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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Perancangan Interior Hotel 

Jumlah pengguna hotel khususnya di Jakarta terbilang cukup banyak 

dibanding provinsi lain yang ada di Indonesia. Berdasarkan data Kementrian 

Pariwisata, dari bulan Januari hingga September 2018 tercatat bahwa DKI Jakarta 

merupakan provinsi dengan Tingkat Penghuni Kamar (TPK) Hotel Bintang 

terbanyak nomor dua sebesar 65,48% setelah Bali (Kementrian Pariwisata Tingkat 

Penghuni Kamar Hotel Bintang, 2018). Hal ini karena DKI Jakarta adalah Ibu 

kota Indonesia yang merupakan pusat kota bisnis serta industri di Indonesia. 

Jakarta menjadi tempat yang mampu menampung segala aktivitas bisnis dan gaya 

hidup yang ada di dalamnya. Berkembangnya potensi-potensi bisnis serta 

perekonomian di Indonesia sangat memengaruhi perkembangan kedatangan 

wisatawan ke kota Jakarta.   

Seiring dengan berkembangnya bisnis di Jakarta, maka diperlukan fasilitas 

pendukung dan fasilitas pelayanan untuk mengakomodasi para pebisnis yang 

tentu saja memiliki kebutuhan yang berbeda-beda. Hotel merupakan fasilitas dan 

akomodasi bagi para pebisnis untuk tinggal sementara di luar kota. Jenis hotel 

sendiri berbeda-beda yang diklasifikasikan dalam bintang satu sampai dengan 
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bintang lima. Semakin tinggi klasifikasi bintang hotel tersebut, semakin banyak 

pula pelayanan dan fasilitas yang diberikan di hotel tersebut.  

Menurut Badan Pusat Statistik Jakarta, dari tahun 2015 sampai 2017, 

diketahui bahwa minat wisatawan untuk menginap di hotel bintang empat lebih 

banyak dibanding hotel bintang lain (satu, dua, tiga dan lima). Pada bulan 

September 2017, hotel bintang empat memperoleh minat sebesar 69,5% dan 

diikuti oleh hotel bintang tiga dengan perolehan 67,8% (Tingkat Penghunian 

Kamar Hotel Berbintang dan Klasifikasi Hotel di Provinsi DKI Jakarta, 2017). 

Hotel bintang empat memiliki peminat yang lebih tinggi dibanding hotel bintang 

lainnya, khususnya di Jakarta. 

Mayoritas pengunjung yang datang adalah untuk bisnis dan liburan. Oleh 

karena itu di Hotel Park Regis Arion Kemang menyediakan ruang-ruang untuk 

rapat dan konferensi yang dapat disewa oleh perusahaan atau kantor tertentu. 

Selain itu di Hotel Park Regis Arion juga memiliki restauran yang juga sering 

dimanfaatkan para pebisnis untuk makan siang sambil berbicara bisnis. Namun 

bukan hanya bisnis, pada akhir pekan pengunjung Hotel Park Regis Arion 

Kemang juga bertujuan untuk berlibur bersama keluarga.    

Jika membandingkan standarisasi kamar hotel bintang empat dengan kamar-

kamar di Hotel Park Regis Arion Kemang, dapat dilihat bahwa di Hotel Park 

Regis Arion Kemang sudah sesuai dengan standar. Kamar yang paling murah 

sudah memberikan desain dan fasilitas yang baik dengan harga yang sesuai 

dengan harga standar dari hotel bintang empat. 
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Namun banyaknya hotel berbintang yang ada di kawasan Kemang serta 

beberapa hotel yang baru selesai, dibangun dengan menggunakan berbagai tema 

pada interiornya. Hal tersebut membuat Hotel Park Regis Arion menjadi tersaingi 

sebagai hotel bisnis. Hotel Park Regis Arion mencoba untuk meningkatkan 

pengunjung yang menginap walaupun banyaknya hotel-hotel yang juga 

menargetkan pebisnis menjadi sasaran pengunjung, mengingat juga Kemang 

merupakan kawasan yang menjanjikan bagi wisatawan dan pebisnis.  

Berkembangnya desain interior hotel yang semakin kreatif dengan 

menggunakan tema guna menarik pengunjung menjadi salah satu alasan penulis. 

