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BAB V  

KAJIAN TEORITIK 

 

5.1 Klasifikasi Hotel 

5.1.1 Jenis Hotel Menurut Kedatangan Tamu 

Jenis hotel berdasarkan kedatangan tamu menurut (Marlina, 

2007) adalah sebagai berikut : 

A. Business Hotel 

Merupakan hotel yang dirancang untuk mengakomodasi 

tamu yang bertujuan bisnis. Pada perancangan hotel 

seperti ini, mengetahui karakter konsumen merupakan 

awal perencanaan yang tepat. Secara umum pebisnis 

mempunyai karakter sangat efisien. Bagi kalangan ini, 

kuslitas interaksi bisnis merupakan perhatian utama, jauh 

lebih penting dari kuantitasnya. Interaksi yang dilakukan 

diluar hotel akan menuntut tamu untuk banyak beraktivitas 

di luar hotel sehingga tamu memanfaatkan fasilitas hotel 

dalam waktu sangat singkat, misalnya sekedar 

beristirahat. Interaksi di dalam lingkungan hotel menuntut 

disediakannya ruang–ruang yang nyaman dengan 

privatisasi tinggi yang dapat mendukung proses 

pembentukan ralsi bisnis. Kegiatan semacam ini dapat 

saja dilakukan sambil makan malam, minum kopi, 

berolahraga, ataupun berbagai kegiatan santai yang lain. 

B. Pleasure Hotel 

Merupakan hotel yang sebagian besar fasilitasnya 

ditujukan untuk memfasiiltasi tamu yang bertujuaan 

berekreasi. Sebagai sebuah failitas pendukung aktivitas 

rekreasi, hotel semacam ini perlu dilengkapi berbagai 

fasilitas bersantai dan relaksasi. Kegiatan ini dapat 

dilakukan secara indoor (di dalam ruangan) maupun 

outdoor (di luar ruangan). 
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C. Country Hotel 

Merupakan hotel khusu bagi tamu antarnegara. Pemilihan 

lokasi untuk hotel semacam ini biasanya dipengaruhi 

perimbangan-pertimbangan khusus, misalnya masalah 

keamanan tamu. Kadang-kandang lokasi hotel ini 

dipilihkan di area pusat kota  agar dekat dengan pusat 

pemerintahan suatu negara, atau justru ditempatkan jauh 

dari pusat kota tetapi memiliki nilai leih pada lokasinya, 

misalnya pemandangan di sekitar lokasi yang indah 

sehingga tamu kerhormatanyang menginap di hotel 

tersebut dapat beristirahat dengan nyaman. 

Pada jenis hotel semacam ini sangat dimungkinkan 

banyak terjadi pertemuan ataupun interaksi sosial dengan 

privasi tinggi. Oleh karenanya, fasilitas standar ruang-

ruang pertemuan, ruang jamuan makan, dan ruang tamu 

khusu perlu dipertimbangkan pengadaannya. Layout 

ruang-ruang dalam bangunan merupakan satu hal yang 

perlu mendapat perhatian khusus, dengan zoning yang 

jelas, terutama pengaturan hubundan antara ruang-ruang 

publik dan ruang-ruang privat. 

D. Sport Hotel 

Merupakan hotel yang fasilitasnya ditujukan terutama 

untuk melayani tamu yang bertujuan untuk berolah raga. 

Fasilitas pada hotel jenis ini sedikit banyak mirip denga 

pleasure hotel, tetapi proporsi fasilitas olah raganya lebih 

besar. Selain itu, fasilitas olahraga yang diadakan tisak 

hanya merupakan olah raga rekreasi tetapi lebih banyak 

yang diarahkan pada olahraga presatasi. 

5.1.2 Jenis Hotel Menurut Lokasi 

Jenis hotel berdasarkan lokasinya menurut (Marlina, 2007) 

adalah sebagai berikut : 
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A. City Hotel 

Hotel yang terletak di pusat kota dan bisa menampung 

tamu yang bertujuan bisnis atau dinas. Letak hotel ini tidak 

selalu berada dipusat kota, tetapi menyebar diseluruh 

kota. Oleh karena konsumen sasarannya adalah tamu 

pebisnis atau urusan dinas, lokasi yang dipilih sebaiknya 

mendekati kantor-kantor atau area bisnis yang terdapat di 

kota tersebut. 

B. Down Town Hotel 

Hotel yang berlokasi di dekat pusat perdagangan dan 

perbelanjaan. Hotel ini sering menjadi sasaran tamu yang 

ingin berwisata belanja ataupun menjalin relasi dagang. 

Oleh karena letaknya di sekitar area komersial dalam 

suatu kota, penampilan hotel ini cenderung mewah dan 

megah, sesuai dengan image aktivitas di sekitarnya. Tidak 

jarang hotel ini dibangun menyatu dengan suatu fasilitas 

perbelanjaan agar dapat saling memberikan keuntungan 

satu dengan lainnya. 

C. Suburban Hotel/ Motel 

Hotel yang berlokasi di pinggir kota. Hotel ini sering 

menjadi transit hotel bagi tamu yang menginap dengan 

waktu pendek dengan waktu pendek dan fasilitas transit 

masyarakat yang sedang dalam perjalanan. Daerah 

pinggiran kota biasanya merupakan daerah yang kurang 

berkembang atau perkembanggannya relatif lambat 

(dibandingkan dengan area pusat kota khususnya) 

sehingga lokasi hotel ini dapat dikatakan kurang 

berpotensi untuk dikembangkan menjadi jenis hotel lain. 

