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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

 

Belakangan ini, penjualan kamar perhotelan di Bali meningkat, para 

pengunjung yang berasal dari berbagai daerah dan negara beramai-ramai 

menjadikan pulau Bali sebagai tempat untuk berlibur. Pengunjung cenderung 

memilih untuk tinggal di Hotel yang masih baru dengan berbagai fasilitas, hal ini 

menyebabkan Hotel yang berdiri sejak dulu perlahan-lahan mulai ditinggalkan. 

Penyebab utama dari permasalahan ini adalah kurangnya peremajaan pada Hotel 

yang telah berdiri sejak lama, hotel-hotel ini cenderung mempertahankan bentuk 

bangunan Bali tradisional dengan furniture yang tidak pernah diperbarui sejak awal 

mula Hotel tersebut berdiri. Peremajaan Hotel diperlukan karena Hotel yang berdiri 

sejak dahulu (sebelum tahun 2000) belum memiliki fasilitas yang lengkap dan 

canggih, sehingga pada masa sekarang mereka kalah bersaing dengan Hotel baru.  

Sebagai daerah tujuan wisata favorit, Bali terkenal dengan keindahan 

pantai, iklim tropisnya serta kekentalan budaya tradisionalnya yang masih terjaga 

sampai sekarang. Keindahan alam dan budaya ini menjadi daya tarik bali pulau Bali 

bagi wisatawan untuk berkunjung menghabiskan masa liburan mereka. Oleh karena 

itu, bisnis perhotelan juga semakin bermunculan di Bali. Para pengusaha hotel 

berlomba-lomba menunjukan kelebihan dari hotel mereka dengan cara 

menampilkan citra tradisional Bali dalam konsep bangunan dan interior guna 

menyelaraskan bangunan dengan lingkungan dan kebudayaan sekitar. 

Berdasarkan persyaratan sebuah Hotel yang dikeluarkan Direktoral Jendral 

Pariwisata dengan SK : Kep-22/U/VI/78, Grand Kumala Hotel belum termasuk 

Hotel berbintang. Sedangkan fasilitas yang dimiliki hotel bintang dua meliputi : 

Jumlah kamar standar, 20 kamar. Jumlah kamar suite, 1 kamar. Kamar mandi di 

dalam. Luas kamar standar minimal 22m2, dan luas kamar suite minimal 44m2. 

Akan tetapi luas kamar pada Grand Kumala Hotel belum mencukupi ketentuan 

hotel bintang dua. 
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1.2 Rumusan Masalah Perancangan Interior 

1) Bagaimana merancang ulang interior Grand Kumala Hotel Bali dengan 

standarisasi bintang dua menurut Direktoral Jendral Pariwisata dengan SK : 

Kep-22/U/VI/78? 

2) Bagaimana merancang ulang interior Grand Kumala Hotel Bali dengan 

melakukan peremajaan tanpa menghilangkan unsur kebudayaan sekitar? 

3) Bagaimana menerapkan prinsip etika desain ke dalam perancangan interior 

Grand Kumala Bali? 

 

1.3 Tujuan Perancangan Interior 

1) Merancang ulang interior Grand Kumala Hotel Bali dengan standarisasi 

bintang dua menurut Direktoral Jendral Pariwisata dengan SK : 

Kep22/U/VI/78. 

2) Merancang ulang interior Grand Kumala Hotel Bali dengan melakukan 

peremajaan tanpa menghilangkan unsur kebudayaan sekitar. 

3) Menerapkan prinsip etika desain ke dalam perancangan interior Grand Kumala 

Bali. 

 

1.4 Kontribusi Perancangan Interior 

1) Kontribusi Teoritis  

Hasil perancangan ini dapat digunakan untuk pengembangan perancangan 

selanjutnya di dalam Hotel maupun interior secara umum. 

