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BAB I  PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Pariwisata merupakan sarana untuk satu atau sekumpulan orang 

yang melakukan aktifitas bersantai atau berlibur dengan tujuan 

menghilangkan penat dari aktifitas sehari-hari, kegiatannya dapat 

dilakukan sendiri maupun dengan keluarga, teman dan pasangan. Industri 

pariwisata sudah menjadi salah satu industri di masyarakat yang di minati 

karena dalam perkembangannya, industri pariwisata sangat cepat 

berkembang di tiap-tiap daerah yang mulai mengembangkan potensi 

daerahnya dengan tujuan untuk menarik minat pengunjung wisatawan 

dengan maksud meningkatkan perekonomian daerah. 

Baturraden adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Banyumas, 

Provinsi Jawa Tengah, dengan luas wilayah sekitar 45,53 km2 .  Kecamatan 

yang berjarak sekitar 7,5 Km dari Kota Purwokerto ke arah utara ini 

memiliki penduduk berjumlah 50.124 jiwa dengan kepadatan penduduk 

1.100 jiwa / km2. 

Bisnis dalam sektor pariwisata di Indonesia memiliki perkembangan 

yang pesat, tidak terkecuali di Kabupaten Banyumas, khususnya di 

Kawasan Baturaden. Pesona keindahan di kaki Gunung Slamet ini memiliki 

potensi untuk menyedot wisatawan domestik maupun mancanegara dari 

wisata-wisata yang ada dengan rata-rata jumlah wisatawan kurang lebih 

sebanyak 2.000.000 pengunjung per tahunnya (BPS Kabupaten 

Banyumas tahun 2014-2017).  
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Minat wisatawan tidak didukung dengan adanya fasilitas 

penginapan/hotel berbintang yang memadai khususnya di Kawasan 

Baturaden. Karena kebanyakan dari para wisatawan yang mencari hotel 

berbintang justru memilih untuk menginap di hotel berbintang yang ada di 

Kota Purwokerto. Dengan kurangnya fasilitas pada penginapan yang 

sudah ada di Baturaden, tentunya menjadi sebuah potensi besar untuk 

pengembangan sarana prasarana khususnya untuk fasilitas penginapan. 

Diharapkan dengan disediakannya sebuah tempat penginapan baru yang 

memiliki berbagai macam fasilitas yang memadai di Kawasan Baturaden 

dapat membuat wisatawan lebih memilih untuk menginap di Kawasan 

Baturaden daripada di Kota Purwokerto, sekaligus menjadi penyeimbang 

antara kebutuhan wisatawan yang datang ke Kawasan Baturaden dengan 

penginapan yang ada. 

 

1.2. Pertanyaan Masalah Desain 

Masalah desain dari projek ini adalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana perencanaan desain bangunan Hotel Resort yang 

berada di Kawasan Hutan Pinus Baturaden? 

2. Bagaimana perencanaan pembangunan bangunan Hotel Resort 

yang berada di Kawasan Lerengan Baturaden? 

 

1.3. Tujuan 

Tujuan dari proyek Hotel Resort di Kawasan Baturaden ini 

merupakan bentuk usaha untuk memberikan kenyamanan untuk 

wisatawan yang berkunjung ke Kawasan Baturaden, karena dapat menjadi 

salah satu nilai jual di Kawasan Baturaden, Kabupaten Banyumas, 

sehingga meningkatkan perekonomian di sektor pariwisata Kabupaten 

Banyumas bahkan Jawa Tengah, serta meningkatkan devisa Negara 
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terutama Kabupaten Banyumas. Hotel Resort ini bertujuan sebagai 

penunjang pariwisata di Kawasan Baturaden selain tersedianya 

penginapan lain seperti villa, homestay, dam lain-lain. 

 

1.4. Manfaat 

1. Manfaat pengembangan desain : Diharapkan projek ini dapat 

menjadi bahan pembelajaran dalam proses desain sebuah Hotel 

Resort di area pegunungan. 

2. Manfaat akademik : Diharapkan projek ini dapat membantu proses 

pembelajaran mengenai Hotel Resort. 

3. Manfaat bagi masyarakat lokal dan pemerintah : Diharapkan projek 

ini dapat menjadi suatu karya dalam mengembangkan Wilayah 

Kabupaten Banyumas terutama Kawasan Baturaden di bidang 

Pariwisata yang dapat meningkatkan ekonomi daerah, serta dapat 

meningkatkan devisa negara. 

 

1.5. Sistematika Pembahasan 

Sistematika pembahasan dari perancangan Hotel Resort di Kawasan 

Baturaden ini adalah sebagai beikut : 

BAB I PENDAHULUAN 

 Pada Bab I, memuat mengenai deskripsi latar belakang Hote 

Resort, masalah mengenai projek tersebut, serta tujuan dan manfaat 

projek. 

BAB II GAMBARAN UMUM PROYEK 

 Pada Bab II, memuat gambaran umum dari projek Hotel Resort 

mengenai fungsi bangunan.  

BAB III PEMROGRAMAN ARSITEKTUR DAN PERUMUSAN 

MASALAH 
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Pada Bab III, berisi tentang studi aktivitas, pelau aktivitas, 

kebutuhan ruang, persyaratan ruang, besaran ruang, dan analisa 

tapak 

BAB IV LANDASAN TEORI 

Pada Bab IV, memuat landasan teori yang mendukung 

penyelesaian masalah desain 

BAB V PENDEKATAN DAN LANDASAN PERANCANGAN 

Pada Bab V, memuat tentang pendekatan teoritik, metode desain, 

serta tentang bagaimana cara menyikapi pada kasus yang diberikan. 

DAFTAR PUSTAKA 

Berisi sumber data dan referensi yang terkait dengan projek, baik 

berasal dari buku ataupun media elektronik, meliputi daftar pustaka, 

daftar gambar, daftar tabel dan daftar bagan/diagram. 

 

 

  


