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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 

1.1. Tinjauan Transit Hotel 
1.1.1. Definisi Hotel 

Secara harfiah, kata hotel berasal dari bahasa Latin yaitu  hospitium, yang 
artinya ruang tamu. Kata ini kemudian mengalami proses perubahan pengertian 
dan untuk membedakan  guest house dengan mansion house  yang berkembang 
saat itu, maka rumah besar disebut hostel. Hostel disewakan pada masyarakat 
umum untuk menginap dan beristirahat sementara waktu, dan dikoordinir oleh 
seorang host. Seiring perkembangan dan adanya tuntutan terhadap kepuasan, di 
mana orang tidak menyukai peraturan yang terlalu banyak pada hostel, maka kata 
hostel kemudian mengalami perubahan, yakni penghilangan huruf “s” pada kata 
hostel sehingga menjadi hotel. 

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi 
No. KM. 37/PW.304/MPPT-86 : Hotel sebagai jenis akomodasi yang 
mempergunakan sebagian besar atau seluruh bangunan untuk menyediakan jasa 
penginapan, makan dan minum serta jasa lainnya bagi umum, yang dikelola 
secara komersial. 

Pengertian Hotel menurut Hotel Prpictors Act, 1956 (Sulatiyono, 1999:5) 
adalah suatu perusahaan yang dikelola oleh pemiliknya dengan menyediakan 
makanan, minuman, dan fasilitas kamar untuk tidur kepada orang orang yang 
sedang melakukan perjalanan dan mampu membayar dengan jumlah wajar sesuai 
dengan pelayanan yang diterima tanpa adanya perjanjian khusus (perjanjian 
membeli barang yang disertai dengan perundingan perundingan sebelumnya). 

 
1.1.2. Definisi transit hotel 

Hotel transit berfungsi sebagai tempat yang difungsikan untuk transit saat 
sedang berpergian dari suatu tempat ke tempat lainnya. Perbedaan hotel transit 
dengan hotel biasanya letaknya yang dekat dengan tempat transportasi seperti 
stasiun, terminal dan airport dan terminal bus antar kota. Setiap hotel transit 
didesain khusus bagi mereka 

yang membutuhkan tempat akomodasi penginapan yang didesain khusus 
sesuai standar kenyamanan sebuah ruang sementara. Para konsumen hotel 
transit biasanya melakukan istirahat paling lama 24 jam.Sekedar memulihkan 
tenaga, mandi, dan beristirahat sejenak dari penatnya pemikiran.Fasilitas yang 
disediakan selain akomodasi penginapan yaitu kamar mandi, kios makanan kecil 
dan beberapa perlengkapan mandi. 

Hotel transit orientasi utama pelayanan hotel untuk wisatawan yang 
membutuhkan akomodasi perjalanan sebagai tempat perhentian jangka pendek 
atau lebih lama karena keinginan sendiri, atau keadaan-keadaan seperti 
kedatangan yang terlalu malam, ingin mengejar keberangkatan dini hari, 
mengalami transfer, mengalami pembatalan/pengunduran jadwal perjalanan. 
(Sumber: Encyclopedia of Americana). Hotel transit yang orientasi pelayananya 
untuk penunjang perjalanan pernumpang udara disebut juga hotel pelabuhan 
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udara (Airport Hotel).(Sumber: Lawson,fred,"Hotel, Motel, and Condominium, 
Design Planning and Maintenance, The Architectural Press LTD, Hal, 11) 

1.1.3. Sejarah dan perkembangan 
Hotel konon lahir pada akhir abad ke-17 dengan tujuan penciptaannya 

sebagai penyedia pondokan dan makanan bagi pendatang. Namun seiring 
perkembangan zaman dan makin bertambahnya pengguna jasa, hotel mulai 
meninggalkan misi sosialnya dan mulai memungut bayaran sementara fasilitas 
hotel ditingkatkan sehingga membuat pengguna jasa betah. 

Pada periode awal tahun 1900-an , pelayanan hotel secara professional 
mulai dikembangkan oleh Ellsworth M.Statler seorang operator hotel Amerika , 
membuka usaha hotelnya yang dilengkapi dengan beberapa keistimewaan – 
keistimewaan yaitu , setiap kamar dilengkapi dengan kamar mandi privat dan 
kaca rias yang lebar. Kemudian pada pertengahan tahun 1900-an beberapa hotel 
di Amerika dimiliki oleh individu ataupun suatu perusahaan memiliki beberapa 
hotel , dan pada saat itulah melalui berkembangnya hotel – hotel yang dikelola 
oleh suatu mata rantai pengelola usaha hotel ( hotel chains ).  

