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ABSTRAK 
Usaha perhotelan berkembang dengan pesat seiring kemajuan sector pariwisata dan bisnis. 

Namun, kebutuhan dasar manusia tentang kualitas istirahat yang baik menjadi suatu hal yang 

penting dan begitupun harus diperhatikan oleh pengusaha hotel. Di kota Surabaya, industri hotel 

bersaing dengan ketat, karena Surabaya sudah menjadi salah satu kota dengan tujuan untuk bisnis 

yang tinggi salah satu Hotel di Surabaya yaitu Hotel bekizaar Surabaya bergerak dalam bidang 

hotel bisnis di Surabaya. Dengan ini tujuan penelitian ini adalah membuat alternative desain Hotel 

Bekizaar Surabaya dengan mengutamakan Kesehatan dan kesejahteraan pengguna serta 

menyelesaikan permasalahan akustik yang ada juga demi mempertahankan atau meningkatkan 

tingkat okupansi yang telah di capai perusahaan sebesar 90%. Metode dari penelitian yang akan 

diterapkan yang pertama proses pengumpulan data, lalu analisis data setalah itu dilanjutkan dengan 

tahap desain hingga mengahasilkan hasil akhir alternative desain hotel. Berdasarkan latar belakang 

yang telah disebutkan dan data yang sudah didapat, konsep yang diterapkan adalah well-bieng 

design yang focus kepada kesejahteraan dan Kesehatan pengguna ruangan dan juga penerapan 

optimasi akustik, penerapan konsep dan optimasi tersebut berdasarkan hasil Analisa wawancara 

dengan pihak hotel dan juga berdasarkan penyelesaian masalah didalamnya dengan di sampul oleh 

style modern luxury berdasarkan visi misi Hotel Bekizaar Surabaya. Dan pada akhirnya hasil dari 

penelitian ini adalah alternative desain 3 dimensi dari ruang terpilih yaitu area lobby, restoran serta 

kamar tidur dan koridor.  Yang nantinya, penerapan konsep ini diharapkan dapat mempertahankan 

kualitas hotel yang sudah baik ataupun meningkatkan kualitas hotel yang sejalan dengan 

Kesehatan dan kesejahteraan dari pengguna atau pengunjung hotel.  
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INTERIOR DESIGN OF BEKIZAAR SURABAYA HOTEL WITH WELL-BEING 

CONCEPT DESIGN AND ACOUSTIC OPTIMIZATION TO SUPPORT THE QUALITY OF 

USER COMFORT 

Name  : Rifqi Farirazzaq Zaid 
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Department : Desain Interior 

Lecture  : Okta Putra Setio Ardianto S.T.,M.T. 

ABSTRACT 
The hotel business is growing rapidly as the tourism and business sector advances. 

However, basic human needs regarding a good quality of rest are important and must also be 

considered by hoteliers. In the city of Surabaya, the hotel industry is competing fiercely, because 

Surabaya has become one of the cities with high business objectives. One of the hotels in Surabaya, 

namely Hotel Bekizaar Surabaya, is engaged in business hotels in Surabaya. With this the aim of 

this study is to make an alternative design for Bekizaar Hotel Surabaya by prioritizing the health 

and welfare of users and solving existing acoustic problems in order to maintain or increase the 

occupancy rate that the company has achieved by 90%. The method of the research that will be 

applied is the first data collection process, then data analysis, after that it is continued with the 

design stage to produce the final result of an alternative hotel design. Based on the background 

that has been mentioned and the data that has been obtained, the concept applied is well-bieng 

design which focuses on the welfare and health of room users and also the application of acoustic 

optimization, the application of the concept and optimization is based on the results of the analysis 

of interviews with the hotel and also based on the settlement the problem inside is covered by 

modern luxury style based on the vision and mission of Hotel Bekizaar Surabaya. And in the end, 

the result of this research is an alternative 3-dimensional design of the selected room, namely the 

lobby area, restaurant and bedrooms and corridors. Which later, the application of this concept 

is expected to maintain the quality of hotels that are already good or improve the quality of hotels 

that are in line with the health and welfare of hotel users or visitors.  
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BAB I  

PENDAHULUAN 
1.1. Latar Belakang 

Hotel Bekizaar Surabaya sebagai salah satu penyedia jasa pelayanan penginapan Di 

Surabaya memiliki tingkat okupansi yang tinggi dengan nilai sebesar 90%, namun dari 

pengamatan awal penulis memiliki beberapa permasalahan terutama pada akustika interior 

Hotel dan konsep atau ambience ruangan yang kurang baik atau kurang sesuai, sementara visi 

utama dari Hotel bekizaar surabaya adalah "menjadi luxury business hotel terdepan dengan 

mengutamakan dedikasi pada pelanggan, pelayanan tertinggi dan kenyamanan tamu". 

Dengan ini peran desain interior menjadi sangat penting untuk menyelesaikan dan 

menyempurnakan fungsi serta tujuan dari Hotel Bekizaar Surabaya. dari visi serta 

permasalahan yang ada pada Hotel Bekizaaar Surabaya terbagi menjadi 2 poin utama yang 

sangat penting untuk diperhatikan agar menciptakan desain yang baik untuk menyelesaikan 

masalah tersebut. Yaitu, kesehatan serta kesejahteraan dari pengguna hotel berdasarkan kata-

kata visi "mengutamakan dedikasi pada pelanggan, pelayanan tertinggi dan kenyamanan tamu" 

dan yang kedua adalah penyelesaian permasalahan optimasi akustik mendukung kualitas 

kenyamanan istirahat pengguna. 

Kebutuhan dasar manusia merupakan hal yang harus terpenuhi agar dapat meningkatkan 

kesehatan diri. Menurut teori Maslow manusia mempunyai lima kebutuhan dasar yang paling 

penting meliputi: kebutuhan fisiologis, kebutuhan keamanan dan keselamatan, kebutuhan cinta 

dan rasa memiliki, kebutuhan rasa berharga dan harga diri, dan kebutuhan aktualisasi diri 

(Potter & Perry, 2006). Dan istirahat atau tidur dengan taraf kualitas yang baik termasuk ke 

dalam salah satu kebutuhan dasar fisiologis manusia, suasana atau ambience dari ruangan 

tempat beristirahat yang menjadi peran penting dalam mewujudkan kualitas istirahat yang 

baik, dalam hal ini peran desain interior sangat penting dalam mewujudkan ambience yang 

baik dan sehat. Dengan tingkat okupansi yang sangat tinggi mencapai 90%, kesehatan dan 

kesejahteraan pengguna menjadi hal yang krusial untuk di perhatikan selain untuk kebaikan 

dari pengguna hotel tetapi juga untuk mempertahankan kualitas hotel ataupun meningkatkan 

kualitas hotel. Dengan adanya data dari National Human Activity Pattern Survey (2001) bahwa 
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sebagian besar manusia menghabiskan kira-kira 90% waktunya selama 24 jam berada didalam 

ruangan juga memperkuat bahwa desain interior dengan memperhatikan kesehatan dan 

kesejahteraan pengguna menjadi hal yang sangat penting. Perkembangan dalam hal ini dijawab 

dengan adanya prinsip serta konsep Well-Being design, konsep desain yang berfokus kepada 

kesehatan ataupun kenyaman bagi pengguna. Penerapan konsep tersebut pada sebuah hotel 

merupakan suatu hal yang dirasa tepat karena memperhatikan faktor dan prinsip kenyamanan, 

kesehatan serta kesejahteraan pengguna ruangan. Dengan penerapan konsep ini menjadi salah 

satu jawaban dari visi Hotel bekizaar Surabaya dan akan berbanding lurus dengan peningkatan 

kualitas hotel. 

Kualitas tidur atau istirahat yang baik harus didukung oleh beberapa faktor yang dimana 

salah satunya adalah desain akustik yang baik agar nantinya pengguna tidak terganggu oleh 

suara-suara bising di sekitarnya. karena kebisingan dapat menjadi gangguan terbaik bagi 

pengguna, yang nantinya dapat menyebabkan gangguan aktivitas, gangguan istirahat relaksasi 

dan tidur serta peningkatan hormon stress pengguna. maka dari itu Desain Akustik dan control 

kebisingan menjadi elemen kunci untuk desain lingkungan restoratif bebas stress. maka dari 

itu karena kualitas istirahat menjadi salah satu jawaban dari visi Hotel Bekizaar Surabaya dan 

juga untuk menyelesaikan permasalahan kualitas akustik hotel yang kurang baik akan 

diterapkannya akustika aktif dan desain optimasi akustik. 

Hotel bekizaar dipilih sebagai objek tugas akhir, karena memiliki nilai kualitas yang sangat 

baik dan perlu untuk dipertahan dengan menyelesaikan permasalahan-permasalahan 

didalamnya serta memperhatikan keutamaan dari pengguna hotel. Dengan pengaplikasian 

konsep Well-Being desain, nantinya pengguna akan mendapatkan perasaan yang nyaman dan 

menghasilkan hasil yang positif ke dalam dirinya serta mengoptimasikan penggunaan akustik 

untuk meyelesaikan masalah akustika interior Hotel Bekizaar yang menggangu pengguna 

terutama tamu Hotel, dengan pengaplikasian dua hal tersebut akan berbanding lurus dengan 

meningkatnya performa dan kualitas hotel. Maka dengan itu peran desain bukan hanya untuk 

membahas desain secara visual saja, namun juga untuk memenuhi kebutuhan dan 

menyelesaikan permasalahan yang ada di Hotel Bekizaar Surabaya dengan pengaplikasian 

Well-Being desain dan optimasi akustik untuk mendukung kenyamanan pengguna. 
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1.2. Rumusan Masalah 

Dengan permasalahan yang ada maka dapat dirumuskan masalah yang akan dibawa 

adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana penerapan Well-Being Design di Interior Hotel Bekizaar Surabaya? 

2. Bagaimana peracangan interior mengakomodasi kebutuhan akustika dalam interior yang 

terkait pengendalian kebisingan (koridor, antar kamar, dan kebisingan yang di buat oleh 

manusia)? 

3. Bagaimana peracangan interior dengan konfigurasi akustika dapat membantu 

peningkatan kualitas istirahat bagi pengguna kamar hotel? 

 

1.3. Batasan Masalah/Lingkup Desain 

Pembatasan suatu masalah digunakan untuk menghindari adanya penyimpangan maupun 

pelebaran pokok masalah agar penelitian tersebut lebih terarah dan memudahkan dalam 

pembahasan sehingga tujuan penelitian akan tercapai. Beberapa batasan masalah dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Sumber kebisisangan yang akan difokuskan adalah sumber kebisingan yang berasal 

dari kebisingan internal bangunan. 

2. Sumber kebisingan yang berasal dari luar bangunan diabaikan sebagai masalah 

3. Redesain interior yang direncanakan tidak merubah struktur bangunan 

4. Faktor akustik yang digunakan meliputi pengendalian bising dan penggunaan akustika 

aktif 

5. Area yang penulis desain hanya sebatas: Lantai 1 area lobby dan front office, Lantai 2 

area restaurant dan café, Lantai 3-8 kamar tipe business dan bekizaar serta area koridor. 

 

1.4. Tujuan Desain 

Adapun tujuan dari desain interior ini sebagai berikut: 

1. Mengaplikasikan desain dengan mempertimbangkan kesehatan dan kesejahteraan 

pengguna 
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2. Mengoptimalkan penataan dan pengunaan material dari setiap fasilitas dan ruangan guna 

mereduksi polusi suara yang terdapat didalamnya. 

3. Menjawab permasalahan kualitas pengedap suara Hotel Bekizaar agar menciptakan 

suasana yang mendukung kenyamanan pengguna Well-

Being design dengan pengendalian polusi suara guna meningkatkan prinsip kualitas 

istirahat bagi kenyamanan pengguna 

1.5. Manfaat Desain 

Hasil dari perancangan desain interior Hotel Bekizaar Surabaya dengan menerapkan 

desain berkonsep Well-Being design dan pengendalian polusi suara guna meningkatkan 

kualitas istirahat bagi kenyaman pengguna, diharapkan dapat memberi manfaat sebagai 

berikut: 

1.5.1. Bagi Mahasiswa 

Manfaat bagi mahasiswa sendiri adalah sebagai pengaplikasian dari ilmu yang telah 

didapat oleh mahasiswa selama perkuliahan di Depertemen Desain Interior ITS dengan 

membuat laporan tugas akhir. Dan juga sebagai syarat pemenuhan kelulusan dari kuliah 

sarjana di Departemen Desain Interior ITS. 

1.5.2. Bagi Hotel Bekizaar Surabaya 

Hasil dari laporan tugas akhir ini bagi Hotel Bekizaar Surabaya bisa menjadi sarana 

masukan untuk perbaikan dari permasalahan yang telah diteliti dan diberi solusi untuk 

penyelesaian permasalahan tersebut. Sebagai sarana refernesi desian bagi Hotel Bekizaar 

Surabaya yang suatu saat bisa di aplikasikan jika berkenan. 

1.5.3. Bagi Perguruan Tinggi 

Manfaat bagi perguruan tinggi dengan adanya tugas akhir ini dapat meningkatkan 

ilmu pengetahuan untuk kemajuan dari bidang desain interior dengan adanya seperti 

penelitian dan Analisa juga solusi lainnya. Serta manfaat lainnya adalah sebagai sarana 

menjalin hubungan antara perguruan tinggi dengan objek tempat dijalankannya penelitian 

tugas akhir. 
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BAB II  

KAJIAN PUSTAKA, EKSISTING DAN PEMBANDINGAN 
 

2.1. Kajian Pustaka Hotel 

2.1.1. Deskripsi Hotel 

Secara harfiah, kata Hotel dulunya berasal dari kata HOSPITIUM (bahasa Latin), 

artinya ruang tamu. Dalam jangka waktu lama kata hospitium mengalami proses perubahan 

pengertian dan untuk membedakan antara Guest House dengan Mansion House (rumah 

besar) yang berkembang pada saat itu, maka rumah-rumah besar isebut dengan HOSTEL. 

Rumah-rumah besar atau hostel ini disewakan kepada masyarakat umum untuk menginap 

dan beristirahat sementara waktu, yang selama menginap para penginap dikoordinir oleh 

seorang host, dan semua tamu-tamu yang (selama) menginap harus tunduk kepada 

peraturan yang dibuat atau ditentukan oleh host (HOST HOTEL). Sesuai dengan 

perkembangan dan tuntutan orang-orang yang ingin mendapatkan kepuasan, tidak suka 

dengan aturan atau peraturan yang terlalu banyak sebagaimana dalam hostel, dan kata 

atau dihilangkan orang, sehingga kemudian kata hostel berubah menjadi Hotel seperti apa 

yang kita kenal sekarang. Pengertian hotel berdasarkan Surat Keputusan Menteri 

Perhubungan RI No. PM 10/PW- Hotel adalah suatu bangunan 

atau suatu Lembaga yang menyediakan kamar untuk menginap, makan dan minum serta 

pelay  

2.1.2. Status dan Fungsi Hotel 

 Status Hotel: Merupakan bangunan komersial, bertujuan mengambil keuntungan 

sebanyak-banyaknya dari konsumen. 

 Fungsi Hotel: Sebagai sarana akomodasi dengan memberikan pelayanan sebaik 

mungkin kepada konsumen hotel. 
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2.1.3. Jenis Hotel 

Penentuan jenis hotel yang didasarkan atas tuntutan tamu sesuai dengan keputusan 

Mentri Perhubungan RI No.PM10/PW.301/phb-77, dibedakan atas: 

1. Business Hotel, yaitu hotel yang bertujuan untuk melayani tamu yang memiliki 

kepentingan bisnis 

2. Tourist Hotel, yaitu bertujuan melayani para tamu yang akan mengunjungi 

objek-objek wisata 

3. Sport Hotel, yaitu hotel khusus bagi para tamu yang bertujuan untuk olahraga 

4. Research Hotel, yaitu fasilitas akomodasi yang disediakan bagi tamu yang 

bertujuan melakukan riset 

Sedangkan penggolongan hotel dilihat dari lokasi hotel menurut Keputusan Dirjen 

Pariwisata terbagi menjadi dua, yaitu: 

1. Resort hotel (pantai/gunung), yaitu hotel yang terletak di daerah wisata, baik 

pegunungan atau pantai. Jenis hotel ini umumnya dimanfaatkan oleh para 

wisatawan yang datang untuk wisata atau rekreasi.  

2. City hotel (hotel kota), yaitu hotel yang terletak diperkotaan, umumnya 

dipergunakan untuk melakukan kegiatan bisnis seperti rapat atau pertemuan-

pertemuan perusahaan. 

Penggolongan berbagai jenis hotel serta bentuk akomodasi tersebut pada dasarnya 

tidak merupakan pembagian secara mutlak bagi pengujung. Dapat juga terjadi overlapping 

yaitu saling menggunakan satu dengan yang lainnya, misalnya seorang turis tidak akan 

ditolak jika ingin menginap pada sebuah city hotel, ataupun sebaliknya. 

2.1.4. Klasifikasi Hotel 

Pengklasifikasian hotel sangat penting dilakukan karena adanya tuntutan dari 

beberapa pihak terutama para konsumen yang sering kecewa karena ketidaksesuaian antara 

tingkat pelayanan dan kualifikasi hotel. 
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2.1.4.1. Menurut Pemerintah Indonesia 

Berdasarkan keputusan Dirjen Pariwisata No. 14/U/II/1988, tentang usaha dan 

pengelolaan hotel menjelaskan bahwa klasifikasi hotel menggunakan sistem 

bintang.Dari kelas yang terendah diberi bintang satu, sampai kelas tertinggi adalah 

hotel bintang lima.  

Sedangkan hotel-hotel yang tidak memenuhi standar kelima kelas tersebut atau 

yang berada dibawah standar minimum yang ditentukan disebut hotel non bintang. 

Pernyataan penentuan kelas hotel ini dinyatakan oleh Dirjen Pariwisata dengan 

sertifikat yang dikeluarkan dan dilakukan tiga tahun sekali dengan tata cara 

pelaksanaan ditentukan oleh Dirjen Pariwisata. 

Klasifikasi hotel berbintang tersebut secara garis besar adalah sebagai berikut: 

A. Hotel Bintang Satu 

 Jumlah kamar standar minimal 15 kamar dan semua kamar dilengkapi 

kamar mandi didalam  

 Ukuran kamar minimum termasuk kamar mandi 20 m2 untuk kamar 

double dan 18 m2 untuk kamar single  

 Ruang public luas 3m2 x jumlah kamar tidur tidur, minimal terdiri dari 

lobby, ruang makan (> 30m2) dan bar.  

 Pelayanan akomodasi yaitu berupa penitipan barang berharga. 

B. Hotel Bintang Dua 

 Jumlah kamar standar minimal 20 kamar (termasuk minimal 1 suite 

room, 44 m2).  

 Ukuran kamar minimum termasuk kamar mandi 20m2 untuk kamar 

double dan 18 m2 untuk kamar single.  

 Ruang public luas 3m2 x jumlah kamar tidur, minimal terdiri dari lobby, 

ruang makan (>75m2 ) dan bar.  

 Pelayanan akomodasi yaitu berupa penitipan barang berhargam 

penukaran uang asing, postal service, dan antar jemput. 



REDESAIN INTERIOR HOTEL BEKIZAAR SURABAYA BERKONSEP WELL-BEING DESIGN

DENGAN OPTIMASI AKUSTIK UNTUK MENDUKUNG KUALITAS KENYAMANAN ISTIRAHAT 

PENGGUNA 

 

9 
 

C. Hotel Bintang Tiga 

 Jumlah kamar minimal 30 kamar (termasuk minimal 2 suite room, 

48m2).  

 Ukuran kamar minimum termasuk kamar mandi 22m2 untuk kamar 

single dan 26m2 untuk kamar double.  

 Ruang publik luas 3m2 x jumlah kamar tidur, minimal terdiri dari lobby, 

ruang makan (>75m2) dan bar.  

 Pelayanan akomodasi yaitu berupa penitipan barang berharga, 

penukaran uang asing, postal service dan antar jemput. 

D. Hotel Bintang Empat 

 Jumlah kamar minimal 50 kamar (temrasuk minimal 3 suite room, 48 

m2)  

 Ukuran kamar minimum termasuk kamar mandi 24 m2 untuk kamar 

single dan 28 m2 untuk kamar double  

 Ruang public luas 3m2 x jumlah kamar tidur, minimal terdiri dari kamar 

mandi, ruang makan (>100 m2) dan bar (>45m2)  

 Pelayanan akomodasi yaitu berupa penitipan barang berharga, 

penukaran uang asing, postal service dan antar jemput.  

 Fasilitas penunjang berupa ruang linen (>0,5m2 x jumlah kamar), ruang 

laundry (>40m2), dry cleaning (>20m2), dapur (>60% dari seluruh luas 

lantai ruang makan). 

 Fasilitas tambahan : pertokoan, kantor biro perjalanan, maskapai 

perjalanan, drugstore, salon, function room, banquet hall, serta fasilitas 

olahraaga dan sauna. 

E. Hotel Bintang Lima 

 Jumlah kamar minimal 100 kamar (termasuk mminimal 4 suite room, 

58m2)  

 Ukuran kamar minimum termasuk kamar mandi 26 m2 untuk kamar 

single dan 52m2 untuk kamar double.  
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 Ruang public luas 3m2 x jumlah kamar tidur, minimal terdiri dari lobby, 

ruang makan (>135m2) dan bar (>75m2).  

 Pelayanan akomodasi yaitu berupa penitipan barang berharga, 

penukaran uang asing, postal service dan antar jemput.  

 Fasilitas penunjang berupa ruang linen (>0,5m2 x jumlah kamar), ruang 

laundry (>40m2), dry cleaning (>30m2), dapur (>60% dari seluruh luas 

lantai ruang makan). 

 Fasilitas tambahan : pertokoan, kantor biro perjalanan, maskapai 

perjalanan, drugstore, salon, function room, banquet hall, serta fasilitas 

olahraaga dan sauna.  

 Dengan adanya klasifikasi hotel tersebut dapat melindungi konsumen 

dalam memperoleh fasilitas yang sesuai dengan keinginan.Memberikan 

bimbingan pada pengusaha hotel serta tercapainya mutu pelayanan yang 

baik. 

2.2. Modern Luxury 

2.2.1. Luxury 

Mewah adalah di mana segala sesuatu tampak seperti milik bersama. Ruangnya 

hangat, mengundang, dan unik dalam karakteristik. Oleh karena itu, dapat membangkitkan 

emosi kesejahteraan ekstrim. Kemewahan adalah semua tentang kenyamanan dan 

kemudahan; ruang dan sistem yang membuatnya berfungsi dengan lancar, melayani 

pengguna. Karena itu, kemewahan adalah pengalaman; Perasaan hidup, dipelihara dan 

merasa tenang. Itu tidak selalu merujuk pada barang atau aksen tertentu, tetapi bagaimana 

perasaan ketika melihat barang tersebut. 

2.2.2. Modern 

Secara sederhana, desain modern adalah garis linier, geometri bersih, dan desain 

sederhana. Tidak ada embel-embel dan bulu; ruang-ruang modern bebas dari kekacauan 

dan luas, menciptakan desain yang mengalir bebas. 

2.2.3. Modern Luxury 
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Menggabungkan elemen mewah dengan desain modern, desain interior modern dan 

mewah berarti kesederhanaan dalam desain ditafsirkan melalui garis-garis yang bersih, 

kamar-kamar yang luas dengan nol hambatan struktural dan penekanan pada langit-langit 

warna yang netral. Meskipun modernisme dulu adalah tentang utilitas dan 'fungsi sebelum 

bentuk' yang kontroversial - hari ini ia diartikulasikan dengan jiwa. Dengan menggunakan 

banyak cahaya alami, menggunakan desain bersih, dan memilih untuk pergi dengan 

minimalis. 

Versi modern dari desain interior mewah adalah untuk mereka yang tidak menyukai 

tradisi masa lalu. Ini untuk orang-orang yang menyukai penghematan yang ramping, 

canggih dan anggun di zaman modern. 

2.2.4. Prinsip dan Karakteristik Modern Luxury 

Terdapat beberapa prinsip yang diterapkan dalam desain Modern Luxury, diantaranya 

adalah: 

a. Sustainability 

b. Desain Bersinggungan atau dekat dengan alam 

c. Eksklusifitas 

d. Memperhatikan setiap detail dari desain 

e. Sederhana dan minimalis. 

f. Penggunaan palet warna netral 

g. Desain dengan tujuan dan kenyamanan 

2.3. Well-Being Design 

Well-Being Design adalah desain untuk pengalaman yang menyenangkan atau untuk 

pencegahan atau pengurangan suatu hal yang negatif. Dengan kriteria ini, berfokus kepada 

merancang desain yang menimbulkan sensasi menyenangkan, memungkinkan pengguna untuk 

melakukan kegiatan yang menyenangkan, memungkin pengguna untuk merasakan 

kenyamanan, memungkinkan pengguna untuk menghindari kegiatan yang tidak 

menyenangkan, dan mencegah atau mengurangi rasa sakit dan ketidaknyamanan mental dan 

fisik. Well-Being Design dalam kata lain adalah untuk mencapai suatu tujuan bagi pengguna 
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desain agar lebih sehat luar dan dalam, kata pencapaian sehat bukan hanya dalam hal orang 

dan rasa senang juga dapat 

membantu dalam mencapai kata sehat. Dalam desain interior pencapaian ini bisa direalisasikan 

dengan menerapkan unsur-unsur tertentu atau prinsip yang berfokus pada tingkat kenyamanan 

pengguna bukan hanya kenyamanan psikis tetapi juga kenyamanan mental. Salah satu prinsip 

yang dipegang oleh Well-Being Design adalah  

2.3.1. Faktor Well-Being Design 

Dalam mencapai Well-Being Design ada beberapa faktor yang menjadi perhatian 

dalam konsep Well-Being Design diantaranya adalah sebagai berikut: 

2.3.1.1. Kualitas Udara Dalam Ruangan 

Jelas bahwa kualitas udara yang di hirup sangat penting, tetapi banyak diskusi 

tentang polusi udara cenderung berkaitan dengan lingkungan eksternal  misal, polusi 

dari mobil ketika kita berada di jalan. Ada dua masalah utama yang terkait dengan 

kualitas udara dalam ruangan: penumpukan polutan internal di dalam rumah, dan 

masuknya polutan eksternal ke dalam rumah. 

Dua polutan eksternal utama yang masuk ke rumah adalah nitrogen dioksida (NO2) 

dan partikel yang dipancarkan dari kendaraan, bersama dengan debu konstruksi dan 

polusi industri. Secara internal, pengeringan cucian pasif di dalam rumah dapat 

menyebabkan kelembaban dan bahan kimia yang mudah menguap dari pelembut kain 

menumpuk di udara, dengan kontaminan lebih lanjut yang berasal dari cat, bahan 

bangunan, perabotan, dan produk pembersih. 

Ruang yang ditempati dengan ventilasi yang tidak memadai juga dapat mengalami 

penumpukan karbon dioksida yang signifikan, yang meningkat seiring dengan 

kepadatan hunian, dan dapat berdampak pada kemampuan fungsional kognitif. 

Berbagai penelitian telah menunjukkan pentingnya kualitas udara untuk pembelajaran 

dan perilaku di untuk produktivitas di dalam ruangan. 
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2.3.1.2. Pencahayaan 

Cara tubuh manusia berfungsi sangat dipengaruhi oleh cahaya: kita terjaga di siang 

hari dan mengantuk ketika gelap datang. Ritme bawaan ini disebut siklus sirkadian 

dan merupakan dasar dari kesehatan kita secara keseluruhan. Oleh karena itu, 

pencahayaan buatan seharusnya tidak hanya menyediakan cukup cahaya untuk 

memungkinkan melihat. Itu juga harus mengikuti siklus alami kita dengan 

menyesuaikan suhu dan intensitas cahaya dengan waktu. Pendekatan berorientasi 

kesejahteraan terhadap cahaya ini disebut Human centric lighting, dan 

kepentingannya semakin diakui di industri desain 

2.3.1.3. Ergonomi  

Kata ergonomi mengacu pada posisi yang kita asumsikan saat kita duduk, berdiri 

atau berbaring, serta bergerak dan desain interior dapat membantu kita mengambil 

posisi yang sehat. Ini mensyaratkan bahwa sebagian besar desain interior yang 

'ergonomis' harus nyaman bagi pengguna dalam hal psikologi, fisiologi dan anatomi. 

Secara singkat, desain interior terbaik harus nyaman, efisien dan menyenangkan 

secara bersamaan. Tidak dapat menilai salah satu dari elemen-elemen ini, ruangan 

akan menjadi tidak lengkap secara ergonomis. Juga, masuk akal untuk membuat tata 

letak yang mengundang orang untuk bergerak, karena - seperti yang mereka katakan 

- duduk adalah merokok baru (menurut penelitian). 

