
32  

  

6 BAB VI HASIL PERANCANGAN  

6.1 Penjelasan Rencana Tapak  

 

Gambar 24 Site Plan 

Akses masuk serta keluar area lahan resort hanya satu yaitu didepan daerah utara lahan. Hal ini 

bertujuan agar para pengunjung yang datang dapat mengitari area resort walau hanya sebentar serta 

memudahkan mereka untuk mengakses lahan parkir. Terdapat area parkir tepat disebelah timur jalan 

saat masuk ke area resort, lalu ada area dropoff tepat didepan massa bangunan lobby untuk 

memudahkan pengunjung meletakkan keluarga dan barangnya. Selanjutnya ada area parkir motor dan 

mobil untuk pengunjung yang menginap dan di seberangnya merupakan area parkir untuk para 

pengunjung yang tidak menginap beserta pengelola.  

  

6.1.1 Perletakkan dan Massa Orientasi Bangunan  

 

Gambar 25 Arah Orientasi Massa Bangunan 
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Arah orientasi massa bangunan mengarah ke utara dan selatan. Untuk lobby ballroom 

langsung mengarah ke arah jalan agar menjadi daya Tarik atau view yang menarik bagi para 

pengunjung yang datang. Orientasi bangunan penginapan, resort, serta restaurant mengarah 

langsung kepantai agar mendapat view pantai yang indah serta menjadi daya Tarik utama.  

6.1.2 Sirkulasi Manusia Dan Kendaraan  

 

Gambar 26 Akses Masuk 

Akses masuk ke area lahan resort hanya satu sehingga para pengunjung yang datang dapat 

mengitari resort walau hanya sebentar serta memudahkan mereka untuk mengakses lahan 

parkir.  

 

Gambar 27 Sirkulasi Pengunjung Menginap 

Sirkulasi bagi pengunjung yang menginap diarahkan dari entrance menuju ke parkiran 

pengunjung menginap, lalu lewat jalur pedestrian menuju ke lobby untuk memesan kamar 

inap, kemudian menuju ke area penginapan. 
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Gambar 28 Sirkulasi Pengunjung Tidak Menginap 

Pengunjung tidak menginap diarahkan dari entrance menuju keparkiran pengunjung tidak 

menginap, lalu melewati jalur pedestrian untuk menuju ke lobby atau dapat langsung ke 

bangunan ballroom. Setelah itu dapat menuju ke area yang ingin dituju, namun tidak 

diperbolehkan untuk masuk kearea cottage hanya diperkenankan untuk berfoto – foto saja. 

 

Gambar 29 Sirkulasi Kendaraan Servis 

Untuk sirkulasi servis kendaraan dibuat tidak banyak berliku, sehingga memudahkan 

kendaraan untuk masuk dan peletakkan barang – barang, juga untuk kendaraan truk 

pemadam, dengan lebar jalan 4 m, kendaraan dapat mudah masuk kearea bangunan resort. 
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6.1.3 Ruang Terbuka Hijau  

 

Gambar 30 Ruang Terbuka Hijau 

Area ruang terbuka pada tapak resort memiliki kurang lebih 90 % dari lahan resort. Hal ini sesuai 

dengan peraturan daerah setempat yaitu RTRW Kabupaten Pesawaran dimana besaran KDB yang 

diizinkan ≤10%, KLB ≤ 10%, dan KDH ≥ 90%. Ruang terbuka hijau banyak ditanami oleh vegetasi 

eksisting serta vegatasi yang ditanam. Hal ini bertujuan agar para pengunjung baik itu yang menginap 

maupun tidak menginap dapat menikmati pengalaman suasana resort dengan baik.  

6.2 Rancangan Bangunan 

6.2.1 Bentuk Bangunan  

 

Gambar 31 Bentuk Bangunan Lobby 

  

Bangunan berbentuk memanjang dan menghadap kearah utara atau langsung menghadap ke jalan 

agar memudahkan para pengunjung yang datang mengetahui bahwa bangunan ini merupakan lobby.  
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Gambar 32 Bentukan Massa Suite Room 

  

Bangunan mengambil bentukan dasar dari rumah adat lampung yang kemudian dimodifikasi sehingga 

menghasilkan bentukan baru, dengan bentuk segitiga serta tetap ada panggung kecil dibawahnya.  

