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ABSTRAK 

Paddy city resort merupakan resort hotel yang ada di daerah malang yang berfungsi sebagai 

tempat menginap ketika seorang pengunjung dari dalam maupunluar kota malang yang 

melakukan wisata ke daerah malang.Paddy city resort ini bersifat rekreatif dan juga sebagai 

salah satu aset budaya berharga yang dapat meningkatkan perekonomian daerah setempat. 

Selain itu, Paddy city resort adalah resort hotel ada di propinsi Jawa Timur yang tidak hanya 

sebagai tempat penginapan,tetapi diharapkan mampu menciptakan suasana rekreatif dan 

edukatif kepada para pengunjung khususnya para keluarga dalam kunjungan ke malang. 

Sehingga Paddy city resort mampu menghibur keluarga yang datang ke malang sekaligus 

mengajarkan ilmu pengetahuan. 

Desain interior ini mengambil tema Edutainment kultural dengan menerapkan konsep dari 

lingkungan Paddy city resort itu sendiri. Pemilihan tema tersebut untuk menonjolkan sifat 

Paddy city resort yang edukasi dan rekreatif kepada konsumen dan juga untuk mengangkat 

kesenian yang mulai punah di masyarakat. Dalam desain ini ditunjukkan bagaimana 

meningkatkan kunjungan Paddy city resort dengan menguatkan sarana edukasi dan rekreatif 

serta image Paddy city resort 

Metode desain yang digunakan meliputi pengumpulan data yang dilakukan secara kualitatif 

dan kuantitatif. Survey dan observasi langsung ke lapangan untuk mengetahui kondisi real 

Paddy city resort dan aktivitas yang dilakukan di Paddy city resort. Selain itu, wawancara 

terhadap pemilik dilakukan untuk mengetahui desain Paddy city resort yang diharapkan. 

Sedangkan studi pustaka mengenai resort, sarana edutainment dan kesenian Jawa Timur 

merupakan cara untuk mendapatkan data tentang standart perancangan, data pembanding dan 

referensi tentang objek yang diperlukan. Dari data yang didapatkan akan diolah dan dianalisa 
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terhadap elemen-elemen pembentuk ruang pada interiornya, sehingga didapatkan sebuah 

konsep.  

Hasil yang diharapkan dari desain ini adalah merancang sebuah interior Paddy city resort 

sebagai sarana edutainment dengan mengangkat Lingkungan Paddy city resort yang dapat 

meningkatkan kunjungan konsumen dan bermanfaat bagi masyarakat luas. 

Kata kunci : Edutainment , Modern-Jawa, Paddy City Resort 
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ABSTRACT 

Paddy city resort is a resort hotel in Malang a place to stay when a visitor from the city or 

from another city travel to the Malang.Paddy this resort city are recreational as well as one of 

the valuable cultural assets which could boost local economy local. Additionally, Paddy city 

resort is a resort hotel in East Java province that is not only as a venue, but is expected to 

create a recreational and educational atmosphere to the visitors, especially the family on a 

visit to Malang. So the resort city Paddy able to entertain family who came to the unfortunate 

once taught science.  

The interior design is the theme of cultural Edutainment by applying the concept of 

environmental Paddy resort city itself. The selection of the theme to highlight the nature of 

the resort city Paddy education and recreation to consumers and also to lift the arts that 

became extinct in the community. In this design is shown how to increase traffic to the resort 

city Paddy strengthen educational and recreational facilities as well as resort city Paddy 

image design methods used include data collection carried out directly or indirectly. Surveys 

and direct observation to the field to determine the condition of the real Paddy city resort and 

activities undertaken in Paddy city resort.  

In addition, interviews with the owners was conducted to determine the design of the resort 

city Paddy expected. While the literature of the resort, a means of edutainment and East 

Javanese arts is a way to obtain data about the design standard, comparable data and object 

references are required. From the data obtained and analyzed akandiolah against forming 

elements in the interior space, so we get a concept. The expected result of this design is to 

design an interior Paddy city resort as a means of raising the Environment Paddy edutainment 

city resort that can increase consumer visits and benefit the wider community. 

