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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Kebutuhan hidup manusia semakin berkembang seiring dengan modernisasi yang tidak 

pernah terhenti.. Padatnya aktifitas yang dilakukan oleh manusia semakin kompleks dan penuh 

dengan tekanan yang memicu munculnya sebuah kebutuhan akan rekreasi. Rekreasi yang 

bertemakan alam menjadi pilihan terbaik guna mengurangi kepenatan yang diakibatkan dari 

padatnya rutinitas sehari-hari. Menurut Nichols seorang ilmuan tentang kelautan menjelaskan, 

ketika kita melihat pemandangan alami, otak kita akan kehilangan rasa stres dan mengaktifkan rasa 

empati. Lewat penelitiannya, para responden yang sering melihat gambar pemandangan akan 

secara aktif memiliki emosi yang stabil, penampilan positif, dan punya banyak kenangan indah.1 

Selain itu, wisata alam juga dapat diminati oleh semua anggota keluarga, terutama anak kecil. 

karena menurut penelitian dari National Center for Biotechnology Information pada tahun 2012 di 

Amerika menemukan keterkaitan antara kebiasaan wisata alam dengan meningkatnya kreatifitas 

seseorang. Penelitian dilakukan pada para partisipan yang sudah berwisata alam selama empat hari 

kemudian diminta mengerjakan puzzle yang menuntut kreatifitas untuk menyelesaikannya. 

Hasilnya, kreatifitas partisipan meningkat sebanyak 47 persen, setelah partisipan melakukan wisata 

alam dalam jangka waktu beberapa hari.2 

Banyaknya manfaat wisata alam yang diperoleh tidak akan maksimal tanpa adanya 

akomodasi yang memadai. Dalam hal ini, akomodasi tidak hanya berperan sebagai pelengkap, 

namun juga sebagai faktor utama dari sebuah tempat wisata alam. Kebutuhan akan akomodasi saat 

ini harus mampu memberikan kualitas dan inspirasi bagi pengguna jasa pariwisata, karena 

keterbatasan waktu yang dimiliki oleh wisatawan untuk berekreasi.  

Konsep akomodasi yang menawarkan suasana retreat dengan ciri yang khas serta privasi 

yang tinggi cenderung lebih diminati oleh wisatawan. Walaupun demikian, konsep tersebut tetap 

tidak dapat terlepas dari lingkungan buatan manusia yang sengaja di masukkan pada lingkungan 

alami yang telah ada sebelumnya sehingga dapat merusak sistem ekologi lingkungan itu sendiri. 

Manusia telah berupaya untuk mengurangi dampak negatif akibat lingkungan buatan dengan 

menerapkan berbagai konsep arsitektur ekologis maupun arsitektur hijau yang ramah lingkungan, 

namun usaha tersebut tidak mampu untuk menghilangkan kerusakan terhadap sistem lingkungan 

yang telah terganggu.  

Akhir-akhir ini pemeritah daerah provinsi Jawa Tengah cukup gencar dalam rangka 

pengembangan potensi wisata alam yang ada di lingkup Jawa Tengah. Hal tersebut terbukti dari 

banyaknya kegiatan promosi dan kebudayaan yang dilakukan melalui program “Visit Jateng 2016”.  

Temanggung sebagai salah satu kabupaten yang letaknya cukup strategis, yaitu terletak 

pada jalur utama Semarang-Purwokerto, dimana terdapat dua objek wisata yang cukup terkenal, 

baik oleh turis lokal maupun mancanegara. Kedua objek wisata tersebut adalah objek wisata Candi 

Borobudur di Kabupaten Magelang dan Wisata Alam Dieng di Kabupaten Wonosobo. Namun 

besarnya potensi wisata di kedua titik tersebut membuat Kabupaten Temanggung hanya sebagai 

