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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

1.1.1. Latar Belakang Proyek 

Berlibur merupakan salah satu kebutuhan yang harus terpenuhi bagi 

masyarakat urban pada saat ini guna melepas kejenuhan dari padatnya aktivitas 

perkotaan. Banyaknya pembangunan hotel dan gedung-gedung perkantoran di 

sekitar kota juga menyebabkan area perkotaan menjadi padat dan semakin 

berkurangnya lahan bangunan. Selain itu semakin sedikitnya tersisa lahan terbuka 

hijau di daerah perkotaan. 

Bandung merupakan salah satu destinasi berlibur bagi para wisatawan, baik 

lokal maupun asing. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia yang dikutip 

dari situs. Tribun Jabar pada tanggal 18 Februari 2016, jumlah wisatawan domestik 

yang melakukan kunjungan ke daerah Jawa Barat pada tahun 2014 adalah 45 juta 

orang. Jumlah ini sudah melebihi target yang direncanakan. 

Keindahan lingkungan sekitar, kuliner, dan potensi wisata lainnya yang 

terdapat di Bandung menjadi daya tarik wisatawan asing untuk berkunjung ke 

Indonesia. Semakin banyak wisatawan asing yang berkunjung ke Indonesia, 

semakin tinggi pula devisa dan semakin tinggi juga ‘nilai jual’ kebudayaan 

Indonesia. Oleh karena itu, potensi wisata di Bandung harus tetap dilestarikan, 

bahkan dikembangkan. 

Menurut Badan Pusat Statistik Indonesia (BPS) data kunjungan wisatawan 

asing ke Bandung dari tahun 2012 sampai 2014 mengalami peningkatan. Di awal 

tahun 2012 tepatnya bulan maret total pengunjung wisatawan asing mencapai 

13.366 Wisata Mancanegara. Di tahun berikutnya di bulan yang sama mencapai 

16.815 Wisata Mancanegara. Di tahun 2014 total pengunjung mencapai 21.538 

Wisata Mancanegara. Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan 

wisatawan mancanegara ke Bandung cukup pesat. 
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Surat Keputusan Menteri Perhubungan RI No. SK.241/H/70 tahun 1970 

menyatakan bahwa Hotel merupakan perusahaan yang menyediakan jasa dalam 

bentuk penginapan serta menyajikan hidangan dan fasilitas lainnya yang memenuhi 

syarat-syarat comfort (kenyamanan) dan bertujuan komersial. Aspek kenyamanan 

pada hotel sangatlah berpengaruh bagi penghuni hotel. Menurut hakim (2006) 

beberapa faktor yang mempengaruhi kenyamanan diantaranya adalah sirkulasi, 

kebisingan, aroma atau bau-bauan, bentuk, keindahan, dan penerangan. 

Kenyamanan merupakan salah satu aspek yang dapat mempengaruhi wisatawan 

kembali berkunjung pada sebuah hotel. 

Melihat fenomena tersebut, kebutuhan para wisatawan asing ketika berlibur 

ke Bandung juga harus terpenuhi, guna menambah nilai jual daerah terhadap 

mancanegara. Salah satunya adalah Hotel (sarana menginap) di sekitar lokasi 

wisata. Hotel merupakan akomodasi yang pas untuk disuguhkan kepada para 

wisatawan asing saat berlibur ke Bandung. Hotel yang akan di buat menggunakan 

desain bioklimatik sebagai perancangan hotel berbintang 4, agar menjadi daya tarik 

masyarakat, pengunjung atau wisatawan menginap maupun menyewa di hotel 

tersebut.  

