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BAB VII. LANDASAN PERANCANGAN  

 

Pada subbab ini menjelaskan beberapa konsep perencanaan yang digunakan 

sebagai landasan dalam proses perancangan arsitektur. 

7.1. Landasan Perancangan Ruang  

Restaurant sebagai salah satu inti dari pusat kegiatan mendapatkan perhatian 

utama dalam perancangan. Beach Club  ini mencoba memberikan suasana alami 

dan pada restaurant. Dengan demikian pengunjung sebagai pengguna utama 

ruang dapat merasa nyaman dan rileks berada di dalam ruang tersebut. 

Beberapa elemen dalam arsitektur meliputi, warna, pembatas ruang, 

pencahayaan, perabot, dan pengolahan geometri mampu memberikan suasana 

nyaman dan alami di dalam ruangan. 

Kenyamanan dari restaurant dapat diwujudkan dengan penggunaan material 

alami yang dapat menonjolkan kesan alami, namun tetap dapat mengakomodasi 

kebutuhan kenyamanan dalam ruang. Misal dengan penggunaan batu bata 

merah dan bamboo yang di susun sebagai pembatas ruang. Penggunaan bahan 

– bahan setempat juga dapat menghemat dan mengurangi penggunaan energi  

yang di butuhkan.  

7.2. Landasan Perancangan Tata Ruang  

Secara garis besar konsep dalam Beach Club ini adalah penggunaan dan 

penempatan perabot dilakukan secara efektif dan fleksibel sehingga dapat di 

pindahkan maupun di tata sewaktu-waktu dengan mengacu pada fungsi & 

kebutuhan ruang. Ruang – ruang disusun dengan mengupayakan ruang yang 

terpadu untuk menghemat jenis ruang yang ada sehingga ruang dapat 

digunakan oleh seluruh pengguna bangunan. 

Ruang - ruang dalam Beach Club dibagi berdasarkan hubungan keterkaitan 

fungsi. Sehingga antar ruang yang memiliki fungsi berbeda tidak saling 

terhubung secara langsung. Pemisahan ini diusulkan dengan tujuan dapat 

mengawasi pola pergerakan pengguna bangunan, fungsi dan kenyamanan ruang 

dan mempermudah sirkulasi dalam bangunan. 
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Pembagian Ruang dalam Beach Club ini didasarkan pada sifat dari ruang 

tersebut, yaitu : 

1. Area Privat 

Ruang yang termasuk ke dalam area privat di Beach Club ini adalah 

ruang – ruang pengelola. Ruang – ruang pengelola pendidikan dibagi 

menjadi 2, yaitu ruang pengelola dan ruang staff. Area pengelola direksi di 

letakkan pada 1 daerah yang sama. Sedangkan untuk ruang staff diletakkan 

pada area yang berdekatan, hal ini untuk mempermudah kegiatan pengguna 

yang saling berkaitan. Ruang – ruang pengelola disusun berdasarkan pada 

grid atau linier dengan bentuk sederhana. 

2. Area Publik  

Ruang – ruang yang termasuk dalam area public di Beach Club ini adalah 

ruang – ruang fasilitas utama. Area ini merupakan ruang – ruang yang “dijual” 

sebagai ruang yang digunakan oleh pengunjung. Sehingga peletakkan ruang 

– ruang tersebut berada di area yang mudah diakses oleh seluruh pengguna 

bangunan. Area ini bersifat lebih fleksibel, sehingga pengguna dapat 

memasuki area ini, tetapi dengan ketentuan tertentu. 

Area public dibagi menjadi 2 yaitu, public indoor dan public outdoor. Area 

public indoor merupakan restaurant,bar dan area SPA. Sedangkan untuk 

area public outdoor mencakup area kolam renang, poolbar, outdoor café, 

daybed, sunlounger dan cabana. Penataan ruang public menggunakan 

penataan terpusat, dengan area restaurant sebagai bangunan utama menjadi 

pusat dari ruang – ruang lainnya yang menyebar di sekitar bangunan utama.  

