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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Judul Penelitian  

Judul penelitian yang akan diteliti adalah “PENERAPAN CITA RASA 

DESAIN PRINCIPAL JOSEPH HENGKY ASSOCIATES PADA DESAIN 

FOUNTAIN HEAD CO-LIVING & CO-WORKING”. 

 

1.2 Latar Belakang  

Menurut Bourdieu (1984), cita rasa dalam ilmu sosial adalah selera pribadi 

individu, budaya dan pola estetika pilihan serta preferensi. Cita rasa merupakan 

kemampuan manusia untuk menilai yang mana yang indah, baik, dan pantas. Cita 

rasa membuat garis perbedaan antara hal-hal seperti gaya, perilaku, barang 

konsumen, dan termasuk juga karya desain arsitektur dan interior.  

Menurut Adam (1998), sebuah karya desain arsitektur atau interior memiliki 

nilai dan makna filosofi sehingga orang melihat hasil karya desain arsitektur atau 

interior berupa wujud / wadah pengguna yang kasat mata, berupa sebuah bangunan 

yang menjulang megah di atas sebidang tanah, bukanlah seolah-olah merupakan 

bangunan yang mati tanpa nilai atau makna yang berarti.  

Joseph Hengky Associates adalah sebuah firma arsitektur dan desain 

interior yang mendedikasikan berkaryanya pada gaya klasik. Menurut Fleming 

(2001:76), desain dengan gaya klasik, khususnya arsitektur klasik adalah gaya 
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bangunan dan teknik mendesain yang mengacu pada zaman klasik Yunani dan 

Romawi, seperti yang digunakan di Yunani kuno pada periode Helenistik dan 

Kekaisaran Romawi. Saat ini arsitektur klasik terdiri dari gaya yang lebih modern 

dari turunan gaya yang berasal dari Yunani dan Romawi, sehingga gaya klasik 

seringkali diadopsi dalam desain modern. Bagi Joseph Hengky, selaku principal 

dari Joseph Hengky Associates (JHA), architectural longevity atau umur panjang 

bangunan merupakan hal yang paling penting dalam mendesain. Menurut Joseph 

Hengky, architectural longevity dapat dicapai melalui desain klasik. Architectural 

longevity merupakan keberlanjutan atau umur panjang sebuah desain arsitektur 

maupun interior yang bergantung pada dua hal dasar, yaitu fleksibilitas desain dan 

pernyataan desain. Fleksibilitas desain dalam memenuhi kebutuhan manusia 

dipengaruhi oleh budaya lokal dan sikap manusia atau pengguna, sehingga desain 

menjadi terjemahan dari kebutuhan manusia. Pernyataan desain sendiri didasarkan 

pada filosofi dan konsep desain.  

Nilai architectural longevity dalam desain klasik yang disukainya 

membentuk cita rasa desain principal JHA yang selalu diterapkan dalam setiap 

desain yang dikerjakan oleh JHA. Saat ini, JHA sedang mendesain dan membangun 

proyek yang dimiliki oleh principal JHA sendiri, Fountain Head Co-Living & Co-

Working yang merupakan proyek komersial perdana bagi JHA. Fountain Head Co-

Living & Co-Working memiliki golongan target pengguna yang baru bagi JHA 

yaitu generasi milenial. Golongan target pengguna yang baru menjadi sebuah 

tantangan bagi JHA untuk menerapkan architectural longevity dengan gaya desain 

klasik yang sesuai dengan preferensi generasi milenial yang dianggap unik dan 
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berbeda oleh principal JHA.  Melalui proyek Fountain Head Co-Living & Co-

Working, principal JHA ingin mencoba untuk menjawab kebutuhan dan preferensi 

generasi milenial melalui gaya desain klasik kolonial, berbeda dengan café-café 

pada umumnya yang bergaya modern.  

Berdasarkan penjelasan di atas, penelitian akan dititikberatkan pada cita 

rasa desain principal JHA dan penerapannya ke dalam proyek Fountain Head Co-

Living & Co-Working. Peneliti juga akan merefleksikan penelitian berdasarkan 

implementasi aspek etika desain, estetika desain, dan key values yang telah 

diajarkan selama masa perkuliahan dalam penelitian.  

