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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Perhotelan merupakan industri jasa yang memadukan produk dan layanan. 

Produk yang dimaksud merupakan desain dari bangunan, interior dan eksterior 

kamar serta fasilitas pendukung, dan suasana yang tercipta. Banyaknya persaingan 

mendorong setiap hotel untuk saling bersaing dan menarik pengunjung untuk 

menginap di hotel mereka. Salah satu upaya untuk menarik pengunjung adalah 

memastikan kepuasan pengunjung dengan menjaga kualitas pelayanan yang 

didukung oleh produk yang ditawarkan di hotel. 

Hotel Arosa adalah hotel berbintang tiga yang berlokasi di Bintaro, Jakarta 

Selatan, dengan total 161 kamar yang terdiri dari empat tipe kamar yaitu superior, 

deluxe, executive, dan suite. Hotel ini juga dilengkapi dengan ballroom, ruang 

pertemuan, dan sebuah restoran sehingga cocok untuk para wisatawan dan pebisnis 

untuk menyelenggarakan acara – acara seperti pertemuan, seminar, pameran 

konvensi, dsbnya. Rencana pengembangan Hotel Arosa adalah untuk menjadi hotel 

bintang empat dengan cara membangun fasilitas rekreasi yaitu kolam renang dan 

spa. 

Setelah jenjang empat bulan beroperasi sejak Agustus 2018, staf Hotel 

Arosa memiliki beberapa permasalahan pada penempatan ruang dan alur jalannya 

aktivitas yang membuat layanan tidak dapat dilaksanakan dengan baik. Pemaduan 

antara produk dan layanan di Hotel Arosa belum berjalan selaras dengan baik. Hal 

inilah yang membuat penulis tertarik untuk melakukan perancangan interior di 

Hotel Arosa. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan pada uraian di atas, maka dapat dirumuskan masalah 

perancangan interior adalah sebagai berikut: 
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1. Bagaimana merancang interior Hotel Arosa yang sesuai dengan standarisasi 

hotel berbintang 4 agar mendukung efisiensi kerja dan meningkatkan kualitas 

hotel? 

2. Bagaimana menciptakan ambience yang baru agar sesuai dengan brand Hotel 

Arosa? 

 

1.3 Tujuan Perancangan Interior 

Tujuan dari perancangan interior ini adalah untuk memperoleh data dan 

informasi serta menganalisis yang diperlukan untuk menjawab masalah dari 

penelitian yang telah dirumuskan di atas sehingga perancangan ini akan mengkaji 

tentang: 

1. Untuk merancang interior Hotel Arosa dengan penempatan ruang dan fasilitas 

yang memenuhi standarisasi hotel berbintang 4 agar mendukung efisiensi kerja 

dan meningkatkan kualitas hotel. 

2. Untuk merancang ambience ruang yang mencerminkan logo mawar emas agar 

sesuai dengan brand Hotel Arosa. 

  

1.4 Kontribusi Perancangan Interior 

Penulis berharap hasil perancangan interior ini dapat memberikan manfaat 

sebagai berikut: 

1. Hasil perancangan ini akan menghasilkan suatu rekomendasi desain dan saran-

saran terhadap permasalahan yang dihadapi perusahaan dan dapat dijadikan 

sebagai rekomendasi perbaikan, fasilitas, desain interior untuk meningkatkan 

kualitas layanan Hotel Arosa demi kepuasan tamu yang menginap di masa yang 

akan datang. 

2. Hasil perancangan ini dapat dijadikan sebagai bahan referensi studi kasus untuk 

pengembangan desain interior hotel sejenis. 
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1.5 Batasan Perancangan Interior 

Batasan area pada perancangan ini adalah seluruh ruangan Hotel Arosa 

dengan total area 6.593.819 m2 berikut dengan ruang khusus karena dianggap dapat 

membantu sebagai problem solving. Fokus perancangan ini meliputi pembelajaran 

pembagian ruang, alur aktivitas serta kebutuhan staf dan pengunjung, dan ambience 

yang mencerminkan brand Arosa Hotel.  