Sejarah perkembangan perhotelan di Indonesia sulit untuk dipastikan 
kapan dimulai , tetapi Indonesia telah dikenal di dunia pariwisata sejak sebelum 
Perang Dunia ke I, tetapi jumlah wisatawan yang berkunjung masih terbilang 
ribuan. Seiring dengan perkembangan kedatangan wisatawan asing ke indonesia 
yang lebih memerlukan sarana akomodasi pariwisata bersifat memadai, maka 
semasa penjajahan kolonial Belanda, mulai berkembanglah hotel-hotel di 
Indonesia  

Setelah periode pemerintahan Orde Baru, pembangunan dan kehadiran 
hotel di Indonesia jauh dan sangat berkembang pesat. Terutama setelah 
masuknya beberapa chains ‘management’ hotel international yang banyak 
merambah ke kota-kota besar di Indonesia. Sejalan dengan berkembangnya hotel 
di indonesia   

 
1.1.4. Tipologi dan jenis hotel 

Berdasarkan keputusan Dirjen Pariwisata No. 14/U/II/1988, tentang Usaha 
Dan Pengelolaan Hotel menjelaskan bahwa klasifikasi hotel menggunakan sistem 
bintang. Dari kelas yang terendah diberi bintang satu, sampai kelas tertinggi 
adalah hotel bintang lima. Rincian klasifikasinya adalah sebagai berikut: 
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Tabel Klasifikasi Hotel Berbintang 
Fasilitas Bintang 1 Bintang 2 Bintang 3 Bintang 4 Bintang 5 
Kamar Tidur Min 10 Min 15, 

termasuk 1 
suite room 

Min 30, 
termasuk 2 
suite room 

Min 50, 
termasuk 3 
suite room 

Min 100, 
termasuk 4 suite 
room 

Ukuran kamar 
(termasuk 
kamar mandi 
minimum) 

Kamar single 
18m², kamar 
double 20m² 

Kamar single 
18m², kamar 
double 20m² 

Kamar single 
22m², kamar 
double 26m² 

Kamar single 
24m², kamar 
double 28m² 

Kamar single 
26m², kamar 
double 52m² 

Bar Wajib Wajib Wajib 
(≥25m²) 

Wajib 
(≥45m²) 

Wajib (≥75m²) 

Function 
Room 

  Wajib 
(minimal 1 
buah),pre 
Function 
(dianjurkan) 

Wajib 
(minimal 1 
buah), pre 
Function 
(wajib), 
Meeting 
room (perlu) 
dan banquet 
hall 

Wajib (minimal 1 
buah),pre 
Function (wajib), 
Meeting room 
(perlu) dan 
banquet hall 

Rekreasi Dianjurkan 
min 1 sarana  

Dianjurkan 
(kolam 
renang) dan 
ditambah 2 
sarana lain 

Perlu (kolam 
renang) dan 
ditambah 2 
sarana lain 

Wajib (kolam 
renang) dan 
ditambah 2 
sarana lain 

Wajib (kolam 
renang) dan 
ditambah 2 
sarana lain 

Pelayanan 
Akomodasi 

Wajib 1, min 
penitipan 
barang 
berharga, 

Wajib 1, min 
penitipan 
barang 
berharga,  

Wajib, min 3 
penitipan 
barang 
berharga, 
money 
changer,  
postal servis 

Wajib, min 3 
penitipan 
barang 
berharga, 
money 
changer, 
postal servis 

Wajib, min 3 
penitipan barang 
berharga, money 
changer,  
postal servis 

Lobby dan 
Lounge 

wajib 
 

wajib 
 

wajib 
 

wajib 
 

wajib 
 

Taman Perlu Perlu Perlu wajib wajib 
Ruang Makan Wajib, min 1 

(≥ 30 m²) 
Wajib, min 1 
(≥ 36 m²) 

Wajib, min 1 
(≥ 75 m²) 

Wajib, min 2 
(≥ 100 m²) 

Wajib, min 2 (≥ 
160 m²) 

Fasilitas 
Penunjang 

   Linen, 
laundry 
(≥40m²),Dry 
cleaning  
(≥30m²), 
Dapur 

Linen, laundry 
(≥40m²),Dry 
cleaning (≥30m²), 
Dapur 
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Fasilitas 
Tambahan 

   Pertokoan, 
kantor biro 
Perjalanan, 
drugstore, 
salon serta 
fasilitas 
rekreasi, olah 
raga dan 
sauna 

Pertokoan, kantor 
biro Perjalanan, 
drugstore, salon 
serta fasilitas 
rekreasi, olah raga 
dan sauna 

Tabel 2.1 : Klasifikasi hotel berbintang 
Sumber: Dinas kebudayaan dan pariwisata 

 
Dengan adanya klasifikasi hotel tersebut dapat melindungi konsumen dalam 

memperoleh fasilitas yang sesuai dengan keinginan. Memberikan bimbingan pada 
pengusaha hotel serta tercapainya mutu pelayanan yang baik.  

