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BAB V 

KAJIAN TEORITIK 

 

5.1. Elaborasi Teoritik 

5.1.1. Pengertian Hotel  

Hotel adalah suatu bentuk akomodasi yang dikelola secara 

komersial, disediakan bagi setiap orang untuk memperoleh 

pelayanan, penginapan berikut makanan dan minuman. 

Berdasarkan pengertian diatas, layanan pada suatu hotel 

diutamakan dalam hal penginapan serta makan dan minum bagi 

konsumennya. Namun, dalam perkembangan lebih lanjut, sebagai 

sebuah fasilitas komersial, rancangan sebuah hotel perlu 

mempertimbangkan upaya-upaya untuk memenuhi kebutuhan 

konsumennya secara lengkap.  

Perancangan sebuah hotel perlu mempertimbangkan dua 

aspek utama pada perancangan bangunan komersial, yaitu efisiensi 

dan kenyamanan. Dua aspek ini secara keseluruhan akan 

mempengaruhi keputusan-keputusan rancangan sebuah hotel 

dengan melihat kepentingan konsumen hotel yang menjadi sasaran 

hotel tersebut. Pada akhirnya hal ini akan berdampak pada lahirnya 

rancangan berbagai jenis hotel yang berbeda sesuai jenis target 

pasarnya. (SK Menteri Perhubungan No. PM 16/PW 301/PHB) 
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Berikut ini adalah jenis hotel berdasarkan jenis atau tipe tamu, yaitu: 

(Endy Marlina. 2008 : 52-71 ) 

A. Family hotel, merupakan hotel yang tamu menginapnya sebagain 

besar terdiri dari keluarga. 

B. Business hotel, merupakan hotel yang tamunya sebagian besar 

adalah orang-orang yang sedang melakukan kegiatan bisnis atau 

usaha. 

C. Transit hotel, merupakan hotel yang sebagian besar dari tamunya 

adalah orang-orang yang akan melanjutkan perjalanan yang 

cukup jauh (hotel ini hanya untuk tempat persinggahan sementara 

saja saat melakukan perjalanan). 

D. Tourist hotel, merupakan hotel yang tamunya wisatawan. 

E. Cure Hotel, merupakan hotel yang sebagian besar tamunya 

adalah mereka dengan tujuan pengobatan. 

Berikut ini adalah jenis hotel berdasarkan tarif sewa, yaitu: 

A. Economy hotel, merupakan hotel dengan tarif yang cukup murah. 

B. First Class hotel, merupakan hotel yang tarifnya sedang. 

C. Deluxe hotel, merupakan hotel dengan tarif yang mahal. 

Klasifikasi Hotel Bintang 2 mempunyai kondisi sebagai berikut: 

A. Umum 

1. Lokasi mudah dicapai 

2. Bebas polusi 

3. Unsur dekorasi Indonesia tercermin pada lobby 
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4. Bangunan terawat rapi dan bersih 

5. Sirkulasi di dalam bangunan mudah 

B. Bedroom 

1. Tinggi minimum 2,6 m tiap lantai 

2. Tidak bising 

3. Pintu kamar dilengkapi pengaman 

4. Tata udara dengan pengatur udara 

5. Terdapat jendela dengan tirai tidak tembus sinar luar 

6. Dalam tiap kamar minimum terdapat 1 stop kontak 

7. Dinding kamar mandi kedap air 

C. Dinning room 

1. Standar luas 1,5 m² per tempat duduk 

2. Tinggi ruangan lebih dari 2,6 meter 

3. Terdapat akses langsung dengan dapur 

4. Tata udara dengan atau tanpa pengatur udara 

D. Bar 

1. Standar luas 1,1 m² per tempat duduk 

2. Terdapat 1 buah yang terpisah dari restauran 

E. Lobby 

1. Harus ada lobby 

2. Tata udara dengan AC atau ventilasi 

3. Kapasitas penerangan minimum 150 lux 

F. Utilitas penunjang 

1. Terdapat transportasi vertikal yang bersifat mekanis 
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2. Ketersediaan air mininum 300 liter per orang per hari 

3. Daya listrik mencukupi 

4. Tata udara dengan atau tanpa pengatur udara 

5. Terdapat ruang mekanik 

6. Terdapat fasilitas sentral radio 

7. Terdapat alat deteksi kebakaran pada tiap ruang, fire 

extinguisher, fire hydrant, pintu kamar tahan api 

8. Minimum terdapat 1 ruang jaga 

9. Terdapat tempat penampungan sampah tertutup 

10. Terdapat saluran pembuangan air kotor 

5.1.2. Pengertian Hotel Kapsul 

Hotel Kapsul sejenis hotel yang dikembangkan di Jepang yang 

menyediakan ruang-ruang kamar yang sangat kecil dengan jumlah 

yang banyak dan dinamakan dengan kapsul. Hotel kapsul ini 

ditujukan untuk menyediakan akomodasi standar dan murah bagi 

pengunjung yang tidak memerlukan pelayanan seperti umumnya 

pada hotel-hotel konvensional untuk semalam saja. Hotel ini banyak 

digunakan oleh pekerja yang terlambat pulang karena lembur dan 

harus kembali bekerja di pagi hari berikutnya. Meskipun ada pula 

yang menyewa mingguan atau bulanan karena alasan ekonomisnya. 

