainnya.  

Bentuk dari bangunan terkesan sederhana akan tetapi, bangunan dengan 

desain tersebut mampu menjadikannya salah satu bangunan iconic di kotanya. 

Manisnya perpaduan antara material ACP yang berwarna putih, dan kayu-kayu 

yang disisipkan pada kulit bangunannya sangat bernilai seni dan bernilai tinggi 

dalam bidang arsitektural bangunan. Dapat dilihat pada Gambar 2.11. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

2.2.4 Studi Banding III. 

 

Gambar 2.12 China Central Television 

Sumber : https://studioideal.files.wordpress.com, diunduh pada 28 januari 2019 

 

Architects   : O M A  

Location   : China, Beijing, Dongcheng 

Category    : Institutional Buildings 

Area    : 473000.0 sqm 

Project Year   : 2012 

Manufacturers  : Erco, Mitsubishi Electric, Panasonic, Gardco  

      Lighting, iGuzzini, CSG, Baosteel, Thorn 

 

Struktur bangunan CCTV menyajikan suatu tantangan tersendiri bagi 

kontraktor Arup dalam merekayasa bentukan Struktur bangunan. Hal ini 

dikarenakan mereka harus merancang sebuah rencana struktural untuk 

membangun dua buah menara dengan sudut kemiringan sekitar 6° dari arah 

tegak, sehingga setiap menara bangunan membungkuk dan bersandar pada 

menara yang lain pada bagian atasnya membentuk sudut 90°.  

https://studioideal.files.wordpress.com,/


 

 

 

 

Pada bagian bawah menara dihubungkan lagi oleh masa bangunan yang 

membentuk loop kontinyu. Bangunan ini dibangun dalam dua bagian menara 

yang kemudian bergabung untuk melengkapi loop yang saling berhubungan 

Bangunan ini mengedepankan teknologi desain struktur baja dengan 

detail kantilever horizontal sejauh 75 meter dan setinggi 162 meter. Tampilan 

geometri gedung yang asimetrikal dan penggunaan material modern sangat 

mencirikan arsitektur kontemporer. Dapat dilihat  pada Gambar 2.12.



 

 

 

 

  Studi Kelayakan 

2.3.2 Kriteria Mutlak Dan Tidak Mutlak Standar Usaha Hotel 

    Bintang.  

 Adapun kriteria mutlak dan tidak mutlak standar usaha hotel 

dapat dilihat pada Tabel 2.1 dan Tabel 2.2 dibawah ini. 

 

Tabel 2. 1 Kriteria Mutlak Usaha Hotel Bintang 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Neufert 



 

 

 

 

Tabel 2. 2 Kriteria Tidak Mutlak Usaha Hotel Bintang 4 

   

 

 

 

 

 

 

Sumber : Neufert 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Sumber : Neufert 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Neufert 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Neufert 



 

 

 

 

  Studi Literatur 

Adapun ketentuan ruang pada standar hotel, dapat dilihat pada Tabel 2.3 

di bawah ini. 

 

NO. NAMA RUANG SPESIFIKASI KETERANGAN 

1. Guestrooms 

Berdasarkan Tipe 

Hotel  

a. High-grade hotel 
 

 

   a) Kamar tidur dengan twin-

bedroom standar yang 

menunjukkan ruang 

penggunaan yang dibutuhkan 

di sekitar furnitur dan 

perlengkapan untuk 

pengunjung yang telah 

direncanakan  

b) Alternatif susunan tempat 

tidur pada hotel high-grade 

adalah dengan double atau 

king size.  

c) Hal ini memungkinkan untuk 

workstation yang lebih besar 

dan pilihan tempat tidur sofa 

yang dapat dikonversi.  

Sumber : Lawson, Fred; 

1995; Hotels and resorts: 

planning, design and 

refurbishmen; University 

Library Huddesfield  

Sumber : Neufert 



 

 

 

 

b. Mid-grade 
 
 

 

d) Mid-grade dengan tempat 

tidur twin dan balkon. 

Terdapat Kamar mandi 

dengan ukuran standar 

1700x700 mm.  

e) Susunan alternatif dengan 

tempat tidur 1,5 m, 60 "atau 

72" dan workstation yang pas. 

