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  BAB 2 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1. Definisi Arsitektur Bioklimatik 

2.1.1. Pengertian Harfiah Arsitektur Bioklimatik 

Bioclimatic Architecture / Arsitektur Bioklimatik adalah konsep arsitektur 

dengan pendekatan desain yang menekankan konteks terhadap kondisi iklim dan 

cuaca setempat ( relation to climate of the place ), dengan memanfaatkan potensi 

dan mengantisipasikan kendala iklim dan cuaca tersebut, agar diperoleh 

penghematan energi operasional bangunan ( energy saving / conservation energy ) 

dalam memperoleh kenyamanan termal ( Thermal Comfort ) sekaligus kenyamanan 

visual ( Visual Comfort ), melalui teknik pasif dan hemat energi ( passive and low 

energy technique ). 

2.1.2. Strategi Teknik Desain Arsitektur Bioklimatik pada Perancangan Hotel 

Bintang 4 

Pada Bioclimatic Architecture, strategi desain adalah teknik desain dan 

prinsip desain yang diterapkan untuk operasional bangunan. Teknik desain adalah 

level operasional bangunan, seperti teknik pasif dan teknik aktif. Sedangkan prinsip 

desain adalah solusi-solusi desain yang sederhana, bersifat prinsipal. 

a. Passive Mode 

Passive Mode adalah teknik desain operasional bangunan dengan level 

teknik pasif, dimana kenyamanan termal dan visual dilakukan melalui 

desain bangunan, tanpa menggunakan bantuan peralatan mekanis. 

b. Mixed Mode 

Mixed Mode adalah teknik desain operasional bangunan dengan level 

menggabungkan antara teknik pasif dan teknik aktif. 

c. Full Mode 

Full Mode adalah teknik desain operasional bangunan dengan level teknik 

aktif menggunakan peralatan mekanis. 
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d. Productive Mode 

Productive Mode adalah teknik desain operasional bangunan dimana 

energi yang dibutuhkan memperoleh kenyamanan termal dan visual 

berasal dari sumber energi terbarukan yang diproduksikan oleh bangunan 

itu sendiri 

e. Kesimpulan Teknik Mixed Mode sebagai teknik untuk merancang hotel 

bintang 4 

Kesimpulannya adalah untuk teknik desain yang akan dirancang 

menggunakan Teknik Mixed Mode. Menggunakan Teknik Desain Mixed 

Mode dikarenakan bangunan  hotel yang akan di rancang akan di 

fokuskan mengenai pencahayaan alami, penguapan air untuk udara udara 

bersih dan penghawaan alami sebagian dan sedikit memperhatikan 

penghawaan alami yaitu mengambil sedikit udara luar masuk ke dalam 

bangunan. Jadi dapat disimpulkan bahwa operasional bangunan hotel 

dengan level menggabungkan antara teknik pasif dan teknik aktif.  

 

2.1.3. Strategi Prinsip Desain Arsitektur Bioklimatik pada Perancangan 

Hotel Bintang 4 

Prinsip desain terkait teknik yang diterapkan pada arsitektur bioklimatik 

berupa solusi desain yang mendukung penghawaan alami dan penerangan alami, 

sekaligus mengantisipasi penerimaan radiasi panas matahari ( solar heat gain ), 

dengan menggunakan komponen bangunan seperti berikut : 

A. Opening 

Opening adalah komponen pada fasad bangunan berupa bukaan udara untuk 

penghawaan alami dan bukaan cahaya untuk penerangan alami. Dalam 

bangunan hotel bintang 4 akan direncanakan sebuah bukaan udara alami yang 

bisa membuat pertukaran angin di lantai 3 sampai dengan lantai 5 (Istilahnya 

Ventilasi). 

B. Orientation and Zone 

Orientation adalah mengarahkan/ mengorientasikan bangunan dan bukaan 

cahaya ( Building Orientation, Opening Orientation ), agar dapat 
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memperoleh penerangan alami seoptimal mungkin sekaligus menghindari 

penerimaan radiasi panas matahari ( Solar Heat Gain ).  

Dasar orientasi adalah lintasan matahari ( Sunpath ), bila bertentangan 

dengan bentuk site ( Site Geometry ) maka harus dilakukan kompromi 

desain ( Site / Building Adjusments ). Dalam bangunan hotel bintang 4 akan 

direncanakan bangunan mengikuti orientasi cahaya matahari dari terbit 

diarah timur hingga terbenam diarah barat 

Zone adalah alokasi core, agar diperoleh penghematan energi saat 

operasional bangunan. Dalam bangunan hotel bintang 4 akan direncanakan 

bangunan hotel memiliki core yang terletak di depan dan dibelakang 

bangunan. Dikarenakan core yang terletak didepan dapat mempermudah 

pengunjung menuju akses kamar melalui lift ataupun menuju transisi lantai 

selanjutnya. 