 
1.1.5. Pedoman perencanaan proyek 

1.1.5.1. Dasar perencanaan hotel 
Perencanaan sebuah hotel tidak hanya terbatas pada mewadahi 

aktifitas manusia saja tetapi diorientasikan sebagai perencanaan 
bangunan komersial. Dalam perencanaan sebuah hotel menurut W.S 
Hatrell and Patners dalam buku Hotel, Restaurant, Bars (1996 : 23) 
terdapat dasar-dasar perencanaan hotel yaitu : 

a. Pemilihan Lokasi 
Faktor ini akan mempengaruhi sifat dan jenis hotel. Misalnya 
pemilihan lokasi di daerah wisata akan berbeda dengan pemilihan 
lokasi pada tengah kota. Dalam hal ini pertimbangan harga lahan, 
potensi lingkungan, aksesibilitas menjadi salah satu faktor utama. 

b. Orientasi Bangunan 
Orientasi bangunan menjadi faktor yang memberikan pengaruh dari 
danke dalam bangunan terhadap lingkungan yang ada. Orientasi ini 
dimaksudkan untuk menyerap potensi baik dari lingkungan yang 
ada seperti pemanfaatan view, pencapaian, sianar matahari, serta 
menghindari gangguan dari lingkungan seperti kebisingan, dan 
sebagainya. Dengan ini menjadikan bangunan lebih berintegrasi 
dengan lingkungannya. 

c. Struktur 
Struktur bangunan akan tergantung dari ukuran, site, kondisi tanah, 
harga, serta cuaca (klimatologi). Pemilihan modul struktur 
mempengaruhi bentuk dan modul ruang – ruang yang ada 
khususnya kamar – kamar yang ada. 

d. Kebenaran Sirkulasi 
Fungsi hotel menjadi efisien dan ekonomis karena pengaturan pola 
sirkulasi yang baik.Pemisahan sirkulasi umum dan sirkulasi 

http://www.booking.com/hotel/jp/marroad-international-narita.html
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pelayanan merupakan salah satu pemecahan yang baik agar 
tercipta keteraturan dalam bangunan. 
 

1.1.5.2. Dasaar penentuan lokasi hotel 
Pada dasarnya penentuan lokasi hotel menurut Oka A. Yoeti 

dalam buku Hotel Marketing, (1999:41-42) ada 3 (tiga) factor yaitu : 
Accessibility, adalah lokasi hotel harus mudah dikunjungi orang 

banyak. Dengan pengertian hotel hendaknya dapat dikunjungi dari arah 
mana saja untuk tujuan yang bermacam-macam. Untuk hotel resort lebih 
banyak dipilih pada daerah pegunungan yang ramai dikunjungi pada 
waktu libur. 

a. Visibility, adalah mudah dan dapat dilihat dengan jelas fisik 
bangunannya, sehingga tidak sukar dicarinya. Orang-orang yang 
akan menginap pada suatu hotel sangat dipengaruhi oleh 
pandangan pertama. 

b. Adaptability, adalah areal lokasi hendaknya dapat disesuaikan 
dengan kebutuhan masa depan. Karena itu area hotel harus luas, 
sehingga cukup untuk taman parkir, lapangan tenis, kolam renang, 
jogging track, dan taman bermain anak-anak. Disamping juga 
diperhatikan terhadap rencana pelebaran jalan. 

 
1.1.5.3. Bentuk 

Menurut Ernst Neufert dalam Data Arsitek (1987;213), 
disebutkan bahwa bentuk-bentuk kamar tidur merupakan bagian terbesar 
pembangunan suatu hotel. Bagian yang menunjukkan berbagai penataan 
yang mungkin dapat dilaksanakan sebgai bentuk-bentuk rencana denah 
untuk kamar kamar hotel adalah sebgai berikut: 

a. Bentuk blok ganda 
Dapat dikembangkan menurut bentuk L dan U, yang diterapkan 
pada lahan yang luas dan membentuk taman ditengahnya. Bentuk 
ini hanya membutuhkan dua daerah tangga dan memungkinkan 
penataan blok yang ekonomis. 

b. Bentuk blok T 
Memungkinkan dibangun dengan ekonomis walaupun dibutuhkan 
tiga daerah tangga 

c. Bentuk blok berderet tunggal 
Dapat juga dikembangkan menjadi bentuk L dan U diatas lahan 
yang luas dengan taman ditengah. Bukan pemecahan yang 
ekonomis, walaupun bentuk ini banyak dipakai. Bila bentuk ini 
dikembangakan lebih lanjut, akan dapat memperjelas bentuk taman 
yang ada ditengahnya dan dapat digunakan untuk memberi kesan 
bentuk atrium. 

d. Bentuk blok bujur sangkar 
Dengan menyatukan semua sirkulasi vertical pada core, baik untuk 
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sirkulasi pelayanan maupun untuk sirkluasi petugas hotel dan 
sebagainya.Bentuk ini cukup terpadu dan dapat diterapkan pada 
lahan yang semput dan dapat dikembangkan bentuk menara. 

e. Bentuk denah Y 
Membutuhkan tiga empat tangga, stukturnya lebih rumit 
dibandingkan dengan bentuk blok yang tegas. System struktur ini 
akan menyulitkan pembentukan ruang-ruang yang bersifat umum 

f. Bentuk lengkung tiga sudut 
Sama dengan bentuk Y walaupun tempat sirkulasi lebih 
luas.Lengkung yang ada memungkinkan penambahan luas beberapa 
kamar tidur. 

g. Bentuk melingkar 
Perhitungan yang seksama diperlukan untuk memperhitungkan 
kerumitan dalam pengaturan kamar saling membelakangi ataupun 
berhadapan. 

h. Bentuk melingkat dengan blok ditengah 
Bentuknya mirip blok bujur sangkar, tetapi lebih membutuhkan 
perhitungan seksama bagi ruang-ruang yang saling membelakangi. 

