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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

I.1 Latar Belakang 

Pada era baru ini  kota-kota besar di Indonesia mengalami 

perkembangan yang cukup pesat , terutama Kota Bandung - Jawa Barat. 

Kota Bandung merupakan kota metropolitan terbesar di Jawa Barat 

sekaligus menjadi ibu kota provinsi tersebut. Selain itu Bandung 

dahulunya disebut juga dengan Parijs van Java karena keindahannya. 

Selain itu kota Bandung juga dikenal sebagai kota belanja, dengan mall 

dan factory outlet yang banyak tersebar di kota ini, dan saat ini berangsur-

angsur kota Bandung juga menjadi kota wisata kuliner. Kota Bandung 

juga merupakan pusat segala kegiatan aktifitas baik ekonomi, 

perdagangan, jasa dan industri serta menjadi pusat interland wilayah Jawa 

Jawat. Selain itu, Kota Bandung dapat berperan langsung dalam lingkup 

international. Semakin banyak diadakan hubungan dengan negara lain 

akan membuka peluang masuknya wisatawan asing yang bertujuan untuk 

berbisnis maupun menanamkan modal di Kota Bandung ini. 

Untuk mengantisipasi kedatangan wisatawan dalam negeri maupun 

asing ke Bandung untuk kegiatan berbisnis ataupun kegiatan lainnya, 

maka Bandung memerlukan fasilitas pendukung seperti akomodasi untuk 

tempat menginap, salah satunya adalah hotel berbintang yang 

menyediakan fasilitas lengkap untuk pertemuan bisnis sekaligus untuk  

tempat rekreasi.  

Dari aktualita dan  uraian di atas dapat disimpulkan bahwa Kota 

Bandung saat ini membutuhkan dibangunnya hotel baru, khususnya hotel 

berbintang.Sebagai suatu sarana akomodasi untuk memenuhi kebutuhan 

wisatawan bisnis dalam hal tempat menginap yang juga dilengkapi dengan 

fasilitas penunjang kegiatan berbisnis seperti ruang pertemuan. Selain itu 

hotel juga tidak menutup kemungkinansebagai tempat menginapnya 
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wisatawan yang memiliki tujuan utama berekreasi di Kota Bandung dan 

sekitarnya. Dikarenakan tahun sekarang telah dibangunnya sebuah tempat 

rekreasi Trans Studio Bandung dan Kampoeng Gajah sehingga akan 

banyak para wisatawan datang berekreasi ke Bandung. 

Selain bertujuan untuk memberikan sebuah penginapan para pebisnis 

dan wisatawan, alasan dibangunnya Hotel ini karena jumlah Hotel Bintang 

Lima di Bandung masih sedikit itu berdasarkan dari data Dinas Pariwisata 

Bandung bahwa jumlah hotel bintang lima di bandung sekarang terdapat  9 

hotel sehingga hal tersebut memberikan sebuah ide untuk menambah 

jumlah Hotel bintang Lima ini. Meskipun jika dilihat dari peningkatan 

hunian yang tidak merata. 

Hotel Berbintang Lima ini hadir untuk memberikan alternative pada 

para pebisnis dan para wisatawan untuk menginap. Gaya hidup masyarakat 

modern sekarang tidak bisa dilepaskan dari pusat oleh-oleh, tempat 

hiburan dan lainnya untuk melepas penat menjadi alasan pembangunan 

Hotel Bintang lima ini. Pada hotel ini akan ditunjang dengan fasilitas-

fasiltas tambahan untuk menunjang gaya hidup eksekutif muda yang penat 

untuk mencari hiburan. Dibangunnya Hotel Bintang Lima ini akan 

menjadi solusi yang bagus untuk memenuhi tuntutan kebutuhan gaya 

hidup para eksekutif, pebisnis, dan wisatawan untuk mendapatkan hiburan 

pada satu tempat mengingat mobiltas penginap yang sangat tinggi. 

 

I.2 Tujuan dan Sasaran 

1)  Tujuan 

 Tujuan yang ingin dicapai adalah memperoleh proses dalam 

perencanaan dan  perancangan desain terhadap karakter bangunan 

Hotel  Bintang Lima sebagai sarana penginapan terutama  

terhadap para pebisnis,  wisatawan, serta investor yang ingin 

berkunjung ke Kota Bandung  terutama pada suatu tuntutan 

perkembangan dalam bidang perekonomian,  industry, dan jasa. 
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2)   Sasaran 

 Tersusunnya usulan langkah-langkah  pokok penyusunan Landasan 

Program Perencanaan dan Perancangan Arsitektur berdasarkan aspek 

perancangan dan alur piker terhadap Hotel Bintang Lima di Bandung. 

I.3 Manfaat Pembahasan 

 1)   Secara Objektif 

Bermanfaat untuk memperoleh wawasan dan pengetahuan terutama 

mahasiswa arsitektur khususnya dalam penyusunan tugas akhir. 

2)   Secara Subjektif 

Manfaat dari penyusunan landasan program perencanaan dan 

perancangan Arsitektur (LP3A) ini adalah sebagai dasar penyusunan 

studio perancangan arsitektur, Dapat bermanfaat sebagai tambahan 

pengetahuan dan wawasan bagi pembaca untuk keperluan studi 

mengenai Hotel Bintang Lima di Bandung serta sebagai pegangan dan 

pedoman dalam perancangan Hotel Bintang Lima di Bandung. 

 

I.4 Lingkup Pembahasan 

Suatu lingkup pembahasan yang menitik beratkan terhadap 

 berbagai hal yang menyangkut tentang Hotel Bintang Lima di Bandung, 

 dengan dibatasi pada pemecahan suatu masalah yang berkaitan dengan 

 hotel tersebut beserta fasilitas yang ada di dalamnya. 