2) Kontribusi Praktis 

a) Hasil perancangan ini dapat dijadikan sebagai informasi untuk 

pengembangan desain interior Grand Kumala Hotel Bali ke depannya. 

b) Hasil perancangan ini dapat dijadikan sebagai informasi untuk 

pengembangan desain interior Hotel Kumala grup lain di Bali. 
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1.5 Batasan Perancangan Interior  

Batasan pada perancangan ini berkaitan dengan fokus perancangan, subjek 

perancangan, dan area perancangan. Subjek perancangan yang digunakan di dalam 

perancangan ini terdiri dari pengguna dan staff. Pengguna adalah pengunjung yang 

datang ke Grand Kumala Hotel Bali. Staff adalah para pekerja yang bekerja dan 

melakukan aktivitas sehari-hari di Grand Kumala Bali Hotel. 

 

1.6 Teknik Pengumpulan Data 

1. Observasi (Observation)  

Melakukan pengamatan langsung terhadap kondisi Grand Kumala Bali Hotel, 

mulai dari site, tata letak ruang dan furniture, serta cara kerja di lingkungan 

tersebut. 

2. Wawancara (Interview) 

Melakukan wawancara dengan pihak yang dapat memberikan informasi guna 

mendukung penelitian.  

3. Angket (Kuesioner) 

Melakukan pembagian angket (kuisioner) kepada pihak pengunjung dan pihak 

Grand Kumala Bali Hotel untuk mendapatkan data yang lebih efisien. 

 

1.7 Metode perancangan Interior 

Pertama, melakukan studi Literatur terkait dengan Hotel yaitu, 

Mendefinisikam hotel resort, membahas menegnai manual plan hotel, 

mengklasifikasikan hotel resort, dan membahas tentang kebudayaan Bali. 

Kedua, melakukan site visit ke Grand Kumala Hotel di Bali lalu melakukan 

pengukuran site mikro dan mewawancarai pekerja. 

Ketiga, melakukan studi precedent hotel resort dengan mengobservasi hotel 

resort Padma Bandung dan mendokumentasikan hasil observasi. 

Keempat, menemukan rumusan masalah yang terkait dengan Grand Kumala 

Bali. Pertama memikirkan ideation terkait permasalahan-permasalahan Grand 

Kumala Bali melalui brainstorming terkait dengan permasalahan hotel hingga 

menemukan konsep. 
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Kelima, muncul konsep-konsep perancangan interior Grand Kumala Bali 

mulai dari studi perancangan interior, gambar kerja terkait dengan konsep baru 

Grand Kumala Bali, membuat white model, perspektif, moodboard dan color 

scheme. 

 

1.8 Alur Perancangan Interior 

Gambar 1.8.1 Kerangka berpikir 
Sumber: Proses desain oleh Luvina (2019) 

 

 

1.9 Sistematika Penulisan 

Untuk mempermudah pembahasan, maka peneliti membuat sistematika 

penulisan. Sistematika tersebut diharapkan dapat memudahkan dalam membahas 

penelitian ini. Adapun sistematika pembahasanya adalah sebagai berikut:  

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, 

tujuan perancangan interior, kontribusi perancangan interior, batasan perancangan 
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interior, teknik pengumpulan data, pendekatan perancangan interior, alur 

perancangan interior, sistematika pembahasan, daftar refrensi dan lampiran. 

BAB II LANDASAN TEORI 

Bab ini menguraikan tentang tinjauan umum dan khusus. Tinjauan umum 

berisi fungsi, dan tujuan, klasifikasi jenis kegiatan, aktivitas, dan fasilitas, 

persyaratan umum dan persyaratan fasilitas. Tinjauan khusus berisi sejarah, desain, 

dan etika desain. 

BAB III PERANCANGAN INTERIOR HOTEL GRAND KUMALA 

Bab ini menguraikan tentang jenis perancangan, waktu dan tempat 

perancangan, subjek dan objek perancangan berisi data klien, analisis, data klien 

(programming)  

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

Bab ini menguraikan tentang analisis terhadap rumusan masalah, hasil 

perancangan dan feedback-nya 

BAB V PENUTUP 

Bab ini berisikan tentang penutup, kesimpulan dan saran bagi Grand Kumala 

Hotel Bali. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