C. Shade And Filter 

Shader adalah pembayangan pada fasad bangunan, terutamma pada 

bukaan. Filter adalah penyaringan radiasi panas matahari pada fasade 

bangunan 

Filter dapat dilakukan dengan secondary skin dan kaca khusus yang dapat 

memantulkan atau menyerap sebagai radiasi panas. 

Dalam bangunan hotel bintang 4 akan direncanakan strategi pengendalian 

termal menggunakan sun shader yang berfungsi sebagai pembayangan 

cahaya matahari ketika masuk melewati jendela menuju ke ruangan pada 

hotel tersebut. Strategi pengendalian termal menggunakan sun shader 

dengan sebutan Shade and Filter.  

Peneduh ( Shading Devices ) meliputi Sirip Penangkal Sinar Matahari 

(SPSM), bidang dinding, atap balkon, atap lebar, kisi-kisi ( louvre ),dan 

kerai otomatis ( Automated blinds ). Namun yang akan di pakai untuk hotel 

bintang 4, hanya SPSM saja sebagai peneduh sinar cahaya matahari. Tipe 

SPSM adalah sebagai berikut : 
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1. SPSM Horizontal ( Horizontal Devices ) 

SPSM Horizontal efektif untuk sinar matahari dengan altitude tinggi ( 

10.00-14.00 ) pada fasad timur dan fasad barat. Terdapat Gambar 2.1. 

memperlihatkan tritisan Horizontal  

 

 

 

 

 

2. SPSM Vertikal ( Vertical Devices ) 

SPSM Vertikal efektif untuk sinar matahari dengan altitude rendah ( 

08.00-10.00, 14.00-16.00 ) pada fasad utara dan selatan. Terdapat 

Gambar 2.2. memperlihatkan tritisan Horizontal 

 

 

 

3. SPSM gabungan horizontal dan vertikal (egg-crate devices) 

SPSM gabungan horizontal dan vertikal efektif untuk berbagai 

altitude sinar matahari. 

 

 

Gambar 2.1. Contoh SPSM Horizontal 

( Sumber : Buku Fisika Bangunan 1 dicetak bulan Agustus 2015 ) 

Gambar 2.2. Contoh Vertikal 

 ( Sumber : Buku Fisika Bangunan 1 dicetak bulan Agustus 2015 ) 
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Gambar 2.4. Bentuk Transitinal Spaces pada 

Menara Mesiniaga 

( Sumber : 

http://www.archdaily.com/774098/ad-

classics-menara-mesiniaga-t-r-hamzah-and-

yeang-sdn-bhd diakses pada bulan  

September 2015 ) 

Gambar 2.3. Lokasi Transitional Spaces pada Menara Mesiniaga 

( Sumber : Buku Fisika Bangunan 2 dicetak bulan Februari 2015 ) 

4. Transitional Spaces 

Transitional Spaces adalah substract pada bangunan dengan dimensi 

cukup besar sebagai pembayang terhadap radiasi panas matahari dan 

ruang transisi udara sebelum masuk kedalam bangunan, sehingga 

dapat diperoleh iklim mikro. 

Pertimbangan dimensi transitional spaces yaitu, sebagai berikut : 

a. Kebutuhan Pembayangan  

 Pembayangan terkait sudut jatuh sinar matahari. 

b. Kebutuhan Estetika  

 Dimensi substract tetap memberi estetika dengan fasad. 

 Arsitektur Bioklimatik berperan dalam memperkenalkan 

 transitional spaces. 

 Seperti contoh bangunan Menara Mesiniaga yang dibuat oleh Ken 

 Yeang terdapat pada Gambar 2.3 dan Gambar 2.4 .  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.archdaily.com/774098/ad-classics-menara-mesiniaga-t-r-hamzah-and-yeang-sdn-bhd
http://www.archdaily.com/774098/ad-classics-menara-mesiniaga-t-r-hamzah-and-yeang-sdn-bhd
http://www.archdaily.com/774098/ad-classics-menara-mesiniaga-t-r-hamzah-and-yeang-sdn-bhd
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Gambar 2.5. Kemampuan Insulasi Termal pada Green Roof dan Perbedaannya dengan Traditional Roof 

( Sumber : Buku Fisika Bangunan 2 dicetak bulan Februari 2015 ) 

Green Roof Traditional Roof  

D. Green 

Green adalah pengadaan vegetasi yang dapat membantu efek pendinginan 

udara pada bangunan dan lingkungannya. Dalam bangunan hotel bintang 

4 akan mengaplikasikan sebuah tanaman yang berfungsi sebagai 

penghawaan alami. Dikarenakan fungsi dari tanaman atau tumbuhan 

adalah mengeluarkan oksigen demi keberlangsungan bangunan terutama 

pengunjung yang menginap di hotel. Kemudian fungsi tumbuhan ataupun 

tanaman adalah sebagai penghalang kebisingan yang terdapat di sekitar 

bangunan ataupun jalan raya. Di bangunan hotel bintang 4 ini akan 

menerapkan Green Roof dan Taman Gantung, Taman Mati atau Skycourt. 