 
1.1.6. Analisa pelaku 

Pelaku kegiatan di hotel transit terdiri dari: 
1.1.6.1. Pengunjung  

Pegunjung hotel transit merupakan pengguna jasa penerbangan 
di bandara Soekarno hatta dengan golongan menengah atau pebisnis 
yang membutuhkan sarana beristirahat yang dekat dengan biaya yang 
relatif murah tanpa mengurangi kenyamanan. Pengunjug kemudian 
dibagi menjadi: 

a. Pengunjung yang menginap 
b. Pengunjung yang idak menginap 

 
1.1.6.2. Pengelola 

Pengelola hotel merupakan pemilik atau pihak lain yang diberi 
wewenang oleh pemilik untuk mengelola bangunan hotel dan memenuhi 
kebutuhan pengunjung hotel.  Penentuan jumlah pengelola berdasarkan 
Fred R. Lawson dalam Hotel & Resorts Planning desain and refurbishment, 
rasio perbandingan antar jumlah unit yang direncanakan dan karyawan 
yang melayani adalah 1 : 0,5 karena digolongkan Mid – grade urban hotel. 

Prosentase dan distribusi tenaga kerja mengacu pada SK 
MenParPosTel No.10/PW.301/Phb-77 tentang peraturan usaha dan 
klasifikasi hotel, yaitu: 
Management  :8,4% 
Front office  :10% 
Housekeeping  :23,6% 
Bar & Restaurant :20,6% 
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Purchasing   :3,1% 
Kitchen   :13,2% 
Room boy  :4,8% 
Tourism section  :8,9% 
Lainnya   :7,4% 
Total   :100% 
 

1.1.7. Analisa aktifitas 
1.1.7.1. Kelompok Aktifitas pengunjung 

a. Pengunjung yang menginap 
Aktifitas yang dilakukan oleh pengunjung yang menginap adalah 
menyewa kamar hotel dan menggunakan fasilitas penunjang hotel 
yang disediakan seperti restoran, bar, kolam renang, dan fasilitas 
olahraga dan rekreasi. 
Banyak variasi kegiatan disebabkan kunjungan yang relatif lama 
yakni dalam hitungan hari 

b. Pengunjung yang tidak meninap 
Aktifitas pengunjung yang tidak menginap adalah menggunakan 
fasilitas penunjang hotel yang disediakan seperti restoran, bar, 
kolam renang, dan fasilitas olahraga dan rekreasi. 

 
1.1.7.2. Kelompok Aktifitas Pengelola 

 Menurut Sulistiyono (1999) dibedakan sebagai berikut 
a. Kantor depan hotel (front office) 

• Melayani pemesanan kamar(Reservation service) 
• Melayani penanganan barang – barang tamu. (Porter) 
• Melayani informasi (information service) 
• Melayani check – in dan check – out tamu (front desk) 
• Melayani pembayaran kamar (cashier) 

b. Tata graha hotel (Housekeeping) 
• Membersihkan kamar tamu hotel (rooms section) 
• Membersihkan ruang publik hotel (public area section) 
• Menyediakan linen untuk operasional hotel (linen section) 
• Melayani pemeliharaan linen (laundry) 

c. Makanan dan minuman (food and beverage) 
• Melayani pemesanan makanan dan minuman (revenue producing) 
• Menyediakan makanan dan minuman hotel (support service) 

d. Bagian perawatan (maintenance) 
• Memelihara fasilitas hotel 
• Memperbaiki fasilitas hotel yang rusak 
• Bagian akunting (accounting) 
• Memeriksa pembukuan hotel 
• Membuat laporan pembukuan hotel. 
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e. Bagian personalia(human resource departement) 
• Mengelola kepegawaian hotel 
• Melatih karyawan hotel (training) 

 
1.1.8. Analisa fasilitas 

a. Fasilitas kegiatan privat 
• ruang tidur (guest room)  
• kamar mandi dan perlengkapannya. 

b. Fasilitas untuk kegiatan publik 
• Function Room (ruang serbaguna yang memiliki prefunction (lobby) 
• lounge 
• lavatory 
• meeting room 
• restoran 
• fasilitas olah raga indoor (fitness, sauna, bilyard, game room) 
• fasilitas olah raga out door (lapangan tenis dan kolam renang) 
• lobby 
• front office 
• poliklinik umum 
• telepon umum 
• drugstore 
• money changer 
• travel agent 
• souvenir shop 
• area parkir  

c. Fasilitas untuk kegiatan service: 
• Dapur  
• ruang kerja yang terdiri dari ruang pimpinan, wakil pimpinan, serta 

ruang sekretaris, ruang kerja officer, ruang kerja sales manager, 
ruang kerja logistic, ruang kerja akunting, ruang kerja teknisi, dan 
ruang rapat.  