 

1.3 Masalah Penelitian 

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, dapat disimpulkan 

masalah penelitian, yaitu: 

1. Bagaimana cara mengidentifikasi architectural longevity sebagai cita 

rasa desain menurut principal JHA? 

2. Bagaimana principal JHA menerapkan cita rasanya ke dalam proyek 

dengan target pengguna generasi milenial? 

3. Adakah dan bagaimana implementasi aspek estetika dan etika desain 

dalam penerapan cita rasa desain principal JHA pada proyek Fountain 

Head Co-Living & Co-Working?  
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1.4 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan masalah penelitian yang telah disebutkan, dapat disimpulkan 

tujuan penelitian, yaitu: 

1. Memahami dan memaparkan architectural longevity sebagai cita 

rasa desain menurut principal JHA kepada pembaca. 

2. Memaparkan cara principal JHA menerapkan cita rasa desainnya 

ke dalam proyek dengan target pengguna generasi milenial.  

3. Menambah wawasan pembaca terhadap implementasi aspek 

estetika dan etika desain dalam penerapan cita rasa desain.  

4. Merefleksikan aplikasi key values yang telah diajarkan selama 

masa perkuliahan yaitu key values Universitas Pelita Harapan, 

Fakultas School of Design, dan Program Studi Desain Interior 

dalam penelitian yang dilakukan peneliti.  

5. Menambah wawasan pembaca terhadap cita rasa desain dan 

penerapannya menurut principal JHA. 

 

1.5 Tinjauan Pustaka 

Literatur yang digunakan peneliti sebagai referensi dalam penelitian adalah 

literatur yang dapat mendukung proses analisis penelitian, yaitu: 

1. Theories of Taste as a Determinant of Architectural Standards  

Dennis Alan Mann (2006) menjelaskan mengenai cita rasa 

khususnya bagi seorang arsitek atau desainer, dengan definisi, asal mula 
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terbentuknya cita rasa desain, dan pengaruhnya dalam menentukan standar 

tertentu oleh seorang arsitek atau desainer. Melalui literatur ini, peneliti 

mendapatkan landasan pemikiran dan tolak ukur cita rasa desain seorang 

arsitek atau desainer.  

2. Gaya Desain Klasik dan Klasik Modern 

Dalam Dictionary of Architecture, Fleming (2001) menjelaskan 

pengertian dan ciri gaya desain klasik khususnya gaya desain arsitektur 

klasik. Peneliti juga akan menggunakan pengertian desain klasik modern 

yang merupakan gaya desain yang digunakan JHA dalam proyek studi 

kasus. Teori gaya desain klasik dan klasik modern digunakan peneliti 

sebagai pedoman gaya yang digunakan dalam penerapan cita rasa desain 

principal JHA pada proyek studi kasus. 

3. Objektivitas  

Ayn Rand (1992) menjelaskan teori objektivitasnya melalui novel 

fiksinya yang berjudul The Fountainhead. Novel The Fountainhead 

merupakan sebuah cerita fiksi yang menginspirasi principal JHA dalam 

perjalanan karirnya. Ayn Rand menjelaskan dan menggunakan tokoh fiksi 

dalam The Fountainhead untuk menjelaskan prinsip objektivitas 

menurutnya. Melalui novel fiksi ini, peneliti mendapatkan landasan filosofis 

principal JHA dalam mempertahankan cita rasanya. 
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4. Designing for Longevity 

V. Straka (2006) menjelaskan faktor-faktor yang membentuk dan 

mempengaruhi nilai architectural longevity pada desain, pertimbangan-

pertimbangan dalam mendesain, beserta dengan studi kasusnya untuk 

menghasilkan desain yang dapat bertahan lama atau berumur panjang. 

Melalui literatur ini, peneliti akan mendapatkan pedoman mengenai faktor-

faktor pembentuk nilai architectural longevity desain sebagai cita rasa 

desain principal JHA. 

