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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1  Topik Penelitian 

“KONSTRUKSI GAGASAN DESAIN INTERIOR SEBAGAI RESPON 

TERHADAP BRAND PROYEK HOSPITALITY OLEH DOMISILIUM STUDIO”. 

 

1.2  Latar Belakang 

Industri hospitality merupakan salah satu industri yang besar dan terus 

mengalami perkembangan di Asia Tenggara, salah satunya di Indonesia. Menurut 

data World Travel and Tourism Council (WTCC) bahwa industri travel & tourism 

yang mana berkaitan erat dengan hospitality menyumbang 6% dari GDP Indonesia 

dan mengalami peningkatan 7.8% pada tahun 2018. Industri travel & tourism juga 

menduduki peringkat ketiga dalam daftar pasar terbesar secara global. Terdapat 

keselarasan antara industri hospitality dan tourism yang terletak pada bagaimana 

keduanya bergerak secara beriringan dalam dinamika yang serupa. Keselarasan 

dapat dilihat dari bagaimana keduanya tidak hanya memberikan produk namun 

pelayanan (service) kepada konsumen. 

Dari angka pertumbuhan industri hospitality dan tourism di Indonesia yang 

terus meningkat, dapat disimpulkan bahwa permintaan (demand) masyarakat 

sebagai konsumen di bidang ini terus meningkat. Atas demand yang meningkat 

tersebut maka potensi lahan bisnis di bidang ini begitu besar. Industri yang begitu 

progresif mendorong pelakunya untuk berperilaku kompetitif pula. 
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Salah satu contoh bisnis di industri hospitality adalah restoran (Walker, 2017). 

Bisnis restoran merupakan salah satu jenis bisnis yang memiliki banyak peminat. 

Berbagai jenis usaha start-up di bidang kuliner ini berlomba-lomba berinovasi agar 

tidak tenggelam di dalam arus kompetisi. Namun ditengah arus kompetisi yang 

sama, beberapa pihak lebih tertarik dengan brand-brand restoran yang sudah ada. 

Brand menurut Godin (2009): 

“A brand is the set of expectations, memories, stories and relationships that, taken together, 

account for a consumer’s decision to choose one product or service over another” 

 

Ketertarikan itu didasari atas berbagai kemudahan yang tersedia bagi pihak terkait, 

salah satunya adalah bagaimana brand-brand tersebut telah memiliki identitas 

(brand identity) yang telah tetap, telah teruji di pasaran, juga telah dikenal oleh 

masyarakat. Berangkat dari fenomena tersebut kemudian muncullah sebuah jenis 

bisnis yang berbentuk ‘franchise’.  

Franchise merupakan sebuah kesempatan bisnis untuk mengadopsi secara 

legal sebuah identitas brand yang sudah ada guna pembukaan cabang di area atau 

lokasi yang berbeda. Proses franchise terdiri dari penggunaan strategi pemasaran, 

penjualan produk yang sama, hingga pengadaptasian identitas brand. Semua 

kegiatan produksi, distribusi, dan trademark brand akan diarahkan oleh brand 

induk. Bisnis restoran yang paling marak menggunakan sistem franchise ini adalah 

restoran cepat saji seperti McDonald’s, Wendy’s, Burger King, dan sejenisnya. 

Sistem franchise memungkinkan restoran-restoran cepat saji ini menyebar tidak 

hanya di negara tertentu namun juga ke benua-benua lainnya. Salah satu brand 

restoran cepat saji terkemuka di Amerika Serikat yang baru menyalurkan franchise 

pertamanya di Indonesia adalah restoran Denny’s. 
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Restoran Denny’s merupakan restoran franchise yang dibangun pada tahun 

1953 di California, America Serikat. Citra brand yang menjadi pusat dari identitas 

Denny’s adalah konsep diner. Diner diartikan oleh Cambridge English Dictionary 

sebagai “…a small informal and inexpensive restaurant…”. Hal ini sealur dengan 

karakteristik brand Denny’s yang kasual dan ramah. Pada tahun 2019 Denny’s 

resmi membuka cabang pertamanya di Indonesia, tepatnya kota Jakarta yang 

berlokasi di mall Kota Kasablanka. Industri hospitality Indonesia yang progresif 

memacu brand Denny’s Indonesia untuk menyusun strategi agar tidak redup 

diantara brand-brand lainnya. Pada tahap ini, Domisilium Studio turut mengambil 

peranan. 