• ruang uniform room 
• room boy station 
• ruang laundry 
• lost and found room. 
• gudang bahan makanan dan minuman,  
• gudang perlengkapan dan perlatan,  
• mekanikal dan leketrikal  
• ruang karyawan hotel (ruang locker, ruang makan karyawan, ruang 

ibadah dan lavatory karyawan)  
• unit tenaga kerja (power supply). 
• ruang keamanan (security)  
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1.1.9. Organisasi ruang 
Susunan organisasi ruang pada dasarnya, memiliki kesamaan, karena 

setiap hotel mempunyai pelayanan yang sama yaitu pelayanan penginapan, 
makan dan minum. Menurut Walter Rutes and Richard Penner dalam buku Hotel 
Planning and Design, 1985, hal 257, membedakan organisasi ruang hotel menurut 
fungsinya, terdiri dari: 

a. Public Space, merupakan kelompok ruang umum termasuk lobby utama, 
front office dan function room. 

b. Consession and rentable space, merupakan kelompok ruang yang 
disewakan untuk melayani keperluan tamu hotel dan juga usaha bisnis 
lainnya yang terpisah dari kegiatan hotel. 

c. Food and Beverage Store Space, kelompok ruang yang melayani bagian 
makan dan minum bagi tamu yang menginap maupun yang tidak 
menginap. Termasuk kelompok ini adalah restaurant, coffee shop, bar, 
kitchen dan gudang. 

d. General service space, kelompok ruang pelayanan secara umum meliputi 
bagian penerimaan (receiving) storage empoyee’s room, employee dining 
room, laundry, linen room, house keeping dan maintenance. 

e. Guest Room Service, kelompok yang terdiri dari atas ruang tidur bagi 
tamu yang menginap, dilengkapi fasilitas untuk ruang tidur, toilet, koridor, 
lift dan perlengkapan lainnya. 

f. Recreation and Sport Space, kelompok fasilitas rekreasi olahraga yang 
biasanya diproritaskan untuk para tamu hotel yang memerlukannya dan 
ruang ini ternuka untuk masyarakat luar. 

 
1.2. Tinjauan sustainable design 

Salah satu masalah yang dihadapi oleh kawasan bandara soekarno hatta 
merupakan penyediaan energi untuk operasional bandara seperti pasokan listrik yang 
masih bergantung pada PLN. Tidak jarang pasokan listrik yang masuk tidak dapat 
memenuhi kebutuhan sehingga menyebabkan banyak gangguan pada operasional 
terminal dan infrastruktur penunjang bandara, sehingga dalam masterplan 
pengembangannya bandara menggunakan konsep eco airport dan sustainable desain 
yang didasarkan pada benchmark yang dimiliki oleh green building council indonesia.  
Yang secara langsung mempengaruhi penekanan desain dari Soekarno Hatta 
International Airport Transit Hotel. 

 
1.2.1. Pengertian sustainable design 

Menurut John Elkington, sustainability (keberlanjutan) adalah 
keseimbangan antara people-planet-profit, yang dikenal dengan konsep Triple 
Bottom Line (TBL). Sustainability terletak pada pertemuan antara tiga aspek, 
people-sosial; planet-environment; dan profit-economic. Maka menurut Elkington, 
perusahan harus bertanggung-jawab atas dampak positif maupun negatif yang 
ditimbulkan terhadap aspek ekonomi, sosial dan lingkungan-hidup. Selanjutnya 
terdapat dua jenis keberlanjutan menurut Dunphy et al., yakni ecological 
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sustainability (keberlanjutan ekologi) dan human sustainability (keberlanjutan 
manusia). Keberlanjutan ekologi mencakup disain organisasi yang dapat 
memberikan kontribusi kepada sustainable economic development 
(pembangunan ekonomi yang berkelanjutan), perlindungan terhadap lingkungan 
hidup, dan pembaharuan biosphere (biosfir= permukaan bumi dan atmosfir yang 
ditinggali mahluk hidup).  

Keberlanjutan manusia adalah meningkatkan kemampuan dan keahlian 
manusia untuk kinerja perusahaan yang tinggi dan berkelanjutan serta untuk 
kesejahteraan sosial(well-being) dan ekonomi masyarakat. Sebuah organisasi 
yang berkelanjutan berarti organisasi yang menjalankan kegiatan dengan 
memahami kebutuhan dan kepentingan pihak lain (kelompok masyarakat, 
lembaga pendidikan dan agama, pekerja, dan masyarakat umum), serta 
meningkatkan jaringan kerja sama yang mempersatukan mereka semua.  

Dari beberapa definisi tersebut dapat diketahui bahwa aspek yang harus 
tercapai dalam keberlanjutan adalah kesejahteraan ekonomi, sosial, dan 
pelestarian serta peremajaan lingkungan hidup. Dengan tercapainya sustainability 
berarti generasi mendatang minimal akan mendapat kesempatan yang sama 
untuk memanfaatkan sumber daya yang ada seperti kita saat ini. Akan lebih baik 
lagi jika bisa mempunyai kesempatan yang lebih besar dibandingkan kita sekarang. 
Hal ini akan tercapai jika sumber daya alam masih cukup tersedia atau idealnya 
bertambah. Sedang sumber daya manusia menjadi makin berkualitas oleh karena 
pengembangan SDM, dan pada akhirnya generasi mendatang dapat mencapai 
kesejahteraan seperti kita saat ini. 

