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3 BAB III ANALISIS 

3.1 Analisis Kegiatan dan Pengguna 

Analisis kegiatan dan pengguna adalah proses menentukan segala sesuatu kegiatan yang 

dilakukan oleh penggunanya dan penggunanya tersebut pada hotel resort. Analisis kegiatan dan 

pengguna meliputi identifikasi kegiatan dan identifikasi pengguna. Berikut analisis kegiatan dan 

pengguna pada hotel resort. 

3.1.1 Kegiatan dan Pengguna 

Berdasarkan aktivitas maka dibagi menjadi : 

1. Fungsi primer 

Merupakan aktivitas dimana tamu menginap di resort. Jenis jenis aktivitas yang dilakukan 

seperti datang ke resepsionis, check in, check out, beristirahat di kamar, dan kegiatan rekreasi 

seperti pantai dan di kolam renang. Hal ini dilakukan secara rutin dan bersifat publik. 

2. Fungsi sekunder 

Jenis jenis aktivitas yang dilakukan yaitu sarapan, makan siang, makan malam, coffee break, 

meeting dan kegiatan acara lainnya.  

3. Fungsi Penunjang 

Jenis jenis aktivitas yang dilakukan yaitu parkir, info wisata, memesan kendaraan khusus, 

dapur, mushola, housekeeper, laundry, tempat karyawan dan gudang. . 

Berdasarkan zonasi maka dibagi menjadi : 

1. Zona Publik yaitu zona yang dapat diakses oleh semua orang. 

2. Zona Privat yaitu zona yang sifatnya privasi/pribadi dan hanya orang yang memiliki izin. 

3. Zona Semi Publik yaitu zona yang bersifat setengah umum di mana semua orang dapat 

mengakses maupun memakainya tapi ada kondisi kondisi tertentu di mana orang tidak bisa 

dengan bebas menggunakannya. Contohnya Meeting room dan ruang serba guna. 

4. Zona Service yaitu zona yang bersifat umum namun berfungsi untuk kegiatan penunjang. 

Contohnya dapur dan gudang. 

3.1.2 Isu Terkait Fungsi 

Kondisi lahan yang memiliki kontur tidak rata dapat diolah menjadi kawasan yang tertata. 

Dengan kondisi lahan yang memiliki bukit dipinggir pantai dengan ketinggian 20 m dari permukaan laut 
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dapat menjadi potensi besar nantinya dalam merancang resort dikawasan pantai teluk pandan ini. Selain 

lokasi resort di laut pengunjung bisa menikmati keindahan yang ada dipuncak. Isu dari kontur dapat 

dipecahkan dengan beberapa solusi yang nantinya aka nada dip roses perancangan dan akan terlihat 

jelas potensinya setelah ke proses hasil rancangan dari tugas akhir ini.  

 View laut adalah isu utama dan dapat menjadi potensii utama dalam rancangan resort 

khususnya di daerah kawasan pantai Teluk Pandan ini. Dengan view yang menarik dapat menarik minat 

pengunjung untuk berwisata baik menginap maupun tidak menginap. Dengan kondisi lahan seperti ini 

untuk bagian bangunan akomodasi sebisa mungkin dirancang dibagian dengan view yang menarik dan 

mengarah ke laut untuk memaksimalkan tujuan dari terbangunnya resort di Teluk Pandan ini. 

3.2 Analisis Tapak 

Lahan untuk pembangunan resort berada di kawasan pantai Teluk Pandan, Sukajaya Lempasing, 

Teluk Pandan, Kabupaten Pesawaran, Lampung yang luas lahannya kurang lebih 5,5 hektar dengan tapak 

yang telah ditetapkan.  

3.2.1 Lokasi 

Lokasi lahan dapat ditempuh sekitar 1 jam dari kota Bandar Lampung. Untuk akses masuk juga 

sudah ada terlihat pada gambar dibawah. Lokasi terletak di Pantai Teluk pandan yang merupakan pantai 

yang belum banyak diketaui masyarakat luar ataupun para wisatawan namun memiliki potensi yang 

sangat besar terhadap bahari lampung. Pantai ini terletak di kecamatan Lempasing , Kabupaten 

Pesawaran, Provinsi Lampung. Lokasi sekitar sudah ada pantai yang cukup dikenal yaitu pantai mutun , 

oleh karena itu akses jalan keluar masuk sudah dapat diakses baik kendaraan roda dua maupun 

kendaraan roda empat. Namun kondisi jalan pada lokasi yang belum diperbaiki dan masih kurangnya 

keamanan pada bagian jalan dapat menjadi permasalahan untuk mendesain resort dikawasan ini. 

