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BAB 2 

PERANCANGAN ARSITEKTUR INTERIOR TROPICAL 

RESORT BALI 

 

2.1 Pendahuluan 

2.1.1 Judul Perancangan 

Judul perancangan pada Tugas Akhir ini adalah “PERANCANGAN 

PROYEK TROPICAL RESORT BALI DENGAN PENDALAMAN SENSE OF 

PLACE  OLEH SKALA RITME STUDIO”. Adapun pengertian dari masing-

masing kata tersebut antara lain:  

a. Perancangan 

Perancangan adalah suatu kegiatan yang memiliki tujuan untuk mendesain 

sistem baru yang dapat menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi 

perusahaan yang diperoleh dari pemilihan alternatif sistem yang terbaik 

(Ladjamudin, 2005). 

b.  Proyek  

Proyek adalah sebuah upaya atau kegiatan yang di organisasikan dalam 

rangka untuk mencapai tujuan, sasaran serta harapan dengan 

memanfaatkan anggaran dan sumber daya yang ada yang harus dicapai 

dalam periode tertentu (Nuryati, 2010). 

c.  Tropical  

 Dalam kamus bahasa Inggris - Indonesia tropical berarti tropis. Tropis 

dapat diartikan sebagai suatu daerah yang terletak di antara 
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garis isotherm di bumi bagian utara dan selatan, atau daerah yang terdapat 

di 23,5° lintang utara dan 23,5° lintang selatan. Pada dasarnya wilayah 

yang termasuk iklim tropis dapat dibedakan menjadi daerah tropis kering 

yang meliputi stepa), savanna kering, dan gurun pasir dan daerah tropis 

lembab yang meliputi hutan hujan tropis, daerah-daerah dengan musim 

basah dan savanna lembab. (Iklim Tropis : Pengertian, Ciri-ciri, dan 

Persebarannya, n.d.). Indonesia sebagai daerah beriklim tropis 

memberikan pengaruh yang cukup signifikan terhadap bentuk bangunan. 

Kondisi iklim seperti temperatur udara, radiasi matahari, angin, 

kelembaban, serta curah hujan, mempengaruhi terhadap desain. 

Masyarakat pada zaman dahulu dalam membangun rumahnya atau 

mendesain berusaha untuk menyesuaikan kondisi iklim yang ada guna 

mendapatkan desain rumah yang nyaman dan aman menurut (Ahmad 

nidlom, 2001). 

d. Resort 

 Secara umum terdapat banyak kajian mengenai pengertian resort sebagai 

berikut : 

 Resort adalah suatu perubahan tempat tinggal untuk sementara bagi 

seorang di luar tempat tinggalnya dengan tujuan atara lain untuk 

mendapatkan kesegaran jiwa dan raga serta hasrat ingin mengetahui 

sesuatu. Dapat juga dikaitkan dengan kepentingan yang berhubungan 

dengan kegiatan olah raga, kesehatan, konvensi, keagamaan serta 

keperluan usaha lainnya (Indonesia Patent No. SK: Kep- 22/U/VI/78, 

1988). 
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 Resort adalah tempat wisata atau rekreasi yang sering dikunjungi 

orang dimana pengunjung datang untuk menikmati potensi alamnya 

(Hornby, 1974). 

 Resort adalah sebuah kawasan yang terencana, tidak hanya sekedar 

untuk menginap tetapi juga untuk istirahat dan rekreasi (Chuck, 1988). 

 Hotel Resort adalah hotel yang biasanya terletak di luar kota, di 

pegunungan, di tepi pantai, di tepi danau atau di daerah tempat 

berlibur dalam jangka waktu relatif lama. Fasilitas yang disediakan 

agak beragam, lebih rileks, informal dan menyenangkan (Darmadjati, 

2001). 

Dari pengertian-pengertian menurut literatur yang sudah disebutkan 

di atas, maka dapat disimpulkan, bahwa resort adalah sebuah hunian yang 

terletak dikawasan wisata, yang 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.  

e. Bali 

Bali adalah sebuah provinsi di Indonesia yang ibu kota provinsinya bernama 

Denpasar. 

f. Dengan  

Dengan merupakan salah satu dari kata konjungsi yang dapat digunakan 

untuk menunjukan suatu cara yang dapat merujuk pada kata kerja, metode, 

ataupun kata sifat. 
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g. Pendalaman  

Pendalaman adalah proses, cara, perbuatan mendalamkan terhadap suatu 

objek. 

h. Sense of Place  

Menurut Williams dan Kitchen (2012) sense of place merupakan persepsi 

individu mengenai lingkungan mereka sendiri yang meliputi struktur fitur 

sosial. Yang lebih spesifik jika dikaitkan dengan desain yaitu sebuah proses 

hasil relasi antara manusia dan tempat hasil dari penginderaan secara lengkap 

terhadap kondisi lingkungan, baik setting fisik maupun sosial yang 

memberikan pengalaman sehingga menghasilkan sebuah status 

intensionalitas terhadap suatu tempat.   

2.1.2 Latar Belakang Permasalahan  

 Perancangan Tropical Resort Bali ada perancangan proyek yang dimana 

merupakan perancangan dari tanah kosong. Lahan tersebut berlokasi di JL. Dewi 

Kausalya, Legian Kuta, Kabupaten Badung, Bali 8036. Luas lahan yang dimiliki    

± 1300 m2.  

 Adapun latar belakang permasalan pada perancangan proyek ini yaitu 

adanya keinginan klien untuk menerapkan konsep tropical pada perancangan 

proyek Tropical Resort Bali. Dengan harapan para pengguna atau customer dapat 

merasakan suasana tropical dan kehidupan di Bali didalam bangunan Tropical 

Resort Bali, baik itu secara fisik maupun sosial.   

 Oleh karena itu Skala Ritme Studio menjadi sebuah solusi akan 

permasalahan tersebut. Dimana value perusahaan yang dimiliki Skala Ritme Studio 
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yaitu merancang setiap desainnya dengan pendekatan sense of place, yaitu adanya 

ikatan antara tempat atau suatu wilayah dengan manusia dimana tempat atau 

wilayah tersebut dapat berinteraksi dengan penggunanya baik secara fisik maupun 

sosial. 

2.1.3 Perumusan Masalah  

Tahap pertama dalam proses desain proyek akhir ini adalah melakukan 

observasi lokasi proyek Tropical Resort di Bali, pada tahap ini ditemukan beberapa 

permasalah sebagai berikut:  

 Site berada di Pulau Bali dimana banyak para traveler berlibur dan ingin 

merasakan nuansa di Bali. 

 Site berada sekitar 150 meter dari jalan utama yaitu jalan Dewi Sri. 

o  

 Dikarenakan lokasi site tidak terlihat dari jalan utama, maka perlu adanya 

suatu cara untuk dapat membuat bangunan terlihat kurang lebih dari jarak 

100 meter. 

 Adanya keinginan klien untuk menghadirkan suasan bernuansa tropical 

design. 

 Desain bangunan harus memaksimalkan sinar matahari dan laju udara 

sehingga dapat memanfaatkan nuansa alam sebagai desain tropical. 

 Keinginan klien untuk menjadikan proyek ini lebih banyak menarik 

customer domestik maupun internasional. 

 Owner ingin adanya suatu interaksi terhadap desain dengan customer yang 

ada. 
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Dengan adanya masalah-masalah tersebut, dimana masalah tersebut adalah 

hasil observasi yang meliputi interview keinginan klien terhadap konsep desain dan 

analisis tapak maka masalah yang dapat dirumuskan yaitu “Bagaimana merancang 

sebuah bangunan berkonsep tropical dengan memanfaatkan pencahayaan alami dan 

sirkulasi udara, serta menerapkan pendalaman sense of place pada setiap desain 

sehingga para pengguna dapat merasakan sense of place kehidupan di Bali”. 

2.1.4 Tujuan Perancangan  

 Menciptakan sebuah desain Tropical dengan memanfaatkan 

pencahayaan alami dan sirkulasi udara yang baik. 

 Menerapkan pendalaman sense of place pada setiap desain dengan 

tujuan agar customer dapat berinteraksi dengan konsep yang diangkat 

dan menimbulkan ketertarikan untuk kembali ke tempat tersebut.  

 Menciptakan sebuah desain yang dapat membuat bangunan terlihat 

aksen terhadap lingkungan sekitarnya.  

 Menciptakan sebuah desain yang memanfaatkan kondisi site di mana 

lokasi site sendiri terletak di Pulau Bali.  

 Menciptakan sebuah desain yang dapat menarik banyak customer. 
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2.1.5 Manfaat Perancangan 

Manfaat dari perancangan proyek ini dibagi menjadi 2 yaitu manfaat teoritis 

dan manfaat praktis : 

2.1.5.1 Manfaat Teoritis 

 Manfaat Teoritis dari perancangan proyek ini adalah dapat dijadikan sebagai 

referensi dalam menerapkan teori arsitektur sense of place pada setiap proyek yang 

akan di kerjakan Skala Ritme Studio. Dimana para pengguna dapat merasakan 

sebuah interaksi dari konsep desain maupun fungsi dari bangunan yang didesain. 

Dan juga menciptakan sebuah ketertarikan untuk kembali ketempat tersebut.  

2.1.5.2 Manfaat Praktis  

Adapun manfaat praktis dari perancangan proyek ini adalah sebagai berikut : 

 Memberikan desain arsitektur interior yang dapat menyelesaikan permasalahan 

dan kebutuhan yang diminta oleh owner. 

 Menjadi seoang arsitek yang dapat menerapkan teori sense of place pada setiap 

desain nya.  

 Memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai pentingnya teori sense of 

place untuk diterapkan pada sebuah desain. 

 Skala Ritme Studio mendapatkan portofolio yang penting untuk mendukung 

Value Proposition perusahaan. 

2.1.6 Ruang Lingkup Perancangan  

Lokasi Tropical Resort Bali merupakan tanah kosong dengan orientasi lahan 

menghadap barat daya. Proses desain akan dimulai dari tanah, dengan 

memperhatikan struktur, organisasi ruang, serta kebutuhan dan keinginan desain 
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dari kliennya. Dimana dalam hal ini pendekatan sense of place  menjadi sebuah 

dasar dalam perancangan setiap desain yang ada. Dengan menerapkan sesnse of 

place dalam perancangan Tropical Resort Bali akan memberikan pengalaman bagi 

para penggunannya, yaitu dapat merasakan suasana kehidupan di Bali secara fisik 

maupun sosial.   

2.2 Tinjauan Data Lapangan  

2.2.1 Data Proyek  

a. Data Pemilik Proyek: 

 Nama : Robby Hardjahidjaya 

b. Data Proyek: 

 Jenis Usaha  : Hospitaliti Komersial 

 Nama Usaha  : Tropical Resort 

 Alamat  : JL. Dewi Kausalya, Legian Kuta, 

Kabupaten Badung, BALI / 80361 

 Luas Area Desain : ± 1600 m2 

 Orientasi Bangunan : Barat Daya 

Tropical Resort Bali berada pada lahan dengan ukuran 45,5m x 36m atau 

seluas ± 1600 m2 . Lahan berlokasi di JL. Dewi Kausalya, Legian Kuta, Kabupaten 

Badung, BALI. Lokasi sekitar side merupakan area urban sehingga sangat strategis 

untuk bangunan hospitality (commercial).  

Klien mengiginkan sebuah desain dengan konsep Tropical yang dapat 

mencerminkan suasana tropis yang ada di Bali. Dalam hal ini juga sangat 
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mendukung value proportion yang dimiliki Skala Ritme Studio dalam merancang 

Tropical Resort Bali dengan pendekatan sense of place.  