Domisilium Studio (selanjutnya akan disebut sebagai DS) merupakan 

konsultan arsitek dan desain interior yang berbasis di Jakarta sejak tahun 2010. 

Perusahaan ini didirikan oleh dua desainer yaitu Santi Alaysius (selanjutnya akan 

disebut sebagai SA) dan Hamphrey Tedja (selanjutnya akan disebut sebagai HT). 

Bentangan proyek yang dikerjakan oleh DS dimulai dari jenis proyek residential 

hingga proyek hospitality. Namun yang melambungkan DS di sektor desain interior 

Indonesia adalah proyek-proyek hospitality-nya. Kepiawaian DS di bidang desain 

interior hospitality terbukti dari berbagai penghargaan yang sudah diraih. Beberapa 

contoh proyek hospitality yang telah dikerjakan DS adalah restoran Gormeteria, 

restoran Kayu Kayu, Hotel Kosenda, otel Marriott Yogyakarta, Hotel Artotel 

Yogyakarta, dan sebagainya. 

Menurut Li dan Bernoff (2011) salah satu unsur penting dalam sebuah 

brand adalah brand experience, yaitu berkaitan dengan pengalaman konsumen 
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akan brand tersebut. Peranan DS terletak pada lingkup pembentukan brand 

experience oleh Denny’s Indonesia, dimana salah satu bentuk pengalaman brand 

disalurkan melalui desain interior restoran. Menurut SA, desain interior ruang pada 

bisnis industri hospitality sangatlah penting. Desainer memiliki tugas untuk 

menerjemahkan identitas brand perusahaan ke dalam bentuk ruang. Tujuan utama 

dalam implementasi identitas brand ke dalam ruang adalah agar konsumen mampu 

memahami identitas perusahaan melalui desain interior dan merasakan secara 

langsung pengalaman yang ditawarkan oleh brand. Tidak hanya konsumen, namun 

desain ruang juga harus memiliki dampak positif bagi klien sebagai pelaku bisnis. 

Fungsi dan operasi ruang yang terdesain harus mudah digunakan dan 

menyenangkan untuk dimasuki oleh pengguna ruang (user). 

Berlandaskan latar belakang tersebut, penelitian akan berfokus pada proses 

pengkonstruksian gagasan desain interior sebagai respon terhadap brand proyek 

hospitality oleh DS dengan menggunakan studi kasus proyek hospitality restoran 

Denny’s Indonesia. 

 

1.3  Permasalahan 

 Permasalahan yang akan diangkat adalah: (a) Bagaimana strategi desainer 

dalam pembentukan gagasan desain interior proyek hospitality yang merespon 

kebutuhan brand? (b) Apa saja unsur-unsur yang membentuk gagasan desain 

interior proyek hospitality yang merespon kebutuhan brand tersebut?  

 



 

5 

 

1.4  Tujuan 

 Mengacu kepada permasalahan yang telah disampaikan sebelumnya, tujuan 

dari penelitian ini adalah untuk memahami bahwa dibalik proses panjang 

pembentuk gagasan desain interior yang tampak abstrak terdapat suatu pemikiran 

kreatif terstruktur yang dipraktikkan oleh para desainer baik secara sadar maupun 

tidak sadar. Gagasan desain merupakan solusi dari masalah desain, sehingga faktor-

faktor pembentuk gagasan perlu dipahami dalam pola yang lebih sistematis.  