Namun, pada golongan masyarakat tertentu dengan 

itensitas mobile yang tinggi, hotel semacam ini menjadi 

pilihan untuk transit dengan pertimbangan efisiensi waktu. 
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D. Resort Hotel 

Merupakan hotel yang dibangun di tempat-tempat wisata. 

Tujuan pembangunan hotel semacam ini tentunya adalah 

sebagai fasilitas akomodasi dari suatu aktivitas wisata. 

Resort hotel memiliki karakteristik yang membedakannya 

dengan jenis hotel yang lain, yaitu : 

1. Segmen Pasar 

Resort hotel meruapakan suatu fasilitas akomodasi 

didaerah wisata. Saranan pengunjung resort hotel 

adalah wisatawan yang bertujuan untuk berlibur, 

bersenang-senang, mengisi waktu luang, dan 

melupakan rutinitas kerja sehari-hari yang 

membosankan, sehingga rancangan sebuah resort 

perlu dilengkapi dengan berbagai fasilitas yang 

memungkinkan konsumen untuk bersenang-senang, 

refreshing, dan mendapatkan hiburan. 

2. Lokasi 

Umumnya resort hotel berlokasi di tempat-tempat 

yang mempunyai potensi wisata yang baik, misalnya 

tempat-tampet dengan pemandangan alam yang 

indah seperti pantai, pegunungan, tepi sungai, tepi 

danau, ataupun tempat-tempat khususyang tidak 

dirusak oleh keramaian kota, lalu lintas yang padat 

dan bising, serta polusi udara, meskipun ada juga 

resort jenis tertentu yang justru memanfaatkan 

keraimaian kota sebagai daya tariknya. 

Sebagai sebuah bangunan yang terletak dilokasi 

dengan potensi alam yang menarik, rancangan resort 

hotel sebaiknya didahului dengan analisis potensi site 

dan lingkungan dengan teliti. Bangunan yang 

dibangun di daerah dengan potensi topografi yang 

menonjol perlu dirancang dengan strategi yang tepat 
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agar semakin menonjolkan potensi tersebut, misalnya 

dengan sistim split level dalam bangunan atau dengan 

sistem konstruksi panggung untuk menopang 

bangunan. 

3. Fasilitas 

Secara umum fasilitas yang disediakan pada resort 

terdiri dari 2 kategori utama, yaitu: 

a) Fasilitas Umum, yaitu penyediaan kebutuhan 

umum seperti akomodasi, pelayanan, hiburan, 

relaksasi. Semua tipe resort menyediakan fasilitas 

ini. 

b) Fasilitas tambahan, yang disediakan pada lokasi 

khusus dengan memanfaatkan kekayaan alam 

yang ada pada tapak dan sekitarnya untuk 

kegiatan rekreasi yang lebih spesifik dan dapat 

menggambarkan kealamian resort. contoh fasilitas 

ini adalah kondisi fisik di tepi laut, yaitu pasir 

pantai dan sinar matahari dimanfaatkan untuk 

berjemur atau bermain voli pantai. Lautnya yang 

luas dimanfaatkan untuk berenang, selancar, dan 

menyelam. 

4. Arsitektur dan Suasana 

a) Beach Resort Hotel 

Resort hotel ini terletak didaerah pantai, 

mengutamakan potensi alam pantai dan laut 

sebagai daya tariknya. Pemandangan yang lepas 

ke arah laut, keindahan pantai dan fasilitas 

olahraga air sering kali dimanfaatkan sebagai 

pertimbangan utama perancangan bangunan. 

b) Marina Resort Hotel 

Resort hotel ini terletak dikawasan marina 

(pelabuhan laut). Oleh karena terletak dikawasan 
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marina, rancangan resort ini memanfaatkan 

potensi utama kawasan tersebut sebagai kawasan 

perairan. Biasannya respons rancangan resort ini 

diwujudkan dengan melengkapi resort dengan 

fasilitas dermaga serta menguntamakan 

penyediaan fasilitas yang berhubungan dengan 

aktivitas olahraga air dan kegiatan yang harus 

berhubungan dengan air. 

c) Mountain Resort Hotel 

Resort hotel ini terletak didaerah pegunungan. 

Pemandangan daearah pegunungan yang indah 

merupakan kekuatan lokasi yang dimanfaatkan 

sebagai ciri rancangan resort ini. Fasilitas yang 

disediakan lebih ditekankan pada hal-hal yang 

berkaitan dengan lingkungan alam dan rekreasi 

yang bersifat kultural dan natural seperti mendaki 

gunung, hiking, dan aktivitas lainnya. 

d) Health Resort and Spa 

Resort hotel ini dibangun di daerah-daerah 

dengan potensi alam yang dapat dimanfaatkan 

sebagai sarana penyehatan, misalnya melalui 

aktivitas spa. Rancangan resort semacam ini 

dilengkapi dengan fasilitas untuk pemulihan 

jasmani, rohani, maupun mental serta kegiatan 

yang berhubungan dengan kebugaran. 