Sedangkan untuk area yang dikhususkan bagi pengunjung (penjemput, 

supir, pengunjung) ,sehingga dibutuhkan konsentrasi penerapan penggayaan 

yang cukup signifikan dalam area ini, sehingga identitas dan karakter sebuah 

interior bangunan dapat dirasakan oleh pengujung. 

3. Area Servis 

Ruang – ruang yang termasuk dalam area servis di Beach Club ini 

merupakan ruang – ruang yang digunakan sebagai penunjang aktivitas 

pengguna dan kinerja bangunan. Peletakkan ruang – ruang servis di bagi 

secara merata di setiap daerah bangunan. 

7.3. Landasan Perancangan Bentuk Bangunan  

Bentuk massa bangunan harus di sesuaikan dengan konteks lingkungan 

dimana bangunan tersebut berada. Sesuai dengan ketentuan pemerintah Bali  



 
 

 96 
  

yang mewajibkan bangunan dengan menerapkan arsitektur tradisional Bali. 

Bentuk massa bangunan akan dibuat memiliki ketebalan bangunan yang tipis 

dengan penerapan ruang terbuka di tengah – tengah, hal ini untuk mendapatkan 

udara dan pencahayaan yang maksimal ke dalam bangunan. Penerapan ini 

bertujuan untuk memperluas bidang tangkapan angin sehingga dapat 

mengurangi panas pada ruang bangunan. Selain itu, hal ini merupakan elemen 

yang ada di dalam arsitektur tradisional Bali yang di sebut Natah.  

7.4. Landasan Perancangan Material dan Tekstur  

Material & Tekstur Konsep pemilihan bahan yang akan diterapkan pada 

Beach Club ini adalah material yang alami dan dapat menonjolkan kesan 

tradisional khas Bali. Sehingga, dengan penggunaan material dan tekstur yang 

sesuai dapat menciptakan kesan alami bagi bangunan dan interior ruang.  

 
Gambar 7. 65. Interior Ruang Dengan Bahan Alami  

Sumber : https://indonesia.tripcanvas.co , 2019 

pengunjung sebuah Beach Club tidak hanya terbatas pada usia dewasa, ada 

pula pengunjung anak – anak , sehingga pemilihan material harus  aman, dan 

tidak membahayakan pengguna anak-anak. Hal ini dikarenakan anak – anak 

dalam masa perkembangan cenderung banyak melakukan kegiatan yang aktif, 

sehingga dari kebiasaan anak yang aktif ini membutuhkan kenyamanan dan 

keamanan dalam pemilihan material ruang. 

7.4.1. Material Lantai 

Material lantai yang akan diterapkan pada Beach Club  ini adalah material 

yang tidak licin, dan tahan lama, dan menambah estetika bangunan hal itu 

dilakukan agar tidak terlalu membahayakan pengguna bangunan. Material yang 

akan digunakan meliputi : 

1. Karpet Loop Pile 

Material ini hanya diterapkan pada ruang yang membutuhkan peredaman 

suara yang cukup tinggi, seperti area meeting room.  

https://indonesia.tripcanvas.co/
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Gambar 7. 66. Karpet Loop Pile 

 Sumber : http://www.karpetindah.com/PRODUCT/Karpet-Meteran.html ,2019 

2. Homogenius Tile 

Homogenius Tile diterapkan pada area pengelola, area servis, dapur,  dan 

area kolam renang yang memiliki tingkat aktivitas & kekotoran yang cukup 

tinggi, sehingga dapat lebih mudah untuk dibersihkan. 

 
Gambar 7. 67. Homogenius Tile 

Sumber  : https://www.meiganflooring.com/lantai-vinyl-atau-keramik/ ,2019 

3. Lantai Marmer  

Lantai Marmer digunakan pada area front office. Hal itu di karenakan fungsi 

ruang sebagai penerimaan, sehingga area front office dapat terlihat lebih 

megah dengan penggunaan lantai marmer yang dapat di bentuk dengan 

motif. Selain itu, lantai marmer sifatnya tahan lama dan mudah 

pembersihannya apabila  dirawat dengan cara yang benar.  