5. Statistik Gender Tematik: Profil Generasi Milenial Indonesia 

Budiati, dkk. (2018) dalam bukunya hasil kerjasama dengan 

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan 

Badan Pusat Statistik menjelaskan siapa dan definisi generasi milenial, 

karakteristik, dan penyebarannya dari seluruh provinsi di Indonesia. 

Literatur ini digunakan untuk mendapatkan profil generasi milenial, 

khususnya preferensi beraktivitas, menghuni, dan bekerja generasi milenial, 

sebagai target pengguna proyek studi kasus yang digunakan dalam 

penelitian, Fountain Head Co-Living & Co-Working. 

6. Estetika dan Etika Desain 

Wall (2018) dalam buku yang berjudul Design Ethics: An 

Approach to Ethics and the Built Environment, menjelaskan tentang teori 

etika desain. Peneliti juga menggunakan literatur Dasar-Dasar Desain: 

Untuk Arsitektur, Interior-Arsitektur, Seni Rupa, Desain Produk Industri, 
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dan Desain Komunikasi Visual, yang ditulis oleh Irawan dan Tamara (2013) 

yang menjelaskan teori estetika desain. Melalui literatur ini, peneliti akan 

mendapatkan pedoman mengenai aspek-aspek etika dan estetika desain 

dalam proses mendesain, khususnya pada desain interior. Literatur ini 

digunakan peneliti untuk merefleksikan implementasi aspek estetika dan 

etika desain dalam penerapan cita rasa desain principal JHA pada proyek 

Fountain Head Co-Living & Co-Working.  

 

1.6 Signifikansi Penelitian  

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah disebutkan, penelitian ini 

diharapkan dapat memberikan beberapa kontribusi dan manfaat bagi JHA dan 

bidang arsitektur dan desain interior. Selain itu, peneliti juga akan merefleksikan 

penelitian berdasarkan key values Universitas Pelita Harapan, Fakultas School of 

Design, dan Program Studi Desain Interior yang telah diajarkan selama masa 

perkuliahan.  

Bagi JHA, kontribusi dan manfaat penelitian yang akan diberikan adalah 

berupa fakta dan kejelasan mengenai cita rasa desain menurut principal JHA, serta 

cara menerapkan cita rasa desain principal JHA untuk proyek komersial dengan 

pengguna generasi milenial. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat membuktikan 

penerapan cita rasa desain principal JHA pada arsitektur dan desain interiornya 

untuk dapat sesuai dengan preferensi generasi milenial dan lapisan generasi lainnya.  

Bagi bidang arsitektur dan desain interior, hasil penelitian ini diharapkan 

dapat menambah ilmu pengetahuan mengenai cita rasa desain dan pengaruhnya 
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terhadap pertimbangan dan penerapan desain yang dapat memberikan hasil yang 

positif. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya studi ilmiah 

mengenai cita rasa desain dan generasi milenial sebagai target pengguna proyek. 

 

1.7 Ruang Lingkup Penelitian 

Untuk mencapai tujuan penelitian, peneliti menetapkan ruang lingkup 

penelitian yang terdiri dari: 

1. Fokus penelitian tertuju pada pemikiran dan landasan filosofis cita 

rasa arsitektur dan desain interior oleh principal JHA terhadap 

pertimbangan dan eksekusi desain. 

2. Batasan penelitian adalah konsep desain arsitektur dan interior 

proyek komersial yang sedang melewati tahap desain di JHA yang 

telah dikembangkan melalui cita rasa desain principal JHA. 

3. Penelitian terbatas pada data yang didapatkan peneliti selama 

kurang lebih 9 bulan melaksanakan kerja magang di JHA.  

4. Peneliti menggunakan teori objektivitas, architectural longevity, 

gaya desain klasik dan klasik modern, cita rasa desain, dan statistik 

generasi milenial sebagai parameter dalam analisis data yang 

didapat. Peneliti juga akan menganalisis implementasi aspek etika 

dan estetika desain pada proyek studi kasus pada keseluruhan 

penelitian. 
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5. Peneliti menggunakan metode analisis kualitatif berupa studi kasus 

proyek komersial Fountain Head Co-Living & Co-Working, 

dengan arsitektur dan interior bergaya klasik kolonial.  