                                                           
1 http://bumiherbal.com/2014/12/wisata-alam-obat-stres-paling-manjur/ diunduh pada 23 April 2016 
2 http://media.ukmmarket.co.id/manfaat-wisata-alam-bagi-kebahagiaan-dan-kreatifitas-seseorang/ diunduh pada 24 April 2016 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/
http://bumiherbal.com/2014/12/wisata-alam-obat-stres-paling-manjur/%20diunduh
http://media.ukmmarket.co.id/manfaat-wisata-alam-bagi-kebahagiaan-dan-kreatifitas-seseorang/
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daerah kota ampiran atau Daerah Antar Tujuan Wisata (DATW) belum sebagai Daerah Tujuan 

Wisata (DTW). Meskipun begitu, Kabupaten Temanggung memiliki potensi wisata yang cukup 

bagus, baik berupa potensi wisata alam maupun wisata buatan.  

Menurut Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Temanggung terjadi pertumbuhan 

jumlah wisatawan domestik di Kabupaten Temanggung yaitu dari 258.467 wisatawan di tahun 2011 

ke 338.936 wisatawan di tahun 2015. Di Kabupaten Temanggung terdapat 1 hotel dengan kelas 

bintang 1 dan 9 hotel dengan kelas melati dengan rata-rata lama tamu menginap adalah 1,23 

malam.3 Tingginya minat pengunjung obyek wisata di Kabupaten Temanggung berbanding terbalik 

dengan jumlah wisatawan yang menginap di hotel. Maka dari itu, untuk mengakomodasi 

pertumbuhan wisatawan tersebut dibutuhkan penginapan yang mampu menonjolkan keindahan 

serta potensi yang dimiliki daerah ini secara maksimal. Selain itu penginapan sebaiknya 

menyediakan fasilitas untuk menunjang kegiatan wisata itu sendiri. 

Besarnya potensi wisata di Kabupaten Temanggung dapat dilihat dari letak geografis 

Kabupaten Temanggung yang berada di kaki Gunung Sumbing dan Sindoro, sehingga Kabupaten 

Temanggung memliki iklim yang cukup dingin. Hal tersebut juga membuat Kabupaten Temanggung 

memiliki beberapa tempat wisata yang berkaitan dengan pemandangan pegunungan, diantaranya 

wisata alam Posong dan wisata kebun teh Tambi. Wisata alam Posong memiliki potensi wisata yang 

cukup besar karena letaknya yang berada persis di bawah kaki Gunung Sindoro. Hal tersebut 

membuat wisatawan dapat melihat tujuh puncak gunung dari sini. Namun besarnya potensi yang 

ada belum didukung dengan fasilitas akomodasi yang memadai. 

Hotel resort didefinisikan sebagai hotel yang terletak di kawasan wisata menyediakan 

fasilitas untuk berlibur, rekreasi dan olahraga. Umumnya diperuntukkan bagi tamu yang ingin 

beristirahat pada hari-hari libur untuk long-stay atau yang sedang datang untuk berekreasi dan 

menginginkan perubahan dari kegiatan sehari-hari dan terletak cukup jauh dari pusat kota. Jenis 

penginapan seperti inilah yang cocok untuk daerah tersebut. Sehingga penginapan diharapkan 

mampu menyediakan fasilitas berlibur, memberi rasa nyaman dan keluar dari rutinitas, 

memanfaatkan potensi alam yang ada juga mampu menunjukkan budaya atau ciri khas daerah itu 

sendiri. 

Kabupaten Temanggung membutuhkan sarana akomodasi penginapan hotel resort yang 

representatif di Kawasan Wisata Alam Posong yang mampu menyediakan fasilitas berlibur, rekreasi, 

serta memanfaatkan potensi alam yang ada untuk menampung jumlah wisatawan yang terus 

bertambah. Hotel resort pegunungan merupakan jawaban yang tepat untuk kebutuhan akomodasi 

tersebut, sehingga para pengunjung dapat menikmati suasana pegunungan sambil berekreasi. 

