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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Batam merupakan sebuah kota yang terletak di Kepulauan Riau dengan 

jumlah wisatawan yang relatif banyak. Menurut United Nation World Tourism 

Organization (UNWTO), wisatawan adalah orang yang mengunjungi suatu negara 

di luar tempat tinggalnya yang tidak kurang dari 24 jam serta tidak lebih dari 12 

bulan. Terdapat dua tujuan kunjungan, yang pertama adalah untuk rekreasi, berlibur, 

dan yang kedua adalah untuk bisnis atau kunjungan keluarga. Batam menjadi salah 

satu kota wisata yang memiliki potensi tinggi untuk membangun hotel. Hal ini 

didukung oleh data kunjungan wisatawan yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik 

Kota Batam yang menunjukan peningkatan jumlah wisatawan pada tahun 2012 

hingga 2015 sebesar 5.555.966. Pada tahun 2015, menunjukkan bahwa terdapat 

peningkatan kunjungan wisatawan dari bulan Januari, sebesar 114.478, hingga 

bulan Mei, sebesar 148.920, dan penurunan hingga bulan Juli, sebesar 109.931 di 

mana menjadi titik terendah pengunjung. Pada bulan Desember, sebesar 170.081 di 

mana menjadi titik tertinggi kunjungan dalam tahun 2015. 

Hotel merupakan salah satu tempat yang selalu dikunjungi wisatawan untuk 

berliburan. Biasanya hotel terletak dekat di kota atau terletak dekat dengan pantai. 

Alasan wisatawan memilih hotel yang terletak di kota, agar dekat dengan pusat 

perbelanjaan. Berbeda dengan hotel yang terletak dekat dengan pantai, seperti 

resort menjadi tempat pilihan wisatawan karena dilengkapi dengan fasilitas-

fasilitas dan juga tempat rekreasi, di mana mereka dapat menikmati keindahan alam. 

Dari data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik Kota Batam, mengenai tingkat 

penghunian hotel berdasarkan klasifikasi bintang pada tahun 2014 wisatawan lebih 

memilih menghuni di hotel bintang 3 yang tidak memiliki fasilitas-fasilitas untuk 

liburan karena harga yang affordable. Sehingga hotel yang memiliki fasilitas 

lengkap di kota Batam menjadi jarang dihuni atau diminati oleh wisatawan, 

sehingga maintenance kurang dan mengakibatkan hotel terlihat tua.  
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Generasi milenial merupakan generasi kelahiran 1980-2000, dimana mereka 

yang berada pada umur 20 hingga 40 tahun dan sedang berada dalam dunia kerja. 

Berdasarkan data yang diperoleh dari Kemenpppa pada 2018, rata-rata jam kerja 

milenial dalam seminggu mencapai 44.10 jam untuk laki-laki dan 39.44 jam untuk 

perempuan. Sehingga waktu liburan atau me-time untuk orang-orang pada generasi 

ini sangat minim.  

Woda Villa & SPA merupakan hotel berbintang empat yang terletak di Batam. 

Woda Villa & SPA memiliki potensi tinggi untuk dihuni wisatawan yang 

berkunjung ke Batam baik berlibur maupun yang hanya berkunjung. Terletak dekat 

dengan restaurant seafood, tempat rekreasi, retail, dan aktivitas outbound. 

Aktivitas outbound yang ditawarkan sangat banyak seperti go-kart, sky cable, 

paintball, dan lainnya. Woda Villa & SPA merupakan hotel pertama yang 

menggunakan konsep ‘Over-the-Water Villa’ di Kota Batam. Hotel ini 

mengakomodasi tiga jenis kamar yang memiliki fasilitas yang berbeda-beda, antara 

lain adalah Suite Villa, Signature Villa, dan Signature Villa Plus. Selain itu juga 

dilengkapi dengan fasilitas SPA yang memiliki berbagai jenis pelayanan. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

1. Bagaimana meningkatkan fasilitas yang sesuai dengan kategori bintang 

empat untuk Woda Villa & SPA. 

2. Bagaimana menciptakan fasilitas Woda Villa & SPA memaksimalkan 

kualitas me-time untuk pasangan milenial dengan pendekatan multisensori. 

 

1.3 Tujuan Perancangan Interior 

1. Meningkatkan fasilitas Woda Villa & SPA untuk menarik perhatian 

wisatawan.  

2. Menerapkan pendekatan multisensori pada Woda Villa & SPA untuk 

mendukung fasilitas me-time. 
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1.4 Kontribusi Perancangan Interior 

1. Praktis 

a. Hasil perancangan interior ini dapat dijadikan sebagai desain interior untuk 

perkembangan Woda Villa & SPA ke depannya. 

b. Hasil perancangan interior ini dapat dijadikan sebagai desain interior untuk 

perkembangan lain di Batam. 