e) Rural Resort and Country Hotels 

Pergeseran tren pariwisata dewasa ini yang 

mengarah kepada aktivitas wisata yang dilakukan 

di daerah-daerah yang masih alami dengan 

potensi alam yang menarik membuka peluang 

dibangunnya resort jenis ini. Rural Resort and 

Country Hotel adalah resort hotel yang dibangun 
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didaerah pedesaan, jauh dari area bisnis dan 

keramaian. 

f) Themed Resort 

Resort hotel ini dirancang dengan tema tertentu, 

menawarkan atraksi yang spesial sebagai daya 

tariknya. 

g) Condominium, time share, and resedential 

development 

Resort hotel mempunyai strategi pemasaran yang 

menarik. Sebagian dari kamar resort ini 

ditawarkan untuk disewa selama periode waktu 

yang telah ditentukan dalam kontrak, biasannya 

dalam jangka panjang. 

h) All-suites hotels 

Resort jenis ini tergolong resort mewah di mana 

semua kamar yang disewakan dalam hotel 

tersebut tergolong dalam kelas suites. 

i) Sight-seeing Resort Hotel 

Resort hotel ini terletak didaerah yang mempunyai 

potensi khusus atau tempat-tempat menarik 

seperti pusat perbelanjaan, kawasan bersejarah, 

tempat hiburan, dan sebagainya. 

5.1.3  Ruang-ruang pada Hotel 

Berdasarkan persyaratan fungsionalnya, bangunan hotel 

dapat dibagi menjadi beberapa zona dengan karakter dan 

tuntutan struktural yang berbeda dalam buku Hotel Planning 

and Design karya Rutes, W. & Penner, R, 1992 sebagai 

berikut :  

A. Area publik (ruang pertemuan, ruang konferensi, dan 

lain) memiliki tuntutan sebagai berikut :  
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1. Menggunakan struktur bentang lebar, ruang terbuka, 

dan langit-langit yang tinggi untuk memberikan 

keleluasaan pengaturan layout dalam ruang 

2. Interior ruang harus bersifat fleksible, yang dirancang 

khusu sesuai dengan image hotel 

3. Berada pada dekat jalan atau kemudahan dalam 

pencapaian, kontrol dan penyelamatan. 

B. Ruang-ruang Tamu 

Selain area publik yang dirancang untuk mewadahi 

event-event insidentil, pada sebuah hotel perlu adanya 

sebuah ruang tamu yang dapat difungsikan untuk 

menemui pengeunjung yang ingin menemui tamu hotel. 

Karakter ruang untuk memenuhi kebutuhan diatas 

sebagai berikut :  

1. Ruang-ruang kecil, dapat dirancang dengan privasi 

tinggi ataupun rendah dengan rancangan modular 

tinggi. 

2. Penempatan ruang-ruang dikelompokan disekitar 

saluran-saluran 

3. Pemanfaatan dinding luar maksimal untuk cahaya 

alami dan view 

C. Area layanan 

Merupakan area yang diakses oleh staf hotel yang 

difungsikan untuk menyiapkan layanan bagi tamu hotel. 

Area ini mempunyai karakter sebagi berikut :  

1. Peletakannya dirancang untuk memudahkan 

pencapaian ke seluruh bagian hotel sehingga 

layanan dapat dilakukan dengan efektif dan efisien 

2. Jalur sirkulasi pada beberapa bagian perlu 

disediakan khusus agar dibedakan dengan jalur 

sirkulasi tamu. 
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3. Area ini lazimnya ditempatkan pada level basement 

atau atap agar tidak mengurangi area sewa terlalu 

banyak 

Menurut Time Sarver Standart, ruang-ruang dalam 

hotel dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu  bagian depan 

(front of the house) dan bagian belakang (back of the 

house), peraturan fungsinya sebagai berikut :  

1. Back of the house, fasilitas yang terdapat di 

dalamnya berupa sebagai berikut :  

a) Fasilitas laundry 

Luasan ruang laundry bergantung pada aktivitas 

yang ada di dalamnya. Untuk hotel berbintang, 

laundry memiliki ruang yang luas dan berfungsi 

sebgai tempat untuk mencuci, mengeringkan, 

seterika dan mesin press yang digunakan untuk 

melayani tamu dan juga karyawan. (Rutes, W. & 

Penner, R, 1992) 

b) Housekeeping Department 

Ruang ini mempunyai berbagai fungsi yang 

meliputi ruang kepala department dan ruang 

asisten. Selain itu juga digunakan sebagai gudang 

untuk menyimpan peralatan. 

c) Servis makanan dan sayuran 

Aktivitas ini tidak memerlukan ruang yang luas 

sebab makan dan sayuran selalu berjalan dan 

tidak bertahan lama ditempat tersebut. apabila 

terdapat perbedaan ketinggian lantai, diperlukan 

ramp yang berfungsi untuk memudahkan 

pembersihan dengan air dan memudahkan 

perpindahan makanan dengan kereta dorong. 
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d) Ruang Mekanikal 