Tata letak pintu kamar mandi 

dekat dengan kasur sehingga 

sangat fleksibel bagi 

pengunjung 

Sumber : Lawson, Fred; 

1995; Hotels and resorts: 

planning, design and 

refurbishmen; University 

Library Huddesfield  

Tabel 2.3 Ketentuan Ruang Hotel Berdasarkan Standar

Sumber : Neufert 



 

 

 

 

 

NO. NAMA RUANG SPESIFIKASI KETERANGAN 

1. 
Guestrooms 

c. Budget Hotel 

 

 

f) Budget Hotel dengan 

tempat tidur 1,5 m atau 60 “ 

dengan tempat tidur single-

bed atau sofa konversi. 

Terdapat bathtub dan 

wastafel pada kamar 

mandi.  

g) Alternatif susunan pada 

budget-hotel adalah dimana 

pada kamar mandi tidak 

terdapat bathtub, sehingga 

dapat menghemat ukuran 

ruangan.  

Sumber :  

Lawson, Fred; 1995; Hotels 

and resorts: planning, 

design and refurbishmen; 

University Library 

Huddesfield  

Sumber : Neufert 



 

 

 

 

Berdasarkan 

Tipe Kamar 

Hotel 

a. Deluxe  
               .  

20,5 m2  Dengan ukuran kamar ekonomi 

tipe queen dan king yang 

termasuk kedalam kelas 

menengah, dengan menunjukkan 

bagaimana menempatkan tempat 

tidur dengan perabotan yang khas 

dan proporsi.  

Sumber : Rutes, Walter,Richard 

Penner,and Lawrence Adams; 

2001; Hotel Design Planning and 

Development; United State: 

W.W.Norton & Company 

Tabel 2.4 Ketentuan Ruang Hotel Berdasarkan Standar

Sumber : Neufert 



 

 

 

 

 

NO NAMA RUANG SPESIFIKASI KETERANGAN 

1. Guestrooms 

b. Executive 

 

Gambar b : (30 m 2) 

Gambar c : (34 m2) 

  

Gambar b : Untuk ukuran kamar 30 m2 

yang termasuk kedalam king-bed, 

terlihat pada gambar, furniture pada 

kamar lebih lengkap dibanding dengan 

kelas ekonomi. Ruangan pakaian dan 

rias disatukan dengan kamar mandi 

sehingga pengunjung dapat dengan 

mudah berganti pakaian  

Pada gambar c menunjukan bahwa 

bagaimana menempatkan tempat tidur 

dengan menambah satu tempat tidur 

sehingga dapat memuat 4 orang dan juga 

ruangan menjadi luas dimana lemari 

pakaian diletakan bersebrangan dengan 

kamar mandi.  

Sumber: : Rutes, Walter,Richard 

Penner,and Lawrence Adams; 2001; 

Hotel Design Planning and 

Development; United State: 

W.W.Norton & Company 

c. Suite 

a

b 

                          

 

Gambar a : 108 m2  

Gambar b : 49 m2 

Gambar a :  

Suite dengan tiga pintu, dengan ukuran 

108 m2 dimana pada kamar terdapat 3 

area yaitu publik, servis, privasi, 

sehingga pengunjung merasakan seperti 

sedang berada di rumah sendiri. 

Dengan fasilitas seperti, little bar, ruang 

tamu, ruang makan, ruang tv, ruang 

rias, tempat tidur, dan kamar mandi.  

Gambar b :  

Suite dengan satu pintu, dimana ruang 

tamu dan berkumpul keluarga cukup 

besar, dengan kamar mandi berukuran 

besar diesertai bathtub yang disatukan 

dengan ruang rias dan lemari pakaian. 

 

Sumber : Rutes, Walter,Richard 

Penner,and Lawrence Adams; 2001; 

Hotel Design Planning and 

Development; United State: 

W.W.Norton & Company 

Sumber : Neufert 



 

 

 

 

 

 

NO. NAMA RUANG SPESIFIKASI KETERANGAN 

1. Guestrooms 

Bathroom/Kamar Mandi  

 

Standar 1700x750 mm 

(5'6 "x2'6"). Panjang 

minimum 1525 mm (5'0 

") 

 

Dilengkapi dengan ekstensi shower 

yang dapat disesuaikan dan berisi 

tirai atau layar, tempat sabun dan 

pegangan, terdapat lemari dinding.  

Sumber : Lawson, Fred; 1995; 

Hotels and resorts: planning, design 

and refurbishmen; University 

Library Huddesfield  

Furniture  

a.          Bed/tempat tidur 

 

  Biasanya ukuran kasur 530-600 mm 

(20-24 in). Tempat tidur yang lebih 

tinggi terlihat lebih nyaman dan 

tidak terlalu melelahkan. Dengan 

ukuran lebih kecil (400-450 mm) 

membuat ruangan tampak lebih 

luas. 

