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BAB I 

PENDAHULUAN 

	  

1.1 Latar belakang perancangan interior  

Beragam budaya, tradisi dan suku bangsa terdapat di Indonesia. Setiap 

daerah di Indonesia memiliki ciri khasnya dari kebudayaan masing-masing. 

Dengan adanya perbedaan kebudayaan dalam setiap daerah di Indonesia membuat  

masyarakat lokal berlomba-lomba untuk mengenalkan kebudayaan mereka 

kepada masyarakat baik dalam daerah maupun luar daerah.  

Salah satu kebudayaan di Pekanbaru adalah adanya perpaduan kebudayaan 

Melayu dan Tionghua. Terdapat beberapa penerapan kebudayaan Melayu, salah 

satunya terhadap arsitektur tradisional Melayu yang pada bangunan melayu 

terdapat beberapa komponen yang di dalamnya terdapat ornamen. Motif dasar 

dari ornamen arsitektur tradisional Melayu adalah bersumber dari alam, yang 

terdiri dari flora, fauna dan motif hewan yang berkaitan dengan mitos atau 

kepercayaan masyarakat setempat. Kebudayaan Tionghoa pada bidang arsitektur 

seperti kepercayaan pada fengsui dan penggunaan warna yang khas.  

Pekan baru terkenal dengan sektor perdagangan dan jasa di mana 

banyaknya pengusaha yang datang untuk berdagang. Dengan adanya peningkatan 

masyarakat luar daerah yang masuk ke kota Pekanbaru membuat banyak 

pengusaha melihat kesempatan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat dalam 

bidang jasa penginapan. Adanya terobosan-terobosan baru dalam membangun 
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jasa penginapan yaitu salah satunya dengan membangun penginapan yang 

menonjolkan kebudayaan dari kota daerah tersebut. 

Dengan adanya perancangan interior hotel boutique, ciri dan identitas dari 

masing-masing daerah dapat ditunjukan sebagai identitas dari daerah Pekan baru 

yang semakin lama ditinggalkan. Kebudayaan merupakan hal yang wajib 

dilestarikan karena di jaman modern ini di mana masyarakat lokal maupun luar 

daerah yang semakin tidak peduli akan budaya lokal mereka masing-masing 

sehingga identitas daerah semakin pudar. 

 

1.2 Rumusan masalah perancangan interior 

1. Bagaimana menciptakan interior hotel Citismart yang mencerminkan 

kebudayaan Kota Pekanbaru yang merupakan percampuran Budaya Melayu 

dan Budaya Tionghoa? 

2.    Bagaimana penerapan Etika Desain Utilitarianisme dan Etika Profesi pada 

hasil perancangan interior Hotel Citismart yang ditentukan oleh desainer? 

 

1.3 Tujuan perancangan interior 

1. Agar identitas kebudayan kota Pekan Baru tidak dilupakan oleh masyarakat  

modern.  
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1.4 Kontribusi perancangan interior 

1. Kontribusi Praktis  

Dengan adanya perancangan interior Hotel Citismart diharapkan dapat 

membuat pengunjung merasakan suasana hotel berbeda dengan hotel-hotel 

lainnya dan menonjolkan konsep hotel agar lebih terlihat.  

2. Kontribusi Teoritis  

Dengan dibuatnya perancangan interior Hotel Citismart ini diharapkan dapat 

membantu sebagai data referensi mahasiswa-mahasiswi Universitas Pelita 

Harapan terkait dengan perancangan interior hotel boutique di Pekanbaru.  

 

1.5 Batasan perancangan interior  

 Dalam melakukan perancangan interior Hotel Citismart ini terdapatnya 

beberapa batasan-batasan didalamnya. Batasan-batasan yang terkait dalam 

perancangan interior adalah lokasi perancangan interior dan narasumber dari 

perancangan interior tersebut. 

 Lokasi yang terkait dalam perancangan interior adalah adanya pemilihan 

beberapa ruang khusus dalam hotel. Beberapa ruang khusus yang terkait dalam 

perancangan interior Hotel Citismart di Pekanbaru adalah area lobby hotel, jenis-

jenis kamar yang terdapat di Hotel Citismart (standard room, superior room, dan 

deluxe suite) dan juga restoran yang merupakan salah satu fasilitas dari hotel 

tersebut.  
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 Narasumber yang terkait dalam perancangan interior Hotel Citismart ini 

adalah pemilik hotel, beberapa karyawan pekerja di Hotel Citismart dan beberapa 

pengunjung yang datang untuk menginap di Hotel Citismart di Pekanbaru.  

 

1.6 Teknik pengumpulan data  

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah  

1. Observasi  

Teknik pengumpulan data melalui observasi yaitu dengan dilakukannya 

observasi secara langsung di Hotel Citismart. Teknik observasi sendiri adalah 

metode pengumpulan data dengan mengamati secara langsung di lapangan. 

Mengamati tidak hanya dengan melihat tetapi juga dengan mengukur, 

menghitung, merekam alur aktivitas yang terjadi dan mencatat kejadian-kejadian 

yang ada. Objek-objek dalam metode observasi adalah partisipan yang 

menyangkut atau terlibat dalam kegiatan yang di observasi dan hubungan 

partisipan tersebut dengan kegiatan. Bentuk observasi yang digunakan 

berdasarkan keterlibatan penelitinya adalah observasi biasa di mana peneliti hanya 

melakukan observasi dan tidak terlibat dengan objek penelitiannya. 

