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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. PENGERTIAN JUDUL 

Judul laporan Studio Konsep Perancangan Arsitektur yang dipilih adalah 

MOUNTAIN RESORT HOTEL dengan Pendekatan Green Architecture. Untuk 

mengetahui definisi dari judul diatas akan diuraikan secara singkat dari setiap 

rangkaian kata yang digunakan untuk judul laporan. 

1. Mountain yang dalam bahasa Inggris diartikan gunung. Gunung adalah 

bukit yang sangat besar dan tinggi (Kbbi, 2018) 

2. Resort Hotel merupakan bangunan berkamar banyak yang disewakan 

sebagai tempat menginap dan tempat makan orang yang sedang dalam 

perjalanan, bentuk akomodasi yang dikelola secara komersial, disediakan 

bagi setiap orang untuk memperoleh pelayanan, penginapan makan dan 

minum yang berada di daerah kecil. (Kbbi, 2018) 

3. Green Architecture (Arsitektur Hijau) merupakan arsitektur yang minim 

mengonsumsi sumber daya alam, termasuk energi, air dan material, serta 

minim menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan (Karyono, 2010)  

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa judul MOUNTAIN 

RESORT HOTEL merupakan suatu upaya untuk menciptakan sebuah tempat yang 

nyaman dikawasan pegunungan dengan menyuguhkan pemandangan yang alami. 

1.2 LATAR BELA KANG  

Pariwisata adalah suatu sektor industri yang semenjak awal telah direncanakan 

dan digalakan oleh Pemerintah Indonesia, dengan tujuan untuk mendatangkan 

devisa dan memperkenalkan Negara Indonesia kepada Negara luar melalui sektor 

pariwisata. 

Kabupaten Semarang merupakan satu kabupaten di Propinsi Jawa Tengah. 

Kabupaten Semarang ini berbatasan dengan Kota Semarang di utara, Kabupaten 
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Demak dan Kabupaten Grobogan di timur, Kabupaten Boyolali di timur dan 

selatan, serta Kabupaten Magelang, Kabupaten Temanggung dan Kabupaten 

Kendal di barat. Rata-rata ketinggian tempat di Kabupaten Semarang 607 meter di 

atas permukaan laut. Daerah terendah di Desa Candirejo Kecamatan Ungaran dan 

daerah tertinggi di Desa Batur Kecamatan Getasan. 

Ungaran yang merupakan ibu kota Kabupaten ini, tepat berbatasan dengan 

Kota Semarang. Bagian timur wilayah kabupaten ini merupakan dataran 

perbukitan. Sungai besar yang mengalir adalah sungai Tuntang. Di bagian barat 

wilayahnya berupa pegunungan dengan puncaknya Gunung Ungaran (2.050 

meter) di perbatasan dengan Kabupaten Kendal, serta Gunung Merbabu (3.141 

meter) di barat daya. 

Mountain Resort Hotel didefinisikan sebagai hotel yang terletak 

dikawasan wisata, dimana sebagian pengunjung yang menginap tidak melakukan 

kegiatan usaha. Umumnya terletak cukup jauh dari pusat kota sekaligus 

difungsikan sebagai tempat peristirahatan. Dari definisi diatas dapat disimpulkan 

bahwa hotel resort secara total menyediakan fasilitas untuk berlibur, rekreasi dan 

olah raga. Juga umumnya tidak bisa dipisahkan dari kegiatan menginap bagi 

pengunjung yang berlibur dan menginginkan perubahan dari kegiatan sehari-hari. 

Sesuai dengan tujuan dari keberadaan Hotel Resort yaitu selain untuk 

menginap juga sebagai sarana rekreasi. Oleh sebab itu timbulnya hotel resort 

disebabkan oleh faktor-faktor berikut: 

o Berkurangnya waktu untuk beristirahat 

o Kebutuhan Manusia akan rekreasi Manusia pada umumnya cenderung 

membutuhkan rekreasi untuk dapat bersantai dan menghilangkan 

kejenuhan yang diakibatkan oleh aktivitas mereka 

o Kesehatan Gejala-gejala stress dapat timbul akibat pekerjaan yang 

melelahkan sehingga dapat mempengaruhi kesehatan tubuh manusia. 

