
148 
 

BAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

6.1. Kesimpulan 

Setelah melakukan Perancangan dan Analisis Pembangunan Hotel City 

yang bergaya Tradisional Modern di Kajen Kabupaten Pekalongan, maka dapat 

diambil kesimpulan sebagai berikut: 

 

1. Dengan dibangunnya Hotel City di Kajen Kabupaten Pekalongan akan 

menunjang program Pemerintah, khususnya dibidang kepariwisataan di 

Kabupaten Pekalongan dan juga dengan adanya proyek ini, tingkat pendapatan 

masyarakat di sekitarnya akan meningkat. 

 

2. Menyiapkan sarana dan prasarana di kota Kajen Kabupaten Pekalongan agar 

lebih maju dan meningkat didalam era pembangunan di masa modern. 

 

3. Diharapkan Hotel ini dapat menambah Devisa Negara dari sektor Pariwisata 

dan dapat mempromosikan lingkungan alam di Indonesia khususnya di 

Pekalongan kepada wisatawan manca negara. 

 

4. Orientasi bangunan terhadap view dapat dilakukan dengan pencapaian 

visualisasi yang diarahkan terhadap view utama untuk menghidupkan suasana 

kegiatan  yang berlangsung.  

 

5. Konsep dasar perancangan Hotel City di Kajen  ini meliputi semua aspek yang 

dibahas pada pokok bahasan analisis yang meliputi : Aspek Struktur, aspek 

Arsitektural, aspek Psiologi, aspek Sosial, aspek Mekanikal dan Elektrikal, 

aspek Utilitas, aspek Politik serta aspek Seni dan Budaya. 

 

6. Sebelum menentukan fasilitas yang dibutuhkan Hotel City Kajen, ada 

beberapa program aktivitas yang harus ditinjau terlebih dahulu sebelum 

kegiatan yang terjadi dalam beroperasinya Hotel City Kajen, beberapa 
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Aktivitas yang dibutuhkan antara lain  : Aktivitas pengunjung yang bermalam, 

aktivitas pengunjung yang tidak bermalam dan aktivitas Pengelola Hotel 

 

7. Di dalam merencanakan bangunan Hotel City di Kajen kabupaten Pekalongan 

ada persyaratan yang harus diperhatikan yaitu :  

a. Syarat Teknis, yaitu persyaratan teoritis yang menyangkut standar untuk 

kegiatan perhotelan dan pariwisata. 

b. Persyaratan non teknis , yang merupakan standar perencanaan yang 

disesuaikan dengan kondisi di daerah Pekalongan. 

c. Tataguna Lahan 

d. Sirkulasi dan Parkir 

e. Ruang terbuka 

 

6.2. Saran 

1. Pemerintah Kabupaten Pekalongan khususnya Dinas Pariwisata harusnya 

tidak hanya menggerakan sektor pariwisata dibidang wisata alam dan 

wisata kuliner atau wisata religi saja, tapi harusnya merambah ke sektor 

pariwisata dibidang perhotelan untuk mendukung pariwisata lainnya. 

 2. Pemerintah Kabupaten Pekalongan harus dapat menarik dan meyakinkan 

kepada Investor guna menanamkan investasinya untuk mambangun hotel 

berbintang di Kajen karena para tamu Pemerintah Kabupaten Pekalongan 

maupun tamu lainya dari luar daerah yang bertamu ke Kajen kesulitan 

mencari tempat penginapan yang representatif dikarenakan di Kajen tidak 

adanya Hotel berbintang. 

 

 

 

 

 

 

 