2.3.1.4. Suhu 

Ruang yang terlalu panas atau terlalu dingin dapat mempengaruhi suasana hati dan 

produktivitas manusia. Definisi kenyamanan termal sangat personal, tetapi tetap saja, 

ini merupakan aspek penting untuk dipertimbangkan dalam desain interior. 

2.3.1.5. Akustik 

Kebisingan yang tidak diinginkan di suatu bangunan dapat menjadi gangguan 

terbaik, dan akibat terburuk adalah dapat menjadi penyebab masalah kesehatan jangka 

panjang. Dalam jangka pendek, kebisingan yang tidak diinginkan dapat menyebabkan 
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gangguan aktivitas, gangguan bicara dan gangguan istirahat, relaksasi dan tidur. 

Dalam jangka panjang ada bukti efek kesehatan yang lebih berbahaya, karena 

kehadiran kebisingan dapat menyebabkan peningkatan kadar hormon stres. Kesulitan 

yang sulit dikontrol yang disebabkan oleh masalah kebisingan dari luar seperti 

ruangan sebelah atau yang lainnya dan ditambah oleh isolasi suara yang buruk antara. 

Desain akustik dan kontrol kebisingan adalah elemen kunci lain untuk desain 

lingkungan restoratif bebas stres. 

2.3.1.6. Warna 

Penggunaan warna pada ruangan bukanlah sekadar elemen dasar desain interior 

belaka, sebab warna juga memiliki fungsi dan juga makna. Lebih dari sekadar 

estetika, warna juga mampu memengaruhi suasana hati sang penghuni. 

A. Fungsi Warna pada Interior 

 Estetika 

Hal sederhana dari fungsi warna dalam suatu ruangan adalah 

memberikan nilai estetika, keindahan, serta menghilangkan kesan kusam 

dan tidak terawat. Suatu ruangan yang didesain dengan menggunakan 

warna-warna tertentu, akan terlihat jauh lebih indah daripada sebuah 

ruangan yang tidak dicat. 

 Manipulasi 

Mengaplikasikan cat warna yang tepat pada interior hunian merupakan 

adalah kesan yang dihadirkan dari warna yang diterapkan pada ruangan. 

Penggunaan warna tertentu seperti putih merupakan jurus ampuh untuk 

menciptakan kesan luas dan lapang dalam sebuah ruangan sempit. Pun 

begitu sebaliknya, warna juga mampu memanipulasi ruangan yang terlalu 

luas agar nampak lebih berisi. 

 Psikologi 
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Dalam buku berjudul Color in Interior Design yang ditulis John Pile, 

menyebutkan bahwa penggunaan warna merupakan fokus utama dalam 

mendesain. Setiap warna juga memiliki potensi yang memberikan efek 

positif serta negatif pada seseorang. Penggunaan warna berkaitan 

dengan kondisi psikologis seseorang yang akan mempengaruhi tubuh, 

pikiran, emosi dan keseimbangan ketiganya pada diri manusia. 

B. Macam Warna beserta Pengaruhnya 

Setiap warna memiliki karakter yang berbeda dan dapat memengaruhi 

suasana hati. Maka sebaiknya Anda mempertimbangkan dengan baik 

penggunaan warna yang tepat pada suatu ruangan. Berikut adalah macam warna 

beserta pengaruhnya: 

 Biru 

Warna biru kerap diasosiasikan dengan warna langit atau lautan yang 

memberikan efek menenangkan dan membawa perasaan damai. Warna biru 

gelap akan menstimulasi pemikiran yang jernih, sementara warna biru muda 

akan membantu meningkatkan konsentrasi. Tetapi dengan penggunaan 

warna biru yang berlebihan dapat membawa perasaan sedih dan depresi. 

 Merah 

Merah merupakan warna yang membuat sebuah objek tampak lebih 

dekat dari jarak sebenarnya. Hal ini membuat mata kita cenderung lebih 

cepat mengindentifikasi warna merah dalam suatu ruangan. Merah adalah 

warna yang memberikan suasana hangat dalam ruangan, namun warna ini 

cenderung meningkatkan agresivitas. Warna merah juga banyak 

memengaruhi manusia secara fisik, seperti tenkanan darah, denyut nadi, 

hingga laju pernapasan. 

 Kuning 
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Kuning adalah warna yang dapat memberikan perasaan ceria dan 

optimis. Warna ini banyak memengaruhi manusia baik secara mental 

maupun emosional. Penerapan warna kuning yang tepat pada ruangan akan 

memberikan kesan bersahabat juga meningkatkan kreativitas seseorang. 

Warna kuning juga sangat tepat untuk menetralkan rasa gugup dan mampu 

meningkatkan rasa percaya diri sesesorang. Kuning sebaiknya 

dikombinaskan dengan warna lain seperti putih. Hal ini dilakukan untuk 

menghindari kecenderungan terjadinya mood perdebatan yang berpotensi 

terjadi. 

 Hijau 

Hijau adalah warna yang membawa kesan menyegarkan karena identik 

dengan alam dan tumbuhan yang memberikan rasa aman, keseimbangan 

dan harmoni. Hijau sangat cocok diggunakan dalam ruangan peristirahatan 

karena membawa perasaan damai dan ketenangan. 

 Oranye 

Oranye adalah kombinasi dari dua warna merah dan kuning yang dapat 

memberikan pengaruh terhadap manusia baik secara fisik maupun mental. 

Warna oranye diklaim mampu meningatkan nafsu makan dan memberikan 

kenyamanan. Karena hal itulah warna oranye sangat cocok diterapkan di 

ruang makan atau ruang keluarga. Oranye memberikan kesan hangat dan 

bersahabat, namun penggunaannya yang berlebihan dalam ruang dapat 

meyebabkan berkurangnya fokus dalam belajar dan bekerja. 

 Coklat 

Coklat adalah penggabungan dari tiga warna, yaitu; merah, kuning, dan 

hitam. Coklat adalah warna yang menibulkan kesan serius namun lembut 

dan hangat dalam ruangan. 

 Putih 
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Menggunakan warna putih dalam ruangan dapat memberikan kesan 

luas, lapang dan tinggi pada sebuah ruangan. Warna ini sangat tepat 

digunakan untuk ruangan yang sempit dan mungil untuk mendapatkan 

kesan luas dan nyaman. 

 Hitam 

Jika Anda ingin menghadirkan kesan mewah dan elegan dalam ruangan, 

maka penggunaan warna hitam adalah solusinya. Warna hitam mampu 

menciptakan suasana yang cenderung serius dalam suatu ruang. Warna 

hitam juga sering dipakai untuk menekan nafsu makan yang berlebihan. 

Namun Anda juga harus waspada, penerapan warna hitam yang berlebihan 

dapat menimbulkan ketakutan atau perasaan tidak aman. 

2.3.2. Cara mencapai Well-Being Interior Design 

Dalam mencapai desain yang berfokus pada kenyaman dan kesehatan dari pengguna 

atau Well-Being Design ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk mencapai titik 

tersebut diantaranya adalah: 

A. Menggunakan Tanaman Dalam Ruang  

Memiliki banyak tanaman hijau di rumah adalah stimulan yang jelas dan mudah 

bagi kesejahteraan dan kesehatan kita secara keseluruhan. Mereka memiliki banyak 

manfaat kesehatan, dari meningkatkan kualitas udara (dengan mengambil karbon 

dioksida dan melepaskan oksigen) hingga mengatur kelembapan. Mereka juga 

memberikan dorongan alami meningkatkan mood dan menurut beberapa penelitian 

bahkan dapat mengurangi tingkat stres, meningkatkan memori dan konsentrasi, dan 

menyaring VOC (volatile organic compounds/senyawa organik yang mudah 

menguap) dan beberapa polutan. 

B. Menggunakan pengaruh dari sebuah aroma 
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Aroma di dalam ruangan menjadi hal yang bisa diperhatikan. Ketika menghirup 

aroma, molekul-molekul tersebut pergi melalui sesuatu disebut olfactory bulb yang 

terhubung langsung ke otak dan menghasut respon emosional yang kuat. 

Berbagai aroma dapat mempengaruhi otak dengan cara yang sangat spesifik dan 

unik. Beberapa dari mereka menyegarkan, yang lain menenangkan. Beberapa dari 

mereka benar-benar dapat mengembalikan ingatan dan benar-benar mengubah 

suasana hati kita.  

Berikut ini adalah beberapa jenis aromaterapi beserta manfaatnya: 

 Lemon 

Minyak essensialnya diambil dari kulit buah. Mempunyai efek 

menjernihkan, meremajakan, membangkitkan rasa senang dan semangat, juga 

baik untuk penanganan pertama digigit ular dan serangga. Aromaterapi lemon 

dapat mengurangi masalah gangguan pernafasan, tekanan darah tinggi, pelupa, 

stress, pikiran negatif dan rasa takut (Setiyanti, 2008). 

 Lavender 

Bunga lavender memiliki nama latin Lavandula angustifolia, berwarna 

lembayung muda. Sari minyaknya diambil dari bagian pucuk bunga, selain 

mampu mengusir nyamuk ternyata juga memberikan efek meningkatkan 

ketenangan, keseimbangan, rasa nyaman, rasa keterbukaan, dan keyakinan. 

Selain itu juga mengurangi rasa tertekan, stres, rasa sakit saat menstruasi, emosi 

yang tidak seimbang, histeria, rasa frustrasi, dan kepanikan. Lavender tumbuh 

dan dibudidayakan di seluruh penjuru dunia (Hutasoit, 2002 dalam Astuti, 

2009). Manfaat bunga lavender telah dibuktikan dari berbagai hasil penelitian. 

Aromaterapi lavender dapat menurunkan 30% tingkat kecemasan pada pasien 

dimensia yang mengalami agitasi (Ballard, et al., 2002 dalam Watt, 2008). 

 Rosemary 
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Menurut penelitian Hongratanaworakit (2009), rosemary dapat 

menghilangkan depresi, stres, ketegangan mental dan lesu atau kelelahan. 

Minyak rosemary dapat meningkatkan aktivitas radikal bebas dan menurunkan 

hormon stres (Atsumi & Tonosaki, 2007). 

 Peppermint 

Peppermint memiliki aroma segar dan kuat yang berasal dari rerumputan 

mint yang ditemukan di Amerika. Minyak murni daun mint ini dapat 

meningkatkan konsentrasi, vitalitas, rasa percaya diri, pikiran positif, 

sensualitas, keyakinan arah dan tujuan hidup. Juga mengurangi rasa lelah, rasa 

putus asa, histeria, sakit kepala, dan rasa takut (Setiyanti, 2008). 

 Cendana 

Cendana memiliki aroma yang khas, sari minyaknya diambil dari bagian 

kayu. Sandalwood ternyata memiliki efek meningkatkan keterbukaan, 

kehangatan, rasa percaya diri, kejujuran, ketenangan jiwa, perasaan cinta, 

sensualitas, rasa nyaman, harapan, kepercayaan, kebijaksanaan, pengertian, 

stabilitas, keberanian serta daya tahan. Cendana juga mengurangi stres saat 

menstruasi, gangguan konsentrasi, dan rasa kesepian (Setiyanti, 2008). 

 Eucalyptus 

Eucalyptus, sarinya diambil dari bagian daun dan ranting. Aroma ini 

mempunyai efek keseimbangan dan menstimulus peningkatan proses 

penyembuhan, protectiveness, konsentrasi, vitalitas, keseimbangan emosi, dan 

juga spontanitas. Selain itu dapat mengurangi panas badan saat flu, sakit kepala, 

perilaku yang tidak rasional, kemarahan, mengusir serangga serta 

menghilangkan bau yang tidak sedap (Setiyanti, 2008). 

 Green Tea 

Aroma Green tea dapat membantu menyeimbangkan fungsi sel tubuh, 

membantu mencegah kanker, memperbaiki sistem peredaran darah, membantu 
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menguraikan asam lemak, menurunkan kadar gula dalam darah, meningkatkan 

fungsi lever, membantu mengeluarkan dahak dan membersihkan paru-paru, 

memperlambat proses penuaan, dan membangkitkan semangat (Setiyanti, 

2008). 

C. Permainan Tekstur 

Tekstur bisa menjadi alat penting untuk meningkatkan kesejahteraan/Well Being 

Design. Terutama, jika menggunakan tekstur yang berbeda di dalam ruangan sesuai 

musim. Sensasi dingin dari sutra atau linen di musim panas, getaran nyaman dari 

rajutan chunky, kasmir di musim dingin - ubah tekstur selaras dengan cuaca dan 

suasana hati yang ingin tuju. 

D. Memperhatikan Warna 

Bagaimana pemilihan warna untuk interior suatu bangunan selama ini sebagian 

besar adalah masalah selera dan kreativitas pribadi. Tapi itu juga bisa sangat 

memengaruhi suasana hati dan kesejahteraan/Well Being seseorang. Kekuatan warna 

didokumentasikan dengan baik dan dapat diperhitungkan dalam desain interior. 

Ada beberapa tren warna yang kurang lebih diterima secara umum: warna netral 

dan alami dikatakan menenangkan (tidak heran kebanyakan spa adalah campuran 

putih dan alami), merah mengstimulasi, hijau dikaitkan dengan tenang dan seimbang, 

kuning memberi energi, biru mendingin, hitam dramatis. Tetapi juga dapat dipikirkan 

bahwa berbagai warna menghasut respon emosional yang berbeda dalam diri kita 

semua, jadi bijaksana untuk mempertimbangkan preferensi pribadi ketika memilih 

warna, alih-alih hanya membabi buta mengikuti saran terapi warna ini. 

2.3.3. Human centric lighting 

Human centric lighting (HCL), juga dikenal sebagai pencahayaan sirkadian, atau 

pencahayaan untuk kesehatan dan kesejahteraan. Gagasan dasar di balik Human centric 

lighting sebagian orang beranggapan sejak adanya cahaya listrik, manusia telah dapat 

"melihat" kapan pun mereka mau. Siang dan malam tidak berarti apa-apa, dan lampu bisa 

menyala penuh 24 jam sehari jika kita menginginkannya. Sementara secara historis, 
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pencahayaan listrik dianggap sebagai kemajuan teknologi utama, namun sudah banyak 

penelitian juga menunjukkan efek negatif lampu listrik terhadap ritme sirkadian tubuh 

manusia (Perubahan fisik, mental, dan siklus hidup). Dian Human centric lighting di 

definisikan oleh Lighting Europe Industry sebagai jenis pencahayaan yang "mendukung 

kesehatan, kesejahteraan dan kinerja manusia dengan menggabungkan manfaat visual, 

biologis dan emosional dari cahaya". Hal ini dicapai dengan meredupkan dan perubahan 

dalam Correlated Color Temperature (CCT) dari sumber cahaya pintar (kemungkinan 

besar LED), untuk meniru tingkat radiasi yang tepat dan spektrum sinar matahari sepanjang 

hari. 

Beberapa penelitian telah menemukan bahwa warna alami siang hari merangsang 

produksi melatonin dan serotonin yang mengendalikan perubahan fisik, mental dan 

perilaku yang mengikuti siklus sekitar 24 jam, merespons terutama terhadap cahaya dan 

kegelapan pada seseorang, atau ritme sirkadian mereka. Human centric lighting tidak 

hanya dapat memberikan kualitas pencahayaan visual yang baik, efisiensi energi dan 

keberlanjutan dengan biaya yang masuk akal, juga dapat meningkatkan ritme sirkadian, 

kewaspadaan jangka pendek dan jangka panjang, tidur, suasana hati, ketajaman visual, 

persepsi dan kinerja-produktivitas. HCL memberikan ketajaman visual dan manfaat 

biologis.  

Melalui Internet of Things, pencahayaan dapat dikontrol dan disesuaikan secara 

waktu nyata. Perlengkapan penerangan dapat dihubungkan ke jaringan TI gedung dan 

dapat mengontrol tingkat cahaya dan suhu warna menggunakan smartphone dan aplikasi 

digital. Dengan demikian, Human centric lighting dapat digunakan untuk merangsang  

kinerja manusia di siang hari (dengan frekuensi yang lebih biru) dan bersantai di malam 

hari (dengan frekuensi kuning dan merah). Meskipun penerangan alami telah terbukti 

berulang kali sebagai sumber cahaya interior terbaik demi produktivitas dan kesehatan, 

Human centric lighting, melalui penggunaan LED, dapat disesuaikan dengan tingkat 

cahaya yang sama dengan yang diberikan matahari, memperkuat sirkadian alami tubuh. 
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Gambar 2.1 Temperatur Warna Siklus Human centric lighting 

Sumber: northcliffe.org (2020) 

 

Gambar 2.2 Siklus aktivitas manusia 

Sumber: Google.com (2020) 

 

2.4. Studi Akustik, Bunyi dan Kebisingan 

2.4.1. Akustik dan Bunyi 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi ketiga, akustik merupakan ilmu fisika 

yang mempelajari suara. Sedangkan menurut Satwiko (2004:124), akustik berarti ilmu 

tentang bunyi. Dengan demikian, sistem akustik adalah ilmu yang mempelajari tentang 

mutu suara dan bunyi yang dihasilkan. Akustik sendiri berhubungan dengan organ 

pendengar, suara, atau ilmu bunyi. Sistem akustik dalam sebuah ruangan merupakan 
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keadaan sebuah ruang yang mempengaruhi mutu bunyi yang terjadi di dalamnya. Akustik 

ruang ini sendiri banyak dikaitkan dengan hal yang mendasar seperti perubahan suara 

karena pantulan dan juga gangguan suara tembusan dari ruang lain. Banyak material 

penyerap yang sangat efektif untuk digunakan. Material-material tersebut biasanya 

digunakan untuk memperjelas suara yang dihantarkan dalam ruang atau juga mengurangi 

kejelasan suara yang timbul. 

2.4.2. Kebisingan 

Kebisingan adalah bunyi atau suara yang tidak dikehendaki dan dapat mengganggu  

kesehatan dan kenyamanan lingkungan yang dinyatakan dalam satuan  desibel  (dB). 

Kebisingan juga dapat didefinisikan sebagai bunyi yang tidak disukai, suara yang 

mengganggu atau bunyi yang menjengkelkan. Berdasarkan Kepmenaker, kebisingan 

adalah suara yang tidak dikehendaki yang bersumber dari alat-alat, proses produksi yang 

pada tingkat tertentu yang dapat menimbulkan gangguan kesehatan dan pendengaran. 

2.4.3. Dampak Kebisingan 

Bising merupakan suara atau bunyi yang mengganggu. Bising dapat menyebabkan  

berbagai gangguan seperti gangguan fisiologis, gangguan psikologis, gangguan 

komunikasi dan ketulian. Ada yang menggolongkan gangguannya berupa gangguan 

Auditory, misalnya gangguan terhadap pendengaran dan gangguan Non-Auditory seperti 

gangguan komunikasi, ancaman bahaya keselamatan, menurunya performan kerja, stres 

dan kelelahan. Lebih rinci dampak kebisingan terhadap kesehatan pekerja dijelaskan 

sebagai berikut: 

 Gangguan Fisiologis 

Pada umumnya, bising bernada tinggi sangat mengganggu, apalagi bila terputus-

putus atau yang datangnya tiba-tiba. Gangguan dapat berupa peningkatan tekanan 

darah (± 10 mmHg), peningkatan nadi, konstriksi pembuluh darah perifer terutama 

pada tangan dan kaki, serta dapat menyebabkan pucat dan gangguan sensoris.  
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Bising dengan intensitas tinggi dapat menyebabkan pusing/sakit kepala. Hal ini 

disebabkan bising dapat merangsang situasi reseptor vestibular dalam telinga dalam 

yang akan menimbulkan efek pusing/vertigo. Perasaan mual, susah tidur dan sesak 

nafas disebabkan oleh rangsangan bising terhadap sistem saraf, keseimbangan organ, 

kelenjar endokrin, tekanan darah, sistem pencernaan dan keseimbangan elektrolit. 

 Gangguan Psikologis 

Gangguan psikologis dapat berupa rasa tidak nyaman, kurang konsentrasi, susah 

tidur, dan cepat marah. Bila kebisingan diterima dalam waktu lama dapat menyebabkan 

penyakit psikosomatik berupa gastritis, jantung, stres, kelelahan dan lain-lain. 

 Gangguan Komunikasi 

Gangguan komunikasi biasanya disebabkan masking effect (bunyi yang menutupi 

pendengaran yang kurang jelas) atau gangguan kejelasan suara. Komunikasi 

pembicaraan harus dilakukan dengan cara berteriak. Gangguan ini menyebabkan 

terganggunya pekerjaan, sampai pada kemungkinan terjadinya kesalahan karena tidak 

mendengar isyarat atau tanda bahaya. Gangguan komunikasi ini secara tidak langsung 

membahayakan keselamatan seseorang. 

2.4.4. Akustik Ruang 

Dalam sebuah ruangan, terdapat fenomena suara yang terjadi didalamnya. 

Fenomena tersebut akan cukup mempengaruhi suara yang diterima oleh pengguna 

ruangnya. Dalam ruangan tertutup terdapat dua hal yang dapat mempengaruhi suara pada 

saat diterima oleh pengguna ruang, suara langsung yang diterima dari sumber suaranya dan 

suara pantul yang dipantulkan oleh elemen-elemen interior yang terdapat dalam ruangan 

itu sendiri, baik dinding, lantai, maupun plafonnya. Jarak sumber dengan pendengar cukup 

mempengaruhi besarnya suara yang diterima pendengar. Karakter atau sifat sebuah 

ruangan juga mempengaruhi besarnya energi suara yang sampai kepada pendengar. 

2.4.5. Sifat Bunyi Dalam Akustik Interior 
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Tiga zat yang dapat menjadi medium gelombang bunyi dari sumber bunyi ke penerima 

yaitu padat, cair dan gas. Dari ketiga zat tersebut, gas merupakan zat yang yang paling 

sering menjadi medium perantara gelombang bunyi. Perambatan gelombang bunyi melalui 

udara ini disebut dengan perambatan secara airborne, yaitu ketika getaran yang dialami 

sumber bunyi menyentuh molekul-molekul udara yang ada di sekitarnya. di presentasikan 

pada gambar 2.3 

 

Gambar 2.3 Proses perubahan medium antara airborne (ab) ke  

structureborne (sb) dan sebaliknya. 

Sumber: Studi Material Bangunan Yang Berpengaruh Pada Akustik Interior, Wendy Kusnadi Kho, 2014. 

Jika getaran tersebut berlanjut hingga menyentuh bidang pembatas, maka akan 

dimungkinkan untuk terjadinya perambatan suara melalui benda padat atau yang 

disebut structureborne. Hal ini bergantung dari karakteristik dari bidang pembatas itu 

sendiri. Reaksi dari berbagai jenis karakteristik bidang pembatas ini yaitu pemantulan 

(refleksi), pemantulan menyebar (difusi), penyerapan (absorbsi), pembelokan 

(difraksi), dan pembiasan (refraksi). 

2.4.5.1. Reaksi Serap (Absorption) 
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Bunyi juga dapat diserap oleh bidang pembatas. Penyerapan yang terjadi sangat 

bergantung pada keadaan permukaan bidang pembatas (kepadatan/kerapatan) dan jenis 

frekuensi bunyi yang datang. Semua material pembatas memiliki kemampuan 

menyerap, namun besarnya berbeda. Kemampuan serap ditentukan oleh koefisien 

serap (absorpsi), yaitu banyaknya energi bunyi yang diserap dibandingkan keseluruhan 

energi bunyi yang mengenai pembatas. 

Koefisien penyerapan suara (sound absorption coefficient) menggambarkan 

efektivitas bahan dalam menyerap suara. Terdapat beberapa jenis penyerap suara, 

yaitu: 

 Penyerapan bahan berpori, berfungsi mengubah energi bunyi menjadi 

energi panas melalui gesekan dengan molekul udara. Pada frekuensi tinggi 

akan lebih baik menggunakan bahan penyerap yang lebih tebal. Misalnya, 

serat kacang (rock wall), serat kayu, papan serat (fiber board), dan lain-lain. 
 Penyerapan panel bergetar, berfungsi sebagai pengubah energi bunyi 

menjadi energi getaran. Penyerap ini bekerja dengan baik pada penyerapan 

bunyi berfrekuensi rendah. Misalnya, kaca, pintu, panel kayu. 
 Penyerapan resonator rongga, berfungsi untuk mengurangi energi melalui 

gesekan dan interefleksi pada lubang dalam yang bekerja pada frekuensi 

rendah. Misalnya, sound block, resonator panel berlubang, dan resonator 

celah. 
2.4.5.2. Reaksi Pantulan (Reflection) 

Jika suatu objek mengeluarkan bunyi, dan bunyi tersebut terhalang oleh bidang 

pembatas, maka besar kemungkinan bunyi tersebut akan dipantulkan. Kecepatan 

perambatan dan karakteristik bidang pembatas (kepadatan, bentuk dan tingkat 

kehalusan permukaan) akan menentukan besar dan arah pantulan. Permukaan yang 

keras dan rata akan memantulkan hampir semua energi bunyi dengan ketentuan sudut 

datang sama besar dengan sudut pantul. Di ilustrasikan pada gambar 2.4 

Bentuk permukaan pemantulan dapat diberikan dalam beberapa kondisi: 
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 Permukaan rata bersifat sebagai penghasil gelombang bunyi merata. 

 Permukaan cekung bersifat sebagai pengumpul gelombang bunyi. 

 Permukaan cembung bersifat sebagai penyebar gelombang bunyi. 

 

Gambar 2.4 Ilustrasi Pemantulan Bunyi. 

Sumber: Studi Material Bangunan Yang Berpengaruh Pada Akustik Interior, Wendy Kusnadi Kho, 2014. 

2.4.5.3. Reaksi Difraksi 

Difraksi adalah perubahan arah dari alur gelombang bunyi yang melewati ujung 

penghalang, dalam arti gelombang bunyi tersebut akan melewati ujung pembatas 

menuju ruangan yang ada di balik pembatas. Kejadian difraksi ini sangat dipengaruhi 

oleh rasio dari panjang gelombang suara dan besarnya penghalang. Semakin panjang 

gelombang suara tersebut, semakin kuat efek dari difraksi tersebut. Di ilustrasikan pada 

gambar 2.5 

 

Gambar 2.5 Ilustrasi Difraksi Bunyi 

Sumber: Studi Material Bangunan Yang Berpengaruh Pada Akustik Interior, Wendy Kusnadi Kho, 2014. 
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2.4.5.4. Reaksi Refraksi 

Setiap material yang digunakan sebagai bidang pembatas memiliki kemampuan 

untuk memberikan tiga perlakuan sekaligus yaitu sebagian memantulkan, sebagian 

menyerap, dan sisanya mentransmisikan. Besar proporsi ketiganya bergantung dari 

karakteristik bahan (kepadatan permukaan, berat, dan ketebalan material) serta 

frekuensi bunyi yang datang. Nilai total ketiga koefisien ini adalah 1. Misalnya, 

material x memiliki koefisien serap 0,7 dan koefisien pantul 0,2, maka koefisien 

transmisinya adalah 0,1. Namun, yang paling banyak digunakan sebagai tolok ukur 

adalah koefisien serap. 

Bunyi yang ditransmisikan tersebut pada saat melewati bidang pembatas akan 

mengalami refraksi, yaitu peristiwa membiasnya (pembelokan arah) perambatan bunyi 

karena melewati material yang berbeda kerapatannya. 

2.4.5.5. Reaksi Difusi 

Difusi adalah peristiwa yang dialami gelombang bunyi ketika membentur bidang 

pembatas yang memiliki kecenderungan memantul (berpermukaan padat dan keras) 

tetapi memiliki permukaan yang tidak halus (dapat berupa permukaan yang kasar, 

bergerigi, bergelombang, dan sebagainya). Difusi pada umumnya dimanfaatkan untuk 

memperbaiki pemantulan yang tidak dikehendaki dalam ruangan. Difuser bekerja 

dengan mencegah terjadinya pengelompokan bunyi sehingga bunyi dapat didengar 

secara merata. 

2.4.6. Strategi Akustik dalam Interior Bangunan 

2.4.6.1. Penerapan Material Akustik 

Bila bunyi menumbuk suatu permukaan, maka ia akan dipantulkan atau diserap. 

Energi bunyi yang diserap oleh lapisan penyerap sebagian diubah menjadi panas, tetapi 

sebagian besar ditransmisikan ke sisi lain lapisan tersebut, kecuali bila transmisi tadi 

dihalangi oleh penghalang yang berat dan kedap. 
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Bahan-bahan dan konstruksi penyerap bunyi yang digunakan dalam rancangan 

akustik yang dipakai sebagai pengendali bunyi dalam ruang-ruang bising dapat 

diklasifikasikan menjadi: Diilustrasikan pada gambar 2.6 

 Bahan berpori. 

 Penyerap panel atau penyerap selaput. 

 Resonator rongga (Helmholt). 

