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BAB III 

ANALISA PENDEKATAN PROGRAM ARSITEKTUR 

 

3.1 Analisa Pendekatan Arsitektur  

3.1.1 Studi Aktivitas 

3.1.1.1 Pengelompokan Kegiatan  

Kegiatan yang akan ada pada resort ini, terdiri dari 4 

kriteria yaitu kegiatan utama, kegiatan penunjang, kegiatan 

pengelola dan pelayanan public (service).  

• Kegiatan utama 

Kegiatan yang merupakan kegiatan utama di resort ini, 

yaitu melayani kegiatan menginap bagi pengunjung nya.  

• Kegiatan Penunjang 

Kegiatan ini bukan merupakan kegiatan utama namun 

tetap menjadi satu bagian dan menunjang kegiatan 

utama.


• Kegiatan Pengelola 

Merupakan kegiatan yang dilakukanoleh pengelola serta 

staff resort seperti memantau berjalannya segala 

kegiatan, administrasi, dan sistem yang berjalan serta 

kebutuhan yang ada di dalam resort. 

• Kegiatan Pelayanan Publik 

Merupakan aktivitas pelayanan(service) seperti kegiatan 

maintenance sistem bangunan, pelayanan informasi, 

keamanan, dan cleaning service. 
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Dibawah ini, merupakan tabel yang berisi tentang analisa 

aktivitas berdasarkan klasifikasi fungsi ruangan: 



KELOMPOK KEGIATAN UTAMA 

Kategorisasi 

Kegiatan 
Aktivitas Pelaku Fasilitas 

Sifat 

Kegiatan 

Pemesanan 

kamar   

Memesan kamar, 

Menunggu saat 

memesan kamar , 

menggunakan 

kamar mandi  

Pengunjung 

(anak, remaja, 

dewasa) 

Receptionist  

Waiting area 

Lounge  

Lavatory  

 

Publik Mempersiapkan 

kamar , memberi 

informasi pada 

pengunjung, 

mengarahkan 

pengunjung. 

Pengelola(staf 

front office , 

Pelayan/  guide) 

Receptionist 

Informasi area  

Menginap  

Menginap, 

beristrirahat, 

BAB/BAK   

Pengunjung 

(anak, remaja, 

dewasa) 

Cottage / Kamar  

Lavatory  

Ruang tamu 

Balkon  
Privat  

Mengarahkan 

pengunjung, 

mempersiapkan 

kamar 

Pengelola, 

Pelayan  

 

Cottage/kamar  

 

Tabel 3.1- Kelompok Kegiatan Utama  
(Sumber : Dokumen Pribadi, 2017) 

 

 

KELOMPOK KEGIATAN PENUNJANG 

Kategorisasi 

Kegiatan 
Aktivitas Pelaku Fasilitas 

Sifat 

Kegiatan 

Sport  

Melakukan kegiatan 

olahraga, berenang , 

berganti pakaian , 

BAK  

Pengunjung 

(anak, remaja, 

dewasa) 

Kolam renang  

Ruang ganti  

Lavatory  

Lapangan tennis  

Lapangan 

basket, jogging 

track  

Publik 

Melayani dan Pengelola  Kolam renang  



64 
 

menyediakan 

peralatan yang 

dibutuhkan , 

membersihkan area 

ruang ganti  

Ruang ganti  

Lavatory  

Lapangan tennis  

Lapangan 

basket, jogging 

track  

Perbelanjaan 

Membeli souvenir 

Pengunjung 

(anak, remaja, 

dewasa) 

Stand  souvenir 

Publik 

Menjual souvenir, 

stok barang. 

Pengelola(staf 

penjualan) 

Stand  souvenir 

Gudang 

Kuliner 

Membeli snack, 

makan dan minum. 

Pengunjung 

(anak, remaja, 

dewasa) 

Bar corner 

Restoran  

Publik 
Menjual snack, 

makanan dan 

minuman 

Pengelola(staf 

penjualan 

kuliner, chef) 

Bar corner  

Restoran  

Loading dock 

Presentasi / 

Talkshow / 

Seminar, Party  

Menonton diskusi, 

menjadi pembicara, 

bertanya-jawab, 

merayakan pesta 

pernikahan  

Pengunjung 

(anak, remaja, 

dewasa) 

Function Room 

Wedding Capel  

Waiting area Semi 

Publik 

Mempersiapkan 

fasilitas dan 

kebutuhan acara. 

Pengelola 

(staf loket, 

staf operator) 

Function Room 

Wedding Capel  

Waiting area 

Perawatan 

tubuh/ relaksasi  

Melakukan 

perawatan tubuh, 

berganti pakaian 

Pengunjung 

(anak, remaja, 

dewasa) 

Spa area  

Lavatory 

Ruang ganti  Semi 

Publik Mempersiapkan 

fasilitas dan 

kebutuhan Spa 

Pengelola 

(therapist) 

 

Spa area  

Lavatory 

Ruang ganti 

Rekreasi   

Menikmati fasilitas 

wisata yang ada 

Bersantai  

Memperoleh 

informasi  

Membeli tiket  

Pengunjung 

(anak, remaja, 

dewasa) 

Water sport area 

Mangrove center 

Loket    

Publik 

Mengarahkan 

pengunjung, 

menyediakan fasilitas 

Memberikan 

informasi  

Pengelola  

 

Water sport area 

Mangrove center  

Loket   

 
 

Tabel 3.2- Kelompok Kegiatan Penunjang  
(Sumber : Dokumen Pribadi, 2017) 
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KELOMPOK KEGIATAN PENGELOLAAN 

Kategorisasi 

Kegiatan 
Aktivitas Pelaku    Fasilitas 

Sifat 

Kegiatan 

Direksi& 

manajemen 

Menerima tamu, 

mengatur staf, 

bekerja. 

Direktur, 

manajer 

R. Kerja 

R. Tamu 

R. Rapat 

R. Arsip 

Privat 

Sekretariat / 

Kepaniteraan 

Membuat laporan, 

mengolah data 

masuk dan keluar, 

menyimpan berkas. 

Sekretaris 
R. Kerja 

R. Arsip 
Privat 

Administrasi  

Membuat laporan, 

mengolah data 

masuk dan keluar, 

menyimpan berkas. 

Accounting  

R. Kerja 

R. Arsip 

R. Rapat 

Gudang 

Privat 

Operasional 

fasilitas 

Melakukan 

maintenance, 

perawatan properti. 

Teknisi 

R. AHU 

R. MEE 

R. Genset 

Gudang 

Privat 

 

Promosi 

Melakukan 

maintenance, 

perawatan properti. 

 

Marketing  

R. Kerja 

R. Arsip 

 

 

Privat 

 

Tabel 3.3 - Kelompok Kegiatan Pengelolaan  
(Sumber : Dokumen Pribadi, 2017) 



KELOMPOK KEGIATAN PELAYANAN PUBLIK 

Kategorisasi 

Kegiatan Aktivitas Pelaku Fasilitas 

Sifat 

Kegiat

an 

Penyampaian 

Informasi 

Bertanya akan 

informasi resort   

Pengunjung 

(anak, remaja, 

dewasa) 

Waiting area 

Lobby / Foyer 

Resepsionist, 

information 

center  Publik 

Melayani informasi. 
Pengelola(staf 

resepsionis) 

Resepsionis 

Lobby / Foyer, 

information 

center 

Pelayanan 

Akomodasi 

BAB / BAK, ibadat, 

duduk. 

Pengunjung 

(anak, remaja, 

dewasa), 

Toilet&Lavatory 

Mushola 

Waitingarea 

Servis 
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Pengelola 

Menjaga 

kebersihan, 

merawat fasilitas. 

Pengelola 

(Cleaning 

service) 

Room boy 

station  

Toilet&Lavatory 

Janitor 

Gudang 

Sekuritas 

Bangunan 

Menjaga keamanan 

dan ketertiban 

kegiatan. 

Pengelola (staf 

sekuriti) 

Ruang CCTV 

Pos jaga 

Lobby / Foyer 

Semi 

Privat 

Pelayanan laundry  Melayani laundry 

bagi pengunjung 

yang menginap  

Pengelola (staf 

laundry) 

Laundry Room  Semi 

Privat 

Menyediakan 

makanan  

Memasak makanan 

Melakukan 

persiapan makanan   

Pengelola (koki) Dapur Umum   Semi 

Privat 

 

Tabel 3.4- Kelompok Kegiatan Pelayanan / Service  
(Sumber : Dokumen Pribadi, 2017) 

 

Sedangkan analisis aktivitas berdasarkan pengguna akan di 

jelaskan pada tabel dibawah ini: 
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Aktifitas  Deskripsi  Spesifikasi Ruang  Ruang  

Analisa Tamu Tidak Menginap  

Datang  Memasuki kawasan hotel  Membutuhkan entrance yang nyaman dan menarik  Entrance  

Parkir  Membawa kendaraan untuk 
diparkir  

Membutuhkan ruang yang memadai dan nyaman bagi kendaraan, serta 
keamanan.  

Tempat parkir  

Mencari informasi  Bertanya pada karyawan  Membutuhkan tempat untuk pelayanan informasi rekreasi  R. informasi  

Bersantai  Menikmati suasana  Mebutuhkan suasana tenang dan relaksasi pada ruang  Lobby  

Makan dan minum  Menyantap makanan dan 
minuman  

Membutuhkan suasana rileks dan nyaman untuk menikmati makanan 
dan minuman  

Restoran, bar, cafe  

Rekreasi  Melakukan hal menyenangkan  Membutuhkan ruang yang mendukung aktifitas yang menyenangkan 
dengan menghadirkan fasilitas penunjang 

Pusat hiburan dan 
Kolam Renang, 

mangrove center   Berenang  Membugarkan tubuh  Membutuhkan fasilitas Kolam yang praktis  

Pulang  Menuju tempat parkir  Jalur mudah dan cepat menuju tempat parkir  Selasar menuju 
pintu keluar  

Analisa Tamu Menginap  

Datang  Memasuki kawasan hotel  Membutuhkan entrance yang nyaman dan menarik  Entrance  

Menurunkan barang  Membawa barang masuk ke 
dalam hotel  

Membutuhkan servis pengangkut barang di depan hotel, dan proses 
yang nyaman ketika memasuki hotel 

Main entrance  

Parkir  Membawa kendaraan untuk 
diparkir  

Membutuhkan ruang yang memadai dan nyaman bagi kendaraan, serta 
keamanan.  

Tempat parkir  

Mencari informasi  Bertanya pada karyawan  Membutuhkan tempat untuk pelayanan informasi hotel  R. informasi  

Pesan kamar  Memesan kamar  Membutuhkan system pelayanan mengenai kamar  Resepsionis (front 
desk)  Membayar kamar  Membayar harga kamar  Membutuhkan proses transaksi yang nyaman  

Masuk kamar  Berjalan menuju kamar  Membutuhkan sirkulasi menuju kamar yang praktis  

Tidur  Mengistirahatkan tubuh  Membutuhkan kenyamanan dan privasi saat tertidur  Guest room (kmr. 
tidur)  Bersantai  Menikmati suasana  Mebutuhkan suasana tenang dan relaksasi pada ruang  

Makan dan minum  Menyantap makanan dan 
minuman  

Membutuhkan suasana rileks dan nyaman untuk menikmati makanan 
dan minuman  

Restoran, bar, cafe  
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Rekreasi  Melakukan hal menyenangkan  Membutuhkan ruang yang mendukung aktifitas yang menyenangkan 
dengan menghadirkan fasilitas penunjang  

Pusat hiburan dan 
Kolam Renang, 

mangrove center  Berenang Membugarkan tubuh  Membutuhkan fasilitas Kolam yang praktis  

Check out  Memberitahu untuk keluar  Membutuhkan ruang untuk pemberitahuan check out  resepsionis  

Pulang  Menuju tempat parkir  Jalur mudah dan cepat menuju tempat parkir  Selasar menuju 
pintu keluar  

Analisa Pengelola  

Datang  Memasuki kawasan resort Membutuhkan suasana yang menyemangati untuk memulai kerja  Lobby karyawan  

Istirahat  Tidak bekerja, beristirahat  Membutuhkan ketenangan melepas lelah  

Parkir  Membawa kendaraan untuk 
diparkir  

Membutuhkan ruang yang memadai dan nyaman bagi kendaraan, serta 
keamanan.  

Tempat parkir  

Absen  Mengisi daftar hadir  Membutuhkan ruang yang dapat diakses langsung bagi semua 
karyawan sebelum menuju ruang kerja mereka  

Ruang absen  

Masuk kantor  Memasuki ruang kerja  Membutuhkan kenyamanan dalam bekerja  K. karyawan  

Menyambut tamu  Menyapa tamu yang datang  Membutuhkan ruang penerimaan di depan hotel  Main entrance  

Memberikan informasi  Memberikan informasi  Membutuhkan ruang penyedia informasi  R. Informasi  

Melayani pembayaran  Melayani pembayaran  Membutuhkan ruang untuk pelayanan pembayaran  kasir  

Operator telepon  Menerima dan menelpon  Mebutuhkan ruang dengan fasilitas jaringan telpon hotel  R. Operator  

Menentukan kamar  Memberikan kunci kamar  Membutuhkan ruang untuk regristrasi penyewaan kamar  Resepsionis  

Melayani titipan barang  Menyimpan barang titipan  Membutuhkan ruang penyimpanan untuk barang titipan  penitipan  

Mengantar pesanan tamu  Melayani kebutuhan tamu  Membutuhkan akses dari ruang kerja ke kamar tamu  Room boy  

Membersihkan kamar  Membersihkan kamar  Membutuhkan ruang menyimpan peralatan pembersihan, letaknya 
dekat dengan semua kamar tamu  

Gudang  

Mencuci pakaian  Mencuci kain kotor  Membutuhkan ruang cuci kain dan penyimpanannya  Laundry  

Menyiap. kabutuhan 
tamu  

Menyiap. Keperluan tamu  Membutuhkan ruang untuk menyimpan kebutuhan tamu  p.simpan  

Merawat taman  Meerawat tanaman  Memerlukan ruang untuk peralatan pertamanan  Alat taman  

Memasak  Memasak makanan  Memerlukan ruang yang higienis, nyaman memasak  Dapur  

Menjaga keamanan  Memantau keamanan  Membutuhkan ruang yang strategis untuk berjaga  R. sekuriti  
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Tabel 3.5- Analisa aktivitas berdasarkan pengguna   

(Sumber : Dokumen Pribadi, 2017) 
 

Makan dan minum  Menyantap makanan dan 
minuman  

Membutuhkan suasana rileks dan nyaman untuk menikmati makanan 
dan minuman  

R. makan 
karyawan  

Ibadah  Melakukan ibadah  Membutuhkan ketenangan menjalankan ibadah yang bernuansa agamis 
dan bersifat privat  

Musholla  

Ganti seragam  Berganti pakaian  Membutuhkan ruang privat dan tertutup dan fasilitas rias  R. ganti  
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3.1.1.2 Pengelompokan Pelaku Aktivitas 

Pada resort ini, pelaku aktivitas di bagi menjadi dua 

pelaku yaitu, pengelola dan pengunjung resort.  

a. Pengelola  

 

 

 

 

 

 

 

Bagan 3.1- Pengelola sebuah Resort  
(Sumber : Analisa Pribadi berdasar proyek sejenis ) 

 

 

b. Pengunjung  

Pengunjung Menginap  : pengunjung yang datang ke 

resort dengan tujuan bermalam/menginap di resort dengan jangka 

waktu minimal 8 jam  

Pengunjung Tidak Menginap : pengunjung yang datang ke 

resort hanya untuk sekedar menggunakan fasilitas rekreasi 

ataupun sekedar mengantar barang, dalam artian hanya 

membutuhkan waktu sedikit di resort.  

