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3 BAB III 

ANALISIS PERANCANGAN 

 

3.1 Analisis Fungsi 

Analisis fungsi merupakan  proses untuk menentukan suatu pertimbangan yang perlu diperhatikan 

dilakukan penggunanya. Analisis pengguna dan kegiatan meliputi mengidentifikasi kegiatan dan 

pengguna. Berikut analisis pengguna dan kegiatan pada hotel resort. 

 
3.1.1 Kegiatan Pengunjung 

Kegiatan pengunjung adalah kegiatan utama dalam fungsi pengadaan hotel resort, wisatawan yang 

mengunjungi hotel resort untuk akomodasi atau tamu yang hanya ingin menikmati fasilitas yang 

telah disediakan pada hotel resort, kegiatan pengunjung dibagi menjadi dua, yaitu: 

1. Pengunjung yang menginap  

Wisatawan yang bermalam di hotel dan menggunakan fasilitas yang ada pada hotel resort dengan 

membayar biaya sewa serta menikmati pelayanan dari pengelola yang disediakan oleh pihak hotel. 

Dalam hal seperti ini membutuhkan aspek keamanan kenyamanan serta privasi. 

Adapun kegiatan utama yang dilakukan untuk para tamu yang menginap di hotel resort diantara 

adalah: 

A. Kegiatan dibagian dalam ruangan seperti, makan, minum dan lain lain. 

B. Kegiatan aktivitas pengunjung tidak aktif seperti tidur. 

C. Kegiatan rekreasi yang berada di kawasan hotel resort, seperti kolam berenang dan lainnya. 

2. Pengunjung yang tidak menginap 

Wisatawan yang datang, tidak melakukan aktivitas bermalam dan hanya datang ke hotel resort 

sekedar melakukan kegiatan rekreasi dan menggunakan fasilitas penunjang yang ada di hotel resort. 
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3.1.2 Kegiatan Pengelola dan Pelayanan 

Dalam memenuhi kegiatan yang ada dalam hotel resort terdapat pihak yang bergerak bertugas 

dalam memberikan pelayanan dalam hotel resort. 

1. Pengelola 

Merupakan orang yang bertanggung jawab untuk mengkordinir system pengelolaan pada hotel 

resort dan menyediakan aktifitas yang nyaman bagi para pengunjung. 

 
Gambar 6. Struktur Organisasi Pengelola 

2. Pelayananan 

Merupakan suatu tindakan ataupun kinerja jasa penginapan seperti hotel resort, atapun jasa lainya 

yang tidak bisa terlepas dari pelayanan yang ada pada penginapan. Sistem pelayanan yang ada pada 

hotel resort tentunya sudah terstruktur berdasarkan tugas dari pengelola. 

 
3.1.3 Isu Terkait Fungsi 

Analisis dilakukan untuk mengetahui fungsi dan kebutuhan ruang dari sebuah resort dari semua 

kegiatan serta pengguna yang disesuaikan dengan tapak yang telah ditentukan, berikut fungsi yang 

dibedakan berdasarkan kelompok. 

1. Fungsi primer   

Merupakan fungsi utama yang terdapat dalam sebuah hotel resort sebagai tempat penginapan bagi 

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

penginap pengunjung. Dari fungsi tersebut berkaitan dengan kegitan administrasi, dan wisata pantai 

seperti berenang dan lain - lain.  

2. Fungsi Sekunder  

Fungsi ini merupakan sebuah pelengkap dari kebutuhan fungsi primer yang dilakukan para 

pengunjung dan penginap hotel resort. Fungsi ini berkaitan dengan kegiatan seperti makan, minum, 

sarana acara pernikahan, kegiatan kantor dan kegitan lainnya. 
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3. Fungsi penunjang 

Merupakan fungsi sebagai pelengkap dari suatau kegiatan primer dan sekunder. Fungsi penunjang 

memiliki kebutuhan  fasilitas yang bisa berupa area parkir, gudang, mushola, dapur, dan lainnya. 

Bersdasarkan fungsi diatas, rancangan hotel resort dapat dibagi menjadi empat zonasi ruang , yaitu: 

A. Zona publik, ruang ini bersifat umum yang dapat mudah diakses  oleh semua orang seperti, 

area parkir, lobby dan pantai dan lainnya. 

B. Zona semi publik, bersifat semi terbuka untuk tamu yang datang, seperti: restoran, aula, 

kolam renang, musholla dan sebagainya.  

