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BAB I 
PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Projek 

Indonesia merupakan sebuah Negara kepulauan yang sangat banyak 

menyimpan keindahan alam, baik alam pegunungan maupun alam bahari. 

Salah satu daerah yang menyimpan potensi keindahan alam bahari yang 

sangat indah adalah Larantuka. 

Larantuka merupakan sebuah kota kecil di bagian timur dari pulau flores. 

Larantuka sendiri merupakan ibukota kabupaten dari kabupaten flores timur. 

Pada bagian utara larantuka berbatasan dengan laut flores, bagian selatan 

berbatasan dengan laut sawu, di timur berbatasan dengan kabupaten kembata, 

dan kabupaten sikka merupakan batas baratnya. 

Iklim di Larantuka termasuk iklim yang kering karena hanya terdapat 1-

3 bulan basah, dan sisanya merupakan musim kering. Dengan hari hujan paling 

lama berada di bulan Januari dengan lama hari sekitar 20 hari dengan curah 

hujan 382 mm3. 

Larantuka sendiri menyimpan banyak potensi wisata yang masih sangat 

asli, karena memang belum banyak terekspos, seperti Taman doa Dolorosa 

merupakan wisata religious yang terdapat di Larantuka dimana di lokasi ini 

terdapat jalan salib yang dapat digunakan untuk berdoa bagi umat katolik. 

Setiap masa pra paskah juga terdapat prosesi Semana Santa, ini merupakan 

acara perarakan patung Tuan Ma yang diarak menuju sebuah kapel, pada 

waktu Semana Santa banyak turis yang berdatangan ke Larantuka, turis yang 
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gambar 1 taman doa dolorosa  

sumber: doc. Google. 

dating tidak hanya dari dalam negeri banyak juga turis yang dating dari luar 

negri. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Selain wisata religious wisata alam Larantuka juga sangat menjanjikan, 

terdapat Danau Asmara, danau ini merupakan danau vulkanik yang terbentuk 

dari letusan Gunung Sodoberawao. Terdapat juga pantai yang sangat indah 

dan masih perawan karena memang masih belum banyak dikunjungi 

wisatawan, seperti pantai weri dan pantau kaliwuru, kedua pantai ini 

merupakan pantai pasih putih dan memiliki air yang sangat bening, serta masih 

sangat bersih. 

Selain wisata pantai dan religious terdapat juga beberapa spot diving 

berkelas internasional, diantaranya di pulau emas, beliko, dan di pantai wureh. 

Namun sayangnya dari berbagai macam potensi wisata yang dimiliki 

larantuka, fasilitas tempat penginapan masih sangatlah kurang, hanya terdapat 

gambar 2 perayaan semana santa 

 sumber: doc. google 
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beberapa hotel dengan kelas losmen yang terdapat di Larantuka. Sehingga 

kebutuhan turis akan fasilitas penginapan yang nyaman dan penuh dengan 

fasilitas hiburan kurang terpenuhi. 

Padahala kehadiran hotel berkelas bintang 5 juga dapat mengangkat 

potensi wisata larantuka ke tingkat global serta mampu meningkatkan 

perkonomian masyarakat. 

Untuk itu penulis memilih judul proyek resort di tepi pantai larantuka 

sebagai judul Proyek Akhir Arsitektur. Karena melihat beberapa faktor diatas 

dirasakan urgensi atas kebutuhan penginapak dengan kelas bintang 5.  

1.2. Alasan dan Motivasi Pemilihan Judul 

1.2.1. Ketertarikan (Interest) 

Larantuka merupakan suatu kawasan yang sangat potensial bagi 

pembangunan resort yang menjual alam dan budaya, karena larantuka 

menyediakan kedua hal tersebut. Terlebih lagi penginapan di larantuka 

masih hanya sebatas losmen saja sehingga tidak terjadi persaingan 

usaha yang ketat. Hal ini yang membuat Larantuka menjadi suatu lokasi 

yang menarik untuk mendirikan suatu resort 

1.2.2. Kepentingan Mendesak ( Urgency) 

Larantuka sebagai suatu daerah yang memiliki potensi wisata 

baik dari alamnya maupun kebudayaannya tidak memiliki penginapan 

sekelas resort, padahal tingkat wisatawan yang berkunjung selalu 

meningkat tiap tahunnya. Namun fasilitas penginapan yang tersedia 

masih sangat terbatas dan belum bisa mengakomodir kebutuhan turis, 

terutama bagi turis dengan tingkat ekonomi menengah keatas. 
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Sehingga rasanya perlu untuk dibangun sebuah penginapak sekelas 

resort agar mampu mengakomodir kebutuhan tersebut, sekaligus 

sebagai cara untuk memacu pembangunan daerah. 

1.2.3. Kebutuhan (Needs) 

Kebutuhan akan tempat penginapan yang mampi 

mengakomodasi kebutuhan turis dan memberikan suasana yang 

nyaman bagi turis sangatlah penting untuk suatu lokasi dengan potensi 

pariwisata yang tinggi. Dari hal tersebut rasanya dibutuhkan suatu 

tempat penginapak sekelas resort yang dapat mengakomodasi semua 

kebutuhan turis, serta sebagai media iklan bagi daerah Larantuka. 