 

1.5  Tinjauan Pustaka 

 Berikut beberapa literatur yang peneliti gunakan sebagai referensi dalam 

penulisan: 

(1) Designing Brand Experience 

Robin Landa selaku penulis buku ini menuliskan panduan selangkah 

demi selangkah dalam proses branding. Tujuan yang ingin dicapai 

adalah untuk menghasilkan ide serta menciptakan brand yang 

memberikan kesan terhadap konsumen. Selain mengupas tahap-tahap 

branding, terdapat pula studi kasus dari firma branding ternama 

sebagai preseden. Melalui studi kasus, Robin Landa menjelaskan 

bagaimana teori-teori yang tertulis diaplikasikan di dalam kasus-kasus 

nyata tersebut. 
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(2) The Brand Mapping Strategy: Design, Build, and Accelerate Your 

Brand 

Karen Leland di dalam bukunya ini mengupas langkah-langkah dalam 

pembentukan sebuah brand. Tidak hanya proses pembentukan namun 

juga Leland secara struktur menjabarkan lebih jelas apa saja faktor-

faktor eksternal yang dapat menjadi dasaran pembentukan brand. 

Selain itu, Leland juga memberikan arahan-arahan untuk mengkaji 

brand dari setiap sudut agar dapat mempertahankan sustainability dari 

brand yang sudah dibentuk. 

(3) How Designer Think (Fourth Edition) 

Bryan Lawson selalu memiliki target untuk terus mengembangkan 

buku-buku yang beliau tulis. Penelitian mengenai pemikiran kreatif 

desainer ini sudah berjalan selama 40 tahun dan masih terus 

berprogresif. Hal ini menunjukkan bahwa desain bersifat relative dan 

memiliki kemungkinan untuk terus berkembang. Lawson 

memfokuskan penelitiannya pada design thinking serta pemetaan 

secara lengkap mengenai spektrum-spektrum terkait.  

(4) Introduction to Hospitality 

(1) Buku karangan John R. Walker ini merupakan buku pedoman bagi 

praktisi maupun mahasiswa yang menekuni bidang industri hospitality 

sebagai karir. Buku ini membantu penulis dalam memahami luasan dari 

industri hospitality, prinsip, makna, serta prospek industri. 
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1.6  Signifikansi Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sebuah gambaran secara 

terstruktur dari strategi yang dijalankan oleh DS dalam membentuk gagasan desain 

interior proyek hospitality dan peranan brand di dalamnya. Gambaran yang 

diberikan dapat menjadi titik tolak DS untuk melakukan pengembangan strategi 

desain. 

Diharapkan pula, hasil dari penelitian ini dapat menjadi sebuah bahan untuk 

refleksi maupun evaluasi desainer-desainer terkait maupun pembaca guna 

memperdalam pemahaman struktur berpikir kreatif desainer dalam lingkup desain 

proyek hospitality yang menyangkut sebuah brand dan unsur-unsur pembentuk 

dibaliknya. 

 

1.7 Ruang Lingkup Penelitian 

1. Lingkup penelitian adalah desain interior restoran proyek hospitality 

bagi brand Denny’s Indonesia yang berlokasi di 2 tempat: Mall Kota 

Kasablanka1 dan Mall Senayan City2 sebagai studi kasus yang akan 

dianalisis. 

2. Data-data yang digunakan sebagai dasar analisis di penulisan ini sudah 

ditinjau dan diizinkan oleh principal maupun desainer yang terkait 

untuk digunakan penulis. 

 
1 Status proyek telah selesai (completed) saat tahap pengumpulan data penelitian. Peneliti tidak 

berpartisipasi dalam proses desain. 
2 Status proyek masih berjalan (on going) saat tahap pengumpulan data penelitian dan peneliti 

turut berpartisipasi dalam proses pengerjaaan hingga proyek selesai (completed). 
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3. Bentuk data yang digunakan berupa hasil wawancara dan berbagai jenis 

dokumen berkaitan dengan proyek. 

4. Data-data yang disebutkan pada nomor 3 penulis peroleh selama masa 

magang yang dijalankan selama 9 bulan, terhitung dari bulan Mei 2019 

hingga Februari 2020. 

5. Melalui data-data dan observasi yang diperoleh, penulis akan 

melakukan analisis yang didasari teori-teori yang berkaitan untuk 

mendapatkan sebuah kesimpulan yang menjawab permasalahan yang 

penulis telah jabarkan sebelumnya (lihat 1.3). 