Ruang ini berisikan peralatan untuk heating dan 

cooling yang berupa tangki dan  pompa untuk 

menjaga sistem operasi mekanikal secara 

keseluruhan 

2. Front of the house, fasilitas yang terdapat di 

dalamnya berupa sebagai berikut :  

a) Ruang regristasi tamu  

Penempatan ruang regristasi harus terlihat oleh 

pengunjung atau tamu agar mudah untuk ditemui 

makan harus berada di lobby. Dalam area 

tersebut juga dipasang alat pengontrol yang 

bekerja secara elektrik untuk membantu tamu 

yang akan check in dan check out. 

b) Servis penyimpanan kunci 

Pada hotel berbintang, area penyimpanan kunci 

kamar dan area penerima ditempat terpisah. 

c) Kasir 

Penempatan kasir berhadapan dengan 

regristration desk, untuk hotel berbintang yang 

memili beberapa restoran dan fasilitas komersial 

lainnya perlu dilakukan peraturan khusus. 

d) Ruang administrasi  

Peraturan ruang administrasi berhubungan 

langsung lobby. Untuk hotel berbintang, terdapat 

ruang manajer administrasi beserta asistennya. 

e) Lobby 

Lobby merupakan ruang yang cukup luas yang 

terletak di dekat front office. Ruangan ini 

dilengkapi dengan tempat duduk-duduk yang 

terpisah, yang disediakan bagi tamu untuk 
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beristirahat dan bersantai sambil membaca atau 

menonton televisi. 

f) Fasilitas transportasi vertikal mekanik (elevator) 

Untuk menambah kenyamanan konsumen, 

sebuah hotel yang berupa bangunan bertingkat 

harus dilengkapi dengan alat transportasi verktikal 

mekanik yang berupa lift. 

g) Guest Room 

Dalam menentukan kenyamanan rancangan guest 

room, pertimbangan pertamai terletak pada 

ukuran ruang. Panjang dan lebar ruang di 

tentukan oleh furnitur yang mengisi ruangan 

tersebut dan tingkat kemewahan suatu hotel. 

Guest room yang paling umu terdapat dalam 

suatu hotel adalah twin bed room, single bed 

room, dan suite room. Sebagai sebuah fasilitas 

komersial, kenyamanan merupakan aspek penting 

yang sangat berkaitan dengan tinggi rendahnya 

angka berkunjung pada hotel tersebut. 

5.1.4 Klasifikasi Kamar Hotel 

A. Standart Room 

Adalah jenis kamar yang harganya paling murah di suatu 

hotel karena fasilitas yang tersedia di dalam kamar 

tersebut berlaku umum di semua hotel. Perlengkapan 

standar dalam suatu hotel biasanya adalah sebagai 

berikut : 

1. Kamar tidur dilengkapi dengan fasilitas : tempat tidur 

spring bed, lembut dan tidak perlu dijemur. 

2. Meja malam yang diletakkan disalah satu sisi tempat 

tidur. Meja tersebut dimanfaatkan untuk pemasangan 

tombol-tombol seperti lampu, AC, TV, dan radio 

3. Meja lampu malam 
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4. Telepon 

5. Alamari pakaian 

6. Rak barang yang biasanya untuk menaruh koper. 

7. Meja tulis 

8. Meja hias, kursi minum, meja kursi serambi, cermin 

tembok, keranjang sampah, gorden tipis dan tebal. 

B. Deluxe Room 

Adalah jenis kamar dengan fasilitas yang lebih baik dari 

kamar standar, misalnya dengan ukuran kamar yang lebih 

besar dan tambahan fasilitas lain seperti televisi, lemari 

es, dan lain-lain. 

C. President Deluxe Suite Room 

Adalah jenis kamar yang paling mahal dalam suatu hotel. 

Kamar ini merupakan kebanggaan dari suatu hotel yang 

memberikan cirik khas dan biasanya hanya ada satu pada 

suatu hotel. Fasilitas pada kamar ini lebih lengkap 

dibandingkan dengan deluxe room, misalnya merja kursi 

baca, sofa untuk bersantai, meja kursi tamu, kamar mandi 

yang lebih luas dan lebih mewah, serta ukuran kamar 

yang lebih luas. 

5.1.5 Konfigurasi Ruang-ruang Tidur 

Menurut buku Hotel Planning and Design karya Walter. A. 

Rutes menjelaskan beberapa macam tata ruang kamar hotel 

di antaranya  

A. Single-loaded Slab 

Jumlah ruang 12-30 kamar, dengan dimensi panjang 

10 m. Luas kamar 65% terhadap sirkulasi dan luas 

koridor 7,5m2  

 

Gambar 5. 1 Single-load slab 
Sumber : buku Hotel Planning and Design 
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B. Double-loaded Slab 

Jumlah ruang 16-40 kamar, dengan dimensi panjang 

18 m, luas kamar 70% terhadap sirkulasi dan luas 

koridor 4,2 m2 

 

Gambar 5. 2 double-load slab 
Sumber : buku Hotel Planning and Design 

C. Offset slab 

Jumlah ruang kamar 24-40 kamar, dengan dimensi 

panjang 24 m, luas kamar 72% terhadap sirkulasi 

dan luas koridor 4,6 m2  

 

Gambar 5. 3 Offset slab 
Sumber : buku hotel planning and design 

D. Rectangular Tower 

Jumlah ruang  16-24 kamar, dengan dimensi 34 x 34 

m2 , luas kamar 65% terhadap sirkulasi dan luas 

koridor 5,6 m2. 