Keywords : Edutainment, Modern-Java, Paddy City Resort 
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KATA PENGANTAR 

 

Assalamu’alaikum Wr. Wb. 

 Puji syukur Penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan karunia, 

rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan dan menuntaskan seluruh 

pengerjaan Tugas Akhir ini yang berjudul “Eklektik Modern-Jawa Paddy City Resort 

Sebagai Sarana Edutainment”. Laporan Tugas Akhir ini ditulis untuk memenuhi 

persyaratan dalam menyelesaikan pendidikan jenjang sarjana (S1) di Desain Interior Institut 

Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya 

Adapun penulis telah maksimal dalam menyelesaikan penyusunan laporan ini dengan 

melakukan kunjungan langsung ke objek penelitian serta objek-objek pembandingnya. Tidak 

lupa dalam penyusunan laporan ini juga dibantu oleh rekan- rekan penulis baik secara 

langsung di kampus, maupun secara tidak langsung melalui media sosial.  

Penulis menyadari penyusunan laporan tugas akhir desain interior ini masih jauh dari 

kata sempurna. Untuk itu kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan. Semoga 

laporan tugas akhir desain interior ini turut menambah alternatif desain interior sebuah resort, 

dan tentunya bermanfaat bagi yang membutuhkannya. Amin. 

 

 

 

 

Surabaya,  Juli 2014 
 
 
        Penulis 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Di era globalisasi saat ini, perkembangan industri pariwisata di Indonesia 

meningkat khususnya di kota malang. Dari tahun-ketahun jumlah wisatawan 

yang berkunjung selalu meningkat, dikarenakan setiap tahunnya terdapat 

wahana baru yang di sediakan untuk pariwisatawan. Dengan banyaknya 

fasilitas wisata di kota malang maka perlu adanya fasilitas penunjang seperti 

halnya penginapan. 

Banyaknya fasilitas wisata yang dikunjungi berdampak meningkatnya 

jumlah wisatawan yang datang ke kota Malang. Lokasi kota Malang yang 

berada di pegunungan berdampak pada suhu kota yang relatif dingin dan 

sejuk, sehingga kota malang menjadi salah satu destinasi wisata bagi 

masyarakat di perkotaaan besar yang memiliki suhu udara yang relatif lebih 

panas seperti halnya Surabaya dan sekitarnya. 

Wisatawan yang berkunjung ke kota Malang terdiri dari dua jenis yaitu 

wisatawan yang berkunjung dalam waktu lama dan waktu yang singkat. 

Biasanya wisatawan yang berkunjung dalam waktu lama ke Malang adalah 

wisatawan yang memiliki tempat tinggal yang jauh dari kota Malang dan 

membutuhkan fasilitas penginapan. Sedangkan wisatawan  yang berkunjung 

dalam waktu singkat adalah wisatawan yang memiliki tempat tinggal yang 

tidak jauh dari kota Malang. Oleh karena sebab itu di perlukan sarana untuk 

menunjang kebutuhan para wisatawan. 

Banyak fasilitas ke pariwisataan yang terdapat di kota Malang. Salah 

satunya adalah penginapan, terdapat banyak macam fasilitas penginapan yang 

ada di kota Malang mulai dari kalangan menengah kebawah dan menengah ke 

atas. Para wisatawan harus pintar untuk memilih dimanakah mereka akan 

memutuskan untuk menginap.   
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Gambar 1.1 Wisata kota malang 

Sumber : http://www.google.com 
Masyarakat yang tinggal di perkotaan biasanya sudah jarang 

mendapatkan suasana yang berkaitan dengan hal-hal yang bersifat tradisional. 