1. Green Roof 

Atap Hijau atau Green Roof adalah strategi pengendalian termal dengan 

cara pengadaan vegetasi diatap agar diperoleh insulasi termal terhadap 

radiasi panas matahari dan terbentuk iklim mikro pada bangunan. 

Terdapat di Gambar 2.5 Pertimbangan pada strategi Green Roof 

meliputi jenis taman meliputi Intensive Garden dan Extensive Garden. 
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Gambar 2.6. Lapisan pada Extensive Garden 

( Sumber : Buku Fisika Bangunan 2 dicetak bulan Februari 2015 ) 

Gambar 2.7. Lapisan pada Intensive Garden 

( Sumber : Buku Fisika Bangunan 2 dicetak bulan Februari 2015 ) 

a. Intensive Garden adalah jenis Green Roof untuk vegetasi keras 

seperti pohon tinggi besar. Dengan bobot vegetasi lebih berat, juga 

akar yang lebih besar dan lebih dalam maka dibutuhkan media tanam 

yang lebih tebal dan berat ( dapat mencapai 1,5 meter ) yang terdapat 

di Gambar 2.6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. Extensive Garden adalah Green Roof untuk vegetasi lunak seperti 

semak, perdu, dan rumput. Dengan bobot vegetasi yang lebih ringan, 

juga akar yang lebih dangkal maka tidak dibutuhkan media tanam 

yang tebal dan berat ( keseluruhan tebal green roof dapat hanya 15 

cm ) yang terdapat di Gambar 2.7.  
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Gambar 2.8. Contoh Penerapan Cooling Effect pada Bangunan 

(  Sumber : Data Dokumen Gedung DPRD RI Indonesia yang diakses pada bulan Januari 2008 ) 

c. Taman Gantung ( Skycourt ) adalah strategi pengendalian termal 

dengan cara pengadaan vegetasi di recessed sun spaces dan 

transitional spaces, agar diperoleh passive cooling dan terbentuk 

iklim mikro pada bangunan yang diperlukan untuk penghawaan 

alami. Pertimbangan pada strategi skycourt : 

- Jenis Vegetasi 

Jenis vegetasi yang tepat sesuai dengan ruang yang tersedia. 

- Teknis 

Struktur bangunan (( terkait beban dari vegetasi, media tanam, 

dan air), sistem waterproof, sistem irigasi, dan sistem drainase. ) 

 

 

E. Cooling Effect 

Cooling Effect adalah teknik pasif pendinginan udara menggunakan 

elemen air pada bangunan dan lingkungannya. Seperti pada Gambar 2.8 

memperlihatkan Gedung DPRD RI Indonesia yang akan diaplikasikan 

dalam perancangan hotel bintang 4 nanti, sistem Cooling Effect akan di 

aplikasikan pada kolam renang, dan di depan site. Dikarenakan, kolam 

renang terletak di tenggara site, kemudian arah angin mengarah dari 

tenggara ke barat laut. Maka dari itu, bangunan hotel bintang 4 menjadi 

sejuk oleh pengasuapan kolam renang yang di hembuskan oleh alur angin. 

 

  

Cooling Effect 

Building 

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiIkJzDkY_gAhWMa94KHbgiCEwQjRx6BAgBEAU&url=https://nasional.kompas.com/read/2017/11/28/08074571/terpopuler-siapa-pengusul-anggaran-kolam-ikan-rp-620-juta-dan-kabar-hoaks&psig=AOvVaw3D34QNORHaZ1rST79uVNXz&ust=1548718860275867
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2.1.4. Keuntungan dan Kerugian Arsitektur Bioklimatik  

A. Keuntungan Arsitektur Bioklimatik 

 Penerapan konsep Bioclimatic Architecture pada desain bangunan dan 

lingkungan akan memberikan keuntungan sebagai berikut : 

1. Dalam jangka pendek berupa penghematan konsumsi energi saat 

operasional bangunan. 

2. Dalam jangka panjang berupa konservasi energi ( Energy Conservation 

) dan penghematan biaya operasional bangunan ( Monetary Saving ). 

B.  Kerugain Arsitektur Bioklimatik 

1. Strategi desain lebih difokuskan pada penghematan energi saat tahap 

pemeliharaan / operasional. Sehingga ditinjau dari seluruh tahap 

peredaran material, kurang mendukung penghematan energi secara 

total. 

2. Konsep tidak menekankan konservasi lingkungan ( Environment 

Conservation ) dan keseimbangan ekosistem. 

