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BAB V  

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

Dengan mengingat perkembangan pariwisata di kota batu yang meningkat, juga 

kondisi udara dan iklimnya yang sejuk menjadikan Kota Batu cocok untuk berbagai 

kegiatan pariwisata, melalui hasil proses analisa kegiatan kedatangan pariwisata pada 

bab sebelumnya dapat di simpulkan bahwa perlu adanya sebuah fasilitas yang dapat 

mewadahi wisatawan yang datang yaitu fasilitas tempat tinggal sementara atau 

akomodasi, 

Dengan tujuan perencanaan prasarana fasilitas akomodasi tersebut kita sebagai 

perancang perlu menyesuaikan dengan peraturan RTRW yang di buat oleh 

pemerintahan Kota Batu. Yaitu yang berada di desa oro - oro ombo, pada area tapak 

tersebut berkembang pesat menjadi kawasan wisata yang terintegrasi. Oleh karena itu 

perlu adanya sebuah proses pemrograman dan perancangan yang telah dilakukan, yaitu 

suatu bangunan akomodasi berupa hotel. Oleh karena itu dengan adanya perancangan 

fasilitas akomodasi ini dapat mewadahi pariwisatawan asing dan lokal yang datang dan 

ingin menginap di kota Batu pada tahun 2018. 

5.2 Saran 

Kota Batu sebagai Kota pariwisata, sangat mendukung dengan adanya fasilitas 

akomodasi. karena dengan akomodasi ini lah yang berperan untuk pariwisatawan 

asing dan lokal yang ingin menginap sementara di Kota Batu, namun sesuai dengan 

menggunakan material bangunan yang ada di sekitar tapak, Bagaimana kita sebagai 

Arsitek merancang sebuah hotel yang dapat merangsang pertumbuhan ekonomi baik 

dari pariwisata dan industry material bangunan. Merancang sebuah hotel yang 

menggunakan material alam yang tersedia namun tetap pada standar yang dibutuhkan 

untuk sebuah bangunan akomodasi. 
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