C. Zona privat, ruang yang bersifat khusus dan pribadi seperti kamar hotel dan resort. 

D. Zona servis, bersifat cukup umum namun sengaja difungsikan kegitan penunjang. Ruangan 

yang termasuk di zona ini merupakan bagian terpenting karena berfungsi untuk melayani 

seluruh zona yang ada didalam hotel resort. 

 
3.2 Analisis Lahan 

Sebelum malakukan perancangan perlu dilakukan analisis terhadap tapak dalam perencanaan untuk 

mendapatkan suatu data serta solusi dalam sebuah tapak yang akan di desain sebuah hotel resort. 

Beberapa bagian tapak yang akan dianalisis meliputi, lokasi, topogrfi, iklim, sarana, vegetasi dan 

eksisting, serta aspek visual. 

 
3.2.1 Lokasi 

Sebelum malakukan perancangan perlu dilakukan analisis terhadap tapak dalam perencanaan untuk 

mendapatkan suatu data serta solusi dalam sebuah tapak yang akan di desain sebuah hotel resort. 

Beberapa bagian kawasan yang akan dianalisis adalah segi lokasi, topogrfi, iklim, sarana, vegetasi dan 

eksisting, serta aspek visual. Untuk menghasilkan data yang lebih maksimal, selanjutnya diuraikan 

pada poin dibawah ini : 
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Gambar 7. Peta Lokasi Tapak 

Sumber: Google earth 

Berikut akses pengunjung dari luar pulau Sumatera atau luar kota Bandar Lampung jika ingin menuju 

ke lokasi menggunakan akses darat atau laut, dimulai dari Pelabuhan Merak menuju Pelabuhan 

Bakauheni menggunakan kapal penyebrangan selama 2-3 jam perjalanan, setelah tiba di Pelabuhan 

Bakauheni lanjut menuju titik KM 0 kota Bandar Lampung selama 1 jam perjalanan melalui tol Trans 

Sumatera, setelah tiba di titik 0 KM Kota Bandar Lampung (tugu Adipura) kemudian dilanjutkan ke 

titik lokasi pantai teluk pandan di Sukajaya Lempasing, Teluk Pandan, Kab. Pesawaran selama kurang 

lebih ½ - 1 jam perjalanan. 

 

  
Gambar 8. Rute dari Tugu Adipura menuju Pantai Teluk Pandan 
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Sumber: Google Maps 

3.2.2 Topografi 

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

kurang dari 10% Interval dengan ketinggian yaitu 5m – 20m. 

  
Gambar 9. Potongan Lahan 

 

 

  
Gambar 10. Potongan Lahan A 

Sumber: Global Mapper 
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Gambar 11.Potongan Kontur B 

Sumber: Global Mapper    

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

diketahui bahwa kondisi tapak memiliki kontur level ketinggian, dari analisis yang diperoleh maka 

diperlukan penerapan sistem cut and fill terhadap tapak pada saat perancangan jika terpaksa, 

perlakuan ini dilakukan berdasarkan isu terkait. 

 
3.2.3 Iklim 

Didapatkan hasil analisis mengenai iklim berdasarkan E-book catalog dari kabupaten Pesawaran pada 

tahun 2020, dan disimpulkan bahwa suhu udara pada daerah pantai teluk pandan rata- rata 27,24 ⁰C 

dengan suhu udara tertinggi yaitu 34 ⁰C, kelembaban udara 79,88%, dengan kecepatan angin 8 

km/jam, serta memiliki curah hujan rata-rata 163,7 mm3. Dari hasil data tersebut, di Kabupaten 

Pesawaran, Lampung, memiliki curah hujan  berinstensitas tinggi, sehingga dapat mempengaruhi 

terhadap bentuk atap, kemiringan atap, hingga pemilihan material untuk atap yang tepat. 

3.2.4 Sarana 

Sarana dalam menunjang kebutuhan hotel resort meliputi: 

1. Akses jalan 

Untuk akses menuju lahan cukup mudah, kondisi jalan yang sudah diperbaharui. Tidak terdapat 

kendala pada akses menuju ke lokasi. Dengan lebar jalan yang sudah sesuai standar, dengan 

luasan  ±8 m. 
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Gambar 12. Akses Masuk dari Jalan Raya 

Sumber: Google Maps 

 

  
Gambar 13. Akses Utama Menuju pantai Teluk Pandan 

Sumber: Google Maps 

2. Drainase  

Belum terdapat drainase di sekitar lahan, sehingga dibutuhkan perencanaan sistem drainase yang 

baik untuk lingkungan dan mendukung nilai resort. 