 

Gambar 5. 4 Rectangular tower 
Sumber : buku hotel planning and design 
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E. Circular Tower 

Jumlah ruang 16-24 kamar, dimensi 27-40 m2, luas 

kamar 67% terhadap sirkulasi dan luas koridor 4,2 – 

6 m2 

 

Gambar 5. 5 Circular tower 
Sumber : buku hotel planning and design 

 

F. Jumlah ruang variasi dari 24 kamar, dengan dimensi 27 

m, luas kamar 62% terhadap sirkulasi dan luas koridor 8,8 

m2. 

 

Gambar 5. 6 Triangular Tower 
Sumber : buku hotel planning and design 

 

5.1.6 Klasifikasi Hotel Berbintang 

Menurut Surat Keputusan Menteri Pariwisata, Pos dan 

Telekomunikasi No.KM37/ PW.340/ MPPT-86 hotel dengan 

klasifikasi bintang 4 memiiki standar sebagai berikut: 

 

 



99 
 

A. Hotel Bintang 3 

1. Memiliki jumlah kamar minimum 30 dan sudah 

termasuk minimal 3 suite room 48 m². 

2. Memiliki ukuran kamar minimal termasuk dengan 

kamar mandi dalam, ukuran 22 m² untuk single dan 26 

m² untuk kamar double. 

3. Terdapat ruang publik 3 m² x jumlah kamar tidur, 

terdiri dari lobby, ruang makan minimal 75 m² dan bar. 

4. Memilii akomodasi penitipan barang, postal service, 

penukaran uang asing dan jasa antar jemput tamu. 

5. Terdapat sarana rekreasi dan tempat olahraga seperti 

fitness center, kolam renang serta tempat SPA. 

B. Hotel Berbintang 4 

1. Memiliki jumlah kamar minimum 50 kamar dan sudah 

termasuk minimal 3 suite room dengan 48m² 

2. Memiiki ukuran kamar minimal termasuk kamar mandi 

dalam, ukuran 24m² untuk kamar single dan 28m² 

untuk kamar double 

3. Terdapat ruang publik 3m² x jumlah kamar tidur, terdiri 

dari lobby, ruang makan minimal 100m² dan bar 

minimal luasan 45 m² 

4. Memiliki akomodasi berupa penitipan barang, postal 

service, penukaran uang asing serta jasa antar jemput 

tamu. 

5. Memiliki fasilitas tambahan berupa fasilitas laundry, 

olahraga, sauna, minimarket, kantor biro perjalanan, 

banguet hall da maskapai perjalanan 

6. Terdapat sarana rekreasi dan tempat olahraga seperti 

fitness center, kolam renang serta SPA. 

C. Hotel Bintang 5 

1. Memiliki jumlah kamar minimum 100 kamar dan sudah 

termasuk minimal 4 suite room dengan 58 m². 
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2. Memiliki ukuran kamar minimal termasuk dengan 

kamar mandi dalam, ukuran 28 m² untuk kamar single 

dan 54 m² untuk kamar double. 

3. Memiliki ruang publik 3 m² x jumlah kamar tidur, terdiri 

dari lobby, ruang makan minimal 135 m² dan bar 

minimal luasan 75 m² 

4. Memiliki akomodasi berupa penitipan barang, postal 

service, penukaran uang asing dan jasa antar jemput 

tamu. 

5. Memiliki fasilitas tambahan berupa laundry, fasilitas 

olahraga, sauna, minimarket, kantor biro perjalanan, 

banquet hall dan maskapai perjalanan. 

6. Terdapat sarana rekreasi dan tempat olahraga seperti 

fitness center, kolam renang serta tempat SPA. 

5.2 Lahan Lerengan 

5.2.1 Type Bangunan pada Lahan Lerengan 

(Frick, 2002) Berkaitan dengan pembangunan di lerengan 

perlu dijelaskan dua istilah yang sering disalahgunakan, yaitu: 

Split-level berarti bangunan yang karena topografi tanah 

merupakan lerengan landai, maka memiliki dua lantai yaitu di 

bagian bawah dan di bagian atas lerengan, biasanya dengan 

beda tinggi setengah tingkat. Sengkedan (terraced) 

merupakan bangunan yang karena topografi merupakan 

lerengan yang agak terjal, maka memiliki susunan tingkat 

bangunan yang sesuai garis kontur, dengan beda tinggi selalu 

satu tingkat. 
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Gambar 5. 7 Rumah Split Level dan Sengkedan 
Sumber: Membangun dan Menghuni Rumah di Lerengan 

Perencanaan bangunan sengkedan dan rumah split level yang 

sehat dan baik merupakan hasil pertimbangan dan penilaian 

alternative dari segi konstruksi (struktur, konstruksi, dan bahan 

bangunan), dan dai segi penggunaan (keamanan, kesehatan, 

ekonomi, kebutuhan ruang, dan sebagainya). 