Berdasarkan potensi yang dimiliki Wisata Alam Posong, maka arah pengembangan wisatanya 

ditujukan sebagai usaha meningkatkan kondisi fisik obyek wisata menjadi sebuah produk wisata 

unggulan dan spesifik serta pengembangan potensi wisata yang dapat memberikan dampak sosial 

ekonomi bagi masyarakat setempat. Dengan demikian diperlukan perencanaan dan perancangan 

tentang Hotel Resort di Kawasan Wisata Alam Posong. 

                                                           
3 Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga Kab. Temanggung 
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1.2. Tujuan dan Sasaran 

1.2.1 Tujuan 

 Menyusun konsep dasar Hotel Resort di Kawasan Wisata Alam Posong dengan 

suatu penekanan desain yang spesifik sesuai dengan originalitas/karakter judul dan citra 

yang dikehendaki atas judul yang diajukan. 

1.2.2. Sasaran 

Tersusunnya suatu pedoman yang dapat digunakan sebagai dasar perancangan 

Hotel Resort di Kawasan Wisata Alam Posong di Kabupaten Temanggung. 

1.3. Manfaat 

1.3.1. Subjektif 

  Untuk memenuhi salah satu persyaratan mengikuti Tugas Akhir di Prodi S1 

Arsitektur Fakultas Teknik Universitas Diponegoro Semarang dan sebagai acuan & untuk 

melanjutkan kedalam proses Studio Grafis Tugas Akhir yang merupakan bagian yang tak 

terpisahkan dari proses pembuatan Tugas Akhir. 

1.3.2. Objektif 

Dapat bermanfaat sebagai pengetahuan dan penambah wawasan pembaca pada 

umumnya, mahasiswa arsitektur pada khususnya yang akan mengajukan produk Tugas 

Akhir. 

1.3.3. Ruang Lingkup 

Lingkup pembahasan menitikberatkan pada berbagai hal yang berkaitan dengan 

perencanaan dan perancangan bangunan Hotel Resort di Kawasan Wisata Alam Posong, 

Temanggung, ditinjau dari disiplin ilmu arsitektur. Hal-hal di luar ilmu arsitektur akan 

dibahas seperlunya sepanjang masih berkaitan dan mendukung masalah utama. 

1.4. Metode Pembahasan 

1.4.1. Metode Deskriptif 

       Melakukan pengumpulan data primer maupun sekunder. Baik berupa tinjauan fisik 

maupun non fisik melalui studi pustaka/studi literatur dan observasi lapangan, kemudian 

dianalisa dan dilakukan suatu pendekatan yang menjadi dasar penyusunan konsep 

program perencanaan dan perancangan Hotel Resort di Kawasan Wisata Alam Posong.  

1.4.2. Metode Dokumentatif 

a. Studi Literatur, dilakukan untuk memperoleh landasan teori, standar perencanaan 

dan perancangan melalui buku referensi yang dapat dipertanggungjawabkan. 

b. Studi lapangan, dilakukan melalui observasi langsung terhadap objek guna 

mengetahui kondisi perencanaan dan perancangan objek dalam tapak. 

c. Wawancara, dilakukan dengan pihak-pihak terkait,  sehingga diperoleh data data 

yang diperlukan dalam mengembangkan program perencanaan dan perancangan 

desain. 
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d. Studi Banding, dllakukan dengan observasi pada beberapa bangunan dengan fungsi 

yang sama untuk dianalisa, kemudian dijadikan sebagai ide dan wawasan baru 

mengenai konsep desain dari Hotel Resort di Kawasan Wisata Alam Posong. 

1.4.3. Metode Komparatif 

 Melakkan studi banding terhadap bangunan dengan fungsi yang sama, kemudian 

dari data-data yang telah terkumpul dilakukan analisa untuk memperoleh gambaran  yang  

lengkap  mengenai karakteristik  dan  kondisi  yang  ada, dimana nantiya akan dijadikan 

patokan dalam proses penyusunan Landasan Program Perencanaan dan Perancangan 

Hotel Resort di Kawasan Wisata Alam Posong. 