Pengunjung VIP   :merupakan tamu khusus 

yang datang untuk melakukan kegiatan studi, pemeriksaan, 

ataupun pengawasan, seperti presiden, pejabat tinggi negara, 

dan lembaga-lembaga kepariwisataan. 

General  

mmaManMana

ger  Asst.General 

Manager  

Dept. Front 

office  

- Receptionist 

- Kasir  

Dept. 

Accounting  

- Staff  

- Sekertaris 

- Berdahara 

Dept. 

Engineering 

- Mekanikal 

Engineering    

- Teknisi  

Dept. 

Marketing  

- Tour Guide 

- Sales 

marketing 

 

Dept. HRD 

- Staff HRD   
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3.1.1.3 Pola Aktivitas Pelaku  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
“Bagan 3.2-  Pola Aktivitas Pengunjung” 
(Sumber : Analisa Pribadi) 

 

 

 

 

Parkir  

Masuk resort  

Menyewa kamar   

Menemui 

Direksi 

Berkeliling 

resort 

Rapat  

Berkeliling   

Menginap    

Buang Air   

Menonton TV 

Melihat souvenir, 

membeli 

Pulang  

Makan, minum, istrahat  

Fasilitas rekreasi    

Membeli tiket    

Berkeliling    

Mengantar 

BArang    

Berfoto    

PEngunjung VIP  

Pengunjung menginap 

Pengunjung tidak menginap 
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“Bagan 3.3-  Pola Aktivitas Pengelola” 
(Sumber : Analisa Pribadi) 

Mengurusi promosi, 
pemasaran  resort  

 

 

 

 

 

Parkir  

Absensi kedatangan  

Masuk ruang kerja 

Breafing   

Bekerja  

Istirahat, makan, 
minum, BAB, BAK 

Istirahat, makan, 
minum, BAB, BAK 

General Manager  

Asist. General 
Manager   

Dept. Front Office  

Dept. Accounting   

Dept, Engineering   

Dept. Marketing  

Dept. HRD   

Mengawasi, mengatur, 
bertanggungjawab pada 

sistem resort 

Membantu segala urusan 
pada resort  

Mengurusi segala urusan 
yang berkaitaan dengan 

informsi, pemesanan 
kamar 

Merngurusi segala urusan 
keuangan  

Merngurusi segala urusan 
ME dan sistem yang ada 

pada resort  

Merngurusi hubungan 
interaktif dg masyarakat  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cleaning Service  
Mengkoordinasi kegiatan 

kebersihhan resort   

Security  Menjaga keamanan resort   
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3.1.2 Studi Fasilitas  

3.1.2.1 Pendekatan Kebutuhan Ruang  

Kebutuhan ruang berdasarkan analisis pelaku dan aktivitas 

pelaku di dalam bangunan Resort ini adalah sebagai berikut: 

Pelaku Aktivitas Kebutuhan Ruang 
Sifat 

Ruang 

Jenis 

Ruang 

Pengunjung 

Menginap  

(anak, 

remaja, 

dewasa) 

Datang Way in Publik Outdoor 

Parkir Area parkir Publik Outdoor 

Drop off Entrance Publik Outdoor 

Menunggu Waiting area Publik Out / Indoor 

Menginap  Cottage  Privat  Indoor  

Reservasi, informasi Resepsionis Publik Indoor 

Makan, minum Restoran  Publik Indoor 

Menikmati wisata  
Mangrove center, 

water sport 

Publik Outdoor  

Berolahraga  
Sport center/ 

kolam renang  

Publik Outdoor 

Mengganti pakaian  Kamar ganti privat indoor 

Relaksasi  Spa center  Semi Publik Indoor 

BAB/BAK Toilet / Lavatory Servis Indoor 

Pulang / Pergi Way out Publik Outdoor 

Pengunjung 

Tidak 

menginap  

Datang Way in Publik Outdoor 

Parkir Area parkir Publik Outdoor 

Drop off Entrance Publik Outdoor 

Menunggu Waiting area Publik Out / Indoor 

Menikmati wisata  
Mangrove center, 

water sport 

Publik Outdoor  

Mengantar 

barang/bahan makanan  

Loading dock  Servis Indoor 

Merayakan pernikahan  Wedding capel  Publik Indoor 

Melakukan 

seminar/pertemuan  

Function Room  Publik Indoor 

Makan, minum Restoran Publik Indoor 

BAB/BAK Toilet / Lavatory Servis Indoor 

Pulang / Pergi Way out Publik Outdoor 

Pengelola 

(General 

Manager) 

Datang Way in Publik Outdoor 

Parkir Area parkir Publik Outdoor 

Drop off Entrance Publik Outdoor 

Menerima tamu R. Tamu Semi Publik Indoor 

Absensi Resepsionis Publik Indoor 

Bekerja R. Direksi Privat Indoor 

Mengatur staf R. Kerja Karyawan Privat Indoor 

Rapat R. Rapat Privat Indoor 
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Makan, minum Restoran Publik Indoor 

BAB/BAK Toilet / Lavatory Servis Indoor 

Pulang / Pergi Way out Publik Outdoor 

Pengelola 

(Assistance 

General 

Manager) 

Datang Way in Publik Outdoor 

Parkir Area parkir Publik Outdoor 

Drop off Entrance Publik Outdoor 

Absensi Resepsionis Publik Indoor 

Bekerja R. Manajer Privat Indoor 

Rapat R. Rapat Privat Indoor 

Makan, minum Restoran  Publik Indoor 

BAB/BAK Toilet / Lavatory Servis Indoor 

Pulang / Pergi Way out Publik Outdoor 

Pengelola 

(Sekretaris) 

Datang Way in Publik Outdoor 

Parkir Area parkir Publik Outdoor 

Drop off Entrance Publik Outdoor 

Absensi Resepsionis Publik Indoor 

Bekerja R. Kerja karyawan Privat Indoor 

Menyimpan arsip R. Arsip Privat Indoor 

Makan, minum Restoran Publik Indoor 

BAB/BAK Toilet / Lavatory Servis Indoor 

Pulang / Pergi Way out Publik Outdoor 

Pengelola 

(Accounting 

staff) 

Datang Way in Publik Outdoor 

Parkir Area parkir Publik Outdoor 

Drop off Entrance Publik Outdoor 

Absensi Resepsionis Publik Indoor 

Bekerja R. Kerja karyawan Privat Indoor 

Menyimpan arsip R. Arsip Privat Indoor 

Makan, minum Restoran Publik Indoor 

BAB/BAK Toilet / Lavatory Servis Indoor 

Pulang / Pergi Way out Publik Outdoor 

Pengelola 

(Front office) 

Datang Way in Publik Outdoor 

Parkir Area parkir Publik Outdoor 

Drop off Entrance Publik Outdoor 

Absensi Resepsionis Publik Indoor 

Melayani pemesanan 

kamar  

Receptionis Publik Indoor 

Memberikan informasi  Information center Publik Indoor 

Makan, minum Restoran Publik Indoor 

BAB/BAK Toilet / Lavatory Servis Indoor 

Pulang / Pergi Way out Publik Outdoor 

Pengelola 

(Engineering) 

Datang Way in Publik Outdoor 

Parkir Area parkir Publik Outdoor 

Drop off Entrance Publik Outdoor 

Absensi Resepsionis Publik Indoor 
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Maintenance, 

Operasi utilitas 

R. MEE 

R. Genset 

R. AHU 

Servis Indoor 

Makan, minum Restoran Publik Indoor 

BAB/BAK Toilet / Lavatory Servis Indoor 

Pulang / Pergi Way out Publik Outdoor 

Pengelola 

(Staf Loket) 

Datang Way in Publik Outdoor 

Parkir Area parkir Publik Outdoor 

Drop off Entrance Publik Outdoor 

Absensi Resepsionis Publik Indoor 

Penjualan tiket wisata Loket Publik Indoor 

Makan, minum Restoran Publik Indoor 

BAB/BAK Toilet / Lavatory Servis Indoor 

Pulang / Pergi Way out Publik Outdoor 

Pengelola 

(Staf Display) 

Datang Way in Publik Outdoor 

Parkir Area parkir Publik Outdoor 

Drop off Entrance Publik Outdoor 

Absensi Resepsionis Publik Indoor 

Mengatur barang 

display 

Galeri sains 

Gudang 
Publik Indoor 

Makan, minum Kafetaria Publik Indoor 

BAB/BAK Toilet / Lavatory Servis Indoor 

Pulang / Pergi Way out Publik Outdoor 

Pengelola 

(Marketing) 

Datang Way in Publik Outdoor 

Parkir Area parkir Publik Outdoor 

Drop off Entrance Publik Outdoor 

Absensi Resepsionis Publik Indoor 

Memasarkan resort 

kepada masyarakat 
Marketing office Publik Indoor 

Makan, minum Kafetaria Publik Indoor 

BAB/BAK Toilet / Lavatory Servis Indoor 

Pulang / Pergi Way out Publik Outdoor 

Pengelola 

(Staf 

penjualan 

kuliner) 

Datang Way in Publik Outdoor 

Parkir Area parkir Publik Outdoor 

Drop off Entrance Publik Outdoor 

Absensi Resepsionis Publik Indoor 

Penjualan kopi, snack Bar corner Publik Indoor 

Penjualan makanan 

dan minuman 
Restoran  Publik Indoor 

Menyiapkan makan dan 

minum bagi pengelola 
Pantry Servis Indoor 

Makan, minum Restoran Publik Indoor 

BAB/BAK Toilet / Lavatory Servis Indoor 

Pulang / Pergi Way out Publik Outdoor 

Pengelola Datang Way in Publik Outdoor 
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(Cleaning 

service) 

Parkir Area parkir Publik Outdoor 

Drop off Entrance Publik Outdoor 

Absensi Resepsionis Publik Indoor 

Merawat dan menjaga 

kebersihan, kerapian 

Janitor 

Gudang 
Publik Indoor 

Makan, minum Kafetaria Publik Indoor 

BAB/BAK Toilet / Lavatory Servis Indoor 

Pulang / Pergi Way out Publik Outdoor 

Pengelola 

(Chef) 

Datang Way in Publik Outdoor 

Parkir Area parkir Publik Outdoor 

Drop off Entrance Publik Outdoor 

Absensi Resepsionis Publik Indoor 

Memasak Dapur Privat Indoor 

Makan, minum Restoran Publik Indoor 

BAB/BAK Toilet / Lavatory Servis Indoor 

Pulang / Pergi Way out Publik Outdoor 

Pengelola 

(Security) 

Datang Way in Publik Outdoor 

Parkir Area parkir Publik Outdoor 

Drop off Entrance Publik Outdoor 

Absensi Resepsionis Publik Indoor 

Menjaga ketertiban dan 

keamanan bangunan, 

lingkungan 

Security area Servis Indoor 

R. CCTV Privat Indoor 

Pos jaga Servis Outdoor 

Menjaga barang staf R. Loker Privat Indoor 

Makan, minum Kafetaria Publik Indoor 

BAB/BAK Toilet / Lavatory Servis Indoor 

Pulang / Pergi Way out Publik Outdoor 

 

Tabel 3.6- Analisa pendekatan Kebutuhan Ruang   
(Sumber : Dokumen Pribadi, 2017) 

 
 

Berdasarkan analisis pelaku dan aktivitas yang telah dilakukan, maka 

ruang yang dibutuhkan pada bangunan ini antara lain: 

1 Entrance Gate  15 Wedding Chapel  29 Cottage  

2 Exit Gate  16 Rg.General Manager Office  Uniform Boy  

3 Plasa Penerima  17 Rg. Assistance General Manager 
Office   

30 Room Boy 
Station  

4 Lobby 18 Rg. Room Office 31 House Keeping 
Office  

5 Lounge 19 Rg. Food and Baverage Office  32 Ruang Karyawan  

6 Lavatory  20 Rg.Marketing Office  33 Lost and found 
room  

7 Front Office 21 Rg.Human Resource Office  34 Laundry and dry 
cleaning  

8 Ruang yang disewakan  22 Rg.Purchasing Office  35 Dapur utama  
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9 Meeting Room  23 Rg.Accounting Office  36 Receiving area/ 
loading dock  

10 Restaurant  24 Rg. Engineering Office  37 Gudang  

11 Bar corner   25 Rg. Administration office  38 Ruang 
engineering  

12 Function Room  27 Rg. Security and Parking office  39 Parkir  

13 Sport Area  28 Lavatory  40 Janitor  

14 Spa   41  Mangrove area 
 

Tabel 3.6- Kebutuhan Ruang 
(Sumber : Dokumen Pribadi, 20 
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3.1.2.2 Persyaratan ruang  

Berdasarkan studi yang telakukan diatas, maka setiap ruang yang akan direncanakan juga memiliki 

persyaratan antara lain: 

No Nama Ruang  

ASPEK 

Akustik Pencahayaan  Penghawaan  Keamanan  Kesehatan  

S
ta

b
il
  

T
e
n

a
n

g
  

A
la

m
i 
 

B
u

a
ta

n
  

A
la

m
i 
 

B
u

a
ta

n
  

K
e

b
a

k
a

ra
n

  

S
ir

k
u

la
s
i 
 

ra
d

ia
s

i 

K
e

le
m

b
a
b

a
n

  

