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BAB VII 

KONSEP DESAIN 

 

7.1 Konsep Ruang dan Tata Ruang 

Konsep tata bangunan pada horel resort ini adalah terpusat, yang 

menjadi pusat yaitu arah timur dimana arah timur adalah letak dari 

best view matahari terbit yang terdapat pada lokasi, sehingga 

diharapkan dari beberapa bangunan dapat menikmati best view yang 

ada. Sedangkan untuk penataan ruang terutama pada penginapan 

akan menggunakan penataan linear dengan menggunakan konsep 

koridor single loaded slab yang diharapkan dengan menggunakn 

penataan tersebut dapat mendukung konsep pencahayaan alami 

dan penghawaan alami.  

7.2 Konsep Keruangan 

Dalam konsep keruangan yang akan ditekankan adalah bagaimana 

ruang yang diciptakan akan membuat tamu dari hotel resort terasa 

nyaman dan dapat merasakan suasana alam yang masih alami di 

lokasi tersebut. 

Ruang yang pokok pada hotel resort adalah kamar. Konsep kamar 

yang ingin diwujudkan dalam hotel resort wisata alam Posong ini 

adalah suatu kamar yang memiliki rasa nyaman untuk tamu 

beristirahat serta bersantai dari kesibukan sehari hari dan ingin 

menciptakan kamar yang memiliki akses langsung untuk menikmati 

view alam yang memang menjadi keunggulan dari resort ini juga 

menjadi salah satu ciri khas dari resort ini. 

Untuk material yang ditekankan pada konsep keruangan yang ada 

pada hotel resort wisata alam Posong ini menggunakan material-

material alam yang dapat mendukung untuk menciptakan rasa atau 
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suasana alam yang ada disekitar hotel resort sehingga tamu bisa 

merasakan suasana luar ruang meskipun berada dalam ruangan. 

 

Gambar 7. 1 Konsep Ruang yang diciptakan 

Sumber : rumahunik.com & nandinibali.com 

Gambar diatas adalah preseden dalam pembentukan suasana ruang 

yang ingin diciptakan dalam hotel resort wisata alam Posong. Sesuai 

dengan konsep awal yang diinginkan yaitu suasana yang nyaman 

untuk beristirahat dan bersantai juga terdapat akses langsung untuk 

menikmati suasana alam yang terdapat pada lingkungan sekitar. 

7.3 Konsep Bentuk 

Konsep bentuk yang ingin diciptakan pada hotel resort wisata alam 

Posong dengan menggunakan penekanan dari arsitektur organik. 

Dari beberapa tahapan arsitektur organik ada bebrapa yang diambil 

menjadi konsep bentuk yang akan diciptakan pada hotel resort ini, 

yaitu sebuah bangunan akan tampak tumbuh mudah dari tapaknya 

dan dibentuk untuk menyelaraskan lingkungannya. Sebagai contoh 

perwujudan konsep tersebut adalah salah satu bangunan ciptaan 

dari Frank Llyod Wrights yaitu falling water yang terlihat menyatu 

dengan tapak yang ada. 
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Gambar 7. 2 Falling Water 
Sumber : frankllyodwrights.org 

Tidak hanya dengan arsitektur organik saja konsep bentuk dari hotel 

resort ini juga ingin menyelaraskan dengan lingkungan sekitar yang 

berupa perdesaan di Kab. Temanggung maka dari itu bentuk 

bangunan yang diciptakan akan menyelaraskan dengan bentuk 

perdesaan sekitar dan juga menggunakan bahan material alami yang 

menjadi potensi dari alam sekitar. Sebagai contoh bentuk yang ingin 

diwujudkan yaitu dari ciptaan arsitek terkenal Indonesia yaitu pak 

Budi Pradono dengan karyanya yaitu Dancing Mountain House yang 

berada di area perdesaan di kota Salatiga dan menggunakan 

material alami bambu yang menjadi potensi alam yang ada. 

