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BAB V 

KAJIAN TEORITIK 

5.1. Uraian Teori Pemecahan Masalah Desain 

5.1.1. Terminologi 

Pengertian hotel resort ini dapat disimpulkan dari beberapa definisi 

seperti dibawah ini : 

1. Hotel : hotel adalah suatu perusahaan yang dikelola oleh pemiliknya 

dengan menyediakan pelayanan makanan, minuman dan fasilitas kamar 

untuk tidur kepada orang-orang yang melakukan perjalanan dan mampu 

membayar dengan jumlah yang wajar sesuai dengan pelayanan yang 

diterima tampa adanya perjanjian khusus. (Sumber : LTP Agnes Anggi 

Dewanti, Green Convention Hotel Semarang : 2016, 8) 

2. Resort : Resort merupakan hotel yang lebih cenderung bernuansa 

rekreatif, baik yang menyajikan hiburan, sarana olah raga, ataupun 

tempat berbelanja. Adakalanya resort dibangun pada tempat yang bisa 

dinikmati pemandangan alamnya seperti pegunungan, hutan, danau, dan 

pantai. (Sumber : LTP Ruth Alfania Nevritasari, Family Resort Di 

Kawasan Pantai Pungkruk, Desa Mororejo, Jepara : 2016, 9) 

3. Jatibarang : Jatibarang merupakan sebuah nama danau buatan atau 

biasa disebut waduk ysng terdapat di daerah Kota Semarang bagian 

selatan atau berada di Desa Kandri Kecamatan Gunungpati dan Mijen 

yang nantinya akan digunakan sebagai lokasi perancangan resort ini 

Maka arti dari Hotel Resort Di Jatibarang ini adalah sebuah 

penginapan yang dapat menampung wisatawan dalam kota, Luar kota, 
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dan mancanegara yang bertujuan untuk menginap dan melakukan 

kegiatan berwisata di Kawasan Wisata Goa Kreo dan Waduk Jatibarang. 

5.1.2. Klasifikasi Hotel Resort 

a. Beach Hotel 

Resort yang mengutamakan Potensi alam pantai dan laut sebagai 

daya tariknya. Pemandangan yang lepas ke arah laut, keindahan pantai, 

dan fasilitas olah raga air sering digunakan sebagai pertimbangan utama 

untuk perancangan bangunan. (Panduan Perancangan Bangunan 

Komersial, 63 : 2008). 

b. Marina Resort Hotel 

Resort ini terletak dikawasan marina (pelabuhan laut). rancangan ini 

memanfaatkan potensi utama kawasan tersebut sebagai kawasan 

perairan dan dijadikan sebagai penyediaan fasilitas olah raga air. tariknya. 

(Panduan Perancangan Bangunan Komersial, 64 : 2008). 

c. Mountain Resort Hotel 

Resort in terletak didaerah pegunangan. Pemandangan pegunungan 

yang indah merupakan kekuatan lokasi yang dimanfaatkan sebagai ciri 

rancangan resort ini dengan memberikan fasilitas seperti mendaki 

gunung, hiking, ski salju (untuk resort yang berada didaerah bersalju). 

(Panduan Perancangan Bangunan Komersial, 66 : 2008). 

d. Health Resort and Spas 

Resort hotel ini di bangun di daerah-daerah dengan potensi alam yang 

dapat dimanfaatkan sebagai saranapenyehatan, misalnya melalui 

aktivitas spa, biasanya dilengkapi dengan fasilitasuntuk pemulihan 

kesegaran jasmani, rohani, maupun mental serta kegiatan yang 
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berhubungan dengan kebugaran. (Panduan Perancangan Bangunan 

Komersial, 67 : 2008). 

e. Rural Resort and Country Hotels 

Pergeseran tren pariwisata yang mengarah kepada aktivitas wisata 

yang dilakukan di daerah-daerah yang masih alami dengan potensi alam 

yang menarik membuka peluang diabngunnya resort jenis ini. Resort 

hotel ini dibangun didaerah pedesaan, jauh dari area bisnis dan 

keramaian. fasilitas yag diberikan biasanya adalah fasilitas olah raga 

seperti berburu, bermain golf, tenis, berkuda, panjat tebing, memanah, 

atau aktivitas khusus lainnya. (Panduan Perancangan Bangunan 

Komersial, 68 : 2008). 

