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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Pada tahun 2017, jumlah penduduk Indonesia mencapai 264 juta jiwa. 

Artinya, negara Indonesia menduduki peringkat keempat dengan penduduk 

terbanyak di dunia. Berdasarkan data proyeksi penduduk tahun 2017, penduduk 

lansia di Indonesia berjumlah 23,66 juta jiwa atau 9,03% dari jumlah keseluruhan 

penduduk Indonesia. Data tersebut menyebabkan Indonesia disebut berstruktur tua 

dengan populasi lansia berada di atas 7%. Hal ini tentu memiliki dampak positif 

dan negatif di negara Indonesia. Dampak positif apabila lansia masih mampu 

melakukan aktivitas, pekerjaan, dan dapat menghasilkan barang atau jasa. 

Berdampak negatif apabila lansia dikatakan tidak berdaya lagi sehingga hidupnya 

bergantung pada bantuan orang lain atau disebut juga lansia tidak potensial. Ketika 

memasuki umur tua, lansia akan mengalami perubahan fisik, mental, dan kesehatan, 

hal inilah yang menyebabkan lansia harus mendapatkan perhatian yang lebih dari 

orang lain. Tetapi, hal ini tidak dilakukan oleh 8,62% anggota keluarga di 

perkotaan. Hal ini perlu diperhatikan dan ditangani oleh masyarakat Indonesia. 

Disinilah panti jompo berperan sebagai perlindungan sosial bagi para lansia tidak 

potensial, sebagai upaya untuk mewujudkan taraf hidup yang wajar bagi para lansia. 

Menurut Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2004, panti jompo adalah 

perlindungan sosial bagi para lanjut usia yang telah mencapai usia 60 tahun keatas. 
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Panti Wreda merupakan sebutan lain dari panti jompo yang berasal dari daerah Bali 

yang artinya rumah atau tempat tinggal bagi para wisma. Fasilitas panti wreda di 

Indonesia masih belum memadai dan kurang diperhatikan. Seringkali fasilitas panti 

wreda tidak memperhatikan kenyamanan, keamanan, fungsionalisasi, dan 

higenisasi. Hal ini menyebabkan kondisi fisik, dan kondisi psikologi lansia semakin 

memburuk.  

Menurut Badan Statistik Indonesia, 8,62% lansia di Indonesia tidak hidup 

lagi bersama keluarganya, atau hidup sendirian. Tidak sedikit yang menganggap 

bahwa lansia tidak potensial adalah “beban” yang harus ditanggung di rumah, ada 

juga yang menganggap bahwa tidak adanya ketersediaan waktu untuk mengurus 

lansia tersebut. Panti Werdha Berea merupakan salah satu panti wreda di Indonesia 

yang memperhatikan kesehatan fisik dan mental para lansia dengan cara kristiani. 

Panti Werdha Berea juga perlu didukung oleh sarana dan fasilitas yang memadai. 

Panti Werdha Berea sendiri memiliki potensi untuk memberikan kesejahteraan 

sosial bagi para lansia. Dalam penelitian ini, penulis ingin membangun fasilitas 

furnitur yang memadai untuk lansia agar dapat berkomunitas dengan baik 

khususnya pada ruang kebersamaan. 

 

1.2. Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dibagi menjadi dua. Pertama, mencakup panti wreda 

secara umum, dan kedua mencakup Panti Werdha Berea secara khusus. 
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1. Bagaimana meningkatkan lingkungan hidup lansia yang memadai 

dengan memperhatikan aspek fisik dan mental lansia? 

2. Bagaimana membangun suatu lingkungan interior yang memadai untuk 

lansia agar dapat berkomunitas dengan baik? 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

Dalam penelitian ini adanya tujuan penelitian yaitu, membangun fasilitas 

interior dan furnitur yang  turut serta membangun dan mendukung rasa semangat 

lansia dalam berkomunitas. 

 

1.4. Manfaat Penelitian 

Penelitian dapat menjadi rujukan bagi Panti Werdha Berea, dan dapat 

menjadi masukan yang positif untuk Panti Werdha Berea. Penelitian dapat 

digunakan oleh peneliti yang ingin melanjutkan penelitian terhadap Panti Werdha 

Berea.  

 

1.5. Batasan Penelitian 

Dalam riset penelitian dan perancangan furnitur Panti Werdha Berea, 

terdapat beberapa batasan penelitian, yaitu: 



 

4 
 

1. Penelitian yang dilakukan fokus pada ruang kebersamaan Panti Werdha 

Berea. 

2. Penelitian dilakukan terhadap meja dan kursi serta sarana penyimpanan 

pada ruang kebersamaan Panti Werdha Berea. 

 

1.6. Metode Penelitian Studi Kasus 

Metode penelitian yang digunakan adalah metode sosiologis yang 

dijembatani oleh teori multisensori. Interaksi sosial merupakan salah satu hal 

penting pada kehidupan lansia. Salah satu unsur di dalam interaksi sosial itu sendiri 

adalah komunikasi. Komunikasi merupakan unsur pokok yang bersifat timbal balik, 

yang akhirnya akan mendorong hasrat manusia untuk hidup bersama. Tetapi lansia 

memiliki keterbatasan fisik yang menyebabkan interaksi sosial ini terganggu. Teori 

Multisensori akan menjembatani keterbatasan fisik ini, sehingga interaksi sosial 

berjalan dengan baik dan dengan wajar. 

Multisensori dibagi menjadi dua kata yaitu multi yang artinya banyak dan 

sensori yang artinya panca indera. Multisensori melibatkan “Experience” dengan 

lebih dari satu panca indera yang ada di tubuh manusia. Indera yang dilibatkan 

dalam teori multisensori adalah penglihatan, pendengaran, sentuhan, perasa, 

penciuman, otot dan persendian, dan keseimbangan.  