1 Entrance Gate    ● ●   ●     ● ●   

2 Exit Gate    ● ●   ●     ● ●   

3 Plasa Penerima    ● ● ● ●   ● ● ●   

4 Lobby   ● ● ● ●   ● ● ●   

5 Lounge   ● ● ● ●   ● ● ●   

6 Lavatory      ● ● ● ● ●   ● ● 

7 Front Office   ● ● ● ●   ● ● ●   

8 Ruang yang disewakan    ● ● ● ●   ● ● ●   

9 Meeting Room    ● ● ● ● ● ● ● ●   

10 Restaurant    ● ● ● ● ● ● ● ● ● 

11 Coffe Shop    ● ● ● ● ● ● ● ● ● 

12 Function Room  ●   ● ● ● ● ● ● ●   

13 Sport Area  ●   ●   ●     ● ●   
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14 Spa ●   ●   ●     ● ●   

15 Open Theater  ●   ●   ●     ● ● ● 

16 Wedding Chapel    ● ● ● ● ● ● ● ● ● 

17 Rg.General Manager Office   ● ● ● ● ● ● ● ● ● 

18 Rg. Assistance General Manager Office     ● ● ● ● ● ● ● ● ● 

19 Rg. Room Office   ● ● ● ● ● ● ● ● ● 

20 Rg. Food and Baverage Office    ● ● ● ● ● ● ● ● ● 

21 Rg.Marketing Office    ● ● ● ● ● ● ● ● ● 

22 Rg.Human Resource Office    ● ● ● ● ● ● ● ● ● 

23 Rg.Purchasing Office    ● ● ● ● ● ● ● ● ● 

24 Rg.Accounting Office    ● ● ● ● ● ● ● ● ● 

25 Rg. Engineering Office    ● ● ● ● ● ● ● ● ● 

26 Rg. Administration office    ● ● ● ● ● ● ● ● ● 

27 Rg. Security and Parking office    ● ● ● ● ● ● ● ● ● 

29 Cottage    ● ● ● ● ● ● ● ● ● 

30 Uniform Boy        ●   ● ● ●   ● 

31 Room Boy Station        ●   ● ● ● ● ● 

32 House Keeping Office        ●   ● ● ● ● ● 

33 Ruang Karyawan    ● ● ● ● ● ● ● ● ● 

34 Lost and found room    ●   ●   ● ● ● ● ● 

35 Laundry and dry cleaning  ●   ● ●   ● ● ● ● ● 

36 Dapur utama      ● ● ●   ●   ● ● 

37 Receiving area/ loading dock  ●   ● ●   ● ● ● ●   

38 Gudang      ● ● ●   ● ● ● ● 

39 Ruang engineering      ● ● ●   ● ●   ● 

40 Parkir  ●   ●   ●     ●     

 

Tabel 3.7- Persyaratan Ruang Ruang 
(Sumber : Dokumen Pribadi, 2017)
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3.1.2.3 Pola Sirkulasi Ruang  

 Berdasarkan studi yang telah dilakukan diatas, makan 

pola sirkulasi ruang yang akan terjadi pada bangunan ini di 

kategorikan sebagai berikut: 

a. Pola Sirkulasi Unit kegiatan Utama  

 

 

“Bagan 3.4-  Pola Sirkulasi Unit Kegiatan Utama” 
(Sumber : Analisa Pribadi) 
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b. Pola sirkulasi Unit kegiatan Penunjang  

 

 

 

“Bagan 3.5-  Pola Sirkulasi Unit Kegiatan Penunjang” 
(Sumber : Analisa Pribadi) 
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c. Pola sirkulasi unit kegiatan pengelolaan  

 

 

“Bagan 3.6-  Pola Sirkulasi Unit Kegiatan Pengelolaan” 
(Sumber : Analisa Pribadi) 
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d. Pola sirkulasi unit kegiatan service/pelayanan 

 

 

 

“Bagan 3.7-  Pola Sirkulasi Unit Kegiatan Pelayanan” 
(Sumber : Analisa Pribadi) 

 



84 
 

3.1.2.4 Analisa Pendekatan Jumlah Pelaku  

 Analisa jumlah pelaku dibedakan berdasarkan jenis 

pelaku pada bangunan resort ini, yaitu: 

a. Pendekatan jumlah pengelola yang ada pada resort  

NO  Pelaku  Jumlah  Analisis  

1 Receptionist  4 2 shift @2 staff 

2 General Manager Office 1  

3 
Assistance General Manager 
Office   1 

 

4 Room Office    

  - Cleaning service  20 2 shift @10staff 

  - Sekertaris  1  

5 Food and Baverage Office  
 

 

  - Kepala bidang F&B  1  

  - Asisten bidang F&B  1   

6 Marketing Office     

  - Sales Manager  1  

  - Sales Marketing  3  

7 Human Resource Office     

  - Kepala HRD  1  

  - Staff HRD 3  

8 Purchasing Office     

  - Kepala Purchasing  1  

  - Staff Purchasing  3  

9 Accounting Office  3  

10 Engineering Office     

  - Teknisi ME 3  

  - Teknisi AHU  3  

11 Administration office  3  

12 Security and Parking office     

  - Kepala Securiity  1  

  - Security CCTV  3  

  - Security lapangan 6 2 shift @3staff 

13 Restaurant     

  - Manager Restaurant  1  

  - Koki  6  

  - Waitress  12  

 
- Kasir  3  

 14 Penjaga Loket Wisata  2  

15 Therapist spa  6  2 shift @3staff 
 

“Tabel 3.6- Analisa Jumlah Pengelola” 
(Sumber : Analisa Pribadi) 

 

b. Pendekatan jumlah pengunjung yang ada pada resort.  
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Dari data yang telah didapatkan, jumlah 

pengunjung/wisatawan yang megunjungi kabupaten jepara 

sebagai destinasi ada sebagai berikut: 

NO  
NAMA DAYA TARIK 

WISATA 

TAHUN  

2013 2014 2015 

WISATA ALAM 

1 
Pantai Kartini 

      
267.994  232.935         232.951  

2 
Pantai Bandengan 

      
274.994  285.227 

305.902 

3 
Songgolangit 

          
8.349  23.702 

9.106 

4 
BENTENG PORT. 

        
40.194  112.561 

112.300 

5 
Karimunjawa 

          
7.094  79.750 

92.115 

6 
Pulau Panjang 

        
17.376  71.513 

43.650 

7 Pantai Blebak - - 34.385 

8 Pantai Teluk Awur - - 30.585 

WISATA BUDAYA/SEJARAH 

1 
Ari - Ari Kartini 

          
3.197  34.347 

10.321 

2 
Museum Kartni 

          
7.517  10.852 

10.825 

3 
makam mantingan 

      
343.518  221.975 

296.134 

4 
Perang Obor 

        
31.056  33.562 

39.515 

5 
Jembul tulakan 

          
3.145  15.510 

20.000 

6 
Hari Jadi Jepara 

        
42.161  11.035 

50.204 

7 
Baratan 

               
21  23.525 

55.442 

8 
Sonder 

        
25.002  33.537 

33.532 

9 
Lomban 

      
123.865  149.219 

151.291 

WISATA BUATAN 

1 
KOP 

        
53.033  52.002 

54.155 

2 
Pungkruk 

        
28.609  50.513 

6.948 

3 WB.Tiara Park 19.636  36.131 13.365 

LAIN-LAIN ** 
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1 
Wisata Industri 
Mulyoharjo - - 

34.792 

2 
Gong Perdamaian-
Desa Plajan - - 

20.470 

3 
Pesta Apem 

- 
                   

8.000  
  

4 
1 Muharram 1436 H 

- 
                 

10.200  
  

  
JUMLAH 

       
1.296.761  

           
1.496.096  

1.657.988 

 

“Tabel 3.7 - Data Statistik Jumlah Wisatawan Kabupaten Jepara”  
(Sumber : BPS, Kabupaten Jepara) 

 

Faktor Asumsi = 
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑤𝑖𝑠𝑎𝑡𝑎𝑤𝑎𝑛 𝑘𝑜𝑡𝑎 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑎𝑘𝑎𝑛 𝑑𝑖𝑎𝑛𝑎𝑙𝑖𝑠𝑖𝑠

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑤𝑖𝑠𝑎𝑡𝑎𝑤𝑎𝑛 𝑘𝑜𝑡𝑎 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑒𝑑𝑒𝑛
 

Faktor Asumsi =
1.657.988 𝑤𝑖𝑠𝑎𝑡𝑎𝑤𝑎𝑛

4.450.845𝑤𝑖𝑠𝑎𝑡𝑎𝑤𝑎𝑛
 

Faktor Asumsi =0.37  

 

Sedangkan untuk menghitung laju pertumbuhan wisatawan 

kabupaten jepara, dapat dihitung sebagai berikut: 

R= 
𝑃𝑒𝑛𝑔𝑢𝑛𝑗𝑢𝑛𝑔 𝑡ℎ.𝐴−𝑃𝑒𝑛𝑔𝑢𝑛𝑗𝑢𝑛𝑔 𝑡𝑎ℎ𝑢𝑛 𝐵

𝑃𝑒𝑛𝑔𝑢𝑛𝑗𝑢𝑛𝑔 𝑇𝑎ℎ𝑢𝑛  𝐴
 x FA x 100% 

R (2013-2014)= 
1.296.761−1.496.096

1.296.761
 x 0,37 x 100% 

R (2014-2015)= 
1.496.096−1.657.988

1.496.096
 x 0,37 x 100% 

Laju peningkatan  = 
𝛴𝑅𝑎𝑠𝑖𝑜 𝑃𝑒𝑛𝑖𝑛𝑔𝑘𝑎𝑡𝑎𝑛 (𝑅)

𝑇𝑎ℎ𝑢𝑛 𝐴𝑛𝑎𝑙𝑖𝑠𝑖𝑠 
 

Laju peningkatan  = 
5,68%−4.003%

3
 

= 0,56% 

Yang akan digunakan sebagai dasar acuan perhitungan 

adalah jumlah wisatawan tahun 2015 karena jumlah wisatawan 

paling banyak. Jadi untuk menghitung jumlah pengunjung yang 
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akan mengunjungi resort ini pada 10 tahun kedepan adalah 

sebagai berikut: 

Pt = Po x (1 + r)t 

Pt : Jumlah pengunjung pada tahun 2025. 

Po : Jumlah pengunjung pada tahun 2015. 

t : Tahun proyeksi. 

r :Presentase laju peningkatan pengunjungrata – rata. 

Pt = Po x (1 + r)t 

Pt = 1.657.988x(1 + 0,0056)15 

Pt = 1.657.988x (1,0056)15 

Pt = 1802853.151.802.853 pengunjung. 

 

  Dari studi pengunjung tempat wisata yang ada di 

kabupaten Jepara diatas, dapat diketahui, bahwa perhitungan 

wisatawan yang akan berkunjung pada tahun 2025 adalah 

sebesar 1.802.853 wisatawan. Sedangkan untuk jumlah 

wisatawan yang akan menggunakan fasilitas penginapan, akan 

dianalisa pada tabel dibawah ini.  

a Bulan/Month 
Hotel 

Bintang/Star 
Hotel 

Hotel 
Melati/Jasmine 

Hotel 

a (1) (2) (3) 

  Januari 60,50 52,18 

 
Februari 43,15 57,59 

 
Maret 51,10 59,60 

 
April 53,02 47,68 

 
Mei 50,96 56,71 

 
Juni 43,56 54,64 

 
Juli 33,17 61,06 

 
Agustus 42,91 53,63 
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September 42,06 52,52 

 
Oktober 48,59 70,55 

 
November 51,47 61,61 

  Desember 76,40 70,92 

a Tahun 2015 49,80 58,17 

 
“Tabel 3.8- Prosentase jumlah pengunjung hotel kabupaten Jepara tahun 

2015 ” 
(Sumber : BPS, Kabupaten Jepara) 

 

Tahun  Tingkat Penghunian Kamar hotel  

Bintang Non-Bintang  

2010 41,23 30,39 

2011 43,93 28,53 

2012 47,31 30,31 

2013 48,12 30,86 

2014 43,01 32,12 

2015 42,06 30,18 

   
 

“Tabel 3.9- Prosentase jumlah pengunjung hotel kabupaten Jepara” 
(Sumber : BPS, Kabupaten Jepara) 

 

 Dari data diatas, kita dapat menghitung prosentase 

kenaikan jumlah wisatawan yang akan meginap di hotel. 

Asumsi yang akan digunakan ada menghitung prosentase 

kenaikan setiap tahun selama tiga tahun yaitu dari tahun 2013-

2015: 

2013-2014 = 48,12 - 43,01 

  = 5,11 % 

2014-2015 = 43,01 - 42,06 

  = 0,95 % 

Sedangkan laju pertumbuhan penghunian kamar hotel dihitung 

sebagai berikut: 
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(5,11+0,95)/3 = 2,02 % setiap tahun nya.  

 Dari analisis diatas dapat diketahui jumlah pengunjung 

hotel yang akan mengunjungi resort ini setiap harinya, dengan 

perhitungan sebagai berikut: 

(1.802.853 x 2,02%)x10  = 364.176 pengunjung  

 Yang berarti pengunjung hotel berbintang pada tahun 

2025 adalah sebesar 364.176 pengunjung/tahun nya atau 

998 pengunjung setiap hari nya di hotel ini.  

Daftar hotel berbintang di Jepara  

Bintang 1 Bintang 2 Bintang 3 
Bintang 
4 

Bintan
g 5 

Nusatara 
hotel  

Kalingga Star 

Hotel Jepara 
Indah  - - 

- 
Bandengan Beach 
Hotel 

Syailendra Hotel 
Syariah - - 

- 
Hotel d'Season 
Premiere 

The Gecho Inn 
Country - - 

- 
The Gecho Inn 
Town - - - 

- 
Palm Beach Resort 
Jepara - - - 

“Tabel 3.10 Tabel jumlah hotel berbintang di Jepara” 

(Sumber : BPS, Kabupaten Jepara) 

 

Dari tabel diatas dapat diketahui, bahwa di jepara terdapat 3 

hotel dengan beberapa kelas, yaitu bintang 1,2 dan 3. 

Sedangkan untuk bintang 4 belum tersedia, oleh karena itu 

perkiraan untuk pengunjung yang akan menggunakan resort 

bintang 4 yang akan di rancang adalah sebagai berikut:  

𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒑𝒆𝒈𝒈𝒖𝒏𝒂 𝒉𝒐𝒕𝒆𝒍 𝒅𝒊 𝒋𝒆𝒑𝒂𝒓𝒂

𝑱𝒖𝒎𝒍𝒂𝒉 𝒉𝒐𝒕𝒆𝒍 𝒚𝒂𝒏𝒈 𝒂𝒅𝒂 
    

𝟗𝟗𝟖 𝒑𝒆𝒏𝒈𝒖𝒏𝒋𝒖𝒏𝒈 

𝟒
 = 250 orang perharinya.   

https://www.traveloka.com/en/hotel/indonesia/kalingga-star-3000010006453
https://www.traveloka.com/en/hotel/indonesia/hotel-jepara-indah-3000010003209
https://www.traveloka.com/en/hotel/indonesia/hotel-jepara-indah-3000010003209
https://www.traveloka.com/en/hotel/indonesia/bandengan-beach-hotel-3000010003137
https://www.traveloka.com/en/hotel/indonesia/bandengan-beach-hotel-3000010003137
https://www.traveloka.com/en/hotel/indonesia/syailendra-hotel-syariah-3000010003130
https://www.traveloka.com/en/hotel/indonesia/syailendra-hotel-syariah-3000010003130
https://www.traveloka.com/en/hotel/indonesia/hotel-dseason-premiere-3000010002797
https://www.traveloka.com/en/hotel/indonesia/hotel-dseason-premiere-3000010002797
https://www.traveloka.com/en/hotel/indonesia/the-gecho-inn-country-1000000582839
https://www.traveloka.com/en/hotel/indonesia/the-gecho-inn-country-1000000582839
https://www.traveloka.com/en/hotel/indonesia/the-gecho-inn-town-1000000554952
https://www.traveloka.com/en/hotel/indonesia/the-gecho-inn-town-1000000554952
https://www.traveloka.com/en/hotel/indonesia/palm-beach-resort-jepara-3000010003205
https://www.traveloka.com/en/hotel/indonesia/palm-beach-resort-jepara-3000010003205


90 
 

Jadi dapat disimpulkan bahwa, setiap harinya akan ada 250 

pengunjung yang akan menggunkan resort ini sebagai 

pilihanya.  