3. Konsep belum mencakup sosiologi dan ekonomi manusia. 1 

2.2. Studi Literatur 

2.2.1. Definisi Hotel  

 Hotel adalah suatu bentuk bangunan, lambang, perusahaan atau badan usaha 

akomodasi yang menyediakan pelayanan jasa penginapan, penyedia makanan dan 

minuman serta fasilitas jasa lainnya dimana semua pelayanan tersebut 

diperuntukkan bagi masyarakat umum, baik mereka yang bermalam dihotel 

tersebut ataupun mereka yang hanya menggunakan fasilitas tertentu yang dimiliki 

hotel itu. 

Pengertian hotel ini dapat disimpulkan dari beberapa definisi hotel seperti 

dibawah ini: 

a. Sarana tempat tinggal umum untuk wisatawan dengan memberikan 

pelayanan jasa kamar,penyedia makanan dan minuman serta akomodasi 

dengan syarat pembayaran. (Menurut Lawson, l976) 

                                                             
1  Laela Latifah, Nur; 2013; Arsitektur dan Energi; Modul 1; Bandung; Institut Teknologi Nasional. 
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b. Bangunan penginapan untuk masyaraka tumum dengan fasilitas; Jasa 

penginapan, Pelayananmakanan dan minuman, Pelayanan barang 

bawaan, Pencucian pakaian, serta penggunaan fasilitas perabot dan 

hiasan–hiasan yang ada didalamnya. (Menurut Endar 8,1997) nan yang 

dikelola secara komersil dengan memberikan fasilitas 

c. Pengertian Hotel menurut SK Menteri Pariwisata, Pos, dan 

Telekomunikasi No. KM 94/HK103/MPPT 1987 , adalah "Suatu jenis 

akomodasi yang mempergunakan sebagian atau seluruh bangunan untuk 

menyediakan jasa penginapan, makanan dan minuman, serta jasa 

penunjang lainnya bagi umum yang kelola secara komersial.( 

Sulastiyono, 2001) 

d. Hotel adalah tempat yang memeberikan pelayanan jasa bagi penduduk 

yang memerlukan pemondokan sementara dengan memberlakukan 

imbalan biaya tertentu yang dihitung per satuan hari. (Badan Pertanahan 

Nasional). 

 

2.2.2. Jenis Hotel  

 Lokasi dimana Hotel dibangun juga sangat menentukan hunian dari hotel 

tersebut. Selain tipe yang sudah disebutkan salah satu tipe hotel  yang sangat 

strategis adalah Lokasi. Tipe hotel berdasarkan lokasi dapat kita kategorikan 

masing-masing berdasarkan tempat hotel tersebut dibangun, yaitu : 

A. Hotel Resort 

 Hotel Resort adalah tipe hotel bedasarkan lokasi dibangunnya jauh dari  

pemukiman perkotaan, Hotel resort ini biasanya dibangun dekat wilayah 

perbukitan yang hijau. Tipe bangunan hotel resort dikriteriakan saling ada 

jarak dari bangunan satu ke bangunan lainnya namun tetap dalam satu lokasi 

yang sama akan kawasannya. 

Beberapa jenis hotel ini antara lain:  



 

21 
 

  

1.  Mountain Hotel yaitu hotel yang dibangun didaerah pegunungan, 

hotel jenis ini memanfaatkan alam pegunungan sebagai pusat 

pemandangan bagi tamu yang menginap. Suasana alam yang asri 

diharapkan akan membawah tamu menginap dengan nyaman. 

2.  Riverside Hotel yaitu hotel yang dibangun di dekat dengan sungai 

atau sepanjang aliran sungai yang mana tamu yang menginap dapat 

mendapatkan suasana pedesaan  yang dekat dengan sungai sambal 

mendengarkan bunyi percikan aliran sungai yang memanjakan 

telinga. 

3.  Ravine Hotel yaitu hotel yang dibangun ditepi jurang. Tipe hotel ini 

biasanya sangat digemari oleh pecinta alam, karena letak hotel ini 

ditepian jurang.  

4.  Lake Hotel yaitu hotel yang dibangun disekitaran danau dimana 

danau sebagai pemandangannya. Hembusan angin danau sangat 

membuat nyaman para tamunya. 

5. Beach Hotel adalah hotel yang dibangun di tepian pantai. Hotel ini 

memanfaatkan pemandangan pantai sebagai pemandangan yang 

dapat memanjakan tamu untuk menginap lebih lama. Biasanya hotel 

ini juga memanjakan tamu dengan pemandangan sunset pada sore 

hari. 

6. Jungle Hotel adalah hotel yang letaknya diperhutanan, suasana hutan 

memberikan suasana nyaman dansejuk kesetiap tamu yang 

menginap. 

B. City Resort 

City Hotel adalah hotel yang dibangun didalam perkotaan yang mana 

ditujukan kepada orang orang yang melakukan perjalanan karena 

berbisnis, urusan perdangangan dan acara-acara resmi baik dari 

pemerintahan maupun perusahaan swasta. City Hotel juga biasanya 
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Gambar 2.9. Gambar Hotel City Hyde Park, Chicago, Amerika Serikat memperlihatkan tritisan pada 

bangunan. 