 

Gambar 7. 3 Dancing Mountain House 
Sumber : dok. Pribadi Oktober 2017 

 

Gambar 7. 4 Atap Dancing Mountain House 
Sumber : dok. Pribadi Oktober 2017 
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Dan juga salah satu karya dari arsitek Indonesia juga yaitu bapak 

Oky Kusprianto dengan karnyaya resort Dusun Bambu yang berada 

di Lembang kab. Bandung. 

 

Gambar 7. 5 Resort Dusun Bambu 
Sumber : Studio APTA 

7.4 Konsep Pelingkup 

Pada konsep pelingkup pada perancanaan Hotel Resort di Kawasan 

Wisata Alam Posong terdiri dari pelingkup eksterior dan interior. 

Pada pelingkup eksterior berupa penutup atap dan dinding 

sedangkan pada interior terdiri dari penutup lantai, penutup plafon, 

dan  material untuk bukaan pada ruangan. Berikut konsep yang akan 

digunakan 

7.4.1 Penutup Atap 

A. Alang-Alang Sintetis (Palmex) 

 

Gambar 7. 6 Alang-Alang Sintetis 
Sumber : Palmex-indonesia.com 

Pemilihan atap alang-alang sintetis karena ingin 

menciptakan susasana alami pada hotel resort di kawasan 

wisata alam Posong dan alang-alang sintetis memiliki 

daya tahan bakar lebih kuat dari pada alang-alang yang 

asli. 
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7.4.2 Pelingkup Dinding 

A. Bata Ekspose 

 

Gambar 7. 7 Bata Ekspose 
Sumber : Dok. Pribadi Oktober 2017 

Pemilihan bata ekspose karena ingin menciptakan 

suasana yang alami dan juga sesuai dengan tema dari 

arsitektur organik yaitu kejujuran material. Tetapi dalam 

pemasangannya memerlukan ketelitian agar bata ekspose 

terlihat rai sehingga memeliki nilai estetika yang baik. 

B. Dinding Bambu 

 

Gambar 7. 8 Dinding Bambu 
Sumber : Dok. Pribadi Oktober 2017 

Pemilihan dinding bambu pada perancangan hotel resort 

di kawasan wisata alam Posong ini ingin menciptakan 

suasana alam, dinding bambu juga mudah dalam 

pembuatan karena sesuai dengan keahlian masyarakat 

sekitar dan bambu sendiri merupakan potensi dari kab. 

Temanggung. Tetapi dinding bambu kurang memiliki 

kekokohan dibanding dengan dinding bata. 

C. Dinding Batu 

 

Gambar 7. 9 Dinding Batu 
Sumber : Dok. Pribadi Juni 2018 



120 
 

Pemilihan dinding batu pada perancangan hotel resort 

ingin menciptakan suasana alami, dalam pembuatannya 

mudah karena sesusai dengan kemampuan masyarakat 

sekitar dan dinding batu memiliki kekokohan yang baik. 

Tetapi dinding batu miliki kekurangan yaitu kurang bisa 

menjadi akses untuk udara dan cahaya masuk ke 

ruangan. 

D. Dinding Roster 

 

Gambar 7. 10 Dinding Roster 
Sumber : Dok. Pribadi Juli 2018 

Pemilihan dinding roster pada perancangan hotel resort ini 

akan diterapkan pada ruang publik sebagai akses untuk 

masuknya udara dan cahaya alami dan dinding roster 

dapat meciptakan suasana alam juga memiliki nilai 

estetika yang baik. Namun dinding ini memiliki kekurangan 

yaitu pada kekokohannya yang dirasa kurang dan dalam 

pembuatannya memrlukan kerapian agar terlihat indah. 

7.4.3 Penutup Lantai 

A. Lantai Parquet 

 

Gambar 7. 11 Lantai Parquet 
Sumber : Rumah.com 
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Pemilihan lantai parquet padaperancangan hotel resort 

ini karena ingin menciptakan suasana alam pada 

ruangan hotel resort dan parquet memiliki nilai estetika 

yang baik. Namun dalam parquet membutuhkan biaya 

yang mahal dan dalam pemasangannya membutuhkan 

keahlian khusus supaya parquet dapat terlihat rapi dan 

indah. 