Salah satunya pemandangan pedesaan. Disamping para wisatawan itu berlibur 

akan lebih baik jika wisatawan mendapatkan pengalaman lebih, Misalnya 

mendapatkan pengetahuan mengenai bercocoktanam. Oleh karena Pady City 

Resort melihat peluang tersebut dan diambilah konsep eklektik modern-jawa 

sebagai sarana edutainment. 

Paddy City Resort Malang adalah salah satu penginapan yang ada pada 

kota malang yang pada awalnya paddy city resort itu adalah sebuah rumah 

kecil dan dijadikan sebagai kos-kosan.koskosan tersebut berdiri hingga 

sekarang hampir 10 tahun lamanya.Paddy city resort dari yang awalnya 

adalah sebuah kos-kosan menjadi sebuah resort yang memiliki waktu 

reservasi selama 24 jam. Terdapat sawah, sayuran, pohon kelapa, sungai 

Brantas dan teras padi di seberang sungai. Ini memiliki dua kolam renang, 

salah satunya dengan mata air yang mengalir. Terdapat kolam ikan di mana 

para wisatawan dapat memancing atau hanya istirahat dan mendengar air 

yang mengalir melalui bebatuan Sungai Brantas.  

Dengan adanya lingkungan seperti itu Paddy City Resort mempunyai 

harapan untuk memberikan inovasi baru dengan mengemas interior hotel 

dengan memadukan aspek alam, budaya lokal, dan suasana pembelajaran 

yang dapat menunjang sarana yang sudah ada tanpa meninggalkan 

lokalitasnya. 
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1.2 Obyek Tugas Akhir 

Nama Objek    : Paddy City Resort 

Klasifikasi Objek   : Hotel bintang 3  

Lokasi Objek    : Jl. Regulus No.9 Tlogomas–Malang East Java – 

Indonesia 

Telephon    : +62 341 557791 

Fax   : +62 341 557791 

Hotline   : +62 877 5983 4116 

Email   : Paddycityresort@gmail.com 

Website   : www.paddycityresort.com 

 

1.3 Judul dan Definisi Judul 

Eklektik Modern-Jawa Paddy City Resort Sebagai Sarana Edutainment 

-Eklektik 

Desain interior ecletic menggabungkan elemen atau suatu bagian dari 

beberapa gaya interior pada periode yang berbeda dan menyatukan dalam 

satu kesatuan interior 

-Modern 

mo·dern /modérn/ 1 a terbaru; mutakhir: pasukan diperlengkapi dng senjata-

senjata --; 2 n sikap dan cara berpikir serta cara bertindak sesuai dng tuntutan 

zaman; 

-Jawa 

Jawa dewasa ini biasa digunakan untuk mengacu pada Pulau Jawa, suku Jawa 

dan hal-hal yang terkait (seperti Budaya Jawa dan Bahasa Jawa). 

-Paddy City Resort  

Paddy city Resort adalah Resort  yang terletak Jl.Regulus No.9 Tlogomas-

Malang East Java-Indonesia. 

-Sarana Edutainment 

Sarana Edutainment adalah segala sesuatu yang berbentuk kata,tempat,benda 

maupun perilaku.hiburan mencangkup musik,film,permainan,dan juga 

berwisata adalah sebagai sarana untuk belajar  serta hiburan. 
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1.4 Tujuan dan Manfaat Desain 

1.4.1 Tujuan Desain 

1. Untuk mengembangkan resort  yang sesuai dengan keinginan 

dan karakter dan citra yang dikehendaki yaitu edutainment.  

2. Agar dapat memaksimalkan efisiensi perawatan pada villa 

sehingga meminimalisir perawatan yang ada. 

3. Merancang fasilitas yang ada pada resort dengan nyaman serta 

memiliki efisiensi yang optimal,hingga dapat tercipta suatu 

fasilitas yang menunjang kegiatan yang ada pada resort. 

