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II.3.5 Analisa studi banding 

 Jumlah Pengunjung 

a) Club House Graha Candi Golf 

Pengunjung/ hari ±50 orang(member maupun non member). Diasumsikan 75% dari 

pengunjung adalah penghuni Graha Candi Golf dan 25% dari umum. Maka: 

- Total pengunjung dari Perumahan = 75% x 50 =37,5 = 38 orang/ hari.  

- Total pengunjung dari Umum = 25% x 50 =12,5 = 12 orang/ hari.  

- Diasumsikan jumlah penduduk per rumah 4 orang yang terdiri dari bapak, ibu, dan 

2 anak. Maka, total penduduk perumahan Graha Candi Golf, 450 unit hunian x 4 =  

1800 orang. Prosentase jumlah pengunjung dari total penduduk perumahan adalah   

38  x 100% = 2,1 % = 2% 

 

- Prosentase jumlah pengunjung umum dari total penduduk kota Semarang adalah       

12  x 100% = 0,0008%  

 

b) Club House Casa Grande 

Pengunjung/ hari ±75 orang(member maupun non member). Diasumsikan 75% dari 

pengunjung adalah penghuni Casa Grande dan 25% dari umum. Maka: 

- Total pengunjung dari Perumahan = 75% x 50 =37,5 = 38 orang/ hari.  

- Total pengunjung dari Umum = 25% x 50 =12,5 = 12 orang/ hari.  

- Diasumsikan jumlah penduduk per rumah 4 orang yang terdiri dari bapak, ibu, dan 

2 anak. Maka, total penduduk perumahan Casa Grande, 200 unit hunian x 4 = 800 

orang. Prosentase jumlah pengunjung dari total penduduk perumahan adalah   38  

x 100% = 4,75 % = 5 % 

- Prosentase jumlah pengunjung umum dari total penduduk kota Yogyakarta adalah       

12  x 100% = 0,0008%  

 

c) Club House Graha Wahid 

Pengunjung/ hari ± 35 orang(member maupun non member). Diasumsikan 75% dari 

pengunjung adalah penghuni Casa Grande dan 25% dari umum. Maka: 

- Total pengunjung dari Perumahan = 75% x 35 =26,25 = 26 orang/ hari.  

- Total pengunjung dari Umum = 25% x 35 =8,75 = 9 orang/ hari.  

1.434.025 

1.346.240 

1800 

1800 
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- Diasumsikan jumlah penduduk per rumah 4 orang yang terdiri dari bapak, ibu, dan 

2 anak. Maka, total penduduk perumahan Graha wahid 240 unit hunian x 4 = 960 

orang. Prosentase jumlah pengunjung dari total penduduk perumahan adalah : 

  26  x 100% = 2,7 % = 3 % 

 

- Prosentase jumlah pengunjung umum dari total penduduk kota Semarang adalah  

-  9  x 100% = 0,00063%  

 

 Dari hasil analisa studi banding, didapat hasil prosentase jumlah pengunjung dalam 

perumahan yang datang setiap harinya ke club house. Prosentase rata- rata untuk 

pengunjung perumahan adalah 2% + 5% + 3% = 3% dari total seluruh penduduk 

perumahan. 

 Dari hasil analisa studi banding, didapat hasil prosentase jumlah pengunjung dalam 

perumahan yang datang setiap harinya ke club house. Prosentase rata- rata untuk 

pengunjung perumahan adalah  0,0008% + 0,0008% + 0,00063% = 0,0007% dari 

total seluruh penduduk kota Semarang. 

 

 

Club House 

Graha Candi 

Golf, semarang 

Club House 

Casa Grande, 

Yogyakarta 

Club House Graha 

Wahid, Semarang 

 ±50 orang/ hari ±50 orang/ hari ± 35 orang/ hari 

75% 
pengunjung 
perumahan 

38 38 26 

25% 
pengunjung 

luar 
12 12 9 

Jumlah 
Unit 

Hunian 
450 200 240 

Jumlah 
Penduduk 

Perumahan 
 

1800 800 960 

Prosentase  
2% perumahan 
0.0008% luar 
perumahan 

2% perumahan 
0.0008% luar 
perumahan 

3% perumahan 
0.0006% luar 
perumahan 

Kesimpulan 3% dari perumahan 
0.0007% luar perumahan 

 

 960 

    3 

1.434.025 

            3 


