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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Judul Proyek Akhir 

Perancangan Interior Hotel Resor Golden di Pantai Losari, Makassar - 

Sulawesi Selatan. 

 

1.2 Latar Belakang 

Hotel adalah suatu bentuk akomodasi yang dikelola secara komersial, 

disediakan bagi setiap orang untuk memperoleh pelayanan dan penginapan 

berikut makan dan minum. (SK. Menteri perhubungan 

No.PM.10/Pw.301/Phb.77). 

Jadi jelas bahwa: 

- Hotel adalah suatu usaha akomodasi komersial. 

- Hotel harus dibuka untuk umum 

- Hotel harus memiliki suatu sistem pelayanan (service system) 

- Hotel harus memiliki minimum 3 (tiga) macam fasilitas / produk, yaitu: 

- Akomodasi (kamar), makanan, dan minuman, serta pelayanan yang dibuka 

selama 24 jam (24 hours of service). 

- Sedangkan definisi hotel menurut SK Menparpostel No.KM.34/HK.103/MPPT-

87, adalah sebagai berikut: 

“Hotel adalah suatu jenis akomodasi yang mempergunakan sebagian atau seluruh 

bangunan untuk menyediakan jasa pelayanan penginapan, makan dan minum serta 
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jasa lainnya bagi umum, yang dikelola secara komersial serta memenuhi 

ketentuan persyaratan yang ditetapkan di dalam Keputusan Pemerintah”.
1
 

 Permasalahan desain sebuah hotel biasanya berhubungan dengan 

kebutuhan tamu hotel, dimana desain sebuah hotel tidak sesuai dengan kebutuhan 

tamu yang pokok; seperti istirahat, tidur, mandi, makan, minum, hiburan, 

kesehatan, dan lain-lain. Oleh karena itu hotel yang baik harus didukung oleh 

sarana dan prasarana, antara lain fasilitas penginapan, lobi berserta ruang tamu, 

tempat parkir, dapur, makan dan minum, sarana rekreasi, dan olah raga seperti 

fitness center, swimming pool, tennis court, sarana telekomunikasi, pelayanan 

kesehatan, shopping center, dan lain-lain. Selain sarana dan prasarana yang baik, 

sebuah hotel harus memenuhi syarat kebersihan, kesehatan, dan kenyamanan.  

 Resort Hotel adalah hotel yang berlokasi/ dibangun di daerah-daerah 

resorts seperti Pantai (beach), lake (dananu), atau dataran rendah sebagai tempat 

peristirahatan dan rekreasi pantai dan sebagainya.
2
 

 Keberhasilan desain sebuah hotel resor adalah hubungan antara bangunan 

resor dengan faktor topografi, ekologi, dan iklim. Antara ruang publik dengan 

ruang privat harus memiliki perbedaaan desain agar menciptakan berbagai macam 

suasana. Area kamar dan restoran harus memiliki pemandangan.  

 Permasalahan desain hotel resor berdasarkan survey yang dilakukan oleh 

penulis di Pantai Losari, Sulawesi Selatan adalah: 

- Desain pada area publik maupun privat yang terasa begitu flat sehingga tidak 

menimbulkan kesan bagi para tamu yang berkunjung maupun menginap 

                                                        
1 Abdul Rachman Arief, Pengantar Ilmu Perhotelan dan Restoran (Graha Ilmu, 2005) 
2 Abdul Rachman Arief, Pengantar Ilmu Perhotelan dan Restoran (Graha Ilmu, 2005) 
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- Tidak adanya kesinambungan antara arsitektur hotel dengan interior hotel, 

dimana arsitektur hotel berupa arsitektur yang mengandung unsur kebudayaan  

Toraja, sedangkan interior hotel tidak mengandung unsur kebudayaan Toraja. 

Padahal interior hotel dapat dijadikan potensi untuk menarik para wisatawan yang 

ingin menginap.  

- Pengaturan ruang tata hotel yang tidak sesuai dengan fungsi dan tidak efisien. 

