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BAB I  

PENDAHULUAN  

1.1.  LATAR BELAKANG PROYEK  

1.1.1. Gagasan Awal  

Dalam judul ini strategi perancangan yang di pilih adalah 

perancangan baru desain penginapan di Daerah Istimewa 

Yogyakarta. Site yang direncanakan berada di daerah 

perkotaan, sehingga selain dapat menginap pengunjung yang 

datang juga dapat menikmati wisata kota dan wisata alam yang 

ada di Yogyakarta.   

Kebanyakan wisatawan yang mampir di kota Yogyakarta ini 

memiliki destinasi wisata di daerah kota atau di daerah lainnya 

seperti Kabupaten Bantul, Kabupaten GunungKidul, Kabupaten 

Sleman tetapi mereka kembali untuk menikmati suasana malam 

di pusat kota Yogyakarta. 

Pusat Penginapan Wisatawan Backpacker di Yogyakarta 

yang akan dibangun ini akan difungsikan untuk memfasilitasi 

pengunjung di kota Yogyakarta, yaitu untuk menginap. Untuk 

melengkapi fasilitas, Pusat Penginapan Wisatawan Backpacker 

di Yogyakarta ini juga menyediakan beberapa fasilitas 

pendukung seperti warung dan kolam renang.  
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Selain itu pada Pusat Penginapan Wisatawan Backpacker di 

Yogyakarta ini direncanakan dengan arsitektur nusantara agar 

dapat memperhatikan kelestarian alam dan mengusung .  

Fungsi dan kegiatan utama dari Pusat Penginapan 

Wisatawan Backpacker di Yogyakarta ini adalah sarana 

penginapan untuk wisatawan lokal dan wisatawan mancanegara 

yang ingin menikmati liburan dan menikmati wisata di berbagai 

Kota Yogyakarta.   

1.1.2. Ketertarikan  

Kota Yogyakarta merupakan kota yang memiliki potensi 

wisata yang cukup banyak karena Kota Yogyakarta sebagai kota 

yang tidak pernah habis untuk di nikmati wisatanya. Wisata yang 

ada di Kota Yogyakarta sendiri memiliki berbagai wisata yaitu 

wisata belanja, wisata sejarah dan budaya, wisata pantai dan 

wisata alam.  

1.1.3. Kepentingan  

Kota Yogyakarta di kenal sebagai alternatif destinasi 

wisatanya yang saat ini sedang berkembang pesat dan semakin 

banyak dan selalu ada yang baru tiap tahunnya. Kota Yogyakarta 

memiliki potensi wisata untuk mengembangkan Pariwisatanya. 

Kota Yogyakarta menjadi magnet wisatawan dengan berbagai 

keunikan yang ada dari kebudayaan dan memiliki alam yang 

indah. Kebanyakan wisatawan yang datang adalah dari seluruh 
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masyarakat dari segala usia di Yogyakarta maupun di Indonesia 

bahkan hingga wisatawan mancanegara.  

Menurut Dinas Pariwisata DIY, pada tahun 2017 

menargetkan 400.000 kunjungan wisatawan mancanegara 

meningkat dari target tahun 2016 sebanyak 360.000 kunjungan.  

Dengan adanya pariwisata ini, maka dapat menumbuhkan 

perekonomian warga sekitar. Perkembangan Jumlah wisatawan 

yang datang ke Kota Yogyakarta pun semakin meningkat dari 

tahun ke tahun di lihat pada diagram 1.1 di bawah ini.  

1.1.4. Kebutuhan  

Dunia wisata sekarang semakin banyak di minati oleh 

penikmat wisatawan yang ini berlibur untuk menikmati suasana 

baru disaat lelah dengan suntuknya di kota. Wisatawan yang 
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berlibur kadang bingung untuk singgah atau tidur bermalam 

dengan budget murah tapi mempunyai fasilitas yang layak untuk 

singgah. Maka dari itu di buatkan penginapan yang bertema 

berbeda dari yang sudah ada di Kota Yogyakarta dengan 

menambah unsur arsitektur nusantara untuk para wisatawan 

lokal maupun mancanegara.  

