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BAB 1 
PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang  

1.1.1 Definisi Resort  

Resort memiliki beberapa arti tergantung dipandang sebagai sebuah 

aktivitas atau sebuah benda. Dari segi aktivitas, resort dapat diartikan sebagai 

sebuah bentuk kegiatan yang menunjukkan adanya perubahan dari situasi yang 

biasanya bertujuan untuk relaksasi dan rekreasi. Sedangkan jika dari segi benda, 

resort merupakan salah satu kawasan yang di dalamnya terdapat akomodasi dan 

sarana hiburan sebagai penunjang kegiatan wisata. Resort pada umumnya 

seringkali dipahami sebagai sebuah kawasan yang di dalamnya terdapat akomodasi 

dan sarana hiburan sebagai penunjang kegiatan wisata, resort juga harus memenuhi 

setidaknya lima jenis pelayanan yaitu: akomodasi, pelayanan makanan dan 

minuman, hiburan, outlet penjualan, dan fasilitas rekreasi.  

Untuk dapat dikategorikan sebagai sebuah resort, beberapa sumber 

cenderung memiliki kesamaan dan mengarah kepada beberapa karakteristik 

tertentu, antara lain: 

1. Umumnya resort berlokasi di tempat tempat berpemandangan indah, 

pegunungan, tepi pantai dan sebagainya, yang tidak dirusak oleh keramaian 

kota, lalu lintas yang padat dan bising, “hutan beton” dan populasi 

perkotaan. 

2. Motivasi pengunjung untuk bersenang-senang dan mengisi waktu luang 

menuntut ketersediaan fasilitas pokok berupa ruang tidur sebagai area 

privasi, fasilitas rekreasi, outdoor maupun indoor (contohnya kolam renang, 

lapangan tenis, gym, sauna), serta adanya penataan dan keterlibatan alam 

sebagai landscape terhadap area resort. 

3. Wisatawan yang berkunjung cenderung mencari akomodasi arsitektur dan 

suasana khusus dan berbeda dengan resort lainnya. Hal ini yang 

menyebabkan wisatawan cenderung memilih suasana yang nyaman dari 
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segi arsitektur, tentunya dilengkapi dengan identitas budaya. 

1.2 Arumdalu Company and Resort 
Arumdalu sendiri merupakan sebuah perusahaan yang bergerak pada 

bidang engineering dan teknologi yang terpusat pada sebuah sistem yang ramah 

lingkungan serta berkelanjutan. Teknologi yang dikembangkan Arumdalu sendiri, 

sudah lama bergerak di bidang perkebunan yang saat ini dikenal sebagai Arumdalu 

Farm. Tidak hanya fokus pada perkebunan, teknologi yang dikembangkan 

Arumdalu saat ini telah diwujudkan dan diaplikasikan dalam bentuk hunian resort. 

Salah satu resort yang saat ini sedang ingin dikembangkan oleh 

perusahaan adalah Arumdalu Resort Purwakarta. Purwakarta merupakan sebuah 

kabupaten yang merupakan bagian dari Provinsi Jawa Barat. Purwakarta 

merupakan sebuah wilayah yang menjadi titik temu dari tiga jalur lalu lintas utama 

yang sangat strategis, yaitu: 

1. Jalur lalu lintas Purwakarta-Jakarta 

2. Jalur lalu lintas Purwakarta- Bandung 

3. Jalur lalu lintas Purwakarta- Cirebon. 

Berdasarkan data yang diperoleh, Purwakarta termasuk ke dalam wilayah 

beriklim panas yang terbagi atas zona panas dan zona sedang, di mana suhu udara 

pada siang hari berkisar 220-320 C dan 170-260 C pada malam hari. Selain itu, 

Purwakarta termasuk ke dalam kategori daerah yang lembab permanen, dengan 

perbandingan 1-4 bulan basah/tahun dengan curah hujan 100 mm/bulan.  

Pertanian menjadi salah satu sektor yang mendominasi perekonomian 

masyarakat sekitar. Hal ini merupakan potensi yang baik dan sejalan dengan 

pengembangan agritourism yang dijalankan Arumdalu. Iklim serta budaya kerja 

yang mendukung menjadi potensi yang baik bagi Arumdalu Resort Purwakarta. 