B. Lantai Plester 

 

Gambar 7. 12 Lantai Plester 
Sumber : media.rooang.com 

Pemilihan lantai plester pada perancangan hotel resort 

ingin menciptakan suasana alami, lantai plester juga 

murah dalam permbuatannya dan juga dalam 

pengerjaannya mudah karena sesuai dengan 

kemampuan masyarakat sekitar. Namun lantai plester 

membutuhkan perawatan yang rutin. 

 

C. Lantai Tegel Klasik 

 

Gambar 7. 13 Ubin Tegel Klasik 
Sumber : ubinklasik.com 

Pemilihan lantai tegel klasik ingin memberikan kesan 

suasana vintage dan lantai tegel klasik memiliki nilai 

estetika yang baik. Namun lantai tegel klasik memeiliki 

kekurangan yaitu untuk mendapatkannya agak sulit 

hanya ada produsen-produsen tertentu yang 

menyediakan lantai tegel ini. 
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D. Lantai Rumput Sintetis (artgrass) 

 

Gambar 7. 14 Rumput Sintetis 
Sumber : artgrasssurabaya.wordpress.com 

Pemilihan lantai rumput sintetis pada perancangan hotel 

resort akan diterapakan pada playground karena dirasa 

penggunaan lantai rumput sintetis ini aman untuk anak 

kecil juga dapat memberikan suasana alam sekitar dan 

rumput sintetis memiliki bentuk yang sama dengan 

rumput asli serta dalam perawatannya rumput sintetis 

lebih mudah dan murah karena tidak memerlukan air 

ataupun pupuk. Namun pada penerapannya rumput 

sintetis memerlukan keahlian khusus dan warna dari 

rumput sintetis hanya bertahan antara 6 – 15 tahun. 

 

E. Lantai Batu Andesit 

 

Gambar 7. 15 Batu Andesit 
Sumber : batualamserpong.com 

Pemilihan lantai andesit dalam perancangan hotel resort 

akan menciptakan suasana alam dan penggunaan lantai 

batu alam ini akan digunakan di area outdoor dari hotel 

resort. Namun dalam perawatan harus rutin untuk 

menghindari lumut pada batu andesit. 
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7.4.4 Penutup Plafon 

A. Plafon Bambu 

 

Gambar 7. 16 Plafon Bambu 
Sumber : rumahunik.com 

Pemilihan plafon bambu pada perancangan hotel resort ini 

untuk memberikan suasana alam, serta bambu sendiri 

merupakan potensi dari kab. Temanggung dan dalam 

pemasangannya sesusai dengan keahlian masyarakat 

sekitar. Namun plafon bambu sebelum dilakukan 

pemasangan harus melalui proses pengawetan sehingga 

tahan terhadap air dan hama. 

 

 

7.4.5 Material Bukaan 

A. Jendela Kaca Kusen Alumunium 

 

Gambar 7. 17 Jendela Kaca Kusen Alumunium 
Sumber : Dok. Pribadi Oktober 2017 

Pemilihan jendela kaca dengan kusen alumunium pada 

perancangan hotel resort untuk akses bukaan yang ada 

pada hotel resort, pemilihan materila alumunium karena 

alumunium tahan terhadap air dan api juga mudah untuk 

dibentuk dari pada kusen kayu. Jika dilihat dari segi 
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biayanya kusen alumunium lebih murah dari ada kusen 

kayu. Namun kusen alumunium kurang memberikan 

suasana alami yang ingin diciptakan oleh hortel resort 

dan dalam pemasangannya kusen alumunium 

memerlukan keahlian khusus. 