Jenjang batas waktu perancangan ini adalah dua semester lamanya yaitu 8 

bulan yang mulai dilaksanakan di bulan Januari 2019 – April 2019 dan Agustus 

2019 – November 2019. Lama waktu untuk menyelesaikan perancangan ini adalah 

satu tahun lamanya. 

Subjek perancangan yang digunakan di dalam perancangan interior ini 

terdiri dari pengguna dan ahli. Pengguna adalah staf dan pengunjung yang datang 

ke Arosa Hotel. Ahli dalam konteks perancangan ini adalah dosen yang mengerti 

tentang topik yang dibahas di perancangan ini, yaitu penempatan ruang dan 

keterlibatannya dengan alur aktivitas staf yang mempengaruhi peningkatan kualitas 

layanan Arosa Hotel. 

 

1.6 Metode Perancangan Interior 

Metode perancangan yang digunakan oleh penulis diambil dari materi 

kuliah Introduction to Interior Design oleh Elaine Steffanny yaitu metodologi 

desain P.A.T.La.S. Metodologi ini diadopsi dari ISU’s ArtID 365 – Interior Design 

Studio III: System Definition of Interior Design, oleh Frederic Malven. Sesuai 

dengan nama yang diberikan metode ini memiliki lima tahapan yaitu Problem, 

Analisis, Teori, Langkah, dan Solusi.  

Dalam langkah Problem, dari data-data yang sudah diuraikan dan rumusan 

masalah yang ada, penulis menentukan design problem statement (pernyataan 

masalah design) yang merupakan sebuah gambaran yang sangat umum yang 

menyatakan isu-isu pokok permasalahan dan goal dari perancangan interior ini. 

Problem dapat diperoleh melalui pengumpulan data.  

Dalam perancangan ini, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah 

dengan pengumpulan data primer dan sekunder, yaitu: 
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1. Data Primer 

Data primer merupakan sumber data yang diperoleh langsung dari sumber 

asli atau tidak melalui media perantara yang penulis lakukan langsung di Arosa 

Hotel dengan cara: 

a. Observasi 

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang paling dasar dan esensial 

dalam semua bentuk penelitian psikologis. Penulis melakukan dua jenis observasi 

yaitu partisipan dan non-partisipan. Pada observasi non-partisipan, penulis hadir 

secara fisik di tempat kejadian, namun hanya memperhatikan serta melakukan 

pencatatan terhadap perilaku dan aktivitas staf dan pengunjung seperti definisi 

menurut Poerwandari (2007:134). Selain catatan lapangan, penulis juga 

mengumpulkan data berupa foto dan video. Pada observasi partisipan, penulis 

menjadi salah satu orang yang menempatkan diri di tengah-tengah fenomena yang 

menjadi permasalahan agar mendapatkan pengalaman secara langsung dari 

aktivitas tersebut. Observasi partisipan dilakukan dengan mengambil peran secara 

langsung serta menempatkan kerabat penulis sebagai pengunjung hotel dan restoran 

hotel di tengah-tengah acara yang berlangsung.  

b. Wawancara 

Penulis melakukan teknik pengumpulan data wawancara melalui 

percakapan dan tanya jawab untuk mendapatkan sudut pandang dari staf langsung. 

Jenis wawancara yang digunakan oleh penulis dalam perancangan ini adalah 

wawancara terstruktur dan wawancara terbuka. Dalam wawancara terstruktur, 

penulis menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang telah disiapkan. Hal ini 

bertujuan agar isi pembicaraan antar penulis dan narasumber lebih fokus. Namun 

karena wawancara terstruktur dapat memberikan kesan yang kaku, penulis juga 

memakai jenis wawancara terbuka. Wawancara terbuka adalah wawancara yang 

berdasarkan pertanyaan yang tidak terbatas atau tidak terikat jawabannya. Teknik 

pengumpulan data melalui wawancara dilakukan terhadap kepala HRD (Human 

Resource Department), manajer, sous chef, manajer food and beverages dan 

manajer kontraktor.  
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2. Data Sekunder 

Data sekunder merupakan data dapat kita cari dan kumpulkan dari data yang 

sudah tersedia seperti perpustakaan, internet, dan lain-lain. Dalam perancangan ini, 

data sekunder berupa data literatur, seperti buku dan internet, dan data dari pihak 

Hotel Arosa.  

