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BAB I 

PENDAHULUAN 

 
 
1.1. Latar Belakang 

Indonesia merupakan negara yang terdiri dari ribuan pulau dan wilayah. 

Dari wilayah- wilayah di Indonesia, banyak sekali wilayah-wilayah yang memiliki 

sumber daya dan pemandangan indah yang dapat dimanfaatkan sebagai tempat 

wisata bagi turis maupun penduduk lokal. Salah satu wilayah tersebut yaitu kota 

Belitung, di mana banyak sekali tempat-tempat wisata yang dapat dikembangkan 

lebih agar dapat menarik perhatian turis untuk berkunjung ke Belitung. Resort- 

resort yang ada di Belitung menjadi salah satu objek wisata yang dapat 

dikembangkan karena banyak sekali resort yang memiliki letak yang strategis yaitu 

di pinggir pantai yang dapat menjadi wisata bagi para turis. Leebong resort menjadi 

tempat yang memungkinkan untuk dikembangkan dan dapat menjadi salah satu 

tempat wisata yang akan dikunjungi banyak turis saat 100% dari pulau tersebut 

sudah dilengkapi oleh fasilitas-fasilitas resort dan penginapan. Saat ini pulau 

Leebong hanya dimanfaatkan sebanyak 10% dan masih dalam tahap pengembangan 

dan rencananya Leebong Resort akan dibangun empat konsep di dalam satu pulau 

karena pada saat ini Leebong Resort hanya memiliki dua konsep yang masih belum 

seutuhnya selesai. Pulau Leebong belum dimanfaatkan secara maksimal dan masih 

memiliki banyak lahan kosong sehingga Leebong Resort sendiri akan menambah 

beberapa konsep di pulau tersebut untuk dinikmati oleh pengunjung. 

Leebong Resort sendiri sudah berdiri selama dua tahun dan fasilitas-fasilitas 
dan penginapan di Leebong Resort baru memakan tempat 30% dari pulau Leebong. 

Di Leebong Resort, penginapan yang ada terdiri dari villa-villa di mana saat ini 

hanya terdapat tiga jenis villa yang salah satunya sedang dalam proses 

pembangunan. Pengunjung yang berkunjung ke Leebong Resort kurang lebih 3000 

pengunjung setiap bulannya, di mana pengunjung tidak harus menginap tetapi 

pengunjung dapat hanya menikmati fasilitas-fasilitas yang ada di Leebong Resort 
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dengan paket yang sudah disediakan. Untuk pengunjung yang ingin menginap, 

disediakan vila-vila yang memiliki lokasi dan bentuk yang berbeda-beda sesuai 

keinginan dari pengunjung. 
 

 

Gambar 1.1 Leebong Resort, Belitung 
Sumber: booking.com diakses tanggal: 28 Oktober 2018 

 
 

1.2. Rumusan Masalah Perancangan Interior 

a. Bagaimana cara memaksimalkan perancangan fasilitas interior 

ruang lewat potensi dengan memanfaatkan suasana lingkungan 

yang ada di sekitar Pulau Leebong. 

b. Bagaimana cara menerapkan empat konsep desain yang memiliki 

tema masing-masing di empat area berbeda pada setiap interior 

ruang di Pulau Leebong. 

c. Bagaimana cara merancang interior ruang yang disesuaikan 

dengan target dari penjualan dengan harga kamar yang 

ditawarkan. 

 
1.3. Tujuan Perancangan Interior 

a. Memaksimalkan perancangan fasilitas interior ruang lewat potensi 

dengan memanfaatkan suasana lingkungan yang ada di sekitar 

Pulau Leebong. 

b. Menerapkan empat konsep desain yang memiliki tema masing-
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masing di empat area berbeda pada setiap interior ruang di Pulau 

Leebong. 

c. Merancang interior ruang yang disesuaikan dengan target dari 

penjualan dengan harga kamar yang ditawarkan. 
 

 

1.4. Kontribusi Perancangan Interior 

a. Kontribusi Praktis 

• Memberikan ide dan konsep desain yang dapat dipakai 

untuk mengembangkan Leebong Resort. 

b. Kontribusi Teoritis 

• Menjadi usulan dan rekomendasi dari pihak hotel untuk 

perbaikan dari desain yang dihasilkan dan sebagai data 

referensi perancangan resort bagi mahasiswa desain interior 

UPH. 

• Data dari hasil perancangan yang telah dikumpulkan dapat 

digunakan sebagai data referensi untuk pengembangan yang 

berkaitan dengan pendekatan tematik di dalam resort maupun 

interior secara umum lainnya. 

• Data dari hasil perancangan yang telah dikumpulkan dapat 

dijadikan sebagai data referensi untuk pengembangan desain 

interior resort tematik lainnya di Indonesia. 

 
1.5. Batasan Perancangan Interior 

Batasan pada perancangan interior ini dibagi menjadi tiga bagian yang 

ingin dirancang, yaitu pengembangan desain interior di Pulau Leebong, 

landscape yang ada di sekitar bangunan dan area atau ruang berupa 

pemandangan pantai dan pohon- pohon yang ada di Pulau Leebong, dan 

transisi yang menghubungkan antara empat tema dengan konsep yang 
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mengarah ke kebudayaan Belitung. 

