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BAB VII 

KONSEP PERENCANAAN 

 

7.1. Konsep Tata Ruang 

Konsep tata ruang yang digunakan pada perencanaan Hotel 

Kapsul ini menggunakan pola bentuk linear. Pola bentuk linear 

adalah serangkaian bentuk yang disusun secara berurutan di dalam 

sebuah garis. Pola bentuk linear ini khususnya terletak di seluruh 

penataan kamar yang berurutan pada sebuah koridor. 

 

Untuk konfigurasi ruang pada penataan hotel kapsul ini 

menggunakan konfigurasi double loaded plan. Double loaded plan 

ini adalah penataan kamar yang saling berhadapan yang dipisahkan 

oleh koridor. 

 

Gambar 7. 1 Pola linear 
Sumber: Achitecture Form, Space and Order 

Gambar 7. 2 Double loaded plan 
Sumber: Panduan Perancangan Bangunan Komersial 
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7.2. Konsep Keruangan 

Kualitas ruang pada Hotel Kapsul ini memiliki kriteria yang 

berbeda-beda. Seperti pada bagian fasilitas utama yaitu lobby harus 

memiliki space yang besar untuk kegiatan menerima tamu dan 

pemesanan kamar sehingga lobby ini merupakan ruangan dengan 

mobilitas yang tinggi untuk penghawaan menggunakan AC sentral. 

Sedangkan untuk pencahayaan pada siang hari menggunakan 

pencahayaan alami. Oleh karena itu diperlukan material kaca untuk 

memsaukkan cahaya alami tersebut. Pada bagian unit kamar 

membutuhkan kenyamanan thermal harus dijaga pada kriteria sejuk 

nyaman yaitu pada temperatur 20,5°C – 22,8°C. Untuk menjaga 

suhu ruangan yang stabil maka dibutuhkan penghawaan buatan 

dengan penggunaan AC. Penghawaan ini yang nantinya akan 

dihisap oleh exhaust fan yang terdapat pada kapsul dan dimasukkan 

kedalam setiap kapsul. 

Pada fasilitas penunjang seperti cafe, restauran, minimarket, 

dan outdoor gear store diperlukan kriteria ruang gerak yang baik dan 

penhawaan yang baik. Hal ini dikarenakan banyaknya pengguna 

yang melakukan aktivitas di fasilitas tersebut. Untuk penghawaan 

tetap menggunakan AC sentral untuk menstabilkan suhu dalam 

ruang. Untuk pencahayaan pada siang hari menggunakan 

pencahayaan alami.  



   

85 
  

7.3. Konsep Bentuk 

Konsep bentuk yang ingin diciptakan pada proyek “Hotel 

Kapsul di Yogyakarta” ini adalah sebuah penginapan yang 

menggunakan langgam arsitektur neo-modern. Konsep bentuk ini 

disampaikan pada desain eksterior bangunan hotel kapsul ini yaitu 

menjadikan bangunan ini sebagai ikon pada Jalan Parangtritis, Kota 

Yogyakarta dengan desain yang dapat menjadi eye catcher. 

Sedangkan desain pada interiornya memiliki nuansa futuristik. 

Nuansa futuristik ini muncul karena desain dari capsule bed yang 

akan digunakan juga memiliki nuansa futuristik. 

7.4. Konsep Bahan Bangunan 

7.4.1. Bahan Bangunan 

A. Penutup lantai 

Material penutup lantai yang digunakan adalah lantai 

keramik. Pemilihan lantai keramik ini dikarenakan mampu 

bertahan hingga puluhan tahun, perawatan lebih mudah 

 

 

 

 

Gambar 7. 3 Lantai keramik 
Sumber: www.forum.rumah123.com 
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B. Dinding 

Material dinding yang digunakan ada 3 yaitu dinding beton 

precast, curtain wall kaca laminated dan partisi PVC. Dinding 

beton precast digunakan sebagai dinding utama yang melingkupi 

bangunan dan ruang. Pemilihan dinding ini dikarenakan 

pengerjaan dinding ini sangatlah efisien waktu, biaya dan tenaga. 