4. Agar dapat dapat menciptakan suasana dan image berbeda bagi 

pengguna sehingga mendapatkan pengalaman yang berbeda. 

5.  

1.4.2 Manfaat Desain 

1. Bagi Mahasiswa : 

Menggali potensi kreatif yang berkenaan dengan budaya lokal 

kota Malang  dalam bentuk desain interior Paddy City Resort. 

2. Bagi Pemilik Paddy City Resort : 

Menawarkan alterntif konsep desain resort baru yang 

menampilkan suasana berbeda serta memiliki keunikan yang 

dapat menampilkan identitas yang ada pada Paddy City Resort 

3. Bagi Karyawan Paddy City Resort : 

Menawarkan alterntif konsep desain resort baru yang 

menampilkan nuansa jawa pedesaan untuk memberikan suasana 

baru dan memenuhi kebutuhan aktivitas kerja karyawan. 

4. Bagi Pengunjung Paddy City Resort : 

Menawarkan alternative konsep desain yang diharapkan dapat 

berkesan dan memberikan Edukasi bagi pengunjung Paddy city 

Resort  

5. Bagi Institusi : 
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� Memberikan masukan dan referensi desain dalam 

pengembangan kelembagaan Program Studi Desain Interior 

ITS  

� Untuk studi lanjut bagi mahasiswa Program Studi Desain 

Interior ITS khususnya dan masyarakat pada umumnya. 

6. Bagi Pemerintah : 

Membantu mempromosikan budaya setempat baik bagi wisatawan 

maupun bagi warga setempat. 

 

1.5 Permasalahan 

1.5.1 Batasan Masalah 

1. Obyek desain interior  adalah Paddy City Resort 

2. Obyek desain hanya meliputi interior, furniture, elemen estetis, 

dan tidak mengubah struktur bangunan. 

3. Obyek desain hanya meliputi reception, semua tipe 

kamar,Cottage,games area. 

1.5.2 Identifikasi Masalah 

1. Belum adanya image yang kuat terhadap Paddy City Resort. 

2. Pencitraan masyarakat tentang Resort masih negatif dikarenakan 

resort di gunakan sebagai hal yang negatif. 

3. Tingkat kenyamanan fasilitas dan sarana prasarana yang kurang 

dapat menyebabkan konsumen enggan untuk tinggal diresort 

tersebut. 

4. Penataan Zoning ruangan yang kurang optimal sehingga sirkulasi 

manusia Kurang teratur. 

1.5.3 Rumusan Masalah 

1. Bagaimana mempertegas karakter hotel resort Paddy City  dengan 

suatu penekanan desain yang spesifik sesuai dengan dengan image  

yang akan di bangun.Bagaimana membuat alternatif desain yang 

disukai konsumen? 
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2. Bagaimana membuat sirkulasi yang optimal pada resort tersebut 

sehingga dapat  zoning area yang jelas? 

3. Bagaimana membuat interior yang menyenangkan serta nyaman 

dan membuat penghuni dapat terus menikmati fasilitas  dan 

kebutuhan yang ada? 

1.6 Sistematika Penyusunan Laporan 

Untuk mengetahui gambaran ringkas mengenai isi tugas akhir, dan 

mempermudah pemahamanannya, maka dalam pembahasan tugas akhir ini 

dibagi dalam beberapa bab yang dirinci sebagai berikut : 

a. Bab I : Pendahuluan 

Berisi tetang latar belakang, identifikasi masalah, rumusan 

masalah, batasan masalah, tujuan, manfaat, variabel penelitian dan 

sistematika penyusunan laporan. 

b. Bab II : Kajian Pustaka Dan Eksisting 

Berisi tentang pengambilan data yang bersumber dari buku 

referensi maupun data yang bersumber dari internet yang digunakan 

sebagai pedoman dalam pengembangan laporan ini. 