Selain itu klien juga meminta untuk menghadirkan suatu daya tarik pada interior 

Hotel Park Regis Arion Kemang untuk desain yang baru. Sehingga penulis 

menghadirkan tema Betawi pada interior Park Regis Arion Kemang. 

Masyarakat Betawi merupakan penduduk asli kota Jakarta. Namun lahirnya 

Betawi akibat percampuran dari berbagai kebudayaan dan etnis, seperti Jawa, 

Melayu, Tionghoa, Portugis, Belanda, India dan Arab. Sehingga tidak heran 

dalam arsitektur Betawi terlihat gaya kolonial, Tionghoa, Arab dan Jawa, begitu 

juga dengan keseniannya. Dari masyarakat Betawi dapat dilihat bahwa nilai 

kebaikan Betawi yang terbuka dan toleran dalam menerima keberagaman serta 

perbedaan dapat menjadi semangat yang dapat dihadirkan kembali ke dalam 

interior Hotel Park Regis Arion Kemang.  

Untuk menghadirkan budaya Betawi dalam Hotel Park Regis Arion 

membutuhkan pertimbangan yang matang, mengingat kekayaan Betawi tidak 

mudah untuk diterapkan di dalam hotel bisnis berbintang empat yang berlokasi di 
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Kemang. Oleh karena itu, penulis mencoba untuk mendekatinya dengan cara 

memahami simbol-simbol betawi dan memaknainya sebagai semangat yang 

kembali dihadirkan dalam Hotel Park Regis Arion. Secara umum simbol-simbol 

betawi didekati sebagai simbol Budaya di mana penulis memanfaatkan 

antropologi simbolik sebagai jalan masuknya.  

 

1.2 Rumusan Masalah 

Bagaimana mengangkat Hotel Park Regis Arion menjadi hotel yang 

diminati oleh masyarakat melalui tampilan yang khusus dan melekat pada nilai-

nilai budaya lokal (Betawi) ? 

1.3 Tujuan Perancangan Interior 

a. Merancang interior hotel dengan memasukkan identitas budaya Betawi 

dan menjadikan itu sebuah keunikan serta nilai lebih dari hotel Park 

Regis Arion Kemang. 

b. Memberikan pengalaman yang berbeda dari hotel lain melalui tampilan 

desain pada interior hotelnya melalui pendekatan antropologi simbolik 

budaya Betawi. 

  



 

5 

 

1.4  Kontribusi Perancangan Interior 

Pentingnya perancangan interior ini agar dapat berguna bagi: 

A. Kontribusi Praktis 

a. Hasil desain ini dapat dijadikan sebagai masukkan dan referensi bagi 

pihak Hotel Park Regis Arion Kemang jika ingin re-design interior 

hotel.  

b. Hasil penelitian ini juga dapat dijadikan sebagai masukkan guna 

meningkatkan pengunjung Hotel kedepannya. 

B. Kontribusi Teoritis 

Kontribusi ini diharapkan dapat membantu mahasiswa UPH 

memberikan referensi ide-ide baru untuk mengembangkan sekaligus 

mempelajari desain hotel bintang empat berbasis hotel bisnis dengan 

fasilitas dan layanan yang dibutuhkan. serta dinikmati oleh para 

pengunjung hotel/wisatawan dan juga diterapkan dengan 

pengaplikasian lain pada setiap unsur/elemen yang unik dan khas agar 

dapat dinikmati dan dirasakan baik pengguna maupun pengelola Hotel. 

 

1.5 Batasan Perancangan Interior 

Langgam budaya Betawi untuk mendesain interior sebuah hotel, maka 

rumah tinggal menjadi padanannya serta melalui pendekatan antropologi simbolik 

sebagai cara untuk memahami simbol-simbol dan makna-makna Betawi. Area 

teras dapat diibaratkan sebagai sebuah lobby hotel yang menjadi area publik dan 
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utama dari hotel itu sendiri. Area kafe sendiri juga dapat diibaratkan sebagai 

tempat orang Betawi duduk santai dan ditemani minuman dan obrolan bersama 

rekan. Area ballroom menjadi tempat perjamuan atau acara orang Betawi. 