2.2.1.1 Tinjauan Umum Tropical Resort Bali  

Konsep Tropical yang diinginkan klien diharapkan dapat tersampaikan 

dengan sangat baik kepada para pengunjung. Maka dari itu adapun beberapa ide 

yang disarankan klien untuk mendukung konsep tersebut dalam hal kebutuhan 

space yang ingin diterapkan yaitu :  

a. Area Hunian, dimana area hunian dapat disatukan pada satu area dan 

memiliki beberapa kategori hunian yang berbeda, jumlah kategoti tergantung 

dengan space yang dimiliki dan disarankan minimal 2 kategori hunian. 

b. Area Pendukung, area pendukung yang dimaksud yaitu berupa fasilitas 

yang memberikan kenyamanan bagi para tamu resort. Dimana fasilitas tersebut 

dapat mencerminkan suasana tropis dan kehidupan yang ada di Bali, sehingga para 

tamu resort betah untuk tinggal di Troical Resort Bali.  

c. Area Penunjang Ekonomi, area penunjang ekonomi yang dimaksud yaitu 

area yang dapat memberikan penghasilan selain dari pada hunian yang disewakan. 

Penunjang ekonomi tersebut dapat berupa fasilitas seperti restaurant, gym, yoga, 

spa, dll. Tergantung dengan kecukupan space yang ada. 

2.2.1.2 Tinjauan Khusus Tropical Resort Bali  

a. Tujuan Didirikan Tropical Resort Bali  

 Tropical Resort Bali didirikan bertujuan sebagai lahan ekonomi dari pemilik 

resort. Dimana site yang dimiliki juga sangat strategis untuk menunjang ekonomi. 
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Maka dari itu penunjang ekonomi ini tidak hanya dari hunian yang disewakan akan 

tetapi bisa juga berupa fasilitas yang ada didalam resort. 

b. Tata Cara dan Ketentuan Tropical Resort Bali  

 Dalam perancangan Tropical Resort Bali klien tidak hanya berfokus pada 

area hunian saja, akan tetapi bagaimana Tropical Resort Bali ini dikenal karena 

suasana Tropis yang ada didalamnya. Dan juga klien mengiginkan fasilitas-fasilitas 

yang ada, dapat memberikan keuntungan secara ekonomi bagi Tropical Resort Bali, 

dimana diketahui bahwa lokasi Tropical Resort Bali berada pada area urban 

tepatnya di JL. Dewi Kausalya, Legian Kuta, Kabupaten Badung, BALI. Sehingga 

sangat strategis untuk berfokus pada pendapatan ekonomi Tropical Resort Bali 

namun juga tetap memperhatikan konsep desain yang akan diterapkan.  

c. Struktur Organisasi Tropical Resort Bali  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. 1 Struktur Organisasi Tropical Resort Bali 

Sumber: Owner Tropical Resort Bali (2020) 
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d. Peraturan Perancangan di Bali 

Dengan adanya literature ini dapat menjadi patokan pada saat merancang 

sebuah gedung di Bali. Dimana terdapat sebuah peraturan daerah yang dikhusukan 

pada perancangan yang ada di bali. Berikut penjabaran bagian – bagiannya.  

 1. Gedung Menurut Peraturan Daerah Kota Denpasar 

  Pengertian bangunan gedung menurut Pasal 1 angka 6 Peraturan Daerah 

Kota Denpasar Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Bangunan Gedung merupakan wujud 

fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, 

sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air yang 

berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau 

tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya 

maupun kegiatan khusus.   Pengertian arsitektur tradisional Bali menurut Pasal 1 

angka 7 Perda No. 5 Tahun 2005 adalah tata ruang dan tata bentuk yang 

pembangunannya didasarkan atas nilai dan norma-norma baik tertulis maupun tidak 

tertulis yang diwariskan secara turun temurun.   Sebagaimana yang dimaksud dalam 

pengertian tersebut, bahwasanya bangunan gedung di Kota Denpasar tidak terlepas 

dari adanya perizinan yang merupakan suatu persetujuan penguasa terhadap 

pemohon untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu yang bertujuan sebagai 

sarana yuridis untuk mengendalikan tingkah laku masyarakat.9 Adapun di dalam 

perizinan terdapat Keputusan Tata Usaha Negara yang memberikan izin terhadap 

suatu permohonan yang diajukan oleh pemohon terhadap suatu tindakantindakan 

tertentu. 
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2. Aturan Hukum 

Adapun aturan hukum yang mengatur tentang keharusan bangunan gedung di 

Kota Denpasar menggunakan arsitektur bernuansa Bali sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 7 Perwali No. 25 Tahun 2010 yaitu dari segi penampilan bangunan 

gedung yang harus menerapkan norma-norma, bentuk dan karakteristik arsitektur 

Tradisional Bali dan memenuhi unsur keselamatan di dalam bangunan gedung 

tersebut. Selain itu dari segi proporsi bangunan gedung harus seimbang dan selaras 

dengan memperhatikan aspek lingkungan berupa adanya ruang terbuka hijau dan 

harus memenuhi nilai-nilai luhur serta identitas budaya setempat.   

Dalam mendirikan bangunan gedung di Provinsi Bali, khususnya di Kota 

Denpasar juga memperhatikan norma-norma yang merupakan tradisi tertulis dalam 

hal arsitektur tradisional Bali sesuai dengan Pasal 1 angka 15 Perwali No. 25 Tahun 

2010 yaitu sebagai berikut:  

1. Asta Bumi (norma –norma dalam penetapan dan perancangan tapak);  

2. Asta Kosala Kosali (norma-norma perancangan bangunan dan pelaksanaan 

bangunan);  

3. Janantaka (norma-norma penggunaan bahan bangunan);  

4. Bomakrith (norma-norma ritual dalam proses pembangunan secara 

tradisional). 

Adapun terkait dalam hal fungsi bagunan gedung di Kota Denpasar yang 

didasarkan atas Pasal 2 Perwali No. 25 Tahun 2010 digolongkan meliputi sebagai 

berikut: 

1. Fungsi hunian;  

2. Fungsi keagamaan;  
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3. Fungsi usaha;  

4. Fungsi sosial budaya;  

5. Fungsi khusus;  

6. Fungsi campuran. 

Adapun arsitektur Bali selain digunakan dalam bentuk fisik dari bangunan 

gedung, juga diberlakukan untuk desain pagar dan gerbang disepanjang jalan raya 

dan jalan lingkungan yang didasarkan dalam Pasal 15 Perda No. 5 Tahun 2005. 

Arsitektur Bali juga diwajibkan untuk digunakan terhadap bangunan gedung milik 

pemerintah, rumah dinas maupun rumah jabatan yang diatur di dalam Pasal 16 

Perda No. 5 Tahun 2005.   

Sehingga dapat dikatakan bahwa bangunan gedung di Kota Denpasar sejalan 

dengan Visi dan Misi Kota Denpasar yang pada intinya menjunjung kearifan lokal 

dan kultur budaya masyarakat Bali. Selain itu menjunjung keharmonisan terutama 

keharmonisan terhadap lingkungan dengan mengharuskan adanya ruang terbuka 

hijau terhadap bangunan gedung yang dalam hal ini mengedepankan aspek 

perlindungan terhadap lingkungan hidup sejalan dengan Undang-Undang Nomor 

32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. 

Di dalam Pasal 3 Perda No. 5 Tahun 2005 mengatur tentang tujuan 

pengaturan persyaratan arsitektur bangunan gedung yang pada intinya menyatakan 

bahwa tujuan pengaturan tersebut adalah untuk mewujudkan bangunan gedung di 

Kota Denpasar memiliki corak dan karakter arsitektur tradisional Bali dan juga 

menjamin adanya kepastian hukum dalam penyelenggaraan bagunan gedung agar 

terwujudnya bangunan gedung yang sesuai dengan prinsipprinsip arsitektur 

tradisional Bali. Kepastian hukum yang dimaksud yang salah satunya adanya 
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penjatuhan sanksi terhadap pelanggaranpelanggaran yang dilakukan oleh oknum-

oknum tertentu terkait dengan bangunan gedung yang tidak menggunakan 

arsitektur tradisional Bali. 

3. Permasalahan Penjatuhan Sanksi 

Dalam hal ini terdapat permasalahan di dalam penegakan hukum terhadap 

keharusan bangunan gedung di Kota Denpasar untuk menggunakan arsitektur 

bernuansa Bali. Adapun permasalahan yang dimaksud adalah tidak adanya pasal 

yang mengatur penjatuhan sanksi terhadap pelanggaran tersebut, baik di dalam 

Perda No. 5 Tahun 2005 maupun di dalam Perwali No. 25 Tahun 2010. Di dalam 

Perda No. 5 Tahun 2005, khususnya diatur di dalam Pasal 21 dan Pasal 22 yang 

intinya menyatakan bahwa gubernur mengkoordinasikan pengendalian persyaratan 

arsitektur bangunan gedung dengan pemerintah kabupaten/kota dan peran serta dari 

seluruh elemen masyarakat di dalam pengendalian penerapan persyaratan arsitektur 

bangunan gedung. 

Sedangkan di dalam Perwali No. 25 Tahun 2010, khususnya di dalam Pasal 

14 yang pada intinya menyatakan bahwa pengawasan terhadap arsitektur bangunan 

gedung tersebut dilaksanakan oleh Dinas Tata Ruang dan Perumahan dan berkaitan 

dengan tindakan hukum dilaksanakan oleh Dinas Ketentraman Ketertiban dan 

Satuan Polisi Pamong Praja. 

Dari pasal-pasal tersebut dapat dikatakan bahwa adanya pengendalian dan 

pengawasan terhadap bangunan gedung bernuansa arsitektur Bali dan juga tindakan 

hukum yang dilakukan oleh instansi terkait. Tetapi yang menjadi permasalahan 

adalah sanksi apa yang dapat dikenakan/dijatuhkan terhadap pelangggaran yang 
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terjadi apakah itu merupakan sanksi administratif berupa pencabutan izin, 

pengenaan sanksi denda ataupun sanksi pidana berupa kurungan penjara. 

Adanya kekosongan norma yang menyebabkan sangat sulit di dalam 

penjatuhan sanksi sehingga disepanjang Kota Denpasar masih marak adanya 

bangunan gedung yang tidak menggunakan arsitektur bernuansa Bali. Hal ini 

dikarenakan di Kota Denpasar hanya diatur dengan Peraturan Walikota. Sedangkan 

Peraturan Walikota dalam penerapannya tidak diperbolehkan mengenakan 

penjatuhan sanksi. Bahwasanya penerapan sanksi terhadap pelanggaran biasanya 

diterapkan di dalam Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Tetapi di Kota Denpasar 

sampai sekarang belum ada Peraturan Daerah Kota yang khusus mengatur 

mengenai hal tersebut sehingga apabila terjadi pelanggaran tidak ada penjatuhan 

sanksi hukum baik berupa sanksi administratif maupun sanksi pidana terhadap 

pelanggaran yang terjadi. 

2.2.1.3 Data Tapak  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. 2 Lokasi Lahan Tropical Resort Bali 

Sumber: Google Earth (2020) 
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Gambar 2. 4 Kondisi Sekitar Lahan Proyek 

Sumber: Data Pribadi (2019) 

Letak bangunan terletak di JL. Dewi Kausalya, Legian Kuta, Kabupaten 

Badung, Bali 80361. Berdasarkan gambar di atas bahwa arah hadap bangunan 

mengarah ke Barat Daya. Area utara  berbatasan langsung dengan rumah hunian , 

area timur berbatasan langsung dengan Jalan , area selatan berbatasan langsung 

dengan Grand Erawan yaitu penginapan, dan area barat berbatasan langsung dengan 

jalan dan rumah hunian. Tropical Resort Bali merupakan proyek pembangunan dari 

lahan kosong. Dimana Robby pemilik lahan ini ingin membangun sebuah bangunan 

hospitality sebagai bisnis dia diBali. Robby sendiri berdomisili tinggal di Bandung 

dan memiliki bisnis di Bali. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. 3 Kondisi Sekitar Lahan Proyek (Bagian Depan Lahan) 

Sumber: Data Pribadi (2019) 
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2.2.1.4 Data Pengguna Tropical Resort Bali  

 a. Pelanggan 

Pelanggan dari Tropical Resort Bali yaitu mereka yang sedang berlibur 

diBali dan membutuhkan fasilitas penginapan yang memberikan suasana 

hidup di Bali. 

b. Direktur  

Merupakan pimpinan tertinggi dari perusahaan ini yang memiliki tugas 

mengoperasikan dan mengawasi kegiatan 

c. General Manager  

Bertugas untuk mengatur staf – staf sesuai dengan divisi yang mereka 

pimpin. 

d. Staff Financial  

Gambar 2. 5 Kondisi Lahan Proyek 

Sumber: Data Pribadi (2019) 
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Bertugas untuk mengatur segala bentuk keuangan, berjaga pada 

receptionist dan juga membuat laporan keuangan. 

e. Staff Marketing 

Staff marketing bertugas untuk mempromosikan layanan yang diberikan 

perusahaan kepada pelanggan, dan memasarkan layanan yang diberikan 

pelanggan.  

f. Staff F&B  

Staff F&B adalah mereka yang bekerja untuk menyiapkan sajian 

makanan bagi pelanggan.  

g. Staff House Keeper  

Bertugas dalam melayani kebutuhan pelanggan pada kamar yang 

disediakan.  

h. Chief Engineer   

Melakukan segala bentuk pekerjaan yang berhubungan dengan mesin.  

i. Keamanan 

Menjaga keamanan serta ketertiban di Tropical Resort Bali 

2.2.1.5 Aspek Pembentuk Ruang Tropical Resort Bali  

Aspek pembentuk ruang bangunan Tropical Resort Bali terdapat tiga aspek 

utama yaitu dinding, lantai, dan plafon. Berikut pemaparannya: 

a. Dinding 

Dinding merupakan unsur yang penting dalam pembentukan ruang baik 

sebagai unsur penyekat, pembagi ruang maupun sebagai unsur dekorasi. 