 

Gambar 2.6 Ilustrasi Bahan Penyerap 

plywood, (B) 
Sebagai pengganti plywood, bahan dinding harus digunakan untuk mengurangi transmisi lewat struktur 

Sumber: Studi Material Bangunan Yang Berpengaruh Pada Akustik Interior, Wendy Kusnadi Kho, 2014. 

A. Bahan Berpori 

Karakter akustik dasar semua bahan berpori, seperti papan berserat (fiber board), 

plesteran lembut (soft plasters), mineral wools, dan selimut isolasi adalah suatu jaringan 

selular dengan pori-pori yang paling berhubungan. Energi bunyi datang diubah menjadi 

energi panas dalam pori-pori ini. 

Gelombang bunyi yang mengenai bidang batas, bergantung karakteristik permukaan 

bidang dan beberapa faktor lain. Proporsi energi bunyi yang dipantulkan, diserap, atau 

tanpa satuan yang menunjukkan perbandingan antara energi bunyi yang tidak dipantulkan 

(diserap) oleh material pembatas berbanding keseluruhan energi bunyi yang mengenai 

pagar pembatas. Bidang pembatas yang merupakan penyerap sempurna memiliki nilai 

koefisien serap 1, sedangkan yang memantulkan sempurna nilainya mendekati 0. Besar 
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kecilnya nilai koefisien serap selain bergantung frekuensi bunyi dan karakteristik material 

pembatas juga bergantung pada besarnya sudut jatuh gelombang bunyi. 

Bahan berpori untuk komersial dapat dibagi ke dalam 4 (empat) kategori sebagai 

berikut: 

a. Unit Akustik Siap Pakai 

Bermacam-macam jenis ubin selulosa dan serat mineral yang berlubang 

maupun tak berlubang, bercelah atau bertekstur, panel penyirip dan lembaran 

logam berlubang dengan bantalan penyerap, merupakan unit yang khas dalam 

kelompok ini. Mereka dapat dipasang dengan berbagai cara, sesuai dengan 

petunjuk pabrik, misalnya disemen pada sandaran/penunjang padat, dipaku, atau 

dibor pada kerangka kayu atau dipasang dengan sistem gantung di plafon. 

Penggunaan unit akustik siap pakai memberikan beberaa keuntungan yaitu: 

 Penyerapan yang diandalkan dan dijamin pabrik. 

 Mudah dan murah. 

 Beberapa unit dapat dihias kembali tanpa mempengaruhi jumlah 

penyerapannya. 

 Pemasangan yang tepat dapat menambah penyerapan. 

Serta beberapa kekurangan, yaitu: 

 Sukar untuk menyembunyikan sambungan- sambungan antara unit 

yang berdamping. 

 Umumnya mereka mempunyai struktur yang lembut, peka 

terhadap kerusakan mekanik bila dipasang pada tempat-tempat 

yang rendah di dinding.  

 Penyatuan keindahannya kedalam setiap proyek menuntut kerja 

berat.  



REDESAIN INTERIOR HOTEL BEKIZAAR SURABAYA BERKONSEP WELL-BEING DESIGN

DENGAN OPTIMASI AKUSTIK UNTUK MENDUKUNG KUALITAS KENYAMANAN ISTIRAHAT 

PENGGUNA 

 

31 
 

 Penggunaan cat untuk tujuan dekorasi ulang dapat mengubah 

penyerapan sebagian besar unit akustik siap pakai dalam arti 

merusak kecuali bila petunjuk pabrik diikuti.  

b. Plesteran Akustik dan Bahan yang Disemprotkan 

Lapisan akustik ini digunakan terutama untuk tujuan reduksi bising dan 

kadang-kadang digunakan dalam ruang dimana usaha akustik lain tidak dapat 

dilakukan karena bentuk permukaan yang melengkung atau tidak beraturan. 

Pelapis akustik ini dipakai dalam bentuk semi-plastik dengan pistol penyemprot 

atau dilapisi dengan menggunakan tangan. 

Efisiensi akustiknya, biasanya paling baik pada frekuensi tinggi, tergantung 

kondisi pekerjaan seperti ketebalan dan komposisi campuran plesteran, jumlah 

perekat, keadaan lapisan dasar pada saat digunakan dan cara lapisan digunakan. 

Agar memperoleh hasil akustik yang diinginkan, pekerjaan harus dilakukan 

oleh pekerja-pekerja yang cakap dan bertanggung jawab serta spesifikasi pabrik 

diikuti dengan tepat. 

c. Selimut (isolasi) Akustik 

Selimut akustik dibuat dari serat-serat karang (rock wool), serat-serat gelas 

(glass wool), serat-serat kayu, laken (felt), rambut, dan sebagainya. Biasanya 

selimut ini dipasang pada sistem kerangka kayu atau logam dan digunakan 

untuk tujuan-tujuan akustik dengan ketebalan yang bervariasi antara 1-5 inci 

(25-125 mm). Penyerapan bertambah dengan tebal, terutama pada frekuensi-

frekuensi rendah. Bila ada tempat, penyerapan frekuensi rendah dalam jumlah 

yang cukup besar dapat diperoleh dengan menggunakan selimut isolasi setebal 

3 sampai 5 inci (75 sampai 125 mm), suatu karakteristik yang biasanya tidak 

ada pada penyerap berpori yang lain. Oleh karena selimut akustik tidak 

menampilkan permukaan estetik yang memuaskan, maka biasanya ditutupi 

dengan papan berlubang-lubang, wood slats, fly screening, dan lain-lain, dari 

jenis yang sesuai dan diletakkan di atasnya serta diikatkan pada sistem 

kerangkanya. 

d. Karpet dan Kain 
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Selain sebagai penutup lantai, kini karpet digunakan sebagai bahan akustik 

serba guna karena menyerap bunyi dan bising di udara (airbone) yang ada 

dalam ruang. Karpet dan kain mereduksi dan dalam beberapa kasus meniadakan 

dengan sempurna bising benturan dari atas, dan menghilangkan bising 

permukaan (seretan kaki, bunyi langkah kaki, perpindahan perabot rumah). 

Karpet digunakan untuk lantai dan juga penutup dinding. 

Pemberian karpet pada lantai menunjang penyerapan bunyi sebagai berikut: 

 Jenis serat tidak mempunyai pengaruh terhadap penyerapan bunyi. 

 Pada kondisi yang sama, tumpukan potongan (cut piles) 

memberikan penyerapan yang lebih banyak dibandingkan dengan 

tumpukan lembaran (loop piles). 

 Tinggi dan berat tumpukan potongan kain bertambah maka 

penyerapan bunyi akan bertambah. 

 Semakin kedap lapisan penunjang (backing), semakin tinggi 

penyerapan bunyi. 

 Bantalan bulu, rami bulu (hair-jute) dan karet busa menghasilkan 

penyerapan bunyi yang lebih tinggi dibanding bantalan rami bulu 

yang dilapisi karet, karet sepon, dan busa urethane yang kurang 

kedap. 

Pemberian karpet pada lantai seperti diatas menunjang reduksi bising 

benturan sebagai berikut: 

 Semakin berat karpet, maka semakin banyak pencegahan bising 

akibat benturan (impact noise). 

 Semakin tebal karpet dan lapisan bawahnya, maka semakin tinggi 

insulasi bising benturan. 

 Bantalan karet spon, yang kurang efisien untuk penyerapan bunyi, 

sangat efektif terhadap bising benturan. 

 Bila bantalan dilekatkan pada karpet, maka akan dihasilkan insulasi 

bising benturan yang kurang efektif dibandingkan dengan lapisan 

yang sama yang diletakkan terpisah. 
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 Bantalan bulu dan rami lebih baik daripada bantalan yang 

seluruhnya bulu, bantalan karet busa dan bantalan busa urethane 

berfungsi sangat baik terhadap bising benturan. 

Pemberian karpet pada dinding menunjang penyerapan bunyi sebagai 

berikut: 

 Karpet yang dipasang pada dinding-dinding berbulu lebih baik 

daripada karpet yang direkat langsung pada dinding. 

 Karpet dengan papan mineral, rock wool, styrofoam, atau tectum 

boards yang digunakan sebagai pengisi antara lapisan menghasilkan 

penyerapan lebih tinggi daripada tanpa pengisi. 

Karpet pada dinding harus tahan api, seperti yang biasa disyaratkan oleh 

peraturan bangunan lokal. Pemberian karpet pada lantai dan dinding jelas 

menciptakan suasana tenang, suatu ciri yang sangat diinginkan dalam 

mengatasi polusi bising. Hal ini juga memberikan sumbangan yang sampai 

sekarang ini tidak dimanfaatkan sebagai pengendali bising secara psikologis. 

\ 

B. Panel Penyerap 

Panel penyerap atau selaput yang tidak dilubangi mewakili kelompok bahan-bahan 

penyerap bunyi yang kedua. Diantara lapisan-lapisan dan konstruksi ruang, panel penyerap 

berperan pada penyerapan frekuensi rendah seperti panel kayu dan hardboard, gypsum 

board, langit-langit plesteran yang digantung, plesteran berbulu, plastic board tegak, 

jendela, kaca, pintu, lantai kayu dan panggung, dan pelat-pelat logam. Bahan-bahan berpori 

yang diberi jarak dari lapisan penunjangnya yang padat, juga akan berfungsi sebgai 

penyerap panel yang bergetar dan menunjang penyerapan pada frekuensi rendah. 

 

C. Resonator Rongga 

Resonator rongga termasuk kelompok ketiga, terdiri dari sejumlah udara tertutup yang 

dibatasi oleh dinding-dinding dan dihubungkan oleh lubang/celah sempit ke ruang 

sekitarnya, di mana gelombang bunyi merambat. Resonator rongga dapat digunakan 

sebagai: Diilustrasikan pada gambar 2.5 
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 Unit individual 

 Resonator panel berlubang 

 Resonator celah. 

 

Gambar 2.7 Lapisan akustik potongan kayu sebagai penyerap resonator. 

Pada perancangan interior, resonator rongga juga bisa dirancang agar tidak hanya 

mendukung akustik ruang dengan penyerapannya, namun juga bisa diolah agar 

bentukannya juga indah secara estetika. Pada Gambar 2.5 terdapat variasi yang dapat 

dilakukan terhadap resonator rongga. 
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2.4.6.2. Noise Reduction Coefficient 

Dari beberapa kategori bahan akustik penyerap bunyi, disertakan juga karakteristik 

kualitas penyerapan bunyi dari setiap bahan atau material. Berikut ini adalah tabel 2.1 

penjelasan karakteristik kualitas penyerapan material akustik (penyerap bunyi): 

Tabel 2.1 Tabel Sound Absorption Coefficient 

Sumber: Bahan Ajar Akustik, Noise Dan Material Penyerap Suara, 

Cok Istri Putri Kusuma Kencanawati, 2017 

 

2.4.7. Baku Tingkat Kebisingan 

Baku tingkat kebisingan yang diperuntukkan kawasan atau lingkungan kegiatan 

sesuai dengan Keputusan Menteri Negara Lingkungan No. KEP 48/MENLH/11/1996 

terdapat pada Tabel 2.2 
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Tabel 2.2 Baku Tingkat Kebisingan 
Sumber: Keputusan Menteri Negara Lingkungan No. KEP 48/MENLH/11/1996 

 

2.5. Studi Tidur/Istriahat 

2.5.1. Definisi Istirahat/Tidur 

Istirahat dan tidur adalah komponen esensial dari kesehatan fisik, mental dan 

penyimpanan energi. Semua individu membutuhkan periode tertentu untuk tenang dan 

mengurangi aktivitas sehingga badan akan mengembalikan energi dan membangun 

stamina. Kebutuhan istirahat dan tidur dipengaruhi oleh usia, jenis kelamin, level 

perkembangan, status kesehatan, dan aktifitas. 

Kata 

diam menganggur setelah melakukan aktivitas, serta melepaskan diri dari apapun yang 

membosankan, menyulitkan, atau menjengkelkan. 

Istirahat mengacu pada kondisi dimana badan mengalami relaksasi dan menjadikan 

kenyamanan antara mental fisik. Aktifitas selama istirahat bisa diartikan dari berbaring 

sampai membaca buku. Secara umum, istirahat berarti suatu keadaan tenang, rileks, santai, 

tanpa tekanan emosional, dan bebas dari perasaan gelisah.  

Tidur mengacu pada kondisi dimana perubahan kesadaran ketika individu mengalami 

aktivitas fisik minimal dan proses fisiologis tubuh melemah. Tidur biasanya terjadi pada 



REDESAIN INTERIOR HOTEL BEKIZAAR SURABAYA BERKONSEP WELL-BEING DESIGN

DENGAN OPTIMASI AKUSTIK UNTUK MENDUKUNG KUALITAS KENYAMANAN ISTIRAHAT 

PENGGUNA 

 

37 
 

sistem periodik dan biasanya selesai pada beberapa jam. Gangguan pada tidur akan 

menyebabkan stres. Sebagai fungsi mengembalikan energi yang hilang selama aktifitas, 

tidur dibutuhkan untuk kebutuhan fisiologis.  

2.5.2. Definisi dan Standar Kualitas Tidur 

Persepsi mengenai kualitas tidur dan istirahat itu sangat bervariasi dan individual 

yang dapat dipengaruhi oleh waktu yang digunakan untuk tidur ataupun beristirahat. 

Kualitas tidur atau istirahat yang baik dapat memberikan perasaan tenang di pagi hari, 

perasaan energik, dan tidak mengeluh mengenai gangguan tidur. Dengan kata lain, 

memiliki kualitas tidur dan istirahat baik sangat penting dan vital untuk hidup sehat semua 

orang (Wavy, 2008). 

Kualitas tidur meliputi aspek kuantitatif dan kualitatif tidur, seperti lamanya tidur, 

waktu yang diperlukan untuk bisa tertidur, frekuensi terbangun dan aspek subjektif seperti 

kedalaman dan kepulasan tidur (Daniel et al, 1998; Buysse, 1998). Persepsi mengenai 

kualitas tidur itu sangat bervariasi dan individual yang dapat dipengaruhi oleh waktu yang 

digunakan untuk tidur pada malam hari atau efesiensi tidur. Beberapa penelitian 

melaporkan bahwa efisiensi tidur pada usia dewasa muda adalah 80-90% (Dament et al, 

1985; Hayashi & Endo, 1982 dikutip dari Carpenito, 1998). Di sisi lain, Lai (2001) dalam 

Wavy (2008) menyebutkan bahwa kualitas tidur ditentukan oleh bagaimana seseorang 

mempersiapkan pola tidurnya pada malam hari seperti kedalaman tidur, kemampuan 

tinggal tidur, dan kemudahan untuk tertidur tanpa bantuan medis. Kualitas tidur yang baik 

dapat memberikan perasaan tenang di pagi hari, perasaan energik, dan tidak mengeluh 

gangguan tidur. Dengan kata lain, memiliki kualitas tidur baik sangat penting dan vital 

untuk hidup sehat semua orang (Wavy, 2008).   

Kualitas tidur seseorang dapat dianalisa melalui pemerikasaan laboraorium yaitu EEG 

yang merupakan rekaman arus listrik dari otak. Perekaman listrik dari permukaan otak atau 

permukaan luar kepala dapat menunjukkan adanya aktivitas listrik yang terus menerus 

timbul dalam otak. Ini sangat dipengaruhi oleh derajat eksitasi otak sebagai akibat dari 

keadaan tidur, keadaan siaga atau karena penyakit lain yang diderita. Tipe gelombang EEG 
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diklasifikasikan sebagai gelombang alfa, betha, tetha dan delta (Guyyton & Hall, 2009). 

Selain itu, menurut Hidayat (2006), kualitas tidur seseorang dikatakan baik apabila tidak 

menunjukkan tanda-tanda kekurangan tidur dan tidak mengalami masalah dalam tidurnya. 

Tanda-tanda kekurangan tidur dapat dibagi menjadi tanda fisik dan tanda psikologis. Di 

bawah ini akan dijelaskan apa saja tanda fisik dan psikologis yang dialami Hidayat (2006). 

2.5.2.1. Tanda Fisik Kualitas Tidur Tidak Baik 

Ekspresi wajah (area gelap di sekitar mata, bengkak di kelopak mata, konjungtiva 

kemerahan dan mata terlihat cekung), kantuk yang berlebihan (sering menguap), tidak 

mampu untuk berkonsentrasi (kurang perhatian), terlihat tanda-tanda keletihan seperti 

penglihatan kabur, mual dan pusing (Mardjono, 2008). 

2.5.2.2. Tanda Psikologis Kualitas Tidur Tidak Baik 

Menarik diri, apatis dan respons menurun, merasa tidak enak badan, malas 

berbicara, daya ingat berkurang, bingung, timbul halusinasi, dan ilusi penglihatan atau 

pendengaran, kemampuan memberikan pertimbangan atau keputusan menurun ( 

Mardjono, 2008). 

2.5.3. Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Tidur 

Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kualitas tidur dan istirahat. Faktor-

faktor ini dapat didefinisikan sebagai eksternal atau internal, diantaranya adalah: 

2.5.3.1. Faktor Internal 

A. Sakit 

Nyeri tertentu seperti nyeri otot atau persendian, atau bahkan sakit kepala 

dan beberapa penyakit lainnya dapat membuat tubuh sulit untuk beristirahat dan 

tidur. Kondisi ini membawa ketidaknyamanan bagi seseorang, yang 

membuatnya sulit untuk jatuh tertidur lama atau mendapatkan titik rileks pada 

saat istirahat. 

B. Kecemasan atau Stress 
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Tubuh kita dibangun sedemikian rupa sehingga mereka dapat merespons 

situasi stres atau hal-hal yang berbahaya dengan tetap terjaga/terbangun. Hal 

yang sama terjadi pada saat stres, depresi atau kecemasan, di mana orang 

tersebut merasa sulit istirahat karena terpikirkan sesuatu terus menerus dan sulit 

tidur karena memiliki kecemasan yang tinggi. 

2.5.3.2. Faktor Eksternal 

A. Pencahayaan 

Jam tubuh sudah disesuaikan berdasarkan perubahan yang di amati di 

lingkungan sekitar. Oleh karena itu, secara otomatis mulai berkurang aktivitas 

tubuh ketika tingkat kecerahan mulai berkurang. Lampu terang dapat menipu 

jam tubuh untuk menganggap bahwa itu masih siang. Ini membuat jam tubuh 

terganggu. 

B. Lingkungan 

Lingkungan kamar dapat memiliki pengaruh yang signifikan terhadap 

kualitas dan kuantitas istirahat dan tidur. Beberapa variabel bergabung untuk 

membentuk lingkungan tidur juga beristirahat, termasuk cahaya, kebisingan, dan 

suhu. Dengan terbiasa dengan faktor-faktor dalam lingkungan yang ada, yang 

membuat suasana menjadi nyaman, dan menghilangkan faktor-faktor yang dapat 

menyebabkan stres atau gangguan, dengan itu dapat mempengaruhi agar tidur 

dan istirahat bisa menjadi sebaik mungkin. 

Beberapa penelitian telah mencatat bahwa terlalu banyak cahaya di malam 

hari dapat menggeser jam internal tubuh dan membuat tidur nyenyak sulit 

dicapai. Untuk meminimalkan efek ini, lampu malam dapat dikurangi atau 

dengan cara lain memakai lampu tidur. Adapun faktor mengenai kebisingan, 

meskipun suara latar belakang dapat membuat beberapa orang rileks, namun 

tingkat volume suara harus rendah. Jika tidak, peningkatan frekuensi keadaan 

tubuh sadar atau terbangun dapat mencegah transisi ke tahap rileks yang lebih 

dalam. Penelitian menunjukkan bahwa kisaran suhu ideal ruangan untuk 
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mendapatkan titik rileks terbaik sangat bervariasi antara individu bahkan sangat 

banyak sehingga tidak ada suhu kamar terbaik yang dapat ditentukan untuk 

menghasilkan pola yang optimal. Orang hanya tidur nyenyak pada suhu yang 

terasa paling nyaman. Konon, suhu ekstrem di lingkungan tidur cenderung 

mengganggu. bahwa preferensi pasangan atau teman sekamar mungkin 

memiliki efek yang signifikan pada tidur dan juga istirahat, terutama ketika 

waktu tidur dan pasangan bangun, atau jika dia mendengkur atau menderita 

gangguan pernapasan saat tidur. 

C. Jetlag 

Seperti yang dijelaskan mengenai jam tubuh, jam tubuh mungkin terganggu 

jika ada perubahan pada paparan cahaya ke mata. Dan Jetlag juga memiliki efek 

yang sama pada tubuh. Dibutuhkan waktu untuk menyesuaikan dengan zona 

waktu yang berbeda, sehingga mengganggu pengaturan waktu tubuh. 

D. Pekerjaan Berbasis Shift 

Pekerjaan berbasis shift memengaruhi kualitas tidur serta istirahat dengan 

cara yang sama seperti jetlag. Ini karena jam tubuh tidak dapat bekerja dengan 

baik. Variasi dalam pengaturan waktu tidur setiap minggunya atau setiap bulan 

dapat membingungkan jam tubuh, dan ini menyebabkan tidur yang kurang baik. 

E. Obat 

Banyak bahan kimia seperti kafein dan nikotin yang dapat mengganggu 

kualitas tidur dan istirahat. Ada juga obat-obatan seperti anti-depresi juga 

memiliki beberapa bahan kimia yang mengganggu jalannya tidur yang sehat. 
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2.6. Studi Antropometri 

2.6.1. Resepsonis 

 

Gambar 2.8 Antropometri Meja Counter Receptionist 

Sumber: Human Dimension & Interior Space 

 

Gambar 2.9 Antropometri Meja Kerja Receptionist 

Sumber: Human Dimension & Interior Space 

Pada area lobby terutama resepsionis merupakan area awal yang harus 

dipertimbangkan mengenaik ergonomi dari oenggunanya karena resepsionis adalah titik 

awal dimana tamu mengunjungi hotel, dengan ini maka dapa memberikan persepsi baik 

mengenai kenymanan bila ergonomi di desain dengan baik. Pada area rsepsionis, meja 

resepsionis bagian pengunjung minimal memiliki tinggi 111,8 cm sampai dengan 121,9 cm 

untuk memudahkan tamu untuk mengisi data yang diberikan oleh resepsionis, sementara 
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meja untuk bagian resepsionis dalam memiliki tinggi antara 92 cm  100 cm untuk 

memudahkan mengolah data dari pengunjung hotel. Selain itu pada area resepsionis juga 

harus disediakan area standing zone dan juga circulation zone, untuk standing zone 

disarankan minimal luas sebesar 51 cm dan untuk circulation zone 75 cm. berdasarkan 

gambar 2.8 dan gambar 2.9 

2.6.2. Area bar dan Restoran 

 

Gambar 2.10 Antropometri Meja Bar 

Sumber: Human Dimension & Interior Space 

 

Gambar 2.11 Antropometri Meja Bar 

Sumber: Human Dimension & Interior Space 
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Pada area bar dan juga restoran ada beberapa ergonomi yang perlu di perhatikan 

seperti jarak antara meja, jarak antara tempat duduk dan jarak sirkulasi belakang agar orang 

lain tetap bisa lewat, lalu jaraak antara tempat duduk, lebar yang dibuthkan saat mendorong 

atau menarik kursi agar tetap bisa duduk serta jarak antara back bar dan bar equipment 

agar tetap leluasas untuk melakukan pekerjaan. Untuk jarak sirkulasi back bar dengan 

equipment bar adalah 76,4 cm  91,6 cm jarak ini juga berlaku bagi jarak ketika orang 

mendorong atau menarik kursi untuk dapat duduk. berdasarkan gambar 2.10 dan gambar 

2.11 

 

Gambar 2.12 Antropometri Meja Makan 

Sumber: Human Dimension & Interior Space 

Sementara untuk jarak antara meja yang disarankan adalah 61 cm agar dapat dilalui 

oleh 1 orang dengan baik. berdasarkan gambar 2.12 
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2.6.3. Kamar Tidur 

 

Gambar 2.13 Antropometri Tempat Tidur 

Sumber: Human Dimension & Interior Space 

Pada area kamar tidur banyak hal yang harus diperhatikan dalam mendesain sebuah 

hotel karena kamar itdur merupakan produk utama yang dijual oleh hotel maka dari itu 

kamar merupakan hal utama yang perlu dipikirkan saat mendesain terutama kenyaman dan 

ergonomi. Ada beberapa ukuran standar yang perlu dipenuhi agar mendapatkan 

kenymanan tersebut. Untuk double bed memmiliki ukuran mninimal bed 121,9 cm 

sementara untuk single bed 91,4 cm dengan Panjang minimal dari setiap bed adalah 198,1 

cm. berdasarkan gambar 2.13 

 

Gambar 2.14 Antropometri Sirkulasi Twin Bed 

Sumber: Human Dimension & Interior Space 
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Sementara untuk kamar twin bed standar ukuran antara bed dengan bed adalah 91,4 

cm agar dapat dilalui oleh 1 orang dengan posisi mengahadap ke depan saat ada seseorang 

yang dengan berdiri dengan posisi menyamping untuk membereskan tempat tidur. Selain 

itu juga ada tinggi minimum dari lemari agar pengguna tidak kesulitan dalam menjangkau 

barang di atas yaitu 175,3  182,9 cm untuk ukuran tubuh wanita dan minimal lebar lemari 

adalah 30,5  45,7 cm. berdasarkan gambar 2.14 dan gambar 2.15 

 

Gambar 2.15 Antropometri Lemari Baju 

Sumber: Human Dimension & Interior Space 

2.7. Studi Hotel Bekizaar Surabaya 

2.7.1. Corporate Identity 

2.7.1.1. Logo Hotel Bekizaar Surabaya 

 

Gambar 2.16 Logo Hotel Bekizaar Surabaya 

Sumber: Data Perusahaan Hotel Bekizaar Surabaya (2019) 

Berikut adalah penjelasan dari logo Hotel Bekizaar Surabaya. 
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1) Hotel Bekizaar Surabaya memiliki 2 logo yang pertama Logo gram yang 

terinpirasi dari ekor atau bulu ayam bekisar dan yang kedua logo gram yang 

kapital 

2) Berwarna merah sebagai lambing dari warna ayam bekisar dan warna putih 

 

3) 

perusahaan, lokasi hotel Bekizaar Surabaya dekat dengan tempat-tempat 

wisata Di Surabaya 

 

2.7.1.2. Alamat dan Nomor Telepon Hotel 

 Alamat Hotel  : Jalan Basuki Rahmat No. 15 Surabaya 

 Nomor Telepon / Fax : (031) 5312296 / (031) 5312297 

 

Gambar 2.17 Lokasi Hotel Bekizaar Surabaya 

Sumber: maps.google.com (2019) 
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2.7.1.3. Visi dan Misi Perusahaan 

Merupakan anak perusahaan dari PT. Industrial Estate Wira Jatim, namun Hotel 

Bekizaar Surabaya mamiliki visi misi sendiri berbeda dengan PT. Industrial Estate 

Wira Jatim. 

VISI 

To be the leading luxury business hotel with dedication to our customer 

(Menjadi luxury business hotel terdepan dengan mengutamakan dedikasi pada 

pelanggan) 

MISI 

Providing the highest standard of service consistently to comfort the guests 

(Menyediakan pelayanan dengan standar yang tinggi secara konnsisten untuk 

kenyamanan tamu) 

2.7.1.4. Sejarah Hotel Bekizaar Surabaya 

Pembangunan Hotel Bekizaar didasarkan atas inisiatif dari Bapak Arif Afandi 

(Mantan Direktur Utama PT. Panca Wira Usaha Jatim) untuk mengoptimalisasi aset 

dari PT. PWU/ Wira Jatim Group yang lokasinya berada di pusat kota namun 

menganggur dan kurang dimanfaatkan dengan baik. Oleh karena itu, bangunan tersebut 

direnovasi dan dibangun menjadi hotel di bawah naungan PT. Industrial Estate Wira 

Jatim yang bergerak di bidang real estate dan property.  

Hotel Bekizaar melakukan grand opening pada tanggal 12 Oktober 2012. Adapun 

penamaan Bekizaar diambil dari filosofi Ayam Bekisar yang menjadi lambang fauna 

(maskot) dari Provinsi Jawa Timur yang bercitrakan elegan, memiliki positioning serta 

nilai prestige yang tinggi. Ayam Bekisar berasal dari Pulau Kangean, sebuah pulau 

kecil di sebelah timur Madura.  Berdasarkan filosofi tersebut, dewan direksi PT. Wira 
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Dengan keunggulannya berupa lokasi yang strategis, berada di pusat kota Surabaya, 

hotel bisnis ini terus bersaing menjadi yang terdepan dengan hotel-hotel prestisius milik 

swasta lainnya. Di sisi lain, Hotel Bekizaar mampu memulai persaingan bisnis yang 

semakin kompetitif dengan menargetkan positioning sebagai destinasi menginap 

sekaligus tempat pertemuan untuk para pebisnis, agen travel, korporasi pemerintahan, 

dan secondary customer yang membidik turis dalam negeri maupun luar negeri. Hal 

inilah yang mendasari tagline Hotel Bekizaar berupa  yang bermakna 

Hotel Bekizaar tidak terlalu jauh letaknya dan sangat strategis dengan pusat kota. 