 

I.5 Metoda Pembahasan 

Metode pembahasan dalam  menyusun laporan berjudul Hotel Bintang 

Lima di Bandung ini  menggunakan : 

1)   Studi Literatur 

Mengumpulkan suatu data sekunder, berupa studi kepustakaan yang 

berkaitan dengan hotel dan kondisi lingkungan di kota Bandung, 

standar ruang serta mengumpulkan data informasi dan peta dari 

instansi terkait. 
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2)    Metoda Survey 

 Survey lapangan dan wawancara dengan pihak terkait, dilakukan 

untuk mendapatkan data primer mengenai topik yang dibahas. 

3)   Metoda Pemaparan dan Dokumentasi 

Mendokumentasikan dan memaparkan berbagai data, merumuskan 

masalah kemudian dengan batasan dan anggapan dilakukan 

pendekatan masalah, selanjutnya di analisis dan diambil kesimpulan 

guna dijadikan landasan konsep dan program dasar perancangan. 
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I.5 Alur Pembahasan 
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Latar Belakang 
Aktualita  
• Bandung sebagai ibu kota Propinsi Jawa Barat merupakan pusat segala kegiatan aktifitas baik ekonomi, 

perdagangan, jasa dan industry. 
• Banyak wisatawan dalam negeri maupun asing ke kota Bandung untuk kegiatan berbisnis maupun berekreasi. 
• banyaknya kegiatan konferensi seperti rapat dan seminar yang dilakukan oleh instansi – instansi pemerintah dan 

swasta baik dalam tingkat lokal maupun nasional yang diselenggarakan di Kota Bandung. 
• Melihat jumlah hotel bintang lima di Bandung yang masih sedikit member ide untuk membangun hotel bintang lima 

lagi di Bandung, hal ini terbukti dengan adanya beberapa hotel bintang lima baru seperti Ibis Hotel dan Hotel 
Panghegar yang akan segera beroperasi. 

Urgensi 
• Memberikan salah satu fasilitas alternatif penginapan yang nyaman. 
• Mempermudah akses transportasi Karena letaknya yang berada pada pusat kota. 
Originalitas 
• Perencanaan hotel bintang lima yang berlokasikan pada pusat kota sebagai sentral bisnis,rekreasi dan mampu 

mengakomodasi gaya hidup pengunjung 
• Memberikan fasilitas tambahan yang dapat menunjang kegiatan gaya hidup pebisnis yang sederhana, yaitu dengan 

memberikan pusat oleh-oleh jawa barat dan penunjang lainnya. 

Studi Banding 
 
• Hotel Preanger Bandung 
• Hotel Ciputra Semarang 

 

Tinjauan Pustaka 
 
• Tinjauan tentang Hotel 
• Standart kebutuhan kapasitas dan besaran 

ruang tinjauan tentang kota Bandung 

Analisa 

Analisa Perancangan 
 
A. Analisa lokasi. 
B. Pendekatan besaran ruang. 
C. Pendekatan teknis bangunan 
D. Pendekatan utilitas bangunan. 
E. Pendekatan fasilitas. 
 

Analisa Perencanaan 
 
A. Pendekatan pelaku dan aktifitas
B.  Pendekatan program ruang 

• Standar dan kapasitas besaran ruang 
• Kebutuhan ruang 

C. Pendekatan hubungan ruang dan sirkulasi 
 

Pendekatan dan Landasan Program Perencanaan dan Perancangan Arsitektur 

Konsep dan Program Dasar Perencanaan dan Perancangan Arsitektur 

Gambar 1.1 Alur Pembahasan

Batasan dan Anggapan
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I.7 Sistematika Pembahasan 

Dari hasil alur pikir yang di atas, maka dapat disimpulkan menjadi 

 sebuah sistematika penulisan dalan penyusunan LP3A (Landasan Program 

 Perencanaan dan Perancangan Arstektur) terhadap Hotel Bintang Lima di 

 Bandung, yaitu:  

 

BAB I      Pendahuluan   

Menjelaskan tentang latar belakang, tujuan dan sasaran, manfaat  

pembahasan, lingkup pembahasan, metode pembahasan dan 

sistematika pembahasan dari Landasan Program Perencanaan 

dan Perancangan pada Hotel Bintang Lima di Bandung. 

 

BAB 2     Tinjauan Umum Hotel 

Menjelaskan tentang definisi-definisi ataupun hal-hal yang 

menyangkut tentang perhotelan dan melakukan studi banding 

terhadap objek yang setingkat untuk mendukung perencanaan 

dan perancangan bangunan Hotel Bintang Lima di Bandung. 

 

BAB 3     Tinjauan Khusus Hotel di kota Bandung 

Membahas tentang tinjauan tentang Kota Bandung, tinjauan itu 

berisi tentang kondisi perhotelan serta ketentuan-ketentuan 

pemerintah  di Kota Bandung. 

 

BAB 4     Batasan dan Anggapan 

Mengungkapkan tentang suatu batasan serta anggapan-anggapan 

terhadap perencanaan dan perancangan Hotel Bintang Lima di 

Bandung 
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BAB 5     Pendekatan Perencanaan dan Perancangan 

Menguraikan suatu dasar-dasar pendekatan seperti aspek 

kontekstual, aspek fungsional, aspek arsitektural, aspek teknis 

dan aspek kinerja 

 

BAB 6     Program Perencanaan dan Perancangan 

Menjelaskan tentang konsep perancangan bangunan yang 

meliputi konsep bentuk, penekanan desain dan konsep struktur, 

serta mengenai program perencanaan berupa lokasi dan tapak 

terpilih, program ruang, utilitas bangunan. 

 