6. Peneliti akan melakukan penarikan kesimpulan pada akhir 

penulisan berdasarkan analisis untuk memperkuat fakta perihal cita 

rasa desain principal JHA dan penerapannya pada proyek studi 

kasus, Fountain Head Co-Living & Co-Working yang telah 

dipaparkan sebelumnya. Peneliti juga akan menyimpulkan dan 

merefleksikan implementasi aspek estetika dan etika desain pada 

proyek studi kasus dan aplikasi key values Universitas Pelita 

Harapan, Fakultas School of Design, dan Program Studi Interior 

pada keseluruhan penelitian.  

 

Peneliti memilih proyek komersial yang sedang melalui tahap desain JHA 

sebagai studi kasus dengan persetujuan principal JHA. Terdapat beberapa 

pertimbangan peneliti dalam memilih proyek studi kasus yang digunakan dalam 

penelitian. Pertama, karena proyek yang ditangani oleh JHA didominasi dengan 

proyek residensial kelas atas, proyek Fountain Head Co-Living & Co-Working ini 

merupakan proyek komersial JHA yang pertama. Kedua, proyek komersial 

Fountain Head Co-Living & Co-Working memiliki target pengguna yang spesifik, 

yaitu generasi milenial yang juga merupakan golongan pengguna atau klien baru 

bagi JHA. Ketiga, dengan meneliti proyek komersial yang sedang melalui tahap 

desain oleh JHA, diharapkan pertimbangan cita rasa oleh principal JHA dalam 
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penerapannya ke dalam proyek studi kasus dapat terlihat. Proyek Fountain Head 

Co-Living & Co-Working merupakan proyek yang dimiliki oleh Joseph Hengky 

sendiri yang merupakan principal JHA. Sehingga dalam proyek ini Joseph Hengky 

berperan sebagai pemberi sekaligus penerima proyek dan generasi milenial 

berperan sebagai pengguna proyek.  

 

1.8 Metode dan Teknik Pengolahan Data Penelitian 

1.8.1 Metode Kualitatif 

Metode penelitian yang digunakan dalam menjawab permasalahan 

penelitian adalah metode kualitatif. Menurut Creswell (2010) penelitian 

kualitatif adalah sebuah strategi penelitian yang dapat dilakukan jika 

peneliti bertujuan untuk mengeksplorasi dan memahami makna dari 

fenomena tertentu oleh individu maupun kelompok yang berasal dari 

masalah sosial atau kemanusiaan. 

Creswell (2010) menjelaskan bahwa penelitian kualitatif dapat 

dilakukan dengan berbagai metodologi, yaitu participant as observer atau 

partisipatif, analisis wacana, etnografi, grounded theory, studi kasus, 

fenomenologi dan naratif. Metodologi penelitian yang digunakan peneliti 

untuk menjawab permasalahan penelitian adalah metodologi studi kasus 

dengan sumber utama pengamatan partisipatif atau participant as observer 

dengan melaksanakan kegiatan kerja magang kurang lebih 9 bulan di JHA.  

Menurut Yin (2002) studi kasus adalah metodologi penelitian yang 

bersifat empiris di mana peneliti menyelidiki fenomena tertentu di dalam 
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konteks kehidupan nyata, khususnya ketika batas antara fenomena dan 

konteks tidak begitu tegas dan multi sumber bukti dimanfaatkan. Tujuan 

utama dari metodologi studi kasus adalah menjelaskan keputusan mengapa 

topik dipilih, bagaimana cara implementasi, dan apa hasilnya.  

Terdapat dua macam desain studi kasus yaitu tunggal dan multi-

kasus. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan studi kasus tunggal. 

Penelitian dengan metodologi studi kasus tunggal harus dapat membenarkan 

eksperimen tunggal dan juga membenarkan studi kasus tunggal. Penelitian 

dengan metodologi studi kasus tunggal memiliki suatu fenomena yang 

langka, ekstrim, atau unik untuk dibahas, sehingga fenomena tersebut akan 

berharga untuk dianalisis.  