Untuk dapat memulihkan kesehatan baik para pekerja maupun para 
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manula membutuhkan kesegaran jiwa dan raga yang dapat diperoleh di 

tempat berhawa sejuk dan berpemandangan indah yang disertai dengan 

akomodasi penginapan sebagai sarana peristirahatan 

o Keinginan Menikmati Potensi Alam Keberadaan potensi alam yang indah 

dan sejuk sangat sulit didapatkan di daerah perkotaan yang penuh sesak 

dan polusi udara. Dengan demikian keinginan masyarakat perkotaan untuk 

menikmati potensi alam menjadi permasalahan, oleh sebab itu hotel resort 

menawarkan pemandangan alam yang indah dan sejuk sehingga dapat 

dinikmati oleh pengunjung ataupun pengguna hotel tersebut 

Penekanan perencanaan hotel yang diklasifikasikan sebagai resort hotel 

dengan tujuan pleasure dan rekreasi adalah adanya kesatuan antara bangunan 

dengan lingkungan sekitarnya, sehingga dapat diciptakan harmonisasi yang 

selaras. Disamping itu perlu diperhatikan pula bahwa suatu tempat yang sifatnya 

rekreatif akan banyak dikunjungi wisatawan pada waktu¬waktu tertentu, yaitu 

pada hari libur. Oleh karena itu untuk mempertahankan occupancy rate tetap 

tinggi, maka sangat perlu disediakan pula fasilitas yang dapat dipergunakan untuk 

fungsi non¬rekreatif seperti, function room. Setiap lokasi yang akan 

dikembangkan sebagai suatu tempat wisata memiliki karakter yang berbeda, yang 

memerlukan pemecahan yang khusus. Dalam merencanakan sebuah hotel resort 

perlu diperhatikan prinsip-prinsip desain sebagai berikut: (1) Kebutuhan dan 

persyaratan individu dalam melakukan kegiatan wisata, (2) Pengalaman unik bagi 

wisatawan, (3) Menciptakan suatu citra wisata yang menarik. 

1.3 RUMUSAN MASALAH 

Bagaimana merancang Mountain Resort Hotel dengan Pendekatan Green 

Architecture di Bandungan ? 

1.4 TUJUAN DAN SASARAN 

Dalam perencanaan Mountain Resort Hotel di Bandungan memiliki tujuan 

dan sasaran yang akan dicapai sehingga dapat membuat sebuah desain yang baik 

dan nyaman bagi wisatawan. Tujuan dan sasaran akan diuraikan sebagai berikut : 
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1.4.1 Tujuan 

Menciptakan sebuah tempat yang nyaman yang letaknya jauh dari pusat kota 

sekaligus difungsikan sebagai tempat peristirahatan, 

1.4.2 Sasaran 

a. Menciptakan tempat bagi para wisatawan untuk berekreasi dan 

meningkatkan potensi wisata didaerah setempat 

b. Menambah point bagi Kabupaten Semarang sebagai Kota Wisata. 

1.5 BATASAN DAN LINGKUP PEMBAHASAN  

1. Pembahasan dan perancangan dipusatkan pada Mountain Resort Hotel di 

bandungan yang berkaitan dengan tempat wisata yang menjadi pusat 

rekreasi bagi para wisatawan di Bandungan dengan menerapkan konsep 

Green Architecture. 

2. Lingkup kegiatan berupa kegiatan rekreasi dan olahraga. 

1.6 METODE PEMBAHASAN 

Metodologi pembahasan yang digunakan untuk penyusunan studio konsep 

perancangan, antara lain : 

1. Tahap Rumusan Masalah 

2. Tahap Pengumpulan Data 

a. Observasi 

b. Wawancara 

c. Studi literatur 

d. Dokumentasi 

3. Analis  

Melakukan analisa dari berbagai data yang diperoleh sesuai dengan 

tujuan sasaran dan faktor-faktor yang berpengaruh untuk dianalisa guna 

menjawab permasalahan yang dirumuskan sebagai dasar acuan 

perencanaan. 
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1.7 SISTEMATIKA PENULISAN 

Pada Studio Konsep Perancangan Arsitektur akan dibahas mengenai 

Mountain Resort Hotel di Bandungan dengan sistematika penulisan sebagai 

berikut : 

BAB I  : PENDAHULUAN  

 Berisi latar belakang yang dijadikan sebagai dasar pemikiran perancangan 

Mountain Resort Hotel di Bandungan dengan mengangkat sebuah rumusan 

masalah untuk mecapai tujuan dan sasaran dengan menggunakan metode sesuai 

dengan objek penelitian. 

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 

 Berisi tentang dasar dan teori yang berhubungan dengan objek yang akan 

diteliti berupa materi mengenai resort hotel, konsep green architecture, teori yang 

berhubungan dengan judul peneliti. 

BAB III : GAMBARAN UMUM LOKASI DAN GAMBARAN UMUM 

PERENCANAAN 

 Gambaran umum lokasi dan gambaran umum perencanaan berisi tentang 

lokasi site yaitu Bandungan, Kabupaten Semarang. Selain itu berisi dua alternatif 

site berserta uraiannya di setiap alternatif site. 

BAB IV : ANALISA PENDEKATAN DAN KONSEP PERENCANAAN DAN 

PERANCANGAN 

Pada bagian ini akan diuraikan tentang pemilihan site, analisa konsep 

perancangan Mountain Resort Hotel di Bandungan mulai dari makro hingga 

mikro, analisa dan konsep penekanan desain green architecture dan desain 

perancangan berupa site plan dan tampak secara kasaran. 

  