 
Gambar 7. 68. Lantai Marmer 

 sumber : http://hargaper.com/harga-keramik-granit.html ,2019 

4. Lantai panel kayu lapis  

Lantai panel kayu berlapis diterapkan pada outdoor café. Hal itu dikarenakan 

fungsi ruang memiliki karakter yang aktif oleh karena itu diterapkan material 

kayu yang bersifat lunak, sehingga aman untuk penggunanya. Selain itu, 

penggunaan kayu dapat memberi kenyamanan dan suasana alami pada 

lingkungan sekitar.  

http://www.karpetindah.com/PRODUCT/Karpet-Meteran.html%20,2019
https://www.meiganflooring.com/lantai-vinyl-atau-keramik/
http://hargaper.com/harga-keramik-granit.html
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Gambar 7. 69. Lantai panel kayu  

Sumber : http://www.puertassancas.com ,2019 

7.4.2. Material Ceiling  

Material yang akan diterapkan pada ceiling adalah material gypsum dengan 

rangka metal furing hollow 4/4 cm. Finishing ceiling gypsum ini menggunakan cat 

dan lapisan HPL (High Pressure Laminated) atau PVC (Poly Vinyl Chloride) 

Pada bangunan restaurant tidak menggunakan ceiling, hal ini untuk menambah 

estetika pada bangunan, dimana rangka space truss di ekspos.  

Sedangkan penggunaan ceiling ada pada area front office, SPA, VIP room.  

   

Gambar 7. 70. Decorative Ceiling  

Sumber : https://buildingmaterials.com , 2019  

7.4.3. Material Pelingkup  

Sama dengan konsep material lantai, material pelingkup bangunan harus 

memerhatikan kenyamanan dan keamanan dari pengguna bangunan. Material 

yang akan dipilih sebagai pelingkup adalah dinding bata merah, gypsum , HPL 

(High Pressure Laminated), MDF (Medium Destiny Board), Wood Veneer dan 

kaca sebagai salah satu dinding yang digunakan pada area front office. Hal ini 

berhubungan untuk memudahkan memasukkan cahaya matahari. Sedangkan 

pada bangunan restaurant menggunakan pelingkup dengan bahan alami, seperti 

dinding bata merah expose yang disusun, dan juga penggunaan panel kayu.  

Sedangkan untuk penutup atap menggunakan bahan genteng aspal. 

Penggunaan genteng aspal dipilih karena dapat dibentuk sesuai dengan 

keinginan dan kebutuhan. Penggunaan genteng aspal memiliki keunggulan 

dalam segi estetika, ketahanan bahan dan juga pemasangan yang mudah. 

Penggunaan bahan ini diaplikasikan pada bangunan utama untuk menciptakan 

suasana tradisional dan alami pada bangunan.  

http://www.puertassancas.com/
https://buildingmaterials.com/
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Gambar 7.71. Genteng Aspal  

Sumber : www.indonetwork.co.id , 2019  

7.5. Landasan Perancangan Struktur Bangunan  

Dalam perancangan sistem struktur bangunan, berikut merupakan hal – hal 

yang perlu di perhatikan :  

1. Kekuatan struktur yang menunjang bangunan  

Kondisi tapak yang berada di lingkungan pantai Pandawa, memerlukan 

struktur yang dapat bertahan di lingkungan pantai. Sehingga pondasi yang 

digunakan merupakan pondasi footplat untuk bangunan penunjang.  