Dalam penelitian ini, peneliti mengumpulkan dan menggunakan 

data berdasarkan fenomena yang terjadi dalam perancangan desain 

arsitektur dan interior proyek yang sedang dikerjakan oleh JHA, proyek 

Fountain Head Co-Living & Co-Working. Peneliti menggunakan pemikiran 

principal JHA sebagai sumber utama data penelitian dalam proses 

mendesain yang didapatkan selama kerja magang di JHA, dengan 

menggunakan teknik pengumpulan data observasi-partisipatif. Metodologi 

studi kasus tunggal akan digunakan peneliti untuk memperkuat fakta terkait 

fenomena yang akan dibahas di dalam penelitian. Data-data yang didapat 

kemudian diolah dan dianalisis untuk dilakukan penarikan kesimpulan. 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian dengan 

metodologi studi kasus berasal dari 6 sumber, yaitu: 
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a. Observasi Langsung  

Peneliti mengamati secara langsung objek penelitian 

untuk mengumpulkan data yang diperlukan. Peneliti menggunakan 

pengamatan partisipatif / participant as observer selama 

melaksanakan kerja magang di Joseph Hengky Associates kurang 

lebih 9 bulan. Dalam pengamatan partisipatif, peneliti mengamati 

sekaligus terlibat dalam kegiatan peserta penelitian. Pengamatan 

partisipatif membuat penelitian dapat dilakukan secara lebih 

mendalam.  

b. Wawancara 

Komunikasi terstruktur maupun tidak terstruktur dengan 

narasumber yang terpercaya. Wawancara dilakukan peneliti guna 

mendapatkan informasi mendalam dan menggali perspektif 

narasumber terhadap fenomena tertentu dengan principal JHA atau 

staf arsitek dan desainer interior di JHA.  

Wawancara yang dilakukan oleh peneliti bertujuan untuk 

mendapatkan data terkait fenomena yang dibahas dalam penelitian, 

yaitu cita rasa desain principal JHA dan penerapannya ke dalam 

proyek studi kasus, proyek Fountain Head Co-Living & Co-

Working. 
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c. Data Proyek Studi Kasus 

Menurut K. Yin (2004), studi kasus merupakan salah satu 

cara penelitian ilmu-ilmu sosial yang dapat dipraktekan dalam 

berbagai metode. Penelitian studi kasus biasa digunakan peneliti 

yang memiliki pertanyaan penelitian how dan why. Menurut 

Creswell (1998), penelitian dapat disebut sebagai penelitian studi 

kasus jika proses penelitiannya dilakukan secara mendalam dan 

menyeluruh terhadap kasus yang diteliti, serta mengikuti struktur 

studi kasus, yang meliputi permasalahan, konteks, isu, dan 

pelajaran yang dapat diambil.  

Studi Kasus yang digunakan merupakan studi kasus 

tunggal yaitu proyek yang saat ini dalam proses perancangan di 

JHA, proyek Fountain Head Co-Living & Co-Working. Peneliti 

mendapatkan data penerapan cita rasa desain principal JHA pada 

proyek studi kasus dengan ikut serta dalam proses mendesain 

secara partisipatif dan melakukan wawancara untuk mendapatkan 

data yang mendalam. 

d. Studi Dokumenter 

Peneliti mengumpulkan data-data yang diperlukan dalam 

bentuk dokumen tertulis maupun tidak tertulis seperti gambar dan 

foto. Dokumen yang digunakan merupakan dokumen yang sesuai 
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dengan penelitian, yang dapat membantu proses analisis, dan 

mendukung hasil penelitian. 

e. Studi Pustaka  

Peneliti mengumpulkan data dengan membaca literatur. 

Studi pustaka dilakukan guna mendukung proses analisis dan hasil 

penelitian. Literatur yang digunakan adalah teori objektivitas, 

architectural longevity, gaya desain klasik dan klasik modern, teori 

cita rasa, generasi milenial, etika desain, dan estetika desain. 