- Area yang memiliki view yang indah tidak difungsikan sebagaimana mestinya 

 

Kota Makassar adalah suatu kota yang terletak di Sulawesi Selatan, yang 

pada tahun 1971-1999 biasa dikenal dengan nama Ujung Pandang. Kota ini 

terbagi menjadi 14 kecamatan dan 143 kelurahan, terletak pada 58’S 11925’E, 

dengan luas wilayah 128,18 km2 serta penduduk sebesar 1,25 juta jiwa. Di 

pesisir barat daya pulau Sulawesi menghadap Selat Makassar. Sebelah barat kota 

Makassar berbatasan dengan Selat Makassar, sebelah utara berbatasan dengan 

Kabupaten Kepulauan Mangkajene, sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten 

Maros, sebelah selatang berbatasan dengan Kabupaten Gowa. Kota Makassar 

memiliki sebuah Bandar Udara yang bertaraf internasional, yaitu Bandar Udara 

Internasional Sultan Hasanuddin. Selain itu terdapat juga transportasi darat, 

fasilitas kota, klub olahraga, kawasan wisata, perguruan tinggi, pusat 

perbelanjaan, hotel dan lain-lain. Selain itu, kota Makassar memiliki pantai yang 

terkenal dengan keindahannya, yang bernama Pantai Losari. 

Pantai Losari adalah pantai yang dikenal sebagai ikon kota Makassar, yang  

terletak di jantung kota Makassar, Sulawesi Selatan. Pantai Losari mudah diakses, 
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15 menit dari pelabuhan Soekarno Hatta Makassar, 45 menit dari Bandara Udara 

Hasanuddin dengan menggunakan kendaraan bermotor.  

Pantai Losari terkenal akan keindahannya yang sangat eksotis, waktu yang 

paling tepat untuk mengunjungi pantai Losari dalah pukul 15.00 sehingga pukul 

21.00. Pada sore hari akan terlihat pemandangan “perang-perangan”, hal ini 

dikarenakan matahari yang terbenam sehingga menimbulkan suasana seperti itu. 

Karena terkenal akan keindahannya tersebut maka banyak orang yang 

mengunjungi Pantai Losari baik hanya sekedar duduk-duduk untuk menikmati 

matahari terbenam, jogging disekitar pantai karena udaranya yang bersih dan 

angin bertiup tiada henti, atau makan di warung-warung yang terletak diujung 

pantai selatan pantai. Warung-warung tersebut sering disebut sebagai “meja 

terpanjang di dunia”.  

Selain itu, di Pantai Losari terdapat sebuah anjungan berupa Pelataran 

Bahari, yang merupakan sebuah pelataran yang memiliki luas 1 hektar. Di 

tengah pelataran terdapat tugu pinisi yang melembangkan Makassar sebagai 

daerah bahari. Pelataran ini digunakan oleh anak-anak untuk berlari-lari dan 

kadang kala dijadikan sebagai stadion terbuka. Selain itu di pantai Losari juga 

disediakan bangku-bangku beton, sehingga para pengunjung dapat lebih nyaman 

untuk menikmati keindahan Pantai Losari sambil menikmati semilir angin laut. 

Pantai Losari sering digunakan untuk berbagai macam jenis kegiatan; mulai dari 

perlombaan jetski, memancing, balapan perahu tradisional jolloro dan katinting, 

atau dijadikan juga sebagai titik transit relly perahu layar tradisional sandeq dan 

yacht.  
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Selain Pelataran Bahari, terdapat juga “dermaga terapung”. Dermaga 

terapung berbentuk seperti puzzle dan terapung, sehingga dapat merasakan 

bagaimana rasanya terombang-ambing air laut.  

Di sekitar Pantai Losari banyak terdapat berbagai macam transportasi yang 

siap mengantar kemana saja; seperti bus, taksi, dan becak. Selain adanya berbagai 

macam kendaraan, di sekitar pantai juga terdapat berbagai macam hotel dengan 

berbagai kelas, serta dengan harga yang bervariasi. Salah satu hotel disekitar 

Pantai Losari yang akan diangkat sebagai perencanaan interior adalah Hotel Resor 

Golden yang terletak persis di bibir pantai dengan pemandangan alam yang luar 

biasa. Hotel Resor Golden memiliki arsitektur Toraja. Sehingga dalam 

perencanaan interior hotel resor, penulis mengangkat kebudayaan Toraja yang 

disesuaikan dengan kondisi arsitekturnya. 