( Sumber : www.archdaily.com diakses pada tanggal 21 September 2011 ) 

untuk kalangan tamu pemerintah baik dari daerah maupun tamu  

Negara dari luar negeri.. 

C. Motel 

Motel adalah Hotel yang dibangun antara dua kota yang jaraknya 

lumayan jauh. Motel biasa juga disebut mobil hotel artinya hotel 

tempat pemberentian atau peristirahatan sementara waktu untuk 

meneruskan perjalan ke kota berikutnya. 

2.3. Studi Banding 

Studi Banding adalah suatu studi dimana peracang dapat mengetahui 

bagaimana bangunan yang akan dirancang dengan bentukan bangunan ( bentuk 

fasad, bentuk pundasi dan lain-lain ) mirip atau sama dari bangunan pendahulunya. 

Berikut beberapa studi banding yang akan di aplikasikan ke dalam perancangan 

hotel berbintang 4 : 

2.3.1. City Hyde Park, Chicago, Amerika Serikat. 

 Hotel City Hyde Park, Chicago, Amerika Serikat adalah suatu proyek tempat 

tinggal di Chicago yang diambil desain tritisannya sebagai studi banding pada 

pembuatan Hotel Bio Tel City Hotel Jenderal Sudirman. Terlihat pembentukan 

fasad bangunan seperti Gambar 2.9 dan Gambar 2.10. dengan membuat arah 

bangunan miring sesuai derajat yang ditentukan demi menciptakan intensitas 

cahaya matahari masuk kebangunan optimal. Juga  menggunakan shade and filter 

pada bangunan tersebut. 

 

 

 

 

 

 

http://www.archdaily.com/
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Gambar 2.10. Gambar Perspektif Depan dan Perspektif Belakang Hotel City Hyde Park, Chicago, 

Amerika Serikat. 

( Sumber : www.archdaily.com diakses pada tanggal 21 September 2011 ) 

 

Gambar 2.11. Gambar Denah Tipikal dan Denah Atap Hotel City Hyde Park 

( Sumber : www.archdaily.com diakses pada tanggal 21 September 2011 ) 

 

Lokasi   :  5105 S Harper Ave, Chicago, IL 60615, Amerika Serikat 

Arsitek   :  Jeanne Gang 

Tahun Proyek  :  2013- November 2015 

Luas Lahan  :  142 Ha 

Fungsi Bangunan : Tempat Tinggal Sementara ( Apartemen ). 

Terlihat Gambar 2.10 bagaimana perletakan kamar untuk jenis suatu 

kamar hotel yang terletak di setiap lantai tipikal kamar di City Hide Park Hotel, 

Chicago, Amerika Serikat. 

 

  

http://www.archdaily.com/
http://www.archdaily.com/
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Gambar 2.12. Gambar Hotel The Oliv Singapura memperlihatkan fasad pada bangunan. 

( Sumber : www.archdaily.com diakses pada tanggal 06 Agustus 2016 ) 

 

2.3.2. The Oliv, Singapura  

 Hotel The Oliv, Singapura adalah suatu proyek tempat tinggal sementara di 

Singapura yang diambil desain fasadnya sebagai studi banding pada pembuatan 

Hotel Bio Tel City Hotel Jenderal Sudirman seperti Gambar 2.12. Mengambil 

Hotel The Oliv di Singapura, dikarenakan hotel ini sesuai dengan bintang 4, dan 

juga memiliki kriteria sesuai prinsip desain, yaitu transitional spaces dan green. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lokasi   : 351 Cranwell Rd, Singapore 509865 

Arsitek   : W Architecture and Landscape Architecture Coorporation   

Tahun Proyek  : September 2015 ( Design Of The Year ) 

Luas Lahan  :  - 

Fungsi Bangunan : Tempat Tinggal Berbasis Hotel Bintang 4 

 

SINGAPORE 

http://www.archdaily.com/
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Gambar 2.6. Lapisan pada Extensive Garden 

( Sumber : Buku Fisika Bangunan 2 dicetak bulan Februari 2015 ) 

Gambar 2.13. Gambar Eksterior dan Interior pada Bangunan The Oliv Hotel Singapura. 

( Sumber : www.archdaily.com diakses pada tanggal 06 Agustus 2016 ) 

 

Pada Gambar 2.6. bangunan ini menggunakan sistem transitional spaces, 

dimana bangunan tersebut memiliki coakan sebagai pembayangan matahari. Dan 

juga bangunan ini terdapat Green yaitu tumbuhan sebagai penghawaan alami dan 

mencegah kebisingan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dan bangunan Hotel The Oliv Singapura memiliki lantai rata rata tipikal dengan 

terlihat tritisan yang bermotif, dan terdapat area bercocok tanam di daerah balkon 

hotel. Oleh karena itu, peletakan balkon dan tritisan akan di aplikasikan ke dalam 

bangunan hotel yang akan di rancang, namun tidak dapat menjadi area untuk 

bercocok tanam seperti pada Gambar 2.13.  

http://www.archdaily.com/
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Gambar 2.14. Gambar Hotel Ammarossa Bandung dilihat dari jalan Aceh. 