 

3.1.3 Studi Ruang Khusus 

3.1.3.1 Cottage / Ruang Menginap   

 Resort terapung ini akan menjadi resort dengan 

klasifikasi bintang 4, yang mana untuk kamar telah ada 

ketentuan tersendiri, diantaranya minimal terdapat 50 kamar 

dengan minimal 3 kamar berupa suite. Sedangkan pada sebuah 

kamar/ ruang tidur, terdapat beberapa furniture didalam nya, 

seperti, kasur, meja rias, sofa, kursi, dan meja. Furniture ini 

sudah ada beberapa standard yang sudah diatur seperti: 

  

 

  



91 
 

  

“Gb. 3.1- Furniture Pada Kamar Resort” 
(Sumber : Data Arsitek) 

 

- Type Suite  

Kamar type suite ini terdiri dari satu atau kamar tidur yang 

terhubung dengan ruang tamu atau ruang kerja. Kamar suite 

yang akan digunakan pada resort ini akan berjumlah 10 unit.  

 

“Gb. 3.2- Analisa Ruang Suite” 
(Sumber : Data Pribadi) 

 

1. Kamar tidur  

• Ruang tidur utama    = 15m2 

✓ Tempat tidur double 2 x 2   = 4 m²  

✓ Ruang duduk 2.5x2      = 5 m²  

✓ Besaran kursi, meja tulis 1.5x1.2   = 1.80 m²  

✓ Besaran meja 0.6x0.6   = 0.36 m²  

✓ Besaran almari pakaian 1.2x1.2   = 1.44 m²  
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✓ Tempat rias 1.4x1.8    = 2.52 m²  

• Ruang tidur tambahan   = 12m2 

✓ Tempat tidur double 2 x 1.8  = 3.6 m²  

✓ Ruang duduk 1.5x2      = 3 m²  

✓ Besaran kursi, meja tulis 1.5x1.2   = 1.80 m²  

✓ Besaran almari pakaian 1.2x1.2   = 1.44 m²  

✓ Tempat rias 1.4x1.8    = 2.52 m²  

• Ruang baca     = 9m2 

• Ruang tamu     = 12m2 

• Pantry      = 7m2 

• Teras      = 10m2 

2. Kamar mandi  

• Lavatory   = 7.5m2 

• Bathup   = 1,8 x 0,9= 1,62m2 

• Shower   = 1,5x1,5= 2,25m2  

Sub total = 72.5 m² 

Sirkulasi 20% x 72.5 = 14.5 m²  

Total = 90.87 m²   

 

 

- Type Superior room  

 Kamar dengan tipe superior room akan di sediakan 

sebanyak 2 unit. Analisa luas kamar ini akan di jelaskan 

sebagai berikut: 
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“Gb. 3.3- Analisa Superior Room” 
(Sumber : Data Pribadi) 

 

1. Area kamar tidur  

• Tempat tidur double 2 x 2 (1x2)x2  = 4 m²  

• Ruang duduk 2.7x2.8     = 7.56 m²  

• Besaran kursi, meja tulis 1.5x1.2  = 1.80 m²  

• Besaran meja 0.6x0.6   = 0.36 m²  

• Besaran almari pakaian 1.2x1.2  = 1.44 m²  

• Tempat rias 1.4x1.8    = 2.52 m²  

• Balkon      = 10 m² 

Subtotal      = 29.3 m²  

Sirkulasi 30% (30%x29.30)   = 8.79 m² 

2. Area Kamar mandi  

• Lavatory 1.85x3    = 5.55 m²  

• Bathup 1.8x0.9    = 1.62 m²  

• Shower  1.5x1.5   =2.25 m² 

• Space bebas    = 30m²   

Jumlah total = 67.1 m² 
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- Standard room  

 Sedangkan pada kamar tipe standart room akan 

disediakan sejumlah 50 kamar yang bisa digunakan. 

Analisanya sebagai berikut: 

 

“Gb. 3.4- Analisa Standard Room” 
(Sumber : Data Pribadi) 

 

1. Area kamar tidur   

• Tempat tidur single 1 x 2   = 2 m² 

• Ruang duduk 2.7x2.8    = 7.56 m²  

• Besaran kursi, meja tulis 1.5x1.2 = 1.80 m²  

• Besaran meja 0.6x0.6    = 0.36 m²  

• Besaran almari pakaian 1.2x1.2  = 1.44 m²  

• Tempat rias 1.4x1.8    = 2.52 m²  

Subtotal    = 19.3 m² 

Sirkulasi 30% (30%x19.30)  = 5.79 m² 

2. Area kamar mandi  

• Lavatory 1.85x3   = 5.55 m²  

• Bathup 1.8x0.9   = 1.62 m² 
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• Shower 1.5x1.5  =2.25   

• Space bebas   = 10 m²   

Jumlah total = 40.8m2 

 

Dari analaisa yang telah dilakukan pada ruang khusus yaitu 

berupa cottage/ruang hunian, maka didapatkan jumlah luasan 

kamar yang akan pada resort ini adalah sebagai berikut: 

1. Suite Room, Total = 90.87 m²x 15 unit  = 1363,05 m2 

2. Superior Room, Total= 67.1 m²x30 unit = 2013 m2 

3. Standart Room, Total= 40.8m2 x 50 unit = 2040 m2 

Sedangkan jumlah total luas kamar yang ada adalah sebesar 

5416,05 m2. 
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3.1.3.2 Studi Besaran Bangunan dan Parkir  

- Studi Luas Bangunan 

Pada proyek resort terapung ini, besaran dan kapasitas setiap ruangan pada bangunan, akan didasarkan 

pada: 

NAD : Neufert Architect Data 

TSS : Time Saver Standard, Joseph D. Ciara 

MH : Metric Handbook Planning and Design Data 

AH : Architect Handbook 

AS : Asumsi berdasarkan studi analisis. 

SRK : Studi ruang khusus. 

Kelompok Ruang Utama 

No Jenis Ruangan 
Jumla

h 
Kapasistas  Sumber Analisis Besaran  Sirkulasi  Luas  

1 Plasa Penerima  1 100 TSS 0,09m2 / orang 50% 13,3 

2 Lobby 1 100 TSS 0,72m2 / orang 50% 108 

3 Lounge 1 50 
AS 

Kursi @0,2 m2 (50) : 10 m,  Area tunggu 
0,25 m2 / orang (50) =12,5 m2   

300% 
90 

4 Lavatory pria 

1 6 

NAD 

Toilet @1,5 m2 (2) : 12m2  

100% 45,6 Urinoir @0,96 m2 (4) :  7,68 m2  

Wastafel @0,6 m2 (2) : 2,4 m2 

  Lavatory wanita 1 6 NAD Toilet @1,5 m2 (6) : 9m2  100% 21,6 
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Wastafel @0,6 m2 (3) : 1,8 m2 

Lavatory disabilitas  2 1 (pria), 1(wanita) MH Toilet area : 2 m x 1,5 m = 3 m2 30% 6 

TOTAL  284,5 

SIRKULASI ANTAR RUANG 10% 28,45 

TOTAL KESELURUHAN  
312,9

5 
“Tabel 3.11 - Tabel Besaran Ruang Unit Penerima ” 

(Sumber : Analisa pribadi) 
 
 
 
 

Kelompok Ruang Zona Pengelola 

No Jenis Ruangan Jumlah Kapasistas  Sumber Analisis Besaran  Sirkulasi  Luas  

1 Rg.General Manager Office 1 1 Kepala + 3 tamu  NAD 

Meja Kerja 0,98 m2 

120% 14,41 
Meja Kerja 2,88 m2 

Kursi @0,12 m2 (4) : 0,48m2 

Lemari 0,61 m2 

Sofa 1,6 m2 

2 
Rg. Assistance General Manager 
Office   

1 1 asst+ 2 tamu  NAD 

Meja Kerja 0,98 m2 

120% 14,9 
Meja Kerja 2,88 m2 

Kursi @0,12 m2 (3) : 0,72 m2 

Lemari 0,61 m2 

Sofa 1,6 m2 

4 Rg. Food and Baverage Office  1 2 NAD 

Meja Kerja 0,98 m2 

120% 10,36 
Meja Kerja 2,88 m2 

Kursi @0,12 m2 (2) : 0,24 m2 

Lemari 0,61 m2 

5 Rg.Marketing Office  1 4 NAD 

Meja Kerja 0,98 m2 

120% 10,89 
Meja Kerja 2,88 m2 

Kursi @0,12 m2 (4) : 0,48 m2 

Lemari 0,61 m2 

6 Rg.Human Resource Office  1 4 NAD 
Meja Kerja 0,98 m2 

120% 10,89 
Meja Kerja 2,88 m2 
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Kursi @0,12 m2 (4) : 0,48 m2 

Lemari 0,61 m2 

7 Rg.Purchasing Office  1 4 NAD 

Meja Kerja 0,98 m2 

120% 10,89 
Meja Kerja 2,88 m2 

Kursi @0,12 m2 (4) : 0,48 m2 

Lemari 0,61 m2 

8 Rg.Accounting Office  1 3 NAD 

Meja Kerja 0,98 m2 

120% 14,9 
Meja Kerja 2,88 m2 

Kursi @0,12 m2 (3) : 0,72 m2 

Lemari 0,61 m2 

9 Rg. Engineering Office  1 1 NAD 

Meja Kerja 0,98 m2 

120% 10,09 
Meja Kerja 2,88 m2 

Kursi 0,12 m2 

Lemari 0,61 m2 

10 MEE 1 3 NAD Lemari perkakas 1,5 m2 200%   

11 AHU 1 3 AS Mesin AHU - 20M2 

12 
Genset 1 3 

AS 
Genset 29,28 m2 75% 

51,24 
m2 

13 Rg. Administration office  1 3 NAD 

Meja Kerja 0,98 m2 

120% 14,9 
Meja Kerja 2,88 m2 

Kursi @0,12 m2 (3) : 0,72 m2 

Lemari 0,61 m2 

14 Rg. Security and Parking office  1 2 NAD 

Meja Kerja 0,98 m2 

120% 10,36 
Meja Kerja 2,88 m2 

Kursi @0,12 m2 (2) : 0,24 m2 

Lemari 0,61 m2 

15 CCTV  1 3 AS 
Perangkat CCTV 0,6 m2 

300% 9,4 Meja pengawas 1 m2 

Kursi @0,25 m2 (3) : 0,75 m2 

16 Ruang Meeting  1 20 NAD 

Meja @0,742 m2 (10) : 7,42 m2 

200% 58,41 
Kursi @0,504 m2 (20) : 10,08 m2 

Meja LCD 0,34 m2 

Sofa 1,60 m2 

TOTAL  190,4 
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SIRKULASI ANTAR RUANG 10% 19,04 

TOTAL KESELURUHAN  209,44 
 

“Tabel 3.12- Tabel Besaran Ruang Unit Pengelola ” 
(Sumber : Analisa pribadi) 

 
 
 

Kelompok Zona Penunjang  

No Jenis Ruangan Jumlah Kapasistas  Sumber Analisis Besaran  Sirkulasi  Luas  

1 Restaurant  1 50+10 staff AS 

Lemari @1,5 m2 (3) : 4,5 m2 

200% 248,79 

Meja bundar kap. 5 org @0,78 m2 (10) : 7,53 m2 

Kursi @0,16(50) : 8 m2 

Area penjual 0,09 m2 / orang (10)= 0,9 

Kasir 2m2 

Area antri @1,2 m2 / orang (50) =60 

2 Dapur  1 6 AH Area serving untuk 300 sajian  - 109 

3 
Coffee Shop  1 6 AS 

Lemari @0,6 m2 (6) : 3,6 m2 
300% 15,84 

Area penjual 0,09 m2 / orang (6) = 0,36 m2 

4 
Function Room  1 100 AS 0,9m2 / orang  90 m2 

200% 196m2 
        Stage 8 m2 

5 Kolam Renang  1 50 AS 
Kursi jemur @2 (50) = 100m2 

200% 2100 
Kolam Renang 20x30 = 600 m2 

6 

Lavatory pria 

1 6 

NAD 

Toilet @1,5 m2 (2) : 12m2  

100% 45,6 Urinoir @0,96 m2 (4) :  7,68 m2  

Wastafel @0,6 m2 (2) : 2,4 m2 

Lavatory wanita 
1 6 

NAD 
Toilet @1,5 m2 (6) : 9m2  

100% 21,6 
Wastafel @0,6 m2 (3) : 1,8 m2 

7 Gudang  2   AS 4 m x 4 m : 16 m2 50% 48 
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8 Wedding Capel  1 100 AS 0,9m2 / orang  90 m2 200% 192 

  
 

 
 

Stage 6m2 
  

9 Spa  1 12 AS   
50 

10 
Lapangan Voli 
Pantai  

1 
- 

NAD 16 x 8 m2 - 128 

TOTAL  3189,37 

SIRKULASI ANTAR RUANG 10% 318,937 

TOTAL KESELURUHAN  3975,147 
 

“Tabel 3.13- Tabel Besaran Ruang Unit Penunjang ” 
(Sumber : Analisa pribadi) 

 

 

Berdasarkan perhitungan dari analisa diatas dapat diketahui bahwa Luas bangunan dari resort ini adalah sebagai 

berikut: 

Kelompok Hunian utama (Cottage)   = 5416,05 m2 

Kelompok Unit Penerima    = 312,95 m2 

Kelompok Unit Pengelola    = 209,44 m2 

Kelompok Unit Penunjang    = 3975,147 m2 

Jadi total Luas bangunan adalah (sirkulasi 30%) = 9913,587 m2
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- Studi Luas Lahan Parkir 

 Pengelola 

Jumlah pengelola   : 86 orang per hari 

Mobil (20%)    : 17 orang  (80%) 13 mobil 

Motor (50%)   : 43 orang  (80%) 35 motor 

Kendaraan umum (30%)  : 25 orang  (80%) 20 taxi/angkot 

 Pengunjung 

Jumlah pengunjung  : 998 orang per hari 

Mobil (40%)    : 399 orang 

2 penumpang (50%) : 100 mobil 

4 penumpang (50%)  : 50 mobil 

Motor (40%)    : 399 orang  (80%) 319 motor 

Kendaraan umum (15%)  : 149 orang  (50%) 75 taxi/angkot 

Bus pariwisata (5%)  : 50 orang  (20%) 10 bus 

 Total Kebutuhan Parkir Kendaraan 

Mobil (NAD) (150 x 15 m2)  : 2250 m2 

Motor (NAD) (319 x 3 m2)  : 957 m2 

Taxi/angkot (NAD) (75 x 15 m2) : 1125m2 

 Bus (NAD) (1 x 30 m2)  : 300 m2 

 Total Luas Lahan Parkir 

4632 m2 + sirkulasi 150%  = 11580 m2 

 

 

 

 

150 mobil 
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3.1.4 Studi Citra Arsitektural  

Pencitraan arsitektural pada bangunan ini harus dapat 

menunjukkan fungsi dan kegunaannya sebagai fungsi fasilitas 

penginapan  di Jepara. Pencitraan secara arsitektural dapat dilihat 

dari citra fungsi utama maupun citra wujud fisik visual tersebut. Citra 

fungsi utama pada bangunan ini adalah memberikan fasilitas 

penginapan yang berbeda darii penginapan yang telah ada 

sebelumnya, serta dapat mengedukasi masyarakat juga tentang 

bangunan terapung. Sedangkan citra wujud fisik bangunan harus 

menunjukkan fungsi bangunan dan struktur bangunan yang di desain 

terapung. Dengan mendasarkan pada citra tersebut, maka diharapkan 

tercipta arsitektur yang sesuai dengan tujuan utama proyek ini. 