2. Kondisi existing tanah tapak  

Penggunaan pondasi sumuran untuk mengatasi kondisi tanah existing 

dengan kedalaman tanah keras yaitu 4 meter. Hal ini berhubungan dengan 

ketinggian bangunan yang mencapai tinggi maksimal 8 meter pada bangunan 

utama yaitu restaurant. Ketinggian bangunan ini untuk memaksimalkan bentuk 

atap pada bangunan utama. Sedangkan untuk bangunan – bangunan 

penunjang seperti SPA, Servis, pengelola menggunakan pondasi footplat.  

3. Keterkaitan antara sistem struktur dengan bentuk dan ruang yang 

terbentuk  

Struktur bentang lebar pada restaurant dipilih untuk memaksimalkan  

sirkulasi pada ruang restaurant  dan kemudahan dalam pemilihan bentuk atap 

yang ikonik  

Sedangkan pada bangunan – bangunan penunjang dipilih sistem struktur 

grid, karena bentuk ruang – ruang yang terpisah – pisah lebih tidak menjadi 

kendala dari segi sirkulasi dan tatanan ruangnya. Hal ini juga  dapat  

menghemat biaya pembangunan.  

  

http://www.indonetwork.co.id/
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Tabel 7.17.Landasan Perancangan Struktur Bangunan 

Sumber : Analisa Pribadi,2019 

STRUKTUR BAWAH 

Pondasi Footplat 
Pondasi footplat beton bertulang yang 
dapat menahan beban bangunan 2-4 
lantai. Penumpu bentuk dasar pondasi 
dapat berbentuk persegi panjang atau 
persegi. Ukuran dari pondasi footplat 
dapat disesuaikan dengan kebutuhan dari 
beban bangunan.  
 
 
 
 

 
Gambar 7.72. Pondasi Footplat  

Sumber : https://saktidesain.com , 2019 

Kelebihan Kekurangan 

Mampu menahan beban yang lebih besar 
dibandingkan dengan pondasi umpak. 
Tahan terhadap getaran terutama gempa 
Dari segi biaya lebih hemat karena galian 
tanah sedikit, efisiensi waktu tinggi, dan 
kuat strukturnya.  

Waktu pengerjaan yang relatif lama 
karena bekisting yang membutuhkan 
waktu lebih lama. 
 
 
 

STRUKTUR TENGAH 

Struktur Rangka 

Untuk bangunan penunjang : SPA, servis, 
pengelola. Stuktur rangka tersusun dari 
balok dan kolom. Rangka yang disusun 
menjadi modul kemudian menopang 
beban dari atap dan disalurkan ke 
pondasi. Sehingga beban bangunan di 
bagi rata oleh balok dan kolom.  

 
  

Gambar 7. 73. Struktur Rangka  

Sumber : https://proyeksipil.blogspot.com , 2019 

Kelebihan Kekurangan 
Penyaluran beban dapat merata karena 
penyebaran kolom memiliki modul.  

Tidak mampu menahan bentang lebar 
pada tiap modul, terutama pada struktur 
kayu. 
 

Plat Lantai – Konstruksi Kayu 
Terbuat dari rangkaian papan kayu yang 
disatukan menjadi bidang injak yang luas. 
Lebar papan umumnya 20-30cm, tebal 
papan 2 - 3cm dengan jarak pemasangan 
balok pendukung 60 - 80cm. 

 
Gambar 7. 74. Plat Lantai Konstruksi Kayu 

Sumber : http://tangisanpena.blogspot.com , 2019 

Kelebihan Kekurangan 
Memunculkan kesan alami 
Ringan, mudah dan murah 
Motif yang beragam sehingga dapat di 
sesuaikan dengan kebutuhan dari 
bangunan  

Hanya dipergunakan untuk bangunan 
sederhana 
Mudah menyerap air  
Mudah terbakar 

  

https://saktidesain.com/
https://proyeksipil.blogspot.com/
http://tangisanpena.blogspot.com/
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Konstruksi Beton 
Plat lantai beton bertulang dikerjakan 
dengan cara dicor ditempat, bersama 
dengan balok penumpu dan kolom 
pendukungnya 

 
Gambar 7.75. Plat Lantai Konstruksi Beto 

Sumber : www.situstekniksipil.com ,2019  

Kelebihan Kekurangan 
Mampu menumpu beban yang berat 
Tahan terhadap api 

Waktu pengerjaan cukup lama karena 
membutuhkan waktu pengeringan  
Biaya pengerjaan relative mahal  
 

STRUKTUR ATAS 

Space Truss 
Space truss adalah truss yang memiliki 
elemen – elemen dan join –join yang 
membentuk 3 Dimensi. Bentuk dasar 
penyusun space truss adalah limas 
(tetrahedron). 