c. Bab III : Metodologi Desain 

Berisi tentang cara pengambilan data yang mendukung pustaka 

hotel ini. Metodologi digunakan untuk menganalisa data–data yang akan 

digunakan pada desain interior Paddy City Resort berdasarkan image 

Paddy City Resort untuk meningkatkan potensi wisatawan negara 

d. Bab IV : Analisa Data 

Setelah data–data yang dibutuhkan sudah terkumpul, maka 

selanjutnya data tersebut diolah dan dianalisa. Analisa data dilakukan 

untuk mencari konsep desain interior Paddy City Resort. 

e. Bab V :  Analisa Dan Konsep Desain 

Berisi tentang gambaran konsep besar rancangan desain dan 

konsep kecil atau detail tiap rancangan. 
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f. Bab VI: Desain Akhir 

Berisi tentang desain akhir rancangan desain, beberapa alternatif 

denah sampai terpilihnya denah terpilih dan pengembangan desan. 

g. Bab VI : Penutup 

Bab ini adalah bab penutup yang berisikan kesimpulan terhadap 

hasil konsep desain dan saran–saran yang dapat bermanfaat bagi Paddy 

City Resort. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA DAN EKSISTING 

 

2.1 Definisi dan Klasifikasi Hotel dan Resort 

Secara harfiah, hotel berasal dari bahasa latin hospitium yang artinya 
ruang tamu. Kemudian kata hospitium tersebut mengalami proses 
perubahan pengertian., dan untuk membedakan antara Guest House dengan  
Mansion  House (rumah besar) yang berkembang pada saat itu, maka 
rumah-rumah besar disebut dengan hostel (Kwniasih, 2006). 

Rumah-rumah besar atau hostel tersebut disewakan kepada masyarakat 
umum untuk menginap dan beristirahat sementara antara waktu. Selama 
mengiuap para penginap dikoordinir oleh seorang host , dan semua tamu-
tamu selama menginap barns 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, kemudian kata hostel laambat  
laun mengalami perubahan.  Huruf "s" pada kala  hostel  tersebut 
menghilang atau dihilangkan orang, sehingga kemudian kata hostel berubah 
menjadi hotel. 

Menurut beberapa sumber yang berbeda hotel didefinisikan sebagai berikut: 

Pengertian hotel Menurut Diljen Pariwisata - Depparpostel adalah: 
suatu jenis akomodasi yang mempergunakan sebagian atau seluruh 
bangunan, untuk menyediakan jasa penginapan, makan dan minum, serta 
jasa lainnya bagi umum, yang dikelola secara komersial. Sedangkan dalam 
Surat Keputusan Menteri Perhubungan R.I No. PM 10/PW - 301/Phb. 77, 
tanggal 12 Desember 1977, hotel adalah suatu bentuk akomodasi yang 
dikelola secara komersial, disediakan bagi setiap orang untuk memperoleh 
pelayanan penginapan, berikut makan dan minum.Sedangkan definisi resort 
menurut dinas Pariwisata Tanah air Indonesia adalah: suatu perubahan 
tempat tinggal untuk sementara bagi seseorang di luar tempat tinggalnya 
dengan tujuan antara lain untuk mendapatkan kesegaran jiwa dan raga serta 
hasrat ingin mengetahui sesuatu. Dapat juga dikaitkan dengan kepentingan 
yang berhubungan dengan kegiatan olah raga, kesehatan, 
konvensi,keagamaan serta keperluan usaha lainnya. 
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Dari beberapa pengertian resort menurut para ahli, yang diambil dari 
artikel Sri Kumiasih, adalah : 

- Resort mempakan tempat peristirahatan di musim panas, di tepi 
pantai/dipegunugan yang banyak dikunjungi (Echols, 1987). 

- Resort merupakan tempat wisata atau rekreasi yang sering dikunjungi 
orang di mana pengunjung datang untuk menikmati potensi alamya 
(Hornby,1974). 