Dalam perencanaan inteiror ruang harus memperhatikan unsur dinding, agar 
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mencapai suatu kesatuan yang serasi dengan elemen interior lainnya. Dari 

sisi fisika bangunan, dinding mempunyai fungsi : 

 Pemikul beban 

 Fungsi penutup atau pembatas ruang baik visual maupun akustik 

 Pembatas bagian dalam dan luar bangunan 

Pada bangunan ini dinding hanya dipakai pada lantai satu untuk 

membatasi bangunan dengan lingkungan luar. Selain itu dinding hanya 

dijadikan selimut bangunan saja tidak dijadikan dinding pemikul. 

Dinding yang digunakan mendapatkan finisihing cat dan batu alam hitam 

gloss. 

b. Lantai 

Lantai adalah bagian bawah (alas, dasar) suatu ruangan dan bangunan 

(terbuat dari papan, semen, ubin, dan sebagainya). Dengan kata lain 

lantai adalah alas dan dasar bagi bangunan dimana disinilah penghuni 

dalam ruangan berpijak. Lantai memiliki banyak jenis finishing baik itu 

kayu, granite, parquet, dan sebagainya. Pada lantai bangunan ini terdapat 

dua jenis yang lantai yang digunakan. Pada lantai satu adanya 

penggunaan lantai keramik dan pada lantai dua menggunkan kayu parket. 

c. Plafon  

Plafon atau yang biasa disebut dengan plafon merupakan daerah 

pembatas antara atap dengan ruangan di bawahnya. Fungsi utama dari 

plafon adalah untuk menjaga kondisi suhu di dalam ruangan agar tidak 

terlalu panas serta melindungi ruangan dari rembesan air yang masuk dari 
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atap rumah. Berikut ini adalah beberapa fungsi lain dari langit-langit atau 

plafon : 

 Mengurangi panas dari sinar matahari yang melalui bidang atap 

 Menahan kotoran yang jatuh dari bidang atap 

 Menahan kotoran yang jatuh dari bidang atap 

 Menahan percikan air hujan agar ruangan dan isinya selalu 

terlindung 

 Menambah estetika ruangan karena biasanya konstruksinya 

dapat dibuat dengan beraneka macam bentuk 

Plafon hanya digunakan pada lantai satu dengan plafon triplek dengan 

finishing cat putih dan lantai dua tidak menggunakan plafon 

2.2.2 Data Tipologi 

2.2.2.1 Data Tipologi Hidden Valley Resort  

a. Konsep Tata Letak  

 

 

 

 

   

 

 

 

Gambar 2. 6 Foto Tata Letak Hidden Valley Resort 

Sumber: indonesia.tripcanvas.com (2020) 
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Konsep tata Letak yang digunakan hampir mirip dengan filosofi Sanga 

Mandala dimana memposisi kan ruang tengah sebagai titik pertemuan antar 

bangunan yang ada di 1 wilayah tersebut. Akan tetapi dibagian tengah area ini 

merupakan sebuah kolam renang. Tata letak nya juga merupakan bangunan - 

bangunan yang berdiri sendiri.  

b. Konsep Ambience  

Konsep ambience yang digunakan juga merupakan konsep tropical. Dimana 

memanfaatkan alam sebagai suasana utama dalam memaparkan desainnya. Seperti 

gambar di atas didominan oleh tumbuhan. Dan juga menggunakan material - 

material alam seperti kayu, alang-alang , batu alam,dan bambu. 

 

 

 

 

Gambar 2. 7 Konsep Ambience Hidden Valley Reosrt 

Sumber: indonesia.tripcanvas.com (2020) 
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Atap dari bangunan hunian menyerupai konsep bangunan lumbung padi 

pada Kosala Kosali. Sehingga menambah kesan dari bangunan Bali. 

c. Konsep Isi Ruang 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. 8 Konsep Ambience Pool Hidden Valley Resort 

Sumber: indonesia.tripcanvas.com (2020) 

Gambar 2. 9 Konsep Isi Ruang Hidden Valley Resort 

Sumber: Booking.com 

Gambar 2. 10 Interior Hidden 

Valley Resort 

Sumber: Booking.com 
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Gambar 2. 12 Konsep Teknologi 

Bangunan Hidden Valley Resort 

Sumber: booking.com 

Pada bangunan layaknya seperti lumbung padi ini, Hidde Valley memiliki 

2 konsep isi ruang. Yang pertama kamar Tidurnya berada di LT 1 dan Type Kamar 

yang kedua Kamar Tidurnya berada di LT 2 dari bangunan lumbung. 

d. Konsep Teknologi Bangunan  

 

Menggunakan Struktur atap melengkung pada bangunan bale lumbung yang 

berasal dari bangunan tempat padi di Bali. Struktur yang digunakan agar 

melengkung yaitu bambu sebagai usuk dari atap itu sendiri. Kemudian bambu yang 

sudah diikat dengan alang alang diletakkan dengan posisi horisontal diatas usuk. 

Kemudian bambu horisontal di ikat di atas usuk. Di Bali lumbung ini disebut Jineng 

terdiri dari dua lantai. Pada lantai atas jineng berfungsi sebagai lumbung, dan pada 

bagian bawah disebut bale yang digunakan sebagai ruang istirahat keluarga hingga 

Gambar 2. 11 Teknologi Bangunan Lumbung Padi 

(Bale Jineng) Arsitektur Bali 

Sumber: Mayu, Ida Bagus (1986) 



115 

 

digunakan sebagai tempat untuk membuat perlengkapan upacara, atau menenun 

dan lain-lain kegiatan rumah tangga lainnya. 

2.2.2.2 Data Tipologi Argya Santi Resort Jimbaran  

a. Konsep Tata Letak  

 

 

 

 

 

 

 

Konsep tata letak berbeda dengan vidden haley. Dimana semua aktivitas ada 

dalam satu bangunan. Dan bangunan mengelilingi ruang terbuka hijau yang ada di 

tengah tengah site. Kamar dikelilingi kolam berenang tersebut. 

b. Konsep Ambience  

 

 

 

 

Gambar 2. 13 Konsep Tata Letak Argya Santi Resort Jimbaran 

Sumber: gotravelly.com 

Gambar 2. 14 Ambience Pool Argya Santi Resort Jimbaran 

Sumber: gotravelly.com (2020) 
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Konsep ambience yang diterapkan yaitu menggabungkan konsep luxury 

dengan  alam sekitarnya. Dimana banyak tanaman tanaman kamboja yang 

mengelilingi bangunan. Tanaman kamboja adalah salah satu tanaman ciri khas yang 

biasa kita temukan di bali. Ambience Interior nya lebih mengarah ke luxury konsep. 

Dimana pemilihan warnanya menggunakan warna-warna yang netral. 

c. Konsep Isi Ruang 

 

 

 

 

Isi Ruang yang ada yaitu pada single bed. Tempat tidur, kursi kerja, meja 

kerja, site table, sofa santai, wardrobe, dan bathup. Dilengkapi fasilitas wifi dan tv. 

2.2.2.3 Data Tipologi Klumpu Resort Bali  

a. Konsep Tata Letak 

 

 

 

 

Gambar 2. 15 Ambience Kamar Argya Santi Resort Jimbaran 

Sumber: gottravelly.com (2020) 

Gambar 2. 16 Konsep Tata Letak Klumpu Resort Bali 

Sumber: sniffhotels.com (2020) 
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Konsep tata letak yang diterapkan yaitu dengan mempusatkan titik 

pertemuan pada bagian tengah. Dimana kamar kamar mengelilingi kolam renang 

yang ada di tengah site. Semua bangunan mengarah ke kolah renang. 

b. Konsep Ambience  

 

 

 

 

 

 

Konsep suasana yang terapkan yaitu kedekatan alam dengan penghuni 

kamar. Dimana tumbuhan mendominasi pada site ini. Pada konsep bangunan yaitu 

berkonsep bangunan bali. Dimana bangunan tersebut adalah konsep bangunan 

Jineng, yang merupakan lumbung padi di bali. Ambience pada interiornya 

menggunakan kesan hangat namun terasa tenang dan berada di pegunungan. 

Layaknya seperti konsep konsep rumah tradisional.  

 

 

 

 

Gambar 2. 17 Konsep Ambience Pool 

Klumpu Resort Bali 

Sumber: sniffhotels.com (2020) 

Gambar 2. 18 Konsep Ambience Kamar 

Klumpu Resort Bali 

Sumber: sniffhotels.com (2020) 
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c. Konsep Isi Ruang 

 

 

 

 

 

Ada 2 Type kamar diaman type pertama berisi kasur king size dan 

menyediakan balkon tempat untuk bersantai. Pada type kedua hanya menyediakan 

kasur king saja. Material furniture yang digunakan menggunakan bahan kayu. 

Dimana konsep ini juga mendekatkan pengguna dengan alam 

2.3 Tinjauan Literatur  

2.3.1 Batasan – batasan Perancangan  

Perancangan Tropical Resort Bali akan melingkupi pada perancangan 

arsitektur dan interior. Pada lingkup perancangan arsitektur akan meliputi fasad, 

massa bangunan, dan sistem arsitektur bangunan serta adanya permintaan untuk 

meminimalisir adanya perubahan struktur. Sedangkan pada lingkup interior akan 

meliputi sirkulasi, tata letak, langgam, zoning, dan isi ruang bangunan. 

2.3.2 Perbedaan Definisi  

2.3.2.1 Definisi Sense of Place 

Menurut Williams dan Kitchen (2012) sense of place merupakan persepsi 

individu mengenai lingkungan mereka sendiri yang meliputi struktur fitur sosial. 

Gambar 2. 19 Konsep Isi Ruang 1 Klumpu 

Resort Bali 

Sumber: sniffhotels.com 

Gambar 2. 20 Konsep Isi Ruang 2 

Klumpu Resort Bali 

Sumber: sniffhotels.com 
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Yang lebih spesifik jika dikaitkan dengan desain yaitu sebuah proses hasil relasi 

antara manusia dan tempat hasil dari penginderaan secara lengkap terhadap kondisi 

lingkungan, baik setting fisik maupun sosial yang memberikan pengalaman 

sehingga menghasilkan sebuah status intensionalitas terhadap suatu tempat. 

Berdasarkan pernyataan ini kita dapat menyimpulkan bahwa penerapan teori sense 

of place dalam sebuah desain sangatlah penting, dimana pengguna dapat 

berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya atau dengan konsep desain yang 

diangkat. 

2.3.2.2 Defenisi Resort  

Secara umum terdapat banyak kajian mengenai pengertian resort sebagai 

berikut : 

 Resort adalah suatu perubahan tempat tinggal untuk sementara bagi 

seorang di luar tempat tinggalnya dengan tujuan atara lain untuk 

mendapatkan kesegaran jiwa dan raga serta hasrat ingin mengetahui sesuatu. 