 
Gambar 7.76. Space Truss  

Sumber : : https://data.epo.org , 2019  

Kelebihan  Kekurangan  
Struktur dapat di eskspos sebagai 
estetika tambahan. Space truss yang 
terdiri dari pipa – pipa dan bola sebagai 
konektor merupakan suatu sistem yang 
unik, yang indah dibandingkan sistem 
konvensional. Space truss lebih fleksibel 
karena dapat di desain mengikuti bentuk 
atap yang lengkung, baik lengkung 1 arah 
maupun 2 arah. 

Biaya yang relative mahal  
Pengerjaan lama  
Butuh ahli khusus dalam desain dan  
perhitungan yang tepat 
 
 
 

 

Struktur Atap Limasan 
Atap limasan digunakan pada bangunan 
sederhana, seperti bangunan – bangunan 
SPA, servis, pengelola.  

 
Gambar 7.77. Struktur Atap Limasan  

Sumber : www.whitepear.store.com , 2019  

Kelebihan Kekurangan 
Perlindungan oleh tritisan di setiap sisi 
Memiliki kesan megah 
Cocok untuk bangunan yang berada di 
lahan luas 

Membutuhkan bahan penutup atap yang 
banyak 
Resiko kebocoran apabila pemasangan 
jurai yang tidak rapi 

 

http://www.situstekniksipil.com/
https://data.epo.org/
http://www.whitepear.store.com/
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7.6. Landasan Perancangan Utilitas Bangunan  

7.6.1. Sistem Penghawaan Udara 

Secara umum pencahayaan yang digunakan dalam Beach Club adalah 

penghawaan alami dan buatan. Penghawaan alami merupakan cara untuk 

memasukan udara atau angin luar yang dimanfaatkan sebagai pendingin atau 

penghawaan dalam ruangan. Penghawaan alami dapat dilakukan dengan 

berbagai cara, yang pertama penghawaan alami dapat masuk melalui bukaan 

yang diberikan pada ruangan. Bukaan tersebut dapat berupa, ventilasi, jendela, 

pintu, dan rooster. Kedua orientasi bangunan dapat menentukan hawa mana 

yang akan masuk kedalam ruangan. Dan yang ketiga menggunakan sistem 

sirkulasi penghawaan silang dapat diterapkan pada bangunan yang 

membutuhkan penghawaan alami. 

Sedangkan penghawaan buatan dengan AC ini digunakan pada beberapa 

ruangan, seperti pada area front office dan area SPA. Hal ini berkaitan dengan 

kenyamanan pengguna bangunan dan juga berhubungan dengan penggunaan 

furniture yanga ada di area front office. Sedangkan pada area restaurant dapat 

menggunakan kipas angin sebagai tambahan penghwaan buatan. Untuk area 

yang bersifat service seperti pantry dan toilet diletakan exhaust fan, agar udara 

dapat berputar dengan baik. 

7.6.2. Sistem Pencahayaan  

Secara umum pencahayaan yang digunakan adalah pencahayaan alami dan 

buatan. Pencahayaan yang akan diterapkan pada Beach Club ini adalah 

pencahayaan general dan pencahayaan khusus. Pencahayaan general akan 

diterapkan pada ruangan yang tidak terlalu memerlukan sebuah efek visual yang 

khusus, seperti : Toilet ,Dapur, Gudang. 