Beberapa contoh studi yang dapat dipertimbangkan sebagai 

dasar penetapan citra arsitektural bangunan Resort terapung  ini 

antara lain : 

• Pencahayaan yang sesuai. 

• Tatanan dan hubungan ruang yang tepat. 

• Suasana interior yang ingin diciptakan. 

• Sirkulasi yang cukup. 

• Bukaan dan penghawaan yang memenuhi kebutuhan. 

• Struktur dan Utiliitas bangunan terapung 

• Style/langgam bangunan yang ingin disampaikan. 

• Tema bangunan yang ingin diciptakan. 

• Detail dan estetika bangunan yang dibutuhkan. 
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Dengan memperhatikan hal mendasar tersebut, bangunan dapat 

menunjukkan citra yang ingin disampaikan oleh arsitek. 

 

3.2 Analisa Pendekatan Sistem Bangunan 

3.2.1 Studi Sistem Struktur dan Enclosure 

3.2.1.1 Studi Sistem Struktur 

 Saat kita ingin mendesain suatu bangunan, entah 

bangunan itu berukuran besar ataupun kecil, berlantai banyak 

ataupun hanya satu lantaii, yang patutu dipertimbangkan 

adalah massa bangunan. Massa bangunan sendiri sangat 

berpengaruh dalam jati diri sebuah bangunan serta 

mencerminkan kegunaan bangunan itu sendiri.  

 Dalam merencanakan sebuah bangunan terapung 

sendiri, perlu diperhatikan massa bangunannya, dibawah ini 

adalah syarat massa bangunan pada desain bangunan 

terapung.  

1. Bentuk bangunan harus simetris agar pembagian beban 

pada struktur apung merata dan stabil. Bentuk simetri 

dapat berupa bangunan dengan bentuk dasar geometri. 

Bentuk ini memang mempunyai sisi-sisi yang simetris 

dengan sisi yang lain.  

2. Menggunakan konstruksi ringan, yaitu menggunakan 

material seperti kayu, cladding, alumunim, bamboo dll. 

Sangat haram bangunan terapung menggunakan batu 
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bata ataupun beton.  Penggunaan material ini bertujuan 

agar tidak membebani struktur apung itu sendiri. 

Konstruksi bangunan merupakan konstruksi ikat yang 

dapat menahan gaya vertikal ataupun horizontal dari 

angin dan gelombang air 

Sedangkan System  struktur yang digunakan pada bangunan 

ini dibagi menjadi dua jenis yakni : 

a. Sub structure (Struktur Bawah) 

Struktur ini digunakan untuk menahan seluruh 

beban struktur yang berada di atasnya. Struktur bawah 

ini menyalurkan beban struktur menuju ke tanah secara 

vertikal maupun horisontal. Contoh : pondasi, retaining 

wall 

b. Upper Structure (Struktur Atas) 

Struktur ini digunakan untuk menahan beban 

struktur penutup atap dan beban lateral pada rangka 

secara mandiri. Struktur atas ini menyalurkan beban 

struktur penutup atap dan beban lateral menuju ke 

struktur bawah secara vertikal. Contoh : Struktur skeleton 

(Kolom, balok, dan plat lantai.) 

Pada sistem struktur bangunan, ada beberapa hal yang perlu 

diperhatikan sebagai kriteria pemilihan struktur yakni : 

• Pertimbangan aspek ability, durability, safety, strength, 

stability. 

• Sistem struktur yang digunakan berjenis low risebuilding. 
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• Memperhatikan kondisi lingkungan seperti zigma tanah, 

pergerakan tanah, dan jenis tanah. 

• Struktur yang memperhitungkan bencana tak terduga 

seperti gempa bumi, settlement, maupun kebakaran. 

SUB STRUCTURE 

Pondasi Apung dari HDPE (Bahan untuk Drum Plastik) 

 
 

“Gb. 3.5- Pondasi Apung HDPE” 
(Sumber :google.com ) 

 

• Material utama dari pondasi 

apung ini adalah drum plastic 

ysng tersususn dengan 

material HDPE yang biasa di 

temui di pasaran. . 

• Dapat digunakan sebagai 

pengapung pada bangunan 

yang di desain dengan system 

terapung 

• Penyaluran beban disalurkan 

dari kolom langsung menuju 

drum ini,yang kemudian 

langsung bertumpu pada 

permukaan air.  

• Untuk menahan gaya dominan 

vertikal dan gelombang.  

Kelebihan Kekurangan 

• Material ini mudah di dapatkan  

• Sangat ekonomis dari segi biaya 

pengangkutan, harga satuan, dan 

pemasangan. 

• Fleksibel saat perakita nya  

• dapat di temui dari drum-drum bekas . 

• Apabila terjadi kebocoran, tidak dapat 

di pergunakan kembali 

• Tidak stabil karena memiliki banyak 

sambungan  

• Kurang memiliki nilai estetika yang 

baik  

Pondasi Apung dari EPS (Expanded Polyesterne System) 

 
 

“Gb. 3.6- Pondasi Apung EPS” 

• Ketebalan material ini 0,6 

cm - 137,0 cm 

• lebar = up to 48" 

• Kemampuan menahan 

beban =15kg/m3 

• Pondasi ini terbuat dari 

material polyester yang 

di campur dengan 

campuran beton 
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Sumber : (www.floatinghomes.ltd.uk/flexbase.html) 

 

Kelebihan Kekurangan 

• Tidak merambatkan api / tahan api. 

• Tetap mengapung meskipun sudah 

rusak  

• Mudah dalam perakitan nya 

• Estetika bagus  

• Tahan lama  

• Lebih stabil karena sambungan 

menggunakan beton  

• Tidak fleksibel karena  tidak dapat 

dibongkar pasang  

• Masih jarang digunakan  

• Harus melalui pemesanan saat ingin 

menggunakan material ini  

Pondasi apung gelondongan kayu Ø50 cm  

 
“Gb. 3.7.- Pondasi Apung Kayu” 

Sumber : (www.floatinghomes.ltd.uk/flexbase.html) 

 

• Harus menggunakan 

minimal kayu dengan 

diameter 50 cm  

• Mampu menahan beban 

dengan baik  

Kelebihan Kekurangan 

• Merupakan bahan yang dapat 

diperbaharui dengan cara menanam 

kembali . 

• Nilai estetika tinggi  

• Mudah lapuk apabila berada dengan 

kelembaban tinggi  

• Apabila sudah rusak, tidak dapat 

terapung lagi  

• Susah di dapatkan kayu dengan 

diameter 50 cm  

Pondasi apung dari bamboo  

 
“Gb. 3.8.- Pondasi Apung Bamboo” 

Sumber : (google.com) 

 

 

 

• Ketebalan = 3mm 

• Panjang = 8 m 

• Diameter = 12-14 cm 

 

http://www.floatinghomes.ltd.uk/flexbase.html
http://www.floatinghomes.ltd.uk/flexbase.html
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Kelebihan Kekurangan 

• Sustainable  

• Mudah didapatkan  

• Fleksible karena dapat di rakit ulang  

• Tidak memiliki estetika yang bagus  

• Perakitanya sulit.  

Pondasi Batu Belah 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gb. 3.9- Pondasi batu belah 

Sumber : www.urugjogja.com, 2017 

• Merupakan jenis pondasi 

dangkal (kurang dari 0,8 m). 

• Material utama batu kali, 

braben / padatan, dan 

aanstamping. 

• Diperuntukkan bagi pondasi 

low  rise building. (1 – 2 level) 

• Penyaluran beban diteruskan 

melalui kolom langsung ke 

batu belah yang telah 

dipadatkan. 

• Untuk menahan gaya dominan 

vertikal. 

Kelebihan Kekurangan 

• Material yang ramah lingkungan 

karena berasal dari alam dan tidak 

terbuat dari bahan kimia. 

• Sangat ekonomis dari segi biaya 

pengangkutan, harga satuan, dan 

pemasangan. 

• Pondasi sudah dikenal secara umum, 

banyak pekerja yang dapat 

mengerjakan 

• Hanya dapat diterapkan pada lahan 

dengan kontur 0% - 4% (landai). 

• Hanya diterapkan pada tanah keras. 

• Material pondasi tidak homogen. 

• Beban maksimal 2 level lantai. 

PondasiFootplate 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gb. 3.10- Pondasi footplate 

Sumber : www.soeprimulia.wordpress.com, 2017 

• Merupakan jenis pondasi 

dangkal (kurang dari 0,8 

m). 

• Material utama beton cor 

dan tulangan besi. 

• Diperuntukkan bagi 

pondasi semi-high rise 

buiding. (3 – 5 level) 

• Penyaluran beban 

disalurkan melalui 

tulangan yang menyatu 

dengan tulangan pada 

pondasi. 

• Untuk menahan gaya 
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dominan vertikal. 

Kelebihan Kekurangan 

• Ekonomis dari segi biaya 

pengangkutan dan harga satuan. 

• Kekuatan pondasi dapat diatur 

dengan memanipulasi kualitas beton 

cor dan dimensi tulangan besi yang 

diinginkan. 

• Dapat diterapkan pada lahan dengan 

keadaan kontur apapun. 

• Galian untuk pondasi harus mencapai 

pada level tanah keras. 

• Beban maksimal 3level lantai. 

• Belum banyak pekerja yang dapat 

mengerjakan. 

Pondasi Raft / Rakit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gb.3.11-. Pondasi raft / rakit 

Sumber : www.prima-mangiri.blogspot.com, 2017 

• Merupakan jenis pondasi 

dangkal (kurang dari 0,8 

m). 

• Material utama beton cor 

dan tulangan besi. 

• Diperuntukkan bagi 

pondasi semi-high rise 

buiding. (3 – 5 level) 

• Penyaluran beban 

disalurkan melalui 

tulangan yang menyatu 

dengan tulangan pada 

pondasi. 

• Untuk menahan gaya 

dominan vertikal. 

Kelebihan Kekurangan 

• Kekuatan pondasi dapat diatur 

dengan memanipulasi kualitas beton 

cor dan dimensi tulangan besi yang 

diinginkan. 

• Dapat digunakan sekaligus sebagai 

pondasi core bangunan. 

• Beban maksimal 5 level lantai. 

• Belum banyak pekerja yang dapat 

mengerjakan. 

• Mahal dari segi biaya pengangkutan 

dan harga satuan. 

 

UPPER STRUCTURE 

Struktur Skeleton/ Rangka Ruang 

 

 

 

 

 

 
Gb.3.12-. Struktur skeleton / rangka ruang 

Sumber : www.slideshare.net, 2017 

• Merupakan jenis perkuatan 

struktur ruang. 

• Material utama secara umum 

berupa beton cor bertulang 

atau baja. 

• Untuk menahan gaya 

dominan lateral. 

• Berupa kolom, balok, dan 
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plat lantai. 

• Dimensi kolom dan balok 

pada level lantai atas 

semakin kecil. (Pembagian 

gaya) 

Kelebihan Kekurangan 

• Kekuatan struktur dapat diatur 

dengan memanipulasi kualitas beton 

cor dan dimensi tulangan besi yang 

diinginkan. 

• Ekonomis dari segi biaya perawatan. 

• Sudah banyak pekerja yang dapat 

mengerjakan. 

• Resistensi terhadap api yang tinggi. 

• Memerlukan tenaga ahli teknik sipil 

untuk menganalisis kekuatan dan 

dimensi. 

• Memerlukan coating lapisan khusus 

untuk perlindungan terhadap iklim. 

• Memiliki gaya lateral yang sangat 

tinggi, sehingga pada kasus high rise 

building harus menggunakan bracing 

/ belting. 

Struktur Shell 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gb. 3.11- . Struktur Cangkang / Shell 

Sumber : www.buildersengineer.com, 2017 

• Merupakan jenis 

perkuatan struktur ruang 

atau atap. 

• Material utama secara 

umum berupa beton cor 

bertulang. 

• Untuk menahan gaya 

horisontal,vertikal, 

lateral. 

• Penyaluran gaya 

mengarah langsung 

pada seluruh badan 

struktur cangkang. 

• Struktur yang biasa 

digunakan untuk bentuk 

- bentuk bangunan yang 

melengkung secara 

rumit. 

Kelebihan Kekurangan 

• Kekuatan struktur dapat diatur 

dengan memanipulasi kualitas beton 

cor dan dimensi tulangan besi yang 

diinginkan. 

• Sangat rigid dan tahan gempa. 

• Resistensi terhadap api yang tinggi. 

• Efisien untuk bangunan bentang 

lebar. 

• Memerlukan tenaga ahli teknik sipil 

untuk menganalisis kekuatan dan 

dimensi. 

• Sedikit ahli yang dapat menangani 

struktur cangkang. 

• Mahal dari segi bahan, tenaga, dan 

perencanaan. 
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• Bentuk yang diciptakan tidak terbatas. 

Struktur Rangka Ruang / Space Frame 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
GB. 3.12- . Struktur Rangka Ruang / Space Frame 

Sumber : www.buildersengineer.com, 2017 

• Merupakan jenis perkuatan 

struktur atap. 

• Material utama secara umum 

berupa pipa konektor & 

mero/node/ball joint. 

• Penyaluran gaya mengarah 

langsung pada seluruh 

perkuatan pipa konektor. 

• Struktur yang biasa 

digunakan untuk bentuk - 

bentuk bangunan yang 

melengkung secara rumit. 

Kelebihan Kekurangan 

• Bentuk yang diciptakan tidak terbatas. 

• Sangat rigid dan tahan gempa. 

• Resistensi terhadap api yang tinggi. 

• Efisien untuk bangunan bentang 

lebar. 

• Lebih ringan dibandingkan struktur 

beton cor bertulang. 

 

• Memerlukan tenaga ahli teknik sipil 

untuk menganalisis kekuatan dan 

dimensi. 

• Sedikit ahli yang dapat menangani 

struktur space frame. 

• Mahal dari segi bahan, tenaga, dan 

perencanan. 

SISTEM TAMBAT  

Attached Mooring System  

 

 
 

“Gb. 3.13- Attaced Mooring System” 
(Sumber: Fachruddin Muchsin, Edi Hari Purwono, 

Chairil B. Amiuza – Penelitian Penginapan 
Terapung di Lombok, 2011 

• Pada system ini, 

penambatan dilakukan 

hanya pada salah satu 

bangunan, yaitu 

menggunakan pengikat 

truss. Penambatan ini 

dilakukan dengan 

menambatkan satu bagian 

khusus dari mooring line ke 

bagian struktur terapung. 