2.7.1.5. Data Perusahaan 

A. Jumlah kamar   : 96 kamar 

B. Jenis / Tipe Kamar  

a. Business Room (Standard) : 90 kamar 

b. Bekizaar Room (Superior) : 6 kamar 

C. Luas tanah    : 503 m2 

D. Luas bangunan    : 1807 m2 

E. Jumlah lantai     : 9 Lantai 

 

2.7.1.6. Struktur Organisasi 

 

Gambar 2.18 Struktur Perusahaan Hotel Bekizaar 

Sumber: Data Perusahaan Hotel Bekizaar Surabaya (2019) 
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Berikut adalah Job Description dari setiap divisi di struktur organisasi: 

a) General Manager bertugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasi, 

mengawasi dan mengalisis semua aktivitas bisnis perusahaan. 

b) Front Office Manager bertugas membuat laporan kamar check in, check out, 

dan reservasi. 

c) HR Manager bertugas bertanggung jawab terhadap semua administrasi 

karyawan. 

d) Food & Beverage Manager bertugas bertanggung jawab atas pengelolaan 

makanan dan minuman, membuat laporan pemakaian bahan baku / F&B cost 

serta menciptakan menu baru yang inovative. 

 

2.7.1.7. Data Fasilitas Hotel Bekizaar Surabaya 

A. Room 

Bekizaar Hotel memiliki total 96 kamar yang terletak di lantai 1 sampai lantai 8. 

Ruangan kamar tersebut terdiri dari beberapa tipe yaitu: 

 Business King / Twin Room 

 Luas kamar : 12 m2 

 Fasilitas: 

 LCD TV 29 inch dengan 50 chanel internasional dan lokal  

 Air Conditioner 

 Free Wifi 

 Wardrobe 

 Work table 

 Tea and coffee maker set 

 Bath amenities 

 Slipper 

 Hanger 

 Luggage rack 
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Gambar 2.19 Gambar Kamar Tipe Bisnis dan Twin 

Sumber: Data Perusahaan Hotel Bekizaar Surabaya (2019) 

 Bekizaar Room  

 Luas kamar: 16 m2 

 Fasilitas: 

 LCD TV 29 inch dengan 50 chanel internasional dan lokal  

 Air Conditioner 

 Free Wifi 

 Wardrobe 

 Work table 

 Tea and coffee maker set 

 Bath amenities 

 Slipper 

 Hanger 

 Luggage rack 

 Individual Safe Deposit Box 

 

Gambar 2.20 Gambar Kamar Hotel Tipe Bekizaar Room 

Sumber: Data Perusahaan Hotel Bekizaar Surabaya (2019) 
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B. Board Room 

 

Gambar 2.21 Gambar Kamar Hotel Tipe Bekizaar Room 

Sumber: Data Perusahaan Hotel Bekizaar Surabaya (2019) 

Fasilitas: 

 Complimentary LCD Projector  

 LCD screen 

 Sound sistem 

 White board for presentation 

 Free internet access at meeting room 

 Kapasitas maksimum : 20 pax 

 

C. Restoran & Café 

Jaloe Resto & Cafe terletak di lantai UG Hotel Bekizaar Surabaya. Restoran ini 

mengambil konsep minimalis dan modern yang menawarkan berbagai varian menu 

Asian dan Western, serta berbagai makanan khas Indonesia. Jaloe Resto dan Café 

telah didesain ulang untuk memberikan suasana yang lebih modern, stylist, dan 

elegan dengan mengutamakan pemandangan city view menghadap pusat 

perbelanjaan terbesar di Surabaya, yaitu Tunjungan Plaza.  
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Jaloe Resto & Café buka setiap hari untuk breakfast (jam 6  10 pagi), lunch, 

dinner, dan juga menyediakan fasilitas room service sampai jam 11 malam.  

 

Gambar 2.22 Gambar Restoran dan Cafe 

Sumber: Data Perusahaan Hotel Bekizaar Surabaya (2019) 

D. Angkringan 

Hotel Bekizaar juga memiliki fasilitas Angkringan yang menyediakan menu-

menu khas Angkringan seperti sate usus, bakso bakar, pentol dan sosis bakar, aneka 

macam gorengan, minuman es dan lain sebagainya. Angkringan Hotel Bekizaar 

buka setiap hari mulai pukul 6 sore  12 malam dan terletak di teras depan dekat 

area lobi. 

 

Gambar 2.23 Gambar Angkringan Hotel Bekizaar 

Sumber: Data Perusahaan Hotel Bekizaar Surabaya (2019) 
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E. Working Station 

Hotel Bekizaar menyediakan fasilitas work station yang dapat dimanfaatkan 

tamu untuk mengakses free Wifi dan menggunakan pelayanan dari kami seperti 

printing, fotocopy, scan, dan fax untuk segala kebutuhan bisnis. 

F. Fasilitas Rent Car 

Untuk melengkapi pelayanan tamu, Hotel Bekizaar juga menyediakan fasilitas 

rent car yang melayani berbagai rute serta dihandle oleh local transport services 

yang sudah berpengalaman di bidangnya.  

G. Spa & Massage 

Hotel Bekizaar bekerjasama dengan Dauni Spa, menyediakan pelayanan spa 

dan massage yang dapat dipesan oleh tamu dari kamar secara langsung. Tamu 

dapat menikmati fasilitas berupa pijat relaksasi, body spa, face lift, dll serta 

dilayani oleh terapis yang telah berpengalaman.   
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2.7.2. Analisa Eksisting 

Pada lantai ini terdapat dua area yaitu area public dan area office. Area office pada 

lantai 1 terdapat lobby, receptionist, area tunggu dan area angkringan sedangkan untuk 

area office terdapat front office room dan ruang kelistrikan. 

A. Lobby 

 

Gambar 2.24 Foto Area Lobby Hotel Bekizaar 

Sumber: Data Perusahaan Hotel Bekizaar Surabaya (2019) 

Untuk area lobby memiliki sirkulasi ruang yang lumayan baik serta pencahayaan dan 

juga penghawaan yang baik dengan ruangan yang tidak terlalu besar pencahayaan yang 

masuk melalui jendela besar dari arah pintu lobby sangatlah cukup. Akan tetapi terdapat 

area merchandise di ujung lobby yang kurang terlihat sehingga kurang mengudang 

pengunjung.  
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B. Resepsionis 

 

Gambar 2.25 Foto Meja Resepsionis Hotel Bekizaar 

Sumber: Data Perusahaan Hotel Bekizaar Surabaya (2019) 

Resepsionis kurang memberikan penamaan dan identitas dari Hotel Bekizaar serta 

area resepsionis sendiri kurang terdesain dengan baik 

C. Area Tunggu 

 

Gambar 2.26 Foto Area Tunggu Hotel Bekizaar 

Sumber: Data Perusahaan Hotel Bekizaar Surabaya (2019) 
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Pada area tunggu terdapat dua buah sofa double seater, dianggap desain dan penataan 

kurang optimal karena disaat pengunjung atau tamu yang datang sedang banyak. Banyak 

dari pengunjung yang tidak mendapatkan tempat untuk duduk dan menunggu. 

D. Area Angkringan 

 

Gambar 2.27 Foto Area Tunggu Hotel Bekizaar 

Sumber: Data Perusahaan Hotel Bekizaar Surabaya (2019) 

Pada lantai 1 terdapat area angkirang atau bisa juga disebut sebagai area tunggu 

dibagian luar hotel yang bersamaan dengan angkringan yang dimiliki onelh Hotel Bekizaar 

yang menjual berbagai minuman dan makanan kecil. Pada area angrkringan ini kurang 

menarik tamu dan juga pengunjung dan penataan dari minuman juga makanan kecil hanya 

berupa gerobak kecil yang didesain agar terlihat seperti angkirngan. Area atau tempat ini 

juga bisa sebagai tempat menunggu bila di area dalam penuh namun kurang efisien karena 

dari area resepsionis juga kurang terlihat jadi bila ada tamu yang menunggu, saat dri 

resepsionis ada informasi harus mencari dahulu. 

E. Ruang General Manager 

ruang general manager, kareana basic dari general manager Hotel Bekizaar adalah 

fornt office manager. Dianggap kurang optimal karena ruangan ini sebagai tempat untuk 

briefing juga di saat pagi hari. Jadi saat pagi hari banyak divisi yang masuk kedalam 

ruangan tersebut untuk briefing dan ruangan tersebut menjadi sangat sem[pit dan kurang 

optimal. 

F. Ruang Kelistirikan 
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Ruangan kelistrikan menjadi satu dengan ruangan front office jadi banyak alat-alat 

kelistrikan seperti cctv dan yang lainnya jadi sedikit menggangu pekerjaan dibagian 

ruangan front office karena terdengar suara kerja mesin yang luamyan menggangu dan 

ditambah ukuran ruangan yang sangat kecil. 

G. Restaurant 

 

Gambar 2.28 Foto Area Tunggu Hotel Bekizaar 

Sumber: Data Perusahaan Hotel Bekizaar Surabaya (2019) 

Restoran pada Hotel bekizaar ini masih tidak terkonsep dengan baik karena penataan 

dari setiap meja dan furniture juga kurang baik dan pemanfaatan tempat juga kurang 

optimal karena meja yang disiapkan juga hanya sedikit tetapi tempat sudah penuh saat 

banyak tamu yang sarapan di restoran ditakutkan banyak yang tidak mendapatkan tempat. 

Lalu pengolahan background dari restoran juga belum terkonsep hanya memakai wallpaper 

dengan tema kota-kota juga langit-langit restoran yang memiliki warna bertabrakan dengan 

menggunakan warna biru tetapi area banyak menggunakan warna merah maroon. Dan 

penempatan etalase makanan juga kurang ditata dengan baik. 
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H. Café 

 

Gambar 2.29 Foto Area Tunggu Hotel Bekizaar 

Sumber: Data Perusahaan Hotel Bekizaar Surabaya (2019) 

Pada area café terlihat kurangnya terkonsep dengan baik karena tidak adanya 

kesesuaian konspe dengan area-area lain didalam hotel, sebagai contoh area lobby atau 

lantai 1 mengarah pada konsep modern lalu pada area lantai 2 bagian restoran konsep masih 

kurang diolah dengan baik karena belum terlihat mengarah kemana dan pada area café 

konsep mengarah kepada konsep industrial dengan penggunaan material area bar yang 

tidak di finishing dan suasana menggunakan warna-warna gelap dan juga ada sentuhan 

nuansa bola Indonesia. Dari hal ini terlihat dari café dan area-area lain kurang terintegrasi 

pada 1 konsp desain interior. 

I. Back Office 

Pada bagian back office sendiri dianggap sudah baik karena semua divisi yang berada 

karena hanya terisi meja-meja dan ruangan yang dicat oleh cat putih kurang mencerminkan 

identitas Hotel Bekizaar 
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J. Dapur 

Memiliki tingkat kebersihan yang baik namun kekurangannya adalah tidak adanya 

alur sirkulasi yang baik karena bila ada loading in atau loading out hanya ada 1 pintu dan 

pintu tersebut harus melewati restoran. 

K. Kamar Tidur 

   

Gambar 2.30 Foto Kamar Tidur Hotel Bekizaar Surabaya 
Untuk kamar tidur pada Hotel Bekizaar suarabaya memiliki 2 tipe yaitu business 

room dan bekizaar room. Untuk kamar tidur tipe business memiliki kamar dengan luas 

yang kecil sehingga perlu penataan ulang dan desain ulang agar walaupun memiliki ruang 

yang kecil tapi terlihat luas dan lapang, sementara untuk tipe bekizaar room memiliki 

kamar yang luas karena merupakan tipe kamar premium dari Hotel Bekizaar. Namun 

masalahan utama adalah kurangnya kedap suara dari setiap kamar, sehingga dapat 

menggangu tamu yang sedang menginap.  
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2.8. Studi Pembanding 

2.8.1. Swiss Belinn Manyar, Surabaya 

 

Gambar 2.31 Foto Gedung Swiss Belinn, Manyar, Surabaya 

Sumber: google.com (2019) 

Swiss-Belinn Manyar adalah hotel internasional bintang-3 yang menyediakan 

layanan dan fasilitas dengan standar kualitas tinggi. Hotel ini berlokasi ideal di kawasan 

pusat bisnis dan komersial Surabaya, memungkinkan akses mudah ke berbagai pilihan 

tempat makan dan berbelanja, hiburan dan kegiatan rekreasi. 

Swiss-Belinn Manyar memiliki 143 kamar, termasuk Kamar Deluxe, Junior Suites, 

dan King Suites, masing-masing ditunjuk dengan nyaman dalam desain kontemporer 

modern. Hotel ini menyediakan berbagai akomodasi dan fasilitas pertemuan untuk 

memastikan para tamu merasa benar-benar diterima. Setiap kamar dilengkapi dengan 

-Fi 

berkecepatan tinggi, brankas di dalam kamar, AC yang dapat dikontrol secara 

individual, fasilitas pembuat kopi dan teh, bathtub atau shower, dan kulkas mini di 

Kamar Suite. Dan berikut adalah tipe kamar yang tersedia: 
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Tabel 2.3 Daftar Tipe Kamar Swiss Belinn, Manyar, Surabaya 

Tipe Kamar Fasilitas Foto Ruangan 

Deluxe Room 

Queen size bed, twin size bed, TV 

-fi, Kamar mandi shower, 

telepon, Brankas 

 

Tipe Deluxe memiliki ruang yang 

cukup luas walaupun dengan harga 

yang paling rednah dan untuk 

treatment akustik di kamar deluxe 

telah dipikirkan dengan 

menggunakan karpet sebagai 

peredam suara dan juga penggunaan-

penggunaan fabrikasi yang banyak 

seperti gorden, bedcover yang tebal 

dan lainnya juga bias memnyerap 

suara 

 

Junior Suite 

Queen size bed, sofa, coffee table, 

wifi, brankas, telepon, kulkas, Tv 

 

 

Untuk tipe Junior Suite memiliki 

partisi pemisah antara area tidur dan 

bersantai, area bersantai di isi dengan 

1 sofa double seater dan 1 coffee 

table, sementara untuk treatment 

akustik pada kamar junior suite 

hamper sama seprti deluxe dengan 

menggunakan karpet sebagai 

peredam suara dan juga penggunaan-

penggunaan fabrikasi yang banyak 

seperti gorden, bedcover yang tebal 
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dan lainnya juga bias memnyerap 

suara 

King Suite 

Living room, King size bed, wifi, 

Private Bathroom 

 

Sementara untuk tipe kamar tertinggi 

memiliki banyak area yang terpisah 

dalam 1 kamar ada area living room, 

area tidur dan kamar mandi privasi. 

Dengan pemmisahan area ini juga 

dapat meminimalisir bising saat tidur 

atau istirahat di area tidur sehingga 

kualitas istirahat menajd lebih baik 

untuk treatment material menjadi hal 

yang sama dengan kamar lainnnya. 

 

 

Serangkaian layanan dan fasilitas tamu hotel ini termasuk bersantap di dalam kamar 

24 jam, layanan binatu dan dry cleaning serta area parkir. Akses Internet broadband 

tersedia di area publik. 

Swiss Bellinn manyar memiliki fasilitas menyiapkan makanan tradisional ataupun 

internasional yang berada di BaReLo restoran, yang merupakan kombinasi bar, 

restoran, dan lounge yang nyaman dan nyaman. Area Bar and Lounge menawarkan 

pilihan camilan, koktail, dan mocktail sepanjang hari. 

Hotel ini menyediakan enam ruang pertemuan dan sebuah ballroom dengan 

kapasitas hingga 500 tamu untuk mengakomodasi acara bisnis atau pribadi di Surabaya. 

Setiap kamar dilengkapi dengan fasilitas pertemuan modern. Dan berikut adalah 

fasilitas dan ruang public yang ada pada Swiss Bellinn Manyar, Surabaya: 
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Tabel 2.4 Daftar Area Publik Hotel Swiss Belinn, Manyar, Surabaya 

 

Barelo Restoran 

Barelo restoran pada hotel swiss bellin manyar 

Surabaya memiliki konsep yang sudah baik dan 

jelas menggunakan konsep desain kontemporer 

modern, dengan penataan yang baik dari setiap 

furintur dan pencahayaan yang baik. 

 

Lobby 

Lobby pada hotel swiss belinn manya memiliki 

sirkulasi yang baik, namun tempat duduk untuk 

menunggu masih seidkit karena menjadi satu area 

dengan restoran, bar dan café. Namun untuk konsep 

desain interior yang digunakan sudah jelas dan 

terintegrasi dengan setiap ruangannya sehingga 

memiliki konsep desain yang sama. 

 

Ball Room 

Pada ruang ballroom memiliki kapasitas yang 

baik sehingga dapat menampung banyak 

pengguna ballroom tersebut, untuk akustik pada 

ruangan ballroom sudah tertreatment baik 

dengan menggunakan karpet sebagai peredam 

suara. 

 

Meeting Room 

Untuk ruang meeting memiliki desain yang jelas dan 

terintegrasi dengan ruangan-ruangan lainnya sehingga 

desain tidak berbeda-beda. Dan pada ruang meeting 

sudah melakukan treatment akustika ruang yang baik 

dengan menggunakan material penyerap suara seperti 

karpet dan panel akustik. 
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Function Hall 

Function hall sebagai ruang serbaguna yang bisa 

menjadi tempat seminar atau talkshow dan yang 

lainnya. Kapasitas ruang kurang banyak namun 

memiliki sirkulasi dan penempatan furniutr yang 

baik. Untuk treatment akustik sudah diterapkan 

dengan menggunakan panel dan karpet. 
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((halaman ini sengaja dikosongkan) 
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BAB III  

METODE DESAIN 
3.1. Bagan Proses Desain 

Metode desain merupakan suatu rangkaian atau proses yang dilakukan untuk 

mendapatkan data sampai dengan konsep desain yang akan diaplikasikan. Metode 

desain/metode penelitian yang penulis pakai adalah metode kualitatif yang didapat dari 

wawancara kepada general manager Hotel Bekizaar Surabaya dan juga metode kuantitatif 

di dapat dengan cara melakukan obervasi dan penelitian singkat di lapangan. 

Berikut adalah bagan atau alur proses desain dalam melaksanakan redesain Hotel Bekizaar 

Surabaya: 

 

Gambar 3.1 Bagan Proses Desain 

Sumber: Dokumen Penulis (2019) 
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Dari bagan di atas dapat dilihat bagaimana alur atau proses penulis dalam 

mendapatkan suatu desain. Dimulai dari menentukan latar belakang yang selanjutnya 

muncul sebuah permasalahan yang pada akhirnya akan menjadi tujuan dari desain ini untuk 

meyelesaikan permasalahan yang didapat. 

Langkah berikutnya yang dilakuakn adalah pengumpulan data, dimana penulis 

mencari data-data untuk penunjang desain untuk menyelesaikan masalah yang didapat. 

Terdapat 2 jenis Teknik pengambilan data yang dilakukan oleh penulis, yaitu: 

1. Data primer, merupakan data yang didapat langsung oleh penulis melalui 

sumber uatama. Diantaranya data yang didapat dari hasil wawancara dan 

observasi 

2. Data sekunder, merupakan data yang didapat oleh penulis dari studi literatur 

dan studi pembanding. 

Ketika data-data yang diperlukan sudat didapat oleh penulis maka langkah 

selanjutnya yang dilakukan oleh penulis adalah menganalisis data yang sudah didapat 

untuk refernsi dan pendukung desain, yang nantinya akan diperoleh alternative-alternatif 

desain. Setelah terpilih desain yang paling sesuai dengan objek dan permasalahan lalu 

selanjutnya pengaplikasian desain ke dalam objek yang nantinya pada akhirnya setelah 

pengaplikasian desain akan keluar desain akhir perancangan interior Hotel Bekizaar 

Surabaya. 

3.2. Teknik Pengumpulan Data 

Dalam menyelesaikan permasalahan desain, dibutuhkan beberapa metode untuk 

menyelesaikannya dan metode untuk mendapatkan data. Adapaun metode-metode yang 

diterpakan adalah: 

3.2.1. Observasi 

Teknik observasi ini dilakukan untuk memperoleh data dari hasil pengamatan 

ditempat, yang dimana penulis melakukan beberapa pengamatan atau penelitian ditempat. 

Hasil dari metode ini akan menjadi data penguat dan referensi bagi penyelesaian masalah 
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yang ada dan juga sebagai data penunjang untuk penulis mencari solusi dari permasalahan 

yang ada. 

3.2.2. Wawancara 

Teknik wawancara dilakukan untuk memperoleh data dari orang expert atau orang 

tertentu secara langsung serta memperkuat data-data yang dihasilkan oleh beberapa metode 

pengumpulan data yang lainnya. Populasi dalam wawancara ini adalah Human Resource 

Development, chief engineering, dan general manager dari Hotel Bekizaar Surabaya 

dengan tujuan mencari sudut pandang dari permsalahan konsep interior Hotel Bekizaar 

Surabaya serta permasalahan akustik didalam gedung. 

3.2.3. Studi Literatur 

Studi literatur sebagia data sekunder bagi perancangan ini yang didapat dari jurnal-

jurnal, tugas akhir, buku dan sumber-sumber lainnya. Yang nantinya akan menjadi 

pertimbangan selama perancangan sesuai dengan data yang didapat. Beberapa data yang 

dibutuhkan adalah kajian mengenai subjek desain, kajian konsep yang akan diterapkan 

serta kajian dari permasalahan yang nantinya akan diselesaikan. 

3.3. Analisa Data 

Data yang telah didapat lalu penulis kumpulkan dan penulis oleh untuk nantinya menjadi 

acuan dalam perancngan desain tugas akhir. 

Data tersebut penulis olah untuk mendapatkan beberapa kesimpulan dari permasalahan 

yang ada, yang nantinya manjadi pedoman untuk selama proses hingga perancangan desain 

akhir selesai, berikut ini adalah Analisa yang penulis lakukan: 

3.3.1. Analisa Konsep Desain 

Analisa konsep dibutuhkan dengan harapan emmbantu dalama menentukan konsep 

yang sesuai dengan pertimbangan-pertimbangan sesuai dengan data yang didapat dan 

nantinya akan diterapkan pada Hotel Bekizaar Surabaya yang sudah dipilih. Hasil dari 

analisis ini akan digunakan dalam perumusan desain ataupun judul pada perancangan 

nantinya. 
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3.3.2. Analisa Kebutuhan Ruang 

Analisa ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui kebutuhan dari setiap ruang 

yang ada pada Hotel Bekizaar Surabaya, ataupun adakah yang perlu ditambahkan dalam 

ruang tersebut untuk memaksimalkan fungsi ruang bagi pengguna. 

3.3.3. Analisa Ergonomi 

Analisa ini diperlukan untuk mengetahui bagaimana kondisi ergonomi dari pengguna 

Hotel Bekizaar Surabaya dan hal-hal yang berkaitan seperti sirkulasi ruang dan 

antropometri. Analisa memiliki tujuan apakah keadaan ergonomi di Hotel bekizaar 

Surabaya sudah susai dengan standar dan nantinya akan menjadi acuan untuk 

menyelesaikan masalah seputar kenyamanan di Hotel bekizaar Surabaya. 

3.3.4. Analisa Kebutuhan Pengguna 

Analisa ini dilakukan untuk mengetauhi bagaimana sikap atau kebiasaan atau 

karakteristik dari pengguna Hotel Bekizaar Surabaya yang terdiri dari pengunjung atau 

konsumen dan juga staf hotel. Dengan mengetahui karakteristik, sikap, atau kebiasaan dari 

pengguna hotel, nantinya desain akan disesuaikan dengan hasil dari analisis kebutuhan 

pengguna agar perancangan desain nanitnya dapat memfasilitasi kebutuhan pengguna. 

3.3.5. Analisa Kondisi Bangunan 

Analisa ini dilakukan dengan tujuan untuk melihat kondisi berdasarkan permaslahan 

yang didapat dan melakukan penelitian kecil di dalam bangunan untuk mengetahui 

bagaimana kondisi dari akustik bangunan, sehingga nantinya dapat menciptakan desain 

yang menyelesaikan permsalahan dari kondisi akustik bangunan hotel tersebut.  
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3.4. Tahapan Desain 

Dalam perancangan tugas akhir ini ada tahapan-tahapan yang dilakuakn oleh penulis 

untuk mencapai desain akhir, berikut ini adalah tahap yang dilakuakn oleh penulis: 

3.4.1. Brainstorming 

Tahap ini merupakan tahap awal yang digunakan untuk memproses data yang sudah 

didapat seperti hasil dari wawancara ke beberapa orang terpercaya, permasalahan yang ada 

pada objek desain, hasil observasi dan juag studi-studi lainnya. Yang nantinya dapat 

membantu untuk mendapatkan ide sari konsep desain yang akan diterapkan. 

3.4.2. Pembuatan Awal Konsep Desain 

Tahap selanjutnya adalah untuk menentukan konsep desain yang akan diterapkan 

berdasarkan hasil dari brainstorming. Pembuatan konsep ini adalah termasuk tema atau 

cara apa yang sesuai untuk diterapkan pada interior Hotel bekizaar Surabaya untuk 

menyelesaikan permasalahan yang ada pada bangunan. 

3.4.3. Pembuatan Layout Desain 

Tahap selanjutnya yang dilakukan oleh penulis adalah pembuatan Layout ruangan 

sesaui dengan hasil dari brainstorming yang selanjutnya dihasilkan konsep desain awal. 

Pembuatan layout ini berdasarkan hasil dari desain awal yang telah didapat, bagaimana 

menempatkan area-area, furnitur, penempatan ruang-ruang dan lainnya. Tahap ini 

bertujuan untuk mempermudah dalam pembuatan gambar kerja selanjutnya agar gambar 

kerja memiliki acuan dan detail sesuai dengan desain yang ingin diterapkan. 

3.4.4. Pembuatan Sketsa 

Tahap memvisualisasikan desain berdasarkan tatanan atau penempatan yang telah 

dibuat dalam proses layout desain dengan mangacu pada desain awal. Tahap ini untuk 

menvisualisasikan desain agar lebih nyata yang meurpakan gambaran awal dari layout dan 

desain awal yang telah dibuat. 
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3.4.5. Pembuatan Gambar Kerja 

Setelah tahap pembuatan layout desain berdasarkan desain awal, selanjutnya 

dilakukan proses pembuatan gambar kerja. Tujuan dari pembuatan gambar kerja diawal, 

sebelum pembuatan gambar 3 dimensi adalah agar gambar kerja nantinya bisa lebih detail 

dan presisi dan tersusun dengan rapih. Sehingga nantinya disaat proses pembuatan gambar 

3 dimensi dapat dilakukan dengan mudah berdasarkan gambar kerja yang sudah detail dan 

presisi. 

3.4.6. Pembuatan Gambar 3 Dimensi 

Tahap setelah pembuatan gambar kerja adalah tahap pembuatan gambar 3 dimensi. 

Proses pembuatan gambar 3 dimensi ini dengan tujuan nantinya dapat dengan mudah 

membayangkan atau memikirkan bagaimana bila desain diterapkan langsung dalam objek, 

dengan berdasarkan gambar kerja yang telah dibuat. 
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BAB IV  

PEMBAHASAN/ ANALISA DAN KONSEP DESAIN 
 

4.1. Studi Pengguna  

Pengguna dari Hotel Bekizaar Surabaya adalah staf hotel sendiri dan juga beberapa 

kategori tamu yang menginap di Hotel Bekizaar Surabaya. Tamu yang menginap terbagi jadi 

beberpaa kategori yaitu keluarga, pebisnis atau orang luar Surabaya yang sedang ada pekerjaan 

di Surabaya, non pebisnis atau dalam artian lain tamu yang hanya berwisata ke Surabaya 

seperti turis, backpacker, dan yang lainnya. 

Berdasarkan dari pegguna hotel yang berbeda-beda maka penulis mengelompokkan dan 

mencari bagaimana karkateristik dari setiap kelompok pengguna, berikut ini penjelasan 

karakteristik dari stiap kelompok pengguna Hotel Bekizaar Surabaya: 

4.1.1. Staf Hotel 

Karakteristik dari staff Hotel Bekizaar Surabaya sendiri adalah memiliki kesibukan 

yang padat, waktunya teratur berdasarkan kebijakan dari Hotel Bekizaar seperti waktu 

kerja dan lain-lain, sikap yang disiplin, serta menghabiskan banyak waktunya di Hotel. 

Untuk staf hotel mengenai permsalahan akustik dipastikan tidak terlalu mempengaruhi 

karena staf hotel sendiri tidak menghabiskan banyak waktu didalam kamar. 