2. Wawancara  

Teknik pengumpulan data melalui wawancara terdapat dua yaitu wawancara 

terbuka dan wawancara terstruktur. Wawancara terbuka adalah wawancara yang 

dilakukan dengan tidak merahasiakan informasi mengenai narasumbernya dan 

juga memiliki pertanyaan-pertanyaan yang tidak terbatas atau tidak terikat 

jawabannya di mana wawancara dapat meminta narasumber untuk memberikan 
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penjelasan lengkap mengenai suatu hal. Wawancara terstruktur adalah teknik 

wawancara di mana pewawancara sudah menyiapkan daftar pertanyaan sehingga 

proses wawancara dapat terarah dengan baik. Dari dua jenis wawancara tersebut 

akan dilakukan beberapa wawancara dengan pemilik hotel, beberapa karyawan 

pekerja Hotel Citismart di Pekanbaru dan juga beberapa pengunjung yang datang 

untuk menginap di Hotel Citismart. Setelah hasil perancangan desain interior 

Hotel Citismart selesai, hasil perancangan akan ditanya balik ke responden apakah 

sesuai dengan rumusan masalah. Responden yang ditanya merupakan pemilik 

hotel, mahasiswa, wanita dan pria dengan umur berkisar 40-50 tahun. Tujuan 

dengan mewawancarai responden tersebut karena sesuai dengan target pasar yang 

ingin dicapai. 

 

1.7	   Pendekatan perancangan 

Pada perancangan interior di Hotel Citismart ini, menggunakan tematik 

sebagai pendekatan dalam interior hotel. Pendekatan tematik pada interior hotel 

ini lebih menunjukan kebudayaan Pekanbaru sendiri di mana adanya perpaduan 

antara Kebudayaan Melayu dan Kebudayaan Tionghoa. 

 

1.8 Sistematika Penulisan  

Bab satu ialah pendahuluan yang berisi latar belakang proyek, rumusan 

masalah perancangan interior, tujuan perancangan interior, kontribusi 

perancangan interior, batasan perancangan interior, teknik pengumpulan data, 
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pendekatan yang digunakan dalam perancangan interior, alur perancangan 

interior. 

Bab dua ialah tinjauan literatur yang berisi tentang teori-teori hotel, 

manual plan hotel. 

Bab tiga ialah data interview klien dan informasi yang terkait dengan 

Citismart Hotel seperti hasil observasi, hasil wawancara, ukuran luas bangunan 

hotel ataupun data eksisting hotel, visi misi hotel, fasilitas. Terdapat juga data 

analisis yang berisi tentang hasil pengolahan data yang berasal dari wawancara 

dengan klien dan konsep perancangan interior, implementasi desain dari konsep 

desain ke dalam Hotel Citismart yang bertujuan untuk menjawab rumusan 

masalah perancangan dan tujuan perancangan interior dilakukan. 

Bab empat ialah hasil pertanyaan dari responden tentang hasil akhir 

perancangan yang diimplementasikan kedalam interior Hotel Citismart dan hasil 

analisis perancangan interior Hotel Citismart. 

Bab lima ialah penutup yang berisi tentang kesimpulan dan saran hasil 

kesimpulan dari desain yang sudah terimplementasi ke dalam interior Hotel 

Citismart dan melihat apakah desain yang sudah diimplementasikan sudah cukup 

menjawab permasalahan dari perancangan interior Hotel Citismart. 
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1.9 Alur Perancangan Interior  

 

 

 

 

    

 

	  
	  

	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  

Perancangan 
interior Citismart 

Hotel di Pekanbaru  

Melakukan studi 
literatur terkait 
dengan hotel.  

	  

-‐ Definisi hotel 
boutique 

-‐ Manual plan 
hotel. 

-‐ Klasifikasi hotel 
boutique dan 
fasilitas yang 
terkait. 

-‐ Budaya-budaya 
kota Pekanbaru. 

-‐ Teori etika 
desain (Etika 
Utilitarianisme & 
Etika Profesi) 

Melakukan site visit 
ke Hotel CitiSmart 
di Pekanbaru.  

Melakukan studi 
precedent dengan 
hotel boutique. 
(observasi dan 
dokumentasi ) 

1. Mengukur site 
mikro 

2. Wawancara Staff, 
Pemilik hotel dan 
pengunjung yang 
datang menginap  

Menemukan rumusan 
masalah yang terkait 
dengan Hotel 
Citismart 

  

Ideation terkait dengan 
permasalahan-
permasalahan Hotel 
Citismart  

1.  Brainstorming 
terkait dengan 
permasalahan 
hotel  

2.  Muncul konsep 
konsep 

Konsep-konsep Interior Perancangan Hotel 
Citismart  

1. Perancangan Interior Studi 
2. Gambar kerja terkait dengan konsep 

baru Hotel CitiSmart 
3. White model 
4. Perspektif  
5. Moodboard dan Color scheme	  

Diagram 1.1 Kerangka Penelitian 
Sumber : Leonny Soetrisno (2019) 

 