3. Jaringan Listrik 

Belum terdapat jaringan listrik yang memadai terutama pada jalur menuju pantai teluk pandan bukan 

jalur menuju pantai Mutun, sehingga dibutuhkan penambahan jaringan listrik untuk sumber instalasi 

kelistrikan pada hotel resort. Hal ini sangat penting karena hotel ini sangat bergantung pada listrik. 

4. Belum adanya PDAM di sekitar tapak, dibutuhkan sumber air seperti sumur bor. 
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3.2.5 Vegetasi 

Terdapat beberapa jenis tumbuhan pada lahan dan sekitarnya, seperti pohon ketapang, pohon 

kelapa, pohon petai cina, pohon jambu, dan semak-semak. Tidak terdapat pohon khusus yang berarti  

yang bisa dipertahankan berdasarkan kriteria. 

  
Gambar 14.Tampak Vegetasi dari Udara 

Sumber: Capt Google Earth 

Dari beberapa jenis tumbuhan tersebut setiap pohon memiliki umur dan diameter yang beragam dan 

tumbuh yang tidak beraturan. Karena letaknya yang tidak beraturan maka dari beberapa tumbuhan 

tersebut akan ditebang yang sekiranya mengganggu dan menghambat proses pembangunan 

sedangakan tumbuhan lainnya akan dipertahankan di bagian yang tidak menggangu mobilitas selama 

pembangunan. 

 
3.2.6 Bangunan Eksisting Dan Rencana Ke Depan 

Area di sekitarnya masih belum memiliki fasilitas umum berupa sarana ibadah, toilet umum, mesin 

ATM dan lainnya. Tidak adanya  kelompok  permukiman warga di sekitar lahan sehingga tidak ada 

interaksi sosial di lokasi lahan. Lokasi berdampingan dengan area konservasi ikan laut di wisata Pulau 

Tembikil dan wisata pantai mutun. Karena belum tersedianya fasilitas umum seperti yang telah 

disebutkan maka perlu didesainnya fasilitas – fasilitas tersebut untuk mencapai kebutuhan dari 

pengunjung dan menambah nilai jual hotel resort. 

 
3.2.7 Aspek Visual 

Aspek visual ini lebih memperlihatkan keadaan lahan baik dari luar ke dalam maupun dari dalam 

tapak ke luar tapak, pemandangan yang terlihat adalah perbukitan dan laut. 
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Gambar 15. Aspek Visual Sekitar Batas Lahan 

Sumber: Data kelompok 

Tidak terdapat suatu masalah terkait lahan sekitar, Keadaan suasana sekeliling lahan berbatasan 

dengan: 

Utara  : Permukiman warga/Pantai mutun 

Barat  : Bukit Teluk Pandan 

Selatan  : Laut Pantai teluk Pandan  

Timur  : Pantai Pulau Tembikil (Observasi Ikan Laut) 

Berdasarkan hasil survei yang diperoleh bahwa aspek visual yang ada sangat baik dan indah, dimana 

pantai tersebut memiliki kualitas air laut yang jernih dengan gelombang yang tenang, dan dikelilingi 

alam yang masih asri, selain itu pegunungan kecil dan pepohonan yang rindang menambahkan kesan 

indah dan sejuk. 
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Gambar 16. Pemandangan dari Lokasi 

3.2.8 Isu Terkait Tapak 

Adapun isu yang berhubungan dengan tapak proyek pantai Teluk Pandan, yaitu : 

1. View yang ada pada tapak yang langsung mengarah ke laut. 

2. Keamanan dan privasi menjadi hal yang prioritas bagi pengunjung. 

3. Drainase pada tapak belum tersedia. 

4. Akses menuju lahan sudah tersedia cukup baik. 

5. Untuk parkir para pengunjung pantai Teluk Pandan ini nantinya bisa diparkirkan pada area lahan 

yang cenderung datar, jika memerlukan akomodasi tambahan akan disediakan kendaraan 

berupa mobil mini golf sebagai fasilitas dari hotel resort. 

6. Diperlukannya bangunan yang berstruktur karena kondisi lahan yang cukup berkontur yaitu 

berupa perbukitan. 

7. Sesuai dari peraturan GSB yang telah disepakati maka jarak bibir pantai dan bangunan hotel 

resort kurang lebih 50m-75m dari titik pasang tertinggi. 

 
Isu utama dari kondisi lahan pada hotel resort teluk pandan yaitu kondisi tapak yang memiliki variasi 

kontur berdasarkan data yang didapat dari global mapper. Kontur dapat menjadi potensi dalam 

perancangan desain hotel resort dan membuat tapak tidak terlihat monoton. 

  


