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BAB IV 

PENYELUSURAN MASALAH DESAIN 

 

4.1. Kajian Komprehensif 

Kota Yogyakarta merupakan kota wisata. Hal ini dikarenakan 

Kota Yogyakarta mempunyai banyak sekali destinasi wisata, mulai 

dari wisata sejarah wiaata budaya, wisata edukasi, hingga wisata 

yang menyajikan keindahan alamnya dan masih banyak lagi wisata 

yang ada di kota ini. Oleh karena itu banyak wisatawan baik domestik 

maupun wisatawan mancanegara yang memilih Kota Yogyakarta 

menjadi destinasi wisata. Bahkan setiap tahunnya angka wisatawan 

selalu bertambah.  

Banyak juga wisatawan backpacker pada kota ini. Sebagian 

besar wisatawan backpacker ini merupakan remaja atau pemuda 

kisaran tahun 17 hingga 25 tahun. Kebanyakan wisatawan ini 

mencari sebuah fasilitas penginapan dengan harga terjangkau dan 

pastinya nyaman untuk beristirahat. Wisatawan backpacker ini 

cenderung datang dengan berkelompok dengan bawaan tas carrier 

yang memiliki dimensi sangat panjang dan besar.  

Kota Yogyakarta juga merupakan kota yang padat akan 

penduduknya. Selain  penduduk asli Yogyakarta, banyak juga 

pendatang-pendatang dari kota lain yang bekerja atau melakukan 

jenjang pendidikan di Kota Yogyakarta ini. Hal ini menyebabkan Kota 
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Yogyakarta menjadi tambah ramai. Jika dilihat dari permasalahan 

tersebut menjadikan kota ini menjadi padat akan lahannya. Oleh 

karena itu Kota Yogyakarta memiliki permasalahan keterbatasan 

lahan. 

Dengan permasalahan selalu meningkatnya jumlah wisatawan 

dan keterbatasan lahan di Kota Yogyakarta ini diharapkan Poryek 

Hotel Kapsul ini dapat menjadikan destinasi fasilitas penginapan 

wisatawan backpacker yang dapat menampung banyak pengunjung 

diatas keterbatasan lahan. Penggunaan kapsul sebagai kamar tidur 

ini membuat suasana baru untuk para pengunjung. Kapsul ini 

memiliki ruangan yang sempit dengan dimensi 130 x 217 x 247 untuk 

1 orang dan 220 x 157 x 247 untuk 2 orang. Dimensi ini tergolong 

sempit untuk sebuah kamar. Oleh karena itu kenyamanan thermal 

dan spasial harus diperhatikan dalam perancangan kapsul tersebut. 

Selain itu sistem keamanan dan privasi dalam kapsul harus terjaga 

supaya pengunjung merasa nyaman beristirahat di dalam kapsul dan 

memiliki ketertarikan untuk berkunjung kembali. 

4.2. Pernyataan Masalah 

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? 