 

1.8 Metode dan Prosedur Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Penulis melakukan program 

magang di perusahaan konsultasi arsitek dan interior desain DS selama 9 bulan. Hal 

tersebut dimaksudkan agar penulis melibatkan diri di dalam lingkungan yang akan 

diteliti dan dapat dengan mudah memperoleh data-data kebutuhan penelitan melalui 

mengobservasi, ekstraksi data, hingga interaksi secara langsung dengan subjek 

penelitian. Danim (2002) percaya bahwa penelitian kualitatif harus bersifat dinamis 

agar berhasil, salah satu caranya adalah dengan berada langsung di dalam situasi 

sosial mereka yang diteliti. Penulis memanfaatkan lingkungan secara alamiah untuk 

memahami, mengobservasi, mencatat hingga membangun hubungan dengan subjek 

guna memperkaya data. 

Salah satu teknik pengambilan data dalam penulisan metode kualitatif 

adalah studi kasus. Menurut Duff (2008) studi kasus adalah penelitian yang 
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berfokus pada suatu kasus dengan melakukan analisis mendalam dari berbagai 

sumber informasi, observasi, hingga analisis lanjut. Pernyataan tersebut didasari 

atas pernyataan (Cresswell, 1998) berikut: 

“A case study is an exploration of a case (or multiple cases) over time through detailed, 

in-depth data collection involving multiple sources of information rich in contect.” 

Penulisan ini memfokuskan penelitan pada kasus berupa desain interior proyek 

hospitality. Kasus tersebut kemudian akan dianalisis melalui pengumpulan 

informasi dan observasi dari kegiatan program magang yang penulis lakukan. 
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1.10 Sistematika Penulisan 

Penelitian berjudul “KONSTRUKSI GAGASAN DESAIN INTERIOR 

SEBAGAI RESPON TERHADAP BRAND PROYEK HOSPITALITY OLEH 

DOMISILIUM STUDIO” terdiri dari lima bab. 

Bab I membahas mengenai pendahuluan penelitian yang berisi topik yang 

diangkat, latar belakang dari topik, masalah yang muncul, tujuan dari penelitian, 

tinjauan pustaka, signifikansi penelitian, ruang lingkup penelitian, metode 

penelitian, kerangka berpikir dan sistematika penelitian 

Bab II menjelaskan teori-teori yang menjadi dasar dalam penelitian. Teori-

teori yang dipilih tidak hanya terbatas dari literatur-literatur sesuai dengan tinjauan 

pustaka pada bab I namun juga dari berbagai sumber valid lainnya. Teori-teori ini 

akan menjadi landasan dalam analisis masalah yang diangkat dalam penelitian ini, 

kemudian akan mengarah kepada kesimpulan yang mana merupakan jawaban dari 

permasalahan yang diangkat. Teori yang dipilih menjadi esensi penting dalam 

sebuah penelitian untuk mendukung dan memvalidasi pernyataan-pernyataan atas 

hasil analisis yang dilakukan penulis. 

Bab III merupakan kumpulan data-data sebagai bahan yang akan dianalisis. 

Data-data didapatkan penulis dengan izin DS, terbatas dalam lingkup proyek 

hospitality restoran Denny’s Kota Kasablanka dan restoran Denny’s Senayan City. 

Fokus pembahasan terletak pada strategi DS dalam mengonstruksikan gagasan 

desain interior proyek hospitality sebagai respon terhadap brand. 

Bab IV berisi analisis data-data penelitian yang dilandaskan dengan teori-

teori tertulis di bab II. Di bab ini akan menjawab permasalahan yang diangkat dalam 
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penelitian berupa analisis berbentuk narasi yang dibantu dengan bagan skematik 

maupun foto yang berkaitan dengan studi kasus. 

Bab V adalah kesimpulan dari hasil analisis yang penulis lakukan pada studi 

kasus, kemudian saran yang dapat penulis berikan dan refleksi dari penulis 

mengenai topik penelitian ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