1.1.5. Keterkaitan  

Berkaitan dengan kepentingan mendesak dan kebutuhan 

akan fasilitas untuk para wisatawan yang masuk ke kota 

Yogyakarta yang semakin mempunyai potensi tempat wisata, 

maka direncanakan pembangunan tempat penginapan yang 

bertema berbeda dalam menerapkan bangunan arsitektur 

nusantara dengan penekanan khas Jawa atau khas dari Kota 

Yogyakarta pada bangunannya dan didesain dengan unsur 

budaya Yogyakarta yaitu batik. 

1.2. TUJUAN DAN SASARAN PEMBAHASAN  

1.2.1. Tujuan  

Tujuan dari Pusat Penginapan Wisatawan Backpacker di 

Yogyakarta adalah untuk memberikan fasilitas penginapan bagi 

wisatawan lokal dan wisatawan mancanegara yang suka dengan 

backpacker-an tetapi hanya memiliki budget yang minim dan 

akan memberikan sentuhan yang berbeda dari penginapan lain 
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yang di Kota Yogyakarta, mengingat banyak tempat penginapan 

yang murah tetapi tidak memberikan tempat yang baik.  

1.2.2. Sasaran  

Adanya Pusat Penginapan Wisatawan Backpacker di Kota 

Yogyakarta ini diharapkan bisa menjadi fasilitas penginapan 

yang layak dan nyaman bagi pengunjung di luar atau di dalam 

Kota Yogyakarta. Karena dengan adanya Pusat Penginapan 

Wisatawan Backpacker di Kota Yogyakarta ini pengunjung dapat 

menginap dengan nyaman dan mempunyai kesan sederhana 

saat menikmati menginap di dalam Pusat Penginapan 

Wisatawan Backpacker di Yogyakarta tersebut.  

Selain itu sasaran yang diharapkan dari Pusat Penginapan 

Wisatawan Backpacker di Yogyakarta ini yaitu dapat 

memberikan fasilitas – fasilitas yang memadai, layak dan 

nyaman. Sasaran pengunjung dari Pusat Penginapan 

Wisatawan Backpacker di Yogyakarta ini adalah seluruh 

masyarakat dari segala usia di Yogyakarta maupun di Indonesia 

bahkan hingga wisatawan mancanegara.  

1.3. LINGKUP PEMBAHASAN 

Lingkup pembahasan yang akan dibahas dalam proyek Pusat 

Penginapan Wisatawan Backpacker di Yogyakarta, ini adalah :  
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1.3.1. Deskripsi Proyek  

Deskripsi proyek mengenai Pusat Penginapan Wisatawan 

Backpacker di Yogyakarta ini berisi tentang pembahasan 

terminologi, spesifikasi proyek menyangkut fasilitas yang 

disediakan, kegiatan, pelaku, persyaratan desain dan hal – hal 

lain yang berpengaruh pada desain, sistem bangunan dan 

lingkungan.  

1.3.2. Analisa Program Arsitektural  

Analisis ini dari analisa pendekatan arsitektur seperti studi 

pola kegiatan, kebutuhan ruang dan persyaratan lainnya. 

Pendekatan sistem bangunan yang membahas tentang sistem 

struktur, utilitas, dan teknologi yang diterapkan. Analisa konteks 

lingkungan yang menyangkut analisa tapak tentang kondisi 

eksistingnya.  

1.3.3. Program Arsitektur  

Menjelaskan tentang konsep program berkaitan dengan 

tema desain, tujuan perancangan, faktor penentu, faktor 

persyaratan perancangan, serta program arsitektural.  

1.3.4. Kajian Teori  

Berisi kajian teori tentang penekanan desain dari teori 

permasalahan dominan (core issue) berupa uraian interprestasi 

dan studi preseden.  
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1.4. METODE PEMBAHASAN  

1.4.1. Metode Pengumpulan Data  

1.4.1.1. Metode Pengumpulan Data Primer  

- Studi Observasi  

Data primer diperoleh dengan melakukan observasi, 

diantaranya :  

1. Melakukan survey pada proyek dengan fungsi sejenis 

yaitu Penginapan yang memiliki fasilitas nyaman dan 

layak tetapi dengan budget yang murah sebagai 

perbandingan dan pertimbangan.  