 

Curtain wall ini digunakan untuk pelingkup bangunan bagian 

luar untuk memasukkan cahaya alami dari luar. Rangka pada 

curtain wall ini menggunakan rangka aluminium. Sedangkan untuk 

kacanya menggunakan kaca laminated 

  

 

Gambar 7. 4 dinding beton precast 
Sumber: www.lattufe.com.br 

Gambar 7. 6 Laminated glass 
Sumber: www.saand.ca 

Gambar 7. 5 Kusen aluminium 
Sumber: www.zhl-alu.com 
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C. Plafon 

Plafon yang digunakan yaitu plafon gypsum. Penggunaan 

plafon gypsum ini digunakan untuk menyembunyikan ductting AC, 

mechanical electrical, dan plumbing. Sedangkan untuk rangkanya 

menggunakan besi hollow. 

 

D. Penutup atap 

Pada penutup atap menggunakan 2 material yaitu kaca 

laminated dan atap dak beton bertulang. Penggunaan penutup 

atap kaca laminated ini dikarenakan untuk memasukkan cahaya 

alami kedalam koridor bangunan 

 

Gambar 7. 7 Plafon gypsum rangka hollow 
Sumber: www.gypsumazhar.ga 

Gambar 7. 8 Laminated glass 
Sumber: www.saand.ca 

Gambar 7. 9 Dak Beton 

Sumber: www.dirtyharryonlocation.com 
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7.4.2. Bahan Capsule Bed 

Kapsul yang akan digunakan adalah kapsul double horizontal 

dan kapsul single vertical. Menurut hasil observasi pada PT. Krisna 

Perkasa Jaya sebagai distributor capsule bed indonesia 

mendapatkan detail struktur dan bahan kapsul sebagai seperti 

gambar berikut. 

 

A. Struktur Capsule bed 

Struktur utama capsule bed ini menggunakan besi hollow 

persegi dengan dimensi 40 mm X 60 mm dengan ketebalan 2 mm. 

sedangkan untuk struktur pembagi menggunakan besi hollow 

menggunakan besi hollow persegi dengan dimensi 40 mm X 40 

mm dengan ketebalan 2 mm. 

 

 

 

 

Gambar 7. 11 Detail kapsul single 
vertical 

Sumber: PT. Krisna Perkasa Jaya 

Gambar 7. 10 Detail kapsul double 
horizontal 

Sumber: PT. Krisna Perkasa Jaya 
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B. Pelingkup Capsule bed 

Untuk pelingkup dari capsule bed ini harus menggunakan 

material yang tahan akan air dan api supada keamanan dapat 

terjaga dalam kapsul. Material yang digunakan untuk pelingkup 

kapsul ini adalah panel ABS. Panel ini merupakan material yang 

digunakan untuk pelingkup kabin pesawat. Panel ini memiliki 

ketebalan 8 mm hingga 12 mm 

 

C. Tangga Capsule bed 

Struktur dan railing pada tangga kapsul ini menggunakan 

besi pipa lingkaran diameter 40 mm dengan ketebalan 12 mm , 

sedangkan pijakan menggunakan panel ABS 

. 

Gambar 7. 12 Besi hollow persegi 
Sumber: www.hargabahanbangunan.co 

Gambar 7. 13 Panel ABS 
Sumber: www.china-abs-sheet.com 
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7.5. Konsep Struktur 

7.5.1. Whole Structure 

Struktur keseluruhan yang digunakan adalah struktur rangka. 

Struktur ini berfungsi sebagai meneruskan beban dari atap sampai 

ke pondasi. Beban itu disalurkan dari balok menuju ke kolom lalu 

disalurkan ke pondasi. Struktur rangka ini dibagi menjadi 2 yaitu 

kolom dan balok. Sedangkan material yang digunakan dalam kolom 

dan balok adalah beton bertulang. 

 
Sistem pembalokan yang digunakan pada bangunan ini yaitu 

sistem two way slab. 

Gambar 7. 14 Besi hollow lingkaran 
Sumber: www.isibangunan.com 

Gambar 7. 16 Stuktur rangka 
Sumber: www. rezkymulia.wordpress.com 

Gambar 7. 15 Two way slab 
Sumber: www. oneeightytwocivil.blogspot.com 
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7.5.2. Sub Structure 

Merupakan struktur yang terletak di bagian paling bawah pada 

bangunan yaitu pondasi. Ada 3 jenis pondasi yang digunakan 

diantaranya adalah sebagai berikut: 

A. Pondasi bored pile 

Pondasi ini merupakan pondasi dalam dengan kedalaman 

dapat mencapai 24 meter bahkan hingga lebih tergantung 

kekerasan tanah sesuai hasil soundir. Pondasi ini dikerjakan 

dengan cara pengeboran tanah sehingga menumakan titik tanah 

keras. Alasan menggunakan jenis pondasi ini karena 

perencanaan hotel kapsul ini memiliki ketinggian sekitar 4 sampai 

5 lantai. Selain itu, Kota Yogyakarta merupakan kota yang sering 

terjadi gempa. 

