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 Bab IV. Penelusuran dan Pernyataan Masalah Desain 
 

4.1 Kajian Komprehensif 

Bekerja merupakan hal penting untuk menyambung hidup, pada umumnya 

orang bekerja minimal delapan jam sehari dan dari delapan jam itu tubuh dan 

pikiran dalam mode fokus. Karena otot – otot tubuh terlalu sering tegang karena 

fokus, terkadang hal tersebut menimbulkan penurunan konsentrasi dan 

meningkatkan emosional dalam diri seseorang. 

Menurut kesehatan, hormon kortisol adalah hormon yang jika berlebihan 

bisa mengakibatkan stres pikiran. Stres yang berkepanjangan dapat 

menyebabkan depresi, sulit tidur atau insomnia dan sering cemas. Dari masalah 

psikologis dan kesehatan yang timbul, maka perlu adanya berlibur atau 

melemaskan otot – otot dan merilekskan pikiran demi kesehatan. Beberapa 

manfaat berlibur untuk psikologis adalah untuk merilekskan syaraf – syaraf dan 

otot tubuh yang tegang, karena saat kita dalam mode rileks peredaran darah 

menjadi lancar. Yang kedua adalah meningkatkan daya serap karena setelah 

bersantai maka otak lebih mudah menyerap berbagai hal. Yang ketiga adalah 

meningkatkan kreativitas dalam bentuk pemecahan masalah ataupun suatu 

persoalan. 

Liburan dapat berbentuk apa saja termasuk salah satunya adalah 

menghabiskan waktu bersama keluarga ke suatu tempat yang jarang dikunjungi 

saat hari kerja atau hari biasa, cenderung pada akhir pekan. Dari hal tersebut maka 

penting untuk menciptakan suatu tempat dengan tujuan untuk menyembuhkan 

dalam hal psikologi dan membantu seseorang untuk merasakan keuntungan dari 

berlibur itu sendiri. Hotel resort menyediakan berbagai macam fasilitas dalam satu 

tempat, termasuk di dalamnya fasilitas yang bertajuk wisata mendekatkan diri 

dengan alam dan self healing atau melepas penat dari kegiatan sehari – hari. 

Fasilitas yang disediakan seperti hotel, spa, restoran, kolam renang adalah 

bertujuan untuk memuaskan pengunjung karena pengunjung mendapatkan 

berbagai manfaat di satu tempat tanpa harus mengunjungi tempat yang berbeda 

untuk melakukan hal dengan tujuan berlibur atau relaksasi bersama keluarga.  

Selain pertimbangan fasiltas dan fungsi bangunan, kawasan yang terletak di 

daerah wisata dan berada di lereng Gunung Ungaran juga membawa manfaat 

untuk kesehatan yaitu pada Lereng Gunung Ungaran terdapat kandungan 

belerang pada udara. Menurut kesehatan kandungan Belerang merupakan 
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kandungan yang dapat membuat tubuh menjadi tidak mudah lelah dan segar 

kembali. Kandungan belerang pada Lereng Gunung Ungaran ini terbanyak setelah 

Tibet. Selain itu juga udara yang sejuk dan lingkungan yang masih hijau membantu 

bangunan untuk memaksimalkan penyembuhan diri dan psikologis. 

4.2 Pernyataan Isu/Permasalahan/Fokus Desain 

4.2.1 Permasalahan Desain 

Setelah mengetahui manfaat dari sebuah liburan yakni untuk kesehatan, 

timbullah permasalahan terhadap perancangan yakni penciptaan bangunan yang 

dapat memiliki fasilitas lengkap dengan sirkulasi yang baik antar ruangnya dan 

mempererat relasi bangunan dengan alam sekitar atau lingkungan sekitar 

sehingga dapat menunjang aktivitas yang nantinya akan terjadi di bangunan (Aan 

Surachlan Dimyati, 1992). Lingkungan yang dinilai sangat mendukung 

pembangunan bangunan bertajuk untuk wisata dan kesehatan ini harus 

dimanfaatkan dengan baik sebagaimana hubungannya alam dan udara sekitar 

sangat mendukung dalam hal kesehatan dan penyembuhan psikologis seseorang.  

4.2.2 Pernyataan Isu 

Isu yang timbul, yang menjadi dasar dalam perancangan ini adalah 

menciptakan kesan Welcoming dan hangat. 

Welcoming yang disebutkan tersebut adalah kesan di mana pada saat 

pengunjung mengunjungi bangunan atau lokasi Hotel resort merasa seperti 

disambut dengan bahagia. Perasaan diterima dan disambut ini dapat diwujudkan 

dengan pemilihan bentuk dari bangunan Hotel resort. 

Sedangkan hangat di sini adalah kesan yang ingin diciptakan untuk 

mempengaruhi psikologi seseorang sehingga individu akan merasakan 

ketertarikan untuk menghabiskan waktu liburan pada Hotel resort. Perwujudan 

hangat pada bangunan dapat berupa pemakaian material dan pemilihan warna 

pada material. 

4.2.3 Fokus Desain 

Dari pernyataan isu, maka didapatkan fokus desain bangunan Hotel Resort 

yakni menciptakan suatu bangunan dengan kesan  welcoming  dan juga 

menimbulkan kesan  hangat . Kedua hal yang menjadi fokus desain untuk 

perancangan ini adalah selain untuk pemulihan kesehatan dan psikologis individu, 

juga untuk menyelaraskan bangunan dengan lingkungan sekitarnya, yakni dengan 

memakai bahan bangunan tidak merusak lingkungan sekitarnya.