4.1.2. Tamu Keluarga 

Karakteristik dari tamu keluarga yang menginap di Hotel Bekizaar Surabaya 

diantaranya intensitas menghabiskan waktu di Hotel lumayan banyak maka dari itu tamu 

keluarga ini sangat memperhatikan fasilitsa yang ada di Hotel, serta sangat memperhatika 

kenyaman hotel dan juga sangat peduli pada visualisasi estetika dari desain hotel. Untuk 

tamu keluarga mengenai permsalahan akustik sangat memperhatikan karena waktunya 

sebagian di habiskan di hotel untuk beristirahat atau sekedar menikmati kamar, maka dari 

itu permasalahan akustik atau kebisingan di kamar menjadi perhatian bagi kategori tamu 

ini. 
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4.1.3. Tamu Non Pebisnis 

Karakteristik tamu non pebisnis memiliki banyak waktu luang karena biasanya tamu 

non pebisnis tidak memiliki tujuan yang tergesa-gesa karena tujuan dari tamu ini berlibur 

di Surabaya atau mengunjungi keluarga yang ada di Surabaya, tamu kategori ini juga 

sangat memperhatika kenyaman dari hotel serta visualisasi estetika hotel. Untuk tamu non 

pebisnis seperti backpacker atau yang lainnya biasanya menghabiskan waktu untuk 

menikmati suasana Surabaya dan kemungkinan besar jarang menghabiskan waktu di hotel 

karena menikmati suasana Surabaya tetapi menjadi perhatian juga karena ada saat dimana 

tamu ini berada di hotel untuk istirahat. 

4.1.4. Tamu Pebisnis 

Karakteristik dari tamu pebisnis, biasanya menghabiskan banyak waktu untuk bekerja 

adapun bekerja di hotel saja ataupun pekerjaan yang dilakukan diluar hotel, memiliki waktu 

yang padat atau terbilang sibuk sehingga tidak begitu mementingkan estetika dari desain 

hotel, namun tamu kategori ini sangat memperhatikan fungsi dan fasilitsa yang ada didalam 

hotel terutama akses internet dan hal yang menunjang pekerjaan. Biasanya kategori tamu 

ini di hotel hanya untuk beristirahat dan mengahbiskan waktunya diluar, untuk pekerjaan. 

Namun ada juga yang menghabiskan waktu dihotel namun untuk bekerja dan menginap 

hanya untuk meudahkan mobilisasi bila ada keperluan di lokasi. Untuk kategori tamu 

pebisnis permasalahan mengenai akustik atau kebisingan mungkin kurang di perhatikan 

oleh tamu karena dipastikan tamu pebisnis memiliki waktu yang banya diluar untuk 

bekerja. Namun ada saat dimana tamu sedang mengerjakan pekerjaannya dihotel, maka 

disaat itulah permasalahan akustik mengenai kebisingan bisa menjadi bermasalah karena 

dapat menggangu konsentrasi. 

4.2. Studi Kebutuhan Luas Ruang 

Setiap ruang atau area yang ada didalam hotel pasti membutuhkan furniture dan juga 

luasan yang berbeda berdasarkan dengan aktivitas dan keperluan yang ada didalam ruangan 

atau area tersebut. Berikut adalah tabel kebutuhan ruang serta kegiatan ada aktivitas yang 

dilakuakn didalam ruangan yang bersangkutan: 
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Tabel 4.1 Tabel Kebutuhan Ruang dan Aktivitas 

Ruang dan Aktivitas 

Kebutuhan 
Total 

kebutuhan 
ruang untuk 

furnitur 

 
Luas Ruang 

Furnitur Jumlah Dimensi 

Resepsionis 

2 m2  

Cek in/out 
Menerima Tamu 

Menerima telfon dari 
Tamu dan divisi lain 

Memperoses data-data 
Memproses kamar 
untuk Tamu (kartu, 
tiket breakfast, dll) 

Melakukan 
pembayaran 

Meja 
Resepsionis 

1 
250x80=20000 

cm2 = 2 m2 

Area Tunggu 

2 + 1.2 + 1.28 = 
4.48 m2 

 Menunggu, Menunggu 
cek in/out 

Sofa 2 
seater 

2 
155x80 = 12400 
cm2 = 1.24 m2 x 

4 = 1.28 m2 

Coffee 
table 

4 
55x55 = 3025 

cm2 = 0.30 m2 x 
4 = 1.2 m2 

Kursi 8 
50x50 = 2500 

cm2 = 0.25 m2 x 
8 = 2 m2 

Area Angkringan 

2.16 + 6 = 8.16 
m2 

 
Makan/minum kecil, 

bersantai, berbincang-
bincang dengan 

kerabat 

Meja 6 
60x60 = 3600 

cm2 = 0.36 m2 x 
6 = 2.16 m2 

Kursi 24 
50x50 = 2500 

cm2 = 0.25 m2 x 
24 = 6 m2 
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General Manager 

1.28 + 0.25 + 0.5 
= 1.58 m2 

 

Memproses data-data 
hotel, melakukan 
briefing kepada 

karyawan-karyawan 
hotel, melakukan 

pengawasan kepada 
jalannya divisi-divisi 

di hotel 

Meja 
Manager 

1 
160x80 = 12800 
cm2 = 1.28 m2 

Kursi 
Manager 

1 
50x50 = 2500 

cm2 = 0.25 m2 

Kursi 
hadap 

2 
50x50 = 2500 

cm2 = 0.25 m2 x 
2 = 0.5 m2 

Ruang Kelistrikan 

  
Mengontrol beberapa 

kelistrikan hotel, 
mengawasi cctv 

   

Restoran 

10.8 + 10.8 + 
4.32 + 0.5 = 

26.42 
 makan dan minum, 

breakfast 

Meja 
Makan 

17 
80x80 = 6400 

cm2 = 0.64 m2 x 
17 = 10.8 m2 

Kursi 
Makan 

36 
55x55 = 3025 

cm2 = 0.30 m2 x 
36 = 10.8 m2 

Meja Saji 9 
80x60 = 4800 

cm2 = 0.48 m2 x 
9 = 4.32 m2 

Etalase 
Makanan 

  

Meja Catat 1 
100x50 = 5000 
cm2 = 0.5 m2 

Café/Bar 

1.2 + 2 + 1.54 + 
1 = 4.74 m2 

 
Makan dan Minum, 

Membuat maknan dan 
minuman 

Meja 
Makan 

4 
55x55 = 3025 

cm2 = 0.30 m2 x 
4 = 1.2 m2 

Kursi 
Makan 

8 
50x50 = 2500 

cm2 = 0.25 m2 x 
8 = 2 m2 

Meja Bar 1 
220x70 = 15400 
cm2 = 1.54 m2 
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Kursi Bar 4 
50x50 = 2500 

cm2 = 0.25 m2 x 
4 = 1 m2 

Back office 

  

Mengerjakan 
perhitungan bisnis 
hotel, memperoses 

data hotel, menyimpan 
data hotel (arsip) 

Meja Kerja   

Kursi Kerja   

Papan Tulis   

Rak Arsip   

Business Room (Single bed) 

3.2 + 0.77 + 0.25 
+ 0.35 = 4.57 m2 

 

Tidur/istirahat, 
Makan/minum, 

berganti pakaian, 
menonton TV, bekerja, 

ibadah 

queen bed 1 
160x200 = 32000 

cm2 = 3.2 m2 

meja kerja 1 
140x55 = 7700 
cm2 = 0.77 m2 

kursi 1 
50x50 = 2500 

cm2 = 0.25 m2 
storage 

save 
deposit box 

1 65x55 = 3575 
cm2 = 0.35 m2 

wardrobe 1 
Business Room (Twin Bed) 

4 + 0.77 + 0.25 + 
0.35 = 5.37 

 

Tidur/istirahat, 
Makan/minum, 

berganti pakaian, 
menonton TV, bekerja, 

ibadah 

Single bed 2 
100x200 = 20000 
cm2 = 2 m2 x 2 = 

4 m2 

meja kerja 1 
140x55 = 7700 
cm2 = 0.77 m2 

kursi 1 
50x50 = 2500 

cm2 = 0.25 m2 
storage 

save 
deposit box 

1 65x55 = 3575 
cm2 = 0.35 m2 

wardrobe 1 
Bekizaar Room 

3.2 + 0.77 + 0.25 
+ 0.35 = 4.57 m2 

 

Tidur/istirahat, 
Makan/minum, 

berganti pakaian, 
menonton TV, bekerja, 

ibadah 

Queen bed 1 
100x200 = 2000 

cm2 = 0.2 m2 x 2 
= 0.4 m2 

meja kerja 1 
140x55 = 7700 
cm2 = 0.77 m2 
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kursi 1 
50x50 = 2500 

cm2 = 0.25 m2 
storage 

save 
deposit box 

1 65x55 = 3575 
cm2 = 0.35 m2 

wardrobe 1 
 

4.3. Hubungan Ruang (interaction matrix and bubble diagram) 

4.3.1. Matrix Ruang 

 

Gambar 4.1 Matrix Ruang 

Sumber: Dokumen Penulis (2019) 

4.3.2. Bubble Diagram 

 

 

Gambar 4.2 Bubble Diagram 

Sumber: Dokumen Penulis (2019) 
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4.4. Analisa Riset 

Analisa yang penulis lakukan adalah dengan menggunakan beberapa metoda dan berikut 

adalah hasil dari beberapa metoda yang penulis lakukan: 

4.4.1. Hasil Riset dan Analisa 

Sementara untuk hasil riset berupa observasi didapat bahwa suara dari sumber impuls 

bising pada kamar hotel dapat mencapai 70db sementara berdasarkan tabel baku tingkat 

kebisingan, maksimal tingkat bising pada kamar adalah 55db. Dengan itu dapat disimpulkan 

bahwa perlu adanya penerapan material akustik agar suara bising di kamar hotel dapat 

direduksi. Pengaplikasian material-material untuk akustika akan di dasari oleh teori-teori 

mengenai reaksi bunyi seperti reaksi serap, pantul, difraksi, refraksi dan difusi serta dalam 

pemilihan penggunaan material tiga klasifikasi pengendali bunyi yaitu bahan berpori, panel 

atau selaput penyerap dan resonator rongga akan menjadi acuan. Selain itu nilai NRC dari 

setiap material akan jadi pertimbangan dalam setiap pengaplikasian dalam desain berdasarkan 

tabel Nilai NRC dari setiap material 

Dengan hasil riset yang mendapatkan beberapa permasalahan utama pada Hotel Bekizaar 

dapat diterapkan konsep Well-Being desain yang berarti baik pengguna, konsep Well-

Being desain mengarah pada bagaimana pengguna dapat mendapatkan kenyamanan yang baik 

pada ruangan atau hotel, Konsep Well-Being desain mengaplikasikan beberapa unsur yaitu 

penggunaan warna yang baik bagi pengguna, penataan atau layout yang baik agar pengguna 

dapat dengan nyaman beraktivitas didalam hotel, lalu ergonomi dari setiap furniture yang perlu 

diperhatikan karena langsung dipakai oleh tamu sehingga tamu dapat mendapatkan 

kenyamanan dan kesejahteraan yang tinggi, dan beberapa unsur lainnya, pengaplikasian sistem 

IoT (Internet Of Things) dalam pencahayaan dengan berdasarkan teori siklus sirkadian 

manusia, atau di sebut juga sistem pencahayaan human centric lighting dengan fungsi untuk 

meningkatkan kualitas aktivitas serta istirahat atau kenyamanan pengguna didalam ruangan 

melalui sistem pencahayaan. pada sistem human centric lighting ini pencahayaan akan 

menyesuaikan kondisi pencahayaan terbaik yang diterima manusia adalah cahaya sinar 

matahari yang di mana sistem lampu akan menyesuaikan redup dan temparatur warna, secara 

sederhana menuju pagi hari lampu akan di kontrol oleh sistem untuk meningkatkan intesitas 
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cahaya dengan merubah temperatur warna saat waktu sudah semakin siang intensitas cahaya 

dari lampu tersebut akan berbeda dengan cahaya lampu pada pagi hari, intensitas akan lebih 

terang dan temperatur warna akan lebih dingin dan lebih putih, disaat waktu menuju malam 

hari atau sore hari intensitas lampu akan semakin redup yang menandakan waktu yang baik 

untuk beristirahat dengan di kombinasikan tempatru warna lampu yang lebih hangat karena 

menurut beberapa penelitian warna lampu yang lebih hangat (oranye) akan meningkatkan 

kualitas istirahat pengguna. 

Berdasarkan hasil analisis dan riset dari data yang di dapat, penggunaan gaya desain 

Modern Luxury menjadi pilihan yang dirasa cocok dan tepat, karena berlatar belakang dengan 

visi misi perusahaan yang memiliki visi 

 yang di mana dalam visi perusahaan di cantumkan bahwa Hotel 

Bekizaar memiliki visi untuk menjadi hotel luxury bisnis terdepan. Untuk latar belakang dan 

dasar kedua dalam penggunaan gaya desain Modern Luxury adalah sebuah desain yang masuk 

ke dalam sebagian besar benak manusia, dengan kesannya yang mewah secara tidak langsung 

memberikan sugesti kenyamanan pada pengguna yang berkorelasi dengan konsep Well-Being 

desain lalu penggunaan prinsip less is more pada modern luxury memberikan kesesuaian pada 

kondisi eksisting hotel yang tidak terlalu besar dan juga penggunaan warna-warna netral pada 

gaya desain modern luxury yang dapat disukai oleh pelanggan karena warna-warna didalamnya 

warna-warna yang mudah dikombinasikan dan disukai oleh sebgain besar orang, karena hotel 

dikelola secara komersial maka dari itu pemilihan gaya desain di buat general agar para 

pelanggan dapat menyukai desain dari interior hotel. 

Untuk permasalahan mengenai akustik tidak kedapnya suara di kamar Hotel, dapat 

diaplikasikan dengan penataan layout kamar Hotel, lalu penggunaan material peredam suara 

pada setiap tembok di kamar untuk menyerap dan mereduksi suara yang masuk ke dalam 

kamar. Penambahan pelapisan pada dinding akan menjadi solusi desain dalam penyelasian 

permasalahan akustik dengan mengkombinasikan unsur atau material akustik seperti 

penggunaan lapisan dengan selimut akustik pada dinding yang pada lapisan terakhir juga 

diaplikasikan material penyerap suara dengan nilai NRC tinggi untuk menjadi lapisan terluar 
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saat suara menabrak sisi dinding dan dapat langsung diserap, dengan beberapa penerapan 

dengan dasar sifat reaksi dari sebuah bunyi. 

Pada konsep Well-Being desain juga menerapkan prinsip akustik, karena akustik 

merupakan salah satu unsur utama dalam meningkatkan kenyaman dan kesejahteraan 

pengguna. Prinsip penerapan akustik bukan hanya mengenai penggunaan material untuk 

mereduksi suara yang masuk ke dalam kamar dan penataan layout tetapi juga pengaplikasian 

akustika aktif seperti penggunaan suara-suara alam atau musik tertentu untuk meningkatkan 

kualitas istirahat pengguna karena menurut studi literatur penggunaan suara alam atau music 

tertentu dapat meningkatkan relaksasi pengguna. Untuk meningkatkan relaksasi pengguna 

bukan hanya dalam penerapan unsur-unsur dan konsep terebut tetapi juga akan diterapkannya 

aroma yang diberikan pada ruangan karena berdasarkan studi literatur di atas dengan 

memberikan sentuhan aroma pada ruangan dapat meningkatkan relaksasi sesuai dengan aroma 

yang dipakai. 
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4.5. Konsep Desain (Tree Method) 

Gambar 4.3 Tree Method 

Sumber: Dokumen Penulis (2019) 
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4.6. Tema/Konsep Desain (Konsep Makro) 

4.6.1. Konsep Well-Being Design 

Pengertian dari konsep Well-Being Design adalah desain yang sangat memperhatikan 

kenyamanan dari pengguna yang pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan 

pengguna dalam penggunaan sebuah ruangan juga pada akhirnya desain dapat mengurangi 

hal negative pengguna. Pada konsep Well-Being Design ini memiliki banyak faktor yang 

mempengaruhi ketercapaian konsep ini diantaranya kualitas udara didalam ruangan, 

ergonomi, pencahayaan, akustik, suhu dan juga penggunaan warna. Karena sudah data 

memberitahukan bahwa sebagian besar manusia menghabiskan waktu kesehariannya ada 

di dalam ruangan, maka dari itu desain dengan memperhatikan efek kesehatan dan 

kesejahteraan pengguna menjadi suatu hal yang penting. Dengan itu desain dari interior 

Hotel bekizaar Surabaya menggunakan konsep Well-Being Design dikarenakan tujuan 

utama sebuah hotel adalah memberikan kenyamanan bagi pengguna salah satunya adalah 

kenyaman dari interior Hotel Bekizaar.  

Penerapan konsep Well-Being Design pada Hotel Bekizaar Surabaya berfokus kepada 

faktor yang mendukung peningkatan kualitas istirahat bagi pengguna diantaranya dengan 

penerapan warna yang dapat meningkatkan kosentrasi, kenyamanan, ketenangan, 

hangat/intim selain itu untuk kesan visual penggunaan warna yang memberikan kesan 

mewah dan elegan akan di aplikasikan dan juga warna putih yang dapat memberikan 

manipulasi atau memberikan kesan yang luas untuk menjawab kondisi eksisting Hotel 

Bekizaar yang memiliki luas yang kecil. 

Selain penerapan warna juga penerapan ergonomi furniture dengan meggunakan 

furnitur yang simple untuk meminimalisir penggunaan ruang karena ruang hotel bekizaar 

yang tidak besar sehingga diperlukan optimalisasi dalam pemakaian furniture, dalam segi 

pencahayaan pengaplikasian sistem IoT (Internet Of Things) dalam pencahayaan dengan 

berdasarkan teori siklus sirkadian manusia, yang nantinya sistem pencahayaan akan 

dengan sendirinya mengontrol warna dari putih yang baik digunakan saat siang hari karena 

meningkatkan konsentrasi menuju warna lampu kuning pada saat hari sudah mulai gelap 

karena dapat meningkatkan kualitas istirahat menjadi lebih baik dan lebih rileks. Dalam 
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segi pengendalian udara dalam ruangan adalah penggunaan tanaman didalam ruangan 

bukan hanya sebagai pemberi kesan hidup didalam ruangan tetapi sebagai penjawab salah 

satu faktor Well-Being Design yaitu udara yang baik didalam ruangan, dengan adanya 

tanaman dalam ruangan dapat membantu membersihkan udara didalam ruangan tersebut. 

Dan terakhir adalah pengaplikasian aroma khusus pada interior hotel bekizaar yang 

menurut penelitian dapat meningkatkan ketenangan, keseimbangan, rasa nyaman, rasa 

keterbukaan, dan mengurangi depresi, stres, ketegangan mental dan lesu atau kelelahan 

seta meningkatkan focus pengguna. 

  

Gambar 4.4 Tema Konsep Well-Being Design 

Sumber: Pinterest.com (2019) 

4.6.2. Optimasi Akustik 

Istirahat menjadi suatu hal yang penting pada zaman modern saat ini, data 

membuktikan bahwa banyak masyarakat yang kurang istirahat karena telah menggantikan 

titik Lelah saat setelah melakukan pekerjaan dengan bermain social media, hingga pada 

akhirnya banyak masyarakat yang terpengaruhi tingkat focus dalam bekerja karena 

kurangnya istirahat. Karena banyak hal negatif yang dapat muncul saat manusia 

kekurangan istirahat.  

Banyak faktor yang mempengaruhi kualitas istirahat diantaranya adalah kondisi 

lingkungan sekitar seperti suasana, kondisi akustik atau kebisingan disekitar tempat 

istirahat. Dengan adanya suara-suara bising yang muncul dapat mempengaruhi kualitas 

istirahat. Karena hotel tujuan utamanya adalah sebagai tempat beritirahat atau tidur, maka 
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dari itu kualitas akustik harus diperhatikan. Pada hotel bekizaar Surabaya terdapat 

pemasalahan utama yang belum terselesaikan yaitu pengendalian kebisingan di sekitar 

kamar hotel (kebisingan didalam gedung), kamar hotel bekizaar dikeluhkan kurang kedap 

suara seperti saura menggeser kursi dikamar sebelah, orang berbincang, suara tapak kaki 

dikoridor dan lainnya dapat terdengar dengan jelas didalam kamar. 

Pengaplikasian material-material untuk akustika salah satu kunci untuk 

menyelesaikan permasalahan kedap suara dan nantinya dalam mendesain akan di dasari 

oleh teori-teori mengenai reaksi bunyi seperti reaksi serap, pantul, difraksi, refraksi dan 

difusi serta dalam pemilihan penggunaan material tiga klasifikasi pengendali bunyi yaitu 

bahan berpori, panel atau selaput penyerap dan resonator rongga akan menjadi acuan. 

Selain itu nilai NRC dari setiap material akan jadi pertimbangan dalam setiap 

pengaplikasian dalam desain berdasarkan tabel Nilai NRC dari setiap material. Dan 

treatment pada pintu adalah dengan dipasangnya door sealing. 

Selain pengaplikasian material penyerap suara untuk menyelesaikan permasalahan 

kedap suara pada kamar hotel. Beberapa penerepan dilakukan unntuk mendukung dalam 

meningkatkan kualitas istirahat pengguna yaitu pertama dengan mengaplikasikan akustika 

aktif pada kamar atau koridor hotel memiliki kegunaan untuk meningkatkan kualitas 

instirahat dan tidur pengguna, dengan penggunaan akustik aktif suara-suara alam. 
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Gambar 4.5 Pengaplikasian Pengedali Polusi Suara dan Peningkat Kualitas Istirahat 

Sumber: Pinterest.com (2019) 

4.7. Aplikasi Konsep Desain (Konsep Mikro) 

4.7.1. Dinding 

Dinding sebagai pembatas, pemisah atau pembentuk ruangan. Terkadang dinidng 

juga untuk melindungi sebuah ruang. Untuk pengaplikasian Well-Being design kepada 

dinding maka dinding dominan tanpa menggunakan banyak ornament hanya diberi 

finishing cat warna netral dengan tidak banyak permaianan warna karena dengan ukuran 

Hotel Bekizaar yang memiliki ruang kecil warna netral dapat memberikan kesan yang 

bersih dan luas serta kesan elegan pada Hotel Bekizaar serta juga pengaplikasian sedikit 

marmer sebagai pelapis dibeberapa dinding, namun tidak lupa dengan sentuhan sedikit. 

Untuk pengendalian polusi suara, pada bagian dinding akan di aplikasikan material 

penyerap dengan terdiri dari bahan-bahan berpori, pengaplikasian material rockwool atau 

glass wool dan resonator rongga selain itu pengaplikasian teori pemantulan bunyi untuk 

pada plint plafon.  Selain sebagai material pengontrol polusi suara, papan ini bias berfungsi 

sebagai ornament pada dinding yang tidak terlalu ramai sehingga tetap terlihat bersih, luas 

dan elegan. 
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Gambar 4.6 Dinding warna netral, material akustik dan resonator rongga 

Sumber: Pinterest.com (2019) 

4.7.2. Lantai 

Lantai adalah bagian paling dasar dari seebuah bangunan serta memiliki peran yang 

sangat penting dalam memperkuat eksistensi objek yang berada di dalam ruang. selain itu 

juga untuk memperindah sebuah ruangan dan memperkuat karakter ruangan. Pada 

pengaplikasikan konsep ini pada Hotel Bekizaar Surabaya, pada unsur lantai digunakan 

untuk memperkuat zoning area, hal ini untuk memperjelas area pada lobby hotel. 

Material yang dipakai untuk desain Hotel Bekizaar adalah material karpet dan 

keramik dengan motif marmer. Penggunaan material ini pada lantai memiliki beberapa 

fungsi, untuk material karpet memiliki fungsi utama sebagai pengontrol polusi suara yang 

berkontak langsung dengan lantai atau ditimbulkan dari kontak dengan lantai karena 

berdasarkan nilai NRC pada data literatur diatas memiliki nilai yang baik dalam 

pengontrolan bising pada area lantai sebagai contoh dengan menggunaka karpet suara-

saura tapak kaki, suara trolly, suara orang menggeser kursi atau saat ada barang jatuh dapat 

direduksi dengan baik, selain sebagai pengontrol polusi suara karpet juga menjadi material 

yang baik pada sebuah ruangan karena dapat menahan debu tersebar diuadar sehingga 

udara lebih bersih. Sementara untuk marterial marmer sebagai pemberi kesan elegan 

mewah dan bersih pada ruangan, teruatama pada area lobby dan restoran. 
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Gambar 4.7 Lantai Karpet dan material marmer 

Sumber: Pinterest.com (2019) 

4.7.3. Plafon 

Plafon atau langit-langit adalah bagian dari bangunan yang merupakan pelengkap dari 

konstruksi atap (pembatas dari bangunan dengan konstruksi atap). Plafon merupakan 

bagian pada interior yang harus agar interior lebih terasa nyaman untuk dipandang dan 

tidak memberikan kesan membosankan. 

Desain plafon menggunakan warna-warna yang simple dan tidak banyak permainan 

pada bagian plafon hanya menggunakan warna putih serta sedikit up ceiling dan down 

ceiling pada beberapa area. 

Pada area kamar plafon tidak banyak dimainkan karena penyesuaian dengan kondisi 

ukuran kamar yang tidak besar sehingga pada bagian plafon hanya menggunakan finishing 

cat putih untuk memberika kesan yang luas dan juga tinggi, agar kamar hotel tidak terlihat 

terlalu kecil. 
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Gambar 4.8 Plafon Down Ceiling dan Up Ceiling dengan Hidden lamp 

Sumber: Pinterest (2019) 

4.7.4. Furniture 

Furnitur yang digunakan memiliki bentuk yang simple karena menyesuaikan dengan 

ukuran ruang yang tidak begitu besar sehingga penggunaan furniture dengan bentuk simple 

dapat meminimalisir penggunaan ruang karena desain furniture yang tidak simple. Material 

yang dipilih rata-rata menggunakan material kayu untuk suasana nyaman dan hommy serta 

sedikit sentuhan material metal untuk kesan elegan, penggunaan material fabrikasi juga 

akan dipalikasikan pada furniture hotel karena dengan penggunaan material fabrikasi yang 

baik juga dapat menyerap suara bising yang ditimbulkan dengan pemilihan warna 

monochrome hitam putih dan juga sentuhan warna maroon agar identitas Hotel Bekizaar 

tetap terlihat. 

    

Gambar 4.9 Furnitur Simple 

Sumber: Pinterest.com (2019) 
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4.7.5. Elemen Estetis 

Elemen estetis pada plafon yang digunakan berupa penggunaan kombinasi material 

serta penggunaan lampu gantung agar ruangan tidak terkesan monoton dan membosankan. 

Dan pada bagian dinidng penggunaan material papan berserat sebagai penyerap suara juga 

bisa menjadi elemen estetis pada dinding. Untuk bagian dinding penggunaan gorden 

dengan tebal medium juga akan diaplikasikan dengan fungsi untuk material penyerap suara 

dan juga sebagai elemen estetis pada kamar. 

  

Gambar 4.10 Elemen Estetis panel dinding, Tanaman Interior dan Tirai 

Sumber: Pinterest.com 

4.7.6. Pencahayaan 

Pencahayaan akan didoninasi dengan pencahayaan putih dan warm white, lampu 

putih untuk meningkatkan fokus pengguna dan memperjelas elemen-elemen pada ruangan 

sementara untuk lampu warm white untuk meningkatkan tingkat relaksasi tamu. Pada area 

lobby pencahayaan akan menggunakan lampu-lampu gantung, pencahayaan alami serta 

beberapa pencahayaan buatan seperti hidden lamp, side lamp, dan LED Strip. Dan untuk 

pencahayaan bauatan akan mendominasi pada kamar tidur. Dan juga penggunaan sistem 

lampu Human centric lighting yang dimana memberikan kesesuaian dengan siklus 

sirkadian yang dapat menciptakan kenymanan bagi penggunanya. 
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Gambar 4.11 Hidden lamp dan Side Lamp 

Sumber: Pinterest.com 

4.7.7. Warna 

Warna yang digunakan adalah warna kesan elegan dan kesan mewah untuk 

meingkatkan suasana didalam Hotel Bekizaar serta penggunaan warna putih untuk 

memberikan kesan luas karena melihat ukuran ruangan pada Hotel Bekizaar tidak memiliki 

ukuran yang besar serta warna natural sebagai sentuhan suasana yang lebut dan nyaman.  

 

 

Gambar 4.12 Warna Monochrome, natural dan Maroon identitas Hotel Bekizaar 
Sumber: Penulis (2019) 
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4.7.8. Aroma 

Penggunaan aroma pada interior Hotel Bekizaar berfungsi untuk meningkatkan 

tingkat releks tamu sehingga dapat memicu peningkatan kualitas dari istirahat pengguna. 

Penggunaan aroma yang dipakai pada interior Hotel Bekizaar adalah aroma lavender dan 

juga rosemary. Lavender untuk meningkatkan ketenangan, keseimbangan, rasa nyaman, 

rasa keterbukaan, dan keyakinan. Sementara aroma rosemary dapat menghilangkan 

depresi, stres, ketegangan mental dan lesu atau kelelahan seta meningkatkan focus 

pengguna. 