 
1.2.2. Elemen – elemen sustainable design 

Beberapa penekanan dalam sustainable design seperti efisiensi 
penggunaan energi, efisiensi penggunaan lahan, efisiensi penggunaan material, 
penggunaan teknologi dan materil baru serta managemen limbah. Penerapan 
arsitektur berkelanjutan tersebut antara lain: 
a. Dalam efisiensi penggunaan energi : 

• Memanfaatkan sinar matahari untuk pencahayaan alami secara maksimal 
pada siang hari, untuk mengurangi penggunaan energi listrik. 

• Memanfaatkan penghawaan alami sebagai ganti pengkondisian udara 
buatan (air conditioner). 

• Menggunakan ventilasi dan bukaan, penghawaan silang, dan cara-cara 
inovatif lainnya. 

b. Dalam efisiensi penggunaan lahan : 
• Menggunakan seperlunya lahan yang ada, tidak semua lahan harus 

dijadikan bangunan, atau ditutupi dengan bangunan, karena dengan 
demikian lahan yang ada tidak memiliki cukup lahan hijau dan taman. 
Menggunakan lahan secara efisien, kompak dan terpadu. 

• Potensi hijau tumbuhan dalam lahan dapat digantikan atau 
dimaksimalkan dengan berbagai inovasi, misalnya pembuatan atap diatas 
bangunan (taman atap), taman gantung (dengan menggantung pot-pot 
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tanaman pada sekitar bangunan), pagar tanaman atau yang dapat diisi 
dengan tanaman, dsb. 

• Menghargai kehadiran tanaman yang ada di lahan, dengan tidak mudah 
menebang pohon-pohon, sehingga tumbuhan yang ada dapat menjadi 
bagian untuk berbagi dengan bangunan.  

c. Dalam efisiensi penggunaan material : 
• Memanfaatkan material sisa untuk digunakan juga dalam pembangunan, 

sehingga tidak membuang material, misalnya kayu sisa dapat digunakan 
untuk bagian lain bangunan. 

• Memanfaatkan material bekas untuk bangunan, komponen lama yang 
masih bisa digunakan, misalnya sisa bongkaran bangunan lama. 

d. Dalam penggunaan teknologi dan material baru : 
• Memanfaatkan potensi energi terbarukan seperti energi angin, cahaya 

matahari dan air untuk menghasilkan energi listrik domestik untuk rumah 
tangga dan bangunan lain secara independen. 

• Memanfaatkan material baru melalui penemuan baru yang secara global 
dapat membuka kesempatan menggunakan material terbarukan yang 
cepat diproduksi, murah dan terbuka terhadap inovasi, misalnya bamboo. 

• Pemanfaatan teknologi hemat energi. Contoh: lampu dengan sensor, 
kloset dengan double flush (flush besar untuk air besar dan flush kecil 
untuk air kecil - sehingga menghemat pengeluaran air), wastafel dengan 
sistem sensor / tekan – sehingga menghemat air. 

e. Dalam manajemen limbah : 
• Membuat sistem pengolahan limbah domestik seperti air kotor (black 

water, grey water) yang mandiri dan tidak membebani sistem aliran air 
kota. 

• Cara-cara inovatif yang patut dicoba seperti membuat sistem dekomposisi 
limbah organik agar terurai secara alami dalam lahan, membuat benda-
benda yang biasa menjadi limbah atau sampah domestik dari bahan-
bahan yang dapat didaur ulang atau dapat dengan mudah terdekomposisi 
secara alami. 
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1.3. Studi banding proyek sejenis 
1.3.1. Marroad International Hotel Narita 

Marroad International Hotel Narita merupakan hotel Transit berbintang  3 
yang terletak di tempat yang sangat strategis, berseberangan dengan bandara 
internasional Narita jepang. Hotel ini terkenal sebagai hotel terbesar yang ada di 
narita dengan jumlah 801 kamar dan  13 lantai.    

 
Gambar 2.1 : Marroad International Hotel Narita 

Sumber: http://www.booking.com/hotel/jp/marroad-international-narita.html 
 

1.3.1.1. Lokasi 
Berada pada 763-1 Komaino, Narita, Perfektur Chiba, menjadikan 

Marroad International Hotel narita sebagai lokasi strategis pembangunan 
sebuah hotel transit dengan view runway pesawat yang dapat terlihat 
dari kamar hotel sebagai point of interest yang ditawarkan oleh hotel ini. 

 
Gambar 2.2 : View Hotel 

Sumber: http://www.booking.com/hotel/jp/marroad-international-narita.html 
 

1.3.1.2. Fasilitas 
Marroad International Hotel narita menawaran fasilitas yang beragam 

menjangkau mulai kalangan bussines traveler hingga executive traveler 
dengan lima jenis pilihan kamar. 
a. Kamar 

• Royal Suite room (104m2) 
• Suite room (52m2) 
• Deluxe twin room (42m2) 
• Twin room (26m2) 
• Single room (21m2) 

http://www.booking.com/hotel/jp/marroad-international-narita.html
http://www.booking.com/hotel/jp/marroad-international-narita.html
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Gambar 2.3 : Royal suite room 

