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3 BAB III ANALISIS PERANCANGAN 

3.1 Analisis Fungsi  

Untuk mengetahui kebutuhan ruang serta fungsi dari sebuah ruang sebuah hotel resort dari 

setiap kegiatan dan pengguna yang disesuaikan dengan tapak yang telah ditentukan, adapun 

fungsi dibedakan berdasarkan kelompok:  

3.1.1 Fungsi Primer  

Merupakan sebuah fungsi utama hotel resort yaitu sebagai tempat penginapan bagi wisatawan 

dan orang – orang yang memiliki kegiatan tertentu, serta sebagai tempat rekreasi untuk para 

penginap, keluarga, dan pengunjung.  

3.1.2 Fungsi Sekunder  

Merupakan pelengkap dari fungsi primer yang dilakukan para pengunjung dan penginap hotel 

resort. Fungsi ini berkaitan dengan kegiatan seperti makan, minum, dan kegiatan lainnya.  

3.1.3 Fungsi Penunjang  

Merupakan pelengkap dari primer dan sekunder. Fungsi ini berkaitan dengan area parkir, 

musholla, dapur, gudang penyimpanan dan sebagainya.  

Berdasarkan ketiga fungsi tersebut, rancangan hotel resort dapat dibagi menjadi empat zonasi 

ruang, yaitu:  

a. Zona publik  

Bersifat umum serta mudah diakses oleh semua orang seperti, lobby dan parkiran.  

b. Zona semi publik  

Bersifat semi terbuka untuk tamu yang datang, seperti: restaurant, ballroom, kolam 

renang, musholla dan sebagainya.  

c. Zona privat  

Bersifat khusus dimana hanya pengguna tertentu saja yang dapat menggunakan 

ruangan tersebut, seperti: kamar hotel resort, ruangan general manager.  

d. Zona servis  

Berfungsi untuk kegiatan penunjang namun bersifat umum. Ruangan yang termasuk di 

zona ini merupakan bagian terpenting karena berfungsi untuk melayani seluruh zona 

yang ada didalam hotel resort.  
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Analisis dan pengguna kegiatan didefinisikan sebagai proses penentu dari suatu kegiatan yang 

dilakukan penggunanya. Menyangkut identifikasi pengguna serta identifikasi kegiatan. 

3.1.4 Kegiatan Pengunjung dan Pengguna  

Kegiatan pengunjung dan pengguna merupakan kegiatan utama dalam fungsi pengadaan hotel 

resort, terdapat dua jenis pengunjung, yaitu:  

a. Pengunjung menginap  

Pengunjung yang datang menggunakan fasilitas dan menikmati pelayanan yang ada 

pada hotel resort serta membayar biaya sewa kamar untuk menginap. Privasi, 

kenyamanan, dan keamanan sangat dibutuhkan untuk kegiatan tersebut.  

b. Pengunjung tidak menginap  

Pengunjung yang datang lalu menggunakan fasilitas dan menikmati pelayanan hotel 

resort namun tidak memesan kamar inap untuk bermalam di resort. Terdapat 2 jenis 

pengunjung tidak menginap, yaitu:  

1. Pengunjung hotel resort harian  

Mengunjungi hotel resort serta menggunakan fasilitas penunjang hotel resort 

seperti: restaurant, meeting room, ballroom, dan sarana lainnya serta area 

pantai yang terbuka bagi umum.  

2. Pengunjung kegiatan konveksi  

Mengunjungi hotel resort dengan maksud menghadiri kegiatan umum seperti 

gedung ballroom yang biasanya dipakai untuk umum.  

3.1.5 Kegiatan Pengelola dan Pelayanan  

Untuk memenuhi kegiatan yang ada pada hotel resort terdapat pihak yang bertugas dalam 

memberikan pelayanan dalam hotel resort.  

a. Pengelola   

Merupakan pihak yang bekerja pada hotel resort yang mengelola fasilitas dan segala 

isi didalamnya agar dapat berfungsi dan berjalan dengan sesuai.  
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Gambar 5 Struktur Organisasi Pengelola 

b. Pelayanan   

Merupakan jasa penginapan seperti hotel resort, dengan sistem pelayanannya sudah 

terstruktur berdasarkan tugas setiap pengelola.  