5.2.2 Pemilihan Struktur dan Pondasi yang Tepat Pada Lahan 

Lerengan 

 
Gambar 5. 8 Perbedaan Struktur Bangunan di Lerengan dan Dataran 

Sumber: Membangun dan Menghuni Rumah di Lerengan 

 

Untuk membangun rumah di lerengan gunung dapat 

menggabungkan penggolongan rumah secara fenomenologis 

dengan organisasi ruang, lingkungan alam (dalam hal ini 
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terutama topografi) sesuai dengan struktur bangunan yang 

dipilih. Perbedaan fondasi pada tapak bangunan datar dan 

tapak bangunan berlereng di uraikan dalam table sebelumnya. 

Hubungan antara tanah dan gedung di tentukan oleh cara 

penyaluran beban gedung ke tanah sebagai pertemuan 

bangunan dengan topografi tanah. Menurut cara penggunaan 

struktur gedung dan topografi akan mengakibatkan keadaan 

yang berbeda, apabila dilihat dari segi struktur maupun 

pembentukan rumah. Dari berbagai struktur bangunan yang 

telah dibicarakan (struktur massif, pelat dinding sejajar, 

rangka) dapat diamati perubahan pad tiga keadaan lerengan 

gunung yang akan mewujudkan ketergantungan antara 

gedung dan topografi setempat. 

 

Gambar 5. 9 Struktur Bangunan di Lerengan 
Sumber: Membangun dan Menghuni Rumah di Lerengan. 

Penyelesaian dengan system cut and fill seharusnya dihindari 

sejauh mungkin. Tidak hanya dapat mengakibatkan tanah 

longsor, tetapi juga merusak topografi alam tapak tersebut. 

Para perencana bertanggung jawab penuh terhadap 

pelestarian lingkungan alam. Rumah yang direncanakan untuk 

lahan datar tidak diperbolehkan dilekatkan pada lerengan. 

Sistem cut and fill merupakan perkosaan alami. 
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5.3 Bambu 

5.3.1 Macam Jenis Bambu 

A. Bambu Petung 

Jarak antar ruas 40 – 60 cm dengan diameter 20 – 30 cm. 

Panjang batang mencapai 20 m. bambu petung tidak 

terlalu liat tapi kuat. Jenis bambu ini digunakan untuk 

memasang pondasi dan tiang rumah. 

 
Gambar 5. 10 Bambu Petung 

Sumber : Google, Oktober 2017 

B. Bambu Duri/ Ori 

Jarak antar ruas 20 – 40 cm dengan diameter 15 – 18 cm. 

Bambu ori memiliki kulit halus dan licin, juga kuat dan 

besar seperti bambu petung. Jenis bambu ini digunakan 

untuk pelapis lantai/ parket, pagar, dan kontruki atap. 

 

Gambar 5. 11 Bambu Ori 
Sumber : Google, Oktober 2017 

C. Bambu Tutul 

Panjang bata ± 15 m dengan jarak antar ruas 30 – 35. 

Diameter bambu tutul 4 – 7 cm, berwarna hijau dan 

bergaris – garis kuning saat masih muda. Saat dewasa 

muncul warna coklat bertutul – tutul. Jenis bambu ini 

digunakan untuk bahan dinding. 
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Gambar 5. 12 Bambu Tutul 
Sumber : Google, Oktober 2017 

D. Bambu Sembilang 

Tinggi bambu sembilang ini 30 m dengan diameter 18 -25 

cm. Jarak antar ruas 25 – 30 cm, tebal dinding batang 2.5 

cm. Bambu sembilang ini memiliki warna hijau keabu – 

abuan, jenis bambu ini digunakan untuk bahan kontruksi. 

 

Gambar 5. 13 Bambu Sembilang 
Sumber : Google, Oktober 2017 

5.3.2 Pengawetan Bambu 

A. VSD (Vertical Soak Diffusion) 

Merupakan sistem pengawetan bambu dengan 

memanfaatkan gravitasi bumi sebagai tekanan. Sistem ini 

sangat efisien dan mudah dalam penerapannya, karena 

tidak memerlukan banyak peralatan dan bahan. Dalam 

penerapannya, jika menggunakan sistem ini dalam jumlah 

sedang ataupun besar akan sangat menguntungkan. 

Prinsip dasar sistem pengawetan ini adalah, memasukkan 

larutan Borax Boric Acid kedalam buluh-buluh bambu. 
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Sebelumnya buluh-buluh bambu tersebut dilubangi 

sepanjang bambu tersebut, sehingga membentuk seperti 

tabung penampung larutan. Setelah larutan tersebut 

dimasukan selama 2 minggu maka larutan tersebut akan 

berlahan-lahan keluar dari pori-pori bambu. Untuk 

mengeluarkan keseluruhan larutan, ujung terbawah 

bambu dilubangi menggunakan bor atau besi 

angkur.(Sumber : sahabatbambu.com) 

B. Metode Tangka Terbuka 

Batang direndam dalam larutan pengawet selama 

beberapa hari. Bambu yang dibelah lebih cepat proses 

perendamannya daripada batang utuh. Konsentrasi 

larutan pengawet untuk bambu yang baru saja dipotong 

lebih tinggi daripada bambu yang telah diangin – anginkan 

sampai kering. Lama perendaman batang tergantung dari 

jenis larutan pengawet, jenis bambu dan konsisi batang. 

Pengelupasan kulit luar dapat mempercepat proses 

penetrasi larutan pengawet. 