 

Gambar 4.13 Aroma Terapi 

Sumber: Pinterest.com 
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BAB V  

PROSES DAN HASIL DESAIN 
 

5.1. Alternatif Lay Out  

5.1.1. Alternatif Layout 1 

    

Gambar 5.1 Alternatif Layout 1 

Sumber: Dokumen Penulis (2019) 

Untuk alternatif layout pertama pada area terpilih lobby memiliki perubahan pada 

penempatan meja resepsionis yang dimana pada layout eksisting bertempat di samping dari 

ruang manager, pada area lobby di altenatif layout pertama ini bertempat di temok sisi kiri 

dari pintu masuk utama, dengan penempatan ini area untuk pengnjung lebih memiliki 

banyak ruang dan temapt duduk untuk menunggu menjadi lebih banyak karean area 

resepsionis di perkecil sehingga area dapat dimanfaatkan untuk tempat duduk, meja serta 

sofa untuk pengunjung hotel. Dengan penempatan meja resepsionis pada sisi kiri pintu 

masuk utama dirasa lebih baik karena bila pengunjung datang dari pintu masuk belakang 

tetap dapat melihat sisi depan dari area resespsionis.  

Untuk area restoran pada alternatif pertama ini memiliki banyak perubahan terutama 

pada bentukan furnitur, pada sisi tembok yang berhadapan langsung dengan lift memiliki 

perubahan yang awalnya terdiri dari sofa-sofa yang terpisah, pada alternatif ini perubahan 

dilakukan dengan mengganti sofa panjang sepanjang tembok yang di tempatkan 6 meja 

makan sehingga dapat digunakan untuk 6 kelompok pada saat nanti restoran digunakan, 

dengan memakai sofa panjang dapat mempermudah bila nantinya ada kelompok yang 

membutuhkan tempat duduk atau area lebih sehingga nantinya tinggal menggabungkan 

meja dan memindahkan kursi makan, tidak perlu memindahkan sofa. Sementara pada meja 
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makan pada samping tangga memiliki perubahan bentuk yang sebelumnya persegi 

sekarang diubah menjadi lingkaran karena dengan menggunakan lingkaran dapat lebih 

leluasa dan tidak memakan banyak tempat. Untuk area buffet atau tempat mengambil 

makanan tidak ada perubahan dari eksisting karena dirasa sudah paling baik.  

Untuk area kamar tidur dan koridor pada alternatif terpilih 1 ini, tidak memiliki 

banyak perubahan dari layout eksisting karena dirasa layout eksisting sudah baik. Pada 

kamar bekizaar tidak ada perubahan layout dari eksisting karena penempatan sudah baik 

dari segi alur masuk pengguna yang tidak langsung berhadapan dengan tempat tiur 

sehingga nantinya suara-suara dari luar memiliki perjalanan lebih panjang sehingga tidak 

terlalu mengganggu pengguna, begitupun dengan bussiness room tidak ada perubahan dari 

segi layout.  

5.1.2. Alternatif Layout 2 

     

Gambar 5.2 Alternatif Layout 2 

Sumber: Dokumen Penulis (2019) 

Untuk area lobby pada alternative kedua, memiliki kemiripan dengan alterntaif 1 

namun perbedaan tedapat pada letak meja resepsionis yang tadinya berada pada sisi tembok 

sebelah kiri dari pintu masuk sekarang berada pada sisi tengan area sebelah kiri pintu 

masuk sehingga meja resepsionis terletak island di tengah, dengan penempatan ini data 

pengguna sedang beraktivitas di meja respsionis tidak terganggu oleh kursi meja di kanan 

kiri karena letak meja dan tempat duduk tunggu berada pada sisi belakang dari meja 

respsionis untuk sirkulasi menjadi lebih leluasa dan meja resepsionis menjadi lebih besar 

tetapi area tempat duduk menjadi lebih sedikit dan tidak terlalu luas.  
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Untuk area restoran layout memiliki perubahan signifikan pada area makan, tembok 

yang berhadapan dengan lift, dimana terdapat 2 meja makan dengan 2 sofa untuk 6 orang 

yang terpisah sehingga terkesan lebih private dan di tengah dari itu terdapat 3 sofa yang 

dibatasi oleh kayu dengan 2 area untuk kapasitas 6 orang dan 1 area untuk kapasitas 4 orang 

dengan layout ini terkesan private karena memiliki pemisah-pimash diantaranya. 

Sementara untuk area makan dekat tangga dan sisi sampingnya tidak memiliki banyak 

perubahan hanya perubahan bentuk furniture yang pada awalnya memiliki bentuk persegi 

menjadi bentuk lingkaran. Untuk area buffet atau tempat mengambil makanan tidak ada 

perubahan dari eksisting karena dirasa sudah paling baik.  

Untuk area kamar tidur dan koridor, perubahan layout hanya pada tipe kamar bekizaar 

room, posisi tempat tidur ditempatkan pada sisi jendela. Dengan posisi ini sirkulasi menjadi 

lebih sempit dan dalam sisi akustika pada layout tidak terlalu berpengaruh karena pintu 

berdekatan dengan posisi kepala dari pengguna saat tidur. 

5.1.3. Alternatif Layout 3 

   

Gambar 5.3 Alternatif Layout 3 

Sumber: Dokumen Penulis (2019) 

Untuk area lobby pada alterntaif 3, perubahan layout tidak banyak dilakukan 

dibandingkan dengan layout eksisting. Hanya perubahan dalam pemaksimalan ruang untuk 

tunggu pengunjung menjadi lebih banyak dengan 6 kursi single dan sofa Panjang 

dibelakangnya.  

Untuk area resotran tidak memiliki banyak perubahan pada segi layout, 

mempertahankan layout eksisting dengan sedikit perubahan pada bentukan furniture 

sehingga ruangan dapat dimaksimalkan pada saat nantinya restoran sedang ramai. 
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Alternatif layout kamar pertama, pada kamar tipe bekizaar room bagian tempat tidur 

bersebelahan langsung dengan jendela yang dimana baik bagi pengguna sehingga saat 

pengguna dapat mendapat sinar alami secara langsung disaat pagi hari namun tidak 

memiliki ruang luas di sisi jendela dan side table tidak memiliki ukuran yang besar 

sementara untuk area meja tv dan kabinet baju berada di depan tempat tidur dengan 

diletakkan pada sisi tersebut saat pengguna ingin menonton TV dapat dengan baik untuk 

menonton dari tempat tidur. Namun tidak memiliki pengendalian bising yang baik dari segi 

layout karena pintu sebagai sumber masuk utama kebisingan dari koridor berhadapan 

langsung dengan tempat tidur sehingga suara bising tidak memiliki perjalanan yang 

panjang.  

5.1.4. Pemilihan Alternatif Layout (Weighted Method) 

Tabel 5.1 Tabel Weighted Method Layout 

 

Pada perancagan ini, konsep yang akan diterapkan adalah konsep Well-Being design 

dengan optimasi akustika untuk mendukung kenyamanan pengguna, yang pada akhirnya 

menjadi perhatian utama untuk dijadikan acuan dalam memilih dan menentukan alternatif 

yang tepat.  

Adapun 2 poin kriteria yang dimaksud dalam weighted method layout Well-

Being design (ergonomi) memiliki 3 poin parameter yaitu optimalisasi ruang yang 

Kriteria Bobot Parameter 
Alternatif 1 Alternatif 2 Alternatif 3 

M S V M S V M S V 

Konsep 
Well-Being 
Desain 
(Ergonomi) 

0.6 

Optimalisasi 
Ruang 

Excellent 8 4.8 Excellent 7 4.2 Good 6 3.6 

Layout Ruang 
(Zoning) 

Excellent 7 4.2 Good 5 3 Bad 4 2.4 

Jarak Ruang 
Gerak 

Good 5 3 Good 5 3 Excellent 8 4.8 

Optimasi 
Akustik 

0.4 

Letak Furnitur 
Dalam Alur 
Kebisingan 
Suara 

Excellent 8 3.2 Excellent 7 2.8 Good 5 2 

Overall Value Utility 15.2 13 12.8 
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dimaksud pengonsepan layout dengan kondisi area yang tidak luas, lalu parameter kedua 

adalah layout ruang (zoning) penempatan setiap area agar mendukung aktifitas pengguna 

dan parameter ketiga adalah jarak ruang gerak dalam artian dengan layout tersebut 

memiliki jarak ruang gerak yang nyaman atau tidak. lalu kedua adalah 

dengan parameter Letak furniture dalam alur kebisingan suara dengan arti bagaimana 

peletakan layout mempengaruhi kebisingan dari pengguna seperti posisi tempat tidur atau 

posisi dan hal lain sebagainya. Dengan penilaian pada tabel 5.1 telah didapatkan alternatif 

layout 1 menjadi alternatif terpilih dengan nilai tertinggi sebesar 15,2 yang selanjutnya 

akan dikembangkan pada alternatif desain. 

5.2. Pengembangan Alternatif Layout Terpilih 

Pengembangan alternatif layout terpilih berupa alternatif dengan acuan konsep yang telah 

di buat yang pada akhirnya akan menghasilkan 3 alternatif desain dengan menggunakan 

alternatfi layout yang telah terpilih berdasarkan tabel 5.1 weighted method layout 

5.2.1. Alternatif Desain 1 

 

 

Gambar 5.4 Alternatfi Desain 1 

Sumber: Dokumen Penulis (2019) 
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Dalam segi desain area lobby, pada bagian resepsionis dihiasi oleh backdrop dengan 

perpaduan metal emas dan hitam untuk meberikan kesan mewah dan sedikit sentuhan 

marmer putih dan tulisan hotel bekizaar dengan material metal warna maroon sebagai 

identitas dari Hotel Bekizaar agar menjadi highlight utama di tempatkan atas marmer putih 

dengan di kelilingin oleh lampu LED strip untuk menerangi tulisan Bekizaar. Pada sisi 

kanan kiri backdrop dihiasi oleh susunan kayu sebagai estetika sekaligus sebagai 

pengontrol akustik berupa resonator rongga. Dan dihiasi oleh beberapa tanaman sebagai 

penumbuh kesan yang hidup dan segar juga sebagai pembersih udara secara alami. Dan 

pada area lobby alterntaif pertama penggunaan warna didominasi oleh warna abu-abu, 

hitam dan putih untuk kesan mewah dan elegan serta coklat dari warna natural kayu dan 

warna hijau dari tanaman untuk kesan hangat, nyaman dan menyegarkan. 

Sementara untuk desain restoran ini memiliki kesan yang lebih hangat, nyaman dan 

tenang karena penggunaan warna kayu serta material kayu lebih banyak dari pada area 

lobby, penggunaan warna dan material lebih banyak dikarenakan pengunjung 

menghabiskan waktu lebih banyak di restoran dari pada di lobby, dengan bentukan-

bentukan furnitur yang lebih simple sehingga penggunaan area bisa dimaksimalkan pada 

sirkulasi pengguna. Penggunaan cermin di aplikasikan pada dinding restoran sebagai kesan 

yang luas. 

Untuk desain pada area kamar tidur, material pada lantai menggunakan karpet sebagai 

material mereduksi kebisingan dari lantai dan pembersih ruangan karena dapat menyimpan 

debu. pada sisi tempat tidur headbed menggunakan material kayu yang di dalamnya 

terdapat glasswool sebagai fungsi peredam bising dan dihiasi oleh kayu-kayu wood slats 

pada area lobby dengan fungsi estetika dan pengendali kebisingan berupa resonator rongga, 

dan pemaksimalan rungan kecil dengan menggunakan furnitur-furnitur yang multifungsi 

seperti dipan tempat tidur sekaligus sebagai penyimpan koper dan lainnya. Lalu dihiasi 

oleh plint plafon cekung untuk memberikan kesan yang luas karena tidak adanya sudut. 

Pada area koridor penggunaan panel polos berwarna putih pada dinding menjadi pilihan 

dengan material glasswool yang dilapisi oleh kayu dan finishing dengan cat warna putih 

untuk kesan yang tetap bersih dan tibak banyak permainan untuk ruangan yang kecil, dan 
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sebagai fungsi mereduksi suara bising dari koridor. Penggunaan warna abu-abu tua pada 

kayu headbed dan dipan Kasur seabagi pemberi suasana yang elegan dan netral karena 

hotel di kelola oleh komersil maka dari itu penggunaan warna-warna monochrome untuk 

memberikan sisi netral dalam desain. 

5.2.2. Alternatif Desain 2 

 

Gambar 5.5 Alternatif Desain 2 

Sumber: Dokumen Penulis (2019) 

Dalam segi desain penggunaan material berpori pada backboard meja resepsionis 

diaplikasikan sebagai fungsi estetika dan pengontrol kebisingan ruangan juga 

pengaplikasian material lunak seperti fabric dan kayu-kayu yang disusun sebagai fungsi 

resonator rongga dan untuk kesan yang lebih hangat, untuk meningkatkan kesegaran pada 

ruangan diaplikasikan moos wall untuk pemberi warna alami dan filter udara alami. Warna 

yang digunakan pada alternatif 2 didominasi oleh warna abu-abu, putih dan warna kayu 

menciptakan kesan yang lebih hangat dan nyaman serta sedikit pengaplikasian warna 

gelap. 

Dalam segi desain restoran pada alternatif kedua menggunakan material kayu untuk 

kesan hangat dan homie dan penggunaan warna abu-abu serta biru donker pada material 

fabric furnitur, warna abu-abu sebagai kesan netral bersih dan simple sementara warna biru 
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donker untuk kesan elegan namun menyegarkan. Penggunaan panel pada dinding 

memberikan kesan yang mewah dengan kayu finishing warna abu-abu muda selain sebagai 

estetika, fungsi lain sebagai pengendali bising pada area restoran. Penggunaan upceiling 

diaplikasikan dengan tujungan ruangan yang lebih luas dan mewah juga sebagai pengendali 

impuls atau kebisingan suara. Material lantai menggunakan lantai keramik dengan motif 

marmer sebagai kesan yang mewah namun tetap tidak memakan banyak pendanaan melihat 

hotel bekizaar adalah bussiness hotel. Serta area makan banyak dihiasi oleh bentukan 

lampu gantung dan lampu dinding. 

Dalam segi desain area koridor dan kamar menggunakan material karpet untuk lantai, 

material yang digunakan menggunakan material kayu dengan warna natural dan warna 

putih untuk furniture pada kamar memberikan kesan yang lebih tenang dan hommy karena 

warna kayu dan putih. Dan untuk area koridor dihiasi oleh resonator rongga yang sekaligus 

menjadi half paneling pada lorong koridor, pemilihan half paneling beralasan karena 

banyak kontak bising yang ditimbulkan pada area koridor bersumber dari lantai sehingga 

pada nantinya suara-suara bising yang bersumber dari lantai dapat direduksi oleh karpet 

dan bila masih ada dapat direduksi oleh half paneling tersebut serta untuk alasan dana yang 

lebih murah. 
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5.2.3. Alternatif Desain 3 

 

 

Gambar 5.6 Alternatif Desain 3 

Sumber: Dokumen Penulis (2019) 

Dalam segi desain mengusung pada kesan yang lebih simple sehingga tidak teralu 

ramai dimata, pada sisi dinding menggunakan susunan kayu sebagai resonator rongga pada 

backdrop meja resesionis dan pada area tunggu pengunjung hanya finishing cat dan sedikit 

tanaman pada dinding untuk peran sebagai penyaring udara, dan pada pemakaian furniture 

menggunakan furnitur simple untuk memaksimalkan ruang. Material lantai menggunakan 

keramik dengan warna abu-abu muda, serta pengaplikasian upceiling pada area tunggu 

untuk sedikit kesan elegan dan mewah. 

Sementara dalam segi desain penggunaan material-material kayu masih 

dipertahankan untuk suasana yang hangat dengan dibantu oleh warna fabrik hijau agar 

tetap menyegarkan, untuk dinding tidak memiliki banyak permainan hanya terdapat sedikit 

pemainan panel kayu pada sisi dinding yang berhadapan dengan lift menggunakan panel 

kayu sekaligus sebagai peredam suara bising dan dinding lain di finishing. 

Dalam segi desain tidak banyak hal yang diaplikasikan karena memaksimalkan area 

agar tidak terlihat sempit sehingga penggunaan material simple seperti kayu dan beberapa 

di finishing dengan cat berwarna putih, untuk material lantai menggunakan karpet sebagai 
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pereduksi bising dari lantai dan pada beberapa sisi dinding di lapisi oleh material berpori 

untuk mengendalikan kebisingan diruangan. 

5.2.4. Pemilihan Alternatif Desain (Weighted Method) 

Tabel 5.2 Tabel Weighted Method Design 

Kriteria Bobot Parameter 
Alternatif 1 Alternatif 2 Alternatif 3 

M S V M S V M S V 

Konsep 
Well-
Being 
Desain 

0.55 

Pengaplikasian 
Unsur Peningkat 
Kualitas Udara 

Good 6 3.3 Good 7 3.85 Good 6 3.3 

Pencahayaan Good 7 3.9 Good 6 3.3 Good 6 3.3 

Ergonomi Furnitur Excellent 8 4.4 Good 7 3.85 Excellent  8 4.4 

Warna Good 7 3.9 Good 6 3.3 Good 6 3.3 

Material Good 6 3.3 Good 7 3.85 Good 7 3.85 

Gaya Desain Excellent 8 4.4 Good 6 3.3 Good 6 3.3 

Optimasi 
Akustik 

0.45 

Material Penyerap 
Suara 

Excellent 8 3.6 Good 7 3.15 Good 5 2.25 

Pengaplikasian Sifat 
Pemantulan Suara 

Excellent 8 3.6 Good 5 2.25 Good 5 2.25 

Pengaplikasian Sifat 
Reaksi Difraksi 

Good 7 3.2 Good 7 3.15 Good 7 3.15 

Overall Value Utility 26.7 24.6 23.7 

 

Adapun 2 kriteria yang dimaksud ke dalam weighted method desain diantaranya 

Well-Being design Well-Being design dengan 

arti bagaimana setiap parameter didalamnya mencerminkan konsep Well-Being design 

didalam visualnya atau desian yang telah disimulasikan, bagaimana pada nantinya 

diharapkan dapat meningkatkan kualitas kesehatan dan kesejahteraan dari pengguna 

ruangan tersebut berdasarkan parameter yang ada. Dan optimasi akustik yang dimaksud 

adalah bagaimana setiap parameter dapat mereduksi permasalahan kebisingan yang 

dihadapi hingga pada nantinya dapat membantu dalam meningkatkan kenyamanan 

pengguna. 

Berdasarkan penilaian yang telah dilakukan maka didapatkanlah keunggulan dan 

kelemahan pada setiap alternative yang diaplikasikan, sehingga didapatkan pengembangan 
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alternatif layout dan desain terpilih yaitu alternative layout 1 dan juga alternatfi desain 1 

yang pada nantinya akan diaplikasikan dalam redesain Hotel Bekizaar Surabaya. 

5.3. Pengembangan Desain Area Kamar Tidur Tipe Bekizaar dan Bisnis serta Area 

Koridor Kamar Tidur 

5.3.1. Layout Furnitur dan Deskripsi 

 

Gambar 5.7 Layout Furnitur Kamar Tidur 

Sumber: Dokumen Penulis (2020) 

Pada area kamar tidur tipe bekizaar maupun tipe bisnis dalam segi layout ruangan, 

tidak memiliki perubahan dari penataan layout kondisi eksisting. Dari penelitian yang telah 

dilakukan, layout furnitur pada kamar tidur kedua tipe merupakan salah satu unsur desain 

dari eksisting yang perlu di pertahankan. Tata letak furniture eksisting pada kedua tipe 

kamar memiliki penataan yang baik dalam 2 aspek yaitu yang pertama dalam aspek 

penataan untuk mengatasi permasalahan akustik, pada layout eksisting posisi dari tempat 

tidur yang dimana menjadi tempat utama pengguna untuk beristirahat sudah berada jauh 
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dari sumber suara bising yaitu pintu yang menghubungkan ke area koridor dan posisi dari 

kepala pengguna pada tempat tidur pun jauh dari pintu kamar dan dibatasi oleh tembok 

pasrtisi. Yang kedua dari segi aspek sirkulasi ruangan, penataan juga sudah baik karena 

dalam berkegiatan posisi setiap furniture tidak menghalangi sirkulasi pengguna sehingga 

ruangan terlihat lebih rapih dan lebih lapang karena lebih leluasa dalam beraktifitas. 

5.3.2. Visualisasi 3D 

 

Gambar 5.8 Perspektif 3D Kamar Tidur (Sisi Tempat Tidur) 

Sumber: Dokumen Penulis (2020) 
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Gambar 5.9 Perspektif 3D Kamar Tidur (Sisi Meja Kerja) 

Sumber: Dokumen Penulis (2020) 

Pada area kamar tidur untuk pengaplikasian konsep Well-Being desain pertama 

dengan penggunaan aroma lavender pada ruangan yang telah teruji oleh beberapa 

penelitian dapat meningkatkan kualitas istirahat dari pengguna, yang kedua adalah 

pengaplikasian suara-suara alam yang akan bekerja secara otomatis setelah waktu 

memasuki waktu istirahat dari pengguna berdasarkan prinsip ritme sirkadian, yang telah 

teruji dapat mengurangi tingkat stress dan meningkatkan kualitas tidur. Ketiga adalah 

pengaplikasian pencahayaan Human Centic Lighting dengan menggunakan lampu 

dimmble yang akan bekerja secara otomatis dengan sistem IoT yang nantinya akan 

disesuaikan dengan ritme sirkadian manusia. Lampu akan memiliki 3 step pada saat pagi 

hari lampu dengan temperature warna hangat (dengan lumen kira-kira 2700K) saat menuju 

siang hari akan lampu akan berubah menjadi warna natural (dengan lumen kurang lebih 

4000K) dan pada saat siang hari warna lampu akan berada pada titik temperature warna 

dingin putih (dengan lumen kira-kira 6500K) siklus warna ini akan berputar kembali saat 

waktu sudah mulai sore hari kembali ke warna tempratur hangat (lumen 2700K). Dan 

terakhir adalah pemilihan warna, pada hal ini pemilihan warna mengarah pada gaya desain 

modern luxury dengan alasan yang pertama adalah sesuai dengan visi misi perusahaan dan 

kedua adalah modern luxury merupakan desain yang universal, penggunaan warna-warna 
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netral yang mudah diterima oleh pengguna dan memberikan kesan yang simple dan luas 

bagi ruangan serta sentuhan warna-warna maroon pada kain-kain sarung bantal, kain palpis 

kursi kerja, kain gorden dan hal-hal kecil lainnya. Selain penggunaan warna maroon, 

identitas perusahaan juga ditampilkan dengan penggunaan batik madura dengan motif bulu 

ayam yang sesuai dengan arti logo perusahaan sebagai elemen estetis dinding. 

Untuk pengaplikasian material lantai, karpet menjadi material utama karena dapat 

mereduksi suara bising yang dibersumber dari lantai yang kedua dapat memberikan kesan 

yang hangat serta dapat menangkal debu untuk berterbangan di udara karena tertahan oleh 

karpet, namun pada lantai kamar mandi dan depan kamar mandi menggunakan lantai 

keramik karena untuk memudahkan proses pembersihan saat terkena air. Dan pada rencana 

lantai sisi-sisi dinding memiliki warna karpet yang beda yaitu warna maroon untuk 

memberikan kesan coorporate identity/identitas perusahaan juga warna ini mengarah pada 

pintu darurat sehingga dalam kondisi darurat, pengguna dapat mengikuti karpet berwarna 

maroon untuk menuju pintu darurat, dan untuk warna utama adalah warna karpet abu-abu 

muda. 

Pada area kerja dan area tempat tidur, desain untuk penyelesaian permasalahan 

akustika ruangan dengan penggunaan tembok lapis kedua, agar memberikan banyaknya 

hambatan bagi suara yang akan melewati dinding pembatas untuk berpindah ke ruangan 

lain.  

Pada dinding pelapis ini beberapa material di aplikasikan dengan menggunakan 

rangka balok kayu 2/4 lalu di dalam rangka akan diaplikasikan material akustik selimut. 

Pada desain ini material akustik selimut yang dipilih adalah fiberglass akustik, karena 

harganya yang lebih terjangkau dan memiliki kemampuan yang sama dengan material-

material selimut lainnya, dengan banyaknya rongga didalam fiberglass akan membuat 

suara yang akan melalui dinding pembatas terserap lebih banyak terlebih dahulu sebelum 

mencapai ruangan. Setalah rangka dan pemasangan selimut akustik, gypsum menjadi 

pilihan sebagai material penutup, pada desain ini material gypsum yang digunakan adalah 

gypsum dengan ketebalan 15 mm. Setelah gypsum board kemudian selanjutnya dilapisi 

dengan penyusunan dinsing wood slats atau arti lain penataan kayu-kayu vertikal dengan 
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ukuran 2 x 2 cm dengan setiap jarak dari setiap kayunya adalah 1 cm dengan 

pengaplikasian ini suara yang nantinya akan melalui dinding tersebut akan melewati 

rintangan berupa rongga dari setiap kayu-kayu vertikal 2x2 cm yang disusun. 

Pengaplikasian banyak material digunakan pada area kerja dan area tempat tidur 

dikarenakan pada area tersebut terjadi banyak aktivitas yang akan lebih banyak 

menimbulkan suara. Dengan pengaplikasian dinding pelapis ini menurut beberapa 

penelitian dapat meningkatkan nilai STC (sound Transmission Class) mencapai angka 65. 

Pada area koridor penggunaan material akustik di aplikasikan pada dinding koridor 

dengan menggunakan panel akustik dengan model gelombang, yang sesuai dengan sifat 

reaksi pantul suara, dimana dengan penggunaan gelombang akan menyebarkan suara 

sehingga tidak terfokus pada titik kebisingan. Material panel yang digunakan ada 

polyurethane dengan nilai NRC yang telah teruji pabrik, penggunaan panel ini sekaligus 

menjadi elemen estetis pada area koridor serta penggunaan dinding akustik pelapis yang di 

finishing dengan wallpaper.  

Penggunaan plint atau profil plafon dengan bentuk cekung pada kamar tidur, 

pemilihan bentuk cekung ini memiliki tujuan yang pertama sebagai pemberi sugesti 

ruangan yang luas karena dengan penggunaan profil lengung sudut dari ketinggian plafon 

tidak terlihat dan memberikan kesan tidak ada batas pada pengunjung, pemilihan bentuk 

cekung juga berdasarkan akustika ruangan gar suara bising tidak mmeiliki banyak pantulan 

pada sudut-sudut ruangan, bentuk lengkung ini merupakan bentuk ¼ lingakaran dengan 

jari-jari 8 cm dan material gypsum. Dan pada plafon menggunakan material gypsum board 

dengan ketebaan 15 mm namun 2 lapis untuk meningkatkan kualitas soundproofing 

ruangan. 

Sementara untuk desain akustika aktif pada desain Hotel Bekizaar Surabaya, akustika 

aktif yang akan dimainkan untuk meningkatkan segi kenyamanan dari pengguna adalah 

suara-suara alam. Pada hal ini usara-suara alam adalah suara-suara yang bisa di dengar 

pada suatu tempat dengan keadaan yang main asli atau belum adanya kegiatan 

metropolotian yang masih banyak, terdengarnya suara-suara burung atau binatang di pagi 

hari dan lainnya, untuk pemutaran suara-suara alam ini dimainkan berdasarkan waktu yang 
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dikontrol otomatis melalui IoT dari pihak hotel, pada waktu pagi hari jam 06.00 sampai 

dengan 10.00 suara yang dimainkan adalah suara alam pada sebuah pedesaaan di pagi hari 

dengan terdengarnya suara burung atau ayam pada bagi hari suara angin dan lainnya, suara 

ini di pilih untuk memberikan suasana pagi hari yang segar bagi semua pengguna hotel. 

Sementara, pada siang hari jam 11.00 sampai dengan 17.00 tidak dimainkan suara-suara 

alam, disini juga untuk menghemat penggunaan listrik dari Hotel Bekizaar dan juga agar 

tidak mengganggu karena pada jam tersebut merupakan jam rata-rata manusia beraktivitas, 

setelah itu mulai pukul 17.00 sampai 00.00 suara-suara yang dimainkkan adalah suara 

gemericik air atau suara hujan, disini suara gemericik air atau suara hujan dipilih karena 

menurut beberapa penelitian suara-suara tersebut dapat membantu dalam memberikan 

ketenangan dan meningkatkan kadar rileks saat beristirahat atau tidur. 