B. Jendela Bambu Kusen Alumunium 

 

Gambar 7. 18 Jendela Bambu Kusen Alumunium 
Sumber : pinterest.com 

Pemilihan jendela bambu dengan kusen alumunium dalam 

perancangan hotel resort untuk memasukan cahaya alami 

dan penghawaan alami ke dalam ruangan dan jendela 

bambu ini dapat memebrikan suasana alami. Namun 

sebelum digunakan bambu harus melalui proses 

pengawetan agar tahan terhadap air dan juga hama. 

 

C. Jendela Kaca Kusen Kayu 

 

Gambar 7. 19 Jendela Kaca Kusen Kayu 
Sumber : edesainminimalis.com 

Pemilihan jendela kaca dengan kusen kayu dalam 

perancangan hotel resort untuk memasukan cahaya alami 

dan penghawaan alami ke dalam ruangan. Serta kusen 

kayu digunakan untuk menciptakan suasana alami dan 
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memiliki nilai estetika yang baik. Namun kusen kayu 

sendiri memerlukan biaya yang cukup besar. 

7.5 Konsep Struktur 

Pada konsep struktur pada perancanaan Hotel Resort di Kawasan 

Wisata Alam Posong terdiri dari whole structure, sub-structure, dan 

upper-structure.. Berikut konsep yang akan digunakan : 

7.5.1 Whole Structure 

A. Struktur Rangka 

 

Gambar 7. 20 Struktur Rangka 
Sumber : http://nawarsyarif.blogspot.com 

Stuktur rangka memiliki kelebihan yaitu mudah untuk 

pembentukan karena sesuai dengan kemapuan 

masyarakat sekitar. 

 

7.5.2 Sub-Structure 

A. Pondasi Batu Kali 

 

Gambar 7. 21 Pondasi Batu Kali 
Sumber : buazmi.blogspot.com 
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1. Kelebihan :  

Pondasi batu kali sudah sangat sering dijumpai jadi 

untuk pembuatannya lebih mudah karena sesuai 

dengan kemampuan masyarakat sekitar. 

2. Kekurangan: 

Beban maksimal yang dapat ditumpu oleh pondasi ini 

kurang lebih hanya bangunan 1 lantai saja. 

B. Talud 

 

Gambar 7. 22 Talud Batu Kali 
Sumber : yusriadimappeasse.blogspot.com 

1. Kelebihan :  

Pondasi batu kali sudah sangat sering dijumpai jadi 

untuk pembuatannya lebih mudah karena sesuai 

dengan kemampuan masyarakat sekitar dan menjadi 

solusi dalam perencanaan hotel resort di kawasan 

posong yang berada di lahan lerengan. 

2. Kekurangan: 

Tetapi dalam pembuatannya talud memerlukan biaya 

yang cukup mahal. 

C. Footplat 

 

Gambar 7. 23 Footplat 

Sumber : proyeksipil.blogspot.com 
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1. Kelebihan :  

Pondasi footplat dapat menahan bangunana 2-3 lantai 

dan kekuatan pondasi dapat diatur dengan 

memanipulasi kualitas beton dan tulangan sesuai 

dengan yang diinginkan. 

2. Kekurangan: 

Tetapi dalam pembuatannya talud memerlukan biaya 

yang cukup mahal. 

7.5.3 Upper-Structure 

A. Konstruksi Atap Bambu dengan Sambungan Plat Baja 

 

Gambar 7. 24 Konstruksi Bambu 
Sumber : Dok. Pribadi Oktober 2017 

1. Kelebihan :  

Konstruksi atap bambu dalam pembuatan lebih mudah 

karena sesuai dengan kemampuan masyarakat sekitar 

serta konstruksi bambu memiliki beban yang ringan dan 

memiliki nilai estetika yang baik. 

2. Kekurangan: 

Tetapi penggunaan material bambu sebagai konstruksi 

memerlukan terlebih dahulu pengawetan sehingga 

bambu bisa tahan air dan hama. 