 

Gambar 11. Lokasi Lahan 

Sumber : Google Earth 2020. 
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3.2.2 Topografi 

Bentuk topografi lahan terlihat tidak monoton ataupun kota , ini cukup menyulitkan karena 

mengikuti bentuk kontur yang tidak rata. Pemilihian lahan dan bentuknya didasari karena lahan memiliki 

potensi yang dapat berkembang kedepannya seperti bukit yang ada dipinggir pantai kemudian 

sempadan pantai juga terlihat menarik karena memiliki lengkungan pada bagian site lahan dan 

menambah kesan indah pada view nantinya. Kondisi ombak juga tidak terlalu besar karena lahan 

dikelilingi beberapa pulau yang ada di laut lampung. 

 

Gambar 12. Tofografi Lahan 

Sumber : Google Earth 2020. 

 

 

 

Gambar 13. Site Kontur Lahan 
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Gambar 14. Potongan Lahan A 

 

Gambar 15. Potongan Lahan B 

Pada bagian potongan lahan ini terlihat tidak terlalu curam sehingga dapat dirancang bangunan 

penerimaan pada utara kawasan serta entrance masuk dari luar lahan karena memiliki kontur yang 

cukup rata dan tidak terlalu terjal. Bangunan penerimaan dan parkir cocok diletakkan di utara kawasan 

Karena melihat potongan kawasan yang tidak curam tersebut. Kemudian pada kontur paling landai itu 

lokasi di garis sempadan pantai yang dapat digunakan sebagai tempat rekreasi dengan beberapa konsep 

yang mendukung keindahan pantai tersebut. 

3.3 Iklim 

Tabel 4. iklim Pesawaran Tahun 2020 

Bulan Suhu (C) Kelembapa

n (%) 

Kecepatan Angin (m/s) 

Minimum Rata Rata Maksimum Rata Rata Maksimum Rata Rata 

Januari 24,41 27,13 31,54 84 0,88 0,2 

Februari 24,12 27 31,75 85 0,97 0,2 

Maret 24 26,63 31,87 86 1,46 0,4 

April 24,55 27 32,29 86 1,54 0,5 

Mei 24,53 27,32 32,28 83 2 0,8 

Juni 23,91 27,1 32,21 83 1,94 0,8 

Juli 23 26,51 31,92 80 2 0,9 

Agustus 22,31 26,52 33 75 2,58 1,3 
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September 22,60 27,23 34,12 72 3 1,6 

Oktober 24 28,24 35,13 72 3,39 1,6 

November 24,85 28,65 34,64 72 3,29 1,3 

Desember 24,99 27,87 33,15 81 1,92 0,6 

 

Dapat dilihat dari perubahan iklim diatas, rata rata daerah tropis memiliki iklim dan kelembaban 

seperti table diatas. Perbedaan tidak terlalu jauh dari bulan ke bulan namun pada umumnya di bulan 

oktober sampai april itu memiliki tingkat kelembaban yang cukup tinggi dibadning dengan bulan april 

sampai oktober. Ini adalah cir khas negara yang memiliki iklim tropis.   

3.4 Sarana 

             Akses masuk ke lahan cukup terjal namun masih terjangkau pada saat melakukan pengumpulan 

data melalui survey ke lokasi. Di lokasi juga sudah memiliki drainase dalam lahan. Untuk akses jalan 

untuk mobil sudah bisa diakses dengan menggunakan jalan dari arah pintu masuk pantai mutun.   

        

Gambar 16. Drainase dalam Lahan 

Didalam lahan ini terdapat saluran air / selokan yang mengelilingi bukit sehingga memungkinkan 

dijadikan untuk saluran pembuangan pada bangunan resort yang akan dibangun nantinya. Karena masih 

berbentuk galian, drainase yang ada didalam lahan perlu ditambahkan perkerasan ataupun pengelolaan 

pembuangan akhir yang bagus untuk perancangan resort yang baik kedepannya. Sedangkan pengaliran 

listrik menuju lahan masih belum ada oleh namun memiliki akses ke pantai sebelah yang telah dimukimi 

oleh warga setempat, oleh karena itu dapat dikatakan untuk akes listrik itu dekat dengan lahan.  

3.5 Vegetasi 
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Dibagian vegetasi lahan ini terdapat pohon kelapa dan pepohonan rindang. Untuk lahan sendiri 

merupakan hutan, oleh karena itu vegetasi bisa dipertahankan dan menyesuaikan dengan desain resort 

nantinya.  