1.1.2. Latar Belakang Lokasi 

Kota Bandung dibentuk sebagai daerah otonom pada tanggal 1 April 1906, 

dan luas wilayah 1.922 Ha. Terletak di daerah Dayeuh Kolot pada tepi Sungai 

Citarum. Pemerintah Kolonial Belanda kemudian memindahkan Kota Bandung ke 

Alun-alunyang terletak pada jalur jalan regional yang menghubungkan poros Utara-

Selatan (kearah daerah perkebunan) dan poros Barat-Timur (ke arah pusat-pusat 

pemerintahan, terutama Jakarta). Aktivitas kota, pada saat itu, adalah perdagangan, 

di sekitar alun-alun dan Jalan Jenderal Sudirman. Untuk saat ini, Jalan Jenderal 

Sudirman No.297, Cibadak, Astana Anyar, Kota Bandung, 40251. akan dibangun 

sebuah Hotel Bintang 4 dimana berfungsi sebagai tempat pengunjung yang 

bertujuan untuk menginap atau berlibur sementara. 
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1.2. Judul Proyek 

Judul proyek perancangan Hotel Bintang 4 ini adalah Bio-Tel City Hotel 

Bandung. Bio berasal dari kata hidup, persis dengan nama depan konsep 

Bioklimatik. Tel nya adalah kata Hotel di akhir kata uang berarti Hotel berbintang 

4. Dapat disimpulkan bahwa, Bangunan Hotel Bintang 4 adalah suatu hotel yang 

tujuan utamanya sebagai penetapan penginapan sementara berkelas bintang 4. 

Aspek-aspek yang berkaitan antara Hotel Bintang 4 dengan Arsitektur Bioklimatik 

yaitu pencahayaan alami, dan sedikit penghawaan alami dengan suasana yang lebih 

tenang dan menyehatkan pengguna bangunan. 

1.3. Tema Perancangan  

Arsitektur Bioklimatik adalah suatu pendekatan perancangan dimana desain 

bangunan mendekatkan suatu bentuk dengan kondisi cuaca dan iklim di lingkungan 

sekitar kepada para arsitek ketika merancang suatu bangunan. Arsitektur 

Bioklimatik juga dapat diartikan sebagai bangunan sehat dimana bangunan tersebut 

berpengaruh pada keindahan dan kerindangan bangunan (Venustas), struktur dan 

konstruksi bangunan (Firmitas) dan kegunaan atau fungsi (Utilitas). Arsitektur 

Bioklimatik memikirkan Venustas, Firmitas, dan Utilitas dikarenakan bangunan 

berarsitektur bioklimatik memikirkan atau mencermati budaya bangunan sekitar 

dan memperhatikan bagaimana suatu ke kokohan dalam merancang suatu 

bangunan.  Oleh karena itu, perancangan bangunan dengan menyesuaikan cuaca 

dan iklim dilingkungan sekitar, rencananya akan diterapkan pada Bangunan Hotel 

Bintang 4.  Terlihat di Bagan 1.1. yang ada dibawah ini : 

 

 

 

 

 

 

Bagan 1.1. Concept Map  Bioclimatic Architecture 

( Sumber : Laela Latifah, Nur; 2013; Arsitektur dan Energi; Modul 1; Bandung; Institut Teknologi Nasional.) 
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Bangunan Hotel Bintang 4 adalah suatu hotel yang tujuan utamanya sebagai 

penetapan penginapan sementara berkelas bintang 4. Aspek-aspek yang berkaitan 

antara Hotel Bintang 4 dengan Arsitektur Bioklimatik yaitu pencahayaan alami, dan 

sedikit penghawaan alami dengan suasana yang lebih tenang dan menyehatkan 

pengguna bangunan. 

1.4. Identifikasi Masalah 

Identifikasi masalah ini terdiri dari beberapa aspek, diantaranya adalah : 

1.4.1.  Aspek Perancangan 

- Bagaimana memadukan perancangan dengan memberikan kenyamanan,   

keamananan, dan kemudahan bagi pengguna, terutama wisatawan dan 

pengunjung. 

- Bagaimana olahan ruang yang efektif dalam area publik dan privat sesuai 

fungsi Hotel Bintang 4. 