1.2.4. Ketertaitan (Relevancy) 

Dari kepentingan mendesak dan kebutuhan diatas dapat dilihat 

bahwa kebutuhan akan resort yang menyediakan fasilitas penunjang 

bagi turis sangatlah dibutuhkan.  

Karena dengan adanya resort ini dapat meningkatkan ekonomi 

masyarakat sekitar yang dapat bekerja di dalam manajemen resort, 

serta sebagai media iklan untuk Larantuka ke masyarakat global. 

 

1.3. Tujuan dan Sasan Pembahasan 

1.3.1. Tujuan  

Larantuka merupakan sebuah kabupaten yang memiliki banyak 

potensi alam yang bisa menjadi daya Tarik bagi turis baik dalam negri 

maupun luar negri, namun sayang ketersediaan akan tempat menginap 
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dan berbagai fasilitas penunjang sangatlah kurang. Padahal hal tersebut 

juga merupakan daya Tarik bagi turis. 

Dengan adanya perencanaan proyek resort tepian pantai di 

Larantuka ini akan menjadi daya Tarik bagi turis dalam negri maupun 

luar negri. Dengan adanya fasilitas penginapan sekelas bintang 5 ini 

dapat memajukan potensi wisata Larantukan yang dikelola dengan 

standart internasional,serta mampu untuk meningkatkan perekonomian 

warga sektitar dan mengangkat nama Larantuka ke kancah yang lebih 

tinggi lagi agar tidak kalah dengan Labuan Bajo, dan Pulau Komodo 

yang sudah tersohor. 

1.3.2. Sasaran  

Sasaran dari penrencanaan resort ini adalah untuk memberikan 

suatu wadah beristirahat yang nyaman dan menyediakan berbagai 

fasilitas hiburan bagi turis yang berkunjung. Dan diharapkan akan 

mampu mengangkat potensi pariwisata larantuka, serta menyedot turis 

yang lebih banyak lagi. 

1.3.3. Manfaat 

Ada beberapa manfaat yang akan dicapai dalam perencanaan 

resort ini: 

• Mampu memberikan gambaran dalam mendesain suatu 

fasilitas wisata dalam hal ini berupa resort. 

• Memberikan suatu tempat akomodasi bagi turis yang 

didalamnya menyediakan berbagai fasilitas untuk 

menunjang kegiatan selama berada di larantuka. 



6 
 

• Mampu menyedot tenaga management hotel dari 

masyarakat sekitar sehingga mampu meningkatkan 

perekonomian masyarakat. 

• Menyajikan desain bangunan yang merupakan cerminan 

dari kebudayaan daerah sekitar. 

1.4. Lingkup Pembahasan 

Ada beberapa hal yang menjadi lingkup pembahasan, dimana pemilihan 

lingkup pembahasan ini diambil dari permasalahan yang akan muncul selama 

proses mendesain resort ini, diantaranya: 

• Menciptakan suatu karya desain bertajuk “resort tepi pantai di 

Larantuka” yang kreatif dan inovatif yang berfokus pada 

pengembangan kawasan pariwisata 

• Menyajikan desain yang merupakan hasil dari respon 

kebudayaan masyarakat sekitar, dimana nilai lokalitas desain 

akan dimaksimalkan 

• Memberikan suatu konsep desain yang mampu merespon alam 

di sekitar serta mampu mengakomodasi kebutuhan turis. 

 

1.5. Metoda pembahasan 

1.5.1. Metoda Pengumpulan Data 

Dalam proses pengumpulan data untuk proyek Resort Tepian 

Pantai ini penulis menngunakan 2 jenis metode, yaitu pengumpulan data 

secara primer dan data sekunder. 
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1.5.1.1. Pengumpulan Data Primer 

Pengumpulan data primer dilakukan dengan cara: 

• Mengunjungi obyek observasi secara langsung dan 

melakukan pengamatan secara langsung. 

• Melakukan pengukuran data yang dibutuhkan secara 

langsung pada lokasi yang dibutuhkan. 

• Melakukan pengamatan dan studi secara langsung 

pada obyek yang sekiranya dapat membantu penulis 

untuk memperoleh data yang dibutuhkan. 

• Melakukan kunjungan kunjungan terhadap obyek 

sejenis, untuk memperoleh data. 

• Melakukan wawancara dengan narasumber terkait 

untuk dapat lebih jauh mengetahui tentang kebutuhan 

apa saja yang sekiranya perlu untuk diperhatikan 

1.5.1.2. Pengumpulan Data Sekunder 

Untuk pengumpulan data secara sekunder dilakukan dengan 

cara: 

• Mencari data tentang resort melalui internet, data yang 

dibutuhkan terkait dengan spesifikai resort, kebutuhan 

ruang resort, standarisasi kelas resort, data 

kependudukan di lokasi resort, mencari potensi dan 

refernsi lokasi tapak, dll. 