Dapat juga dikaitkan dengan kepentingan yang berhubungan dengan 

kegiatan olah raga, kesehatan, konvensi, keagamaan serta keperluan usaha 

lainnya (Indonesia Patent No. SK: Kep- 22/U/VI/78, 1988). 

 Resort adalah tempat wisata atau rekreasi yang sering dikunjungi 

orang dimana pengunjung datang untuk menikmati potensi alamnya 

(Hornby, 1974). 

 Resort adalah sebuah kawasan yang terencana, tidak hanya sekedar 

untuk menginap tetapi juga untuk istirahat dan rekreasi (Chuck, 1988). 
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 Hotel Resort adalah hotel yang biasanya terletak di luar kota, di 

pegunungan, di tepi pantai, di tepi danau atau di daerah tempat berlibur 

dalam jangka waktu relatif lama. Fasilitas yang disediakan agak beragam, 

lebih rileks, informal dan menyenangkan (Darmadjati, 2001). 

Dari pengertian-pengertian menurut literatur yang sudah disebutkan di atas, 

maka dapat disimpulkan, bahwa resort adalah sebuah hunian yang terletak 

dikawasan wisata, yang 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.  

2.3.2.3 Definisi Tropical  

 Dalam kamus bahasa Inggris - Indonesia tropical berarti tropis. Tropis dapat 

diartikan sebagai suatu daerah yang terletak di antara garis isotherm di bumi bagian 

utara dan selatan, atau daerah yang terdapat di 23,5° lintang utara dan 23,5° lintang 

selatan. Pada dasarnya wilayah yang termasuk iklim tropis dapat dibedakan menjadi 

daerah tropis kering yang meliputi stepa), savanna kering, dan gurun pasir dan 

daerah tropis lembab yang meliputi hutan hujan tropis, daerah-daerah dengan 

musim basah dan savanna lembab. (Iklim Tropis : Pengertian, Ciri-ciri, dan 

Persebarannya, n.d.). Indonesia sebagai daerah beriklim tropis memberikan 

pengaruh yang cukup signifikan terhadap bentuk bangunan. Kondisi iklim seperti 

temperatur udara, radiasi matahari, angin, kelembaban, serta curah hujan, 

mempengaruhi terhadap desain. Masyarakat pada zaman dahulu dalam membangun 

rumahnya atau mendesain berusaha untuk menyesuaikan kondisi iklim yang ada 
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guna mendapatkan desain rumah yang nyaman dan aman menurut (Ahmad nidlom, 

2001).  

2.3.3 Sistem Pelayanan Dalam Tropical Resort Bali 

Sistem pelayanan yang akan ada di Tropical Resort Bali terbagi menjadi 

empat kategori yaitu ruang penginapan, ruang spa, restaurant, dan mini bar. Berikut 

pemaparan perbedaan setiap kategori sistem pelayanan yang dimiliki Tropical 

Resort Bali : 

2.3.4 Standar Pembentuk Elemen Interior  

2.3.4.1 Tata Letak dan Organisasi Ruang  

Sistem sirkulasi adalah suatu sistem yang menghubungkan ruang satu ke 

ruang lainnya. Dalam konfigurasinya sistem sirkulasinya dibagi menjadi 

beberarapa macam antara lain: 

a. Linier 

Jalan yang lurus dapat menjadi unsur pengorganisir utama deretan ruang. 

Jalan dapat berbentuk lengkung atau berbelok arah, memotong jalan lain, 

b. Radial 

Konfigurasi radial memiliki jalan-jalan lurus yang berkembang dari sebuah 

pusat bersama. 

c. Spiral 

Suatu jalan tunggal menerus yang berasal dan titik pusat, mengelilingi 

pusatnya dengan jarak yang berubah. 
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d. Grid 

Konfigurasi grid terdiri dari dua pasang jalan sejajar yang saling 

berpotongan pada jarak yang sama dan menciptakan bujur sangkar atau 

kawasan ruang segi empat. 

e. Jaringan 

Konfigurasi yang terdiri dari jalan-jalan yang menghubungkan titik-titik 

tertentu dalam ruang. 

Pada kenyataannya sebuah bangunan umumnya membuat konbinasi dari 

pola-pola di atas. Hal terpenting dalam setiap pola adalah pusat kegiatan, jalan 

masuk ke ruangan, serta tempat untuk sirkulasi vertikal. Dan untuk menghindari 

timbulnya orientasi yang membingungkan, suatu susunan hirarkis di antara jalur-

jalur dan titik bangunan dapat dibangun dengan membedakan skala, bentuk, 

panjang, serta penempatannya. 

2.3.4.2 Lantai Kayu 

Lantai adalah bagian bawah (alas, dasar) suatu ruangan dan bangunan 

(terbuat dari papan, semen, ubin, dan sebagainya). Dengan kata lain lantai adalah 

alas dan dasar bagi bangunan dimana disinilah penghuni dalam ruangan berpijak. 

Lantai memiliki banyak jenis finishing baik itu kayu, granite, parquet, dan 

sebagainya. Berikut akan dijelaskan berbagai jenis lantai dan karakteristiknya. 

a.  Lantai kayu (lantai parket) 

 Lantai kayu banyak digunakan sebagai elemen bangunan seperti lantai, 

dinding, konstruksi bangunan maupun atap 

 Memiliki nilai estetika tersendiri 
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 Memberikan efek kehangatan pada ruang 

 Dapat memberikan kesan ruang yang elegan, klasik, modern maupun 

kontemporer 

 Jenis lantai kayu ada 3 yaitu lantai parket yang terbuat dari kayu solid, 

parket yang terbuat dair kayu dan parket yang terbuat dari bubuk kayu 

(MDF) 

b. Lantai Karpet 

 Lantai karpet akan memberikan kesan yang tenang, nyaman, dan 

eksklusif untuk area perkantoran yang sering diakses, maka harus 

memilih karpet yang memiliki serabut yang pendek serta tebal 

 Terdapat pula ubin karpet dimana merupakan karpet dengan 

perawatannya. Karena bila mengalami kerusakan, hanya perlu 

mengganti bagian ubin karpet yang mengalami kerusakan 

2.3.4.3 Dinding  

Dinding merupakan unsur yang penting dalam pembentukan ruang baik 

sebagai unsur penyekat, pembagi ruang maupun sebagai unsur dekorasi. Dalam 

perencanaan inteiror ruang harus memperhatikan unsur dinding, agar mencapai 

suatu kesatuan yang serasi dengan elemen interior lainnya.  

iklim tropis memiliki karakter tertentu yang disebabkan oleh  panas 

matahari, kelembapan yang cukup tinggi, curah hujan, pergerakan angin, dan 

sebagainya. Pengaruhnya otomatis terhadap suhu, kelembapan, kesehatan udara 

yang harus di antisipasi oleh arsitektur yang tanggap terhadap hal-hal tersebut. 

Selain itu pandangan baru mencakup pada penggunaan material yang memberikan 
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ciri karakter material lokal (daerah tropis) yang lebih sesuai daripada material 

impor. Untuk mengurangi perolehan panas yang merambat melalui dinding ada 

beberapa cara yang dapat dilakukan menurut (Samsuddin, 2017) , yaitu : 

- Meletakkan 4 ventilasi angin pada dinding di atas lantai, pada jendela, 

pada dinding atas dan pada langit-langit. Tujuannya adalah ventilasi yang 

bergerak teratur, lurus dan menyeluruh ke sudut ruangan. 

-  Warna cerah dan permukaan licin adalah pemantul sinar matahari yang 

baik dan menaikkan suhu sekitar. Warna gelap dan permukaan kasar akan 

membantu meredam dan menyerap sinar dan panas matahari. 

- Melindungi dinding dengan alat peneduh. Peroleh panas dapat juga 

dikurangi denganmemperkecil penyerapan panas dari permukaan, terutama 

untuk permukaan atap. 

2.3.4.4 Plafon 

Langit-langit atau yang biasa disebut dengan plafon merupakan daerah 

pembatas antara atap dengan ruangan di bawahnya. Fungsi utama dari plafon adalah 

untuk menjaga kondisi suhu di dalam ruangan agar tidak terlalu panas serta 

melindungi ruangan dari rembesan air yang masuk dari atap rumah. Berikut ini 

adalah beberapa fungsi lain dari langit-langit atau plafon : 

 Mengurangi panas dari sinar matahari yang melalui bidang atap 

 Menahan kotoran yang jatuh dari bidang atap 

 Menahan kotoran yang jatuh dari bidang atap 

 Menahan percikan air hujan agar ruangan dan isinya selalu terlindung 
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 Menambah estetika ruangan karena biasanya konstruksinya dapat dibuat 

dengan beraneka macam bentuk 

Plafon yang biasa digunakan antara lain : 

a. Plafon triplek 

Plafon tripleks menggunakan rangka yang terbuat dari kayu kaso dengan 

ukuran 4x6 cm. Namun terkadang juga menggunakan kayu kaso dengan 

ukuran lainnya seperti 5x7 cm sebagai pertimbangan kekuatannya. Rangka 

ini kemudian ditutup dengan lembaran triplek yang memiliki ketebalan 3 

hingga 6 mm. 

b. Plafon gypsum 

Plafon gypsum juga menggunakan kerangka dimana dpaat terbuat dari 

berbagai material antara lain metal funing maupun kayu. Memiliki ukuran 

yang sma dengan ukuran triplek yaitu 122x244 cm. 

c. Plafon GRC (Glassfiber Reinforced Cement Board) 

Plafon GRC ini menggunakan bahan utama berupa campuran dari serat 

dan semen, berukuran 60 x 120 cm dengan ketebalan 4 mm. Menggunakan 

rangka kayu 4 x 6 cm atau 5 x 7 cm maupun dengan rangka besi hollow 

40/40. 

d. Plafon kayu (lambersering) 

Lambersering adalah kayu olahan yang dibuat dalam bentuk lembaran yang 

dikeringkan dengan menggunakan oven untuk mengurangi kadar air 

didalam kayu sehingga tidak terjadi penyusutan saat diaplikasikan. Plafon 

kayu ini biasanya digunakan sebagai plafon eksterior dimana akan 
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memberikan kesan artistik dan membuat suasana ruang menjadi lebih 

klasik. 

e. Plafon metal 

Plafon metal terbuat dari lempengan metal tipis yang diembos sehingga 

menghasilkan berbagai macam motif ukuran lalu difinishing dengan 

menggunakan cat minyak. Plafon ini memiliki keunggulan yang berasal dari 

sifat alamiah metal yaitu anti air, anti rayap, dan tahan lama. Namun plafon 

ini memiliki harga yang tinggi. 

2.3.4.5 Furniture  

Mebel atau Furniture adalah perlengkapan rumah yang mencakup semua 

barang seperti kursi, meja, dan lemari. Pemilihan furnitur mempunyai peran utama 

ketika kita ingin menciptakan hunian dengan gaya tropis. Bahan yang seringkali 

digunakan untuk furniture di rumah-rumah bergaya tropis adalah bahan kayu. 

Berikut merupakan beberapa material selain kayu yang biasa digunakan dalam 

menciptakan furnitur dengan konsep tropis (Puspitasari, 2020) : 

1. Furnitur dari bahan rotan, rotan dapat digunakan tidak hanya di dalam 

ruangan namun juga bisa digunakan di luar ruangan karena bahannya yang kuat dan 

tahan lama  

2. Furniture dari bahan bambu, funiture dari bahan bambu memiliki ciri khas 

alam yang natural. Karakteristik dari material bambu menurut  Dransfield  dan  

Widjaja  (1995)  kolom yang terdapat pada batang bamboo terdiri dari 50% 

parenkim, 40% serat dan 10% sel penghubung (pembuluh dan sieve tube). Untuk 

pengolahan sebuah produk dengan menggunakan material bamboo, harus diketahui 
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terlebih dahulu sifat fisis dan sifat mekanis dari material bamboo yang akan 

digunakan. Ginoga (1977) menjelaskan bahwa beberapa aspek tertentu dapat 

mempengaruhi sifat fisis dan mekanis dari material bamboo yaitu seperti umur 

bamboo, posisi ketinggian tumbuh batang bamboo,  diameter bamboo, ketebalan 

daging bamboo, posisi beban (pada buku atau ruas), posisi radial batang bambu dan 

kadar air yang terdapat pada bagian batang bamboo. Adapun beberapa teknik yang 

dilakukan untuk memperindah kesan material dan membekkokkan bambu (Hari 

Nugraha, 2014): 

-Teknik bending bambu, dengan cara me- manaskan pada area dibagian 

yang akan dibeng- kokkan, pemanasan permukaan batang bamboo dapat 

dilakukan  dengan api gas atau api las, atau dapat dilakukan diatas kompor 

dan harus dilaku- kan secara hati-hati. Batang bamboo yang akan di 

bengkokkan /bending, dipanaskan di atas api sela- ma beberapa detik 

kemudian memutar batang bam- boo tersebut dan segera lakukan proses 

bending atau menekuk batang bamboo tersebut ke dalam bentuk yang 

diinginkan. 