- Resort adalah sebuah tempat menginap yang mempunyai fasilitas 
khusus\Untuk kegiatan bersantai dan berolah raga seperti tenis, golf, spa, 
dan,bagian concierge berpengalaman dan mengetahui betul lingkungan 
resort,bila ada tamu yang mau hitch-hiking berkeliling sambil menikmati 
keindahan alam sekitar resort ini ( Peudit, 1999). 

- Resort adalah sebuah kawasan yang terencana dan tidak hanya sekedar 
untuk menginap tetapi juga untuk: istirahat dan rekreasi (Pendit, 1999). 

Dari pengertian resort diatas dapat disimpulkan bahwa resort 
merupakan tempat dimana orang berwisata dengan menikmati fasilitas 
serta keindahan alam yang tersedia. 

Sebuah hotel resort menurut Pendit sebaiknya mempunyai lahan 
yang ada kaitannya dengan obyek wisata, oleh sebab itu sebuah hotel 
resort biasaunya berada pada perbukitan, pegunungan, lembah, pulung 
kecil dan juga pinggiran pantai. 

Untuk : pengertian hotel resort menurut tempatnya dapat dibedakan 

Berdasarkan  macam rekreasinya dan lokasinya: 

- Sky resort hotel: terletak di pegunungan yang bersalju, biasanya 
dilengkapi fasilitas olah raga sky es. 

- Sea side resort hotel : terletak di daerah pantai dan biasanya 
menyediakan fasilitas olah raga air seperti: berperahu,menyelam, 
berselancar,sky air dll 

- Mountain resort hotel: terletak di daerah pegunungan, biasanya 
menyediakan olah raga gunung seperti: mendaki gunung. bersepeda 
gunung, menunggang kuda dan berburu. 

Jadi dapat disimpulkan bahwa Hotel resort (hotel wisata) 
didefinisikan sebagai hotel yang terletak di kawasan wisata, di mana 
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sebagian pengunjung yang menginap tidak melakukan kegiatan usaha. 
umum terletak cukup jauh dari pusat kota sekaligus difungsikan sebagai 
tempat peristirahatan. 

Dari pembahasan diatas bahwa pengertian dari hotel resort secara 
keseluruhan adalah : “menyediakan fasilitas untuk berlibur,rekreasi, dan 
olah raga.umumnya tidak bias dipisahkan dari kegiatan menginap bagi 
pengunjung yang berlibur dan menginginkan perubahan dari kegiatan 
sehari-hari. 

1. klasifikasi Hotel 

 Dalam era modern ini hotel didefinisikan sebagai suatu organisasi yang 

menyediakan sarana akomodasi, makanan/minuman, serta fasilitas lain 

yang dikelola secara komersial. Adapun pengertian hotel menurut 

pendapat beberapa ahli pariwisata adalah sebagai berikut:  

a. Keputusan Menteri SK 241/H/70 Thn/1970 

Hotel adalah perusahaan yang memberikan layanan jasa dalam bentuk 

penginapan atau akomodasi serta menyediakan hidangan dan fasilitas 

lainnya untuk umum yang memenuhi syarat-syarat comfort, privacy 

dan bertujuan komersional. 

b. American Hotel and Association  

Hotel adalah suatu tempat di mana disediakan penginapan, makan dan 

minum, serta pelayanan lainnya, untuk disewakan bagi orang-orang 

yang tinggal untuk sementara waktu ( Prof K.Kraft : 1990 )  

 

2. Klasifikasi Hotel Bintang Tiga 

 