(Taufan Hidjaz. 2014 : 12 - 15 ) 
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Berikut ini adalah kriteria kapsul dalam hotel kapsul : 

A. Ukuran kapsul sepanjang 250cm, lebar 130cm, dan tinggi 130cm. 

B. Semua kotak akan ditempatkan di dalam ruangan, dalam ruangan 

besar berventilasi dan ber-AC dengan suhu stabil. 

C. Jangka waktu tahan lama seperti yang dapat diberikan, dan 

menyeimbangkan kualitas dan fitur. 

D. Berikan ruang 110cm dari bagian atas kasur ke langit-langit 

kapsul. 

E. Menggunakan kasur ukuran 10x200cm. 

F. Dinding tebal 5cm, diperkuat dengan batang logam untuk 

kekuatan struktural dan dilingkupi oleh material tahan air dan api. 

G. Salah satu sisi internal memiliki beberapa cetakan depresi untuk 

mensimulasikan meja dan sejumlah rak, atau telah dipasang rak. 

H. Unit ganda untuk pasangan memiliki tinggi yang sama dan dua 

kali lebarnya, dan menggunakan kasur ukuran 140x200cm. 

I. Ukuran unit dapat ditentukan terlebih dahulu, dan kemudian 

mempertimbangkan penyesuaian yang diperlukan untuk desain 

bangunan agar sesuai dengan mereka. 

J. Pencahayaan didasarkan pada LED bertenaga rendah, dan 

idealnya panel 12V 30cmx30cm di langit-langit 

K. Terdapat minimal 1 stop kontak didalam kapsul 

5.1.3. Kenyamanan Thermal 

Kenyamanan thermal adalah suatu kondisi thermal yang 

dirasakan oleh manusia tetapi dikondisikan oleh lingkungan dan 
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benda-benda di sekitar arsitekturnya. Kajian dalam kenyamanan 

termal lebih memberi fokus kepada aspek manusia. Manakala kajian 

ini akan memberi fokus kepada aspek bangunan di mana manusia 

(penghuni) berada. Oleh karena itu kenyamanan termal sangat 

dipengaruhi oleh aktifitas manusia, jenis pakaian, temperatur, 

kelembaban udara, tekanan udara dan pergerakan udara. 

(Fennyrian Masarrang. 2013 : 28 - 29) 

 Standar Tata Cara Perencanaan Teknis Konservasi Energi 

pada Bangunan Gedung yang diterbitkan oleh Yayasan LPMB-PU 

membagi suhu nyaman untuk orang Indonesia atas tiga bagian yaitu: 

 

 

 

 

 

5.1.4. Kenyamanan Spasial 

Kenyamanan spasial adalah kenyamanan tentang kinerja 

bangunan yang berhubungan dengan kenyamanan penghuni dalam 

menggunakan ruangan yang tersedia untuk melakukan aktifitasnya 

tanpa mengalami hambatan. Kenyamanan spasial dipengaruhi oleh 

beberapa faktor penentu yaitu: (Herry Chandra. 2010 : 17) 

 

Kriteria 
Temperatur Efektif 

(°C) 

Kelembaban 

(rH) 

Sejuk Nyaman  20,5°C – 22,8°C 
50 % 

Ambang Atas 24°C 

Nyaman Optimal  22,8°C - 25,8°C 
70 % 

Ambang Atas 28°C 

Hangat Nyaman 25,8C – 27,1°C 
60 % 

Ambang Atas 31°C 

Tabel 5. 1 Kriteria suhu 

Sumber: Fennyrian Masarrang, 2013 
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A. Desain setiap ruangan dan perabotnya 

B. Kesatuan tiap ruangan 

C. Penyediaan kenyamanan dan servis 

D. Desain untuk kenyamanan 

Kenyamanan spasial dapat dianalisa dari dimensi manusia 

sebagai penentu kenyamanan gerak dari sebuah ruangan. Berikut ini 

adalah beberapa dimensi manusia sebagai penentu kenyamanan 

dalam kapsul yaitu: 

A. Posisi Duduk 

 
B. Posisi Tidur 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5. 1 Dimensi manusia posisi duduk 
Sumber: Data Arsitek 

Gambar 5. 2 DImensi manusia posisi tidur 
Sumber: Data arsitek 
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5.1.5. Pendekatan Desain Arsitektur Neo-Modern 

Pendekatan desain yang digunakan pada proyek ”Hotel Kapsul 

di Yogyakarta” ini adalah Arsitektur Neo-Modern. Arsitektur neo-

modern ini lahir pada sekitar tahun 1980 seiring dengan 

perkembangan zaman dan habisnya masa arsitektur modern. 