1.4.2.  Aspek Struktur 

- Sesuai fungsi Hotel Bintang 4 sebagai tempat pelayanan penginapan 

diperlukan ukuran dan bentuk rata rata sama disetiap lantai perlantai. 

- Pembuatan struktur Hotel Bintang 4 akan direncanakan dengan struktur 

beton. 

1.4.3.  Aspek Bangunan 

- Hubungan antara tema Arsitektur Bioklimatik dan penerapannya pada 

desain, sehingga terciptanya suatu pencahayaan alami dan sedikit 

penghawaan alami pada bangunan hotel.  

- Karena tema Arsitektur Bioklimatik tercipta juga perhitungan terhadap 

bangunan Hotel Bintang 4, baik dari segi pencahayaan maupun 

penghawaan alami. 

1.4.4  Aspek Lingkungan 

- Pembangunan berada di kawasan tropis tepat berada di Indonesia yang 

mempunyai 2 iklim, dengan kondisi curah hujan yang cukup tinggi, 



 

6 
 

  

menuntut kita untuk membuat bangunan ini harus menyesuaikan dengan 

kondisi curah hujan, yaitu dengan perancangan shade and filter sesuai 

dengan Teori Bioclimatic Design. 

1.5. Tujuan Proyek 

Adapun tujuan dari perancangan hotel ini sebagai berikut : 

a. Merancang suatu bangunan hotel sesuai fungsi dan fasilitas kelas bintang 4. 

b. Menciptakan ruang bangunan hotel yang nyaman bagi para pengunjung 

  maupun wisatawan ketika menginap  maupun menyewa kamar 

1.6. Metoda Pengumpulan Data 

Berdasarkan permasalahan yang ada dapat diambil pendekatan yang digunakan  

dalam merancang tempat menginap sementara yaitu: 

 Mendalami tema sebagai pemahaman konsep 

 Mengikuti regulasi wilayah yang telah ditentukan oleh pemeintah 

 Mengetahui potensi dan kendala pada tapak sehingga menghasilkan solusi 

desain yang baik dan sesuai kriteria 

 Memahami kondisi kawasan tapak sehingga dapat diketahui potensi dan 

kendala yang ada sehingga dapat diperoleh solusi desain yang baik. 

 Memahami kriteria pengunjung terhadap kondisi sekitar ketika menginap di 

bangunan tempat menginap sementara. 

Dalam metoda perancangan ini menggunakan metode yang bersifat analisis 

kuantitatif dan kualitatif. Metode ini dilakukan dengan cara mengumpulkan data, 

pengolahan data, analisis, serta perancangan. Metoda pengumpulan data terdiri dari 

dua data, yaitu data primer dan data sekunder : 

1.6.1. Data Primer 

Data primer dapat dilakukan dengan survey lapangan yang dilakukan pada Jl. 

Jenderal Sudirman  No. 297 Kota Bandung, Jawa Barat yang berfungsi untuk 

mendapatkan data berupa lokasi tapak, bangunan eksisting, fasilitas yang ada di 

sekitar site seperti air bersih, jaringan listrik, dan sarana transportasi dan 

aksesibilitas menuju maupun keluar site/tapak. Pengamatan lainnya yaitu dengan 

dokumentasi. Metode ini digunakan untuk mencari data yang diperlukan 
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berdasarkan peristiwa, peraturan, dokumen,  dan data lainnya. Dokumentasi yang 

diambil, yaitu : 

a) View ke dalam dan ke luar tapak. 

b) Sirkulasi di sekitar bangunan. 

c) Kondisi eksisting wilayah. 

d) Sarana dan Prasarana Bangunan. 

e) Standar untuk penginapan kelas bintang 4 pada hotel. 

 

1.6.2. Data Sekunder 

Data sekunder yaitu data atau informasi yang tidak berkaitan secara langsung 

dengan objek rancangan tetapi membantu dalam proses perancangan, meliputi: 

 Studi Pustaka 

Data ini diperoleh dari studi literatur, peraturan pemerintah, dan 

kebijakan pemerintah yang akan menjadi dasar dalam perencanaan.  