Hal-Hal yang dikaji dalam metode penelitian multisensori yaitu : 

1. Penglihatan (The Vision Sense) 
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Hal yang dikaji dengan indera penglihatan adalah sensitifitas visual, 

kelelahan visual, rentang visual, kondisi visual, ketajaman visual, dan 

persepsi warna. 

2. Pendengaran (The Auditory Sense) 

Hal yang dikaji dengan indera pendengaran adalah suara, rentang 

pendengaran, dan respon terhadap suara. 

3. Sentuhan (The Touch Sense) 

Hal yang dikaji dengan indera sentuhan ada dua, yaitu bentuk, tekstur, 

dan temperatur. 

4. Perasa (Gustatory) 

Hal yang berhubungan dengan rasa pada lidah, yaitu asam, pahit, manis, 

dan tekstur halus/kasar. 

5. Penciuman (Olfactory) 

Hal yang dikaji pada indera penciuman adalah aroma, yaitu harum, bau/ 

6. Otot dan persendian (Proprioceptive) 

Hal yang dikaji dalam otot dan persendian, yaitu otot, sendi, ligamen, 

dan tulang. 

7. Keseimbangan (Vestibular) 

Berisikan hal yang meneruskan informasi mengenai getaran dan 

gravitasi. 

Pada lansia, kondisi sensitifitas pada panca indera sudah semakin menurun, 

hal ini lah yang menyebabkan lansia sulit untuk beraktivitas jika dihadapkan dengan 
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furnitur untuk orang normal. Hal ini yang menyebabkan perlu adanya penelitian 

multisensori di panti wreda. 

 

1.7. Alur Berpikir Penelitian Studi Kasus  

DEVELOPING THEORY 

Teori Sosiologis  

Teori Multisensori 

SELECTING THE CASE STUDY 

Desain Furnitur Ruang Kebersamaan Panti Werdha Berea 

Ruang khusus : Ruang Kebersamaan. 

1st PHASE OF ANALYSIS 

ANALYSING THE CASE STUDY 

1. Pengguna : Penghuni Panti Werdha Berea. 

2. Institusi : Yayasan Berea GpdI Ketapang. 

3. Visi : Yohanes 14:6, mempersiapkan para lansia untuk siap bertemu dengan 

Tuhan Yesus. 

4. Misi : Yohanes 3:16, memberikan pelayanan kepada para lansia berdasarkan 

cinta kasih kristus. 

5. Tujuan Panti Werdha Berea :  

- Memberikan pelayanan kepada para lansia wanita. 

- Menyediakan tempat berlindung yang nyaman kepada lansia. 

- Merupakan tempat pelayanan bagi para lansia. 
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6. Objek : Furnitur ruang kebersamaan. 

7. Arsitektur Bangunan : Terdiri dari tiga gedung yaitu, 

- Gedung pertama yang berisi ruangan multifungsi 

- Gedung kedua yang berisi kamar tidur, toilet, dan ruang kebersamaan. 

- Gedung ketiga yang berisi tempat makan, dapur bersih, dapur kotor, dan 

tempat cuci baju. 

8. Masalah Desain : Lingkungan interior pada Panti Werdha Berea yang 

digunakan untuk berkomunitas kurang memadai. 

9. Program Desain : Analisa eksisting, alur aktivitas para lansia, bubble 

diagram, matrix, zoning dan grouping, studi Antropometri, dan studi 

ergonomi. 

10. Konsep Desain : “Joy in Family” 

- Lansia yang telah berada di dalam Panti Wreda akan selalu bersama dalam 

jangka waktu yang panjang, sehingga penghuni akan menjadi satu 

keluarga. 

- Rasa suka cita yang dibangun oleh keluarga diharapkan dapat membantu 

rasa semangat lansia, sehingga lansia dapat saling mendukung, 

menghargai, dan saling menyayangi. 

11. Implementasi : Desain ruangan interior secara keseluruhan, tampak-potongan 

furnitur, detail furnitur, gambar perspektif. 

2nd PHASE OF ANALYSIS 

MEASURING THE CASE STUDY WITH THEORIES 

Mengukur kasus desain berdasarkan teori sosiologi dan teori multisensori. 
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CONCLUSION 

Desain Furnitur, 

Mampu membangun dan mendukung rasa semangat lansia dalam 

berkomunitas dengan desain furnitur yang didukung oleh teori multisensori. 

Menampilkan nilai estetika dari Tolstoy, yaitu dengan memunculkan emosi 

dari para pengguna, sehingga lansia merasa bahwa diri mereka adalah bagian 

dari keluarga di Panti Werdha Berea. 

 

 

1.8. Sistematika Penulisan 

Berikut adalah sistematika penulisan desain furnitur ruang kebersamaan 

Panti Werdha Berea: 

Bab satu terdiri dari latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, alur berpikir penelitian studi 

kasus, dan sistematika penulisan berdasarkan metode penelitian multisensori. 

Bab dua menjelaskan teori-teori  yang akan digunakan dalam perancangan 

furnitur, yang bertujuan untuk membantu menjawab rumusan masalah yang ada. 

Bab tiga berisi tentang data-data penelitian Panti Werdha Berea, seperti 

kondisi fisik ruangan, penghuni Panti Werdha Berea, visi dan misi Panti Werdha 

Berea, program desain, konsep, dan implementasi desain. 

Bab empat berisi tentang analisa dari bab tiga, dengan mementingkan aspek 

fungsi, aspek teknis, aspek ergonomis, dan nilai keindahan integratif. 
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Bab lima berisi tentang penutupan dari karya tulis, terdiri dari kesimpulan 

dan saran penulisan Panti Werdha Berea. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