Terletak di lembah Purwakarta, Arumdalu resort ini akan dikembangkan 

dengan luasan 1,4 - 1,8 Ha. Berada di lembah Purwakarta dengan pemandangan 

yang menghadap ke gunung. Hingga akhir tahun 2018 lalu, Purwakarta sudah 

berhasil mendatangkan pengunjung sebanyak 2.3 juta jiwa. Selain itu, hingga saat 

ini Purwakarta sudah memiliki sebanyak kurang lebih 45 destinasi wisata, 

didominasi oleh wisata alam, religi, juga kuliner. Arumdalu nantinya diharapkan 
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dapat menjadi sebuah pilihan destinasi baru yang dapat menggait lebih banyak 

pengunjung ke Purwakarta.  

Arumdalu sendiri, hingga saat ini memfokuskan diri pada resort yang 

menerapkan sistem ramah lingkungan, dan sekarang sedang mengalami ekspansi 

ke arah wellness resort. Hal ini berangkat dari ide di mana Arumdalu ingin menjadi 

contoh bahwa hidup berdampingan dengan alam akan menawarkan pengunjung 

kualitas hidup yang lebih baik.  

1.3 Rumusan Masalah  
1. Bagaimana desain mampu menjadi jembatan antara eco-friendly and wellness 

resort, yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hunian pengunjung? 

2. Bagaimana, melalui pendekatan teknologi bangunan prefabricatedbuilding 

dengan prinsip modul, desain dapat fleksibel dalam memenuhi keragaman 

fungsi ruang?  

1.4 Tujuan Perancangan Interior  
1. Berhasil menciptakan sebuah desain yang mampu memprioritaskan 

pengunjung, seiring memenuhi segala kebutuhan dari seluruh kegiatan milik 

perusahaan (Arumdalu Lab, Rumah Sahang dll) maupun kerjasama vendor.  

2. Desain bertujuan untuk membantu Arumdalu Wellness Resort Purwakarta 

menciptakan suasana dan pengalaman unik yang berfokus pada peningkatan 

kualitas hidup pengunjung.  

3. Mencapai sebuah keharmonisan desain antara kekayaan alam yang dimiliki 

Arumdalu dengan sentuhan budaya setempat, serta identitas Arumdalu dapat 

direpresentasikan dengan baik. Hal ini diharapkan mampu memperkaya 

Arumdalu dan menjadikannya sebagai salah satu daya tarik kabupaten 

Purwakarta. 

1.5 Kontribusi Perancangan Interior 
1. Kontribusi Praktis: 

Perancangan ini tentunya ditujukan kepada Arumdalu Purwakarta Resort, 

sebagai usulan rancangan dan sebagai gambaran ideal dari aplikasi interior 

yang baik. 
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2. Kontribusi Teoritis:  

Hasil perancangan interior dapat dijadikan sebagai data literatur Universitas 

Pelita Harapan, sebagai referensi perancangan interior resort yang serupa, 

dengan pendekatan teknologi bangunan, khusunya prefabricatedbuilding. 

1.6 Batasan Perancangan Interior 
 Dalam proses perancangan interior desain Arumdalu Resort sebagai objek 

dari tugas akhir perkuliahan, tentunya ada batasan-batasan yang perlu disepakati 

baik dari pihak Universitas Pelita Harapan, Arumdalu Resort dan Mahasiswa. 

Batasan bertujuan untuk membantu menghasilkan desain yang lebih optimal. 

Adapun batasan yang telah disetujui sebagai berikut 

a. Batasan Luas Area 

 Luas area yang akan ditetapkan sebagai objek desain, meliputi area 

yang diprioritaskan, diantaranya: lobby, restaurant, kamar/hunian/villa, 

kantor opersional, spa and sauna, tea house serta classes and retail di mana 

area-area tersebut termasuk ke dalam 1.8 ha dari luasan area yang sedang 

dalam proses pengembangan oleh Arumdalu Purwakarta Resort. 
 Selama proses desain memungkinkan terjadinya perubahan dari 

ukuran serta lokasi existing, yang akan didasari oleh teori-teori mendukung 

atau disesuaikan dengan konsep desain. 

b. Narasumber 

Arumdalu Private Resort sebagai objek desain memiliki peran 

penting terhadap ketersediaan data yang diperlukan oleh mahasiswa selaku 

desainer. Berdasarkan hasil kesepakatan bersama, maka pihak Arumdalu 

akan menyediakan beberapa narasumber sebagai perwakilan, untuk 

menjaga agar data yang diperoleh oleh mahasiswa merupakan data yang 

valid dan dapat dipertanggungjawabkan. Adapun yang mewakili Arumdalu 

sebagai narasumber Bpk. Albert Arron P. selaku CEO Arumdalu Resort, Ibu 

Caroline Kezia selaku Head Manager Arumdalu Resort. 