( Sumber : data dokumen survey pada tanggal 26 Februari 2019 ) 

2.3.3. Amarossa Hotel Bandung  

 Hotel Ammarosa Bandung adalah Hotel di Bandung, Jalan Riau yang berada 

di Jalan Aceh Nomor 71 A. Mengambil Ammarossa Hotel sebagai studi banding, 

dikarenakan hotel tersebut memiliki kriteria 6 lantai, dengan luas site yang kecil. 

Terlihat dari fasadnya di Gambar 2.14. kriteria ini sama seperti site Jenderal 

Sudirman membangun Hotel berbintang 4. 

 

 

  

Lokasi    :   Jalan  Aceh No.71A,  

    Citarum, Bandung Wetan, Kota Bandung,  

    Jawa Barat 40115 

Pemilik   :   Director of Operations Amaroossa Hotels   

                 Irfan  Adriansyah. 

Tahun Proyek   :   November 2009 

Luas Lahan   :    2,682.12 m²  

Luas Bangunan Per Lantai 1 :   1.509.57 m²  

Fungsi Bangunan  :   Tempat Tinggal Sementara berbasis 

    Bintang 4 
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Gambar 2.15. Gambar Interior Hotel Ammarossa Bandung memperlihatkan kamar dan resto 

( Sumber : data dokumen survey pada tanggal 26 Februari 2019 ) 

 

Gambar 2.16. Salah Satu Gambar Brosur Hotel Amarossa 1 

( Sumber : data dokumen survey pada tanggal 26 Februari 2019 ) 

 

 

Hotel ini menjadi daya tarik untuk di jadikan studi banding ialah kapasitas 

kamarnya yang sesuai dengan perancangan hotel berbintang 4 dengan luas kurang 

lebih 6.500 meter persegi yang terlihat pada Gambar 2.15. Untuk itu mekanisme 

ukuran Hotel Amarossa ialah : 

 

 

  

1. UMUM 

Jumlah Lantai   :   6 

Total Kamar   :  92 

Waktu Check in  : 2 PM 

Waktu Check Out  : 12 AM 

Kunci Kamar   :  Key Card 

2. TIPE KAMAR 

Deluxe   :   74 kamar dengan ukuran 1 kamar 29 sqm 

Executive  :    13 Kamar dengan ukuran 1 kamar 34 sqm 

Junior Suite  :     4 kamar dengan ukuran 1 kamar 41.61 sqm 

Presidential Suites :     1 kamar dengan ukuran 1 kamar 217 sqm 
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Gambar 2.17. Salah Satu Gambar Brosur Hotel Amarossa 2 

( Sumber : data dokumen survey pada tanggal 26 Februari 2019 ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lalu terdapat beberapa macam jenis perlantai nya, dari lantai awal hingga 

tipikal sampai lantai 6. Di Hotel Amarossa Bandung, lantai pertama diberikan 

lounge yang bisa dilakukan di area dalam dan luar. Kemudian terdapat ballroom 

mini di sebelah lounge, yang di khususkan bagi orang maupun pengunjung yang 

menginap menyewa tempat tersebut dalam skala kecil. 

Kemudian di lantai 2 terdapat resto, area fitness, sebagian kamar dan kolam 

renang. Di Hotel Amarossa Bandung ini pengunjung menikmati resto yang 

menghadap kolam renang dengan intensitas kolam renang tidak sebesar hotel lain. 

Berukuran 56 m persegi dengan kedalaman maksimal 60 cm yang membuat 

pengunjung hanya bisa berendam dan selebihnya tidak bisa berenang bebas.  

Untuk lantai tipikal terdapat 4 jenis kamar,yaitu deluxe room, executive 

room, junior suites room, dan presidential suites room. Yang terbaik di Hotel 

Amarossa adalah tidak disangka hotel berukuran sangat kecil yaitu 2,682.12 m², 

dapat menampung 1 presidential suites room dengan ukuran yang cukup besar 217 

m². Oleh karena itu, terlihat di Gambar 2.18. Hotel Amarossa adalah hotel kelas 

bintang 4 yang terdiri dari 92 kamar, dan dapat menampung banyak orang meskipun 

ukuran bangunan hotel sangat sempit. 
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Gambar 2.18. Isometri Denah dan Foto Syrvey Hotel 

( Sumber : data dokumen survey pada tanggal 26 Februari 2019 ) 

 

Gambar 2.19. Gambar Perspektif Eksterior dan Interior pada Hotel Horison Bandung  

( Sumber : www.agoda.com diakses pada bulan April 2007 dan data dokumen survey pada 28 Februari 

2019 ) 

 

 

2.3.4. Hotel Horison Bandung 

 Hotel Horison Bandung berada di Jalan Pelajar Pejuang 45 No.121, 

Turangga. Hotel Horison diambil dikarenakan kamar terhadap hotel tersebut sangat 

berpengaruh terhadap kelas bintang 4, terutama jenis City Hotel. Terlihat fasad 

hotel Horison di Gambar 2.19 beserta interior main entrance hotel. 