Penerapan system ini 

biasanya digunakan pada 

bangunan terapung dengan 

kondisi air yang tetap. 

Kelebihan Kekurangan 

• Hanya memerlukan satu titik yang 

dikuatkan  

• Apabila terjadi kerusakan maka 

bangunan tidak akan dapat berdiri 

dengan baik  



111 
 

• Dapat digabungkan dengan sirkulasi  

• Lebih ekonomis  

Sistem Tiang pancang   

 

 
“Gb. 3.14- Tiang pancang” 

(Sumber: Fachruddin Muchsin, Edi Hari Purwono, 
Chairil B. Amiuza – Penelitian Penginapan 

Terapung di Lombok, 2011 

Pada system ini tiang pancang 

digunakan untuk menjaga 

bangunan terapung agar tetap pada 

tempatnya dan tidak terombang 

ambing dikarenakan pasang surut 

air. Dapat  terbuat dari kayu 

ataupun besi dan beton  

Kelebihan Kekurangan 

• Lebih kuat untuk menahan beban 

bangunan  

• Lebih  fleksibel menahan gaya lateral 

dari gelombang air laut 

 

• Lebih boros dalam hal penggunaan 

material   

• Estetika kurang   

Spread Mooring System    

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Gb. 3.15- Spread Mooring System” 
(Sumber: Fachruddin Muchsin, Edi Hari Purwono, 

Chairil B. Amiuza – Penelitian Penginapan 
Terapung di Lombok, 2011 

System ini merupakan system yang 

menggunakan kabel sebagai 

penahan struktur bangunan 

terapung. Kabel ini berfungsi 

sebagai penambat bangunan yang 

berada di perairan yang realtif 

tenang dan mempunyai arah 

pembebanan yang cenderung 

konstan. Konfigurasi kabel ini ada 

dua jenis yaitu menyilang dan 

menyebar.  

Kelebihan Kekurangan 

• Lebih kuat untuk menahan beban 

bangunan  

• Lebih  fleksibel menahan gaya lateral 

dari gelombang air laut 

• Estetika bagus, karena tidak Nampak 

dari permukaan  

• Lebih susah dalam pengaplikasian 

nya  

• Apabila terjadi putus atau kerusakan, 

dapat membuat bagunan yang 

berada diatasnya goyang.    

“Tabel 3.14- Analisis System Struktur ” 
(Sumber : Analisa pribadi) 
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3.2.1.2 Studi system Enclosure  

Sistem enclosure pada bangunan Resort Terapung ini 

dikategorikan menjadi beberapa aspek yakni : 

a. Penutup lantai 

• Material lantai tidak memiliki berat yang berlebih, 

karena berada di atas air dan harus terapung  

• Material lantai tidak licin karena digunakan sebagai 

tempat istirahat.  

• Menggunakan material yang di sesuaikan dengan 

konsep bangunan  

b. Dinding 

• Material dinding kedap suara dan tidak memantulkan 

suara yang menyebabkan gaung pada area cottage  

c. Plafon 

• Material plafon kedap suara  

• Tahan terhadap hama rayap. 

• Tahan terhadap udara pesisir  

d. Penutup atap 

• Material penutup atap tidak memantulkan cahaya 

matahari yang menyilaukan lingkungan. 

• Tidak meneruskan panas. 

• Tidak mudah bocor dan tidak memerlukan perawatan 

intensif. 

• Ringan  
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PENUTUP LANTAI 

Keramik 

 

 

 

 

 

 

 

 
GB. 3.16-  Keramik 

Sumber : www.hargabangunan.xyz, 2017 

• Berfungsi sebagai pelapis lantai maupun 

dinding. 

• Memiliki motif dan ukuran yang 

bermacam-macam sesuai merk. 

• Terbuat dari keramik yang dilapisi glazur. 

• Memiliki sifat konduktor terhadap suhu 

panas dan dingin. 

 

Kelebihan Kekurangan 

• Tahan terhadap panas api. 

• Ekonomis dari segi harga satuan. 

• Berbahan dasar alami yakni tanah liat. 

• Tidak mudah menyerap noda cair. 

• Mudah dipotong dan dibentuk. 

• Banyak pekerja yang sudah bisa 

mengerjakan. 

• Sambungan nat keramik mudah kotr 

terkena debu dan kotoran yang 

menumpuk. 

• Umumnya mudah pecah karena sering 

mengalami perubahan suhu dan 

menahan beban terlalu berat. 

Marmer 

 

 

 

 

 

 

 
 

GB. 3.17- . Marmer 

Sumber : www.marmer-granit.com, 2017 

• Terbuat dari bahan batu marmer. 

• Memiliki aneka ukuran dan motif 

bermacam-macam sesuai merk. 

• Berfungsi sebagai pelapis lantai maupun 

dinding. 

• Memiliki sifat isolator terhadap panas. 

Kelebihan Kekurangan 

• Kuat dalam menahan beban yang berat. 

• Tahan terhadap panas api. 

• Sambungan antar marmer tidak terlihat, 

sehingga memiliki nilai estetis tinggi. 

• Tidak mudah pecah. 

• Mahal dari segi bahan, pemasangan, 

dan perawatan. 

• Memerlukan alat khusus dalam 

pemotongannya. 

• Mudah menyerap noda cair. 

Lantai Vinyl 

 

 

 

 

 

 

 
 

Gb. 3.18- Vinyl 

Sumber : www.jualo.com, 2017 

• Berfungsi sebagai pelapis lantai. 

• Terbuat dari bahan utama PVC yang 

lentur. 

• Memiliki aneka ukuran dan motif 

bermacam-macam sesuai merk. 

• Memiliki sifat isolator terhadap panas. 
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Kelebihan Kekurangan 

• Tahan terhadap air dan suhu yang 

panas 

• Mudah dipotong dan dibentuk. 

• Tidak terdapat nat / celah. 

• Elastis dan kuat sehingga tidak mudah 

sobek. 

• Mudah dalam pemasangan dan 

perawatan. 

• Harga yang mahal dari segi material. 

• Mudah terbakar. 

• Tidak mampu menahan beban yang 

terlalu berat. 

• Mudah menyerap noda cair. 

Karpet Lantai 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gb. 3.19- Penutup lantai karpet 

Sumber : www.classicprima.com, 2017 

• Berfungsi sebagai pelapis lantai. 

• Terbuat dari bahan utama karet dan kain 

yang lentur. 

• Memiliki aneka motif bermacam-macam 

sesuai merk. 

• Memiliki sifat isolator terhadap panas. 

 

Kelebihan Kekurangan 

• Tahan terhadap suhu yang panas. 

• Mudah dipotong dan dibentuk. 

• Tidak terdapat nat / celah. 

• Elastis dan kuat sehingga tidak mudah 

sobek. 

• Mudah dalam pemasangan dan 

perawatan. 

 

• Harga yang mahal dari segi material. 

• Mudah terbakar. 

• Tidak mampu menahan beban yang 

terlalu berat. 

• Mudah menyerap noda cair. 

DINDING 

Batu Bata 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gb. 3.20 - Partisi dinding batu bata 

Sumber : www.pixabay.com, 2017 

• Berfungsi sebagai dinding pengisi 

maupun pelapis dinding. 

• Terbuat dari bahan utama tanah liat dan 

sekam yang dibakar. 

• Umumnya memiliki dimensi 6 cm x 11 cm 

x 22 cm. 

• Memiliki sifat isolator terhadap panas. 

 

Kelebihan Kekurangan 

• Tahan api. 

• Ekonomis dari segi pemasangan dan 

bahan. 

• Kedap terhadap suara. 

• Memiliki durabilitas yang tinggi. 

• Tidak tahan terhadap kelembaban yang 

terlalu tinggi (sip). 

• Mudah mengalami retak rambut pada 

lapisan finishingnya. 

• Waktu pemasangan yang lama. 
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• Kuat menahan tekanan skala kecil. 

 

• Tahan terhadap perubahan suhu ekstrim 

Partisi Kalsiboard 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gb. 3.21 - . Partisi kalsiboard 

Sumber : www.dianaluminium.com, 2016 

• Berfungsi sebagai dinding partisi. 

• Terbuat dari bahan utama partikel 

gypsum. 

• Umumnya memiliki dimensi yang sudah 

terfabrikasi. 

• Memiliki sifat isolator teradap panas. 

 

 

Kelebihan Kekurangan 

• Tahan terhadap muai dan susut karena 

perbahan suhu. 

• Ekonomis dari segi material dan 

pemasangan. 

• Memiliki durabilitas yang tinggi. 

• Tidak kedap suara. 

• Tidak dapat menahan tekanan beban 

struktural. 

• Tidak tahan api. 

 

Partisi Kaca 

 

 

 

 

 

 

 
Gb. 3.22-  Partisi kaca 

Sumber : www.partisikaca.blogspot.com, 2016 

• Berfungsi sebagai dinding partisi. 

• Terbuat dari bahan utama kaca. 

• Umumnya memiliki dimensi yang sudah 

terfabrikasi. 

• Umumnya transparan dan meneruskan 

cahaya. 

 

Kelebihan Kekurangan 

• Mudah dalam perawatan dan instalasi 

• Tahan api dan perubahan suhu. 

• Memiliki nilai estetis secara arsitektural. 

• Mudah pecah jika mengalami tekanan. 

• Harga material relatif mahal. 

• Tidak tahan terhadap gempa. 

Aluminium Composite Panel (ACP) 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gb. 3.23 - Aluminium Composite Panel (ACP) 

Sumber : www.alibaba.com, 2016 

• Berfungsi sebagai pelapis dinding. 

• Terbuat dari bahan utama polyetthylene 

dan aluminium. 

• Umumnya memiliki dimensi yang sudah 

terfabrikasi 1,22 m x 2,44 m 

• Umumnya digunakan sebagai pelapis 

eksterior bangunan. 

 

Kelebihan Kekurangan 

• Tahan terhadap perubahan suhu. 

• Memiliki nilai esetis secara arsitektural. 

• Harga material relatif mahal. 

• Lemah terhadap tekanan angin. 
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• Tahan terhadap api dan karat logam. 

• Material yang ringan. 

• Terdapat nat panel yang menyebabkan 

penumpukan kotoran. 

PLAFOND 

Gypsumboard 

 

 

 

 

 

 

 
 

Gb. 3.24 - Gypsumboard 

Sumber : www.carapemasangangypsum.com, 2016 

• Berfungsi sebagai penutup sisi atas  

ruangan agar terlihat lebih rapi. 

• Terbuat dari bahan utama gypsum. 

• Umumnya memiliki dimensi yang 

sudah terfabrikasi 1,2 m x 2,4 m. 

 

Kelebihan Kekurangan 

• Bisa menciptakan plafon yang bertingkat 

(unsur estetis). 

• Maintenance yang mudah, jika ada yang 

rusak dapat diperbaiki dengan dempul 

saja pada bagian yang rusak. 

• Tidak mudah terbakar. 

• Anti rayap karena tidak menggunakan 

materialkayu. 

• Dapat menggunakan berbagai jenis 

rangka. 

• Tidak tahan air. 

• Tidak dapat menahan benturan keras. 

• Membutuhkan keahlian khusus dalam 

pemasangan. 

• Tidak kedap suara. 

• Harga yang relatif mahal. 

Papan PVC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gb. 3.25 - Papan plafon PVC 

Sumber : www.prix2pose.com, 2016 

• Berfungsi sebagai penutup sisi atas  

ruangan agar terlihat lebih rapi . 

• Terbuat dari bahan utama polyvinyl 

chloride. 

 

Kelebihan Kekurangan 

• Plafon terlihat mengkilap (unsur estetis) 

• Tahan terhadap rembesan air hujan. 

• Tahan terhadap panas api. 

• Anti rayap karena tidak menggunakan 

material kayu. 

• Dapat menggunakan berbagai jenis 

rangka. 

• Kedap suara. 

• Tidak memerlukan finishing khusus 

• Membutuhkan keahlian khusus dalam 

pemasangan. 

• Harga relatif sangat mahal. 
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setelah pemasangan. 

 

PENUTUP ATAP 

Sirap  

 
 

Gb. 3.26 - sirap 

Sumber : www.commons.wikimedia.org, 

2016 

• Berfungsi sebagai penutup atap 

bangunan. 

• Dapat terbuat dari bahan utama belahan 

kayu  

• Umumnya memiliki dimensi ketebalan 1 

cm. 

• Umumnya ditopang dengan balok. 

 

Kelebihan Kekurangan 

• Memiliki estetika yang tinggi 

• tidak menyerap panas matahari  

• susah didapatkan  

• Apabila terjadi kerusakan, susah untuk 

dig anti  

• Tidak tahan rayap 

• Rawan bocor  

 

UPVC 

 
 

Gb. 3.27 - UPVC 

Sumber : google.com 

• Terbuat dari bahan UPVC 

• Merupakan material yang diproduksi 

pabrik dan berupa profi yang mudah 

untuk dipasang  

 

Kelebihan Kekurangan 

• Anti UV  

• Ringan 

• Tahan air 

• Mudah cara pemasangan nya  

• Mudah di dapatkan ‘ 

• Warna tersedia banyak pilihan 

• Tidak tahan api  

• Apabila terjadi kebocoran harus 

mengganti satu kesatuan  

• Estetika tidak terlalu bagus 
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Polycarbonate 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gb. 3.28 - Polycarbonate 

Sumber : www.trinityroofngs.com, 2016 

• Berfungsi sebagai penutup atap. 

• Bersifat mentransmisikan sebagian 

cahaya matahari. 

• Pada umumnya memiliki tekstur asli 

buram 

• Umumnya memiliki dimensi ketebalan 0,8 

cm. 

• Membutuhkan struktur tersendiri untuk 

menopang atap. 

Kelebihan Kekurangan 

• Ekonomis dari segi instalasi. 

• Tahan terhadap panas tinggi, titik lebur 

2000oC. 

• Material yang ekologis karena dapat 

didaur ulang kembali. 

• Mampu memantulkan radiasi cahaya 

berlebihan. 

• Terbuat dari bahan kimia yang aman 

untuk kesehatan. 

• Rentan terhadap hama jamur, sehingga 

sulit dibersihkan. 

• Harga material yang mahal. 

 

Roof Glass 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gb. 3.29 - Roof Glass 

Sumber : www.ggsl.co.uk, 2016 

• Berfungsi sebagai penutup atap. 

• Bersifat mentransmisikan seluruh  

cahaya matahari. 

• Pada umumnya memiliki tekstur asli 

transparan. 

• Umumnya memiliki dimensi ketebalan 0,6 

cm. 

• Membutuhkan struktur tersendiri untuk 

menopang atap. 

 

Kelebihan Kekurangan 

• Ekonomis dari segi instalasi. 

• Mampu menjadi penerangan alami pada 

ruangan disiang hari. 

• Bersifat meneruskan dan merefleksikan 

cahaya matahari secara utuh.  

• Mudah dibersihkan dari kotoran. 