f. Themed Resorts 

Resort hotel ini dirancang dengan tema tertentu, menawarkan atraksi 

yang spesial sebagai daya tariknya, contohnya seperti Grosvenor Resort 

in Walt Disney World Resort Hotel – Lake Buena Vista Florida. Hotel ini 

memanfaatkan atraksi Walt Disney sebagai daya tarik kunjungannya. 

(Panduan Perancangan Bangunan Komersial, 68 : 2008). 

g. Condominium, Time Share, and Residential Development 

Resort hotel ini mempunyai strategi pemasaran yang menarik yaitu 

dengan sebagian kamar dari resort ini ditawarkan untuk disewa selama 

periode waktu yang telah ditentukan dalam kontrak dan biasanya dalam 

jangka waktu yang panjang. Kemudian sebagian kamarnya disewakan 

dengan biaya perhari. (Panduan Perancangan Bangunan Komersial, 69 : 

2008). 
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h. All-Suites Hotels 

Resort ini tergolong resort mewah dimana semua kamar yang 

disewakan adalah kelas suite, dimana setiap kamar memiliki kamar tidur, 

kamar mandi, ruang tamu yang terpisah, meja kerja eksekutif, TV dan 

VCR, 3 telepon dengan 2 jalur untuk faksimili, komputer pribadi, 

pengontrol AC pribadi, dan kunci pengaman alat-alat elektronik. (Panduan 

Perancangan Bangunan Komersial, 69 : 2008). 

i. Sight-Seeing Resort Hotel 

Resort hotel ini terletak di daerah yang mempunyau potensi khusus 

seperti tempat pusat perbelanjaan, kawasan bersejarah, tempat hiburan, 

dll. (Panduan Perancangan Bangunan Komersial, 70 : 2008). 
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j. Klasifikasi Menurut Bintang 

BINTANG 1 BINTANG 2 BINTANG 3 BINTANG 4 BINTANG 5 

- Jumlah 

kamar 

standar 

minimum 15 

dengan luas 

min 20 m
2
. 

- Kamar mandi 

dalam. 

- Jumlah kamar 

standar 

minimum 20 

dengan luas 

min 22 m
2
. 

- Kamar suite 

minimum 1 

dengan luas 

44 m
2
. 

- Kamar mandi 

dalam. 

- Disediakan 

telepon dan 

televisi. 

- Lobby 

- Sistem 

pengamanan 

- AC/ventilasi 

- Terdapat 

sarana 

olahraga dan 

rekreasi 

- Bar 

- Jumlah 

kamar 

standar 

minimum 30 

dengan luas 

min 24 m
2
. 

- Kamar suite 

minimum 2 

dengan luas 

48 m
2
. 

- Kamar 

memiliki toilet 

pribadi 

- Memiliki 

sarana 

rekreasi dan 

olahraga. 

- Kamar 

menggunaka

n AC. 

- Restoran 

- Bar dan 

lounge 

- Valet parking 

- Kolam 

renang 

- Jumlah kamar 

standar 

minimum 50 

dengan luas 

min 24 m
2
. 

- Kamar suite 

minimum 3 

dengan luas 

48 m
2
. 

- Kamar 

memiliki toilet 

pribadi 

- Lobby 

dengan luas 

minimal 100 

m
2
. 

- Sarana 

rekreasi dan 

olahraga 

- Bar 

- Fasilitas AC 

- Toilet umum 

- Restoran 

- Valet parking 

- Kolam renang 

- Jumlah 

kamar 

standar 

minimum 100 

dengan luas 

min 26 m
2
. 

- Kamar suite 

minimum 4 

dengan luas 

min 52 m
2
. 

- Tempat tidur 

dan perabot 

kualitas 

nomor 1. 

