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BAB III 

METODOLOGI 

3.1 Lokasi Perencanaan 

 Lokasi yang akan diambil untuk dilakukan penelitian yaitu proyek 

pembangunan gedung NEO Condominium Hotel ASTON INTERNATIONAL GROUP 

yang berlokasi di Jalan Abdul Gani Atas Nomor 5, Kota Batu. Proyek tersebut didirikan 

oleh PT. Goldenindo Lestari. 

Gambar 3.1 Lokasi gedung 

Sumber : https://www.maps.google.com 

3.2 Fasilitas Neo Condotel  

Neo Condotel Batu direncanakan memiliki tujuh lantai. Dalam desain Neo 

Condotel Batu, terdapat berbagai macam fasilitas di tiap-tiap lantanya yang diberikan 

pemilik hotel untuk memberikan kenyamanan untuk para penghuni hotel. Fasilitas  Neo 

Condotel Batu adalah sebagai berikut :  

• Lantai 1 

o Lobby 

o Lift  

o Lounge  

o Café 
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o Minimarket 

o Kantin 

o Mushalla 

o Toilet 

o Ruangan untuk pegawai hotel 

• Lantai 2 

o Tea Break area 

o Lift  

o Meeting room 

o Toilet  

o Mushalla 

o Security room 

• Lantai 3 

o Standard room 

o Suit Room 

o Deluxe room 

o Balkon di masing-masing kamar 

o Kamar mandi di masing-masing kamar 

o Lift 

o Linen room 

• Lantai 4 

o Standard room 

o Suit room 

o Deluxe room 

o Balkon di masing-masing kamar 

o Kamar mandi di masing-masing kamar 

o Lift 

o Linen room 

• Lantai 5 

o Standard room 

o Suit room 

o Deluxe room 

o Balkon di masing-masing kamar 
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o Kamar mandi di masing-masing kamar 

o Lift 

o Linen room 

• Lantai 6 

o Standard room 

o Suit room 

o Deluxe room 

o Balkon di masing-masing kamar 

o Kamar mandi di masing-masing kamar 

o Lift 

o Linen room 

• Lantai 7 (skyroof) 

o Penthouse 

o Dapur 

o Restaurant 

o Banquet Hall 

o Infinity pool 

o Toilet 

o Lift 

3.3 Tahapan Analisis 

3.3.1 Tahap Persiapan 

Tahap persiapan yang dimaksudkan adalah survey lokasi yang merupakan langkah 

awal yang dilakukan untuk mendapatkan gambaran sementara tentang lokasi 

perencanaan, pengumpulan literatur dan referensi yang menjadi landasan teori, serta 

pelaksanaan pembuatan proposal pelaksanaan.  

3.3.2 Pengumpulan Data 

Ada dua jenis data, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang 

diperoleh langsung dari lapangan atau merupakan hasil survey. Sedangkan data 

sekunder adalah data yang diperoleh dari instansi pemerintah, perusahaan, maupun 

data yang berasal dari literatur yang terkait dengan materi yang dibahas. Adapun data 

sekunder yang dibutuhkan adalah sebagai berikut : 

•  Site plan hotel 
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•  Denah struktural dan arsitektural setiap lantai hotel beserta detail dan 

potongannya 

• Sumber air dari deep wheel 

3.3.3 Tahap Perencanaan 

1. Melakukan pemetaan distribusi air bersih mulai dari reservoir bawah tanah 

menuju reservoir atas untuk kemudian disalurkan ke tiap tower. 

2. Melakukan pemetaan untuk penyaluran air kotor dari tiap tower hingga ke 

septic tank sebagai tampungan sementara. 

3. Menghitung kebutuhan air bersih yang dibutuhkan dan perkiraan jumlah air 

kotor yang dihasilkan. 

4. Menghitung volume tampungan air bawah, tampungan air atas serta septic 

tank. 

5. Menghitung kapasitas dan head pompa. 

6. Menghitung kebutuhan dimensi (diameter) pipa yang dibutuhkan yang 

disesuaikan dengan yang tersedia dipasaran.  
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3.4 Alur Tahapan Studi 
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Gambar 3.2 Diagram alir analisis 
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