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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Untuk meningkatkan pendapatan suatu daerah salah satu caranya adalah dapat memanfaatkan 

potensi pariwisata daerah lokal yang ada. Kota Magelang merupakan salah satu contoh kota 

yang kaya akan destinasi pariwisata. Tepatnya di Kabupaten Magelang terdapat lokasi wisata 

ikonik yang namanya sudah dikenal dunia, dan bahkan sudah masuk ke dalam situs warisan 

dunia yang telah ditetapkan oleh UNESCO pada tahun 2006. Tempat wisata tersebut bernama 

Candi Borobudur.  

Di Kabupaten Magelang tentunya tidak hanya terdapat satu lokasi wisata candi saja, melainkan 

terdapat enam lokasi wisata candi lain pada Kabupaten tersebut, antara lain, Candi Mendut, 

Candi Borobudur, Candi Pawon, Candi Asu, Candi Ngawen, dan Candi Gunung Wukir. Dari 

keenam lokasi wisata candi yang ada, tentunya Candi Borobudur lah yang memiliki daya tarik 

terbesar dalam hal merebut hati para wisatawan, baik wisatawan domestik ataupun wisatawan 

mancanegara ketika berlibur ke Kota Magelang. Selain menyuguhkan wisata tentang candi, 

Kabupaten Magelang juga menyuguhkan potensi alam berupa hamparan pegunungan dan 

perbukitan yang mengelilingi daerah ini. Dari beberapa tahun terakhir, keberadaan Candi 

Borobudur dapat dikatakan sebagai magnet utama di Kabupaten Magelang sebagai daya tarik 

untuk mendatangkan wisatawan, baik wisatawan domestik maupun wisatawan mancanegara. 

Hal ini dapat dilihat dari jumlah wisatawan yang tercatat oleh Badan Pusat Statistik (BPS) 

Kabupaten Magelang dalam kurun waktu lima tahun terakhir cenderung menunjukkan angka 

yang stabil.  

Pada tahun 2010, jumlah wisatawan domestik mencapai 2.368.196 jiwa, dan wisatawan 

mancanegara mencapai 146.975 jiwa. Pada tahun 2011, jumlah wisatawan domestik mencapai 

1.957.711 jiwa, dan wisatawan mancanegara mencapai 228.570. Pada tahun 2012, jumlah 

wisatawan domestik mencapai 2.827.837 jiwa, dan jumlah wisatawan mancanegara mencapai 

186.256 jiwa. Pada tahun 2013, jumlah wisatawan domestik mencapai 3.145.788 jiwa, dan 

jumlah wisatawan mancanegara mencapai 218.081 jiwa. Pada tahun 2014 Kepala Divisi 

Admiinistrasi dan Keuangan TWCB (Taman Wisata Candi Borobudur) menargetkan jumlah 

wisatawan pada tahun tersebut mencapai 3.531.900 jiwa. Akan tetapi target tersebut tidak 

tercapai dan target yang tercapai hanya 95%, dan apabila dijadikan dalam jumlah angka maka 

jumlah wisatawan Candi Borobudur pada tahun 2014 sebanyak 3.355.305 jiwa.  

Dengan adanya deskripsi tentang jumlah wisatawan yang berkunjung ke Taman Wisata Candi 

Borobudur, maka penambahan jumlah penginapan merupakan salah satu opsi terbaik yang 

dapat dilakukan. Melakukan penambahan jasa penginapan berupa hotel atau resort merupakan 

salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk memanfaatkan wisatawan baik domestik maupun 

mancanegara sebagai peluang bisnis jasa penginapan ini. Mengingat tidak hanya kaya akan 

lokasi wisatanya saja, akan tetapi Kabupaten Magelang juga menyuguhkan panorama alam 

berupa pegunungan dan perbukitan.  

Di Kota Magelang sendiri sudah banyak terdapat jasa penginapan berupa Hotel, seperti 

Manohara Hotel, The Oxalis Regency Hotel, Hotel Safira Magelang, Hotel Saraswati Borobudur, 
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Hotel Sriti Magelang, dan masih banyak lagi hotel-hotel yang lain. Akan tetapi, jumlah hotel dan 

desain hotel yang ada mayoritas hanyalah diperuntukkan bagi orang yang mempunyai fisik 

sempurna, namun, keberadaan hotel dengan nilai tambah atau keunggulan berupa fasilitas 

pendukung untuk kaum difable belum terakomodir dan terdapat di kota tersebut. Selain itu, 

keberadaan hotel juga tidak sebanding dengan jumlah resort hotel yang hanya ada beberapa 

saja, seperti Plataran Borobudur Resort and Spa (bintang 4), dan Amanjiwo Borobudur Resort 

(bintang 5). Akan tetapi, keberadaan jasa penginapan hotel dan resort tadi belum cukup mampu 

untuk mengakomodir jumlah wisatawan baik domestik maupun mancanegara pada tiap 

tahunnya. 