- Kamar 

memiliki toilet 

pribadi 

- Restoran 

- Bar dan 

lounge 

- Pusat 

kebugaran 

- Fasilitas AC 

- Layanan 

pesan antar 

- Valet parking 

- Kolam 

renang  

 

Tabel 4.2. Klasifikasi Hotel Berdasarkan Bintang 

Sumber : https://jenishotel.info/ 

 

5.1.3. Pengguanaan Langgam Arsitektur Tropis (Vernakular). 

Bentuk Arsitektur tropis tidak dipungkiri bahwa bentuk arsitektur 

vernakular dianggap sebagai representasi bentuk arsitektur tropis. Dalam 

masyarakat vernakular, yang cenderung terisolir dari dunia lain, rumah 

tinggal dibangun dengan menggunakan material yang mudah diperoleh 

ditempat dimana mereka bermukim. Teknologi yang mereka gunakan 

dalam membangun sebuah rumah hanya sebatas teknologi yang mereka 
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kenal secara turun temurun sejak dari nenek moyang  mereka. Ciri-ciri 

arsitektur tropis adalah memiliki bentuk atap pelana, limasan, dan kerucut 

serta bentuk pengembangannya seperti datar, bergelombang, dsb. 

(Sumber : Arsitektur Tropis – Bentuk, Teknologi, Kenyamanan dan 

Penggunaan Energi 2016 : 8) 

5.1.4. Sudut Pandang View 

a. Sudut Pandang Dalam Arsitektur 

Merupakan suatu penentuan posisi sebuah bangunan yang ditujukan 

untuk mendapat nilai/arah pandangan terbaik terhadap lingkungannya. 

Maksudnya dalam menentukan letak suatu bangunan harus 

memperhatikan karakteristik lingkungan sekitarnya, apakah lingkungan 

sekitarnya memiliki potensi sebagai sumber view yang bagus atau 

sebaliknya (manusia sebagai pengguna bangunan). Namun, dilihat dari 

segi manusianya sebagai elemen lingkungan, view arsitektur ditujukan 

agar bangunan dapat diamati dengan baik dari lingkungan sekitar dan 

mampukah bangunan tersebut memperoleh suatu kesesuaian terhadap 

lingkungan.  

b. Sudut Pandang Vertikal (Perspektif Mata Burung) 

Perspektif ini adalah cara pandang dengan melihat objek atau view 

dari atas, sehingga dengan cara tersebut dapat mempermudah untuk 

menggambarkan sebuah pemandangan.  

c. Sudut Pandang Horizontal (Perspektif Mata Manusia) 

Perspekti ini menggunakan cara pandang dengan melihat sejajar objek 

atau view yang dituju, sehingga dengan cara tersebut dapat 

mempermudah menggambarkan sebuah keadaan view sebenarnya.  
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5.1.5. Sistem Sirkulasi Koridor 

Sistem koridor menggunakan sistem Open Corridor Plan yak lama ng 

merupakan penataan ruang-ruang hunian yang memiliki satu koridor 

(exterior coridor) untuk melayani satu deret unit hunian. 

Penataan ini dimungkinkan untuk bangunan yang mempunyai viewnya 

baik hanya di salah satu sisi bangunan saja. Keuntungan penataan 

semacam ini adalah dimungkinkannya sirkulasi sehingga kenyamanan 

dapat dimaksimalkan. (Sumber : Panduan Perancangan Bangunan 

Komersial, 2008 : 98) 

 

 

Gambar 5.1. Sirkulasi koridor 
Sumber : Panduan Perancangan Bangunan komersial 

Berdasarkan pertimbangan kenyamanan sirkulasi, panjang koridor 

pada hotel maksimal adalah 30 meter. 

Kemudian koridor dibedakan menjadi 2 yaitu : 

1. Public Circulation, atau sirkulasi publik, yaitu sirkulasi yang digunakan 

untuk para pengunjung hotel resort dan pengelola. 

2. service sirculation, atau sirkulasi staf dan servis, yaitu sirkulasi yang 

harus terpisah dari sirkulasi publik. tidak boleh terjadi sirkulasi silang 

diantara keduanya. 