 

B. Pondasi lajur batu kali 

Pondasi ini merupakan pondasi dangkal. Kedalaman podasi 

ini dapat mencapai 1 meter. Pondasi ini digunakan untuk 

bangunan kecil yang memiliki ketinggian 1 lantai pada hotel ini 

seperti pos satpam, dan ruang genset. 

Gambar 7. 17 Pondasi bored pile 
Sumber: www.borpile.info 
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7.5.3. Upper Structure 

Merupakan struktur yang terletak dibagian paling atas pada 

bangunan yaitu konstruksi yang menopang penutup atap. Struktur 

yang digunakan adalah konstruksi baja konvensional dan dak beton. 

 

7.6. Konsep Teknologi 

Pada bangunan hotel kapsul ini merupakan fasilitas 

penginapan dengafn sistem sharing. Hotel kapsul ini menyediakan 

kamar yang berisikan beberapa tempat tidur berupa kapsul yang 

Gambar 7. 19 Kuda-kuda atap baja konvesional 
Sumber: www.hdesignideas.com 

Gambar 7. 18 Pondasi lajut batu kali 
Sumber: www.slideshare.net 

Gambar 7. 20 Dak Beton 
Sumber: 

www.dirtyharryonlocation.com 
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bersifat privat untuk 1 hingga 2. Oleh karena itu, teknologi yang 

digunakan pada perencanaan hotel kapsul ini harus sesuai agar 

privasi, keamanan, kenyamanan pengguna fasilitas hotel terpenuhi. 

Berikut ini adalah teknologi yang digunakan di hotel kapsul. 

A. RFID Card 

Radio Frequency Identification (RFID) card adalah sebuah 

kartu sebagai sistem identifikasi tanpa kabel untuk mengakses 

beberapa hal. Teknologi RFID card ini digunakan dalam bangunan 

hotel kapsul untuk meningkatkan privasi dan keamanan bagi para 

pengunjung.  

RFID card ini diberikan kepada pengunjung setelah 

melakukan check in, dan harus dikembalikan lagi oleh resepsionis 

pada saat check out. Kartu ini digunakan untuk menggunakan 

elevator, kunci masuk ke dalam kamar, kunci masuk ke dalam 

kapsul, sebagai sumber energi listrik didalam kapsul dan kunci 

loker. 

 

 

 

Gambar 7. 21 akses lift RFID 
Sumber: www.kintronics.com 

Gambar 7. 22 Akses pintu RFID 
Sumber: www.efxkits.co.uk 
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B. Switchable Smart Glass 

Switchable Smart Glass adalah kaca elektrokromik 

semacam kaca laminasi bermutu tinggi yang menggunakan 

kontrol listrik untuk mencapai pemindahan antara kondisi 

transparan dan buram. Perubahan kaca tersebut dapat terjadi 

dengan sekali sentuh menggunakan remote control. 

Switchable Smart Glass ini dapat memasukkan cahaya 

alami dari luar bangunan. Selain untuk memasukkan cahaya 

alami, kaca ini dapat memberi solusi privasi dan keamanan 

didalam kapsul. Pada kaca ini juga dapat dikombinasikan dengan 

lapisan tahan api dengan keamanan yang bersertifikat.  

Gambar 7. 24 RFID akses loker 
Sumber: www.a-hotel.com 

Gambar 7. 25 akses kapsul RFID 
Sumber: Dokumen pribadi, 2018 

Gambar 7. 23 RFID power 
Sumber: www.AliExpress.com 
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7.7. Konsep Utilitas 

7.7.1. Sistem Distribusi Air Bersih 

Sistem distribusi air bersih yang digunakan yaitu sistem Down-

Feed yaitu air dari PDAM didistribusikan menuju ke reservoir atas 

menggunakan pompa air kemudian menyalurkan ke setiap ruang 

yang membutuhkan air bersih dengan menggunakan gaya gravitasi 

 

7.7.2. Sistem Pengolahan Limbah 

Sistem pengolahan air limbah yang dipakai yaitu sistem two 

pipe yaitu membedakan jalur untuk limbah cair yang berasal dari 

kamar mandi, pantry, dapur dan limbah padat seperti tinja. 