 Selain itu, mengingat pentingnya untuk menghasilkan desain yang 

mampu mencerminkan identitas lokal, maka dirasa perlu untuk melibatkan 

beberapa tokoh masyarakat lokal Purwakarta yang dapat memberikan 
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informasi-informasi terkait kebudayaan dan lingkungan sekitar.  

1.7 Teknik Pengumpulan Data 
Untuk memperoleh data yang valid dan tepat sasaran, maka saya 

memutuskan untuk menggunakan metode pembuatan field note. Field note yang 

dibuat, didasarkan pada data yang diperoleh dari hasil pengamatan, interview, dan 

didukung juga dengan proses pengukuran, pengambilan foto, serta sketsa tangan. 

Ada pun data-data yang sifatnya teknis, dan merupakan data perusahaan akan 

diseleksi oleh pihak Arumdalu dan diserahkan kepada saya, dengan persyaratan 

yang telah disetujui bersama. 

1.8 Pendekatan dalam Perancangan Interior 
Berdasarkan hasil survei dan wawancara, diputuskan bahwa pendekatan 

yang paling sesuai untuk membantu selama proses mendesain adalah pendekatan 

teknologi bangunan prefabricatedbuilding. Pendekatan teknologi bangunan dirasa 

efektif mengingat bagaimana Arumdalu sejak awal berdiri sudah fokus 

mengembangkan kepeduliannya terhadap lingkungan. Hal ini diharapkan juga 

dapat membantu Arumdalu mencapai visinya menjadi salah satu resort yang 

berfokus pada prinsip wellness resort. Metode dan teknologi bangunan 

prefabricatedbuilding ini juga sudah lama diemban oleh perusahaan Arumdalu. 

Sehingga dalam proses desainnya, akan ada penyesuaian dan penelitian lebih lanjut 

terkait sistem dan produk yang dihasilkan oleh salah satu anak perusahaan 

Arumdalu, yaitu Arumdalu lab. 

1.9 Kerangka Penulisan  
Bab 1 Yang berisikan latar belakang, rumusan perancangan interior, tujuan 

perancangan interior, kontribusi perancangan interior, batas perancangan interior, 

teknik pengumpulan data, pendekatan dalam perancangan interior. 

Bab 2 Berisi tinjauan literatur berisi teori yang mendukung selama proses 

perancangan interior resort, baik dari segi teknik, hingga teori yang mendukung 

metode pendekatan tematik.  

Bab 3 Merupakan bagian penulisan yang memuat data klien dan data lokasi 

berupa transkrip wawancara dengan narasumber pihak Arumdalu, fieldnote yang 
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berisi hasil observasi. Serta memuat studi preseden berisi foto dan data hasil 

observasi yang dapat menjadi inspirasi desain. 

Bab 4 Pada tahapan ini membahas proses pengolahan data yang telah 

didapat selama proses observasi dan wawancara dengan narasumber. Pada bab ini 

juga membahas analisa data dan masalah, melalui pendekatan tematik. 

Bab 5 Memuat konsep perancangan interior dan bagaimana 

implementasinya ke dalam desain interior. Bagaimana konsep yang dipilih 

diterapkan ke dalam lingkup interior, dan secara efektif mampu memecahkan 

rumusan masalah dan mampu mengarahkan desain untuk mencapai tujuan 

perancangan. 

Bab 6 Merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan dan saran terkait 

perancangan interior yang telah dihasilkan. Pada bab ini akan dibahas juga 

bagaimana desain berhasil menyelesaikan rumusan masalah. 
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1.10 Alur Perancangan Interior  
Alur Perancangan Interior ini merupakan acuan yang digunakan mahasiswa 

sebagai tahapan dan kerangka kerja, selama keseluruhan proses pengumpulan data, 

hingga menghasilkan sebuah usulan rancangan desain bagi Arumdalu Resort 

Purwakarta. 

 
Gambar 1. 1Bagan Alur Perancangan Interior Arumdalu Resort Purwakarta  

Sumber data: Dokumentasi Pribadi Viliantie Siswanto, 
tahun 2018 
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