Jadi, hotel resort ini menggunakan sistem sirkulasi satu koridor yang 

digunakan untuk penataan bangunan kamar resort, serta menggunakan 

sistem sirkulasi publik, dan sirkulasi servis. 
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5.1.6. Sistem Utlitas  

1. Sistem Pendistribusian Air bersih Down Feed System (Sistem Distribusi 

Kebawah) 

Sistem in merupaka sistem distribusi air berih dimana aliran air 

diarahkan ke bawah, baiasanya menggunakan bantuan gaya gravitasi. 

Pada sistem ini, air diambil dari sumur atau sumber air yang biasanya 

terletak di bawah, lalu ditampung terlebih dahulu di tangki air yang berada 

di atas (di bagian atas gedung, ataupun dengan menara air terpisah), 

baru kemudian didistribusikan ke lubang-lubang distribusi yang letaknya 

lebih rendah sehingga dapat menggunakan bantuan gaya gravitasi bumi.  

Operasional sistem pengaliran ke bawah ini dalam jangka panjang 

membutuhkan asupan energi listrik yang relatif kecil dibandingkan dengan 

sistem pengaliran ke atas. Energi listrik diperlukan hanya pada saat 

pengisian tangki air atas saja. (Sumber : Panduan Perancangan 

Bangunan Komersial 2008 : 310) 

 

 

 

 

 

 

Diagram 5.1. Sistem Down-Feed 

Sumber : Analisa Pribadi 

 

 

Sumber Air Ground Reservoir 

Pompa Air Roof Tank Unit 

Distribusi 

Unit 

Distribusi 

Unit 

Distribusi 
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2. Sistem Pembuangan Air Kotor Terpisah dan pengasingan luar 

Sistem ini merupakan sistem pengasingan dimana air kotor dan air 

bekas setiap dialirkan secara terpisah atau memakai pipa yang berlainan. 

Sistem pembuangan tersebut merupakan sistem yang berada diluar 

gedung atau disebut riol gedung. 

Sebelum air buangan dari perlengkapan saniter maupun dari buangan 

dapur dilemparkan ke drainase umum atau kota maka mesti dilaksanakan 

pengolahan terlebih dahulu dengan Sewage Treatment Plant (STP), 

sehingga mengisi ambang baku yang dipersyaratkan yaitu 

a. Kandungan zat tersuspensi rata-rata dalam masa-masa 24 jam ialah 

20mg/liter. 

b. Kebutuhan biologi guna oksigen (BOD) rata-rata dalam masa-masa 24 

jam ialah 20 mg/liter dengan kapasitas maksimum yang diizinkan s/d 

30mg/liter 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar  5.2. Sistem Pembuangan Air Kotor 

Sumber : Google  

Pembuangan Air Kotor Kedalam Bak Pengendap 

Apabila terdapat kotoran dalam air kotor maka pembuangan air kotor 

tersebut harus disalurkan melalui bak pengendap. Bak ini berfungsi 
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mengendapkan kotoran sehingga air kotornya kemudian dapat disalurkan 

ke tampungan lain seperti sumur resapan atau riol kota. Setiap jangka 

waktu tertentu bak ini perlu dikuras untuk mengosongkan kotoran yang 

mengendap didasar bak. Sebaiknya, bak pengendap diletakkan ditepi 

jalan untuk mempermudah proses bak pengendap diletakkan di tepi jalan 

untuk mempermudah proses pengurasan. Cara ini juga dilengkapi dengan 

bak kontrol untu menyaring air pembuangan dari bak-bak cuci atau dapur 

agar tidak merugikan bak pengendap karena lemak akan cepat mengeras 

dan merugikan bak pengendap karena lemak akan cepat mengeras dan 

mengendap. Luas dan volume  bak pengendap dapat diperhitungkan agar 

penguras rata-rata dapat dilakukan 6 (enam) bulan sekali. (Sumber : 

Panduan Perancangan Bangunan Komersial 2008 : 321) 

3. Sistem Penghawaan 

Sistem penghawaan dibagi menjadi dua, yaitu penghawaan alami dan 

penghawaan buatan seperti berikut ini : 

a.  Sistem Penghawaan Buatan - AC (Air Conditioning). 