3.2 Analisis Lahan  

Analisis tapak pada perancangan sangat diperlukan sebelum melakukan desain perancangan, 

hal ini bertujuan agar mendapatkan data pada tapak dan mendapatkan solusi desain pada hotel 

resort. Lokasi, eksisting, vegetasi, sarana, topografi, iklim, dan aspek visual merupakan bagian 

dari tapak yang dapat untuk dianalisis.  

3.2.1 Lokasi   

Pantai Teluk Pandan, Sukajaya Lempasing, Teluk Pandan, Kabupaten Pesawaran, Lampung 

merupakan area lahan yang dipakai untuk perancangan hotel resort dengan lahan 50.000 m². 

Lokasi proyek dari pusat Kota Bandar Lampung dapat ditempuh dalam waktu 30 - 60 menit 

dengan jarak sekitar 14 km. Akses menuju ke lahan memliki alternatif yang mudah dipahami 

dan sudah tersedia di dalam aplikasi google maps.  
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Gambar 6 Peta Lokasi Tapak 
sumber google earth,2021 

  

Akses kearea lahan dimana dimulai dari titik 0 KM Kota Bandar Lampung (tugu Adipura) 

kemudian dilanjutkan ke titik lokasi pantai Teluk Pandan di Sukajaya Lempasing, Teluk Pandan, 

Kabupaten Pesawaran selama kurang lebih ½ - 1 jam perjalanan darat.  

 

Gambar 7 Rute Dari Tugu Adipura Menuju Pantai Teluk Pandan 
sumber: google earth,2021 

  

3.2.2 Topografi  

Kondisi area kontur pada lahan memiliki lekuk tanah yang tidak rata, memiliki standar 

kemiringan kurang dari 10%. Interval ketinggian dari titik tertinggi ke titik terendah yaitu 20m 

– 5m.  
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Gambar 8 Potongan Lahan 

Area lahan dipotong untuk melihat perbedaan ketinggian pada kontur. 

 

 

Gambar 9 Potongan AA 
sumber: Global Mapper,2021 

  

 

Gambar 10 Potongan BB 
sumber: Global Mapper,2021 

  

Data analisis kontur dari studi analisis menggunakan software global mapper + Google Earth 

diketahui bahwa kondisi tapak memiliki kontur bergelombang dan memiliki level ketinggian, 

dari analisis yang diperoleh maka diperlukan penerapan sistem cut and fill terhadap tapak 

pada saat perancangan.  
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3.2.3 Iklim  

Berikut tabel iklim suhu, kelembaban, kecepatan pada area Kabupaten 

Pesawaran tahun 2020:  

Tabel 3 Iklim suhu daerah Pesawaran tahun 2020 

BULAN SUHU (℃) KELEMBABAN(%) KECEPATAN 
ANGIN (m/s) 

Minimum Rata 
-  

rata 

Maksimum Rata – rata Maksimum Rata 
-   

rata 

Januari 24,4 27,1 31,5 84 0,8 0,2 

Febuari 24,1 27 31,7 85 0,9 0,2 

Maret 24 26,6 31,8 86 1,4 0,4 

April 24,5 27 32,2 86 1,5 0,5 

Mei 24,5 27,3 32,2 83 2 0,8 

Juni 23,9 27,1 32,2 83 1,9 0,8 

Juli 23 26,5 31,9 80 2 0,9 

Agustus 22,3 26,5 33 75 2,5 1,3 

September 22,6 27,2 34,1 72 3 1,6 

Oktober 24 28,2 35,1 72 3,3 1,6 

November 24,8 28,6 34,6 72 3,2 1,3 

Desember 24,9 27,8 33,1 81 1,9 0,6 

  