B. Konstruksi Atap Baja 

 

Gambar 7. 25 Konstruksi Atap Baja 
Sumber : slideshare.net 
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1. Kelebihan :  

Konstruksi atap baja memiliki tingkat kekokohan lebih 

dari kayu tahan terhadap api dan dapat digunakan 

untuk bentang yang cukup lebar. 

2. Kekurangan: 

Tetapi penggunaan atap baja memerlukan biaya yang 

mahal dan pemasangannya membutuhkan tenaga 

khusus. 

C. Sistem Pelat Beton 

 

Gambar 7. 26 Sistem Pelat Beton dan Balok 
Sumber : oneeightytwocivil.blogspot.com 

1. Kelebihan :  

Sistem pelat beton dan balok dalam pengerjaan mudah 

dan banyak digunakan untuk bangunan tinggi. 

2. Kekurangan: 

Tetapi sistem pelat beton dan rangka memiliki biaya 

yang mahal dalam pengerjaannya dan sistem pelat 

beton dan rangka kurang memiliki nilai estetika. 

 

7.6 Konsep Teknologi 

A. CCTV 

CCTV digunakan sebagai salah satu sistem keamanan 

keseluruhan bangunan yang akan diletakan pada titik-titik 

bangunan untuk pengawasan kondisi. 
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Gambar 7. 27 CCTV 
Sumber : indimart.com 

 

B. Solar  Water Heater 

Sistem pemanas ini paling populer dan banyak digunakan 

dalam rumah tangga maupun gedung perkantoran. Berbeda 

dengan pemanas air dari listrik maupun gas, sistem ini memakai 

panel tenaga surya atau sering dikenal dengan kolektor. 

Komponen kolektor ini intinya akan dipasang di atap gedung 

atau rumah yang mampu terkena sinar matahari secara 

langsung. Tenaga matahari yang sudah terkumpul nantinya bisa 

dipakai untuk memanaskan air. Proses pemanasan air tersebut 

juga memanfaatkan sebuah komponen yang disebut dengan 

silinder atau tabung. Tabung ini dipakai untuk tempat meyimpan 

air panas yang nantinya akan dialirkan menggunakan pipa air. 

Sistem kerja solar water heater dibantu oleh yang namanya 

tabung air panas atau storage tank yang fungsinya hampir sama 

seperti termos. Kemudian tabung tersebut akan disambungkan 

dengan sebuah panel konektor yang fungsinya sebagai tempat 

untuk memanaskan air. Panel ini terdiri dari plate 

absorbernyang bertindak seakan sebagai kompor serta pipa-

pipa penghubung yang mengalirkan air panas dari panel 

konektor ke tabung air. 

Pipa air dingin yang menuju ke tabung air mengalir ke panel 

konektor ini dan terjadilah proses pemanasan air. Panas air 

yang ada di dalam tabung bersuhu sekitar 60 derajat celsius 
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dan karena adanya dorongan air dingin, maka air panas itu 

akan mengalir menuju ke kran. Proses ini juga ada 

percampuran anatara airpanas dengan air dingin agar didapat 

suhu air panas yang aman dan tidak berlebihan. ( 

http://intisolar.com/news/cara-kerja-solar-water-heater-dan-

perawatannya-2/) 

 

Gambar 7. 28 Solar Water Heater 
Sumber : intisari.com 

C. Card Lock dan Energy Saver Switch 

Produk cardlock hotel saat ini umumnya menggunakan 

teknologi RFID (Radio Frequency Identification) dan kartu 

mifare, jadi kartu tidak perlu dimasukkan ke slot kunci tetapi 

cukup ditempelkan saja di dekat kunci pintu. Keunggulan RFID 

anatara lain adalah mudah digunakan karena contactless, lebih 

aman karena kartunya tidak mudah dicloning. Untuk 

menentukan produk cardlock yang sesuai untuk bangunan hotel 

biasanya terdapat beberapa hal yang menjadi bahan 

pertimbangan manajemen hotel : 

1. Mutu dan kualitas cardlock hotel yang menyesuaikan juga 

dengan kelas hotelnya apakah hotel berbintang atau hanya 

hotel budget. 