-Teknik Pembakaran (Roasting) oleh : Zhu Zhao Distinguished Fellow of 

INBAR for Life and Wei, Publications and Training INTERNATIONAL        

NETWORK OF BAMBOO AND RATTAN (INBAR) Roasting  adalah  

metode  yang  umum  digunakan di Cina untuk mengolah batang bambu, ba 

bambu yang diletakkan di atas api atau uap bertujuan untuk melunakkan 

batang (serat) bamboo, mempercantik penampilan luar batang bamboo 

dengan efek bakar, mengurangi atau menghindari penyusutan  produk jadi. 
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  Metode ini dapat digunakan untuk meluruskan batang melengkung 

atau membentuk kurva dengan batang lurus.- Cara memanaskan batang 

bamboo yaitu dengan: pasir diisi dalam batang bamboo sebelum 

pemanasan, pasir di dalam batang mabu dapat mencegah dinding bambu 

untuk melebar dan pecah akibat panas yang tidak merata.  

2.3.4.6 Sistem Penghawaan  

 Untuk bangunan yang berada pada lokasi daerah tropis sangat di sarankan 

untuk menciptakan sebuah pengwaan alami. Penghawaan alami atau ventilasi alami 

adalah proses pertukaran udara di dalam bangunan melalui bantuan elemen-elemen 

bangunan yang terbuka.Sirkulasi udara yang baik di dalam bangunan dapat 

memberikan kenyamanan. Aliran udara dapat mempercepat proses penguapan di 

permukaan kulit sehingga dapat memberikan kesejukan bagi penghuni bangunan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Pertimbangan utama dalam perancangan optimalisasi penghawaan alami 

adalah dengan menganalisis datangnya arah angin. Secara umum angin memiliki 

arah yang dipengaruhi iklim makro. Sebagai contoh di wilayah Indonesia angin 

Gambar 2. 21 Simulasi Sistem Penghawaan 

Sumber: Suradita (2016) 
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dalam iklim makro mengalir dari arah Tenggara ke Barat Daya. Namun demikian 

iklim mikro yang dipengaruhi cuaca dan bentuk-bentuk di sekitar bangunan akan 

lebih mempengaruhi aliran angin tersebut. Adapun strategi desain penghawaan 

alami berdasarkan jenis iklimnya, yang dijabarkan oleh (SUDIARTA, 2016):  

1. Daerah Tropis Kering 

Ciri-ciri iklim tropis kering, yaitu:  

a. Kelembaban rendah.  

b. Curah hujan rendah  

c. Perbedaan temperature antara malam dan sinag besar.  

d. Radiasi matahari sangat kuat dan permukaan tanah reflektif.  

e. Suhu udara pada siang hari tinggi dan pada malam hari rendah (45o dan -

10o Celcius).  

f. Pada malam hari berbalik dingin karena radiasi balik bumi cepat 

berlangsung (cepat dingin bila dibandingkan tanah basah/lembab).  

g. Menjelang pagi udara dan tanah benar-benar dingin karena radiasi balik 

sudah habis. Pada siang hari radiasi panas tinggi dan akumulasi radiasi 

tertinggi pukul 15.00. Sering terjadi badai angin pasir karena dataran yang 

luas.  

h. Pada waktu sore hari sering terdengar suara ledakan batu-batuan karena 

perubahan suhu yang tiba-tiba drastis.  

Strategi penghawaan alami bangunan daerah tropis kering: Bukaan-

bukaan dinding kecil untuk mencegah radiasi sinar langsung dan angin atau 

debu kering masuk sehingga mempertahankan kelembaban.Menambah 
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kelembaban ruang dalam dengan menambahkan kolam dan tanaman pada 

ruang yang terbuka agar angina tau udara yang dibawa terasa lebih sejuk.  

2. Daerah Iklom Sub Tropis 

Ciri-ciri iklim sub tropis:  

a. Memiliki empat musim, yaitu musim semi, musim panas, musim gugur, 

dan musim dingin.  

b. Perbedaan musim yang sangat jelas, maksudnya pada musim panas radiasi 

matahari besar, sedangkan pada musim dingin radiasi matahari sangat kecil.  

c. Jam siang musim panas lebih lama dari pada jam malam, sebaliknya pada 

musim dingin jam siang lebih pendek dari pada jam malam.  

d. Akumulasi panas pada musim panas lebih kurang ¾ waktu musim panas, 

begitu sebaliknya pada musim dingin.  

e. Pada waktu musim dingin hujan salju, kelembaban rendah.  

f. Pada musim-musim tertentu disertai angin dataran yang cukup kencang.  

g. Pada belahan utara sinar matahari selalu berada di selatan dan pada musim 

dingin kadang-kadang matahari tidak muncul. Strategi penghawaan alami 

bangunan daerah sub tropis  

a. Membatasi pertukaran udara dalam dan luar, karena pertukaran udara 

membawa serta energi panasnya.  

b. Bangunan dibuat dengan dinding rangkap yang tebal, dengan penambahan 

bahan isolasi panas di antara kedua lapisan dinding sehingga panas di dalam 

bangunan tidak mudah dirambatkan ke udara luar.  

3. Daerah Iklim Troipis Basah  

Ciri-ciri Iklim Tropis Lembab:  
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a. Curah hujan tinggi.  

b. Kelembaban tinggi  

c. Temperatur yang hampir selalu tinggi  

d. Angin (aliran udara) sedikit. e. Radiasi matahari sedang sampai kuat 

(matahari bersinar sepanjang tahun)   

f. Pertukaran panas kecil, karena tingginya kelembaban sehingga air tidak 

mudah menguap. Strategi penghawaan alami daerah tropis lembab:  

a. Bangunan sebaiknya terbuka dengan jarak yang cukup antara masing-

masing banguna, untuk menjamin sirkulasi udara yang baik.  

b. Lebar bangunan untuk mendapatkan ventilasi silang.  

c. Ruang sekitar bangunan diberi peneduh, tanpa mengganggu sirkulasi udara. 

d. Bangunan mempunyai dua jenis jendela, temporal dan tetap. 

2.3.4.7 Sistem Pencahayaan  

Cahaya matahari yang masuk ke dalam bangunan dapat dibedakan menjadi 

tiga (Szokolay et al, 2001), yaitu:   

1. Cahaya matahari langsung.   

2. Cahaya difus dari terang langit.   

3. Cahaya difus dari pantulan tanah atau bangunan lainnya.   

Pada kondisi iklim tropis, cahaya matahari langsung harus selalu dihindari 

karena membawa panas masuk ke dalam bangunan, caranya dapat melalui desain 

bentuk bangunan dan elemen pembayangan (shading devices) baik yang bergerak 

maupun yang tetap. Komponen pencahayaan yang dapat digunakan yaitu 

komponen 2 dan 3. Intensitas cahaya difus dari terang langit bervariasi bergantung 
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pada kondisi terang langit (cerah atau berawan). Cahaya difus dari pantulan tanah 

atau bangunan lain dapat menyebabkan masalah kesilauan karena sudut datangnya 

yang rendah, tetapi merupakan solusi paling baik untuk kawasan iklim tropis dan 

sub-tropis.  cahaya alami didistribusikan ke dalam ruangan melalui bukaan di 

saping (side lighting), bukaan di atas (top lighting), atau kombinasi keduanya. Tipe 

bangunan, ketinggian, rasio bangunan dan tata massa, serta keberadaan bangunan 

lain di sekitar merupakan pertimbangan-pertimbangan pemilihan strategi 

pencahayaan (Kroelinger, 2005). Strategi desain pencahayaan samping yang umum  

digunakan antara lain:  

1. Single side lighting, bukaan di satu sisi dengan intensitas cahaya yang kuat, 

semakin jauh jarak dari jendela intensitasnya semakin melemah.  

2. Bilateral lighting, bukaan dari dua sisi bangunan sehingga meningkatkan 

pemerataan distribusi cahaya, bergantung pada lebar dan tinggi ruang, serta 

letak bukaan pencahayaan.  

3. Multilateral lighting, bukaan dari beberapa sisi bangunan (lebih dari dua 

sisi), dapat mengurangi silau dan kontras, meningkatkan pemerataan 

distribusi cahaya pada permukaan horizontal dan vertikal, dan memberikan 

lebih dari satu zona utama pencahayaan alami.  

4. Clerestories, jendela atas dengan ketinggian 210 cm di atas lantai, 

merupakan strategi yang baik untuk pencahayaan setempat pada permukaan 

horizontal atau vertikal. Perletakan bukaan cahaya tinggi di dinding dapat 

memberikan penetrasi cahaya yang lebih dalam ke dalam bangunan.   
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5. Light shelves, memberikan pembayangan untuk posos jendela memisahkan 

kaca untuk pandangan dan kaca untuk pencahayaan. Bisa berupa elemen 

eksternal, internal atau dikombinasikan.   

6. Borrowed light, konsep pencahayaan bersama atau antar dua ruangan yang  

bersebelahan, misalnya pencahayaan koridor yang didapatkan dari partisi 

transparan ruang disebelahnya.  

Faktor pencahayaan alami siang hari adalah perbandingan tingkat 

pencahayaan pada suatu titik dari suatu bidang tertentu di dalam suatu ruangan 

terhadap tingkat pencahayaan bidang datar di lapangan terbuka yang merupakan 

ukuran kinerja lubang cahaya ruangan tersebut. Faktor pencahayaan alami siang 

hari terdiri dari tiga 'komponen meliputi (Ir. Ida Bagus Gde Primayatna, 2015 ): 

1. Sky component (SC), yaitu komponen pencahayaan langsung dari cahaya 

langit. 

 

 

 

 

2. Externally reflected component (ERC) yaitu komponen pencahayaan yang  

berasal dari refleksi benda-benda yang berada di sekitar bangunan yang 

bersangkutan. 

 

 

Gambar 2. 22 Sky Component (SC) 

Sumber: researchgate.net 
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3. Internally reflected component (IRC), yaitu komponen pencahayaan yang  

berasal dari refleksi permukaan-permukaan dalam ruangan. 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.4.8 Sistem Akustik  

Mengolah elemen interior dan bentuk ruang dalam menghasilkan kualitas 

suara yang optimal, maka perlu adanya pertimbangan dalam pemilihan jenis 

material penutup permukaan. Terutama material yang digunakan untuk meredam 

suara. Adapun karakteristik bahan-bahan penyerap bunyi (Doelle, 1990:33) sebagai 

berikut:   

Gambar 2. 23 Externally Reflected Component (ERC) 

Sumber: researchgate.net 

Gambar 2. 24 Internally Reflected Component (IRC) 

Sumber: researchgate.net 
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 a. Bahan Berpori, Bahan penyerap bunyi yang efisien. Mampu mengubah 

energi bunyi yang datang menjadi energi panas dalam pori-pori. Jaringan 

selular dengan pori-pori yang saling berhubungan. Contoh : papan serat, 

plesteran lembut, minerals wools dan selimut isolasi 

b. Penyerap Panel, Bahan yang dapat menyerap frekuensi rendah dengan 

efisien. Digunakan pada lapisan penunjang tetapi dipisah oleh suatu rongga 

terletak pada bagian bawah dinding (Doelle, 1990:39). Bahan ini 

mempunyai ciri bergetar jika menabrak gelombang bunyi. Contoh bahan : 

panel kayu, hardboard, gypsum board, panel kayu yang diletakkan di langit-

langit. 

c. Lubang Resonansi, Sangat efektif ketika penyerapan karena terdiri dari 

sejumlah udara tertutup yang dibatasi oleh dinding-dinding untuk resonansi 

bunyi dan dihubungkan oleh lubang sempit ke ruang disekitarnya yang 

dapat menyebabkan gelombang bunyi merambat. 

 d. Karpet, Mampu mereduksi dan meniadakan bising benturan seperti bunyi 

seretan kaki, bunyi langkah kaki dan sebagainya. selain untuk bahan penutup 

lantai, karpet juga digunakan sebagai bahan penutup dinding agar peredaman 

suara lebih optimal. 

