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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Proyek 

Kota Yogyakarta adalah Ibu Kota dan pusat pemerintahan dari 

Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Kota Yogyakarta merupakan 

kediaman bagi Sultan Hamengkubawana dan Adipati Paku Alam. 

Kota Yogyakarta dikenal sebagai sebutan Kota Perjuangan, Pusat 

Kebudayaan dan Kota Pendidikan. Selain dikenal dengan Kota 

Perjuangan, Pusat Kebudayaan dan Kota Pendidikan, Kota 

Yogyakarta ini juga dapat disebut dengan Kota Pariwisata. Ada 

banyak destinasi wisata yang berada di Kota Yogyakarta diantaranya 

adalah wisata budaya, wisata sejarah, wisata edukasi, dan wisata 

alam dan masih banyak lagi wisata-wisata lain. 

Oleh karena itu, Kota Yogyakarta menjadi salah satu destinasi 

wisatawan domestik dan wisatawan mancanegara sebagai tujuan 

wisata. Banyaknya wisatawan domestik yang berkunjung ke Kota 

Yogyakarta pada tahun 2017  yaitu sebanyak 3.894.771 jiwa, 

sedangkan jumlah wisatawan mancanegara sebanyak 435.655 jiwa. 

Jumlah pengunjung tersebut akan diasumsikan meningkat pada 

setiap tahunnya. Seperti yang dilansir pada jogja.tribunnews.com, 

Kepala Dinas Pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta, Aris Riyanto 

mengatakan pada tahun 2018 pemerintah menargetkan kunjungan 
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pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta sekitar 480.000 untuk 

wisatawan mancanegara. Kemudian, untuk wisatawan domestik 

sekitar 4,8 juta orang per tahun. 

Banyak juga jumlah backpacker khususnya wisatawan remaja 

yang mencari penginapan dengan harga terjangkau. Seperti yang 

dilansir pada liputan6.com, Uma Widya sebagai wisatawan domestik 

mengatakan bahwa mencari hotel pada saat libur panjang akhir 

pekan sangatlah susah, meskipun ada harganya mahal untuk 

wisatawan tidak seperti biasanya. Keterbatasan lahan juga 

merupakan salah satu kepentingan mendesak dalam proyek ini. Hal 

ini dikarenakan kepadatan penduduk Kota Yogyakarta. Maka dari itu 

perencanaan dan perancangan proyek Hotel Kapsul ini cocok untuk 

mengatasi peningkatan pengunjung dalam keterbatasan lahan 

dalam fasilitas penginapan. 

Hotel Kapsul merupakan fasilitas penginapan yang sebagian 

besar fasilitasnya ditujukan untuk memfasilitasi tamu yang masuk 

dalam kalasifikasi tourist hotel dengan fasilitas hotel bintang dua 

dengan tarif sewa permalam yang ekomonis. Pada hotel ini terdapat 

fasilitas utama yaitu lobby, lounge, resepsionis, kamar yang berisikan 

beberapa capsule bed dan loker, kamar madi, ruang kumpul, ruang 

makan, pantry Terdapat beberapa fasilitas penunjang pada Hotel 

Kapsul ini diantaranya adalah restauran, cafe, minimarket dan 

outdoor gear store. Perencanaan Hotel Kapsul ini lebih ditujukan 
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kepada wisatawan backpacker atau wisatawan remaja yang memiliki 

anggaran yang minim. 

Hotel Kapsul tersebut merupakan sejenis hotel yang telah 

dikembangkan di Jepang yang menyediakan ruang-ruang kamar 

(capsule bed) yang sangat kecil dengan jumlah yang cukup banyak. 

Meskipun capsule bed dari hotel kapsul ini memiliki luasan yang 

sangat kecil, namun tidak melupakan kenyamanan thermal dan 

kenyamanan spasial serta keamanan dari kebakaran dan keamanan 

privasi didalam kapsul agar pengunjung yang menginap merasa 

nyaman ketika beristirahat. Kamar dari hotel kapsul ini yang bersifat 

sharing dengan satu kamar berisikan beberapa capsule bed dan 

loker sebagai tempat penyimpanan barang.  