Restauran yang berada di lantai mezzanine juga dapat diibaratkan sebagai area 

makan orang Betawi, karena berada di area yang tidak semua tamu bisa masuk 

dan memerlukan ijin dari pemilik rumah. Untuk kamar menggunakan jenis kamar 

yang masuk dalam klasifikasi suite dalam bintang empat. 

1.6 Teknik Pengumpulan Data 

A. Pengumpulan Data Primer 

Pengumpulan data primer merupakan data yang dikumpulkan secara 

langsung. Terdapat tiga teknik pengumpulan data: 

a) Observasi 

Observasi yang dilakukan adalah observasi dan ikut langsung 

merasakan menginap di Hotel Park Regis Arion Kemang sambil 

membuat catatan mengenai aktivitas perilaku, kebiasaan 

pengunjung, tata letak bangunan, kekurangan dan kelebihan interior 

hotelnya, melakukan pengamatan di sekitar wilayah Kemang.  

Untuk studi preseden di Perkampungan Betawi Setu Babakan, 

melakukan observasi dengan berkeliling di perkampungan, melihat 

aktivitas masyarakat asli Betawi dan rumahnya.  
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b) Wawancara 

Wawancara dilakukan langsung pada pihak Hotel Park Regis Arion 

Kemang dengan membuat pertanyaan singkat saat berkeliling ke 

seluruh lantai Hotel Park Regis Arion Kemang.  

Wawancara juga dilakukan saat studi preseden ke Perkampungan 

Setu Babakan dengan tiga penduduk perkampungan tersebut. 

c) Dokumentasi 

Dokumentasi berupa foto, voice note, dan video dapat membantu 

untuk memvisualkan apa yang ada di lapangan. Kemudian juga 

dapat digunakan sebagai referensi dokumentasi pribadi dalam 

menulis laporan ini. 

B. Pengumpulan Data Sekunder 

Pengumpulan data sekunder merupakan pengumpulan data – data dari 

sumber yang sudah ada yaitu buku – buku referensi, studi literatur, 

internet dan data dari instansi yang terkait. 

 

1.7 Pendekatan Perancangan Interior 

Penulis melakukan field research ke Kampung Betawi Setu Babakan. 

Melalui teori antropologi simbolik yang digunakan untuk membantu penulis 

dalam memahami simbol-simbol Betawi dan memaknainya sebagai semangat 

yang kembali yang akan dihadirkan dalam Hotel Park Regis Arion Kemang.  
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1.8 Kerangka Penulisan 

Penulisan ini disusun dengan menggunakan kerangka penulisan yang dapat 

diuraikan sebagai berikut: 

BAB I  PENDAHULUAN 

Bab ini membahas tentang latar belakang perancangan interior, rumusan masalah 

interior, tujuan dari perancangan interior, kontribusi perancangan interior, batasan 

perancangan interior, teknik pengumpulan data, pendekatan yang digunakan untuk 

perancangan interior Hotel Park Regis Arion Kemang, kerangka penulisan serta 

alur perancangan interior. 

BAB II KAJIAN LITERATUR 

Pada bab ini berisi teori yang digunakan pada perancangan interior Hotel Park 

Regis Arion Kemang dan mencangkup pendekatan desain: teori antropologi 

simbolik, pengenalan terhadap Betawi dan jenis-jenis rumah tinggal Betawi dan 

teori capstone. 

BAB III DATA 

Pada bab ini berisi tentang data-data dan profil Hotel Park Regis Arion Kemang, 

Studi preseden ke Perkampungan Betawi Setu Babakan dan proses dan hasil 

perancangan ulang Hotel Park Regis Arion Kemang. 

BAB IV ANALISIS 

Pada bab empat ini berisi tentang analisis hasil perancangan Hotel Park Regis 

Arion Kemang yang mempertemukan konsep, teori pada bab dua dan capstone. 
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BAB V PENUTUP 

Pada bab ini merupakan kesimpulan untuk menjawab rumusan masalah dan 

refleksi berdasarkan desain yang dibuat. 

1.9 Alur Perancangan Interior 
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1.10 Kerangka Penyelesaian Masalah 

 

 

Bagan 1.2 Kerangka Penyelesaian Masalah 