Berdasarkan kajian diatas maka perlu adanya sebuah studi perencanaan dan perancangan 

Resort Hotel di Magelang yang menarik serta memiliki nilai tambah akan tersedianya fasilitas 

untuk orang dengan kebutuhan khusus sebagai faktor pendukung sesuai dengan standar yang 

ada, memiliki ketersediaan lahan dan view yang cukup bagi persyaratan Resort Hotel dengan 

fasilitas yang dapat menunjang pelayanan demi tercapainya kenyamanan pengguna jasa Resort 

Hotel. Kontekstual dengan lingkungan dan mampu merespon lingkungan sekitar, dalam hal ini 

dapat merespon lingkungan di wilayah Magelang dengan segala potensi yang ada dengan 

menampilkan bentuk yang mudah diterima oleh masyarakat dan berwawasan lingkungan serta 

mampu mengikutsertakan potensi khas suatu daerah sehingga dapat merespon keadaan 

lingkungan site dan tradisi budaya setempat, sehingga mampu menarik minat wisatawan. 

Dengan harapan, keberadaan resort hotel ini nantinya mampu menghadirkan daya saing yang 

sehat antar pelaku bisnis jasa penginapan ini. 

1.2 Tujuan dan Sasaran 

1.2.1 Tujuan 

Mendapatkan sebuah desain resort hotel dengan menggunakan faktor pendukung 

berdasarkan Universal Design Tourism Hotel yang diharapkan mampu mengakomodir 

wisatawan yang berkunjung ke lokasi Taman Wisata Candi Borobudur dan Kota Magelang 

pada khususnya. 

1.2.2 Sasaran 

Tersusunnya usulan langkah-langkah pokok proses (dasar) perencanaan dan perancangan 

Resort Hotel di Magelang melalui aspek-aspek panduan perancangan (design guide lines 

aspect) dan alur pikir proses penyusunan LP3A dan Desain Grafis yang akan dikerjakan. 

1.3. Manfaat 

1.3.1 Objektif 

Bermanfaat sebagai masukan dan pengetahuan bagi mahasiswa yang mengerjakan tugas 

akhir, dan sebagai masukan untuk para investor dalam pengembangan pembangunan sarana 

penginapan di Magelang. 

1.3.2 Subjektif 

Bermanfaat untuk memperoleh wawasan dan pemahaman tentang Resort Hotel di Magelang 

untuk Proposal Tugas Akhir yang diajukan, sebagai langkah awal dalam proses Tugas Akhir 

sebelum tahap penyusunan LP3A dan Studio Grafis. 
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1.4 Ruang Lingkup 

Merencanakan dan merancang  Resort Hotel Bernuansa Tradisional termasuk dalam kategori 

bangunan kawasan beserta perancangan tapak lingkungan sekitarnya. 

1.5 Metode Pembahasan 

Pembahasan dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif, yaitu dengan 

mengumpulkan, memaparkan, kompilasi dan menganalisa data sehingga diperoleh suatu 

pendekatan program perencanaan dan perancangan untuk selanjutnya digunakan dalam 

penyusunan program dan konsep dasar perencanaan dan perancangan. Adapun Metode yang 

dipakai dalam penyusunan penulisan ini antara  lain : 

1.5.1 Metode deskriptif 

Metode Penulisan yang digunakan adalah metode deskriptif yang dilakukan dengan 

mengumpulkan data, yaitu dengan mencari data-data pada literatur dan internet. Data-

data tersebut kemudian diolah, dikaji dan dianalisa untuk mendapatkan suatu kriteria 

desain dan dasar perancangan. 

1.5.2. Metode dokumentatif 

Yaitu mendokumentasikan data yang menjadi bahan penyusunan penulisan ini. Cara 

pendokumentasian data adalah dengan memperoleh gambar visual dari foto-foto yang di 

hasilkan. 