2.3.4.9 Sistem Keamanan 

Sistem keamanan pada gedung menjadi hal yang penting dan harus 

diterapkan sebagai fasilitas keamanan dan kenyamanan bagi para pemakai gedung. 

Dengan sistem keamanan yang terintegrasi akan sangat membantu meminimalisir 

sebuah masalah sistem keamanan dalam gedung/ruangan dari bahaya adanya orang 
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lain yang masuk tanpa seizin pemilik. Adapun beberapa contoh dari sistem 

keamanan bangunan sebagai berikut: 

 CCTV (Closed Circuit Television) 

 Tangga Darurat 

 Sistem Alarm Darurat 

2.3.4.10 Sistem Proteksi Kebakaran  

Sistem proteksi kebakaran pada bangunan gedung dan lingkungan adalah 

sistem yang terdiri atas peralatan, kelengkapan dan sarana, baik yang terpasang 

maupun terbangun pada bangunan yang digunakan baik untuk tujuan sistem 

proteksi aktif, sistem proteksi pasif maupun cara-cara pengelolaan dalam rangka 

melindungi bangunan dan lingkungannya terhadap bahaya kebakaran. (MENTERI 

PEKERJAAN UMUM REPUBLIK INDONESIA, 2008) 

 Sistem proteksi kebaran dibagi menjadi dua yaitu sistem aktif dan pasif. 

Berikut penjabarannya: 

a. Sarana proteksi kebakaran aktif berupa alat ataupun instalasi yang 

disiapkan untuk mendeteksi dan atau memadamkan kebakaran. Di antara 

sarana proteksi kebakaran aktif antara lain : 

 Detektor Asap, Api maupun Panas. 

 Alarm kebakaran otomatis maupun manual. 

 Tabung Pemadam / APAR (Alat Pemadam Api Ringan). 

 Sistem Hidran. 

 Sistem Springkler. 
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b. Sarana proteksi kebakaran pasif berupa alat, sarana atau metode/cara 

mengendalikan asap, panas maupun gas berbahaya apabila terjadi 

kebakaran. Di antara sarana proteksi kebakaran pasif antara lain : 

 Sistem Kompartementasi (Pemisahan Bangunan Resiko Kebakaran 

Tinggi). 

 Sarana Evakuasi dan Alat Bantu Evakuasi. 

 Sarana dan Sistem Pengendali Asap dan Api (Fire Damper, Smoke 

Damper, Fire Stopping, dsj). 

 Fire Retardant (Sarana Pelambat Api) 

2.3.4.11 Sistem Plambing  

Dalam proses pembangunan sebuah gedung, perencanaan ataupun 

perancangan sistem plambing harus berjalan bersamaan dan bersesuaian dengan 

tahapan perencanaan dan perancangan gedung itu sendiri. Hal ini dikarenakan 

keduanya memang merupakan kesatuan yang tidak dapat berjalan sendiri-sendiri 

tanpa ada kesesuaian diantara keduanya. 

 Sistem plambing sendiri merupakan sistem penyediaan air bersih dari sistem 

peyaluran air buangan termasuk semua sambungan, alat-alat dan perlengkapannya 

yang terpasang di dalam persil dan gedung (SNI. 03-6481-2000). Di dalam sistem 

plambing, dikenal adanya istilah peralatan plambing atau alat plambing. Menurut 

(Noerbambang & Morimura, 1993), istilah peralatan plambing meliputi : 

1. Peralatan untuk penyediaan air bersih/air minum 

2. Peralatan untuk pembuangan dan ven 

3. Peralatan saniter (plumbing fixtures) 
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Bahan untuk peralatan plambing, terutama bahan untuk pipa, dibagi menjadi 

dua yaitu bahan logam dan non-logam. Pipa logam terbagi lagi menjadi dua yaitu 

yang mengandung besi seperti stainless steel dan chrome steel serta yang tidak 

mengandung besi, contohnya pipa yang berlebihan aluminium. Sedangkan untuk 

pipa non-logam antara lain yang terbuat dari plastik, keramik dan gelas. 

2.3.4.12 Sistem Sirkulasi Vertikal  

Transportasi vertical, adalah moda transportasi digunakan untuk 

mengangkut sesuatu benda dari bawah ke atas ataupun sebaliknya. Ada berbagai 

macam tipe transportasi vertikal di antaranya tangga, ramp, lift, travator, eskalator 

dan dumbwaiter. Dari tipe pengangkut vertikal ini masingmasing mempunyai 

fungsi angkut yang berbeda. Lift sering dijumpai di gedung perkantoran, travalator 

lebih banyak di bandar udara, sedangkan eskalator lebih banyak di pusat pertokoan 

besar atau mall sedangkan dumbwaiter lebih banyak digunakan di rumah sakit dan 

hotel. 

 Tangga 

Tangga merupakan jalur yang mempunyai undak - undak (trap) yang 

menghubungakan satu lantai dengan lantai diatasnya dan mempunyai fungsi 

sebagai jalan untuk naik dan turun antara lantai tingkat.  

Penempatan atau letak ruang tangga tersendiri mudah dilihat dan dicari 

orang, tidak berdekatan dengan ruang lain agar tidak menggangu aktifitas 

penghuni lain. Tangga juga mempunyai fungsi sebagai jalan darurat, 

direncanakan dekat dengan pintu keluar, sebagai antisipasi terhadap 

bencana kebakaran, gempa keruntuhan dan lain - lain. 
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Ada tangga yang digunakan untuk sirkulasi umum dan ada tanga yang 

digunakan untuk kepentingan darurat 

 Ramp 

Berbeda dengan tangga menggunakan sistem pijakan berundak-undak, 

maka ramp merupakan bidang miring yang menghubungkan perbedaan 

ketinggian lantai. Ramp memiliki tingkat kemiringan tertentu yang dapat 

dilalui dengan nyaman oleh manusia. 

Keunggualan ramp dibanding tangga adalah bisa dilalui oleh roda, baik oleh 

kursi roda, kendaraan maupun troli barang. Karena itu pada bangunan yang 

ramah terhaap difable hendaknya menggunakan ramp sehingga masih 

terjangkau oleh pengguna kursi roda. 

2.3.4.13 Sistem Mekanikal Elektrikal dan Teknologi Informasi  

Mekanikal dan Elektrikal dalam bangunan adalah sistem-sistem pendukung 

bangunan yang memerlukan sebuah sistem mekanis dan sistem yang memerlukan 

tenaga listrik. Sistem - sistem pendukung tersebut diaplikasikan dalam bangunan 

untuk tujuan menunjang kegiatan yang dilakukan dalam bangunan, termasuk dalam 

hal kenyamanan dan keamanan bagi setiap aktivitas dan pelakunya di dalam 

bangunan tersebut. Sebagai contoh kecil adalah aktivitas istirahat, dalam istirahat 

pastinya kita membutuhkan ruangan yang nyaman, dan aman untuk mendapatkan 

istirahat yang bermutu. Untuk membuat ruangan tersebut aman dan nyaman, 

diperlukan  penerapan ilmu mekanikal eletrikal yaitu  sistem pengkondisian tata 

udara, pergantian udara, sistem tata cahaya dan juga sistem keamanan seperti fire 

fighting & dan alarm. 
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Sistem mekanikal dan elektrikal (ME) suatu bangunan / gedung sangat 

tergantung maksud suatu gedung itu dibangun. ME suatu gedung perkantoran  

mempunyai perbedaan dengan gedung rumah sakit, atau bandara, pembangkit 

listrik atau pabik. Tetapi secara prinsip mempunyai berbagai persamaan. 

Pada umumnya sistem ME yang sering digunakan dalam suatu gedung, 

diantaranya: 

1. Sistem Plumbing 

2. Sistem Pemadam Kebakaran (Fire Fighting) 

3. Sistem transfortasi vertikal (lift) 

4. Sistem Elektrikal 

5. Sistem Penangkal petir 

6. Sistem Fire Alarm (Fire Protection) 

7. Sistem telepon 

8. Sistem tata suara (sound system) 

9. Sistem data 

10.  Sistem CCTV 

11, Sistem MATV 

12. BAS (Building Automatic sistem), sistem ini digunakan untuk 

mengontrol suatu sistem tersebut diatas), terutama menyalakan dan mematikan ac 

(AHU & fan) atau panel listrik secara automatic. Tetapi sistem ini kadang masih 

jarang digunakan pada kebanyakan gedung, sehingga yang utama yang digunakan 

dalam sustu gedung adalah ke-11 sistem tersebut. 
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2.3.4.14 Sistem Pengaplikasian Warna  

 Warna memiliki peran dalam kehidupan manusia. Warna juga memiliki 

peran yang sangat penting dalam bidang arsitektur. Penggunaan warna pada dinding 

dalam sebuah ruangan akan dapat membentuk persepsi tertentu (Rahayu, 2012) 

antara lain  : 

 -Warna muda atau pucat, warna-warna yang dingin, dan motif-motif yang 

kecil akan membuat ruangan terasa lebih besar dari yang semestinya. 

 -Hue yang disaturasi atau gelap, warna-warna hangat dan motif yang lebih 

besar akan membuat rungan lebih timbul sehingga terasa lebih sempit.  

 Berikut merupakan warna-warna alam yang dapat diterapkan pada 

bangunan dengan konsep desain nuansa natural (Rahmatika, 2019):  

 1. Cokelat, warna coklat sangat identik dengan alam terutama pada material 

kayu. Dengan mengaplikasikan warna coklat pada sebuah ruangan akan 

menghasilkan kesan hangat pada ruangan tersebut. 

 2. Putih, warna putih dapat memberikan kesan yang luas. Warna ini sangat 

cocok untuk digunakan pada area-area yang sempit, atau area titik kumpul. 

 3. Abu-abu, Warna abu-abu memberikan kesan yang tenang dan netral. 

Warna ini sangat cocok untuk dikombinasikan dengan warna coklat dan 

putih untuk mencapai kesan natural pada sebuah ruangan.  

 4. Hitam, hitam juga merupakan warna alam yang dapat dikombinasikan 

pada konsep natural pada sebuah desain ruangan. Akan tetapi perlu di 
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perhatikan bahwa penggunaan warna hitam yang berlebihan akan 

memberikan kesan yang sempit pada sebuah ruangan. 

2.3.5 Antropometri dan Ergonomi  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 2. 26 Human Dimention Service Aisle 

Sumber: (Julius Panero, 1979) 

Gambar 2. 25 Human Dimention Table Sizes 

Sumber: (Julius Panero, 1979) 
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 Ukuran meja makan minimal untuk dua orang adalah 61 x 76,2 cm.    

 Jarak untuk sirkulasi pelayan yang disarankan minimal 91,4 cm, sementara  

jarak antara meja makan pengunjung restoran minimal 243,8 cm. Perkiraan  

jarak kursi dengan meja yang biasa digunakan pengunjung adalah 76,2 –  

91,4 cm.    

 Jarak minimal antar meja banquette untuk sirkulasi adalah 30,5 cm.   

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. 27 Human Dimention Banquette Seating 

Sumber: (Julius Panero, 1979) 
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Gambar 2. 28 Human Dimention Eye Leve 

Sumber: (Julius Panero, 1979) 

 

Gambar 2. 29 Human Dimention Display Visual Relationship 
Sumber: (Julius Panero, 1979) 
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 Rata-rata jangkauan eye level pria dewasa adalah 174,2 cm sementara  

wanita dewasa adalah 143 cm, dari lantai dengan sudut 30 derajat ke atas  

dan 30 derajat ke bawah.  