 Setelah mendapatkan data-data primer yaitu dari data lapangan (survey), 

interview dan data sekunder yaitu data literatur, tahap selanjutnya adalah fase 

analisa. Analisis sebagai “Problem Seeking”, mencirikan kemampuan untuk 

mendefinisikan dan memahami sifat-sifat dari permasalahan-permasalahan desain. 

Isi dalam analisis mencakup ke “Programming” daftar peraturan-peraturan dan 

kewajiban-kewajiban dasar dan yang lebih spesifik untuk mencapai kesuksesan dan 

kepuasan dari solusi desain.  

 Setelah analisis data, tahap selanjutnya adalah teori. Teori bersifat 

informatif dan dapat dijelaskan secara umum atau ilmiah. Teori adalah sebuah 

penjelasan berdasarkan fakta yang mempengaruhi desain dan sehubungan dengan 

sistem ‘sebab-akibat’. 

 Tahap selanjutnya adalah ‘langkah’ atau pembentukan konsep. 

Pembentukan konsep didapatkan dari brainstorm, mind mapping, dan metafora. 

Lalu langkah selanjutnya adalah mengaplikasikan konsep tersebut terhadap desain 

dalam segi konstruksi, operasional, fungsional, estetika, dan ekspresi. Konsep, 

sebagai suatu ide / pikiran atau gagasan, akan direalisasikan yang akan 

menyelesaikan permasalahan desain. 

 Tahap akhir setelah ‘langkah’ adalah solusi. Solusi berbentuk sebagai 

proposal hasil desain akhir. Solusi akhir sangat terperinci sehingga dapat dipesan 

dan dibangun (diaktualisasikan). 

 

1.7 Sistematika Penulisan 

Penulisan perancangan interior ini terdiri dari enam bab, masing-masing bab 

terkoordinasi dan tersusun secara sistematis. Keenam bab tersebut akan 

menjelaskan topik yang akan dibahas pada perancangan ini. 
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Bab I merupakan pendahuluan yang akan memaparkan secara umum 

mengenai latar belakang masalah dari Arosa Hotel, rumusan masalah, tujuan, 

kontribusi, batasan, metode, sistematika penulisan yang digunakan serta kerangka 

alur dari perancangan interior.  

Bab II membahas mengenai tinjauan literatur yang terdiri dari pembahasan 

mengenai standarisasi hotel serta teori brand Arosa Hotel. 

Bab III membahas mengenai data-data hasil survey meliputi deskripsi Arosa 

Hotel, kondisi eksisting makro dan mikro beserta dengan hasil wawancara, serta 

gambar denah dan foto dokumentasi.  

Bab IV membahas mengenai analisis masalah-masalah yang muncul dari 

permasalahan standarisasi hotel dan brand serta menjelaskan solusi yang 

diputuskan untuk memecahkan masalah di dalam perancangan interior. 

Bab V membahas mengenai pemilihan konsep perancangan interior dan 

implementasinya kedalam desain. 

Bab VI membahas mengenai kesimpulan yang dapat diambil, serta saran-

saran yang dapat diambil dan yang dapat penulis berikan dari hasil perancangan 

interior ini. 
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1.8 Kerangka Perancangan 

 
Gambar 1.1 Alur Metode Perancangan P.A.T.La.S. 

Sumber: Adaptasi dari metode P.A.T.La.S. oleh Elaine Steffanny, 2014 

 