• Mencari sumber data dari buku buku yang membahas 

tentang resort, seperti desain dari resort, mencari 

kebudayaan masyrakat NTT, dll. 
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• Mencari data di dinternet mengenai regulasi yang 

terdapat pada lokasi tapak 

1.5.2. Metoda Penyusunan dan Analisa 

Dalam proses penyusunan analisa permasalahan, penulis 

menggunakan beberapa metode untuk mencapai hasil yang diinginkan. 

Metode yang digunakan adalah metode deduktif dan deduktif, setelah 

melakukan analisis dari kedua metode tersebut maka akan ditarik 

sebuah kesimpulan yang merupakan rangkuman dari kedua metode 

tersebut. 

Analisis secara deduktif diperoleh dengan cara mencari sumber 

sumber data melalu studi literature. Dimana penulis akan 

mengumpulkan data data yang berkaitan dengan resort tepian pantai 

seperti, model konstruksi bangunan tepi pantai, kebutuhan ruangan 

sebuah resort, regulasi yang terdapat pada area tapak serta peraturan 

peraturan tentang resort. dimana data data tersebut diperoleh  dari 

melakukan studi literature. Setelah semua data yang dibutuhkan 

diperoleh maka akan dilakukan analisis data sehingga menghasilkan 

data yang kredibel dan sesuai dengan apa yang dibutuhkan. 

Sedangkan untuk analisis induktif diperoleh melalu studi kasus 

secara langsung. Pada analisis secara induktif, penulis akan langsung 

terjun ke lapangan untuk melakukan pengamatan secara langsung. 

Pada prosesnya penulis akan melakukan studi terhadap obyek yang 

diamati. Dimungkinkan untuk mengunjungi beberapa tempat sekaligus 
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sebagai obyek observasi, ini bertujuan agar nantinya data yang didapat 

dapat saling dibandingkan dan data yang diperoleh lebih bervariasi. 

Setelah mendapatkan data dari kedua macam proses analisis 

tersebut, data yang didapat akan diproses kembali agar mendapatkan 

data final. Jadi data final nantinya merupakan data yang diperoleh dari 

hasil analisis secara deduktif dan induktif, sehingga data yang dihasilkan 

dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya. 

1.5.3. Metoda Pemrograman  

Metoda pemrograman dilakukan setelah melakukan analisisa 

setelah melakukan observasi serta pengumpulan data yang dibutuhkan 

melalui berbagai sumber, seperti hasil observasi seecara langsung, 

wawancara, dan studi literature. Hasil dari analisa muncul maka di 

mulailah proses pemrograman dimana pada tahap ini penulis akan 

memulai proses pemrogramanan tentang resort di tepian pantai. Dari 

hasil pemrograman ini nantinya akan muncul penyelesaian terhadap 

permasalahan yang dihadai serta programing dari resort tersebut, yang 

berguna sebagai acuan dalam proses selanjutnya, yaitu proses 

mendesain. 
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1.6. Sistem Pembahasan 

1.6.1. BAB I Pendahuluan  

Pada bab ini berisi tentang latar belakang pemiliihan proyek, 

alasan dan motivasi pemilihan judul, tujuan dan sasaran pembahasan, 

diagram 1: metoda pemrograman 

sumber: analisis pribadi 

LTP
 

d
e

sain
 



11 
 

lingkup pembahasan, metoda pembahasan, dan yang terakhir yaitu 

sistematika pembahasan. 

1.6.2. BAB II Tinjauan Proyek 

Pada bab ini akan membahas tentang tinjauan umum proyek 

resort di tepi pantai Larantuka, menggambarkan tentang gambaran 

umum dari hotel resort, menjelaskan latar belakang, lalu perkembangan, 

hingga trend hotel pada saat ini, serta sasaran yang akan dicapai dalam 

proyek ini. Selain itu juga akan dijelaskan tentang tinjauan khusus, yang 

akan dengan terminology yang berisi pengertian dari resort, faktor 

pemilihan resort, karakteristik dan klasifikasi, serta persyaratan dan 

kriteria dari hotel resort itu sendiri 

1.6.3. BAB III Analisa Pendekatan Program Arsitektur 

Pada bab ini akan menjelaskan tentang studi aktifitas dan fasilitas 

proyek, berbagai macam analisa seperti, analisa konteks linkungan, 

analisa pendekatan struktur bangunan( berisi tentang studi sistem  

struktur dan enclosure), sistem  utilitas, pemanfaatan teknologi, 

sirkulasi, tata ruang luar, pola ruang, kenyamanan fisik bangunan, dan 

pemilihan desain fasad bangunan. 

1.6.4. BAB IV Program Arsitektur 

Bab ini berisi tentang kajian teori dan pendekatan desain yang 

sesuai dengan judul proyek yaitu resort tepi pantai di Larantuka dalam 

fungsi bangunan akomodasi berkelas bintang 5. Serta berisi teori teori 

penunjang dari kegiatan serta teknologi yang digunakan dalam porses 

desain.