Pencahayaan khusus akan diterapkan pada ruangan yang bersifat public, dan 

membutuhkan kualitas visual yang baik, seperti : Lobby, Restaurant, Bar, Ruang 

SPA, Ruang Kantor, Klinik. Jenis – jenis lampu yang digunakan adalah Lampu 

Fluorescent tipe SL dengan arah pencahayaan downlight, Lampu Pijar 

(Incandescent/ Bohlam), Click strip continuous lighting 

  



 
 

 103 
  

7.6.3. Sistem Kelistrikan  

Sistem kelistrikan pada Beach Club  ini menggunakan jaringan dari PLN 

sebagai sumber energi listrik utama. Sedangkan untuk tenaga cadangan 

menggunakan genset.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.6.4. Sistem Sanitasi, Drainase, dan Pengelolaan Sampah   

1. Sistem saluran air bersih : Penyaluran air bersih dari PAM digunakan 

bantuan pompa yang terlebih dahulu, disimpan dalam tangki air bersih, 

kemudian disalurkan ke oulet –outlet yang membutuhkan. 

2. Sistem saluran air kotor, yang dibagi sebagai berikut :  

c. Air hujan : pembuangan air hujan menuju saluran umum di lengkapi 

dengan bak control  

d. Air kotor : pembuangan air kotor yang berasal dari toilet, ruang bilas, 

dan dapur di salurkan ke sewage treatment kemudian di salurkan ke 

saluran umum. 

e. Kotoran padat : kotoran padat di salurkan ke IPAL  

3. Sistem pembuangan sampah : Pembuangan sampah pada bagunan 

dengan menggunakan sistem manual, sampah dari ruang – ruang 

dikumpulkan di area pembuangan dengan melakukan pemisahan antara 

sampah organic dan sampah anorganik.  

 

7.7. Landasan Perancangan Sirkulasi dan Pencapaian  

Perancangan sirkulasi dan pencapaian tapak menganut konteks lingkungan, 

yaitu dengan satu jalur. Hal ini untuk menghindari kemungkinan terjadinya 

penumpukkan dalam tapak. Sehingga akses keluar dan masuk bangunan 

dipisahkan. Hal ini bertujuan untuk mengurangi kemungkinan adanya kepadatan 

PLN  TRAFO METERAN  

AUTO SWITCH 
CONTROL  

MAIN 
DISTRIBUTION 

PANEL  

SUB 
DISTRIBUTION 

PANEL  

PENGGUNAAN 
LISTRIK   

GENSET 

Skema  7.19. Sistem Jaringan Listrik 

Sumber : Analisa Pribadi, 2019 
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didalam tapak. Selain itu, akses keluar masuk dengan pemisahan jalur juga 

mempermudah sirkulasi di dalam tapak.  

 

7.8. Landasan Peracangan Tata Ruang Luar  

Pada lahan terdapat dua jenis lahan yaitu ruang hijau dan area parkir. Area 

terbangun disesuaikan dengan peraturan KDB,GSB dan KLB lingkungan. 

Penataan lahan hijau pada area lahan kering yaitu dengan menanami vegetasi 

rumput pada d pembatas dan juga tanaman peneduh. Penataan bangunan 

dibuat mengelilingi bangunan dengan satu jalur,sehingga akses dari area masuk 

hingga keluar pada tapak tidak menyebabkan penumpukan. Bentuk bangunan 

akan dibuat linear memanjang sehingga bangunan tampak tipis dan bisa 

memaksimalkan pencahayaan alami pada tiap lorong bangunan. 

Fasilitas – fasilitas yang ada di ruang luar ditata berdasarkan orientasi yang 

menganut kaidah arsitektur Bali dan kebutuhan sesuai fungsi bangunan, dan 

sistem serial vision. Sehingga area ruang luar dapat menciptakan kenyamanan 

dan menarik bagi pengunjung. Area kolam renang dan pool bar sebagai focal 

point yang ada di area ruang luar.  

 

  