2.4 Analisis Data  

2.4.1 Pola Aktifitas Pemakai  

Activity Sequance dari pengguna dalam bangunan Tropical Resort Bali antara 

lain adalah: 

a. Direktur 

Datang ke Kantor – Parkir – Absen - -Pengarahan – Perencanaan – 

Koordinaasi – Staffing – Rapat – Pendataan – Absen – Pulang 

b. General Manager  

Datang – Parkir – Absen – Mengatur Staff- Membuat Laporan – Memantau 

Kinerja Staff – Istrahat – Meeting – Membuat Laporan – Absen – Pulang 

Gambar 2. 30 Human Dimention Dressing Room 

Sumber: (Julius Panero, 1979) 
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c. Staff Financial  

Datang – Absen – Stay di Receptionist – Menerima Pembayaran – Membuat 

Laporan Keuangan – Absen – Pulang 

d. Staff F&B  

Datang  - Absen – Ke ruang ganti – Gudang Persiapan – Mempersiapkan 

Bahan – Masak – Membersihkan Area Masak – Stay Menunggu Pesanan dari 

Tamu – Absen – Pulang. 

e. Staff Keamanan 

Datang – Absen – Berjaga – Berkeliling Area Resort – Mengatur Parkiran – 

Berkeliling Area Resort – Berjaga – Absen – Pulang 

f. Staf Marketing  

Datang – Absen – Ke Office – Rapat Marketing – Membuat Strategi 

Pemasaran – Melaksanakan Pemasaran – Ke Kantor – Absen – Pulang 

g. Staff House Keeper  

Datang – Absen – Locker Pakaian – Mempersiapkan Kebutuhan Kamar – 

Membersihkan Kamar Check Out – Membersihkan Kamar Customer yang 

Membutuhkan – Absen – Pulang. 

h. Customer  

Datang – Ke Lobby – Menuju Kamar – Makan Siang – Keluar – Datang – Ke 

Kamar – Berenang, Spa, Restaurant, Mini Bar – Makan Malam – Bersantai – 

Ke Kamar – Istrahat – Bangun Pagi – Breakfeast – Beli Merchendise – Check 

Out. 
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2.4.2 Pola Sirkulasi Ruang  

Pola sirkulasi pada bangunan terbagi menjadi dua sirkulasi berdasarkan 

aktivitasnya, yaitu sirkulasi pengunjung dan sirkulasi pekerja. Pola sirkulasi yang 

digunakan pengunjung adalah radial dan yang digunakan oleh pekerja adalah linier 

dan grid. Pola sirkulasi grid adalah adanya beberapa pasang jalan sejajar yang saling 

berpotongan pada jarak yang sama dan menciptakan bujur sangkar atau kawasan 

ruang segi empat, hal ini dikarenakan adanya tata letak cluster pada lantai dua. Dan 

liner diapakai pada sirkulasi lantai satu. 

2.4.3 Karakteristik Kebutuhan Ruang  

Berikut merupakan kebutuhan ruang pada bangunan Tropical Resort Bali :  

a. Lobby / Receptionist  

 Lighting Quality, Memprioritaskan pencahayaan alami pada lobby, untuk 

memaparkan nuansa tropical yang ada di Bali. 

 Air Quality, Mengutamakan Penghawaan Pasif. 

 Maintenance, Pada area receptionist dan lobby membutuhkan maintenance 

yang tinggi dikarenakan area ini merupakan area puclic dimana merupakan 

area pertama yang di lewati customer. 

 Encloser, Memerlukan pemisah karena resepsionis sebagai penghubung 

antara area publik bangunan dengan area privat bangunan. 

 Furniture and Equipment, Area resepsionis memerlukan perabot dan 

peralatan yang bernuansa tropical dimana tentunya menggunakan bahan dan 

material kayu dan rotan, sehingga kesan natural dari tropical dapat 
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tersampaikan. Dan sense of place dari tempat tersebut dapat di rasakan oleh 

customer yang datang. 

 Fire Protection, Demi mendapatkan Sense Of Place dari bangunan yang ada 

di bali yaitu mengekspos konstruksi atap, maka fire protection tidak 

menggunakan springkle. Yang digunakan yaitu fire extinguisher, Fire 

Alarm system, dan Hydrant. 

b. Area Parkir  

 Lighting Quality, Dibutuhkan lighting untuk pencahayaan ketika malam 

hari.  

 Flexibility, Flexibilitas bagi mereka para pengunjung. 

 Privasi, Privasi bagi penghuni Tropical Resort Bali 

 Security, Sebagai penjaga keamanan di area parkir. 

 Fire Protection, Mencegah jika terjadi kebakaran di area parkir.  

c. Kamar Hunian 

 Lighting Quality, Pencahayaan menggunakan pencahayaan alami pada 

siang hari yng berasal dari bukaan yang ada dan pencahayaan buatan yaitu 

lampu pada malam hari. 

 Flexibility, Sirkulasi yang di gunakan memberikan ruang gerak yang 

nyaman bagi penghuni kamar. 

 Privasi, Privasi bangi pengunjung. 

 Furniture and Equipment, memerlukan perabot dan peralatan yang 

bernuansa tropical dimana tentunya menggunakan bahan dan material kayu 

dan rotan, sehingga kesan natural dari tropical dapat tersampaikan. Dan 
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sense of place dari tempat tersebut dapat di rasakan oleh customer yang 

datang. 

 Ventilasi, Dibutuhkan banyak bukaan untuk menyatukan para pengguna 

dengan alam seperti konsep Tri Hata Karan pada bangunan arsitektur bali.  

Ada unsur sentuhan matahari, unsur sentuhan tumbuhan, dan unsur 

sentuhan air hujan. 

d. Ruang Spa  

 Air Quality, Dengan tujuan memberikan kenyamanan pada saat relaxasi 

dibutuhkan AC 

 Specific Ambience, Dibutuhkan suasana yang tenang yang berguna untuk 

menjaga para pengguna untuk tetap relax pada ruang SPA. 

 Furniture Equipment, Mengutamakan Furniture - furniture nuansa alam 

yaitu denagn menggunakan material material natural. 

 Accoustical Quality, Diperlukan Accoustic yang kedap suara, agar tidak 

mengganggu para pengunjung yang melakukan SPA.  

 Lighting Quality, Untuk Lighting kualiti dibutuhkan pencahayaan alami, 

dengan memasukkan sinar matahari kedalam ruang SPA dengan tujuan 

menyatukan manusia dengan alam. Pada pencahayaan buatan dibutuhkan 

konsep lighting yang menghasilkan suasana remang -remang. 

e. Pool Area  

 Air Quality, Membutuhkan Penghawaan Pasif 
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 Specific Ambience, Ambience yang dibutuhkan yaitu suasana ruang hijau 

dibali, dimana identik dengan tanaman kamboja setinggi ukuran manusia 

dan dikombinasilan dengan tanaman - tanaman lainnya. 

 Furniture & Equipment, Mengutamakan Furniture - furniture nuansa alam 

yaitu denagn menggunakan material material natural. 

f. House Keeping Room  

 Air Quality, Membutuhkan penghawaan yang baik dikarenakan mesin 

laundry yang panas membuat suhu ruangan naik, sehingga dibutuhka AC 

agar suhu ruangan dapat terasa nyaman bagi para pekerja. 

 Specific Ambience, Menciptakan suasana khusus pekerja dimana agar para 

pekerja fokus dengan pekerjaan nya 

 Furniture & Equipment, Membutuhkan furniture - furniture yang dapat 

mengoptimalkan pekerjaan para pekerja untuk mencuci dan menyetrika 

baju 

 Flexibility, Membutuhkan sirkulasi yang luas agar ruang gerak para pekerja 

terasa nyaman dan tidak mengganggu aktivitas para pekerja 

 Lihting Quality, Dibutuhkan lighting yang terang dimana area ini adalah 

area khusus untuk berkerja 

g. Restauran & Mini Bar  

 Air Quality, Penghawaan yang di konsepkan yaitu penghawaan pasif dan 

penghawatan buatan dimana juga akan ada area yang menggunakan AC 

 Specific Ambience, Suasana Restaurant dibuat menyatu dengan alam 
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 Furniture & Equipment, Menggunakan furniture furniture dengan material 

alam yaitu dengan kayu dan rotan. 

 Flexibility, Membutuhkan sirkulasi sesuai standar untuk makan dan 

sirkulasi antar meja 

 Maintenance, Dibutuhkan pemeliharaan ketika telang digunakan, guna 

untuk memberikan kenyamanan bagi pengguna lain . 

h. Staff Room  

 Lighting Quality, Dibutuhkan pencahayaan alami pada siang dan sore hari 

dan sebagai pencahayaan tambahan menggunakan downlight . Dan 

pencahayaan dalam ruangan haris stabil. 

 Air Quality, Menggunakan AC guna agar memberikan kenyamanan pada 

penggunanya. 

 Furniture and Equipment, Menggunakan furniture furniture dengan material 

alam yaitu dengan kayu dan rotan. 

 Accoustical Quality, Diperlukan akustik yang baik, agar prnyrwa kantor dan 

client nya dapat mendengarkan hasil perbincangan dengan baik. maka dari 

itu zoning pada ruangan ini harus diperhatikan, yaitu jauh dari sumber 

kebisingan. 

 Specific Ambience, Suasana di dalam ruangan kantor tetap tenang terjaga. 

 

 



152 

 

2.4.4 Hubungan Antar Ruang 

Berikut merupakan gambaran hubungan kedekatan antar ruang pada 

bangunan Tropical Resort Bali.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. 31 Space Relationship Tropical Resort Bali 

Sumber: Olahan Pribadi (2020) 
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2.4.5 Besaran Ruang  

Berikut merupakan tabel luasan minumum ruang yang dibutuhkan Tropical 

Resort Bali : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 2. 1 Minimum Space Requirement Area Entrance 

Sumber: Olahan Data Pribadi (2020) 
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Tabel 2. 2 Minimum Space Requirement Area Kantor Managemen 

Sumber: Olahan Data Pribadi (2020) 
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192 m2 

Tabel 2. 3 Minimum Space Requirement Area Pool 

Sumber: Olahan Data Pribadi (2020) 



156 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 2. 4 Minimum Space Requirement Area Restaurant 

Sumber: Olahan Data Pribadi (2020) 
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Tabel 2. 5 Minimum Space Requirement Area Pendukung 

Sumber: Olahan Data Pribadi (2020) 
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Tabel 2. 6 Minimum Space Requirement Area Kamar Type 1 

Sumber: Olahan Data Pribadi (2020) 
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Tabel 2. 7 Minimum Space Requirement Area Kamara Type 2 

Sumber: Olahan Data Pribadi (2020) 
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2.4.7 Analisa Tapak  

a. Pencahayaan dan penghawaaan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar di atas merupakan gambar analisa posisi tapak jalur pencahayaan 

alami dan jalur sirkulasi udara. Arah angin dari analisa di atas berasal dari timur 

dan barat. Dengan analisa ini maka dapat ditentukan bagunan yang cocok sesuai 

dengan fungsinya.  

 

 

Gambar 2. 32 Analisa Pencahayaan  

Sumber: Olahan Pribadi (2020) 

 

Gambar 2. 33 Analisa Penghawaan 

Sumber: Olahan Pribadi (2020) 
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b. Kebisingan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berdasarkan hasil analisa diatas, Sumber kebisingan datang dari Jalan 

Utama yang ada di sekitar site, yaitu Jalan Dewi ( Berwarna Merah Tebal). Sumber 

kebisingan juga datang dari sub jalan utama yang ada di sebelah timur Site 

(Orange). Warna Kuning tebal adalah jalan Sunset Road, yaitu jalur utama Urban 

yang ada di Bali. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. 34 Analisa Sumber Kebisingan 

Sumber: Olahan Pribadi (2020) 
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c. Analisa Temperatur dan Iklim Tapak 

 

 

 

 

 

 

 

d. Analisa View Sekitar Bangunan 
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Gambar 2. 35 Analisa Temperatur dan Iklim Tapak 

Sumber: Olahan Pribadi (2020) 

 

Gambar 2. 36 Analisa View Sekitar Tapak 

Sumber: Olahan Pribadi (2020) 
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2.5 Konsep dan Aplikasi  

2.5.1 Konsep Solusi Perancangan  

Berdasarkan Problem Statement yang telah didapatkan dari hasil analisa 

tapak, keinginan desain dari klien , dan value dari Skala Ritme Studio. Yaitu 

Mendesain sebuah resort dengan memanfaat kan sirkulasi udara yang baik agar 

menghasilkan penghawaan pasif yang sejuk pada siang hari dan menggunakan 

filosofi Sanga Mandala sebagai acuan zonasi peletakan ruang, Serta menerapkan 

sense of place dari Bali pada Resort.  