Sumber : Lawson, Fred; 1995; 

Hotels and resorts: planning, design 

and refurbishmen; University 

Library Huddesfield   

b.   Hanging space and  

wardrobe/Lemari 

Pakaian  

 

 

Lebar 560mm (22 in.) Tinggi rel 

160 mm (63 in.) Overshelf 1750 

mm (69 in) 

Sumber : Lawson, Fred; 1995; 

Hotels and resorts: planning, design 

and refurbishmen; University 

Library Huddesfield  

 
c. Shelves and trays 

/Rak dan baki 

 

 

Tinggi rak 200 mm (8 in) min 

meningkat menjadi 300-400 mm 

(12-16 in) pada level tinggi dan 

rendah. Kedalaman baki 100 mm (4 

in) 

Sumber : Lawson, Fred; 1995; 

Hotels and resorts: planning, design 

and refurbishmen; University 

Library Huddesfield  

Sumber : Neufert 



 

 

 

 

 

 

 

NO NAMA RUANG SPESIFIKASI KETERANGAN 

1. Guestrooms 

d. Writing and 

dressing tables 

(with drawers) 

Meja Rias 

 

  Lebar minimum 400 mm 

(15 inci) maksimal 500-550 

mm (20-21 inci) Tinggi 

700-750 mm (28-30 inci) 

Lawson, Fred; 1995; Hotels 

and resorts: planning, 

design and refurbishmen; 

University Library 

Huddesfield  

e. Luggage rack 

standard area 

 

 

Tinggi maksimal 450 mm 

(18 inci) Kedalaman 500 

mm. (20 inci) Lebar 900 

mm (35 inci) Minimum 750 

mm (30 inci) 

Sumber : Lawson, Fred; 

1995; Hotels and resorts: 

planning, design and 

refurbishmen; University 

Library Huddesfield  

 
f.   Bedside tables 

 

 

Lebar minimum 375 mm 

('15 in) Hingga 600 mm (24 

in) Tinggi 600-700 mm (24-

27 in) Terkait dengan 

ketinggian tempat tidur.  

Sumber : Lawson, Fred; 

1995; Hotels and resorts: 

planning, design and 

refurbishmen; University 

Library Huddesfield  

 
g. Loose chairs and 

table 

 

 

Kursi: ringan, padat, 

berlapis kain.  

Meja: bundar atau persegi 

panjang 

Sumber : Lawson, Fred; 

1995; Hotels and resorts: 

planning, design and 

refurbishmen; University 

Library Huddesfield  

Sumber : Neufert 



 

 

 

 

NO. NAMA RUANG SPESIFIKASI KETERANGAN 

1. Administration 

a. Front Desk and Front 
Office 

 
 

a. 65 m2 Pada front office terdapat area 

kegiatan untuk : 

1. Reservasi 

2. Ruang Penerimaan  

3. Kantor Manajer  

4. Sekretaris 

5. Ruang hitung kas  

6. Operator telepon  

7. Ruang komputer  

8. Ruang kendali  

9. Keamanan Kebakaran   

10. Manajer penggajian  

11. Ruang kerja akuntansi 

 
Layanan ini disediakan di atas meja 
yang dapat diatur dengan 
menggunakan meja panjang (meja 

depan) atau di area yang terpisah. 
Dalam kedua kasus, staf konter 
harus memiliki akses langsung ke 
kantor yang menyediakan informasi 
cadangan dan layanan pendukung 
(kantor depan). 

Desain front office : 

a) Meja depan diletakan berada 

didekat main entrance/main 

lobby hotel dan dapat terlihat 

oleh pengunjung 

b) Diletakan juga didekat tangga 

dan lift pengunjung 

c) Posisikan penyimpanan luggage 

troly pengunjung dan beliman 

didekat meja 

d) Menyediakan FHC (fire house 

control) didekat meja atau main 

entrance 

e) Posisikan meja dimana tidak 

terdapat kolom struktural 

f) Rencanakan kantor depan 

sehingga operasi reservasi dan 

telepon dekat dengan area 

pendaftaran tamu. 