• Harga material yang mahal. 

• Tidak dapat didaur ulang 

• Mudah pecah. 

 

 
“Tabel 3.15 - Analisis System Enclosure Bangunan ” 

(Sumber : Analisa pribadi) 
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3.2.2 Studi Sistem Pencahayaan dan Penghawaan  

3.2.2.1 Pencahayaan  

A. Pencahayaan Alami 

Pada resort terapung ini, pencahayaan alami bukan 

berasal dari pancaran matahari secara langsung, namun cahaya 

yang berasal dari terang langit. Tujuan utama pemanfaatan 

cahaya alami ini adalah penghematan energi listrik pada 

lampu.Cara atau siasat dalam memasukkan cahaya alami ini 

dikategorikan sebagai berikut : 

a. Pencahayaan Skylight 

Pencahayaan ini memanfaatkan atap sebagai jalan 

masuk cahaya alami ke dalam ruangan. Cahaya dari atap 

masuk melalui material transparan pada atap seperti kaca, 

polycarbonate, glassblock, maupun zinc. Penerapan 

skylighttidak akan mempengaruhi orientasi dan plotting 

bangunan, karena pada dasarnya cahaya matahari siang 

hari di Indonesia (daerah khatulistiwa) tepat berada di atas.  

b. Pencahayaan Bukaan Dinding 

Pencahayaan ini memanfaatkan lubang dinding 

sebagai jalan masuk cahaya alami ke dalam ruangan. 

Lubang pada dinding yang dimaksud dapat berupa jendela, 

pintu, ventilasi rooster, maupun glassblock. Penerapan 

bukaan pada dinding ini akan mempengaruhi orientasi dan 

plotting bangunan, karena pada dasarnya matahari datang 

terbit dan tenggelam dari arah yang berlawanan. 
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B. Pencahayaan Buatan 

Pencahayaan buatan biasanya diberikan pada ruangan 

yang sukar menerima cahaya alami secara langsung seperti 

ruang yang terjepit ataupun ruangan bersyarat yang tidak boleh 

memiliki bukaan. Pengaturan cahaya buatan disesuaikan 

dengan jenis kebutuhan intensitas cahaya lampu pada fungsi 

ruang tersebut. Beberapa jenis lampu yang dapat digunakan 

pada bangunan ini antara lain : 

a. Lampu TL (Tubular Lamp) / FluorescentLamp 

 

 

Gb. 3.30 - Lampu TL 

Sumber : www.indonetwork.co.id, 2017 

Lampu TL atau yang lebih dikenal sebagai lampu neon 

ini memiliki tingkat luminasi yang cukup tinggi. Secara 

umum, lampu TL ini digunakan pada ruang servis seperti 

ruang MEE, ruang AHU, ruang genset, dan lain-lain.  

b. Lampu SL (Soft Light) / Essential Lamp 

 

 

Gb. 3.31 -  Lampu SL 

Sumber : www.megatrik.com, 2017 

Lampu SL merupakan inovasi dari jenis lampu TL yang 

lebih efisien. Lampu SL memiliki keunggulan dibandingkan 

dengan lampu TL dari segi bentuk yang relatif kecil dan 

pancaran cahaya yang lebih sejuk / soft. Selain itu, lampu 
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SL memiliki efisiensi energi yang lebih baik daripada lampu 

TL karena daya yang dibutuhkanoleh lampu SL lebih kecil. 

c. Lampu Halogen 

 

 

 

 

 
Gb. 3.32 - Lampu halogen 

Sumber : www.bintaroled.com, 2017  

Lampu halogen pada umumnya digunakan sebagai 

lampu sorot karena memiliki reflektor yang berfungsi untuk 

memfokuskan cahaya yang dihasilkan.  

d. Lampu LED (Light Emitting Diode) 

 

 

 

 

 

 

Gb. 3.33 - Lampu LED 

Sumber : www.astudiarchitect.com, 2017 

Lampu LED merupakan lampu yang memancarkan 

cahaya namun tidak menghasilkan banyak panas. Lampu ini 

merupakan lampu yang paling hemat energi daripada lampu 

jenis lainnya dan memiliki umur yang relatif panjang. 
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Teknik pencahayaan juga mempengaruhi kesan / fungsi 

penerangan. Berikut beberapa jenis teknik pencahayaanyakni : 

• Down light, teknik pencahayaan mengarah ke bawah, 

umumnya dipasang pada plafon. 

• Spot light, teknik pencahayaan dengan menyorot obyek 

dengan intensitas cahaya yang besar. 

• Track light, teknik pencahayaan dengan memasang lampu 

secara linier di sepanjang dinding, biasa digunakan 

sebagai lampu panduan jalan pada ruang publik. 

• Wall washer, teknik pencahayaan dengan menyinari 

bidang vertikal,biasanya dipasang pada permukaan 

dinding. 

• Valance lighting, teknik pencahayaan menyembunyikan 

cahaya pada papan horizontal. 

• Core lighting, teknik pencahayaan dengan mengarahkan 

lampu ke langit-langit. 

 

Selain jenis lampu, kebutuhan penerangan juga 

bergantung pada fungsi bangunan diantaranya : 

 

Fungsi Bangunan 
Kuat Penerangan 

(lux) 

Intensitas Daya 

(Watt / m2) 

Kantor 250 – 350 15 – 30 

Hunian 100 – 250 10 – 20 

Hotel 150 – 300 15 – 30 

Restoran, toko, pameran 200 – 500 20 – 30 

Rumah sakit 150 – 350 15 – 30 

Bioskop, planetarium 150 15 

Ruang komputer, pusat 500 30 – 50 
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perbelanjaan 

Basement, hall, koridor, 

tangga, gudang, toilet 
150 – 350 5 – 10 

 
“Tabel 3.14 – Jenis Lampu pada ruangan  ” 

Sumber : Jimmy S., Juwana (2005) 

 

3.2.2.2 Penghawaan  

A. Penghawaan Alami 

Merupakan proses memasukan udara luar ke dalam 

bangunan sehingga terjadi pertukaran udara / sirkulasi 

udara. Penempatan penghawaan alami pada bangunan 

dapat dilakukan dengan berbagai cara, diantaranya : 

a. Mengatur orientasi bukaan 

Arah pergerakan udara menjadi pertimbangan 

dalam menentukan bukaan dan orientasi bangunan 

sehingga angin dapat masuk secara pasif ke dalam 

bangunan melalui pintu ataupun jendela. 

b. Menciptakan rooster / lubang angin 

Rooster dibuat dengan tujuan utama sebagai 

masuknya angin secara pasif.Rooster diadakan 

untuk melakukan sirkulasi udara secara terus 

menerus, sehingga biasanya diterapkan pada 

ruanganyang mudah pengap. 

B. Penghawaan Buatan 

Penghawaan sangat penting dalam menciptakan 

kenyamanan thermal dan kualitas udara yang baik pada 

ruangan.Ketika penghawaanalami sudah tidak 
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mendukung kenyamanan pasif, maka dibutuhkan 

penghawaan buatan untuk membantu pengguna 

mencapaikenyamanan yang dibutuhkan. Penghawaan 

buatan yang dikenal saat ini dibuat dengan 

menggunakan energi listrik sebagai sumber daya 

utamanya. Berikut adalah contoh jenis penghawaan 

buatan yang biasa digunakan antara lain : 

a. Exhaust Fan 

Penghawaan buatan denganmenghisap udara dari 

dalam ruang menuju ke ruang luar. Secara umum 

digunakan pada ruang yang menghasilkan limbah 

udara seperti dapur, kamar mandi, dan lain-lain. 

b. Air Conditioner (AC) 

Penghawaan buatan yang berfungsi untuk 

mengkondisikan udara ruangan padasuhu yang 

diinginkan. Terdapat dua buah sistem AC, yakni: 

• Direct Cooling 

Direct Cooling adalah sistem penghawaan buatan 

dengan mendinginkan udara padarefrigerantyang 

kemudian disalurkan langsung menuju ruangan 

tanpa melalui ducting (saluran udara). Pada sistem 

ini, jenisAC yang umum digunakan adalah ; AC 

Window (0,5 – 2 pk),AC Split Unit (0,5 – 3 pk), dan 

AC Package Unit (hingga 10 pk). 
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• Indirect Cooling 

Sistem pengkondisian udara Indirect 

Coolingmendinginkan udaradengan media air es 

pada kondensor (chilled water) pada suhu ± 5°C. Air 

es yang dihasilkan kemudian disalurkan menuju 

AHU (Air Handling Unit) melalui pipa ducting. Sistem 

penghawaan udara seperti ini biasa dikenal sebagai 

sistem central / terpusat. 

3.2.3 Studi Sistem Utilitas 

3.2.3.1 Sistem Distribusi Air Bersih  

a. PDAM  

- Sistem Up-Feed 

Pada sistem ini air bersih didistribusikan menuju ke 

ruangan melalui tekanan pompa listrik. Alat pompa 

mendistribusikan air bersih yang disimpan pada 

tandon bawah. 

- Sistem Down-Feed 

Sistem down-feed memanfaatkan gaya gravitasi 

dengan mengalirkan air bersih yang ditampung pada 

tandon atas menuju ke ruangan-ruangan yang 

membutuhkan air bersih.  

 

 

 

 

Sumber 

Air Bersih 

Water 

Supply Ruangan 

yang 

Butuh Air 

Bersih 
Plumbing 

Tandon 

Bawah 

Pompa 

Listrik 

Tandon 

Atas 
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“Bagan 3.8 -  Sistem Distribusi Air Bersih” 
(Sumber : Analisa Pribadi) 

 

 Sistem Upfeed 

 Sistem Downfeed 

 

b. Desalinasi air Laut 

 Pada daerah yang mempunyai potensi penghasil 

air, seperti laut, pemanfaatan air sangat dibutuhkan, ada 

proses untuk mengubah air laut menjadi air yang layak 

untuk digunakan yaitu dengan menggunakan system 

desalinasi air laut.  

 

 

“Bagan 3.9 -  Sistem Desalinasi Air Laut” 
(Sumber : Nanosmartfilter.com, 2017) 

 

Desalination atau desalinization adalah proses 

yang menghilangkan kadar garam berlebih 

dalam air untuk mendapatkan air yang dapat 

dikonsumsi binatang,tanaman dan manusia. Seringkali 

proses ini juga menghasilkan garam dapur sebagai hasil 

sampingan. 

https://id.wikipedia.org/wiki/Sodium_chloride
https://id.wikipedia.org/wiki/Air
https://id.wikipedia.org/wiki/Binatang
https://id.wikipedia.org/wiki/Tanaman
https://id.wikipedia.org/wiki/Manusia
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Dua metode yang paling banyak digunakan adalah 

Reverse Osmosis (47,2%) dan Multi Stage Flash 

(36,5%). Pada kehidupan modern seperti saat ini, proses 

desalinasi difokuskan pada pengembangan cara yang 

efektif untuk menyediakan air bersih untuk digunakan di 

wilayah yang memiliki keterbatasan air. Desalinasi pada 

skala besar biasanya menggunakan sejumlah besar 

energi dan infrastruktur spesialis, sehingga sangat mahal 

dibandingkan dengan penggunaan air tawar dari sungai 

atau air tanah. 

3.2.3.2 Sistem Pengolahan Limbah  

Berdasarkan sistem pengaliran pipanya, sistem penyaluran 

limbah dibagi menjadi dua jenis yaitu : 

a. Sistem one pipe 

Pada sistem ini, jaringan air kotor (air tinja, air sabun, 

dan lain-lain) dialirkan pada sebuah pipa dengan ujung yang 

selalu terbuka (vent stack). 

b. Sistem two pipe 

Pada sistem ini, jaringan air kotor (air tinja, air sabun, 

dan lain-lain) dialirkan dengan pipa yang berbeda 

berdasarkan jenisnya. Jenis air tinja / black water dibuang 

melalui soil pipe dan air kotor selain air tinja / grey water 

dibuang melalui waterpipe.  

Limbah olah/buang didistribusikan dengan cara yang 

berbeda-beda tergantung pada jenis limbahnya, diantaranya : 



128 
 

a. Jaringan Limbah Cair (Grey Water) 

Limbah cairini dialirkan ke dalam bak pengumpulyang 

nantinyaakan diolah pada filter organik / bio filtrationdan 

kemudian digunakan kembali sebagai media penyiraman 

tanaman. Sedangkan untuk air yang telah mengendap pada 

filter organik terlalu lama karena jarang terpakai, langsung 

dibuang menuju saluran kota melalui bak kontrol. 

 

 

 

 

“Bagan 3.10 -  Jaringan LImbah Cair” 
(Sumber : Analisis Pribadi) 

 

b. Jaringan Air Hujan 

Air hujan yang jatuh ke atap bangunan akan 

dikumpulkan pada talang yang berujung pada ground tank 

pengumpul air hujan. Tanpa melalui filtrasi khusus, air hujan 

ini dapat langsung digunakan sebagai flush toilet. 

 

 

“Bagan 3.11 -  Jaringan Air Hujan” 
(Sumber : Analisis Pribadi) 

 

c. Jaringan Limbah Padat (Black Water) 

Limbah padat / black water yang dimaksud pada 

bangunan ini adalah limbah yang berasal dari kotoran 

manusia. Limbah padat pada hakikatnya kan terurai pada 

Saluran 

Kota 

Bio 

Filtration 

Grey 

Water 

Pemakaian 

Kembali 

Bak 

Pengumpul 

Ground 

Tank 
Air Hujan Toilet Talang 
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bio septicktank, namun limbah padat ini masih dapat 

digunakan kembali untuk media penyuburan media tanam 

dengan melalui filtrasi organik. 

 

 

 
 
 

“Bagan 3.12 -  Jaringan Limbah Padat” 
(Sumber : Analisis Pribadi) 

 
 

3.2.3.3 Pengelolaan Sampah 

Dalam memanajemen sampah, terdapat beberapametode 

dalam pembuangannya, antara lain : 

a. Pengumpulan melalui Shaft Sampah 

Pada metode ini, sampah organik maupun anorganik 

pada setiap level bangunan dibuang pada satu tempat melalui 

lubang shaft vertikal khusus untuk pembuangan sampah. 

Sampah yang sudah terkumpul kemudian dibuang menuju 

bak sampah lingkungan atau langsung diangkut oleh petugas 

kebersihan kota. 

b. Pengumpulan melalui Shaft Sampah dengan Pembakaran 

Pada metode ini sampah organik maupun anorganik 

yang sudah terkumpul pada shaft sampah akan langsung 

dibakar pada alat pembakar sampah yang sudah disediakan 

disekitar shaft pembuangan akhir. 

c. Biopori 

Bio 

Septictank 

Black 

Water 
Filter 

Bak 

Kontrol 

Resapan tanah / Humus 
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Pada metode ini, hanya sampah jenis organik saja yang 

dapat dibusukkan pada lubang biopori. Lubang biopori 

merupakan lubang pengumpulan sampah organik 

berdiameter 10cm dan kedalaman 70cm yang dibuat di 

sekitar area media tanam. Pada lubang ini sampah organik 

akan dibusukkan dengan bakteri pengurai dan menjadi satu 

dengan media tanam. Selain itu lubang biopori juga 

membantu meningkatkan daya serap air ke dalam tanah. 