2. Teoritis 

a. Hasil perancangan interior ini dapat digunakan untuk perkembangan 

selanjutnya berkaitan dengan perkembangan desain hotel di Batam maupun 

di luar Batam. 

 

1.5 Batasan Perancangan Interior 

Batasan-batasan yang akan menjadi hasil perancangan interior merupakan 

area lobby, kamar hotel, dining dan SPA. Dalam perancangan interior ini, ruang 

khusus yang akan diangkat adalah kamar hotel. Berdasarkan rumusan masalah yaitu 

merancang kamar hotel yang memiliki potensi untuk meningkatkan kualitas me-

time. 

 

1.6 Metode Perancangan Interior 

1. Programming 

Metode ini digunakan untuk mengidentifikasi masalah, kebutuhan, dan 

masalah yang tidak dapat dibuktikan. Metode ini memerlukan konteks seperti 

survei, struktur wawancara, observasi, dan analisis etnografi.  

2. Perkembangan Konsep Desain 

Riset digunakan untuk menghasilkan ide baru dan juga mendekatkan dengan 

permasalahan interior. Namun, desainer harus tahu dimana mencari data, 

pertanyaan apa yang akan ditanyakan, dan bagaimana menafsirkan data dalam 

bentuk konteks. 

3. Evaluasi Desain 

Banyak teknik yang digunakan untuk evaluasi, mulai dari metodologi yang 

sangat canggih hingga simulasi yang memberikan feedback melalui proses desain 
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dan implementasi. Kebanyakan dari teknik ini telah diterapkan di dalam desain, 

tetapi ada juga yang diabaikan karena dianggap sulit diterapkan atau harga yang 

berlaku. 

 

1.7 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu: 

1. Wawancara 

Wawancara merupakan percakapan yang melibatkan dua pihak dengan tujuan 

tertentu, kedua pihak anatara lain yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan 

dan terwawancara yang menjawab pertanyaan. (Moleong, 1991:135). Dalam 

perancangan ini, wawancara dilakukan secara terbuka dan terstruktur. Wawancara 

terbuka adalah dimana wawancara dilakukan tanpa merahasiakan informasi 

mengenai narasumbernya dan juga mempunyai pertanyaan-pertanyaan yang tidak 

terbatas atau tidak terikat jawabannya. Sedangkan wawancara terstruktur adalah 

dimana pertanyaan disusun dan dibuat terlebih dahulu. Hal ini dibuat agar dapat 

meminimalkan pertanyaan-pertanyaan yang tidak sesuai saat melakukan 

wawancara. 

2. Observasi 

Teknik pengumpulan data melalui observasi langsung dan dilakukan pada 

saat kunjungan lansung ke site, yaitu Woda Villa & SPA. Observasi dilakukan 

dengan membuat catatan lapangan dan juga foto. 

 

1.8 Pendekatan Perancangan Interior 

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan multisensori yang diterapkan 

di dalam ruang khusus yaitu kamar hotel.  Menggunakan pendekatan multisensori 

karena pendekatan ini dapat merumuskan masalah meningkatkan kualitas me-time 

dalam kamar hotel. 

 

1.9 Sistematika Penulisan 

Bab I merupakan pendahuluan yang berisi latar belakang, rumusan masalah, 

tujuan perancangan interior, kontribusi perancangan interior, batasan perancangan 
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interior, metode perancangan interior, teknik pengumpulan data, pendekatan dalam 

perancangan interior, sistematik penulisan, dan alur perancangan interior. 

Bab II merupakan tinjauan literatur yang berisi teori yang berhubungan 

dengan perancangan interior hotel. 

Bab III merupakan perancangan desain yang berisi hasil wawancara dengan 

pengurus Woda Villa & SPA, hasil observasi, data klien, studi preseden, analisa 

penerapan multisensori pada desain, space requirement, matrix, bubble diagram, 

flow activity, zoning & grouping, dan konsep perancangan. 

Bab IV berisi analisa desain sebelum dan sesudah peracangan, analisa 

penerapan multisensori pada perancangan, serta feedback hasil desain yang 

dilakukan melalui wawancara dengan pihak Woda Villa & SPA, dosen, dan target 

market. 

Bab V merupakan kesimpulan dan saran yang berisi tentang hasil yang sudah 

dicapai, dan tinjauan kembali mengenai desain yang sudah diterapkan. 

 

1.10 Alur Perancangan Interior 

  