  

  

http://www.agoda.com/


 

30 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hotel ini juga menjadi daya tarik untuk di jadikan studi banding ialah 

letaknya di kota dengan intensitas pada penduduk disekitarnya, dan bentuk kamar 

yang memiliki tritisan bangunan. Hal itu sesuai dengan perancangan hotel 

berbintang 4 dengan luas kurang lebih 6.500 meter persegi. Untuk itu mekanisme 

ukuran Hotel Horison  ialah : 

  

Lokasi   :  Jl. Pelajar Pejuang 45 No.121, Turangga, Lengkong,  

  Kota Bandung, Jawa Barat 40264 

Pemilik  :  PT. Metropolitan Golden Management. 

Tahun Proyek  :  1990 

Luas Lahan  :  22.154,34 m²  

Luas Bangunan  : 35.000.63 m²  

Fungsi Bangunan : Tempat Tinggal Sementara berbasis Bintang 4 

1. UMUM 

Jumlah Lantai  :   9 

Total Kamar  :  208 

Waktu Check in : 12 PM 

Waktu Check Out : 12 AM 

Kunci Kamar  :  Key Card` 

2.  TIPE KAMAR 

Deluxe Room   :   112 kamar  

Super Deluxe Room  :    56 Kamar  

Executive Room  :     31 Kamar  

Executive  Suite  :       8 Kamar  

Presidential  Suite  :        1 kamar 
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3. FASILITAS 

Meeting Room   

Screen dan LCD Projectors 

Sound System dan Microphone 

Black Notes dan Pencil  

Candies  dan Mineral Water 

Stage dan Dry Garden 

Reception Table 

Head Table dan Chairs 

 

Seperti Gambar 2.20. Untuk struktur dan organisasi pada Hotel Horison 

dimulai awal dari General Manager yang dibantu oleh 7 rekan pembantu kerjannya 

atau staff seperti : 

1.  Public Relation : staff bertujuan untuk memberikan nasihat dan interaksi 

dalam hal apapun kepada pengunjung ( Bahkan diwaktu melaksanakan 

survey studi banding, peran public relation lah yang memberikan 

penyampaian mengenai hotel tersebut. 

2. Marketing : staff bertujuan untuk memberikan penyampaian kepada 

pengunjung, agar pengunjung memiliki daya tarik lebih untuk menyewa 

hotel tersebut dengan lebih bijak. 

3. Room Division : staff bertujuan untuk memberi tahu bagaimana kamar 

tersebut sudah diisi apa kosong, kemudian memberikan penyampaian 

durasi pengunjung menginap dari pertama check in, hingga jam 12 siang. 

4.  Horison Club  : staff bertujuan untuk menjaga dan membersihkan daerah 

kolam renang dan tempat fitness dibelakang Hotel Horison 

5.  Accounting  : staff bertujuan untuk mengetahui bagaimana keuangan atau 

sistem pembayaran yang ada pada Hotel Horison 
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Gambar 2.20. Gambar Struktur Organisasi pada Hotel Horison Bandung 

( Sumber : data dokumen survey pada 28 Februari 2019 ) 

6. Food Beverages  : staff bertujuan untuk memantau bagaimana 

perkembangan di dapur dan sekitarnya yang memikirkan hal makanan 

hotel 

7. Engineering  : staff bertujuan untuk memantau bagaimana sistem 

kelistrikan dan utilitas lainnya di Hotel Horison 

8. HRD atau Human Resources Departement : staff bertujuan untuk 

bertanggung jawab menangani pengelolaan SDM atau karyawan di Hotel 

Horison Bandung. 

 

 

 

 

Gambar 2.21. memperlihatkan foto ketika survey ditempat, baik meliputi jenis 

kamar, kolam renang, musholla dan juga toilet masing masing kamar  
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Gambar 2.21. Gambar Foto Hasil Studi Banding mengenai Hotel Bintang 4 pada Hotel Horison 

Bandung 

( Sumber : data dokumen survey pada 28 Februari 2019 ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4. Studi Kelayakan 

2.4.1. Proyeksi Pertumbuhan Penduduk 

Proyeksi penduduk merupakan perhitungan ilmiah yang didasarkan pada 

asumsi dari komponen-komponen laju pertumbuhan penduduk, yaitu kelahiran, 

kematian, dan perpindahan (migrasi). Ketiga komponen tersebut akan menentukan 

jumlah dan struktur umur penduduk di masa depan. Untuk menentukan masing-

masing asumsi diperlukan data yang menggambarkan tren di masa lampau hingga 

saat ini, faktor-faktor yang mempengaruhi tiap-tiap komponen, dan hubungan 

antara satu komponen dengan yang lain, termasuk target yang diharapkan dicapai 

pada masa mendatang. 