Gambar 7. 26 Switchable smart glass 
Sumber: www.indiamart.com 

Bagan 7. 1 Sistem distribusi air bersih 
Sumber: Analisis pribadi, 2018 



   

96 
  

Sedangkan limbah yang dapat digunakan kembali diolah dengan 

berbagai cara, diantaranya adalah: 

A. Jaringan Limbah cair (Grey Water) 

Pada limbah cair yang tergolong grey water yang berasal 

dari kamar mandi, dapur dan pantry dialirkan menuju bak 

pengumpul lalu diolah melalui bio filtration dan kemudian dapat 

digunakan kembali untuk menyiram tanaman dan flush toilet. 

Sedangkan sisa air yang berlebih akan dibuang melalui saluran 

kota. 

 

B. Jaringan Air Hujan 

Limbah air hujan yang berasal dari talang atap disalurkan 

melalui pipa yang menuju ke reservoir bawah khusus air hujan. 

Tanpa diperlukan pengolahan air hujan ini digunakan kembali 

untuk menyiram tanaman dan flush toilet. 

7.7.3. Sistem Manajemen Sampah 

Manajemen limbah sampah ini menggunakan pemisahan 

antara sampah organik dan sampah anorganik. Sampah organik 

dapat diolah kembali menjadi pupuk dan kompos. Sedangkan 

Bagan 7. 2 Pengolahan limbah (grey water) 
Sumber: Analisis pribadi, 2018 
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sampah anorganik akan dibuang menuju bak sampah dan akan 

diangkut menuju ke tempat pembuangan akhir. 

7.7.4. Sistem Pemadam Kebakaran 

A. Sistem Kebakaran dalam Bangunan 

Pada sistem pemadam kebakaran didalam bangunan 

menggunakan beberapa cara, diantaranya adalah: 

1. Tangga darurat 

Tangga darurat merupakan akses vertikal antar lantai 

yang menuju langsung ke luar bangunan untuk mengevakuasi 

diri dari kebakaran. Hal ini dikarenakan pada saat kebakaran 

elevator tidak dapat digunakan. Pada tangga darurat dikelilingi 

dengan dinding masif yang terbuat dari material yang tahan 

dengan api. 

 

2. Smoke Detector dan Sprinkler 

Smoke detector adalah alat pendeteksi adanya asap 

didalam ruangan. Alat ini diletakkan menempel pada plafon 

Gambar 7. 27 Tangga darurat 
Sumber: www.materiarsitektur.com 



   

98 
  

.  

Sprinkler adalah alat yang akan memancarkan air jika 

smoke detector telah mendeteksi adanya asap didalam 

bangunan. Alat ini diletakkan menempel pada plafon. 

 

3. Alat Pemadaman Api Ringan (APAR) 

Alat Pemadam Api Ringan adalah alat pemadam yang 

bisa dilakukan oleh satu orang untuk mengatasi kebakaran 

ringan. APAR memiliki 4 jenis yang memili perbedaan pada isi 

tabung yaitu air, busa, serbuk kimia, dan karbon dioksida.  

 

 

Gambar 7. 28 Smoke detector 
Sumber: www.acornfiresecurity.com 

Gambar 7. 29 Sprinkler 
Sumber: www.reevesjournal.com 

Gambar 7. 30 Alat pemadam api ringan 
Sumber: www.sonick-fire.co.id 



   

99 
  

4. Hydrant 

Hydrant adalah alat pemadam yang memancarkan air 

melalui selang secara langsung dengan tekanan yang besar. 

Hydran dibagi menjadi 2 yaitu hydrant untuk didalam bangunan 

dan diluar bangunan. 

  

B. Sistem Kebakaran dalam Kapsul 

Pada sistem pemadam kebakaran didalam bangunan 

menggunakan beberapa cara, diantaranya adalah: 

A. Smoke Detector 

Smoke detector adalah alat pendeteksi adanya asap 

didalam kapsul. Alat ini diletakkan menempel pada plafon 

kapsul. 

  

Gambar 7. 31 Hydrant outdoor 
Sumber: www.comfire.ca 

Gambar 7. 32 Hydrant indoor 
Sumber: www.patigeni.com 

Gambar 7. 33 Smoke detector 
Sumber: Dokumen pribadi, 2018 
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B. Alat Pemadaman Api Ringan (APAR) 

Alat pemadam api yang tersedia didalam kapsul adalah 

APAR yang berisi 400 ml 

 

7.7.5. Sistem Elektrikal 

Sistem elektrikal pada bangunan memili 2 sumber yaitu dari 

PLN dan dari Genset jika sumber dari PLN padam. 