    

 

Tabel 4 Iklim Curah Hujan Pesawaran Tahun 2020 

Bulan Tekanan 
Udara (mb) 

Jumlah Curah 
Hujan (mm) 

Jumlah HarI 
Hujan(Hari) 

Penyinaran 

Matahari 
(%) 

Januari 1011,3 329 17 45,1 

Februari 1012,2 449 17 52,4 

Maret 1011,3 214 13 44,6 

April 1010,3 264 17 45,7 

Mei 1011 87 8 56,6 

Juni 1011 14 1 57,1 
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Berdasarkan standar kenyaman termal di Indonesia yaitu dari SNI T - 14 – 1993 – 03 terdapat 

3 kenyamanan termal yaitu:  

a. Sejuk nyaman, 20,5℃ - 22,8℃, kelembaban relatif 50% - 80%  

b. Nyaman optimal 22,8℃ - 25,8℃, kelembaban relatif 70% - 80%  

c. Hampir nyaman 25,8℃ - 27,1℃, kelembaban relatif 60% - 70%  

Dari data yang didapatkan suhu rata – rata daerah Kabupaten Pesawaran antara 26℃ – 27℃, 

tekanan suhu berdasarkan data termasuk di kategori hangat nyaman / hampir nyaman. Hal 

tersebut berpengaruh pada kondisi ruangan, sehingga dibutuhkan desain yang 

memperhatikan aspek kenyamanan termal bagi para pengunjung. Kelembaban termasuk 

kategori nyaman sehingga harus dipertahankan dengan peletakkan furnitur ruangan yang 

benar.  

Curah hujan tertinggi terjadi pada bulan febuari dan terendah pada bulan juni. Tingkat curah 

hujan setiap bulannya berubah – ubah. Berdasarkan data tingkat curah hujan dikategorikan di 

intensitas tinggi, sehingga dapat memengaruhi terhadap bentuk, kemiringan, hingga 

pemilihan material atap agar dapat mengatasi curah hujan yang tinggi.  

3.2.4 Sarana  

Untuk menunjang kebutuhan hotel resort dibutuhkan sarana yang meliputi:  

a. Akses jalan  

Akses menuju area lahan cukup mudah, dengan kondisi jalan yang memadai. Tidak ada 

kendala pada akses menuju ke area lahan. Lebar jalan sudah sesuai standar dengan lebar 

±8m.  

 

Gambar 11 Akses Masuk Dari Jalan Raya 
sumber: google maps,2021  
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Gambar 12 Akses Masuk Pantai Teluk Pandan 
sumber: google maps,2021  

Sebagian jalan arah masuk ke pantai Teluk Pandan sudah diaspal, namun sebagian lagi 

masih berupa tanah. 

b. Drainase  

Pada area lahan belum terdapat drainase, sehingga dibutuhkan perencanaan sistem 

drainase yang baik agar mendukung nilai resort.  

c. Jaringan listrik  

Pada area akses menuju pantai teluk pandan belum terdapat tiang listrik yang memadai, 

sehingga membutuhkan penambahan tiang listrik untuk menyalurkan sumber instalasi 

kelistrikan pada hotel resort.  

3.2.5 Vegetasi   

Terdapat beberapa jenis tumbuhan pada area lahan dan sekitarnya, seperti pohon kelapa, 

pohon ketapang, pohon petai cina, pohon jambu, serta semak – semak belukar. Tidak terdapat 

tanaman khusus yang berarti yang dapat dipertahankan berdasarkan kriteria.  
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Gambar 13 View Vegetasi Mata Burung 
sumber: google maps,2021 

Berdasarkan data yang didapatkan setiap tanaman memiliki ukuran yang beragam serta 

tumbuh secara tidak beraturan. Sebab tanaman yang tidak beraturan serta mengganggu dan 

menghambat proses pembangunan maka dari beberapa tanaman tersebut akan ditebang.  