2. Harga carlock hotel tersebut dan perlengkapan 

pendukungnya. 

3. Jaminan purna jati/ after servicenya jika mengalami 

masalah. 

http://intisolar.com/news/cara-kerja-solar-water-heater-dan-perawatannya-2/
http://intisolar.com/news/cara-kerja-solar-water-heater-dan-perawatannya-2/
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Selain kunci hotel atau cardlock hotel, item lain yang sangat 

penting dan secara tidak langsung adalah pasangan dari 

produk cardlock hotel adalah ES switch (Energy Saver Switch) 

adalah saklar pada kamar hotel yang diaktifkan dengan cara 

memasukkan kartu dalam slotnya. 

(https://www.mediabangunan.com/2013/07/cardlock-hotel-

kunci-kamar-hotel.html ) 

 

Gambar 7. 29 Cardlock dan ES Switch 
Sumber : mediabangunan.com 

7.7 Konsep Utilitas 

7.7.1 Sistem Penghawaan 

A. Sistem Penghawaan Alami 

Penghawaan alami adalah proses dimana pertukaran 

udara yang ada didalam bangunan melalui bantuan 

elemen bangunan yang terbuka didalamnya.Pada 

perancangan hotel resort di kawasan wisata alam Posong 

menerapkan penghawaan alami, karena ingin memasukan 

potensi dari tapak yaitu iklim yang sejuk dan sebagai 

salah satu untuk menghemat energi. Dalam 

penerapannya faktor yang dilakukan untuk memasukan 

udara luar ke dalam bangunan sebagai berikut: 

1. Membuat bukaan jendela yang sesuai dengan arah 

angin. 

2. Membuat dinding bernafas yang menggunakan material 

roaster. 

B. Sistem Penghawaan Buatan 

1. Exhaust Fan 

Penghawaan buatan dengan menghisap udara dari 

dalam ruang menuju ke luar ruang. Secara umum 

peletakkan exhaust fan berada ditempat yang 

mnghasilkan limbah udaha, seperti pada area servis: 

toilet, lavatory, daput, dan gudang. 

https://www.mediabangunan.com/2013/07/cardlock-hotel-kunci-kamar-hotel.html
https://www.mediabangunan.com/2013/07/cardlock-hotel-kunci-kamar-hotel.html
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7.7.2 Sistem Pencahayaan 

A. Sistem Pencahyaan Alami 

Sistem pencahyaan alami pada perancangan hotel resort 

di kawasan wisata alam Posong menggunakan 

pencahyaan dari dinding yang diperoleh dari bukkan atau 

lubang yang biasanya finishing dari lubang tersebut 

adalah jendela dan roaster 

B. Sistem Pencahyaan Buatan 

Sistem pencahyaan buatan pada perancangan hotel 

resort di kawasan wisata alam Posong menggunakan 

lampu LED sebagai pencahyaan buatan. 

7.7.3 Sistem Distribusi  Air Bersih 

Penggunaan sistem tangki atap (roof tank) menjadi pilihan 

dalam bangunan ini. Karena jika tidak menyimpan air sebelum 

digunakan melihat fungsi bangunan yaitu Hotel Resort yang 

merupakan suatu komplek bangunan, kebutuhan air tidak 

tercukupi. 

 

Bagan 7. 1 Sistem Distribusi Air Bersih 
Sumber : Analisa Pribadi 

7.7.4 Sistem Pengolahan Air Limbah 

Untuk pengolahan air limbah dibedakan menjadi 2 bagian 

yaitu limbah kotor caur dan limbah kotor padat. Limbah cair 

akan dibuang menuju ke saluran kota dengan pengolahan di 

bak kontrol dulu dan melewati sistem Pengolahan Limbah 

(IPAL). Untuk limbah yang padat nantinya langsung dibuang 

ke septictank. 