1.5.3  Metode komparatif 

Yaitu dengan mengadakan studi banding terhadap bangunan Resort Hotel di suatu kota 

atau daerah  yang sudah ada. Dari data - data yang telah terkumpul, dilakukan identifikasi 

dan analisa untuk memperoleh gambaran yang cukup lengkap mengenai karakteristik dan 

kondisi yang ada, sehingga dapat tersusun suatu Landasan Program Perencanaan dan 

Perancangan Arsitektur Resort Hotel di Magelang. 

 

1.6 Sistematika Pembahasan 

Kerangka bahasan laporan perencanaan dan perancangan Tugas Akhir dengan judul Resort 

Hotel di Magelang adalah sebagai berikut : 

BAB I  PENDAHULUAN 

Berisikan latar belakang, tujuan dan sasaran, manfaat, metode penulisan dan sistematika 

bahasan yang mengungkapkan permasalahan secara garis besar serta alur pikir dalam 

menyusun Landasan Program Perencanaan dan Perancangan (LP3A). 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Membahas mengenai literatur  tentang tinjauan umum resort, tinjauan umum hotel, tinjauan 

umum resort hotel,  tinjauan Arsitektur Organik dan Universal Design Tourism Hotel, dan 

menjelaskan tentang beberapa objek studi banding. 

BAB III PENDEKATAN PROGRAM PERENCANAAN DAN PERANCANGAN HOTEL RESORT 

Menguraikan tentang tinjauan Kabupaten Magelang beupa data – data fisik dan non fisik 

beserta peraturan dan kebijakan pemerintah setempat, serta tinjauan tentang potensi 

pariwisata di daerah tersebut. 

BAB IV  PENDEKATAN PROGRAM PERENCANAAN DAN PERANCANGAN RESORT HOTEL 

Berisi tentang kajian perencanaan yang pada dasarnya berkaitan dengan aspek fungsional, 

kinerja, teknis, kontekstual, dan visual arsitektural. 

BAB V  PROGRAM PERENCANAAN DAN PERANCANGAN RESORT HOTEL 
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Membahas konsep, program, dan persyaratan perencanaan dan perancangan arsitektur 

untuk Resort Hotel di Magelang dengan konsep Arsitektur Organik. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.7 Alur Pikir 

 

 
AKTUALITA 

 Semakin dikenalnya pariwisata di Kabupaten Magelang mengakibatkan banyaknya wisatawan 
yang berkunjung, sehingga memerlukan tempat penginapan yang memadai dan mampu 
mengakomodir kebutuhan akan jasa penginapan. 

 Pemkab Magelang ingin menjadikan Candi Borobudur sebagai objek wisata utama sebagai daya 
tarik yang besar bagi wisatawan baik domestik maupun mancanegara.  

 Jumlah dan pilihan penginapan tidak sebanding dengan jumlah wisatawan yang ada. 
 

URGENSI 
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Studi Banding 

Bayfront Villa Jepara 
(Bintang 3) 

Palm Beach Resort Jepara 
(Bintang 3) 

Plataran Boorbudur Resort & 
Spa Magelang (bintang 4) 
 
 

Studi Pustaka : 

 Landasan Teori 
 Standar 

perencanaan dan 
perancangan 

Studi Lapangan 

 Tinjauan Kabupaten Magelang 
 Tinjauan Lokasi dan Tapak 

 

Konsep Dasar dan Program Perencanaan dan Perancangan 
Resort Hotel di Magelang 

Gambar 1.1. Diagram Alur Pikir 
Sumber: Pemikiran penulis, 2015 

 

Tujuan: 

Mendapatkan sebuah desain resort hotel yang mampu mengakomodir wisatawan akan kebutuhan 

jasa penginapan, dengan suatu penekanan desain yang spesifik sesuai karakter/keunggulan judul 

dan citra yang dikehendaki atas judul yang diajukan tersebut. 

Sasaran 

Tersusunnya usulan langkah-langkah dasar perencanaan dan perancangan Resort Hotel di 

Kabupaten Magelang dengan menerapkan konsep Arsitektur Organik. 

Ruang Lingkup  

Merencanakan dan merancang Resort Hotel Bernuansa Tradisional termasuk dalam kategori 

bangunan kawasan beserta perancangan tapak lingkungan sekitarnya. 

Kompilasi data dengan studi pustaka sehingga didapat permasalahan serta masukan dari pihak studi 
banding dan masukan dari pengunjung dan pengguna di Resort Hotel. 


