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Bab I. Pendahuluan 
 

1.1 Latar Belakang 

Pariwisata merupakan aspek atau poin yang ikut berperan penting dalam usaha 

peningkatan pendapatan pada suatu daerah kota Semarang merupakan kota yang 

memiliki aspek ekonomi cukup tinggi pada bidang penanaman modal, hal ini 

didukung oleh wilayah yang kondusif, potensi ekonomi, akses yang mudah 

dijangkau dan jaminan administrasi. Sektor pariwisata adalah termasuk pada poin 

potensi ekonomi, hal ini dikarenakan pariwisata merupakan sektor yang dianggap 

paling menguntungkan dan sangat berpotensi untuk dikembangkan.  

Pada umumnya citra Kota dapat terbentuk dari obyek wisata yang ada di suatu 

kota tersebut. Gedung Songo yang terletak di Krajan, Candi, Bandungan, 

Semarang, Jawa tengah memiliki daya tarik yakni berupa pariwisata bertajuk 

sejarah dan merupakan salah satu aset pariwisata di Kota Semarang. Hal ini 

tentunya menjadi salah satu pilihan bagi wisatawan baik itu wisatawan domestik 

maupun dari luar negeri atau mancanegara untuk berlibur ataupun menikmati 

waktu bersama keluarga.  

Candi Gedong Songo terkenal sebagai suatu cagar budaya yang dilestarikan 

dan dijaga keasliannya. Menurut RTRW Kabupaten Semarang tahun 2011 – 2031 

pasal 5 ayat 1 Kecamatan Bandungan merupakan kawasan agropolitan dan 

kawasan wisata berbasis budaya, alam dan agrowisata.  

Terdapat banyak akomodasi penginapan tetapi tidak banyak yang memiliki 

fasilitas lengkap berdasarkan standar usaha hotel berbintang dan non bintang 

seperti yang sudah ditetapkan di Permen Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik 

Indonesia, dengan kata lain belum ada penginapan yang representatif pada 

Kawasan wisata Candi Gedong Songo. Penginapan yang sudah terbangun 

bertujuan untuk komersial tetapi tidak mempertimbangkan kelayakan fasilitas dan 

sering lalai dalam mengatur keterkaitan bangunan dengan lingkungan sekitarnya. 

Seiring berjalannya waktu, arsitektur hijau adalah salah satu metode yang 

dipakai untuk menciptakan arsitektur yang mendukung keseimbangan di dalam 

interaksi manusia dengan lingkungan. Arsitektur hijau sendiri memiliki arti hemat 

Sumber Daya Alam serta tidak menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan. 
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1.2 Masalah Desain 

1. Bagaimana menciptakan relasi yang baik antara Hotel resort dengan 

lingkungan sekitarnya yang terletak di kawasan berkontur? 

2. Bagaimana menerapkan konsep Neo Vernakular pada bangunan? 

3. Bagaimana menerapkan pendekatan arsitektur hijau pada bangunan? 

1.3 Tujuan dan Sasaran 

1.3.1 Tujuan 

Sesuai dengan pernyataan desain yang sudah tertera tersebut, maka 

mendapatkan tujuan yang ingin dicapai antara lain : 

1. Memperoleh gambaran tentang relasi bangunan dengan lingkungan 

agar tidak tumpang tindih ataupun terjadi suatu kontras. 

2. Memperoleh gambaran perancangan bangunan pada tanah berkontur. 

3. Memperoleh gambaran tentang penerapan bahan ekologis yang ramah 

lingkungan pada bangunan. 

4. Memperoleh gambaran tentang penerapan konsep Neo Vernakular 

pada bangunan. 

1.3.2 Sasaran 

Tersusunnya usulan langkah – langkah perancangan dan gambaran tentang 

tema dari desain yang dipakai dan gambaran singkat desain Hotel Resort. Sasaran 

menjadi sebuah dasar perancang untuk bertindak sesuai dengan apa yang 

direncanakan, sehingga hasil akhirnya nanti dapat sesuai dengan apa yang 

direncanakan di awal dengan tidak lupa mempertimbangkan beberapa hal 

termasuk kebutuhan pengguna dan pertimbangan tentang keinginan pengguna. 

1.4 Manfaat 

Manfaat merupakan keuntungan yang dicapai dalam suatu kegiatan. Oleh sebab 

itu, manfaatnya adalah : 

1. Manfaat Teoritis 

Manfaatnya secara teoritis adalah diharapkan mampu memperkaya teori – teori 

yang berkaitan dengan arsitektur ekologis (arsitektur hijau) dan neo vernakular, 

sekaligus mampu kritis terhadap aspek bangunan dan lingkungan. 
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2. Manfaat Praktis 

a. Untuk mengetahui pentingnya relasi bangunan dengan lingkungan. 

b. Untuk mengetahui bahan ekologis yang dapat dipakai dalam sebuah 

bangunan.  

1.5 Kerangka Pikir 

 

Bagan 1. Kerangka Pikir 

Sumber : Analisis Pribadi, 2019 



4 
  

1.6 Sistematika Pembahasan 

1. Bab I Pendahuluan  

Sistematika yang dipakai pada pembahasan desain terdiri dari bab pertama 

yakni Pendahuluan yang berbentuk ringkasan awal untuk mendapatkan 

informasi umum terhadap isi pembahasan, selain itu juga membahas tentang 

masalah desain, tujuan & manfaat, serta sistematika pembahasan. 

2. Bab II Gambaran Umum 

Membahas tinjauan umum yakni gambaran umum mengenai fungsi bangunan 

yang diambil, lokasi dan tapak, keadaan lingkungan tapak dan sosial budaya 

yang ada di sekitar kawasan. 

3. Bab III Pemrograman Arsitektur 

Membahas tentang analisa – analisa baik itu fungsional, pengguna, 

kebutuhan ruang. Selain itu juga membahas tentang studi ruang yang terdiri 

dari besaran ruang dan penataan ruang khusus. 

4. Bab IV Penyelusuran dan Pernyataan Masalah Desain 

Membahas tentang kajian komprehensif mengenai analisa permasalahan 

bangunan terhadap lingkungan dengan memperhatikan kondisi yang ada. 

Terkait Di dalamnya membahas tentang fokus desain untuk menjadi dasar 

dalam analisa. 

5. Bab V Kajian Teoritik 

Membahas tentang teori yang digunakan di dalam pemecahan desain. Teori 

tersebut muncul karena ada permasalahan desain yang ingin diselesaikan 

dalam bentuk pola ruang, material terkait iklim dan proses daur ulang, 

pelingkup dan lain sebagainya. 

6. Bab VI Pendekatan Desain 

Membahas tentang teori pendekatan antara perilaku, tema desain, dan 

pendekatan arsitektur Neo – Vernakular. Serta berisi tentang konsep 

perencanaan yang kemungkinan akan di terapkan pada Desain. 

7. Bab VII Konsep Perencanaan 

Membahas tentang Konsep – Konsep yang digunakan di dalam perencanaan, 

antara lain konsep bentuk, ruang dan tata ruang, keruangan, struktur, 

pelingkup, utilitas, dan teknologi. 