2.5.1.1 Definisi Sanga Mandala 

Istilah Sanga Mandala adalah berasal dari dua kata dalam bahasa sansekerta, 

yaitu sanga dan mandala yang masing- masing memiliki arti tersenri. Sanga 

mengandung pengertian sebagai angka sembilan atau jumlah sembilan, sedangkan 

mandala dapat dimaknai sebagai wilayah atau zona. Gabungan dari kedua kata ini 

  

  

1 2 

4 3 

Gambar 2. 37 Foto Keterangan View Sekitar Tapak 

Sumber: Olahan Pribadi (2020) 
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selanjutnya membentuk istilah Sanga Mandala yang merupakan nama sebuah 

konsepsi popular yang dikenal dalam tatanan arsitektur Bali (Ramseyer dan Tisna, 

2001 : 103). 

2.5.1.2 Definisi Sense Of Place 

Menurut Williams dan Kitchen (2012) sense of place merupakan persepsi 

individu mengenai lingkungan mereka sendiri yang meliputi struktur fitur sosial. 

Yang lebih spesifik jika dikaitkan dengan desain yaitu sebuah proses hasil relasi 

antara manusia dan tempat hasil dari penginderaan secara lengkap terhadap kondisi 

lingkungan, baik setting fisik maupun sosial yang memberikan pengalaman 

sehingga menghasilkan sebuah status intensionalitas terhadap suatu tempat. 

Berdasarkan pernyataan ini kita dapat menyimpulkan bahwa penerapan teori sense 

of place dalam sebuah desain sangatlah penting, dimana pengguna dapat 

berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya atau dengan konsep desain yang 

diangkat. 

2.5.2 Konsep Zoning, Organisasi Ruang, dan Pola Sirkulasi  

 Skala Ritme Studio merancang proyek Tropical Resort Bali dengan 

pendekatan Sense of Place dari pulau Bali, dimana para pengunjung dapat 

merasakan kesan dan suasana pada saat menginap di Tropical Resort Bali.  

 Adapun konsep zoning yang di terapkan oleh Skala Ritme Studio dalam 

mendesain proyek Tropical Resort bali dengan pendekatan Sense of Place. Dengan 

menerapkan zonasi ruang Sanga Mandala pada Arsitektur Bali. 

Sanga mengadung pengertian sebagai 'angka sembilan' atau 'jumlah sembilan', 

sedangkan mandala dapat dimaknai sebagai 'wilayah' atau 'zona'.  
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 Konsep Sanga Mandala adalah salah satu Sense of Place yang diterapkan 

oleh Skala Ritme dalam merancang Proyek Tropical Resort. Gambar di bawah ini 

menjelaskan pembagian ruang berdasarkan zona Sanga Mandala, yang kemudian 

di terapkan dalam konsep tata letak Tropical Resort Bali.  

 

 

 

Gambar 2. 38 Konsep Arah Orientasi Ruang dan Konsep Sanga 

Mandala  

Sumber: Eko Budhihardjo (1986) 
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Gambar 2. 39 Zonasi Ruang Sanga Mandala 

Sumber: Eko Budhihardjo (1986) 
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2.5.3 Konsep Aplikasi Karakter Gaya dan Suasana Ruang 

 Gaya yang diaplikasikan pada bangunan Tropical Resort Bali yaitu gaya 

Arsitektur Bali. Dimana menggunakan warna dan material alam seperti warna 

coklat, abu- abu, hitam, putih dan penggunaan material kayu, bambu, rotan ,dan 

batu alam.  

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. 40 Hasil Pembagian Zonasi Ruang Tropical Resort Bali Berdasarkan Snga 

Mandala 

Sumber: Olahan Pribadi (2020) 

 

Gambar 2. 41 Perspektif Tropical Resort Bali 

Sumber: Olahan Pribadi (2020) 
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 Pada bagian atap restaurant dibuat berbeda dari atap-atap yang lain, hal ini 

dijadikan sebagai aksen dari bangunan Tropical Resert Bali. Dimana atap tersebut 

terinspirasi dari atap lumbung padi atau Bale Jineng pada arsitektur Bali. Dari atap 

jineng kemudian dimodifikasi dengan menggunakan material bambu sehingga 

menciptakan bentuk yang baru. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. 42 Perspektif Tropical Resort Bali 
Sumber: Olahan Pribadi (2020) 

 

 

Gambar 2. 43 Perspektif Bentuk Atap Restaurant 

Sumber: Olahan Pribadi (2020) 
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 Pada gambar diatas merupakan gambar perspektif entrance dari Tropical 

Resort Bali yang menghadap barat daya. Hal ini di tandai dengan adanya angkul-

angkul, dimana dalam konsep zonasi sanga mandala angkul-angkul di posisikan 

pada bagian barat daya. Lobby dan receptionist juga diposisikan dizona barat daya 

berdekatan dengan angkul-angkul. Dalam hal ini posisi lobby juga disesuaikan 

dengan konsep zonasi Sanga Mandala. 

 

Gambar 2. 45 Perspektif EntranceTropical Resort Bali 

Sumber: Olahan Pribadi (2020) 

 

 

Gambar 2. 44 Perspektif Bentuk Atap Restaurant 

Sumber: Olahan Pribadi (2020) 
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 Aling-aling seperti pada gambar diatas yang merupakan salah satu gaya 

arsitektur Bali yang diterapkan. Dimana aling-aling berfungsi sebagai pembatas 

antara angkul-angkul dengan pekarangan rumah maupun tempat suci pada 

arsitektur Bali dan juga dipercaya sebagai penetralisir dari gangguan negatif baik 

secara sekala maupun niskala (Wijaya, 2017). 

Adapun juga beberapa karakteristik ukiran Bali yang digunakan yaitu dengan 

mengaplikasikan Ornamen Karang Daun sebagai secondary skin. Ornamen karang 

daun ini kemudian diseleksi dan digabungkan menjadi suatu gambar yang simetris 

pada aplikasi photoshop. Kemudian di gabungkan dengan motif batik pradma Bali. 

Kemudian dijadikan sebuah kesatuan dan diaplikasikan pada secondary skin 

dengan menggunakan triplek yang dipotong menggunakan digital lasercut. 

 

 

 

 

 

Gambar 2. 46 Perspektif Aling-aling 

Sumber: Olahan Pribadi (2020) 
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Gambar 2. 48 Hasil Modifikasi 

Pada Photoshop 

Sumber: Olahan Pribadi (2020) 

 

Gambar 2. 47 Ornamen Karang 

Daun Bali 

Sumber: gungjayack.blogspot.com 

 

Gambar 2. 49 Batik Pradma Bali 

Sumber: tokopedia.com 
Gambar 2. 50 Hasil Kombinasi Ornamen 

Karang Daun dan Batik Pradma Bali 

Sumber: Olahan Pribadi (2020) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suasana yang diciptakan pada Tropical Resort Bali yaitu suasana tropis 

yang sesuai dengan konsep yang ingin diterapkan klien. Suasana tropis ini 

diaplikasikan dengan cara pemberian tumbuhan didalam dalam bangunan dan juga 

dengan mengaplikasikan material dan warna alam. Material alam seperti kayu, 

bambu, rotan, dan batu alam. Warna alam seperti putih, abu-abu, hitam, dan juga 

coklat. Dengan konsep suasana tropis yang diterapkan juga sangat mendukung gaya 

arsitektur dan sense of place dari Bali. 
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 Dengan adanya tumbuhan di dalam bangunan yang dikombinasikan dengan 

pengaplikasian material alam pada finishing bangunan seperti pada gambar 2.58, 

memberikan suasana tropis pada Tropical Resort Bali.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. 51 Perspektif Suasana Tropical Resort Bali 

Sumber: Olahan Pribadi (2020) 

Gambar 2. 52 Pengaplikasian Material Kayu pada Lobby 

Sumber: Olahan Pribadi (2020) 

Gambar 2. 53 Pengaplikasian Material Bambu 

Sumber: Olahan Pribadi (2020) 
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Gambar 2. 54 Suasana Area Outdoor Restaurant 

Sumber: Olahan Pribadi (2020) 

Gambar 2. 55 Suasana Area Pool 

Sumber: Olahan Pribadi (2020) 

Gambar 2. 56 Perspektif Area Pool 

Sumber: Olahan Pribadi (2020) 
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 Adapun juga pengaplikasian material dan warna alami pada interior kamar. 

Dengan pengaplikasian material dan warna alami ini dapat memberikan kesan dan 

suasana tropis didalam ruangan. Hal ini juga sangat mendukung pendekatan sense 

of place yang diterapkan pada perancangan Tropical Resort Bali, dimana para 

pengguna dapat merasakan suasana tropis di Bali. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. 57 Perspektif Interior Kamar 

Sumber: Olahan Pribadi (2020) 

Gambar 2. 58 Perspektif Interior Kamar 

Sumber: Olahan Pribadi (2020) 
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2.5.4 Konsep Aplikasi Bentuk dan Bahan pada Pelingkup 

 Konsep Aplikasi Bentuk yang diaplikasikan, dipengaruhi dengan Sense of 

Place yang diterapkan dari perancangan Skala Ritme Studio pada proyek Tropical 

Resort Bali. Dimana dengan menggunakan filospfi arsitektur Bali sebagai acuan 

dalam desain. Adanya filosfi Sanga Mandala yang di terapkan dalam perancangan 

mempengaruhi orientasi arah hadap bangnunan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. 59 Perspektid Interior Kamar 

Sumber: Olahan Pribadi (2020) 

Gambar 2. 60 Orientasi Tampak Atas pada Lokasi Lahan 

Sumber: Olahan Pribadi (2020) 
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Gambar 2. 61 Simulasi Orientasi Bangunan 

Sumber: Olahan Pribadi (2020) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 Bahan pelingkup yang digunakan dalam perancangan proyek Tropical 

Resort Bali adalah dinding beton dengan finishing aci sebagai kesan natural pada 

bangunan yang mendukung konsep tropical. 

2.5.5 Konsep Aplikasi Furnitur dan Aksesoris Pedukung Interior  

Bentuk - bentuk furniture yang digunakan bervariasi dari tradisional hingga 

modern. Akan tetapi demi mendapatkan sense of place dari kehidupan di Bali 

sendiri, penggunaan material – material alam sangatlah penting. Maka dari itu yang 

diutamakan pada desain funiture adalah penggunaan material dan warna alam 

seperti kayu dan rotan. 

 

 

LT1 

LT2 

LT3 
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Gambar 2. 62 Furniture Kayu yang Digunakan 

Sumber: Olahan Pribadi (2020) 

 

 

 

 

 

 

 

Aksesori pendukung yang diaplikasikan yaitu berupa lukisan – lukisan, 

ukuran, karya pahat dan aksesoris yang terbuat dari rotan, kayu dan bilik bambu.  

2.5.6 Konsep Aplikasi Finishing pada Interior 

 Penggunaan finishing menggunakan konsep kejujuran material. Dalam hal 

ini sangat mendukung pendekatan sense of place Bali yang diterapkan. Dimana 

material – material yang digunakan merupakan material alam.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. 63 Aplikasi Finishing Pada Interior Kamar 

Sumber: Olahan Pribadi (2020) 
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Gambar 2. 64 Aplikasi Finishing pada Interior Spa Room 

Sumber: Olahan Pribadi (2020) 

Gambar 2. 65 Aplikasi Finishing pada Interior Lobby & Receptionist 

Sumber: Olahan Pribadi (2020) 

Gambar 2. 66 Aplikasi Finishing pada Interior Management Office 

Sumber: Olahan Pribadi (2020) 