Arsitektur neo-modern ini sendiri merupakan masa peralihan dari 

arsitektur modern menuju ke arsitektur postmodern. Terdapat 

beberapa pengertian dari arsitektur neo-modern yaitu: (Bunga Mulia. 

2009 : 8 – 10) 

A. Salah satu aliran arsitektur yang berkembang pada masa Post 

Modern, menurut Charles Jenks, Neo-Modern masuk didalam 

Late Modern. 

B. Neo-Modern merupakan kelanjutan dari arsitektur modern, di 

mana karya-karya arsitek Neo-Modern lebih bersifat estetis, dan 

lebih berkembang penggunaan teknologi serta morfologi 

bentuknya. 

C. Arsitektur dengan kesan  bangunan dengan tingkat teknologi 

tinggi, namun  masih rasional, dan fungsional. 

D. Arsitektur yang mengkomunikasikan kemampuan teknologi dan 

bahan sebagai elemen artistik dan estetik yang dominan. 

E. Arsiitektur yang memiliki kepedulian yang besar kepada masa ini. 
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Berikut ini merupakan ciri-ciri atau karakteristik dari arsitektur 

Neo-Modern: 

A. Tidak menampilkan ornamen dan dekorasi lama tetapi 

menojolkan Tektonika.  Arsitekturnya dimunculkan dengan 

memamerkan kecanggihan yang mutakhir terutama teknologi. 

B. Tidak menonjolkan warna dan tekstur, mereka ini hanya 

ditampilkan sebagai aksen. Walaupun demikian, punya warna 

favorit yakni warna perak. 

C. Tampilan bangunan dominan menggunakan bentuk geometri. 

D. Neo-modern menunjuk pada fungsi-fungsi mimpi, yang utopi 

(masa depan yang sedemikian indahnya sehingga tidak bisa 

terbayangkan). 

E. Late modern menempatkan ruang sebagai unsur yang dominan. 

Ciri-ciri diatas merupakan ciri-ciri umum yang dapat terlihat 

secara visual dari bangunan Neomodern. Untuk 

mengungkapkannya, para arsitek Neomodern memanfaatkan 

bentuk, penggunaan material dan warna serta struktur dan teknologi 

yang membuat Neomodern berkembang juga menjadi beberapa 

aliran seperti Plastism, Suprematism, High-tech dan lain-lain. 

 Dalam aliran Plastism, banyak digunakan bentukan-

bentukan yang berkesan fleksibel dengan banyak kurva serta 

lengkung. Bentukan yang fleksibel ini membuat bangunan lebih 

dinamis dan memiliki karakter. Bentukan tersebut tidak selalu 

bersifat struktural, seringkali bersifat dekoratif namun menyatu 
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dengan bangunan dan bukan sekedar “tempelan” baik secara fasad 

maupun interior bangunan, caranya dengan menggunakan warna 

dan material bangunan yang inovatif. Intinya aliran Plastism 

berusaha mengemukakan ide melalui bentukan-bentukan yang tidak 

umum dari sebuah bangunan. 

 Aliran Suprematism mengutamakan perekayasaan bentuk 

dari bentukan yang umum. Dari arti kata “suprematis” sendiri yaitu 

melawan hal-hal yang bersifat lampau dan natural, aliran ini 

berusaha mengiterpretasikannya kedalam bangunan dengan 

merekayasa segala hal yang bersifat umum pada bangunan. 

Misalnya dinding, kolom bahkan lantai yang miring. Istilah disposisi 

merupakan hal yang wajar dalam aliran Suprematism dalam 

mengemukakan ide dan konsep. Namun aliran ini memusatkan 

perhatian pada bangunan dari segi konsep bentukan yang mengarah 

pada karakter bangunan tanpa mempertimbangkan fungsi secara 

mendalam. Sense of art sangat terlihat dalam bangunan-bangunan 

karya aliran Neomodern-suprematism. 

 Aliran High-tech biasanya menggunakan struktur yang 

ekstrim untuk “memaksakan” bentuk yang sesuai dengan 

konsep/ide. Namun dalam hal ini juga dipertimbangkan fungsi secara 

sains yang menunjang kenyamanan manusia penggunanya. Aliran-

aliran dalam Neomodern sebenarnya tidak baku karena setiap 

arsitek dalam mengemukakan idenya berbeda-beda, namun tujuan 

dan pemikiran dasar dapat dikategorikan dalam Neomodern. 