 

Gambar 17. Vegetasi Dalam Lahan 

Pada eksisting di sekitar lahan terdapat konservasi hutan. Untuk bangunan lain di sekitar lahan 

terdapat fasilitas dari pantai mutun namun untuk akses dari pantai mutun dan pantai teluk pandan 

memiliki jalur akses yang berbeda sehingga diperlukannya fasilitas sosial di sekitar lahan seperti masjid/ 

mushola, restaurant, tempat rekreasi dll. Untuk rencana kedepan yaitu penambahan fasilitas umum dan 

sosial dan juga penambahan akses masuk dan dapat berdampak baik pada wisatawan nantinya. 

3.6 Aspek Visual 

Pada bagian akses dari luar lahan ke dalam lahan bisa dilihat bahwa lahan adalah lahan yang 

berbukit sehingga bisa dimanfaatkan sebagai lahan resort yang cukup strategis. Kondisi lahan sekarang 

khususnya masih hutan yang belum terjamah oleh manusia oleh karenanya diperlukan pembuatan akses 

keluar masuk menuju lahan resort ini. 

 

Gambar 18. Aspek Visual Arah Luar 
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Padabagian aspek visual dari dalam lahan ke luar lahan dapat dilihat ke arah selatan lahan yang 

berupa pantai, sehingga menjadi view atau pemandangan yang menarik minat wisatawan untuk  

berkunjung. Arah utara terdapat view hutan dengan bermacam vegetasi yang ada di dalam lahan resort. 

Oleh karena itu, untuk kegiatan akomodasi semaksimal mungkin menghadap ke arah laut sehingga 

mendapatkan view yang indah bagi pengunjung terkhusus yang menginap. 

 

Gambar 19. Aspek Visual Arah Dalam 

 

3.7 Isu Terkait Tapak 

Ada beberapa poin yang menjadi isu pada tapak yan dipilh, berikut poin yang dicantumkan : 

1. Kondisi pada lahan yang berkontur dan memiliki bukit dibagian timur kawasan lahan. Dan 

kontur tidak rata dengan ketinggian maksimal 20 meter mdpl. 

2. Lahan memilki potensi utama view ke laut. 

3. Drainase dan listrik masih belum terolah secara baik.  

4. Akesibilitas masuk keluar lahan sudah ada jalur kendaraan namun harus diperbaiki lagi 

karena posisi yang terlalu curam.  

5. Pada bagian parkir juga tidak ada karena kondisi yang berkontur pada lahan tersebut. 

6. Menurut data peraturan GSB pantai diperoleh jarak antara bangunan dan pinggir pantai 

kurang lebih 75 m. 

 

3.8 Peraturan  Setempat 

Dalam peraturan setempat terkait resort ada beberapa poin dalam ketentuan proyek. Berikut data 

yang diambil dari peraturan daerah setempat yaitu Kab. Pesawaran Lampung. 



22 
 

(1) Ketentuan umum  garis sempadan pantai 75 meter dari air laut digunakan sebagai tempat terbuka 

dan menunjang keindahan pantai serta memaksimallkan pengelolaan pantai yang rapi, bersih , aman dan 

nyaman bagi pengunjung yang berkunjung. 

(2) Ketentuan umum pada bagian zonasi sempadan sebagaimana dimaksud pada peraturan daerah 

sebagai berikut :  

a. Kegiatan akan diizinkan apabila:  

1)  Garis sempadan pantai minimal 75 meter dari pasang air laut tertinggi;  

2) Kegiatan yang tidak bersifat akomodasi diizinkan didaerah sekitar bibir pantai ataupun 

daerah zonasi sempadan pantai. 

b. Tidak boleh membudidayakan hasil laut yang ada didalam lahan, kecuali dalam bentuk 

penelitian baru bisa dilaksanakan dalam persetujuan pihak yang bertanggung jawab.  

c. kegiatan yang diizinkan yang memiliki syarat yaitu :  

1) Bangunan penunjang hotel resort; dan 

2) Bangunan pengelolaan sekitar air laut seperti limbah dan sebagainya.  

d. kegiatan yang tidak diizinkan apabila :  

1) Tidak memiliki fungsi yang jelas terhadap bangunan yang akan dibangun. 

2) Bangunan yang mencemarkan lingkungan didalam lahan.  

e. Pemanfaatan semaksimal mungkin pada bagian bibir pantai dan tidak adanya penginapan 

dibagian sempadan pantai antara 50 sampai 100 meter dari air laut. 
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