2. Mengamati obyek – obyek tertentu yang perlu 

diperhatikan dalam pembuatan Pusat Penginapan 

terutama di pusat Kota Yogyakarta, seperti orientasi 

bangunan, letak bukaan pada bangunan, sistem 

struktur, dll.  

3. Mengamati keadaan eksisting lingkungan sekitar 

penggunaan vegetasi yang cocok di Kota Yogyakarta, 

pemanfaatan ruang terbuka hijau, dll.  

4. Mendokumentasikan secara visual projek sejenis yaitu 

penginapan, lokasi yang akan direncanakan, dan 

keadaan lingkungan sekitar penginapan terutama di 

Kota Yogyakarta.  

 



 

8 
 

- Wawancara  

Wawancara akan dilakukan dengan berbagai 

narasumber, yaitu :  

1. Pemerintah Kabupaten Yogyakarta mengenai regulasi 

pembangunan di kawasan Kota Yogyakarta dan 

mengenai data – data pengunjung yang datang ke Kota 

Yogyakarta setiap setahun sebagai dasar perhitungan 

kapasitas Pusat Penginapan wisatawan backpacker di 

Yogyakarta.  

2. Pengelola proyek sejenis yaitu penginapan khusus untuk 

para backpacker, mengenai sistem struktur pada 

bangunan, penataan massa bangunan, orientasi 

bangunan, sistem utilitas, dll.  

3. Pengunjung proyek sejenis yaitu penginapan, mengenai 

kenyamanan di dalam ruangan, kepuasan fasilitas yang 

disediakan, dll.  

1.4.1.2. Metode Pengumpulan Data Sekunder  

Data sekunder diperoleh melalui berbagai sumber 

seperti buku, jurnal dan internet mengenai teori yang 

berkaitan dengan bangunan penginapan dan studi 

literature mengenai standar pembangunan sebuah 

penginapan di pusat kota. Selain itu mencari data 

tentang peraturan bangunan seperti GSB, KDB, KLB 
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dan RTRK yang ada di Kota Yogyakarta dan yang 

berkaitan dengan fungsi bangunan yaitu Pusat 

Penginapan.  

1.4.2. Metode Penyusunan dan Analisa  

1.4.2.1. Metode Induktif  

Metode induktif adalah metode pengumpulan data 

yang dilakukan dengan cara mencari data dari instansi 

yang terkait dengan proyek penginapan di kota 

Yogyakarta, yaitu Pemerintah Daerah Istemawa 

Yogyakarta untuk mendapatkan data pengunjung, lalu 

dari tinjauan proyek Pusat Penginapan Wisatawan 

Backpacker di Yogyakarta. Kemudian melakukan 

wawancara dengan narasumber yang terkait dengan 

instansi di atas yaitu pemerintah, pengelola penginapan, 

pengunjung penginapan. Selain itu melakukan 

pengamatan pada objek terkait seperti fasilitas 

penginapan, orientasi bangunan, peletakan massa 

bangunan, format bukaan, material yang digunakan dan 

keadaan eksisting sekitar, serta mendokumenstasikan 

data dari proyek sejenis yaitu Pusat Penginapan.  

1.4.2.2. Metode Deduktif  

Metode deduktif adalah metode pengumpulan data 

dari studi literature dan mencari data dari internet tentang 
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peraturan – peraturan dan regulasi membangun di Kota 

Yogyakarta serta studi literature tentang pembangunan 

sebuah Pusat Penginapan. Kemudian setelah data untuk 

keperluan programming dan desain terkumpul, dilakukan 

analisa sehingga dapat tersusun suatu landasan teori dan 

pemograman arsitektur.  

1.4.3. Metode Pemograman Arsitektur  

Metoda pemograman dapat dilakukan dengan langkah mencari 

data yang lebih spesifik, sehingga dapat digunakan sebagai 

bahan dasar perancangan. Langkah yang dilakukan antara lain :  

- Pemograman dibuat dari data – data survey yang telah 

didapatkan dan kemudian mengumpulkan kesimpulan dari 

data-data tersebut.  

- Data tapak, Analisa dan Respon Tapak dibuat dengan cara 

melakukan survey tapak yang dipilih untuk lokasi projek. 