5.3.3. Funitur Pada Kamar Tidur 

Pada sisi tempat tidur terdiri dari 1 dipan, 1 queen size bed dan 2 side table untuk 

kamar dengan tipe bisnis single bed dan untuk tipe kamar bekizaar. Sementara untuk kamar 

tipe bisnis double bed terdiri dari 2 dipan, 2 single bed dan 1 side table. Material yang 

digunakan untuk dipan tempat tidur adalah plywood dengan kebetalan 20 mm dan padded 

fabric, dengan alasan untuk keselamatan bagi pengguna kamar hotel kalau menyenggol 

atau terbentur dengan sisi sudut dipan pada saat keadaan darurat, dengan menggunakan 

warna kain abu-abu untuk kesan yang lebih modern dan luxury. Untuk kontruksi yang 

digunakan pada dipan adalah konstruksi rangka kayu ukuran 2/5 cm. untuk side table 

menggunakan material dan konstruksi plywood 20 mm dengan finishing HPL pada top 

table atas dan finishing HPL abu-abu polos semigloss pada laci bawah dan pengaplikasian 

handle dengan warna maroon mengkilap untuk aksentuasi dari furnitur dan menambah 

identitas perusahaan. 

Pada sisi area kerja meja dan luggage bench, furnitur untuk meja kerja menggunakan 

material kayu dengan ketebalan 3 cm untuk top table dan finishing HPL motif kayu untuk 

tetap memberikan kesan hangat dan nyaman di ruangan, serta untuk konstruksi 

menggunakan plywood dengan ketebalan 3 cm, pada drawer meja kerja menggunakan 

finishing yang sama dengan side table dan handle laci warna maroon yang sama dengan 
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handle side table. Pada bagian ini lemari dihilangkan dengan tujuan untuk memaksimalkan 

penggunaan area, lemari dihilangkan dan digantikan oleh tiang gantungan yang berfungsi 

untuk menggantung baju di atas luggage bench dengan menghilangkan lemari, kamar 

menjadi terlihat lebih luas. 

5.3.4. Elemen Estetis Pada Kamar Tidur Dan Koridor 

 

Gambar 5.10 Perspektif 3D Koridor Kamar Tidur 

Sumber: Dokumen Penulis (2020) 

Lampu gantung menjadi pilihan lain sebagai pengganti lampu side table di meja, 

penggantian ini bertujuan untuk mengoptimalkan penggunaan ruang atau space, dengan 

menggunakan lampu gantung sebagai pengganti lampu meja, area pada side table dapat 

diguanakan pengguna untuk menaruh barang-barang, lampu menggunakan material metal 

dengan finishing cooper glossy untuk meningkatkan kesan luxury atau mewah. 

Pada area koridor penggunaan panel akustik bergelombang menjadi pilihan untuk 

memberikan sentuhan estetika sekaligus untuk fungsi akustik, panel koridor dengan motif 

gelombang dan ukuran 30 x 30 cm dan akan disusun sesuai pola agar lebih menarik dan 

menghilangkan kesan monoton di area koridor. Selain sebagai fungsi estetika, panel 

akustik ini diletakkan sepanjang tembok dengan tujuan disaat keadaan darurat seperti 

kebakaran, dan ruangan tidak terlihat karena tertutup asap, pengguna dapat mengikuti panel 

tersebut untuk menuju pintu darurat.  
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5.4. Pengembangan Desain Area Restoran 

5.4.1. Layout Furnitur dan Deskripsi 

 

Gambar 5.11 Layout Furnitur Area Restoran 

Sumber: Dokumen Penulis (2020) 

Restoran pada hotel bekizaar memiliki 2 area terpisah yaitu area makan dan juga area 

buffet yang bersebalahan langsung dengan dapur. Pada desain ini layout furniture tidak 

banyak mengalami perubahan, hanya meminimliaisir pengunaan ruang untuk menaruh 

makanan pada aarea makan sehingga dapat di maksimalkan untuk meja dan kursi makan 

bagi pengguna. Sementara pada area buffet tidak ada perubahan layout dari layout 

sebelumnya, hanya saja lebih ditata dengan baik, dengan memberikan tambahan tembok 

gypsum pada tembok yang miring agar menjadi sejajar dan terlihat lebih rapih. 
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5.4.2. Visualiasasi 3D 

 

Gambar 5.12 Perspektif 3D Restoran 1 

Sumber: Dokumen Penulis (2020) 

 

Gambar 5.13 Perspektif 3D Restoran (Sisi Area Makanan) 

Sumber: Dokumen Penulis (2020) 

Desain restoran kali ini menggunakan panel sebagai pelapis dinding pada dinding area 

makan, dengan menggunakan material dan konstruksi yang sama dengan pelapis dinding 

pada kamar tidur. Panel dinding pada area makan ini didukung juga dengan material 
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akustik didalamnya dengan menggunakan rangka kayu 2/4 dan selimut akustik fiberglass 

didalamnya dan lapisi oleh gypsum board 15 mm baru di lapisi kembali dengan panel kayu 

dengan finishing cat warna putih glossy yang disertai frame list metal dengan finishing 

chrome untuk mewakili kesan luxury pada area restoran dan juga di kombinasikan dengan 

panel akustik padded fabric di bagian tengah dari panel dinding, dengan menggunakan 

padded fabric ini diharapkan kain karpet dan busa didalamnya dapat menyerap kebisingan 

dengan baik pada ruang restoran untuk memaksimalkan penyelesaian permasalahan 

akustik sementara untuk dinding lain menggunakan finishing cat putih. Pada sofa makan 

terdapat perubahan desain, dimana desain sofa tidak terpisah melainkan sofa sepanjang 

dinding area makan dan menggunakan kain dengan warna maroon untuk identitas 

perusahaan, dan bertujuan untuk memberikan kemudahan bagi pengguna saat 

membutuhkan tempat duduk yang lebih banyak agar tidak perlu memindah-mindahkan 

tempat duduk, dengan menggunakan material plywood dengan kontruksi rangka kayu 

nantinya akan difinishing dengan menggunakan varnish dengan warna yang lebih terang, 

tujuan ini untuk mempertahankan warna kayu agar tetap berada paga ruangan untuk 

memberikan kesan yang lebih hangat bagi pengguna dan dapat meningkatkan kenyamanan 

pengguna, karena area restoran adalah salah satu tempat yang akan di temui pengguna di 

pagi hari untuk berkativitas sehingga harus memiliki kenyamanan yang baik untuk 

mengawali hari bagi pengguna hotel. 

Untuk desain lantai, lantai pada area restoran ini menggunakan keramik dengan motif 

marmer warna brown, penggunaan material ini bertujuan untuk menguatkan gaya desain 

modern luxury pada restoran, sementara pada plafon terdapat penggunaan plafon upceiling 

pada area makan dengan tujuan kesan yang mewah serta kesan luas bagi ruang yang kecil. 

Untuk pencahayaan pada area restoran menggunakan, lampu downlight dan lampu led strip 

pada plafon up ceiling. 

Sementara untuk desain akustika aktif pada desain Hotel Bekizaar Surabaya, akustika 

aktif yang akan dimainkan untuk meningkatkan segi kenyamanan dari pengguna adalah 

suara-suara alam. Pada hal ini usara-suara alam adalah suara-suara yang bisa di dengar 

pada suatu tempat dengan keadaan yang main asli atau belum adanya kegiatan 
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metropolotian yang masih banyak, terdengarnya suara-suara burung atau binatang di pagi 

hari dan lainnya, untuk pemutaran suara-suara alam ini dimainkan berdasarkan waktu yang 

dikontrol otomatis melalui IoT dari pihak hotel, pada waktu pagi hari jam 06.00 sampai 

dengan 10.00 suara yang dimainkan adalah suara alam pada sebuah pedesaaan di pagi hari 

dengan terdengarnya suara burung atau ayam pada bagi hari suara angin dan lainnya, suara 

ini di pilih untuk memberikan suasana pagi hari yang segar bagi semua pengguna hotel. 

Sementara, pada siang hari jam 11.00 sampai dengan 17.00 tidak dimainkan suara-suara 

alam, disini juga untuk menghemat penggunaan listrik dari Hotel Bekizaar dan juga agar 

tidak mengganggu karena pada jam tersebut merupakan jam rata-rata manusia beraktivitas, 

setelah itu mulai pukul 17.00 sampai 00.00 suara-suara yang dimainkkan adalah suara 

gemericik air atau suara hujan, disini suara gemericik air atau suara hujan dipilih karena 

menurut beberapa penelitian suara-suara tersebut dapat membantu dalam memberikan 

ketenangan dan meningkatkan kadar rileks saat beristirahat atau tidur. 

5.4.3. Furnitur pada Area Restoran 

 

Gambar 5.14 Perspektif 3D Restoran Area Makan 

Sumber: Dokumen Penulis (2020) 

Kursi restoran terbuat dari material kayu untuk kaki kursi dan juga penggunaan fabric 

dengan warna abu-abu muda dan maroon dengan tujuan penguat gaya desain modern, 
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dengan menggunakan finishing fabrikasi pada setiap sisi tempat duduk tentu dapat 

meningkatkan kenyamanan saat kursi ini di gunakan. 

Sementara pada bagian sofa tempat makan, desain di ubah dengan menggunakan 

desain sofa sepanjang dinding untuk mempermudah aktivitas pengguna nantinya. Dengan 

menggunakan material kayu yang di finishing HPL dan menggunakan material fabrikasi 

dengan warna maroon untuk gaya desain modern dan identitas perusahaan. 

Meja restoran terdapat 3 desain ukuran berbeda, meja untuk 4 orang lalu meja untuk 

2 orang dan meja bundar. Dengan menggunakan material besi hollow sebagai kontruksi 

meja dengan finishing cat hitam semi glossy pada kaki meja, sementara untuk top table 

menggunakan material plywood dengan menggunakan finishing HPL motif marmer dan 

dilapisi kembali dengan kaca untuk menjaga ketahanan meja dan mempermudah staff hotel 

untuk membersihkan meja setelah ada pengguna yang menggunakannya. 

5.4.4. Elemen Estetis pada Area Restoran 

Pot tanaman pada sisi kanan kiri sofa menjadi pemberi kesan estetika yang baik pada 

restoran dengan menggunakan material kayu sebagai finishingnya yang di cat mengguanak 

warna hitam dan diberikan panel dibelakangnya untuk memberika aksestuasi padaa 

dinding agar tidak monton oleh panel dinding dan panel akustik yang digunakan. Selain 

sebagai pemberi nilai estetika pada ruangan, tanaman pada ruangan juga menjadi unsur 

utama dalam memberikan kualitas udara dalam ruangan agar menjadi lebih baikdan 

memberikan kesan yang alami pada ruangan dengan memberikan warna hijau alami dari 

tanaman. Selain itu dengan penambahan wall lamp yang barada pada panel pot tanaman 

juga menambah nilai estetika dengan material metal dan finishing cooper. 
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5.5. Pengembangan Desain Area Lobby 

5.5.1. Layout Furnitur dan Deskripsi 

 

Gambar 5.15 Layout Area Lobby 

Sumber: Dokumen Penulis (2020) 

Layout pada area resepsionis memiliki perubahan yang sangat signifikan dari layout 

eksisting sebelumnya, dengan desain ini penempatan meja resepsionis di pindahkan ke 

bagian tengah dari sisi tembok terpanjang area lobby, tujuan ini agar mempermudah 

pengguna saat masuk melalui pintu asuk utama ataupun pintu masuk belakang karena 

posisi meja berada di tengah-tengah antara pintu masuk utama dan pintu masuk belakang. 

Sementara untuk area tunggu lobby terdapat perubahan furniture yang dimana sebelumnya 

hanya ada 2 sofa doble seat, dengan desain ini furnitur tempat duduk diubah menggunakan 

kursi single chair agar lebih memberika kenyamanan bagi pengguna saat menunggu di area 

lobby. Dan dengan penyusuaian luas area respsionis, area kursi-kusi tempat menunggu 

menjadi lebih luas dan lebih banyak jumlahnya agar pengguna bisa lebih nyaman nantinya. 
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5.5.2. Visualiasasi 3D 
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Gambar 5.16 Perspektif 3D Area Lobby 

Sumber: Dokumen Penulis (2020) 

Pada area resepsionis, menggunakan backdrop dengan material panel akustik dengan 

finishing kain carpet dengan warna maroon identitas perusahaan juga untuk meningkatkan 

kualitas akustik pada area lobby dan memberikan nilai estetika didalam ruangan, sementara 

pada backdrop resepsionis pada bagian tengah memiliki perbedaan material yaitu material 

plywood dengan finishing HPL motif marmer putih dan disertakan corporate identity hotel 
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bekizaar surabaya dengan material metal dengan warna merah maroon glossy sebagai 

warna corporate identity, dengan ini akan memberikan kesan luxury dan begitu pula 

diberikan pencahayaan khusus menarik pengunjung untuk melihat corporate identity 

perusahaan yang berada di backdrop meja resepsionis dan juga backdrop disertakan dengan 

frame metal dengan finishing cat glossy. 

Di area kursi-kursi tunggu perubahan pada dinding menjadi poin of view. Dimana 

perubahan dinding ini dilapisi oleh panel dinding dengan material plywood yang difinshing 

menggunakan cat putih glossy agar finishing mengkilap dapat memperkuat gaya desain 

modern luxury pada ruangan. Dan pada sisi bawah sampai dengan tengah dinding, panel 

menggunakan panel akustik yitu panel wood slats (panel resonator rongga) dengan kayu 

ukuran 2x2 cm yang di susun sedemikian rupa agar menjadi aksenstuasi dari ruangan dan 

juga sebagai fungsi akustik pada ruangan, penambahan pot tanaman di area sekitar lobby 

pun juga sebagai fungsi utama untuk memaksimalkan kenyamanan untuk pengguna, 

kenyamanan visual bagi pengguna dengan memberikan kesan lebih tenang, rileks, nyaman 

serta alami dengan adanya tanaman hidup didalam ruangan, selain itu fungsi sebagai 

pembersih udara didalam ruangan juga sebagai fungsi utama agar pengguna mendapatkan 

kualitas kenyamanan yang baik. 

Pada desain lantai di area lobby tidak banyak menggunakan perbedaan material dari 

setiap areanya, hanya saja area resepsionis dibedakan dengan menggunakan karpet sebagai 

material lantai dan di batasi oleh garis metal dengan finishing copper, pembedaan area 

didukung dengan adanya garis dengan material metal yang difinishing copper selain 

sebagai fungsi pembeda area juga penguat kesan luxury pada ruangan. 

Sementara untuk desain akustika aktif pada desain Hotel Bekizaar Surabaya, akustika 

aktif yang akan dimainkan untuk meningkatkan segi kenyamanan dari pengguna adalah 

suara-suara alam. Pada hal ini usara-suara alam adalah suara-suara yang bisa di dengar 

pada suatu tempat dengan keadaan yang main asli atau belum adanya kegiatan 

metropolotian yang masih banyak, terdengarnya suara-suara burung atau binatang di pagi 

hari dan lainnya, untuk pemutaran suara-suara alam ini dimainkan berdasarkan waktu yang 

dikontrol otomatis melalui IoT dari pihak hotel, pada waktu pagi hari jam 06.00 sampai 
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dengan 10.00 suara yang dimainkan adalah suara alam pada sebuah pedesaaan di pagi hari 

dengan terdengarnya suara burung atau ayam pada bagi hari suara angin dan lainnya, suara 

ini di pilih untuk memberikan suasana pagi hari yang segar bagi semua pengguna hotel. 

Sementara, pada siang hari jam 11.00 sampai dengan 17.00 tidak dimainkan suara-suara 

alam, disini juga untuk menghemat penggunaan listrik dari Hotel Bekizaar dan juga agar 

tidak mengganggu karena pada jam tersebut merupakan jam rata-rata manusia beraktivitas, 

setelah itu mulai pukul 17.00 sampai 00.00 suara-suara yang dimainkkan adalah suara 

gemericik air atau suara hujan, disini suara gemericik air atau suara hujan dipilih karena 

menurut beberapa penelitian suara-suara tersebut dapat membantu dalam memberikan 

ketenangan dan meningkatkan kadar rileks saat beristirahat atau tidur. 

5.5.3. Furnitur pada Area Lobby 

Meja resepsionis menggunakan material plywood dengan finishing hpl motif marmer, 

dengan menggunakan kesan warna putih ini memberikan kesan yang lebih bersih dan 

modern serta ekslusif pada ruangan, sementara konstruksi meja menggunakan rangka kayu, 

pada top table meja respsionis menggunakan material plywood dan finishing hpl motif 

marmer dengan dilapisi oleh kaca. 

Kursi tunggu bagi tamu hotel menggunakan material fabrikasi sebagai material 

utama, dengan ini memiliki tujuan agar tamu mendapatkan imperisi awal yang baik dan 

nyaman saat sampai di hotel bekizaar Surabaya, selain dengan desain yang modern dan 

luxury namun juga memperhatikan kenyamanan dari penggunanya secara detail, sementara 

untuk rangka kursi menggunakan rangka kayu dengan finishing varnish dan untuk material 

fabrikasi yang digunakan warna abu-abu muda dan warna maroon identitas perusahaan 

untuk memperkuat gaya desain modern dan coorporate identity. Sementara pada coffee 

table menggunakan rangka besi hollow dengan finishing cat hitam glossy disertai dengan 

top table dengan material kayu. 
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5.5.4. Elemen Estetis pada Area Lobby 

Pada area respsionis terdapat chandelier berwarna emas, dengan bentuk yang sedikit 

rumit dengan besi berwarna emas yang bersilangan, dengan chandelier ini seusia dengan 

karakteristik tema yang di terapkan yaitu modern luxury, dengan ukuran yang tidak terlalu 

besar dengan jumlah 4 buah dan tinggi yang berbeda-beda untuk memberikan kesan yang 

tidak monoton. 

5.6. Keterkaitan Persaingan Hotel Terhadap Desain 

Melihat persaingan hotel bisnis pada daerah Surabaya terutama area sekitar tunjungan yang 

juga menjadi letak dari Hotel Bekizaar Surabaya banyak sekali kompetitor-kompetitor 

disekitarnya banyak hal yang dapat di perhatikan sehingga menjadi penilaian di dalam 

persaingan ini. Pertama adalah mengenai letak dari sisi letak Hotel Bekizaar sudah memiliki 

keunggulan dari pada competitor di sekitarnya karena hotel bekizaar berhadapan langsung 

dengan mall tunjungan plaza yang nantinya dapat mempermudah tamu hotel untuk akses 

karena sangat dekat. Dan yang kedua adalah mengenai desain, poin yang utama adalah dari 

desain akustik melihat kondisi-kondisi ruangan dari competitor di sekitar hotel bekizaar pada 

area lobby kemungkinan akan menimbulkan banyak suara berpantulan atau gema karena 

memiliki ruangan yang tidak begitu dan juga tinggi plafon yang lebih rendah dari lobby hotel 

bekizaar dan juga pada sisi-sisi dining di dominasi pemakaian material kaca dan marmer yang 

memberikan peluang besar terjadinya pematulan suara yang mengakibatkan gema didalam 

ruangan sementara pada desain hotel bekizaar pada sisi dinding di dominasi pemakaian 

material kayu yang di susun dengan susunan wood slats dan juga pemakaian material karpet 

yang didalamnya di isi oleh busa guna memperbesar penyerapan suara di dalam ruangan 

sehingga tidak menimbulkan gema atau kebisingan dan juga ditambah penggunaan tanaman-

tanaman untuk memberikan kesegaran di dalam ruangan dan juga membantu dalam segi 

akustik. Sementara untuk kamar tidur competitor lain, pada sisi lantai rata-rata menggunakan 

material keramik, yang dimana keramik bisa menjadi pemantul baik sehingga suara bising 

yang ditimbulkan dari lantai tidak terserap dengan baik dan terpantul di dalam ruangan 

sementara untuk desain hotel bekizaar sudah menggunakan material karpet untuk lantai 

sehingga nantinya bila ada suara-suara seperti pijakan kaki atau suara troli dan yang lainnya 
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bisa teredam dengan baik dan tidak meinmbulkan kebisingan, untuk sisi dinding dari 

pengamatan hanya dinding biasa dengan finishing cat sementara pada hotel bekizaar 

menggunakan dinding lapis kedua dengan material gypsum 15 mm dan dilengkapi oleh 

fiberglass di dalamnya sehingga bila ada suara bising diruangan lain suara akan diminimalisir 

perpindahannya karena dibantu penyerpaan dari dinding lapis tersebut, sehingga tamu atau 

pengguna hotel dapat menikmati ketenangan privasinya di dalam kamar. 
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BAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN 
6.1. Kesimpulan 

n 

konsep Well-Being Design dan optimasi akustik untuk mendukung kenyamanan istirahat 

 

1. Desain interior yang baik diperlukan untuk mendukung kenyamanan istirahat pada 

sebagian hotel bisnis yang memiliki tingkat okupansi yang tinggi, salah satunya adalah 

Hotel Bekizaar Surabaya 

2. Beberapa aspek penting seperti kualitas udara, pecahayaan (penggunaan Human centric 

lighting), akustik, suhu, warna dan penggunaan aroma, masing-masing memiliki peranan 

penting untuk diterapkan dalam membentuk konsep Well-Being Design. Tercapainya 

konsep Well-Being Design dapat mempengaruhi terciptanya desain yang mengutamakan 

kesehatan dan kesejahteraan. 

3. Konsep Optimasi Akustika diterapkan untuk menunjang ketenangan dan kualitas itirahat 

pengguna, dengan memperhatikan penggunaan material, dinding-dinding pelapis serta 

penggunaan akustika aktif berupa suara-suara alam. 

4. Perancangan interior dengan konfigurasi akustika dapat membantu peningkatan kualitas 

tidur, karena dengan desain akustika yang baik dapat memberikan ketenangan maksimal 

dalam beraktivitas dan juga istirahat yang nantinya meningkatkan manfaat yang telah 

didapat. 

6.2. Saran 

Setelah melakukan berbagai proses perancangan dan pengambilan kesimpulan, terdapat 
beberapa saran untuk membuat perancangan agar lebih baik, diantaranya: 

1. Dalam mendesain sebuah hotel, yeng perlu diperhatikan adalah kenyaman dari pengguna 

hotel, demi meningkatkan kualitas hotel tersebut. 

2. Ketika penggunaan konsep dengan mengutamakan kenyamanan dan kesahatan dari 

pengguna, pemilihan konsep pendukung harus dikembangkan sesuai dengan pengguna dan 

permasalahan dalam hotel. 
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3. Pengaplikasian konsep Well-Being design dan optimasi akustik harus memiliki 

kesinambungan di semua ruangan, sehingga pengguna hotel dapat merasakan kenyamanan 

yang baik saat beraktivitas di semua ruangan hotel.  
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LAMPIRAN 

LAMPIRAN 1 RENCANA ANGGARAN BIAYA 

RENCANA ANGGARAN BIAYA 

PEKERJAAN: KAMAR TIDUR HOTEL 

LOKASI: HOTEL BEKIZAAR SURABAYA  

NO ITEM PEKERJAAN VOL SATUAN HARGA SATUAN HARGA 

A PEKERJAAN LANTAI 

1 Pemasangan Lantai Karpet Maroon 2,62 m2  Rp            180.345   Rp             472.504  

2 Pemasangan Lantai Karpet Abu-Abu Muda 12,12 m2  Rp            163.545   Rp          1.982.165  

3 Pemasangan Lantai Karpet 3 0 m2  Rp            163.545   Rp                       -  

4 Pemasangan Keramik 50x50 1 0,5 m2  Rp            164.769   Rp              82.384  

5 Pemasangan Keramik 50x50 2 0,93 m2  Rp            156.282   Rp             145.343  

6 Pemasangan Plint Kayu 18,175 m  Rp              14.880   Rp             270.444  

       Sub Total  Rp          2.952.840  

B PEKERJAAN PLAFON 

1 Pemasangan Plafon akustik Gypsum 15 mm  16,17 m2  Rp              44.242   Rp             715.393  

2 Pemasangan Profil/Plint plafon 19 m  Rp              44.400   Rp             843.600  

3 Pengecetan Plafon 16,17 m2  Rp              41.980   Rp             678.815  

       Sub Total  Rp          2.237.808  

C PEKERJAAN KELISTRIKAN 

1 Instalasi Titik Stop Kontak  4 Titik  Rp            165.000   Rp             660.000  

2 Instalasi Titik Lampu 4 Titik  Rp            324.500   Rp          1.298.000  

3 Pemasangan Saklar Ganda 2 Titik  Rp              32.300   Rp              64.600  

4 Pemasangan Saklar Tunggal 2 Titik  Rp              19.300   Rp              38.600  

5 Instalasi Titik Lampu Estetis 2 Titik  Rp            379.500   Rp             759.000  

       Sub Total  Rp          2.820.200  

D PEKERJAAN DINDING 

1 
Pembuatan Pelapis Tembok (Resonator 
Rongga) 

5,88 m2  Rp            127.090   Rp             747.289  

2 Pembuatan Pelapis Tembok (Kain Felt) 9,87 m2  Rp            184.689   Rp          1.822.880  

3 Pengecatan Tembok 39,58 m2  Rp              49.840   Rp          1.972.667  

4 Pemasangan Panel Akustik 4 titik  Rp            295.150   Rp          1.180.600  

       Sub Total  Rp          5.723.437  

E PEKERJAAN FURNITUR 

1 Pembuatan Meja + Lemari 1 buah  Rp         1.195.190   Rp          1.195.190  

2 Pembuatan Tempat Tidur 1 buah  Rp         3.167.650   Rp          3.167.650  

3 Pembuatan Side Table 1 buah  Rp            512.400   Rp             512.400  
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4 Kloset Duduk Toto CW660NJ/SW660J 1 buah  Rp         3.000.000   Rp          3.000.000  

5 Wastafel 1 buah 850000  Rp             850.000  

        Sub Total  Rp          8.725.240  

  Total  Rp        22.459.525  

  Fee Desain (5%)  Rp          1.122.976  

  Total Keseluruhan (+ Fee Desain)  Rp        23.582.501  
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LAMPIRAN 2 ANALISA SATUAN PEKERJAAN 

ANALISA SATUAN PEKERJAAN 

PEKERJAAN: KAMAR TIDUR HOTEL 

LOKASI: HOTEL BEKIZAAR SURABAYA  

PENGERJAAN LANTAI 

1  Pemasangan lantai karpet maroon    m2  
 SNI 7395:2008 
(6.44)  

  

 Tenaga:         

 Mandor 
    

0,0090  
O.H  Rp          55.000   Rp                     495  

 Kepala Tukang Kayu 
    

0,0170  
O.H  Rp          60.000   Rp                  1.020  

 Tukang Kayu 
    

0,1700  
O.H  Rp          50.000   Rp                  8.500  

 Pekerja/Buruh Tak Terampil 
    

0,1700  
O.H  Rp          45.000   Rp                  7.650  

        Jumlah:   Rp                17.665  

 Bahan:         

 Karpet Tile (Delta Dl-430) 
    

1,0500  
m2  Rp        148.000   Rp              155.400  

 Lem Kayu 
    

0,3500  
Kg  Rp          20.800   Rp                  7.280  

        Jumlah:   Rp              162.680  

     
Nilai 

HSPK : 
   Rp              180.345  

2  Pemasangan lantai karpet abu-abu muda    m2  
 SNI 7395:2008 
(6.44)  

  

 Tenaga:         

 Mandor 
    

0,0090  
O.H  Rp          55.000   Rp                     495  

 Kepala Tukang Kayu 
    

0,0170  
O.H  Rp          60.000   Rp                  1.020  

 Tukang Kayu 
    

0,1700  
O.H  Rp          50.000   Rp                  8.500  

 Pekerja/Buruh Tak Terampil 
    

0,1700  
O.H  Rp          45.000   Rp                  7.650  

        Jumlah:   Rp                17.665  

 Bahan:         

 Karpet Tile (Milan ML-03) 
    

1,0500  
m2  Rp        132.000   Rp              138.600  
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 Lem Kayu 
    

0,3500  
Kg  Rp          20.800   Rp                  7.280  

        Jumlah:   Rp              145.880  

     
Nilai 

HSPK : 
   Rp              163.545  

3  Pemasangan lantai karpet 3    m2  
 SNI 7395:2008 
(6.44)  

  

 Tenaga:         

 Mandor 
    

0,0090  
O.H  Rp          55.000   Rp                     495  

 Kepala Tukang Kayu 
    

0,0170  
O.H  Rp          60.000   Rp                  1.020  

 Tukang Kayu 
    

0,1700  
O.H  Rp          50.000   Rp                  8.500  

 Pekerja/Buruh Tak Terampil 
    

0,1700  
O.H  Rp          45.000   Rp                  7.650  

        Jumlah:   Rp                17.665  

 Bahan:         

 Karpet Tile (Milan ML-12) 
    

1,0500  
m2  Rp        132.000   Rp              138.600  

 Lem Kayu 
    

0,3500  
Kg  Rp          20.800   Rp                  7.280  

        Jumlah:   Rp              145.880  

     
Nilai 

HSPK : 
   Rp              163.545  

4 Pemasangan Tegel Keramik 50x50  1   m2 
 SNI 7395:2008 
(6.11) & (6.35)  

  