5.3.3 Sambungan Bambu 

A. Sambungan Balok dan Kolom 

Sambungan balok dan kolom tanpa pasak 

 

Gambar 5. 14 Sambungan Balok dan Kolom 
Sumber : Buku Konstruksi Bambu untuk Bangunan (hal 38) 
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Sambungan balok dan kolom dengan pasak 

 

Gambar 5. 15 Sambungan Kolom dan Balok dengan Pasak 
Sumber : Buku Konstruksi Bambu untuk Bangunan (hal 40) 

B. Sambungan Horizontal dan Sudut 

 

Gambar 5. 16 Sambungan Horizontal dan Sudut 
Sumber : Buku Konstruksi Bambu untuk Bangunan (hal 41) 

C. Sambungan Rakit 

 

Gambar 5. 17 Sambungan Rakit 
Sumber : Buku Konstruksi Bambu untuk Bangunan (hal 42) 
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D. Sambungan Memanjang 

 

Gambar 5. 18 Sambungan Memanjang 
Sumber : Buku Konstruksi Bambu untuk Bangunan (hal 43) 

5.3.4 Membengkokan Bambu 

Desain bangunan dan kerajinan yang menggunakan material 

bambu tidak selalu membutuhkan batang yang lurus. Bagian – 

bagian lengkung seperti atap membutuhkan bambu yang 

dibengkokkan sedemikian rupa. 

Batang bambu yang akan dibengkokkan sebaiknya berupa 

batang yang baru saja ditebang. Batang bambu yang terlanjur 

kering, sulit untuk dibengkokkan. Perbaikkan sudut bengkok 

pada batang bambu dilakukan dengan cara dipotong baik 

bambu utuh maupun bambu yang telah dibelah. 

Ada beberapa cara membengkokkan bambu, diantaranya : 

A. Membengkokkan bambu menggunakan pisau 

Langkah-langkah pembengkokkan sebagai berikut : 

1. Potong-potong bambu bentuk V tepat dibawah buku 

batang. Potongan yang dangkal menghasilkan sudut 
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lengkungan kecil. Potongan yang dalam mengasilkan 

sudut lengkungan yang besar. Maksimal kedalaman 

potongan adalag 2/3 diameter batang 

 

Gambar 5. 19 Cara Membengkokan Bambu Menggunakan Pisau 
(Langkah A) 

Sumber : Buku Kontruksi Bambu untuk Bangunan (hal 31) 

2. Buatlah beberapa potongan disekitar buku batang 

untuk menghasilkan bentuk lingkaran. Potonga yang 

dibuat disekitar buku akan mengurangi bekas 

potongan. 

 

Gambar 5. 20 Cara Membengkokan Bambu Menggunakan Pisau 
(Langkah B) 

Sumber : Buku Kontruksi Bambu untuk Bangunan (hal 32) 

3. Bengkokkan batang bambu menurut bentuk yang 

diinginkan. Kencangkan dengan tali perekat. 

 

Gambar 5. 21 Cara Membengkokan Bambu Menggunakan Pisau 
(Langkah C) 

Sumber : Buku Kontruksi Bambu untuk Bangunan (hal 32) 
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B. Membengkokkan bambu menggunakan panas 

Panas yang digunakan akan membuat batang bambu 

berwarna gelap (coklat kopi).Panas melunakkan lignin dan 

pektin didalam batang bambu sehingga mudah 

dibengkokkan. 

Langkah-langkah pembengkokkan sebagai berikut : 

1. Bersihkan isi batang bambu dengan menggunakan 

batang baja. Batang baja digunakan untuk 

memcahkan buku batang. 

 

Gambar 5. 22 Cara Membengkokan Bambu Menggunakan Panas (Langkah 
A) 

Sumber : Buku Kontruksi Bambu untuk Bangunan (hal 33) 

2. Buatlah beberapa lubang pada buku-buku 

menggunakan bor. Lubang tersebut digunakan untuk 

mengeluarkan uap saat proses pemanasan. 

 

Gambar 5. 23 Cara Membengkokan Bambu Menggunakan Panas 
(Langkah B) 

Sumber : Buku Kontruksi Bambu untuk Bangunan (hal 33) 

3. Panaskan batang bambu mulai dari bagian yang 

paling tebal sampai bagian yang paling tipis. Suhu 

yang digunakan di atas titik didih. 
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Gambar 5. 24 Cara Membengkokan Bambu Menggunakan Panas 
(Langkah C) 

Sumber : Buku Kontruksi Bambu untuk Bangunan (hal 33) 

4. Bersihkan permukaan batang bambu dengan kain lap 

basah. Bengkokkan batang bambu untuk menguji 

fleksibilitasnya. 

 

Gambar 5. 25 Cara Membengkokan Bambu Menggunakan Panas 
(Langkah D) 

Sumber : Buku Kontruksi Bambu untuk Bangunan (hal 34) 

5. Sumbat salah satu ujung batang bambu dan isi 

dengan pasir halus. Ratakan pasir halus sampai ke 

dasar batang. Pasir halus menstabilkan bambu 

supaya dinding batangnya tidak mengalami tekanan 

yang berlebihan saat dibengkokkan. 