Kemudian dilakukan analisa tapak sehingga di dapatkan 

potensi dan kelemahan dari tapak yang dipilih. Setelah itu 

dapat ditentukan zoning untuk massa bangunan.  

- Kebutuhan ruang didapat dari data-data survey yang 

kemudian dijadikan acuan untuk studi pelaku, studi aktivitas, 

besaran ruang, dan organisasi ruang sebagai data awal 

untuk pemograman kebutuhan ruang.  
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1.4.4. Metode Perancangan Arsitektur  

1.4.4.1. Konsep  

 Pencarian tema perancangan desain  

 Menentukan tujuan utama dan manfaat dari 

pembangunan Pusat Penginapan dan menentukan 

desain yang sesuai dengan di Kota Yogyakarta untuk 

sebuah Pusat Penginapan Wisatawan Backpacker di 

Yogyakarta.  

 Penentuan desain bangunan, yaitu gubahan massa, 

site, dan penataan ruang untuk bangunan Pusat 

Penginapan.  

1.4.4.2. Tahap Desain Skematik  

Pada proses ini berisi gagasan maupun konsep 

desain yang di dapat dari analisis. Kemudian produk yang 

dihasilkan pada tahap ini berupa sketsa – sketsa desain, 

seperti sketsa denah, sketsa bentuk bukaan, sketsa 

tampak dan sebagainya.  

1.4.4.3. Pengembangan Rancangan  

Mengembangkan rancangan skematik ke dalam 

desain yang skalatis. Pada tahap ini produk yang 

dihasilkan berupa gambar kerja seperti situasi, siteplan, 

denah, tampak, potongan dan gambar kerja detail lainnya 

untuk desain bangunan Pusat Penginapan.  
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1.4.4.4. Presentasi  

Setelah proses perancangan arsitektur selesai, 

tahap terakhir yang dilakukan adalah mempresentasikan 

hasil perancangan.  

1.5. SISTEMATIKA PEMBAHASAN  

Sistematika pembahasan dalam penyusunan Landasan Teori dan 

Program (LTP) ini adalah sebagai berikut :  

BAB I PENDAHULUAN  

Pada bab ini berisi tentang latar belakang proyek, tujuan dan sasaran 

pembahasan, lingkup pembahasan, metoda pembahasan, dan 

sistematika pembahasan Pusat Penginapan Wisatawan Backpacker 

di Yogyakarta.  

BAB II TINJAUAN PROYEK  

Pada bab ini berisi tentang tinjauan umum mengenai Pusat 

Penginapan (merupakan gambaran umum dari proyek, latar belakang 

– perkembangan – trend dan sasaran yang akan dicapai) tinjauan 

khusus (merupakan penjelasan lebih spesifik yang meliputi 

termonologi, kegiatan, spesifikasi dan persyaratan desain) serta 

kesimpulan, batasan dan anggapan.  
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BAB III ANALISA PENDEKATAN PROGRAM ARSITEKTUR 

Pada bab ini berisi tentang studi pendekatan yang akan digunakan 

pada program berupa analisa pendekatan arsitektur, analisa 

pendekatan sistem bangunan, dan analisa pendekatan konteks 

lingkungan.  

BAB IV PROGRAM ARSITEKTUR  

Pada bab ini berisi tentang uraian dan penjelasan mengenai konsep 

program, tujuan perancangan (meliputi faktor penentu perancangan, 

faktor persyaratan perancangan) dan program arsitektur (meliputi 

program kegiatan, program sistem struktur dan program sistem 

utilitas).  

BAB V KAJIAN TEORI PENEKANAN / TEMA DESAIN   

Pada bab ini berisi tentang uraian dan penjelasan mengenai tema 

kajian. Tema kajian ini meliputi teori penekanan atau tema desain 

yang dipilih (meliputi interpretasi dan elaborasi teori tema desain, studi 

preseden dan kemungkinan penerapan teori tema desain) serta kajian 

teori permasalahan dominan yang ada (meliputi interprestasi dan 

elaborasi teori permasalahan dominan, studi preseden dan 

kemungkinan penerapan teori permasalahan dominan).  

  