 

7.7.6. Sistem Transportasi Vertikal 

Sistem transportasi vertikal pada bangunan ini ada 2 yaitu 

transportasi vertikal antar lantai bangunan dan transportasi vertikal 

antar kapsul, diantaranya adalah: 

Gambar 7. 34 Fire extinguiher 
Sumber: Dokumen pribadi, 2018 

Bagan 7. 3 Sistem elektrikal 
Sumber: Analisis pribadi, 2018 
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A. Transportasi vertikal antar lantai bangunan 

1. Elevator 

Elevator adalah transportasi vertikal yang digunakan 

untuk mengakses dari satu lantai ke lantai lain. Elevator 

menggunakan daya listrik yang besar. 

 
2. Tangga 

Tangga adalah transportasi vertikal yang dilakukan 

secara manual atau berjalan. Tangga ini memiliki standar 

optrade maksimal 18 cm dan aantrade minimal 25 cm. 

B. Transportasi vertikal antar kapsul 

Pada transportasi vertikal antar kapsul menggunakan tangga 

monyet. Pemilihan tangga monyet ini dikarenakan tangga ini tidak 

Gambar 7. 35 elevator 
Sumber: www.graphicriver.net 

Gambar 7. 36 Tangga 
Sumber: www.rumahlia.com 
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memakan space yang cukup banyak. Untuk material dari tangga 

monyet ini menggunakan besi. 

 

7.7.7. Sistem Keamanan 

Sistem keamanan yang digunakan pada bangunan ini 

menggunakan kamera Closed Circuit Television (CCTV). CCTV 

adalah kamera pengawas yang terletak di sisi ruang yang digunakan 

untuk mengawasi gerak-gerik semua aktivitas. 

 

7.7.8. Sistem Penangkal Petir 

Sistem penangkal petir yang digunakan pada bangunan ini 

yaitu penangkal petir dengan sistem Thomas. Penangkal petir 

Gambar 7. 37 Tangga monyet 
Sumber: www.tandisolutions.com 

Gambar 7. 38 CCTV 
Sumber: www.cctvkits.co.uk 
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memiliki fungsi melindungi bangunan dari sambaran petir. Penangkal 

petir ini memiliki radius yang dapat dilindungi sebesar 150 m. 

 

7.8. Konsep Penghawaan 

A. Penghawaan dalam bangunan 

Pada perencanaan hotel kapsul ini semua ruang 

menggunakan penghawaan buatan. Penghawaan buatan ini 

menggunakan 2 sistem Air Conditioner (AC). Berikut ini adalah 

sistem AC yang digunakan: 

1. AC central 

Merupakan sistem pendingin ruangan yang diatur dari 

pusat sehingga ketika mesin sentral dihidupkan, semua ruang 

akan mendapatkan penghawaan udara. AC central ini terletak 

pada semua ruang kecuali unit kamar. Komponen yang 

digunakan pada AC central yaitu chiller, cooling tower, Air 

Handling Unit (AHU), Indoor Unit. 

Gambar 7. 39 Penangkal petir thomas 
Sumber: www.antipetir.co.id 
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2. AC Split 

Merupakan sistem pendingin ruangan konvensional yang 

sering digunakan oleh beberapa bangunan. Sistem pendingin 

ini diatur dalam setiap titik lokasi penempatan sesuai kebutuhan 

penghawaan. AC split ini terletak di setiap unit kamar. 

Komponen yang digunakan pada AC split  yaitu outdoor unit 

dan indoor unit. 

 

 

Gambar 7. 42 Air cooled chiller 
Sumber : www.cormsquare.com 

Gambar 7. 43 Indoor unit 
Sumber : www.cormsquare.com 

Gambar 7. 40 AHU  
Sumber : www.cormsquare.com 

Gambar 7. 41 Cooling tower  
Sumber : www.cormsquare.com 

Gambar 7. 44 AC split Indoor Unit 
Sumber : www.electronic-city.com 

Gambar 7. 45 AC split outdoor unit 
Sumber : www.electronic-city.com 
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B. Penghawaan dalam kapsul 

Penghawaan dalam kapsul menggunakan suhu yang berada 

di dalam ruangan kamar. Cara memasukkan penghawaan ke 

dalam kapsul dengan menggunakan exhaust fan untuk 

menghisap udara luar masuk ke dalam kapsul. 

 

  

Gambar 7. 46 Exhaust fan 
Sumber : www.Indiamart.com 