Penulis memilih hotel resor di sekitar Pantai Losari karena Pantai Losari 

merupakan ikon kota Makassar, sehingga banyak para wisatawan terutama 

wisatawan asing yang berkunjung ke Pantai Losari. Para wisatawan selain 

berkunjung ke Pantai Losari, mereka juga membutuhkan penginapan. Selain itu 

penulis memilih hotel resor ini karena permasalahan-permasalahan yang terdapat 

di Hotel Resor Golden. Sehingga dengan adanya Hotel Resor Golden ini 

diharapkan para wisatawan selain dapat menginap, juga mendapatkan 

pengetahuan tentang kebudayaan Toraja yang akan diterapkan pada interior Hotel 

Resor Golden. 

Berdasarkan lokasi dan keadaan sekitar di Pantai Losari, maka dalam 

Perencanaan Interior Hotel Resor ini, penulis merencanakan sebuah hotel resor 
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yang menjadi sebuah tempat rekreasi dan relaksasi. Dalam hotel resor ini  

disediakan fasilitas-fasilitas, seperti kamar hotel, cottage, restoran, kolam renang, 

dan lain-lain. 

 

1.3 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dibahas maka kesimpulan rumusan 

masalah dalam perencanaan interior Hotel Resor Golden yang terletak di Pantai 

Losari, Sulawesi Selatan adalah: 

1) Bagaimana melakukan penerapan dan merancang interior yang berkaitan 

dengan arsitektur yang dapat merepresentasikan kebudayaan Toraja dalam 

perancangan interior Hotel Resor Golden di Pantai Losari sehingga dapat 

memberikan pengetahuan (simbolisme, ragam hias, dan lain-lain) tentang 

kebudayaan Toraja dan menarik para pengunjung khususnya para 

wisatawan mancanegara? 

2) Bagaimana mendesain interior sebuah hotel resor yang berfungsi sebagai 

tempat untuk berelaksasi? 

3) Bagaimana menciptakan kebutuhan ruang yang bermanfaat serta sesuai 

dengan fungsi, efisisen, serta sesuai dengan standarisasi hotel resor? 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian dalam perencanaan interior Hotel Resor Golden di 

Pantai Losari, Sulawesi Selatan adalah: 
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1) Mempelajari kebudayaan Toraja (simbolisme, ragam hias, dan lain-lain) 

dan melakukan penerapan kebudayaan Toraja tersebut terhadap 

perancangan interior Hotel Resor Golden di Makassar sehingga tercipta 

interior hotel resor yang dapat menarik pengunjung dan dapat memberikan 

pengetahuan tentang kebudayaan Toraja. 

2) Mempelajari pengetahuan tentang hotel resor melalui literatur-literatur 

yang ada serta melakukan penerapan terhadap perancangan interior hotel 

resor di Pantai Losari. 

3) Mempelajari kebutuhan ruang yang sesuai dengan fungsi, efisien, serta 

sesuai dengan standarisasi hotel resor dan melakukan penerapan terhadap 

perancangan interior hotel resor di Pantai Losari. 

 

1.5 Kontribusi Penelitian 

Kontribusi penelitian dalam perencanaan interior Hotel Resor Golden di 

Pantai Losari, Sulawesi Selatan diperuntukkan untuk: 

1) Pihak Universitas 

Diharapkan dengan adanya perencanaan interior Hotel Resor Golden di 

Pantai Losari, dapat memberikan acuan studi serta pengetahuan tentang 

perencaaan interior hotel dan interior yang bernuansa kebudayaan Toraja 

kepada pihak-pihak yang membutuhkan, terutama bagi mahasiswa khusunya 

mahasiswa desain interior. 

2)  Untuk Hotel yang Bersangkutan 
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Diharapkan dengan adanya perencanaan interior Hotel Resor Golden di 

Pantai Losari, dapat memberikan keuntungan lebih dari yang sebelumnya 

terhadap Hotel Resor Golden serta memberikan pengetahuan tentang 

kebudayaan Toraja kepada masyarakat, baik dari dalam maupun luar negeri. 

