
BAB VI 

HASIL RANCANGAN 

6.1 Peta Situasi 

Peta situasi tapak dapat tergambar dengan jelas melaui gambar siteplan dan blockplan. 

Dari gambar tersebut diketahui bahwa Arcamanik Sport & Bisnis Hotel memiliki 2 buah 

akses keluar – masuk, Hal ini di sengaja untuk memberikan perbedaan antara sirkulasi khusus 

tamu dan staff service. 

 

Gambar 6.1 : Block Plan 



Pada gambar siteplan menjelaskan bagaimana alur sirkulasi kendaraan yang keluar dan 

masuk kedalam lokasi site. Selain itu bagian siteplan juga menjelaskan mengenai tata kelola 

lahan landscape yang tidak hanya berfungsi sebagai estetika melainkan juga berfungsi sebagai 

fasilitas bagi pengunjung. 

 

Gambar 6.2 : Site Plan 



Gambar perancangan blockplan dan siteplan tersebut memberikan informasi yang berbeda. 

Pada gambar blockplan lebih memperlihatkan bagaimana pengaruh bangunan terhadap skala 

yang lebih besar yaitu skala lingkungan sekitar, sedangkan gambar siteplan memperlihatkan 

bagaimana hubungan yang ada di dalam ruangan. 

6.2 Gambar – Gambar Rancangan 

6.2.1 Denah 

Gambar perancangan bagian denah menjelaskan bagaimana sususan ruang dan 

hubungan antar ruang dalam dengan ruang – ruang lain disekelilingnya. Pada gambar 

denah tersebut juga dapat terlihat Ruang – ruang yang berbeda di setiap lantainya,ada 

yang sebagai fasilitas,sebagai service dan ruang utamanya yaitu ruang – ruang kamar 

unit.di lantai lobby juga terdapat restaurant,bar dan ruang –runag office,dan untuk zona 

loading terdapat di bagian kanan denah yang tertutup. 

 

Gambar 6.3 : Lantai Dasar 

Pada Gambar di bawah ini adalah gambar hasil render dari Lantai Dasar yang telah di 

sesuaikan dengan materialnya. 

 

Gambar 6.4 : Lantai Dasar Render 



Pada lantai mezanin di khusus kan untuk zona function room yang berisikan hanya 

untuk meeting room dan pada bagian tengahnya terdapat lounge sebagai area tunggu dan 

bersatain bagi pengunjung yang tidak menginap,dan pada lantai mezzanine ini berzona 

semi public.     

 

Gambar 6.5 : Mezanine Floor 

Di atas lantai mezanine terdapat lantai 1 yang masih berisikan fasilitas dan penunjang 

hotel yang berzona semi-publik,pada lantai ini terdapat fasilitas kolam renang dan kolam 

rendam serta terdapat penunjang Gymnasium dan SPA,pada lantai ini juga masih terdapat 

meeting room dengan luasan dua lebih besar dari meeting room di lantai mezzanine. 

       

Gambar 6.6 : Lantai 1 

 

 

 

 



 

Pada Gambar di bawah ini adalah gambar hasil render dari lantai 1 yang telah di 

sesuaikan dengan materialnya : 

 

Gambar 6.7 : Lantai 1 Render 

Pada lantai 3 sudah masuk ke zona private yang berisi kamar – kamar unit,terdapat 

2 type kmar unit yaitu single bad dan double bad,mulai dari lantai 2 sampai ke atas adalah 

lantai typical namun ada penambahan jumlah kamar yang disesuaikan denganbentukan 

coakan atau lubang pada bagian tengah bangunan,dan di setiap bagian tengah bangunana 

terdapat zona roof garden sebagai media penyegar secara alami.  

 

Gambar 6.8 : Lantai 3  



Sedangkan pada lantai 2 hanya terdapat sedikit kamar karena bukaan pada muka 

bangunan,untuk membuat ruangan yang tidak terpaiak sebagai kamar,ruangan tersebut di 

gunakan sebagai lounge khusus tamu menginap sebagai fasilitas bagi tamu untuk bersantai  

Gambar 6.9 : Lantai 2 

Pada Gambar di bawah ini adalah denah untuk kamar – kamar unit yang memiliki 

2 type yaitu single bed dan double bed. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 6.10 : Denah Kamar Unit 

6.1.2 Potongan 

Pada potongan terluhat detai dari lift dan tangga kebakaran sebagai media vertical 

dalam banguann,dan juga dapat di lihat di potongan terdapat detail dari roof garden yang 

memiliki 6 lapisan untuk mengurangi intensitas air penyiraman,6 lapisan tersebut di 



antaranya paling bawah terdapat beton dengan lapiran pertama menggunakan water 

prof,lalu di lapis dengan krikil setelah kriki; di beri geotex sebagai filter,di atasnya dilapis 

dengan pasir dan lapisan paling tinggi menggunakan tanah soil. 

 

Gambar 6.11 : Potongan A-A 

Potongan ini di ambil dari memotong denah secara vertical pada bagian tengah 

bangunan,pengambilan bagian tengah untuk memperlihatkan potongan lift dan tangga 

darurat serta potongan roof gardenya. 



Pada potongan B-B atau horizontalnya,memotong pada bagian depan sehingga dapat 

memperlihatkan potongan kamar – kamar unit dan potongan pada bagian coakan/kolong 

pada bagian wajah banguanan,hotel ini menggunakan struktur pondasi bor pile dana tap 

dak beton. 

 

Gambar 6.12 : Potongan B-B 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Gambar 6.13 : Perspektife Potongan A-A 



6.1.3 Tampak 

Pada bagian tampak disampaikan bagaimana sistem fasad yang digunakan, 

bagaimana penggunaan material kaca sangat berpengaruh dalam menimbulkan kesan yang 

ramah dan ringan terhadap lingkungan dan pengunjung maupun tamu yang datang. 

 

 

 

Gambar 6.14 : Tampak Samping dan Depan 



6.2 Gambar – Gambar Eksterior dan Interior 

Berikut ini merupakan sketsa – sketsa eksterior dan interior yang menunjukan suasana dari 

Arcamanik SPORT & Bisnis Hotel, yaitu meliputi sketsa suasana mata burung, sketsa suasana 

eksterior bagian lobby, sketsa suasana eksterior dari arah Jalan utama kawasan, Sketsa suasana 

interior area prefunction, serta sketsa suasana interior Kamar Unit 

 

Gambar 6.15 : Perspektife Mata Burung 

Pada gambar di bawah ini dapat di lihat adalah bagian coakan dari muka bangunan yang di 

desain sebagai roof garden,pada bagian roof garden ini di tanami vegetasi kecil seperti Li Quan 

Yu,Talas,Spider li dan lain – lain. 

 

Gambar 6.16 : Suasana Roof Gardem 



Pada area lobby terdapat meja receptionis dan runag tunggu dan di sediakan grand stair 

sebagai media untuk naik ke lantai mezinin. 

 

Gambar 6.17 : Suasana Lobby 

Untuk bagian kamar unit terdapat beberapa fasilitas interior yang di sediakan untuk 

tamu,di setaip kamar memiliki balkon yang langsung menghadap ke luar bangunan. 

 

Gambar 6.18 : Suasana Interior saat siang 

 



 

 

Gambar 6.119 : Suasana Interior saat siang 

 