           

 Upah:         

 Mandor 0,0350 O.H  Rp          55.000   Rp                  1.925  

 Kepala Tukang Batu 0,0350 O.H  Rp          60.000   Rp                  2.100  

 Tukang Batu 0,3500 O.H  Rp          50.000   Rp                17.500  

 Pekerja/Buruh Tak Terampil 0,7000 O.H  Rp          45.000   Rp                31.500  

        Jumlah:   Rp                53.025  

 Bahan:         

 Semen PC (Portland Cement) 50 kg 0,1960 Zak  Rp          55.800   Rp                10.937  
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 Semen Berwarna Yiyitan 1,3000 Kg  Rp          12.960   Rp                16.848  

 Pasir Pasang 0,0450 m3  Rp        144.900   Rp                  6.521  

 Keramik 50x50 cm, Platinum Dublin Brown, 
Glossy 

1,0608 m2  Rp          73.000   Rp                77.438  

        Jumlah:   Rp              111.744  

     
Nilai 

HSPK : 
   Rp              164.769  

5 Pemasangan Tegel Keramik 50x50  2   m2 
 SNI 7395:2008 
(6.11) & (6.35)  

  

           

 Upah:         

 Mandor 0,0350 O.H  Rp          55.000   Rp                  1.925  

 Kepala Tukang Batu 0,0350 O.H  Rp          60.000   Rp                  2.100  

 Tukang Batu 0,3500 O.H  Rp          50.000   Rp                17.500  

 Pekerja/Buruh Tak Terampil 0,7000 O.H  Rp          45.000   Rp                31.500  

        Jumlah:   Rp                53.025  

 Bahan:         

 Semen PC (Portland Cement) 50 kg 0,1960 Zak  Rp          55.800   Rp                10.937  

 Semen Berwarna Yiyitan 1,3000 Kg  Rp          12.960   Rp                16.848  

 Pasir Pasang 0,0450 m3  Rp        144.900   Rp                  6.521  

 Keramik 50x50 cm, Platinum Hanover 
Brown, Glossy 

1,0608 m2  Rp          65.000   Rp                68.952  

        Jumlah:   Rp              103.257  

     
Nilai 

HSPK : 
   Rp              156.282  

6 Pemasangan Plint Kayu     
 SNI 7395:2008 
(6.63)  

  

 Upah:         

 Mandor 0,0060 O.H  Rp          55.000   Rp                     330  

 Kepala Tukang 0,0120 O.H  Rp          60.000   Rp                     720  

 Tukang Kayu 0,1200 O.H  Rp          50.000   Rp                  6.000  
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 Pekerja/Buruh Tak Terampil 0,1200 O.H  Rp          45.000   Rp                  5.400  

        Jumlah:   Rp                12.450  

 Bahan:         

 Plint Kayu Jati 0,0030 m3  Rp          60.000   Rp                     180  

 Paku/Skrup 5 cm 0,0500 Kg  Rp          45.000   Rp                  2.250  

        Jumlah:   Rp                 2.430  

     
Nilai 

HSPK : 
   Rp                14.880  

PENGERJAAN PLAFON 

1 
Pemasangan Plafon akustik Gypsum 15 
mm  

        

 Upah:         

 Mandor 0,0050 O.H  Rp          55.000   Rp                     275  

 Kepala Tukang Kayu 0,0050 O.H  Rp          60.000   Rp                     300  

 Tukang Kayu 0,0500 O.H  Rp          50.000   Rp                  2.500  

 Pekerja/Buruh Tak Terampil 0,1000 O.H  Rp          45.000   Rp                  4.500  

        Jumlah:   Rp                 7.575  

 Bahan:         

 Gypsum aplus akustik, tebal 15 mm, Uk. 60 
x 120 cm 

0,3640 Lembar  Rp          74.000   Rp                26.936  

 Paku Triplek/Eternit 0,1100 Kg  Rp          19.600   Rp                  2.156  

        Jumlah:   Rp                36.667  

     
Nilai 

HSPK : 
   Rp                44.242  

2 Pemasangan Profil/Plint plafon         

 Upah:         

 Mandor 0,0050 O.H  Rp          55.000   Rp                     275  

 Kepala Tukang Kayu 0,0050 O.H  Rp          60.000   Rp                     300  

 Tukang Kayu 0,0500 O.H  Rp          50.000   Rp                  2.500  
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 Pekerja/Buruh Tak Terampil 0,1000 O.H  Rp          45.000   Rp                  4.500  

        Jumlah:   Rp                 7.575  

 Bahan:         

 Profil Plafon Gypsum 1,0000 O.H  Rp          15.000   Rp                15.000  

 Semen Putih 0,2500 O.H  Rp          57.000   Rp                14.250  

        Jumlah:   Rp                36.825  

     
Nilai 

HSPK : 
   Rp                44.400  

3 Pengecetan Plafon         

 Upah:         

 Kepala Tukang 0,0042 O.H  Rp          60.000   Rp                     254  

 Tukang Kayu 0,0424 O.H  Rp          50.000   Rp                  2.119  

 Pekerja/Buruh Tak Terampil 0,0283 O.H  Rp          45.000   Rp                  1.272  

        Jumlah:   Rp                 3.645  

 Bahan:         

 Cat tembok Dalam 2.5kg 0,1800 O.H  Rp        157.000   Rp                28.260  

 Dempul Tembok 0,1200 O.H  Rp          36.500   Rp                  4.380  

 Kertas Gosok Halus 0,1000 O.H  Rp          20.500   Rp                  2.050  

        Jumlah:   Rp                38.335  

     
Nilai 

HSPK : 
   Rp                41.980  

PENGERJAAN KELISTRIKAN 

1 Instalasi Titik Stop Kontak          

 Upah:         

 Mandor 0,0050 O.H  Rp          60.000   Rp                     300  

 Tukang Listrik 0,0500 O.H  Rp          50.000   Rp                  2.500  

 Pekerja/Buruh Tak Terampil 0,1000 O.H  Rp          45.000   Rp                  4.500  
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        Jumlah:   Rp                 7.300  

 Bahan:         

 Stop Kontak 1,0000 Buah  Rp          26.000   Rp                26.000  

 Kabel NYM 3 x 2,5 mm 5,0000 m  Rp          20.200   Rp              101.000  

 Pipa Paralon 5/8 2,5000 Lonjor  Rp            7.800   Rp                19.500  

 T Doos PVC 1,0000 Buah  Rp            3.900   Rp                  3.900  

        Jumlah:   Rp              157.700  

     
Nilai 

HSPK : 
   Rp              165.000  

2 Instalasi Titik Lampu         

 Upah:         

 Mandor 0,0050 O.H  Rp          60.000   Rp                     300  

 Tukang Listrik 0,0500 O.H  Rp          50.000   Rp                  2.500  

 Pekerja/Buruh Tak Terampil 0,1000 O.H  Rp          45.000   Rp                  4.500  

        Jumlah:   Rp                 7.300  

 Bahan:         

 Isolator 1,0000 Buah  Rp          26.000   Rp                26.000  

 Kabel NYM 3 x 2,5 mm 5,0000 m  Rp          20.200   Rp              101.000  

 Pipa Paralon 5/8 2,5000 Lonjor  Rp            7.800   Rp                19.500  

 T Doos PVC 1,0000 Buah  Rp            3.900   Rp                  3.900  

 Fitting Lampu 1,0000 Buah  Rp          14.500   Rp                14.500  

 Downlight 1,0000 Buah  Rp        145.000   Rp              145.000  

        Jumlah:   Rp              317.200  

     
Nilai 

HSPK : 
   Rp              324.500  

3 Pemasnagan Saklar Ganda         

 Upah:         
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 Mandor 0,0050 O.H  Rp          60.000   Rp                     300  

 Tukang Listrik 0,0500 O.H  Rp          50.000   Rp                  2.500  

 Pekerja/Buruh Tak Terampil 0,1000 O.H  Rp          45.000   Rp                  4.500  

        Jumlah:   Rp                 7.300  

 Bahan:         

 Saklar Ganda 1,0000 Buah  Rp          25.000   Rp                25.000  

        Jumlah:   Rp                25.000  

     
Nilai 

HSPK : 
   Rp                32.300  

4 Pemasnagan Saklar Tunggal         

 Upah:         

 Mandor 0,0050 O.H  Rp          60.000   Rp                     300  

 Tukang Listrik 0,0500 O.H  Rp          50.000   Rp                  2.500  

 Pekerja/Buruh Tak Terampil 0,1000 O.H  Rp          45.000   Rp                  4.500  

        Jumlah:   Rp                 7.300  

 Bahan:         

 Saklar Tunggal 1,0000 Buah  Rp          12.000   Rp                12.000  

        Jumlah:   Rp                12.000  

     
Nilai 

HSPK : 
   Rp                19.300  

5 Instalasi Titik Lampu Estetis         

 Upah:         

 Mandor 0,0050 O.H  Rp          60.000   Rp                     300  

 Tukang Listrik 0,0500 O.H  Rp          50.000   Rp                  2.500  

 Pekerja/Buruh Tak Terampil 0,1000 O.H  Rp          45.000   Rp                  4.500  

        Jumlah:   Rp                 7.300  

 Bahan:         
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 Isolator 1,0000 Buah  Rp          26.000   Rp                26.000  

 Kabel NYM 3 x 2,5 mm 5,0000 m  Rp          20.200   Rp              101.000  

 Pipa Paralon 5/8 2,5000 Lonjor  Rp            7.800   Rp                19.500  

 T Doos PVC 1,0000 Buah  Rp            3.900   Rp                  3.900  

 Fitting Lampu 1,0000 Buah  Rp          14.500   Rp                14.500  

 Lampu Estetis 1,0000 Buah  Rp        200.000   Rp              200.000  

        Jumlah:   Rp              372.200  

     
Nilai 

HSPK : 
   Rp              379.500  

PENGERJAAN DINDING 

`1 
Pembuatan Pelapis Tembok (Resonator 
Rongga) 

  m2     

 Upah:         

 Mandor 0,0050 O.H  Rp          55.000   Rp                     275  

 Kepala Tukang Kayu 0,0050 O.H  Rp          60.000   Rp                     300  

 Tukang Kayu 0,0500 O.H  Rp          50.000   Rp                  2.500  

 Pekerja/Buruh Tak Terampil 0,1000 O.H  Rp          45.000   Rp                  4.500  

        Jumlah:   Rp                 7.575  

 Bahan:         

 Rangka Kayu 20 x 40 mm 0,5000 Batang  Rp          15.000   Rp                  7.500  

 Fiberglass 25 mm 0,0300 Roll  Rp        525.000   Rp                15.750  

 Gypsum aplus akustik, tebal 15 mm, Uk. 60 
x 120 cm 

1,0000 Lembar  Rp          38.000   Rp                38.000  

 Kayu 2x2 0,2000 Batang  Rp          35.000   Rp                  7.000  

 Paku Skrup 30,0000 Lonjor  Rp              300   Rp                  9.000  

 Cat tembok Dalam 2.5kg 0,1800 O.H  Rp        157.000   Rp                28.260  

 Dempul Tembok 0,1200 O.H  Rp          36.500   Rp                  4.380  

 Kertas Gosok Halus 0,1000 O.H  Rp          20.500   Rp                  2.050  
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        Jumlah:   Rp              119.515  

     
Nilai 

HSPK : 
   Rp              127.090  

           

2 Pembuatan Pelapis Tembok (Kain Felt)   m2     

 Upah:         

 Mandor 0,0050 O.H  Rp          55.000   Rp                     275  

 Kepala Tukang Kayu 0,0050 O.H  Rp          60.000   Rp                     300  

 Tukang Kayu 0,0500 O.H  Rp          50.000   Rp                  2.500  

 Pekerja/Buruh Tak Terampil 0,1000 O.H  Rp          45.000   Rp                  4.500  

        Jumlah:   Rp                 7.575  

 Bahan:         

 Rangka Kayu 20 x 40 mm 0,5000 Batang  Rp          15.000   Rp                  7.500  

 Fiberglass 25 mm 0,0300 Roll  Rp        525.000   Rp                15.750  

 Gypsum aplus akustik, tebal 15 mm, Uk. 60 
x 120 cm 

1,0000 Lembar  Rp          38.000   Rp                38.000  

 Plywood 10 mm 0,3458 Lembar  Rp        155.000   Rp                53.599  

 Paku Skrup 30,0000 Lonjor  Rp              300   Rp                  9.000  

 Cat tembok Dalam 2.5kg 0,1800 O.H  Rp        157.000   Rp                28.260  

 Dempul Tembok 0,1200 O.H  Rp          36.500   Rp                  4.380  

 Kertas Gosok Halus 0,1000 O.H  Rp          20.500   Rp                  2.050  

 Kain Felt 1,0000 Meter  Rp          11.000   Rp                11.000  

        Jumlah:   Rp              177.114  

     
Nilai 

HSPK : 
   Rp              184.689  

3 Pengecatan Tembok   m2     

 Upah:         

 Mandor 0,0050 O.H  Rp          55.000   Rp                     275  
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 Kepala Tukang Kayu 0,0050 O.H  Rp          60.000   Rp                     300  

 Tukang Kayu 0,0500 O.H  Rp          50.000   Rp                  2.500  

 Pekerja/Buruh Tak Terampil 0,1000 O.H  Rp          45.000   Rp                  4.500  

        Jumlah:   Rp                 7.575  

 Bahan:         

 Cat tembok Dalam 2.5kg 0,1800 O.H  Rp        157.000   Rp                28.260  

 Dempul Tembok 0,1200 O.H  Rp          36.500   Rp                  4.380  

 Kertas Gosok Halus 0,1000 O.H  Rp          20.500   Rp                  2.050  

        Jumlah:   Rp                42.265  

     
Nilai 

HSPK : 
   Rp                49.840  

4 Pemasangan Panel Akustik         

 Upah:         

 Mandor 0,0050 O.H  Rp          55.000   Rp                     275  

 Kepala Tukang Kayu 0,0050 O.H  Rp          60.000   Rp                     300  

 Tukang Kayu 0,0500 O.H  Rp          50.000   Rp                  2.500  

 Pekerja/Buruh Tak Terampil 0,1000 O.H  Rp          45.000   Rp                  4.500  

        Jumlah:   Rp                 7.575  

 Bahan:         

 Panel Akustik 30 cm 10,0000 Buah  Rp          28.000   Rp              280.000  

        Jumlah:   Rp              287.575  

     
Nilai 

HSPK : 
   Rp              295.150  

PENGERJAAN FURNITUR 

1 Pembuatan Meja + Lemari         

 Upah:         

 Mandor 0,0050 O.H  Rp          55.000   Rp                     275  
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 Kepala Tukang Kayu 0,0050 O.H  Rp          60.000   Rp                     300  

 Tukang Kayu 0,0500 O.H  Rp          50.000   Rp                  2.500  

 Pekerja/Buruh Tak Terampil 0,1000 O.H  Rp          45.000   Rp                  4.500  

        Jumlah:   Rp                 7.575  

 Bahan:         

 Plywood 20 mm 2,0000 Lembar  Rp        205.000   Rp              410.000  

 HPL 2,4000 Lembar  Rp        165.000   Rp              396.000  

 Lem Kayu 1,0000 kg  Rp          71.500   Rp                71.500  

 Rangka Besi Pipa 30 mm 0,1160 Lonjor  Rp        315.000   Rp                36.540  

 Cat Besi Hitam  0,5000 kg  Rp          45.000   Rp                22.500  

 Rel Laci 6,0000 buah  Rp          15.000   Rp                90.000  

 Cermin 3 mm 1,7000 meter  Rp          85.000   Rp              144.500  

 Paku Skrup 30,0000 Lonjor  Rp              300   Rp                  9.000  

        Jumlah:   Rp           1.187.615  

     
Nilai 

HSPK : 
   Rp           1.195.190  

2 Pembuatan Tempat Tidur         

 Upah:         

 Mandor 0,0050 O.H  Rp          55.000   Rp                     275  

 Kepala Tukang Kayu 0,0050 O.H  Rp          60.000   Rp                     300  

 Tukang Kayu 0,0500 O.H  Rp          50.000   Rp                  2.500  

 Pekerja/Buruh Tak Terampil 0,1000 O.H  Rp          45.000   Rp                  4.500  

        Jumlah:   Rp                 7.575  

 Bahan:         

 Plywood 20 mm 3,0000 Lembar  Rp        205.000   Rp              615.000  

 HPL 4,8000 Lembar  Rp        165.000   Rp              792.000  
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 Lem Kayu 1,0000 kg  Rp          71.500   Rp                71.500  

 Rel Laci 2,0000 buah  Rp          15.000   Rp                30.000  

 Paku Skrup 30,0000 Lonjor  Rp              300   Rp                  9.000  

 Varnish Kayu  0,5000 kg  Rp          70.000   Rp                35.000  

 Springbed Queen Size Bed 1,0000 Buah  Rp     1.600.000   Rp           1.600.000  

        Jumlah:   Rp           3.160.075  

     
Nilai 

HSPK : 
   Rp           3.167.650  

3 Pembuatan Side Table         

 Upah:         

 Mandor 0,0050 O.H  Rp          55.000   Rp                     275  

 Kepala Tukang Kayu 0,0050 O.H  Rp          60.000   Rp                     300  

 Tukang Kayu 0,0500 O.H  Rp          50.000   Rp                  2.500  

 Pekerja/Buruh Tak Terampil 0,1000 O.H  Rp          45.000   Rp                  4.500  

        Jumlah:   Rp                 7.575  

 Bahan:         

 Plywood 20 mm 0,7500 Lembar  Rp        205.000   Rp              153.750  

 HPL 1,2000 Lembar  Rp        165.000   Rp              198.000  

 Lem Kayu 1,0000 kg  Rp          71.500   Rp                71.500  

 Rel Laci 2,0000 buah  Rp          15.000   Rp                30.000  

 Paku Skrup 30,0000 Lonjor  Rp              300   Rp                  9.000  

 Varnish Kayu  0,5000 kg  Rp          70.000   Rp                35.000  

        Jumlah:   Rp              504.825  

     
Nilai 

HSPK : 
   Rp              512.400  
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LAMPIRAN 3 HASIL DEEP INTERVIEW 

Narasumber  : House Keeping Hotel Bekizaar Surabaya 

Hari dan Tanggal : Selasa, 19 November 2019 

Waktu   : 09.37 

Pertanyaan dan Jawaban: 

1. Apa saja permasalahan yang ditemukan pada kamar Hotel Bekizaar Surabaya? 

adalah yang paling utama masalah pengedap suara, banyak pelanggan yang 

mengeluhkan mengenai ruangan kamar tidak  

2. Bagaimana keadaan pengedap suara atau insulasi suara di kamar Hotel bekizaar? 

untuk mengurangi suara, karena banyak suara-suara yang bisa dibilang intensitasnya 

kecil namun tetap terdengar seperti orang berjalan di koridor depan kamar, bila ada 

trolly di koridor yang lewat, lalu kalau di sebelah kamar barang jatuh saja terdengar, 

lalu bila orang kamar sebelah kamar mencabut stop kontak terlalu keras saja bisa 

terdengar  

Narasumber  : Chief Engineering Hotel Bekizaar Surabaya 

Hari dan Tanggal : Selasa, 19 November 2019 

Waktu   : 09.24 

Pertanyaan dan Jawaban: 

1. Bagaimana kondisi Hotel Bekizaar dari segi okupansi? Dan juga kebelebihan dari 

Hotel Bekizaar? 

gi okupansi hotel bekizaar memiliki tingkat okupansi yang tinggi 

karena sdikit ada kamar yang kosong sehari-harinya lalu Hotel Bekizaar sudah 

menempati peringkat 1 di tahun ke 3 hotel ini dibangun karena kami memiliki satu 

keunggulan yang tidak dimiliki ho  
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2. Apakah selama ini ada kendala atau permasalahan dari setiap fasilitas yang ada di 

Hotel Bekizaar? 

restoran dan café, konsep dari restoran dan café tidak terkonsep dengan baik, jadi 

sedikit terlihat bertabrakan antara desain café, restoran serta area lain dan kurang juga 

konsep jelas mengarah kemana juga cirikhas dari bekizaar sendiri kurang terlihat dari 

konsep di restoran dan café. Dan juga untuk furniture dan penataan di restoran dan café 

mungkin bisa mencari yang cocok dan menyesuaikan dengan kondisi restoran dan café 

yang kecil ini. Yang kedua yaitu kamar mengenai pengedap suara  

3. Apa saja keinginan dari perusahaan Hotel Bekizaar Surabaya mengenai konsep dari 

interior Hotel Bekizaar? 

maroon yang kami pakai di logo-logo kami. Lalu nama dan logo kami terispirasi dari 

ayam bekisar yang ada di madura karena itu merupakan ayam langka yang hanya ada 

di jawa timur dan menjadi kebanggan. Dna juga kami ingin konsep yang lebih simple 

agar terlihat tidak sumpek  

4. Apa saja keluhan dan permasalahan yang ada di kamar Hotel Bekizaar Surabaya? 

kurang baik, jadi beberapa kostumer terkadang setelah menginap pasti ada pertanyaan 

seperti feedback bagi perusahaan dan rata-rata mengeluhkan mengenai kamar hotel 

yang tidak kedap suara seperti contoh orang dikamar sebelah bila menggeser kursi saja 

terdengar lalu orang-orang jalan dan berbincang di koridor juga sangat terdengar dan 
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Narasumber  : General Manager Hotel Bekizaar Surabaya 

Hari dan Tanggal : Rabu, 06 November 2019 

Waktu   : 12.46 

Pertanyaan dan Jawaban: 

1. Apa asal usul dari Hotel bekizaar Surabaya? 

investasi untuk kedepannya. Lalu karena pada awalnya lahan ini adalah salah satu 

kantor pemerintah Surabaya dan tidak produktif maka hasilnya adalah kantor dipindah 

lalu area ini atau lahan ini dibuat suatu hal investasi yang produktif yaitu Hotel. Dan 

setlah itu dibuatlah hotel dengan konsep bisnis karena dilihat dari data, di Surabaya 

tren tamu yang datang ke Surabaya yang sedang berkembang adalah pebisnis. Setelah 

berjalannya pemabngunan hotel dan yang lainnya, dipikirkan lah nama untuk hotel ini 

yaitu didapatlah nama Bekizaar yang berasal dari hewan khas jawa timur yaout ayam 

bekisar di madura yang memiliki suara sangat bagus dan tergolong langka karena hanya 

 

2. Apa permasalahan yang ada di Hotel Bekizaar Surabaya? 

ahan yang sedang dihadapi dan kami belum bisa selesaikan adalah 

permasalahan mengenai pengedap suara di kamar, untuk awal yang akan kami lakukan 

adalah melakukan pemasangan karpet namun masih menjadi pertimbangan karena 

banyaknya hal-hal yang perlu dilakuk  

3. Apa kelebihan dari Hotel Bekizaar di banding business hotel lain di Surabaya? 

Bekizaar mendapatkan pujian dengan angka yang tinggi dalam bidang pelayanan yang 

setara dengan hotel bintang 4 dengan keterbatasan fasilitas yang ada. Pada tahun ketiga 

Hotel Bekizaar berdiri sudah menemdapatkan peringkat nomor 1 di surabaya dalam hal 

hotel bisnis dan juga selalu menempati Top 3 selama beberapa tahun belakang ini. 

Horel bekizaar memiliki fasilitas yang sangat baik untuk kenyamanan dan juga internet 

yang sangat baik karena kami adalah Hotel bisnis yang segmentasi utamanya adalah 
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pebisnis dan biasanya pebisnis membutuhkan internet yang baik. Lalu Hotel Bekizaar 

memiliki satu sumber daya alam yang sangat dan kemungkinan tidak dimiliki hotel lain 

adalah lokasi kami yang sangat strategis dan walau kami memiliki lokasi yang sangat 

strategis tapi selalu kami dukung dengan service kami, kami menjadi service adalah hal 

yang utama di Hotel ini.  
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LAMPIRAN 5 LAYOUT EKSISTING LOBBY 
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LAMPIRAN 6 LAYOUT EKSISTING RESTORAN 

 



LAPORAN TUGAS AKHIR  DI 4836 

Rifqi Farirazzaq Zaid, NRP 08411640000063 

 

144 
 

LAMPIRAN 7 LAYOUT EKSISTING KAMAR TIDUR 
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LAMPIRAN 8  
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LAMPIRAN 10 LAYOUT KESELURUHAN D.TERPILIH LOBBY 
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LAMPIRAN 11 LAYOUT KESELURUHAN D.TERPILIH RESTORAN 
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LAMPIRAN 12 LAYOUT KESELURUHAN D.TERPILIH KAMAR TIDUR 
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LAMPIRAN 13  
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LAMPIRAN 14 RENCANA LANTAI D.TERPILIH LOBBY 
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LAMPIRAN 15 RENCANA LANTAI D.TERPILIH RESTORAN DAN KAMAR TIDUR 
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LAMPIRAN 16 RENCANA PLAFON D.TERPILIH LOBBY 
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LAMPIRAN 17 RENCANA PLAFON D.TERPILIH RESTORAN DAN KAMAR TIDUR 
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LAMPIRAN 18 LAYOUT FURNITUR SKEMATIK R.TERPILIH 1 (KAMAR TIDUR) 
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LAMPIRAN 19 LAYOUT FURNITUR DETAIL R.TERPILIH 1 A (KAMAR TIDUR) 
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LAMPIRAN 20 LAYOUT FURNITUR DETAIL R.TERPILIH 1 B (KAMAR TIDUR) 
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LAMPIRAN 21  
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LAMPIRAN 22  

 



LAPORAN TUGAS AKHIR  DI 4836 

Rifqi Farirazzaq Zaid, NRP 08411640000063 

 

160 
 

LAMPIRAN 23  
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LAMPIRAN 24  
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LAMPIRAN 25 POTONGAN R.TERPILIH E-  
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LAMPIRAN 26 RENCANA LANTAI R.TERPILIH 1 A 
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LAMPIRAN 27 RENCANA LANTAI R.TERPILIH 1 B 
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LAMPIRAN 28 RENCANA PLAFON R.TERPILIH 1 A 
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LAMPIRAN 29 RENCANA PLAFON R.TERPILIH 1 B 
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LAMPIRAN 30 DETAIL ARSITEKTUR INTERIOR R.TERPILIH 1 
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LAMPIRAN 31 TAMPAK FURNITUR TEMPAT TIDUR 
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LAMPIRAN 32 POTONGAN DAN DETAIL TEMPAT TIDUR 
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LAMPIRAN 33 TAMPAK FURNITUR MEJA DAN LEMARI  
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LAMPIRAN 34 POTONGAN DAN DETAIL MEJA LEMARI  
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LAMPIRAN 35 ELEMEN ESTETIS LAMPU GANTUNG 

 



REDESAIN INTERIOR HOTEL BEKIZAAR SURABAYA BERKONSEP WELL-BEING DESIGN

DENGAN OPTIMASI AKUSTIK UNTUK MENDUKUNG KUALITAS KENYAMANAN ISTIRAHAT 

PENGGUNA 

 

173 
 

LAMPIRAN 36 ELEMEN ESTETIS PANEL AKUSTIK  
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LAMPIRAN 37 FURNITUR BED SIDE TABLE 

 



REDESAIN INTERIOR HOTEL BEKIZAAR SURABAYA BERKONSEP WELL-BEING DESIGN

DENGAN OPTIMASI AKUSTIK UNTUK MENDUKUNG KUALITAS KENYAMANAN ISTIRAHAT 

PENGGUNA 

 

175 
 

LAMPIRAN 38 DETAIL BED SIDE TABLE 
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LAMPIRAN 39 ELEMEN ESTETIS BACKDROP TV 
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LAMPIRAN 40 DETAIL ELEMEN ESTETIS BACKDROP TV 
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LAMPIRAN 41 LAYOUT FURNITUR SKEMATIK R.TERPILIH 2 (RESTORAN)  
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LAMPIRAN 42 LAYOUR FURNITUR SKEMATIK R.TERPILIH 3 (LOBBY) 
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LAMPIRAN 43 PERSPEKTIF 3D KAMAR TIDUR 
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LAMPIRAN 44 PERSPEKTIF 3D RESTORAN 
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LAMPIRAN 45 PERSPEKTIF 3D LOBBY 
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SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT 

 

 

 

 

Saya yang bertanda tangan di bawah ini dengan sebenarnya menyatakan bahwa laporan 

hasil Tugas Akhir berupa gambar 3D, Tabel list, gambar dan konsep, dan gambar kerja adalah 

hasil karya saya dan tim tanpa tindakan plagiarisme sesuai dengan peraturan yang berlaku di 

Institut Teknologi Sepuluh Nopember. Jika dikemudian hari ternyata terbukti saya melakukan 

plagiarisme, saya akan bertanggung jawab sepenuhnya dan bersedia menerima sanksi sesuai 

peraturan yang berlaku.  
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