2) Keprofesian Interior 

Diharapkan dengan adanya perencanaan interior Hotel Resor Golden di 

Pantai Losari, dapat dijadikan acuan untuk membuat hotel resor yang 

bernuansa interior Toraja serta memberikan wawasan yang baru dalam 

keprofesian interior. 

 

1.6 Ruang Lingkup Penelitian 

1)  Kawasan Penelitian 

Penelitian yang akan dilakukan, yaitu  penelitian yang berhubungan 

dengan interior, keadaan sekitar Hotel Resor Golden, potensi-potensi wisata 

yang berada di daerah sekitar terutama Pantai Losari, kebudayaan yang akan 

diangkat; yaitu kebudayaan Toraja yang akan berguna untuk diterapkan pada 

perencaanaan interior Hotel Resor Golden di Pantai Losari. 

2)  Batasan Penelitian 

Batasan penelitian berupa interior Hotel Resor Golden di Pantai Losari, 

berupa masalah desain serta pemecahan-pemecahan pada ruangan-ruangan 

yang dapat mewakilkan kebudayaan Toraja, yaitu: 

a) Zona Publik, yaitu berupa lobby area 

b) Zona Private, yaitu berupa bedroom dan cottage 
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1.7 Metode dan Prosedur Penelitian 

Metode kualitatif adalah metode yang akan digunakan dalam Perencanaan 

Interior Hotel Resor Golden di Pantai Losari. Adapun metode kualitatif dibagi 

menjadi 2, yaitu: 

1) Pengumpulan Data Primer 

Dalam pengumpulan data primer, hal-hal yang akan dilakukan yaitu 

berupa, survey langsung terhadap tempat yang akan dirancang; yaitu Hotel 

Resor Golden, melihat serta merasakan kondisi alam serta obyek-obyek 

wisata yang berada disekitar lokasi hotel resort; yaitu Pantai Losari, 

mempelajari keadaan lingkungan sekitar hotel, menanyakan secara langsung 

kepada pihak-pihak yang terkait; yaitu pihak hotel terhadap kebutuhan serta 

berbagai macam permasalahan yang timbul. 

 

2) Pengumpulan Data Sekunder 

Pengumpulan data sekunder dilakukan dengan pengumpulan buku-buku 

referensi, studi literatur, serta melalui internet mengenai hal-hal yang 

berkaitan dengan perencanaan interior hotel resor dan kebudayaan Toraja. 

Seluruh data-data yang terkumpul akan dijadikan acuan untuk 

melakukan perencanaan interior Hotel Resor Golden di Pantai Losari. 

 

1.8 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan terdiri dari enam bab. Bab I, yaitu berupa 

Pendahuluan yang berisi Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan, dan Maksud 
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penelitian, Kontribusi Penelitian, Ruang Lingkup Penelitian, Metode Penelitian, 

Tinjuan Pustaka, serta Sistematika Penulisan laporan perencanaan interior hotel 

resor yang akan dibuat. 

 Bab II, yaitu berupa Tinjauan Umum mengenai sejarah dan perkembangan 

perhotelan, karakteristik dan fungsi hotel resor, serta pengelompokkan klasifikasi 

hotel resor. 

 Bab III, yaitu berupa Tinjauan Khusus mengenai hotel yang akan dibuat. 

Pada bab ini akan dibahas mengenai Budaya Toraja, serta hal-hal yang 

berhubungan dengan Toraja. Selain itu, dlam bab ini juga akan dimasukkan 

tentang hasil survey Hotel Resor Golden di Pantai Losari. 

 Bab IV, yaitu berupa pengolahan terhadap data-data yang telah diperoleh 

serta melakukan perbandingan terhadap teori-teori yang ada. 

 Bab V, yaitu melakukan pemecahan masalah terhadap analisa-analisa yang 

telah dilakukan di bab IV. Pemecahan masalah, yaitu berupa konsep desain  yang 

akan dijadikan perencanaan interior Hotel Resor Golden di Pantai Losari (warna, 

bentuk, citra ruang, material, psikologis, pencahayaan, estetika, dll.) 

 Bab VI, yaitu berupa kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan serta 

kesimpulan dari proses perancangan interior Hotel Resor Golden di Pantai Losari. 
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1.9 Kerangka Pemikiran 

 

 

                Tabel 1.1 Skema Pemikiran 

                  

 

 