3.2.6 Eksisting Bangunan  

Fasilitas umum berupa sarana ibadah, toilet umum, mesin ATM dan sebagainya belum tersedia 

pada area sekitar lahan. Kelompok permukiman warga juga tidak ada sehingga tidak ada 

interaksi sosial di area lokasi lahan. Karena lokasi lahan berdampingan dengan area konservasi 

ikan laut yang terletak pada area wisata Pulau Tembikil.  

3.2.7 Aspek Visual  

Keadaan suasana lahan berbatasan dengan:  

 Barat  : perbukitan  

 Utara  : perkebunan kelapa  

Timur : bukit pandang mutun  

Selatan : Laut Pantai Teluk Pandan  
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Gambar 14 Aspek Visual Sekitar Lahan 

  

3.2.8 Peraturan Setempat  

Terdapat beberapa peraturan setempat guna mendukung perancangan hotel resort, antara 

lain:  

a. Garis sempadan pantai yaitu lebar proposional dengan mengikuti bentuk dan kondisi 

fisik pantai, minimal 100 meter dari titik pasang tertinggi kea arah darat. (Peraturan 

Presiden Republik Indonesia nomor 51 tahun 2016 pasal 1 ayat 2).  

b. Berdasarkan RTRW Kabupaten Pesawaran, sebagai berikut:  

1. Ketentuan pembangunan dengan besaran KDB yang diizinkan ≤10%, KLB ≤ 

10%, dan KDH ≥ 90%.  

2. Intensitas pemanfaatan ruang meliputi KDB yang diizinkan 10%, KLB 10%, KDH 

90%,  

3. Sempadan waduk 50 – 100 meter dari titik pasang tertinggi ke arah barat.  

4. Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang meliputi bangunan berupa KDB yang 

diizinkan 10%, KLB 10%, KDH 90% sesuai ketentuan bangunan yang dimaksud.  

5. Pada kawasan rawan bencana tsunami yang mengalami penurunan fungsi 

maka dapat dilakukan rehabilitasi melalui reboisasi, penghijauan, 

pemeliharaan dan penyelenggaraan rehabilitasi rawan bencana tsunami 

diutamakan pelaksanaannya melalui pendekatan partisipatif.  
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3.2.9 Isu Terkait Tapak  

a. Teluk Pandan berdampingan dengan kawasan peruntukan pariwisata menurut 

Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata 

Ruang Wilayah Kabupaten Pesawaran Tahun 2011-2031, Pasal 39 Ayat 2.  

b. Lokasi tapak memiliki kontur tanah yang tidak rata memiliki standar kemiringan kurang 

dari 10%. Interval ketinggian dari titik terendah ke titik tertinggi yaitu 5m – 20m.  

c. Iklim lahan merupakan iklim dengan tingkatan curah hujan yang tinggi dengan tingkat 

curah hujan tertinggi terjadi pada bulan febuari.  

d. Akses jalan memadai namun belum terdapat drainase mulai dari jalan menuju pantai 

sampai di pantai teluk pandan.  

e. Jaringan listrik sudah masuk ke area lahan hotel resort, namun masih kurangnya tiang 

listrik yang sangat mempengaruhi untuk hotel resort kedepannya.  

f. Vegetasi yang terdapat pada lahan antara lain: seperti pohon kelapa, pohon ketapang, 

pohon petai cina, pohon jambu, serta semak – semak belukar. Tidak terdapat tanaman 

khusus yang berarti yang dapat dipertahankan berdasarkan kriteria.  

g. Fasilitas umum seperti tempat ibadah, mesin ATM dan sebagainya belum terdapat di 

area sekitar lahan.  

h. Keadaan lahan berbatasan dengan area barat dan timur merupakan perbukitan, area 

utara merupakan perkebunan kelapa, serta area selatan berbatasan dengan laut Teluk 

Pandan.  

  