 

3.2.3.4 Pemadaman Kebakaran  

Berdasarkan penggunaannya, penanggulangan terhadap 

bahaya kebakaran dibedakan menjadi duayakni : 

a. Penanggulangan pasif 

Pada sistem penanggulangan bahaya kebakaran pasif, 

bangunan merespon secara pasif dengan penggunaan 

material dan struktur tahan api. Selain itu juga terdapat 

beberapa teknik pemadaman yang bekerja secara pasif. 

Beberapa contoh penanggulangan pasif diantaranya : 

• Tangga Darurat 

Digunakan sebagai tangga sirkulasi biasa maupun 

tangga untuk mengevakuasi diri dari bahaya kebakaran. 

Material dinding biasanya merupakan core bangunan maupun 

terbuat dari batu bata sehingga memiliki resistensi tinggi 

terhadap api.  

• Pintu Darurat 
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Pintu darurat berbeda dengan pintu sirkulasi 

pengunjung, pintu ini ditempatkan pada area publik yang 

memiliki keramaian pada kegiatannya seperti ruang teater. 

Pintu darurat memiliki fungsi untuk membuka sirkulasi 

keramaian dari dalam bangunan menuju ke luar bangunan. 

Sehingga pada kasus ini, pintu darurat harus berujung pada 

area luar bangunan. 

• Smoke detector dan Sprinkler 

Smoke detectorberfungsi untuk mendeteksi keberadaan 

asap yang ada di dalam ruangan. Sedangkan sprinkler 

berfungsi sebagai pemancar air pada plafon sebagai 

pemadam kebakaran pada kasus api yang tidak terlalu besar. 

Biasanya kedua alat ini merupakan kombinasi dalam satu 

perangkat dan saling bekerja sama. Ketika alat ini mulai 

mendeteksi asap, secara otomatis akan mengirimkan perintah 

kepada sprinkler untuk menyalakan pemindaian pemadaman 

kebakaran. Selain itu alat ini juga dapat dimodifikasi dengan 

perangkat alarm untuk memberikan notifikasi kepada 

pengguna bangunan. 

b. Penanggulangan aktif 

Sistem penganggulangan aktif berarti sistem yang 

membutuhkan pengguna bangunan dalam perannya 

memadamkan kebakaran yang terjadi. Alat pemadam 

kebakaran dengan sistem ini biasanya dipersiapkan di dalam 
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maupun di sekitar bangunan. Beberapa contoh alat pemadam 

kebakaran tersebut antara lain : 

• APAR (Alat Pemadam Api Ringan) 

Merupakan alat pemadam kebakaran yang berisi gas 

NO2 / Nitrogen sebagai gas yang anti terhadap api. APAR 

memiliki bentuk tabung vakum dengan warna merah dan 

biasanya diletakkan di dekat ruangan servis dan ruangan 

yang berpotensi terjadi kebakaran. 

• Hydrant 

Hydrant padabangunan publik dibedakan menjadi 2jenis 

berdasarkan zonapeletakannya yakni : 

- Hydrant bangunan  

Hydrant bangunan biasa diletakkan di dalam 

bangunan publik. Agar efisien, ruang publik harus memiliki 

luas ± 800 m2 karena panjang selang yang sangat panjang 

yakni 30 meter. Peletakan hydrant ini sebaiknya diletakkan 

pada jarak 35 meter antara satu dengan yang lain untuk 

menghemat pengadaan hydrant.  

- Hydrantpekarangan 

Pada umumnya, hydrantpekarangan terletak pada 

pekarangan bangunan untuk mengantisipasi adanya 

tanaman yang terbakar. 
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“Bagan 3.13 -  Alur Pemadaman Kebakaran ” 
(Sumber : Analisis Pribadi) 

 

3.2.3.5 Sistem Telekomunikasi 

Instalasi jaringan telekomunikasi bangunan adalah berupa 

jaringan fiberoptik yang ditanam pada tanah dengan 

perlindungan pipa PVC. Bedasarkan jangkauannya, jaringan 

sistem telekomunikasi ini dibedakan menjadi dua yakni: 

a. Sistem telekomunikasi internal 

Sistem ini melakukan penyampaian informasidengan 

jangkauan padasatu bangunan. Sistem ini biasanya digunakan 

oleh antar pengelola maupun pengelola dengan pengunjung. 

Contohnya adalah jaringan telepon (intercom), jaringan audio 

sentral, maupun walky talky. 

b. Sistem telekomunikasi eksternal 

Sistem ini melakukan penyampaian informasidengan 

jangkauan antar bangunan dengan pihak luar baik 

perseorangan, perusahaan, dan lain-lain. Contohnya adalah 

jaringan telepon (interlokal) danjaringan internet. 

3.2.3.6 Elektrikal 

Penyaluran jaringan listrik merupakan elemen yang sangat 

penting pada proyek omniplanetarium ini. Suplai sumber listrik 

yang paling utama pada bangunan ini berasal dari PLN. 

Alarm Kebakaran Sprinkler 
Smoke 

Detector 

Petugas pemadam kebakaran, APAR, Hydrant 
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Sedangkan suplai sumber listrik sekunder berasal dari generator 

set / genset maupun photovoltaic. Keberadaan ruangan 

elektrikal sebaiknya terhindar dari aktivitas publik untuk 

mengurangi radiasi elektromagnetik yang tidak baik untuk 

kesehatan otak. Berikut adalah sistem distribusi listrik pada 

bangunan : 

 

 

 

 

 

 
“Bagan 3.14 -  Alur Distribusi Listrik  ” 

(Sumber : Analisis Pribadi) 
 
 

3.2.3.7 Sistem Keamanan 

Sistem keamanan yang digunakan pada bangunan 

dibedakan menjadi dua yakni : 

a. Sistem KeamananAktif 

Keamanan aktif dilakukan dengan menggunakan jasa 

security ytang bertugas untuk memantau aktivitas lapangan 

secara langsung di dalam maupundi luar bangunan. 

b. Sistem Keamanan Pasif 

Sistem keamanan pasif dilakukan dengan 

mengandalkan teknologi berupa kamera CCTV yang 

terpasang pada plafon ruangan baik indoor maupun outdoor. 

Main 

distribution 

Panel 

(MDP) 

Sumber Listrik (PLN, photovoltaic) 
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Ditribution 
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Trafo 
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Ruangan 
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Kamera CCTV ini kemudian terhubung dengan layarsecurity 

yang terus menyala selama 24 jam. 

 

 

3.3 Analisis Konteks Lingkungan   

Peraturan tentang penggunaan lahan di Kabupaten Jepara telah di ataur 

secara lengkap pada RDTR Kota Jepara yang menjelaskan tentang 

pembagian lahan yang diperuntukan untuk pariwisata pada khususnya.  

Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan  

Keterangan lebih lanjut terkait penggunaan lahan terbatas adalah  

a. Pemanfaatan Bersyarat secara Terbatas (T) :  

Taman bermain dan rekreasi, diijinkan secara terbatas dengan 

batasan:  

1. Tidak mengganggu hutan mangrove  

2. KDB maksimal sebesar 60 %  

3. KLB maksimal 1,0-1,8  

4. KDH minimal 40 % dari luas persil  

5. Bangunan  yang  digunakan  dari  bahan  yang  tidak  mengganggu  

ekosistem  hutan mangrove. 

 

Wisata alam, diijinkan secara terbatas dengan batasan:  

1. Tidak mengganggu hutan mangrove  

2. KDB maksimal sebesar 50 %  

3. KLB maksimal 1,0-1,8  

4. KDH minimal 50 % dari luas persil (kelas tanah) 
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5. Bangunan  yang  digunakan  dari  bahan  yang  tidak  mengganggu  

ekosistem  hutan mangrove 

 

 

Ketentuan Tata Bangunan  

a. GSB :  

1. Sempadan terhadap hutan mangrove Sempadan terhadap hutan mangrove  

adalah  minimal 10 meter dari bangunan/ kegiatan yang akan dilakukan.  

b. Ketinggian maksimum dan minimum :  

1.  Ketinggian bangunan maksimum adalah 10 meter (setara dengan 2 lantai).  

2. Jarak vertikal dari lantai dasar ke lantai diatasnya tidak boleh lebih dari 7 

meter.  

(Sumber: RTDRK Kabupaten Jepara Th. 2011-2031) 

 

3.3.1 Analisis Pemilihan Tapak  

3.3.1.1 Studi Luas Tapak  

- Luas Kebutuhan Tapak  

= Luas bangunan : KLB  

= 9913,587 m2 : 1.8 

= 5507,54 m2 

- Luas lantai dasar 

KDB  = 60% x 5507,54 m2 

= 3304.52m2 

- Tinggi lantai   
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= 5507,54 m2: 3304.52m2 

= 1-2  lantai 

- Luas open space 

= Luas Lahan – Luas lantai Dasar  

= 5507,54 m2-  3304.52m2= 2203,02 m² 

- Luas Ruang Terbuka Hijau  

= 40% x Luas ruang terbuka 

= 40% x 2203,02 

= 881,208 m2 

- Luas total 

= Luas lahan + luas parkir outdoor + open space + Ruang 

Terbuka Hijau  

= 5507,54 m2+ 11580m2 + 2203,02 m²+881,208 = 

20171,76 m² 

 

Dari perhitungan luas lahan diatas, dapat diketahui kebutuha 

lahan yang akan digunakan untuk resort ini adalah 20171,76 yang 

mana luas dari tapak ini akan dibagi antara tapak di darat dan dilaut. 
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3.3.1.2 Alternatif Tapak  

a. Alternatif Tapak 1 

Lokasi : Jl. Tirto Samudro – Bandengan 

 

Gb. 3.34 – Tapak 1 

Sumber : Google Earth 

 

 

 

Gb. 3.35 – Peta Teknik Tapak 1 

Sumber : Dokumen Pribadi  

 

- Batas – batas tapak  

Utara = laut Jawa  
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Selatan = lahan kosong  

Timur  = lahan kosong , Jl. DI. Panjaitan  

Barat = laut Jawa  

- Suhu rata – rata disekitar tergolong panas dikarenakan 

tidak adanya vegetasi di sekitar tapak 

Pagi  = Hangat 

Siang  = Panas berangin 

Sore   = Cukup Panas 

Malam = Dingin 

- Arah angin = cenderung menyebar  

Jenis tanah pada lokasi ini, terdiri dari 2 jenis, yaitu 

tanah dan sebagian berupa pasir, yang merupakan 

tanah pada kriteria pantai.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KELEBIHAN LOKASI  

❖ Mempunyai View yang 

bagus,  

❖ Masih banyak vegetasi asli 

yang ada pada tapak ini  

❖ Terdapat beberapa akses 

jalan masuk ke area tapak ini  

❖ Jalan sudah diaspal  

KEKURANGAN LOKASI  

❖ Belum diolah, sehingga 

masih terkesan tidak 

terurus  

❖ Jaringan air yang masih 

belum maksimal  

❖ Tidak adanya fasilitas 

penunjang, seperti 

minimarket  

❖ Tidak adanya jaringan 

listrik 
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b. Alternatif Tapak 2 

 

Gb. 3.36 – Foto udara Tapak 2 

Sumber : Google earth  

- Batas – batas tapak  

Utara = laut Jawa dan kantor  dinas pengembangan 

budidaya air payau dan udang  

Selatan = area penginapan  

Timur  = lahan kosong  

Barat = laut Jawa  

- Suhu rata – rata disekitar tergolong panas dikarenakan 

tidak adanya vegetasi di sekitar tapak 

Pagi  = Hangat 

Siang  = Panas berangin 

Sore   = Cukup Panas 

Malam = Dingin 

- Arah angin = cenderung menyebar dan lebih 

tenang kecepatan angin nya daripada lokasi 

pertama.  
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Jenis tanah pada lokasi ini, terdiri dari 2 jenis, yaitu 

tanah dan sebagian berupa pasir, yang merupakan tanah 

pada kriteria pantai. Keadaan pantai nya terdiri pasir dan 

karang yang dapat dilihat kasat mata.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KELEBIHAN LOKASI  

❖ Pantai pasir putihnya 

sudah tertata, dan sudah 

dimanfaatkan sebagai 

area rekreasi  

❖ Dekat dengan fasilitas 

rekreasi pantai 

bandengan, misal, 

banana boat  

❖ Sudah ada jaringan listrik  

❖ Jalan sudah diaspal  

KEKURANGAN LOKASI  

❖ Berada dekat dengan 

kantor pemerintahan  

❖ Sudah ada penginapan 

yang berada di sekitar 

tapak ini  

❖ Jalur sirkulasi jalan hanya 

tersedia satu jalur.  

❖ Tidak adanya fasilitas 

penunjang seperti 

minimarket.  

❖ Tidak adanya instalasi air 

yang memadai.  
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c. Alternatif Tapak 3 

Lokasi tapak di kawasan Pantai Blebak  

 

Gb. 3.37 – Foto udara Tapak 3 

Sumber : Google earth  

 

Gb. 3.38 – Peta  Tapak 3 

Sumber : Data Pribadi 
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- Batas – batas tapak  

Utara = lahan kosong & area bakau (bukan hutan)  

Selatan = lahan kosong  

Timur  = laut jawa   

Barat = lahan kosong   

- Suhu rata – rata disekitar tergolong relative stabil, tidak 

terlalu panas ataupun dingin. Karena masih terdapat 

vegetasi yang rindang.  

Pagi  = Hangat 

Siang  = Panas berangin (angin sepoi-sepoi) 

Sore   = sejuk 

Malam = Dingin 

- Arah angin = cenderung menyebar dan lebih 

tenang kecepatan angin nya . 

Jenis tanah pada lokasi ini, terdiri dari 2 jenis, yaitu tanah 

dan sebagian berupa pasir, selain itu pada lokasi ini, juga 

merupakan area tambbak udang warga sekitar.  
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KELEBIHAN LOKASI  

❖ Pantai pasir putihnya 

sudah tertata, dan bersih  

❖ Terdapat area mangrove 

yang belum dimanfaatkan, 

sehingga dapat diolah 

sebagai daya tarik dari 

resort yang akan 

dibangun. 

❖ Sudah ada jaringan listrik  

❖ Jalur masuk dari dank e 

tapak ada beberapa 

alternative 

❖  Keadaan gelombang air 

laut yang sangat tenang  

❖ Air laut cenderung bening, 

sehingga padang lamun 

terlihat jelas.  

❖ Belum adanya banyak 

penginapan.  

KEKURANGAN LOKASI  

❖ Sebagain lokasi 

merupakan lahan tambak 

udang  

❖ Kesadaran masyarakat 

masih kurang untuk 

membuang sampah, 

sehingga masih dijumpai 

sampah yang berserakan.  

❖ Inisiatif wisatawan untuk 

mengunjungi daerah ini 

masih sedikit kurang.  

❖ Tidak adanya fasilitas 

penunjang seperti 

minimarket.  

❖ Tidak adanya instalasi air 

yang memadai.  


