
BAB IV 
KESIMPULAN BATASAN DAN ANGGAPAN 

 
4.1  Kesimpulan 

Perencanaan dan perancangan Resort Apung di Karimunjawa sangat diperlukan 
dimana Karimunjawa itu sendiri menjadi salah satu kawasan wisata yang banyak 
diminati dan juga mengingat jumlah wisatawan yang berkunjung terus meningkat. 

Berdasarkan data yang dikumpulkan pada bab sebelumnya yang nantinya 
diperlukan bagi persyaratan perancangan resort, maka ditarik kesimpulan, batasan dan 
anggapa yang berguna pada pembahasan selanjutnya.  

Berikut kesimpulan yang telah dirangkum, yakni: 
a. Pengertian Resort adalah tempat peristirahatan dan untuk relaksasi atau rekreasi 

yang menarik pengunjung untuk liburan atau menghabiskan waktu liburan yang 
umumnya jauh dari keramaian kota. 

b. Pengertian Resort Apung adalah tempat peristirahatan dan untuk relaksasi atau 
rekreasi yang menarik pengunjung untuk liburan atau menghabiskan waktu liburan 
yang berada diatas air dan tidak tenggelam serta jauh dari keramaian kota. 

c. Resort Apung di Karimunjawa adalah sebagai fasilitas penginapan dimana masih 
kurangnya tempat penginapan dan peristirahatan di Karimunjawa. 

d. Potensi Karimunjawa yang mempunyai keindahan bawah laut yang cukup menarik 
merupakan salah satu aspek otensial untuk mendirikan sebuah resort. 

e. Fasilitas yang terdapat di resort ini antara lain adalah tempat penginapan, restoran, 
kafe dan wahana snorkling.

f. Jenis rekreasi yang direncanakan adalah sebagai penunjang kegiatan wisata utama. 
Namun pengadaan fasilitas lainnya juga diharapkan akan mendukung pariwisata 
disana. 

 
4.2  Batasan 

Agar lingkup pembahasan menjadi semakin jelas, maka diperlukan batasan-
batasan sebagai berikut: 
a. Masalah yang akan dibahas dalam perencanaan dan perancangan ini hanya 

berkaitan dengan arsitektural. Masalah yang menyangkut hal di luar arsitektural 
tidak di bahas secara mendalam. 

b. Pengunjung Resort ini tidak dibedakan antara wisatawan lokal, nusantara dan 
mancanegara. 

c. Perancangan resort ini diproyeksikan sampai 10 tahun yang akan datang (sampai 
tahun 2023). 

d. Perencanaan yang ada meliputi perencanaan resort dengan fasilitas pendukung 
berupa fasilitas rekreasi dan fasilitas lain yang mendukung potensi di kawasan 
Karimunjawa. 

 



4.3  Anggapan 
Anggapan yang digunakan dalam pnyusunan landasan perencanaan dan 

perancangan arsitektr ini adalah: 
a. Studi-studi yang telah dilakukan oleh instansi yang terkait dianggap layak. 
b. Biaya perencanaan dan pembangunan dianggap sudah tersedia dan mencukupi. 
c. Penyediaan lahan bagi resort di Karimunjawa dianggap tidak menghadapi 

permasalahan. 
d. Site terpilih dianggap telah siap untuk dibangun baik secara teknik maupun dalam 

hal pembebasan lahannya. 
e. Mengenai permasaahan lain yang ada kaitannya dengan Karimunjawa, dianggap 

sudah dapat diatasi. 

 