Untuk di Bandung, dilansir di Tabel 2.1. yang memperlihatkan pertumbuhan 

penduduk yang ada di Kota Bandung dari tahun 2017 hingga 2035 : 
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Tabel 2.1. Gambar Tabel Pertumbuhan Penduduk di Bandung, Jawa Barat dari tahun 2017-2039  

Gambar 2.22. Gambar Grafik Pertumbuhan Penduduk di Bandung, Jawa Barat dari tahun 2017-2039  

( Sumber : Data Dinas Kependudukan Bandung diakses pada bulan Mei 2013 periode 2013-2015  ) 

 

 ( Sumber : Data Dinas Kependudukan Bandung diakses pada bulan Mei 2013 periode 2013-2015  ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disamping itu, tidak hanya dalam bentuk tabel saja, ada juga dalam bentuk 

grafik maupun kurva yang ada pada Gambar 2.22. 
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2.4.2. Perhitungan Estimasi Pertumbuhan Jumlah Penduduk 

A. Penduduk 

  Penduduk adalah semua orang yang berdomisili di wilayah geografis 

Republik Indonesia selama 6 bulan atau lebih dan atau mereka yang 

berdomisili kurang dari 6 bulan tetapi bertujuan untuk menetap.  

B. Usia 

  Informasi tentang tanggal, bulan dan tahun dari waktu kelahiran responden 

menurut sistem kalender Masehi. Informasi ini digunakan untuk 

mengetahui umur dari responden. Perhitungan umur harus selalu 

dibulatkan kebawah, atau disebut juga umur menurut ulang tahun yang 

terakhir. Apabila tanggal, bulan maupun tahun kelahiran seseorang tidak 

diketahui, pencacah dapat menghubungkan dengan kejadian-kejadian 

penting baik nasional maupun daerah.  

C. Status Kawin 

-   Belum Kawin  

Status dari mereka yang pada saat pencacahan belum terikat dalam 

perkawinan. 

- Kawin  

Status dari mereka yang pada saat pencacahan terikat dalam 

perkawinan, baik tinggal bersama maupun terpisah. Termasuk 

didalamnya mereka yang kawin sah secara hukum (hukum adat, agama, 

negara, dsb) maupun mereka yang hidup bersama dan oleh masyarakat 

sekelilingnya dianggap sebagai suami istri. 

- Cerai Hidup  

Status dari mereka yang telah hidup berpisah dengan suami atau istrinya  

karena bercerai dan belum kawin lagi. 

- Cerai Mati  

Status untuk mereka yang telah hidup berpisah dengan suami atau 

istrinya karena meninggal dunia dan belum kawin lagi.  
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Tabel 2.2. Tabel Pertumbuhan Penduduk   Bandung dari 2014 sampai 2016 

 

 

 ( Sumber : Data Dinas Kependudukan Bandung diakses pada bulan Mei 2013 periode 2013-2015  ) 

 

- Anak Lahir Hidup 

Anak Lahir Hidup adalah semua anak yang waktu lahir 

memeperlihatkan tanda-tanda kehidupan, walaupun sesaat, seperti 

adanya detak jantung, bernafas, menangis dan tanda-tanda kehidupan 

lainnya. 

- Anak Masih Hidup: 

Anak masih hidup adalah semua anak yang dilahirkan hidup yang pada 

saat pencacahan masih hidup, baik tinggal bersama orang tuanya 

maupun yang tinggal terpisah.  

- Tempat Lahir: 

Tempat lahir responden adalah provinsi tempat tinggal ibu kandungnya 

pada saat melahirkannya.  

 

 

 

 

Gambar 2.23. menjelaskan bahwa persentase kenaikan jumlah penduduk Kota 

Bandung per tahun yaitu sebesar 0,4% dan asumsi jumlah penduduk Kota Bandung 

pada tahun 2035 adalah 2.686.888 jiwa. Sementara Tabel 2.3. menjelaskan 

bagaimana data wisatawan yang datang maupun menginap menuju Bandung 

ataupun Jawa Barat per 5 tahun, dari tahun 2013-2018. 

WILAYAH JAWA 

BARAT 

PERTUMBUHAN PENDUDUK 2014-2016 

2016 2015 2014 

Bandung 2.490.622 2.481.469 2.470.802 

Sumber: Badan Pusat Stastistik Jawa Barat 
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Gambar 2.23. Gambar Memperlihatkan Perhitungan Estimasi Pertumbuhan Penduduk di Bandung, Jawa 

Barat 

Tabel 2.3. Tabel yang memperlihatkan jumlah wisatawan yang datang menuju Bandung atau Jawa Barat, 

baik melalui mancanegara maupun lokal 

 

 

  

 

  

  