 

Gambar 5. 26 Cara Membengkokan Bambu Menggunakan Panas 
(Langkah E) 

Sumber : Buku Kontruksi Bambu untuk Bangunan (hal 34) 

6. Galilah lubang ditanah dengan kedalaman 6-8 inci dan 

diameter lubang sedikit lebih besar daripada diameter 

batang bambu. Peganglah batang kuat-kuat saat 

dibengkokkan. 
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Gambar 5. 27 Cara Membengkokan Bambu Menggunakan Panas 
(Langkah F) 

Sumber : Buku Kontruksi Bambu untuk Bangunan (hal 34) 

7. Mulailah proses pembakaran batang. Konsenstrasikan 

pada area yang akan dibengkokkan dan jagalah api 

tetap menyala. Lap batang dengan kain basah secara 

periodik untuk mencegah batang menjadi kering. 

Batang bambu yang kering akan menjadi getas dan 

mudah patah atau terbelah. 

Sambil dibakar, batang dibengkokkan. Ulangi langkah 

pembakaran ,pembengkokkan, dan pengelapan 

sampai didapat bentuk lengkung yang diinginkan. 

Semakin lama proses pembakaran, resiko batang 

bambu akan terbelah semakin kecil. Begitu pula 

sebaliknya. 

 

Gambar 5. 28 Cara Membengkokan Bambu Menggunakan Panas 
(Langkah G) 

Sumber : Buku Kontruksi Bambu untuk Bangunan (hal 35) 

(Agnes Dwin Yanthi Winoto, 2014, Buku Konstruksi 

Bambu untuk Bangunan, hal 28 - 35) 

5.4 Arsitektur Organik 

(John Fleming, Hugh Honour and Nikolaus Pevsner, 1999) dalam 

Penguin Dictionary of Architecture, mendiskripsikan bahwa ada dua 

pengertian arsitektur organik. Sebuah istilah yang diaplikasikan pada 
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bangunan atau bagian dari bangunan yang terorganisir berdasarkan 

analogi biologi atau mengingatkan pada bentuk natural. Yang kedua 

arsitektur organik adalah sebuah istilah yang digunakan oleh Frank 

Lloyd Wright, Hugo Haring dan arsitek lainnya untuk arsitektur yang 

secara visual dan lingkungan saling harmonis, terintegrasi dengan 

tapak, merefleksikan kepedulian arsitek terhadap proses dan bentuk 

alam yang diproduksnya. (Rashika, 2009) 

(Riley, 1994) Terdapat enam tahapan arsitektur organik menurut 

Frank Llyod Wright :  

A. Untuk mencapai kualitas ini diperlukan penyeleksian semua yang 

tidak perlu, termasuk dinding interior. Karena itu dia menulis, 

“sebuah bangunan harus memiliki ruangan sesedikit mungkin, 

bukaan harus diintegrasikan ke dalam struktur dan bentuk ( 

menjadi semacam ornamen alami ) detail dan dekorasi harus 

dikurangi; dan peralatan, perlengkapan, gambar, dan perabotan 

harus diintegrasikan ke dalam struktur. 

B. Prinsip kedua wright disebut sebagai gaya rumah yang beragam 

karena gaya orang–orang yang juga beragam. Ini 

memungkinkan ekspresi individualitas klien (meskipun melalui 

desain yang dikenali sebagai desain milik wright). Memiliki 

beberapa gaya juga menghindarkan pertanyaan tentang gaya 

bersejarah, yang telah menyibukkan para arsitek sepanjang 

abad kesembilan belas. Pada awal abab keduapuluh dan 

setelahnya, pertanyaan itu diperdebatkan. Jawabannya adalah 

untuk membangun gaya modern menyebabkan perdebatan 

bergeser dari pemilihan gaya arsitektur menjadi apa yang 

seharusnya di perkenalkan oleh arsitektur yaitu nilai–nilai kolektif 

masyarakat atau niai–nilai seorang seniman individual.  

C. Prinsip ketiga berkorelasi dengan sifat, topografi, dan arsitektur. 

Wright berkata: "Sebuah bangunan akan tampak tumbuh dengan 

mudah dari tapaknya dan dibentuk untuk menyelaraskan dengan 

lingkungannya". 
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D. Prinsip keempat Wright menyebutkan untuk mengambil warna 

bangunan dari alam dan menyesuaikannya agar menyatu 

dengan bahan bangunan. Wright menerapkan istilah 

conventionalization, sebuah metode mengabstraksikan bentuk 

ke esensinya, untuk mewarnai dan menanamkan bentuk sebagai 

sumber motif desain. 

E. Prinsip kelima disebutkan untuk menyatakan sifat material. Kayu 

harus terlihat seperti kayu, menunjukkan butiran dan warna 

alami, dengan variasi yang sama berlaku untuk batu bata, batu, 

dan plester. Wright menganggap bahan-bahan ini secara inheren 

"ramah dan indah". "Tersirat dalam konsep sifat material adalah 

gagasan struktur. Arsitektur modern yang jujur akan 

mengekspresikan sistem struktural dari beban dan penyokong 

bangunannya dapat dibaca dari sebuah gedung. 

F. Prinsip keenam wright menyerukan integritas spiritual dalam 

arsitektur. Dia percaya bangunan harus memiliki kualitas yang 

serupa dengan kualitas manusia dari ketulusan, kejujuran, dan 

keanggunannya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