 

Gambar 33 Bentuk Massa President Room 

  

Massa bangunan mengambil bentukan dari persegi panjang dengan permainan atap pelana dengan 

sedikit dimajukan sehingga membentuk massa bangunan yang indah.  

 

Gambar 34 Bentuk Massa Restaurant 

  



37  

  

Bentukan massa restaurant dari bentuk persegi panjang, lalu ditambahkan dengan persegi dibagian 

coffee shop dan toilet, serta bentukan kusen jendela yang berbentuk setengah lingkaran.  

 

Gambar 35 Bentuk Bangunan Ballroom 

  

Massa bangunan ballroom memanjang dengan atap atap dome, menjadikan ballroom menjadi 

bangunan yang cukup ikonik untuk hotel resort ini.  

 

Gambar 36 Bentuk Bangunan Standard Dan Superior Room 

  

Standard room dan superior room memiliki bentukan massa bangunan yang sama hanya saja berbeda 

pada jumlah ruangan kamar. Bentukan dari massa ini persegi panjang, dengan lantai satu 

memperlihatkan beton dan lantai dua menggunakan kayu sehingga terlihat tema arsitektur neo 

vernakular.  
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6.2.2 Tata Letak dan Bentuk Ruang  

 

Gambar 37 Denah Ballroom 

Area panggung ditengah serta ruangan gudang dan area backstage dibelakang panggung. Gudang 

dilettakan dekat dengan jalan agar memudahkan akses servis. Toilet wanita dan pria diletakkan 

dibelakang agar lebih mendapatkan privasi bagi para penggunanya.  

 

Gambar 38 Perspektif Interior Ballroom 
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6.2.3 Sirkulasi Dalam Bangunan  

 

Gambar 39 Denah Suite Room 

Sirkulasi pada cottage suite room dibuat menjadi lurus single louded sehingga membuat penggunanya 

merasakan luas ketika merasa didalem cottage. Letak furniture juga disesuaikan dengan bentukan 

cottage.  

 

Gambar 40 Perspektif Interior Suite Room 
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6.2.4 Rancangan Fasad dan Atap  

  

 

Gambar 41 Fasad Ballroom 

  

Fasad ballroom menggunakan material blok kayu yang disusun secara acak, dengan kontruksi besi 

hollow galvanis.  

 

Gambar 42 Konstuksi Atap Ballroom 

  

Konstruksi atap pada bangunan ballroom menggunakan kuda-kuda rangka pipa hitam, dengan material 

penutup atapnya yaitu atap spandek melengkung (bending)  

6.2.5 Sistem Struktur dan Konstruksi  

Grid yang diterapkan pada bangunan ballroom yang berukuran 30 m x 21 m, estimasi kolom 

yang digunakan adalah kolom dengan ukuran 20 x 20 cm, balok induk 20 cm x 40 cm.  
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Gambar 43 Struktur Ballroom 

6.2.6 Sistem Utilitas  

a. Air bersih  

Sumber air dari sumur bor yang kemudian disalurkan ke ground water tank, lalu ke 

tandon tiap area sehingga tidak menumpuk disatu tandon saja, tidak ada tandon 

diatas bangunan, lalu dipompa untuk dapat dialirkan kesetiap massa bangunan.  

b. Air kotor  

Air kotor ditampung pada septic tank, lalu disalurkan ke bak kontrol, setelah itu 

disalurkan lagi ke sumur resapan, terakhir baru menuju ke pembuangan kota.  

 

Gambar 44 Utilitas Bangunan 
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6.2.7 Rekapitulasi Data Hasil Rancangan  

Tabel 11 Rekapitulasi Data Hasil Rancangan 

Perhitungan Luasan Presentase 

Total luasan lahan 50.000m² 100% 

Luas lantai dasar bangunan 5.215,42m² 10 % 

Koefisien dasar hijau  90 % 

      

 

    

  

  