 Studi Banding 

Studi banding difungsikan mengenai tema dan bangunan sejenis. Studi 

Banding dilakukan untuk menjadi pertimbangan tentang hal – hal dalam 

perancangan gedung apresiasi seni. 

 Analisa Tapak 

Dalam analisis tapak dilakukan pendekatan analisa makro dan analisa 

mikro. Analisa makro merupakan analisa dalam skala kawasan, 

sedangkan untuk Analisa mikro yaitu analisa terhadap tapak perencanaan 

meliputi analisa tapak, analisa pengguna, serta analisis lainnya. 

Tahap perancangan selanjutnya yaitu menentukan konsep tapak dan 

bangunan. Konsep ini merupakan hasil dari analisis yang akan menghasilkan 

konsep dasar perancangan, konsep tapak, konsep ruang, konsep bentuk, dan konsep 

lainnya. 

1.7. Skema Pemikiran 

Berikut pada Bagan 1.3 adalah skema pemikiran pada Hotel Berbintang 4 

yanga ada di Jalan Jenderal Sudirman. : 
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1.7. Sistematika Laporan 

Sistematika Laporan Tugas Akhir ini terdiri atas 5 (lima ) Bab. Diantaranya 

membahas bagian-bagian tertentu dari seluruh isi laporan berdasarkan jenis 

bahannya, sehingga sistematika laporan ini adalah sebagai berikut 

BAB 1 : PENDAHULUAN 

Pada Bab ini menceritakan bagaimana sub inti dari Laporan Teknologi 

Konstruksi yaitu pada latar belakang bagaimana alasan pemilihan judul, pemilihan 

lokasi proyek dan jenis bangunan yang dibuat, juga memiliki permasalahan yang 

akan terpecahkan pada tujuan dan manfaatnya. Kemudian pada bab ini membahas 

bagaimana deskripsi proyek melalui aktifitas tinjauan tapak sesuai misi pada 

proyek. Dan tewrakhir adalah membahas apa skema pemikiran yang akan dibahas 

dalam pembuatan hotel berbintang 4 dengan kaitana tema Arsitektur Bioklimatik 

pada bangunan tersebut.  

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA 

Pada Bab ini menjelaskan lebih rinci terhadap arti dari studi literatur 

mengkaitkan arti dan definisi dari Hotel Berbintang 4. Kemudian menjelaskan hasil 

studi banding menuju hotel berbintang 4 yang berada di Bandung. Dan terakhir 

adalah membahas bagaimana studi kelayakan yang dihasilkan dai pemerintah untuk 

pembuatan hotel tersebut,  

BAB 3 ANALISA TAPAK DAN PROGRAM RUANG 

Pada Bab ini menjelaskan bagaimana penjelasan site atau tapak yang akan 

dibuat ( Tapak Di Jenderal Sudirman ), kemudian akan di kaji lebih jelas lagi di 

Analisa tapak, baik sirkulasi, kondisi alam dan fasilitas sekitar, dan terakhir 

bagaimana program ruang yang akan direncanakan untuk hotel berbintang 4.  

BAB 4 KONSEP PERANCANGAN 

Pada Bab ini menjelaskan rincian konsep dari pembangunan Bio Tel City Hotel 

yang berada di Jenderal Sudirman berupa Konsep Tapak, hingga Konsep Utilitas 

pada bangunan sesuai standar hotel bintang 4. 
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BAB 5 RANCANGAN BIO-TEL CITY HOTEL JENDERAL SUDIRMAN 

Pada Bab ini menjelaskan bagaimana rancangan bangunan yang dibuat dari 

suatu gambar Denah, hingga desain development seperti Detail, Aksonometri dan 

Perspektif Bangunan. 

 

 

 

 

  