1.5. Sistematika Pembahasan 

  Sistematika pembahasan dalam penyusunan Sinopsis ini adalah sebagai berikut : 

BAB I  PENDAHULUAN 

Menguraikan latar belakang, tujuan dan sasaran, manfaat, ruang lingkup, 

metode pembahasan, sistematika pembahasan dan alur pikir dalam bentuk 

diagram. 

BAB II  TINJAUAN PUSTAKA 

Berupa tinjauan pustaka yang akan menjadi referensi dan penjelasan sesuai 

alur bahasan, tinjauan mengenai penekanan desain, dan hasil dari studi 

banding yang telah dilakukan (studi lapangan), dalam hal ini mengenai hotel 

resort. 

BAB III  TINJAUAN LOKASI 

Menguraikan tentang tinjauan Kabupaten Temanggung secara umum, 

dan Kecamatan Kledung secara khusus, baik berupa data fisik maupun non 

fisik, beserta peraturan dan kebijakan pemerintah setempat. 

BAB IV KESIMPULAN, BATASAN, DAN ANGGAPAN 

Berupa penarikan kesimpulan, batasan, dan anggapan dari penjelasan 

pembahasan sebelumnya. 

BAB V LANDASAN PROGRAM PENDEKATAN PERENCANAAN DAN PERANCANGAN 

Berupa pembahasan mengenai faktor-faktor yang berkaitan dengan 

penentu perencanaan dan perancangan, pemilihan tapak, pendekatan 

aspek fungsional, program ruang, pengaturan zonasi, pendekatan elemen 

fisik, pendekatan aspek kinerja, sistem struktur, maupun sistem utilitas. 

BAB VI  KONSEP DAN PROGRAM DASAR PERENCANAAN DAN PERANCANGAN  

Berupa penjabaran tentang konsep program perencanaan dan program 

perancangan mengenai Hotel Resort di Kawasan Wisata Alam Posong di 

Kabupaten Temanggung. 
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1.6. Alur Pikir 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tujuan : 

Memperoleh suatu judul Tugas Akhir yang jelas dan layak, dengan suatu penekanan desain yang sesuai dengan 

karakter bangunan dan kawasan yang akan dibangun, yaitu Hotel Resort di Kawasan Wisata Alam Posong dengan desain 

yang menarik dan nyaman agar dapat mewadai kegiatan-kegiatan wisatawan dalam menikmati kekayaan alam yang ada, 

sehingga diharapkan jumlah wisatawan yang datang juga akan bertambah. 

Sasaran : 

Tersusunnya suatu pedoman yang dapat digunakan sebagai dasar perancangan Hotel Resort di Kawasan Wisata 

Alam Posong di Kabupaten Temanggung. 

Ruang Lingkup : 

 

Lingkup pembahasan menitikberatkan pada berbagai hal yang berkaitan dengan perencanaan dan perancangan 

bangunan Hotel Resort di Kawasan Wisata Alam Posong, Temanggung, ditinjau dari disiplin ilmu arsitektur. Hal-hal di luar 

ilmu arsitektur akan dibahas seperlunya sepanjang masih berkaitan dan mendukung masalah utama. 

 

Studi Pustaka 

-  Landasan Teori 

 

Studi Lapangan 

- Tinjauan Kabupaten 

Temanggung, kawasan 

Desa Posong 

-   Tinjauan Lokasi dan Tapak 

 

Studi Banding 

- Amanjiwo Borobudur Resort 

- Mesastila Resort 

- Kalyana Resort 

- South Beach Resort 

                                           Konsep Dasar dan Program Perencanaan dan Perancangan Hotel Resort di Kawasan 

Wisata Alam Posong, di Kabupaten Temanggung 

 

Kompilasi data dengan studi pustaka sehingga didapat permasalahan serta masukan yang kemudian 

dicocokkan dengan hasil studi banding dan masukan dari wawancara dengan pihak-pihak terkait 

 

Gambar 1.1 Diagram Alur Pikir 

Sumber : Pemikiran Penulis, 2016 
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