Sumber: http://www.booking.com/hotel/jp/marroad-international-narita.html

 
Gambar 2.4 : deluxe twin room 

Sumber: http://www.booking.com/hotel/jp/marroad-international-narita.html 

 
Gambar 2.5 : twin room 

Sumber: http://www.booking.com/hotel/jp/marroad-international-narita.html 
 

b. Fasilitas olah raga & rekreasi 
• Kolam renang 
• Gym 
• Sauna 
• Lapangan Tennis  
• Spa 

 

http://www.booking.com/hotel/jp/marroad-international-narita.html
http://www.booking.com/hotel/jp/marroad-international-narita.html
http://www.booking.com/hotel/jp/marroad-international-narita.html
http://www.booking.com/hotel/jp/marroad-international-narita.html
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Gambar 2.6 : lapangan tenis 

Sumber: http://www.booking.com/hotel/jp/marroad-international-narita.html  
 

 
Gambar 2.7 : Kolam renang 

Sumber: http://www.booking.com/hotel/jp/marroad-international-narita.html  
 

 
Gambar 2.8 : Gym 

Sumber: http://www.booking.com/hotel/jp/marroad-international-narita.html 
 

c. Fasilias lain 
• Bar/pub 
• Deposit box 
• 6 lift 
• Toko souvenir 
• Cofee shop 
• Money changer 
• Restoran 
• Airport shuttle 
• Laundry 
• Meeting room 
• Bussines center 
• Parkir mobil 

http://www.booking.com/hotel/jp/marroad-international-narita.html
http://www.booking.com/hotel/jp/marroad-international-narita.html
http://www.booking.com/hotel/jp/marroad-international-narita.html
http://www.booking.com/hotel/jp/marroad-international-narita.html
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Gambar 2.9 : meeting room 

Sumber: http://www.booking.com/hotel/jp/marroad-international-narita.html 
 

 
Gambar 2.10 : Restoran 

Sumber: http://www.booking.com/hotel/jp/marroad-international-narita.html 
 

 
Gambar 2.11 : bar & pub 

Sumber: http://www.booking.com/hotel/jp/marroad-international-narita.html 
 

1.3.1.3. Tampilan bangunan 
Tampilan fasad bangunan hotel Marroad Internasional Hotel 

didominasi oleh beton yang dicat berwarna coklat dan jendela pada 
setiap kamar yang sangat menunjukan kejujuran struktur. Sedangkan 
bagian kaca verikal merupakan lift Transparan 

 

http://www.booking.com/hotel/jp/marroad-international-narita.html
http://www.booking.com/hotel/jp/marroad-international-narita.html
http://www.booking.com/hotel/jp/marroad-international-narita.html
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Gambar 2.12 : tampilan fasad hotel 

Sumber: http://www.booking.com/hotel/jp/marroad-international-narita.html 
 

1.3.2. POP! Hotel bandara Soekarno Hatta 
POP! Hotel merupakan sebuah manajemen hotel yang menawarkan konsep 

baru bagi dunia perhotelan terutama hotel budget. Dengan tag line “an eco – 
friendly budget hotel for smart traveler” dengan konsep ini pop hotel 
mengembangkan tempat singgah yang sustainable namun tetap terjangkau. 

POP! Hotel hadir dengan 150 kamar sejenis yang menangkat konsep groovy 
dengan menggunakan banyak warna yang mencolok dan bentuk betuk dasar yang 
dinamis mengarah pada pasar remaja dan eksekutif muda yang akan pergi atau 
transit  melalui bandara. sedangakan dari konsep sustainablenya POP! Hotel 
memanfaatkan solar panel sebagai penambah energi yang dapat diperbaharui, 
penggunaan material konstruksi yang ramah lingkungan dan meminimalisir 
penggunaan kertas dan plastik 

POP! Hotel dapat menjaga kualitas dengan harga yang terjangkau dengan 
cara mengurangi pegawai di hotel tesebut, sehingga pengunjung diharuskan 
melakukan self service pada beberapa fasilitas, seperti membereskan piring dan 
peralatan makan sendiri setelah sarapan maupun  mengembalikan sendiri selimut 
dan handuk yang telah digunakan. 

 

 
Gambar 2.13 : POP! Hotel bandara Soekarno Hatta 

Sumber: http://www.booking.com/hotel/id/pop-airport-jakarta.en-gb.html 
 

http://www.booking.com/hotel/jp/marroad-international-narita.html
http://www.booking.com/hotel/id/pop-airport-jakarta.en-gb.html
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1.3.2.1. Lokasi 
POP! Hotel Berada pada Jl. Raya Bandara no.106, Rawa Bokor, Benda 

Tangerang. Sehingga hotel ini berdiri pada tapak yang cukup strategis 
tepat sebelum gerbang masuk bandar soekarno hatta 

 
Gambar 2.14 : lokasi hotel 
Sumber: maps.google.com 

 
1.3.2.2. Fasilitas 

POP! Hotel bandara menawarkan fasilitas pokok hotel dngan 
benberapa fasilitas pendukung  yang dikemas dengan konsep anak muda. 
a. Kamar 

• Twin room (18m2) 
• Double room (18m2) 

 
Gambar 2.15 : twin room 

Sumber: http://www.booking.com/hotel/id/pop-airport-jakarta.en-gb.html 
 

http://www.booking.com/hotel/jp/marroad-international-narita.html
http://www.booking.com/hotel/id/pop-airport-jakarta.en-gb.html
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Gambar 2.16 : double room 