No Fasilitas  Keterangan 

1 lobby Mempunyai luasan minimum 30 m2 Dilengkapi 

dengan lounge Toilet umum minimum satu buah 

dengan perlengkapan Lebar koridor minimum 1,6 m 

2 Restoran  

3 Function Room  
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4 Bedroom Minimum mempunyai 20 kamar standar dengan 

luasan 22 m2/kamar Terdapat minimum dua kamar 

suite dengan luasan kamar 44 m2/kamar Tinggi 

minimum 2,6 m tiap lantai 

5 Dining Room Bila tidak berdampingan dengan lobby maka harus 

dilengkapi dengan kamar mandi/WC sendiri 

6 Bar Apabila berupa ruang tertutup maka harus dilengkapi 

dengan pengatur udara mekanik (AC) dengan suhu 24 

oC Lebar ruang kerja bartender setidaknya 1 meter 

7 Ruang Fungsional Minimum terdapat satu buah pintu masuk yang 

terpisah dari lobby dengan kapasitas minimum 2,5 kali 

jumlah kamar Dilengkapi dengan toilet apabila tidak 

ada satu lantai dengan lobby Terdapat pre function 

room 

8 Dilengkapi Dengan 

Instalasi Air 

Panas/Dingin 

Ketersediaan air minum 500 liter/orang/hari 

9 Dilengkapi Dengan 

Telepon Lokal Dan 

Interlokal 

 

10 Tersedia PABX  

11 Dilengkapi Dengan 

Sentra Video/TV, 

Radio, Paging, 

Carcall 

 

13 Tersedia Poliklinik  

14 Tersedia Paramedis  

15 Sarana Rekereasi 

Dan Olah Raga 

Minimum satu buah dengan pilihan: tenis, bowling, 

golf, fitnes, sauna, billiard, jogging, diskotik, taman 

bermain anak Terdapat kolam renang dewasa yang 
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terpisah dengan kolam renang anak Sarana rekreasi 

untuk hotel di pantai dapat dipilih dari alternatif 

berperahu, menyelam, selancar, atau ski air Sarana 

rekreasi untuk hotel di gunung dapat dipilih dari 

alternatif hiking, berkuda, atau berburu 

16 Utilitas Penunjang  

17 Terdapat 

transportasi vertikal 

yang bersifat 

mekanis 

 

   

Tabel 2.1 Klasifikasi Hotel Bintang 3 

Sumber : http://jenishotel.info.com 

3. Persyaratan hotel berbintang:  

a. Dikatakan hotel berbintang satu apabila sekurang-kurangnya 

memiliki 15 kamar, satu kamar suite room, memiliki restaurant 

dan bar.  

b. Dikatakan hotel berbintang dua apabila sekurang-kurangnya 

memiliki 20 kamar, dua suite room, memiliki restaurant dan bar. 

c. Dikatakan hotel berbintang tiga apabila sekurang-kurangnya 

memiliki 30 kamar, tiga suite room, memiliki restaurant dan bar. 

d. Dikatakan hotel berbintang empat apabila sekurang-kurangnya 

memiliki 50 kamar, empat suite room, memiliki restaurant dan 

bar. 

e. Dikatakan hotel berbintang lima apabila sekurang-kurangnya 

memiliki 100 kamar, lima suite room, memiliki restaurant dan bar. 
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2.2 Pembentuk Ruang Hotel 

2.2.1 Pembentuk Ruang 

NO Elemen 
Interior 

Deskripsi Contoh Gambar 

1 Dinding Dinding adalah suatu 
struktur padat yang 
membatasi dan kadang 
melindungi suatu area.  

 
Plafon 

2 Plafon 
Datar 

Pada bangunan 
interior, plafon datar 
sering digunakan. 
Penggunaan plafon 
datar akan 
memberikan kesan 
luas dan modern pada 
suatu bangunan. 

 

 

3 Plafon di 
naikan 

Merupakan plafon 
yang sebagian besar 
bidangnya terangkat 
keatas. Pengaplikasian 
plafon ini pada suatu 
ruangan akan 
memberikan kesan 
lega pada ruangan. 