 

Data-data yang berhasil dikumpulkan dalam metodologi studi 

kasus harus memiliki dua atau lebih sumber. Semua sumber yang digunakan 

harus menyatu, bersangkutan, dan memiliki serangkaian bukti yang 

mendukung, antara pertanyaan, data, dan hasil penarikan kesimpulan.  

Data-data yang berhasil dikumpulkan peneliti akan digunakan 

untuk menganalisis berdasarkan pertanyaan penelitian, yaitu analisis cita 

rasa desain principal JHA dan penerapannya ke dalam proyek studi kasus, 

Fountain Head Co-Living & Co-Working.  

Hasil analisis cita rasa desain principal JHA dan penerapannya ke 

dalam proyek studi kasus Fountain Head Co-Living & Co-Working akan 

dianalisis lebih lanjut. Analisis lebih lanjut tersebut dimaksudkan peneliti 

untuk mengidentifikasi implementasi aspek etika dan estetika desain dalam 

penerapan cita rasa desain principal JHA ke dalam proyek Fountain Head 

Co-Living & Co-Working.  
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Bagan 1.1 Data Penelitian Kualitatif 

Sumber: Dokumen Rosie Honggoputri (2019) 

 

 

1.8.2 Teknik Pengolahan Data 

Data yang telah dikumpulkan oleh peneliti kemudian akan diolah 

dan dianalisis guna menjawab pertanyaan penelitian yang telah disebutkan 

pada sub-bab sebelumnya. Dalam mengolah data peneliti menggunakan 

teknik atau strategi mengembangkan deskripsi kasus atau disebut juga 

strategi deskriptif. Tujuan penggunaan strategi deskriptif adalah untuk 
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memberikan deskripsi atau gambaran sistematis tentang fenomena 

penelitian dalam kesimpulan.  

 

 

Bagan 1.2 Tahapan Analisis Kualitatif 

Sumber: Dokumen Rosie Honggoputri (2019) 

 

Menurut Miles dan Huberman (1984:16), teknik pengolahan data 

yang digunakan dalam penelitian dapat diurutkan menjadi tiga tahap, yaitu 

mereduksi data, menyajikan data, dan menarik kesimpulan serta 

memverifikasi. 

 

1. Mereduksi Data 

Data yang berhasil dikumpulkan direduksi dengan 

beberapa tahap, yaitu meringkas, memberi kode sesuai struktur, 
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mengklasifikasikan, memberikan catatan reflektif dan marginal, 

menyimpan data, analisis, analisis antar lokasi, dan membuat 

ringkasan sementara antar lokasi. 

2. Menyajikan Data 

Data yang telah direduksi disajikan dalam bentuk matrix 

per kategori dan memasukan data berikut buktinya ke dalam 

kategori-kategori yang telah disusun. Menyajikan data-data berupa 

bagan, diagram, flowchart, atau checklist beserta teks naratif sesuai 

dengan kebutuhan dalam proses analisis. 

3. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi 

Kesimpulan dapat bersifat sementara jika masih terdapat 

data-data atau bukti-bukti yang dapat mempengaruhi analisis. Hal 

tersebut dapat berubah jika dilakukan verifikasi. Verifikasi 

kesimpulan dapat dilakukan dengan berbagai cara, misalnya 

mengecek keterwakilan data, triangulasi, membandingkan dengan 

kasus lain, dan lainnya.    
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1.9 Kerangka Berpikir 

Berikut kerangka berpikir penelitian dengan judul “PENERAPAN CITA 

RASA DESAIN PRINCIPAL JOSEPH HENGKY ASSOCIATES DALAM 

GENERASI MILENIAL”. 

 

 

Bagan 1.3 Kerangka Berpikir Penelitian 

Sumber: Dokumen Rosie Honggoputri (2019) 

 

1.10 Sistematika Penelitian 

Penelitian “PENERAPAN CITA RASA DESAIN PRINCIPAL JOSEPH 

HENGKY ASSOCIATES DALAM GENERASI MILENIAL” terdiri dari lima bab. 
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Setiap bab disusun dan ditulis secara sistematis untuk menjawab masalah 

penelitian. 