Sumber: http://www.booking.com/hotel/id/pop-airport-jakarta.en-gb.html 

 
Gambar 2.17 : shower pod 

Sumber: http://www.booking.com/hotel/id/pop-airport-jakarta.en-gb.html 
 

b. Fasilias lain 
• Deposit box 
• 2 lift 
• Airport shuttle 
• restoran 
• Laundry 
• Meeting room 
• Parkir mobil 

 

http://www.booking.com/hotel/id/pop-airport-jakarta.en-gb.html
http://www.booking.com/hotel/id/pop-airport-jakarta.en-gb.html
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Gambar 2.18 : meeting room 

Sumber: http://www.booking.com/hotel/id/pop-airport-jakarta.en-gb.html 
 

 
Gambar 2.19 : Restoran 

Sumber: http://www.booking.com/hotel/id/pop-airport-jakarta.en-gb.html 
 

 
Gambar 2.20 : lobby dan internet corner 

Sumber: http://www.booking.com/hotel/id/pop-airport-jakarta.en-gb.html 
 

  

http://www.booking.com/hotel/id/pop-airport-jakarta.en-gb.html
http://www.booking.com/hotel/id/pop-airport-jakarta.en-gb.html
http://www.booking.com/hotel/id/pop-airport-jakarta.en-gb.html
http://www.booking.com/hotel/id/pop-airport-jakarta.en-gb.html
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1.3.2.3. Tampilan bangunan 
Elemen fasad pada bangunan ini didominasi oleh material beton 

yang dipadukan dengan kaca dan cladding Untuk mendukung konsep 
groovy, POP! Hotel menggunakan banyak warna primer dan sekunder 
pada beberapa elem seperti dinding, kaca, dan furnitur. Ditambah dengan 
banyaknya pencahayaan tidak langsung di lobby dan hall menyebabkan 
kesan hangat dan atraktif.  

 

 
Gambar 2.21 : tampilan fasad hotel 

Sumber: http://www.booking.com/hotel/id/pop-airport-jakarta.en-gb.html 

 
 

Gambar 2.22 : interior  
Sumber: http://www.booking.com/hotel/id/pop-airport-jakarta.en-gb.html 

 

http://www.booking.com/hotel/id/pop-airport-jakarta.en-gb.html
http://www.booking.com/hotel/id/pop-airport-jakarta.en-gb.html
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Gambar 2.23 : koridor 

Sumber: http://www.booking.com/hotel/id/pop-airport-jakarta.en-gb.html 
 

1.3.3. Orchardz Hotel Bandara 
Orchardz Hotel bandara merupakan hotel Transit berbintang  3 yang 

terletak di tempat yang sangat strategis, dekat dengan gerbang masuk bandara 
soekarno hatta. Hotel ini memiliki jumlah 130 kamar dengan  8 lantai  

 
Gambar 2.24 : Orchardz hotel bandara 

Sumber: http://www.booking.com/hotel/id/orchard.html 
 

1.3.3.1. Lokasi 
Berada di jalan husein sastranegara no 8, kec. Benda, rawabokor 

tangerang.  orchardz hotel menawarkan hotel transit dengan konsep yang 
diperuntukkan untuk bisnis traveler 

http://www.booking.com/hotel/id/pop-airport-jakarta.en-gb.html
http://www.booking.com/hotel/id/orchard.html
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Gambar 2.25 : reception lobby Orchard hotel 

Sumber: http://www.booking.com/hotel/id/orchard.html 
 

1.3.3.2. Fasilitas 
Orchardz Hotel bandara menawaran fasilitas bagi pasar kalangan 

bussines traveler  dengan dua jenis pilihan kamar. 
d. Kamar 

• Twin room (26m2) 
• Deluxe double room  

 
Gambar 2.26 : twin room Orchard hotel 

Sumber: http://www.booking.com/hotel/id/orchard.html 
 

 

http://www.booking.com/hotel/id/orchard.html
http://www.booking.com/hotel/id/orchard.html
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Gambar 2.27 : deluxe double room 
Sumber: http://www.booking.com/hotel/id/orchard.html 

 

 
Gambar 2.1 : kamar mandi  

Sumber: http://www.booking.com/hotel/id/orchard.html 
 
 

e. Fasilitas olah raga & rekreasi 
• Spa 
• Fitness center 

 
f. Fasilias lain 

• Deposit box 
• Money changer 
• Restoran 
• Airport shuttle 
• Laundry 
• Meeting room 
• Parkir mobil 

 

 
Gambar 2.1 : lounge & restoran 

Sumber: http://www.booking.com/hotel/id/orchard.html 
 

http://www.booking.com/hotel/id/orchard.html
http://www.booking.com/hotel/id/orchard.html
http://www.booking.com/hotel/id/orchard.html
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1.3.3.3. Tampilan bangunan 
Tampilan fasad bangunan Orchardz hotel bandara pada latiga lantai 

dasar didominasi oleh unsur beton dengan warna strip ungu sebagai 
lambang perusaaan sedangkan lantai tipikal kamar menggunakan 
material kaca dan beron berwarna putih dan abu abu.   

 
 