Pengondisi udara ini menggunakan unit yang paling sederhana 

yang digunakan untuk pengondisian udara setempat atau untuk ruang 

yang terbatas. biasanya sistem ini digunakan pada unit-unit 

apartemen, rumah tinggal, kantor, dan sbagainya. 

Unit ini mempergunakan udara kamar yang panas dan lembab yang 

dihembuskan lewat coil-coil evaporator atau penguap dan 

dikembalikan. (Sumber : Panduan Perancangan Bangunan Komersial, 

2008 : 326) 
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Gambar 5.3. Air Conditioning (AC) 

Sumber : google 

b. Sistem Penghawaan Alami 

Penghawaan alami pada bangunan sangat diperlukan karena 

sirkulasi dan pertukaran udara dapat berlangsung sehingga ruangan 

menjadi nyaman dan suplai udara bersih pun dapat terpenuhi. 

Penghawaan alami dapat dilakukan dengan memberikan bukaan dan 

ventilasi pada ruangan. 

4. Sistem Pencahayaan 

Sistem Pencahayaan dibagi menjadi dua, yaitu pencahayaan alami 

dan buatan, seperti berikut ini : 

a. Sistem Pencahayaan Alami 

Perencanaan pencahayaan alami pada perancangan Hotel Resort Di 

Jatibarang ini akan memaksimalkan potensi sumber daya alam serta 

tidak merusak lingkungan. Dalam memasukkan sumber pencahayaan 

alami, maka harus memperhatikan arah terbit dan tenggelam matahari 

agar tidak menimbulkan silau bagi penghuni bangunan. 

Namun tidak semua ruangan mendapatkan pencahayaan alami, 

sehingga dibutuhkan pencahayaan buatan saat aktivtas namun tidak 

banyak. Selain itu pencahayaan alami dapat mengurangi kelembaban 
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agar bakteri tidak dapat berkembang biak. (Sumber : LTP Agnes Anggi 

Dewanti, Green Convention Hotel Semarang : 2016, 157) 

b. Pencahayaan Buatan 

Penggunaan pencahayaan buatan diperlukan untuk ruangan seperti 

ruang-ruang office 

5. Sistem Penanggulangan Bahaya Kebakaran  

a. Fire Protection 

Yaitu suatu usaha untuk mengadakan perlindungan terhadap 

penghuni bangunan apabila terjadi kebakaran. Perlindungan dalam hal 

ini dimaksudkan sebagai suatu tindakan pencegahan dan pemadaman 

kebakaran. Fire protection ini dapat dikasifikasikan menjadi 3 yaitu : 

1. Klasifikasi A, diakbiatkan oleh benda yang mudah terbakar seperti 

kertas, kain dan kayu dan termasuk kedalam tingkatan ringan. 

2. Klasifikasi B, diakibatkan oleh BBM termasuk gas elpiji, bensin, 

solar, aftur, dan bensol. 

3. Klasifikasi C, diakibatkan oleh hubungan listrik arus pendek. 

(Sumber : Panduan Perancangan Bangunan Komersil, 2008 : 331) 

b. Fire Alarm System 

Sistem ini memberi tanda bahaya kebakaran, baik kepada penghuni 

bangunan maupun kepada petugas pemadam kebakaran. (Sumber : 

Panduan Perancangan Bangunan Komersil, 2008 : 334) 

b. Fire Detection System 

Merupakan alat yang digunakan untuk mendeteksi kebakaran 

dengan mendeteksi adanya asap kebakaran (Sumber : Panduan 

Perancangan Bangunan Komersil, 2008 : 335) 
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c. Chemical Extinguishing System (Portable Fire Exitinguisher) 