Bab I merupakan bagian pendahuluan dari penelitian. Dalam bab pertama 

akan menjelaskan judul penelitian, latar belakang pemilihan judul penelitian, 

perumusan masalah penelitian, tujuan dari penelitian, tinjauan pustaka, signifikansi 

penelitian, ruang lingkup penelitian, metode yang digunakan dalam penelitian, 

kerangka berpikir dan sistematika penelitian.  

Bab II menjabarkan landasan-landasan teoretis yang dapat mendukung 

topik penelitian. Landasan teori yang dituliskan dalam bab ini merupakan pedoman 

bagi seluruh rangkaian penelitian, proses analisis dan penarikan kesimpulan. Teori-

teori yang digunakan pada bab ini merupakan teori yang dapat menunjang 

keberhasilan penelitian. Teori-teori yang digunakan adalah teori objektivitas, 

architectural longevity, cita rasa desain, gaya desain klasik dan klasik modern, 

generasi milenial, etika desain dan estetika desain sebagai tolak ukur analisis 

implementasinya dan direfleksikan pada topik dan proses penelitian. Bab II ditutup 

dengan pembahasan teori yang menjelaskan bagaimana teori digunakan dalam 

penelitian. 

Bab III terdiri dari data-data yang berhasil didapatkan dalam penelitian. 

Data-data tersebut merupakan data-data yang diperlukan dan mendukung proses 

analisis yang lebih lanjut pada bab selanjutnya. Bab III akan dibagi menjadi tiga 

bagian. Bagian pertama adalah data-data kualitatif mengenai cita rasa desain 

principal JHA. Bagian kedua adalah data-data hasil proyek studi kasus Fountain 

Head Co-Living & Co-Working. Bagian ketiga adalah data-data preferensi target 
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pengguna proyek studi kasus, yaitu generasi milenial yang digunakan JHA dalam 

mendesain proyek Fountain Head Co-Living & Co-Working.  

Bab IV berisi analisis data-data dan fakta-fakta yang telah dikumpulkan 

pada bab sebelumnya. Dalam bab analisis ini akan dilakukan empat sub-analisis 

yang masing-masing menjawab pertanyaan penelitian yang telah disebutkan pada 

bab I. Pertama, analisis cita rasa desain principal JHA yaitu architectural longevity. 

Kedua, analisis objektivitas cita rasa desain principal JHA ke dalam proyek studi 

kasus. Ketiga, analisis penerapan cita rasa desain principal JHA beserta dengan 

aplikasi preferensi target pengguna proyek yaitu generasi milenial yang terdapat 

pada proyek Fountain Head Co-Living & Co-Working. Ketiga, analisis 

implementasi aspek etika dan estetika dalam penerapan cita rasa desain principal 

JHA dalam proyek studi kasus. Keempat, analisis aplikasi key values Universitas 

Pelita Harapan, Fakultas School of Design, dan Program Studi Desain Interior pada 

topik dan proses penelitian. Bab IV ditutup dengan pembahasan analisis yang 

meringkas seluruh analisis yang telah dilakukan. 

Bab V merupakan bagian penutup penelitian yang berisi kesimpulan 

penelitian, keterbatasan penelitian, saran, dan refleksi penelitian. Kesimpulan 

penelitian ditarik berdasarkan analisis yang telah dijabarkan dalam bab IV. 

Kesimpulan merupakan jawaban dari masalah penelitian pada bab I. Refleksi 

penelitian akan dibagi menjadi tiga bagian. Bagian refleksi pertama merupakan 

refleksi peneliti sebagai pemagang di JHA. Bagian refleksi kedua merupakan 

refleksi penelitian terhadap key values yang telah diajarkan selama masa 

perkuliahan, yaitu key values Universitas Pelita Harapan, Fakultas School of 
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Design, dan Program Studi Desain Interior. Bagian ketiga merupakan refleksi 

kontribusi penelitian dalam bidang arsitektur dan desain interior.  

 