 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

g) Tempatkan ruang penyimpanan 

uang/brankas  sehingga kasir 

dapat menangani permintaan 

tamu 

h) Desain meja depan sehingga 

kasir dan proses registrasi dapan 

berfungsi secara fleksibel 

 

Sumber : 1. Rutes, 

Walter,Richard Penner,and 

Lawrence Adams; 2001; Hotel 

Design Planning and 

Development; United State: 

W.W.Norton & Company 

2. Lawson, Fred; 1995; Hotels 

and resorts: planning, design 

and refurbishmen; University 

Library Huddesfield  

Sumber : Neufert 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NO. 
NAMA 

RUANG 
SPESIFIKASI KETERANGAN 

2. 
 

A-C 

 

D-E 

 

F 

 
 
 

a. Untuk standar ukuran meja 
dan kursi restaurant yaitu 
untuk panjang kursi dari 
samping 40 cm  dan meja 
80-85 cm. Serta luas kursi 
bebas bergerak sekitar 60 

cm.  

b. Untuk jarak dari dinding 
dan kursi restauran seluas 
60 cm. 

c. Untuk jarak selasar antar 
meja restaurant seluas 
minimal 45 cm.  

d. Tinggi kursi 45 cm dan 

tinggi sandaran kursi 90 
cm dari lantai. 

e. Untuk tinggi meja makan 
78 cm. 

f. Pada layout anatr meja 
restauran berjarak 1,75 cm 
dengan jarak selasar 
minimal 45 cm  

Neufert, Ernst; 2002; Data 
Arsitek, Jilid 2-Edisi 33; 
Jakarta; Erlangga 

Sumber : Neufert 



 

 

 

 

 

 

NO. 
NAMA 

RUANG 
SPESIFIKASI KETERANGAN 

1.  Food Preparation 

 
a. Main 

Kitchen 

a. Pada pintu dapur utama 

harus memiliki 2 pintu 

dengan lebar masing-

masing pintu 80 cm.³ 

b. Untuk luas koridor dapur 

minimal 1,1 meter.² 

c. Program luas ruang 

dapur 0,6 m² per kursi 

restaurant.4 

  
 
 
 

 
 
 
 
 
 

d.   Untuk meja dapur 

makanan hangat 

memiliki standar ukuran 

panjang 8 ,50-10,50 cm 

dan 3,00-5,00 cm dengan 

masing-masing lebar 

meja 80 cm.  

a. Dipertimbangkan untuk 

penempatan pantri harus 

berdekatan dengan dapur 

utama selain untuk 

penghematan zona ruang, 

peralatan dapur, dan staf, 

juga mengefesienkan sistem 

operasional dapur yang 

tinggi dengan perencanaan 

yang detail.¹ 

b. Dapur utama melayani 

restaurant-restaurant dan 

ruang-ruang pertemuan 

langsung. 2 

c. Untuk penempatan zona di 

dapur dpisahkan sesuai 

dengan fungsi pekerjaan, 

seperti untuk makanan 

hangat dipisahkan dengan 

masakan dingin, penyediaan 

makanan dipisahkan dengan 

penyediaan minuman, 

hidangan utama dipisahkan 

dengan hidang penutup atau 

pembuka.  

d. Serta untuk pelayan atau 

staff & chef yang bertugas 

juga berbeda-beda. 

1. Sumber : Lawson, Fred; 

1995; Hotels and Resorts 

Planning, Design and 

Refurbishment; Oxford; 

Butterworth-Heinemann. 

2. Archipelago International 

Hottels,Resort, & 

Residences. 

3. Neufert, Ernst; 2002; Data 

Arsitek, Jilid 2-Edisi 33; 

Jakarta; Erlangga. 

4. Rutes, A Walter, dkk; 2001; 

Hotel Design Planning and 

Development; New York; 

W.W. Norton & Company 

Sumber : Neufert 
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RUANG 
SPESIFIKASI KETERANGAN 

1.  Function Areas 

 
a. Ballroom 1. Ketinggian langit-langit 

di ballroom setinggi  5 

meter agar lebih luas 

dan  megah.¹ 

2. Untuk menentukan 

kapasitas dari ballroom 

yaitu dengan rumus 2 x 

jumlah kamar hotel. 