1.2. Masalah Desain 

Dari latar belakang yang sudah diuraikan diatas, telah 

ditemukan beberapa isu yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta 

yaitu: 

A. Bagaimana merancang fasilitas penginapan yang dapat 

menampung jumlah wisatawan yang banyak diatas permasalahan 

keterbatasan lahan? 

B. Bagaimana cara pengoptimalan kenyamanan thermal dan spasial 

didalam kapsul yang sempit? 

C. Bagaimana sistem keamanan dan privasi didalam kapsul? 
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1.3. Tujuan dan Manfaat Pembahasan 

1.3.1. Tujuan Pembahasan 

Tujuan dari proyek Hotel Kapsul di Yogyakarta adalah 

menciptakan fasilitas penginapan yang berada di Kota Yogyakarta 

yang dapat menampung jumlah wisatawan yang banyak diatas lahan 

yang kecil yaitu dengan penggunaan beberapa tempat tidur berupa 

capsule bed yan terdapat di dalam ruang kamar.  

1.3.2. Manfaat Pembahasan 

Pada pembahasan Landasan Teori dan Program dengan judul 

“Hotel Kapsul di Yogyakarta” ini diharapkan memberikan manfaat 

sebagai berikut: 

A. Bagi Pemerintahan 

Dengan adanya proyek ini diharapkan dapat meningkatkan 

perekonomian Kota Yogyakarta dan dapat menanggulangi 

kapasitas berlebih untuk wisatawan yang memilih Kota 

Yogyakarta sebagai destinasi wisata. 

B. Bagi Masyarakat 

Dengan adanya proyek ini diharapkan dapat menjadi 

destinasi sebagai fasilitas penginapan yang ada di Kota 

Yogyakarta. 
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1.4. Sistematika Pembahasan 

1.4.1. BAB I Pendahuluan 

Pada Bab pendahuluan ini membahas tentang latar belakang 

proyek, masalah desain, tujuan pembahasan dan manfaat 

pembahasan, dan sistematika pembahasan. 

1.4.2. BAB II Gambaran Umum Proyek 

Pada Bab Gambaran Umum Proyek ini membahas tentang 

fungsi bangunan, lokasi dan tapak yang direncanakan, gambaran 

lingkungan sosial dan budaya pada tapak. 

1.4.3. BAB III Pemrograman Arsitektur 

Pada Bab Pemrograman Arsitektur ini membahas tentang 

Analisa kebutuhan dan persyaratan ruang, studi preseden, dan 

analisa struktur ruang. 

1.4.4. BAB IV Penyelusuran Masalah 

Pada Bab Penyelusuran Masalah ini membahas tentang kajian 

komprehensif dan pernyataan masalah yang terdapat pada proyek 

hotel kapsul. 

1.4.5. BAB V Kajian Teoritik 

Pada Bab Kajian Teoritik ini membahas tentang berbagai teori 

yang digunakan dalam pemecahan masalah desain yang terdapat 

pada hotel kapsul. 
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1.4.6. BAB VI Pendekatan Desain 

Pada Bab Pendekatan Desain ini membahas tentang 

pendekatan yang digunakan terdapat pada proyek hotel kapsul 

sebagai cara untuk memecahkan masalah. 

1.4.7. BAB VII Konsep Perencanaan 

Pada Bab Konsep Perencanaan ini membahas tentang 

penetapan konsep sebagai acuan untuk merancang proyek hotel 

kapsul. 

1.4.8. BAB VIII Strategi Desain 

Pada Bab Strategi Desain ini membahas tentang uraian dalam 

proses pemrograman, perencanaan, dan perancangan untuk 

memecahkan masalah desain. 

1.4.9. Daftar Pustaka 

 Pada Daftar Pustaka ini berisik sumber data-data yang 

berkaitan dengan proyek Hotel Kapsul di Yogyakarta yang digunakan 

sebagai pemecahan permasalahan dan tema desain.  

 

  