 

Bagan 7. 2 Sistem Pengolahan Limbah 
Sumber : Analisa Pribadi 
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7.7.5 Sistem Pengolahan Air Hujan 

Pada perancangan hotel resort akan mengolah air hujan yang 

dapat didaur ulang sehingga bisa digunakan kembali untuk 

flush toilet dan untuk penyiraman tumbuhan yang ada. 

 

Bagan 7. 3 Sistem Pengolahan Air Hujan 
Sumber : Analisa Pribadi 

7.7.6 Sistem Kebakaran 

Untuk meningkatkan keamanan dalam bangunan, maka 

penggunaan penanggulangan kebakaran sangat penting 

dalam suatu bangunan. Dalam bangunan hotel resort ini 

penggunaan alat-alat pemadam kebakaran harus ada, antaa 

lain : 

A. Gas Cair Hallon Free (APAR) 

Dapat digunakan dalam semua jenis klasifikasi kebakaran 

dan bisa digunakan berkali-kali. Penggunaan berada di 

dalam bangunan. 

 

Gambar 7. 30 APAR 
Sumber : alatpemadam.biz 

B. Fire Alarm 

Penggunaan fire alarm pada bangunan untuk memberikan 

tanda kebakaran. 
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Gambar 7. 31 Fire Alarm 
Sumber : hardingfire.com 

 

 

C. Smoke Detecor 

Penggunaan smoke detector pada bangunan untuk 

mendeteksi adanya kebakaran di dalam bangunan yang 

nantinya akan memberikan peringatan/ tanda adanya 

kebakaran. 

 

Gambar 7. 32 Smoke Detector 
Sumber : livecopper.co.za 

 

7.7.7 Sistem Jaringan Listrik 

Sumber daya listrik yang digunakan pada bangunan ini 

menggunakan 2 sumber ,yaitu PLN dan cadangan listrik dari 

genset. Alur distribusi daya listrik yang nantinya dibagi-bagi 

meliputi peneranfan, stop kontak, dan peralatan pada 

bangunan lainnya yang membutuhkan listik. 
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Apabila terjadi pemadaman pada listrik dibangunan, aliran 

listrik yang berasal dari PLN akan berhenti dan langsung 

disambung dengan cadangan genset. 

 

Bagan 7. 4 Sistem Jaringan Listrik 
Sumber : Analisa Pribadi 

7.7.8 Sistem Jaringan Fiber Optik 

Dalam perancangan hotel resort memelurkan jaringan internet 

untuk komunikasi dan juga untuk pengelolaan informasi. Juga 

jaringan internet dapat menunjang kenyamanan bagi tamu 

resort mengingat jaringan seluler yang ada di lokasi kurang 

baik. 

 

Bagan 7. 5 Sistem Fiber Optik 
Sumber : Analisa Pribadi 

7.7.9 Sistem Sirkulasi Kolam Renang 

Sirkulasi air dalam kolam yang dilakukan oleh pompa dapat 

digambarkan seperti gambar berikut. 

 

Bagan 7. 6 Sirkulasi Kolam Rnang 

Sumber : (Ni Wayan Rasmini dan I Ketut Parti, 2015) 

Dari gambar diatas dapat dilihat bahwa, air dari kolam diisap 

oleh pompa, kemudian dialirkan kembali ke kolam lewat pipa 

tekan kemudian difilter hingga menjadi air bersih baru 

kemudian air masuk kekolam. Sirkulasi kolam renang diatas 

termasuk dalam sistem sirkulasi skimmer. 
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7.8 Konsep Transportasi 

Sistem tranportasi vertikal pada hotel resort ini terdapat 2 macam 

yaitu tangga dan ramp. Sebagai berikut : 

A. Ramp 

Sistem transportasi konvensional yang menggunakan kemiringan 

yang landai, kemiringan ramp padamanusia (kaum difabel) 

dengan 3-5% dan untuk kendaraan 7-10%. 

B. Tangga 

Sistem transportasi vertikal berupa trap yang menghubungkan 

lantai satu ke lantai satunya. 

 

 

 

 

 

  