Alat ini digunakan untuk menanggulangi kebakaran-kebakaran kecil, 

alat ini berbentuk tabuk pemadam api dengan isi bahan kimia tertentu 

(CO2). Alat ini ditempatkan pada jarak 30m dari tabung satu dengan 

tabung yang lainnya. (Sumber : Panduan Perancangan Bangunan 

Komersil, 2008 : 337) 

6. Sistem Penangkal Petir Konvensional 

Sistem ini menghantar arus potensial sebagai upaya menetralisir 

muatan udara sekitar yang terbuat dari logam. (Sumber : Panduan 

Perancangan Bangunan Komersil, 2008 : 345) 

7. Sistem komunikasi Dalam Bangunan 

a. Jaringa Telepon, yaitu sistem telepon dapat dibedakan menjadi 

beberapa sistem diantaranya : 

1. Sistem langsung, yaitu sistem yang mempunyai hubungan langsung 

ke kantor TELKOM. 

2. Sistem tidak langsung, sistem ini dilengkapi dengan suatu ruang 

yang menjadi pusat telekomunkasi yang berhubungan dengan luar 

bangunan dan pusat distribusi ke seluruh ruang-ruang. (Sumber : 

Panduan Perancangan Bangunan Komersil, 2008 : 369) 

8. Sistm Jaringan Listrik 

Sistem Jaringan Listrik menggunakan beberapa sistem yaitu sistem 

jaringan listrik dari PLN, dan jaringan listrik dari mesin genset. 
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5.1.7. Sistem Teknologi 

a. Sanitary Landfill 

Pada metode sanitary landfill, terdapat lubang untuk penimbunan sampah 

yang di beri alas lapisan lempung dan plastik yang berfugsi mencegah 

limbah tidak merembas ke tanah. Ada pula yang menggunakan metode 

yang lebih modern yaitu membuat sistem Iapisan ganda (plastik – 

lempung – plastik – lempung) dan pipa-pipa saluran untuk mengumpulkan 

cairan serta gas metan yang terbentuk dari proses pembusukan sampah. 

Gas tersebut kemudian dapat digunakan untuk menghasilkan listrik. 

(Sumber : LTP Agnes Anggi Dewanti, Green Convention Hotel Semarang 

: 2016, 188) 

b. Boiler Water Heater - Sistem Air Panas dan Air Dingin Pada Hotel Resort. 

Boiler Water Heater adalah alat pemanas air yang mengandalkan 

energy solar, banyak digunakan untuk kebutuhan air panas dengan 

kapasitas besar dengan suhu cukup panas kisaran, 80 derajat sampai 

100 derajat celcius. Bahkan ada yang sampai menghasilkan uap, dikenal 

dengan nama steam boiler. Air panas yang dihasilkan diatas suhu 100 

derajat celcius dan kebanyakan boiler water dan sistem boiler digunakan 

untuk proses industri, banyak dipakai dipabrik-pabrik yang membutuhkan 

air panas dengan suhu tinggi, bahkan memerlukan uap panasnya. Hotel-

hotel besar juga menggunakan sistem ini untuk memenuhi kebutuhan air 

panas di kamar-kamar, keperluan kitchen, dan air panas untuk laundry, 

yang semuanya membutuhkan air panas dengan jumlah besar. 

c. IP CCTV 
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Gambar 5.4. IP CCTV 

Sumber : Google 
 

IP CCTV merupakan generasi kedua dari produk cctv yang sudah 

memakai sistem IP CAM, via kabel LAN atau WIFI dan NVR sebagai 

alat perekamnya. 

Kelebihan : 

1. Tidak seperti kamera analog yang membutuhkan banyak sekali kabel, 

kamera IP hanya membutuhkan sedikit kabel sehingga instalasinya 

jauh lebih ringkas dan tidak terlalu rumit. 

2. Penggunaan kabel yang tidak terlalu banyak membuat biaya alat 

penunjang seperti konektor atau material lainnya jadi jauh lebih murah 

karena tidak banyak digunakan juga. 

3. Noise tidak terlalu banyak dan sulit diinterferensi. 

4. Aman dari penyadapan dan transmisi video lebih baik karena lewat 

udara (wireless). 

