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BAB IV 

KESIMPULAN, BATASAN, DAN ANGGAPAN 

 

4.1 KESIMPULAN 
Dengan melihat uraian yang telah dijabarkan pada bab-bab sebelumnya maka dapat ditarik 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Pengadaan Hotel butik dan Spa di Bandungan merupakan faktor yang penting dalam 

upaya menyediakan suatu fasilitas akomodasi yang dapat menunjang peningkatan 

kepariwisataan di Bandungan. 

2. Tinjauan aspek perencanaan dan perancangan studi banding di Susan Spa and Resort, 

Griya Tetirah, Rumah Turi,  sebagai bangunan yang memiliki karakteristik yang sama 

dengan bangunan yang direncanakan, dijadikan sebagai salah satu pedoman 

perencanaan dan perancangan. 

3. Terdapat 6 prinsip bangunan ekologis: Penyesuaian terhadap lingkungan alam 

setempat. Menghemat sumber energi alam yang tidak dapat diperbaharui dan 

menghemat penggunaan energi. Memelihara sumber lingkungan (udara, tanah, air). 

Memelihara dan memperbaiki peredaraan alam. Mengurangi ketergantungan kepada 

sistem pusat energi (listrik, air) dan limbah (air limbah dan sampah). Kemungkinan 

penghuni menghasilkan sendiri kebutuhannya sehari-hari. 

 

4.2 BATASAN 
Agar dapat memecahkan masalah secara proporsional dalam merencanakan dan merancang 

Hotel Butik dan Spa di Bandungan, diperlukan batasan-batasan yang jelas, yaitu: 

1. RTRW Kota Bandungan  yang dijadikan pedoman dalam perencanaan. 

2. Data-data yang tidak dapat didapatkan dibuat asumsinya dengan mengacu kepada data 

lain yang relevan dan hasil studi literatur. 

3. Disiplin ilmu lain yang tidak berhubungan dengan proses perencanaan tidak dibahas. 

4. Lokasi perencanaan dipilih berdasarkan potensi yang ada di Bandungan, yaitu dipilih 

lokasi yang tidak dekat pusat keramaian karena Hotel Butik mebutuhkan prifasi serta 

ketenangan yang tinggi dan lokasi berada di wilayah pariwisata (Candi Gedong Songo). 

5. Pendekatan perancangan disain yang diterapkan pada Hotel Butik dan Spa ini adalah 

konsep Arsitektur Ekologi, yaitu pembangunan yang berwawasan lingkungan, dimana 

mampu memanfaatkan potensi alam secara maksimal. Hal ini penting sekali karena 

rancangan ini berupa fasilitas akomodasi yang bersifat rekreatif yang sangat erat 

hubungannya dengan lingkungan yang amat membutuhkan keasrian lingkungan 

sekitarnya sehingga pengunjung dapat melepas penat dan menikmati setiap 

berkegiatan di dalamnya. 

6. Diantara 6 prinsip bangunan ekologis, tiga prinsip yang akan diterapkan secara penuh 

adalah  Penyesuaian terhadap lingkungan alam setempat, Mengurangi ketergantungan 

kepada sistem pusat energi (listrik, air) dan limbah (air limbah dan sampah), Dan 
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Kemungkinan penghuni menghasilkan sendiri kebutuhannya sehari-hari. Sehingga 

muncul suatu konsep ekologi yang mampu memanfaatkan limbah yang telah digunakan 

untuk diubah menjadi sumber tenaga terbarukan yang juga dibutuhkan dalam 

kelangsungan hotel. 

7. Hotel Butik dan Spa yang dibangun di Bandungan  ini adalah Hotel Butik dan Spa 

berskala lokal nasiaonal bahkan internasional  dengan mempertimbangkan pengunjung 

yang datang berasal dari nusantara maupun mancanegara. 

 

4.3 ANGGAPAN 
Anggapan yang digunakan dalam perencanaan dan perancangan adalah: 

1. Dalam mendirikan Hotel Butik dan Spa di Bandungan, tapak terpilih dianggap tidak ada 

elemen Iainnya yang mengganggu. Serta tidak ada masalah dengan status tanah atau 

pembebasan lahan. Untuk bentuk dan luasan tapak yang direncanakan juga dianggap 

tidak ada masalah. 

2. Hotel Butik dan Spa di Bandungan yang direncanakan merupakan bangunan jamak yang 

bersifat landed (maksimal 2 lantai) dengan penataan landscape yang terkonsep dan 

tetap memiliki unity dengan lingkungan sekitar. 

3. Tanah pada tapak terpilih dianggap mempunyai daya dukung tanah yang cukup kuat 

untuk dibangunnya Hotel Butik dan Spa di Bandungan. 

4. Utilitas lingkungan pada tapak dianggap Iengkap. 
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