 
1.6. Teknik Perancangan Interior 

Pada penelitian perancangan interior ini, teknik pengumpulan 

data yang digunakan adalah menggunakan data primer dan data 

sekunder untuk mendapatkan data-data yang dibutuhkan untuk 

penelitian. Data primer dan data sekunder yang digunakan yaitu: 

1. Data Primer 

a. Observasi 

Observasi merupakan teknik pengumpulan data lapangan 

yang dikumpulkan sebagai catatan melalui pengamatan pada 

kegiatan keseharian manusia dengan menggunakan panca indera 

(Bungin, 2001:142). Observasi dilakukan pada saat berkunjung ke 

lokasi studi kasus yang dipilih, yaitu Leebong Resort, Belitung. Pada 

observasi, penulis akan mengamati aktivitas-aktivitas pengunjung 

maupun data-data dari lokasi secara pasif. Selain itu, observasi 

sebagai partisipatif juga dilakukan penulis di mana penulis bukan 

hanya mengamati kegiatan yang berlangsung pada lokasi, namun 

juga ikut langsung terlibat dalam menikmati fasilitas yang ada di 

Leebong Resort. Hasil dari observasi dapat berupa catatan, foto, 

video, maupun sketsa dari lokasi. 

b. Wawancara 

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data untuk 

memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya 

jawab antara pewancara dengan responden. Metode ini dilakukan 

dengan menyiapkan pedoman pertanyaan untuk mendapatkan data-

data yang diperlukan dari pewancara. 
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c. Data referensi 

Data referensi merupakan observasi yang dilakukan 

penulis pada resort lain untuk digunakan sebagai contoh 

yang membantu hasil perancangan. 

2. Data Sekunder 

a. Literatur 

Literatur merupakan observasi yang dilakukan penulis 

pada sumber- sumber yang dapat memberikan informasi 

terhadap hasil perancangan. 

 
1.7. Pendekatan Perancangan Interior 

Dari hasil observasi yang telah dilakukan pada Leebong Resort, pendekatan 

yang paling sesuai yaitu pendekatan tematik. Pendekatan tematik menghadirkan 

suatu tema pada interior yang dapat memberikan pengalaman langsung bagi 

pengguna. Pendekatan tematik digunakan pada Leebong Resort dengan 

memberikan empat tema di empat area yang berbeda di mana area pertama yang 

sudah ada pada eksisting memiliki tema yang memberikan suasana welcome kepada 

pengunjung yang datang dengan adanya beberapa bangunan yang memberikan 

kesan tradisional dengan bahan-bahan lokal. Pada area kedua yang ada pada 

eksisting yaitu tema bajak laut di mana pada area tersebut lebih kepada area untuk 

bersosialisasi antar pengunjung karena area tersebut terdapat kafe dan bar serta area 

api unggun pada malam hari. Pada area ketiga sampai kelima merupakan area yang 

masih dalam pengembangan sehingga masih belum ada tema yang jelas terhadap 

area tersebut. Pendekatan tematik ini merupakan tema yang permanen di mana tema 

yang ada di area tersebut akan tetap sama dan tidak berganti setiap tahun atau setiap 

musimnya. 
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1.8. Sistematika Penulisan 

Bab I merupakan pendahuluan yang mencakup latar belakang masalah, 

rumusan masalah perancangan interior, tujuan perancangan interior, kontribusi 

perancangan interior, batasan perancangan, metode perancangan, pendekatan 

dalam perancangan interior, sistematik penulisan, dan alur perancangan interior 

Bab II merupakan tinjauan teoritis yang mencakup teori tentang perancangan 

hotel dan resort secara umum dan khusus, data-data tentang Belitung dan teori 

pendekatan tematik pada interior. 

Bab III merupakan data klien dan preseden yang mencakup hasil observasi 

yang telah dilakukan pada Leebong Resort, hasil wawancara dengan pihak 

pengelola dari Leebong Resort, hasil preseden yang telah dijadikan sebagai 

referensi untuk pengembangan perancangan interior pada Leebong Resort, analisa 

masalah dari Leebong Resort, dan implementasi desain Leebong Resort. 

Bab IV merupakan hasil analisa kuesioner feedback pengunjung pada 

rumusan masalah. 

Bab V merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan saran. 
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Penerapan 
pendekatan 
tematik kepada 
perancangan 
interior Leebong 
Resort 

Studi Literatur 

Buku Resort 
Design: Planning, 
Architecture, and 
Interior 

Buku Hotel & 
Resort Planning, 
Design and 
Refurbishment 

Analisis Data 

Problem 

SWOT Makro dan 
Mikro 

Kebutuhan 
pengguna 

Flow Activity 

1.9. Alur Perancangan Interior 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Bagan 1.1 Alur Perancangan Interior 
Sumber: Adaptasi dari buku Metode Perancangan Interior 

(Linardi,2018) 

Penutup 

Pembahasan 

Kesimpulan 

Saran 

Hasil Analisis 

Ideation dan 
Konsep 
Perancangaan 

Layout 

White Model 

Feedback 

Pengumpulan Data 

1. Observasi 

Mengumpulkan data dengan survei ke 
Leebong Resort 

2. Wawancara 

Memberikan pertanyaan kepada pihak 
yang bertanggung jawab dan ahli serta 
pengunjung pada Leebong Resort 

3. Data referensi 

Mengumpulkan data dari sumber- 
sumber yang berbeda. 
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