Perhitungan ini yang 

biasa digunakan.² 

3. Untuk menentukan 

kapasitas ballrom di 

hotel resort yaitu 0,5-1,5 

x jumlah kamar hotel.² 

4. Untuk convention 2-4 x 

jumlah kamar hotel.² 

5. Contoh skema ruang 

ballroom dengan foyer 

dan service corridor.² 

 

a) Area service harus 

terhubung pada 

ballroom agar 

memudahkan 

pelayanan.  

b) Untuk akses service 

sebaiknnya tertutup & 

tidak terlihat oleh 

tamu. 

c) Harus terdapat gudang 

perabotan yang 

terhubung dengan 

ballroom. 

d) Ruang harus kedap 

suara dengan akustik 

yang baik. 

e) Terdapat ruang ganti 

dan toilet yang 

terhubung di banquet 

room sebagai fasilitas 

untuk tamu hotel. 

f) Pintu pada ballroom 

harus memiliki pintu 

ganda agar 

memudahkan sirkulasi 

keluar masuk tamu. 

 

Sumber : Archipelago 

International Hottels,Resort, 

& Residences. Rutes, A 

Walter, dkk; 2001; Hotel 

Design Planning and 

Development; New York; 

W.W. Norton & Company  

Sumber : Neufert 



 

 

 

 

 
b. Banquet 

Rooms 

a) Untuk menentukan 

kapasitas dari banquet 

room yaitu dengan 

rumus 0,2-0,4 x 

kapasitas dari ballroom. 

Perhitungan ini yang 

biasa digunakan.¹ 

b) Untuk convention 0,4-

0,6 x kapasitas dari 

ballroom. ¹ 

c) Untuk ukuran ruang 

ganti & toilet seluas 

0,10 m² per kursi untuk 

laki-laki.² 

d) Dan 0,12 m² per kursi 

untuk perempuan.² 

 

a. Area service harus 

terhubung agar 

memudahkan pelayanan.  

b. Untuk akses service 

sebaiknnya tertutup & 

tidak terlihat oleh tamu. 

c. Harus terdapat gudang 

perabotan yang terhubung 

dengan ballroom. 

d. Terdapat ruang ganti dan 

toilet yang terhubung di 

banquet room sebagai 

fasilitas untuk tamu hotel. 

e. Ruang harus kedap suara 

dengan akustik yang baik. 

f. Pintu pada banquet room 

harus memiliki pintu 

ganda agar memudahkan 

sirkulasi keluar masuk 

tamu. 

1. Sumber : Rutes, A Walter, 

dkk; 2001; Hotel Design 

Planning and 

Development; New York; 

W.W. Norton & 

Company. 

2. Lawson, Fred; 1995; 

Hotels and Resorts 

Planning, Design and 

Refurbishment; Oxford; 

Butterworth-Heinemann. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Neufert 



 

 

 

 

 

 

NO. NAMA RUANG SPESIFIKASI KETERANGAN 

14. Laundry & Housekeeping 

 
a. Laundry 
 

a. Luas ruang laundry 

minimal yaitu 93 m2. 

Laundry berfungsi 

sebagai tempat 

mencuci,dry cleaning, 

mengeringkan, 

menyetrika, dan mesin 

press yang digunakan 

untuk keperluan hotel 

maupun untuk melayani 

tamu. 

b. Letak ruang laundry 

lebih baik di lantai dasar 

untuk mengurangi 

kebisingan dan getaran 

yang dihasilkan oleh 

ruang laundry sehingga 

tidak menganggu area 

publik maupun kamar 

tamu. 

c. Terdapat beberapa 

peralatan seperti mesin 

cuci,mesin pengering, 

setrika,mesin dry 

cleaning, mesin 

pressing maupun 

perlengkapan 

penyimpanan 

(shelving/rak). 

a. Luas ruang laundry 

bisa juga disesuaikan 

dengan kebutuhan 

kamar tamu dengan 

luas standar dari 

0,9m2 hingga 1,3m2 

per kamar karena 

sebagian besar 

permintaan laundry 

dihasilkan oleh 

kamar tamu. 

b. Ruang Laundry bisa 

dibagi menjadi 2 area 

yang terpisah antara 

ruang cuci dan ruang 

menyetrika maupun 

pressing. Sehingga 

tidak menganggu 

aktivitas satu sama lain 

di dalam ruang tersebut. 

c. Dibuat saluran 

pembuangan air untuk 

membuang air bekas 

cucian 

Sumber : Rutes, 

Walter,Richard 

Penner,and Lawrence 

Adams; 2001; Hotel 

Design Planning and 

Development; United 

State: W.W.Norton & 

Company 

Neufert, Ernst; 1996; 

Data Arsitek Jilid 1; 

terjemahan Sunarto 

Tjahjadi; 

Jakarta:Erlangga. 

Sumber : Neufert 