5. Tak perlu banyak alat untuk menjalankan sistem dan integrasi. 

6. Saat ini, seiring dengan kemajuan dan kecanggihan teknologi, 

penggunaan IP terus dikembangkan. Artinya, dengan menggunakan 

kamera IP ini Anda akan terus mendapatkan hal-hal baru berkaitan 

dengan fitur atau progam disesuaikan dengan perkembangan 

teknologi dan jaman. 

Kekurangan : 
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1. Untuk menggunakan dan melakukan instalasi, Anda minimal harus 

paham dan tahu mengenai jaringan LAN ataupun jaringan internet. 

2. Penggunaan dan setting alat lebih rumit dibandingkan dengan kamera 

CCTV yang analog. 

3. Secara keseluruhan, karena kecanggihan teknologinya, harga kamera 

IP jauh lebih mahal ketimbang kamera analog. Belum lagi harga 

adaptor Power over Ethernet (PoE)-nya yang juga mahal. 

4. Bila Anda menggunakan lebih dari 4 channel, Anda harus beli juga 

software Network Video Recordernya (NVR) 

d. Rain Water Harvesting 

 

 

 

Gambar 5.5. Rain Water Harveting 

Sumber : Google 

Untuk menangani air hujan maka akan digunakan metode Rain Water 

Harvesting, dimana air hujan akan menuntut sistem aliran air limbah 

ketika turun ke atap, jalan, atau pekarangan yang kedap air. Air hujan 

ditampung sebagai air bersih dan digunakan untuk keperluan mandi, cuci, 

air kloset, dan menyiram tanaman. oleh karena itu air yang turun melalui 

talang bisa dimasukkan kedalam bak penampungan air hujan yang 

terbuat dari beton yang diplester kedap air dan tidak memiliki lubang 

cahaya, agar air tetap terjaga kebersihannya saat digunakan. . (Sumber: 
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LTP Agnes Anggi Dewanti, Green Convention Hotel Semarang : 2016, 

189) 

e. Penanganan Air Sabun / Water Grey 

 

 

 

 

 

Gambar 5.6. Water Grey Process 
 

Sumber : Google 
 

Air limbah sabun atau deterjen tidak dapat dibuang ke septicktank 

seperti kotoran manusia (black water) karena memiliki kandungan 

deterjen yang dapat membunuh bakteri pengurai yang dibutuhkan 

septicktank. Oleh karena itu diperlukan adanya pengolahan khusus yang 

dapat menetralisasi kandungan deterjen dan juga menangkap lemak. 

(Sumber : LTP Maharani Lintang Siwi, Hotel Resort Di Dieng : 

2018, 90) 

f. Finger Print 

 

 

 

 

Gambar 5.7. Alat Finger Print 

Sumber : Google 
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Mesin Absensi Sidik Jari yang dirancang khusus dengan Teknologi 

Terdepan saat ini. Mesin ini memiliki kapasitas memory yang besar dan 

dilengkapi dengan fitur canggih, seperti: USB Flash Disk, Web Server, 

Schedule Bell, SMS Message, Workcode, Function Key, dll. Mesin ini juga 

dilengkapi dengan Layar TFT LCD 3 Inch Full Color yang dapat 

menampilkan Photo Karyawan. Design Casing Belakang Mesin ini 

dirancang agar dapat menyembunyikan kabel dan panel belakangnya 

terbuat dari Besi yang sangat kokoh sehingga membuat mesin ini tampak 

lebih Rapi, Mewah dan Elegan. 

g. Wifi 

 

 

 

Gambar 5.8. Wifi 
Sumber : Google 

 

Wifi adalah mekanisme yang memungkinkan perangkat komputer atau 

smartphone dapat terhubung satu sama lain melalui komunikasi single 

channel berbasiskan radio frekuensi. Agar dapat terhubung melalui Wifi, 

device harus memiliki adapter pengontrol. Saat ini, selain komputer atau 

smartphone, perangkat seperti console video game dan media player 

sudah dilengkapi fitur wifi. 

 

 

 