 
 

4 Plafon di 
turunkan 

Merupakan plafon 
yang sebagian besar 
bidangnya turun 
kebawah. 
Pengaplikasian plafon 
ini pada suatu ruangan 
akan memberikan 
kesan intim pada 
ruangan. 
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5 Plafon 
terbuka 

Merupakan plafon 
yang menampilkan 
bagian struktur dari 
bangunan. 
Pengaplikasian plafon 
ini pada suatu ruangan 
akan memberikan 
kesan kokoh. 

 

 

Lantai 
 

6 Keramik -Kelebihan : tahan 
lama, banyak corak 
dan warna, tahan air 
dan gores, tidak mudah 
kotor 
-Kekurangan : terkesan 
kaku, nat mudah kotor, 
mudah pecah 
-Perawatan : 
pemeliharaan mudah, 
cukup dengan 
pembersih lantai 

 

 

7 Marmer 
dan Granit 

-Kelebihan : tahan 
lama, corak beda 
dengan yang lain, 
tahan air dan gores, 
tampilan mewah 
-Kekurangan : mahal, 
mudah kotor 
-Perawatan : tidak 
boleh kena cairan yang 
terlalu keras 
 

 

8 Parquet -Kelebihan : motif 
beragam, memberikan 
kesan hangat, 
memberikan kesan 
natural. 
-Kekurangan : 
membutuhkan 
perawatan khusus 
-Perawatan : tidak 
boleh terlalu lembab. 
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9 Vynil -Kelebihan : motif dan 
warna beragam, tidak 
kaku   
-Kekurangan : mudah 
kusam 
-Perawatan : harus 
dipoles supaya tidak 
kusam 
 

 

10 Karpet -Kelebihan : motif dan 
warna beragam, tidak 
kaku, pemasangan 
mudah dan cepat, 
kedap suara 
-Kekurangan : mudah 
menyimpan debu, sulit 
dibersihkan 
-Perawatan : 
perawatan harus rutin, 
digunakan pada area 
tertutup supaya debu 
tidak cepat menempel 
pada karpet. 
 

 

Tabel 2.2  Elemen Pembentuk Ruang Hotel 

Sumber : http://google.com 
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2.3 Tinjauan Tentang Studi Antropometrik 

2.3.1 Tempat duduk 

Tempat untuk bercengkrama degan keluarga atau teman.De ngan 

sirkulasi yang di atur sesuai dengan kebutuhan maka akan mendapatkan 

sirkulasi ruang yang sangat optimal. 

 

 
Gambar 2.1 Pedoman dimensi-dimensi antropometrik yang dibutuhkan bagi 

perancangan kursi 

(Sumber : Julius Parnero, 2003, hlm. 56) 

2.3.2 Tempat tidur 

Tempat yang di gunakan untuk tidur bagi pengguna kamar hotel 

Dengan sirkulasi yang telah di atur sesuai dengan kebutuhan tempat 

tidur maka  akan didapatkan sirkulasi ruang yang sangat optimal. 

 
Gambar 2.2  Pedoman dimensi-dimensi antropometrik yang dibutuhkan bagi 

perancangan Tempat tidur 

(Sumber : Julius Parnero, 2003, hlm. 36) 
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2.4 Paddy City Resort 

2.4.1  Pengertian Paddy City Resort 

Paddy city resort itu adalah sebuah rumah kecil dan dijadikan 

sebagai kos-kosan.koskosan tersebut berdiri hingga sekarang hampir 

10 tahun lamanya.malang pun juga ikut berkembang,dengan 

berkembangnya kota malang serta di penuhinya bisnis perhotelan dan 

industri lainya.Banyak taman hiburan, kebun binatang, pemandangan 

indah dari panorama gunung untuk murni pantai dan peternakan 

sayuran 

2.4.2 Visi dan Misi Paddy City Resort 

� Visi 

Kami ingin menjadi yang terbaik dari hotel resort yang ada di 

wilayah jawa timur baik pelayanan maupun pendapatan 

� Misi 

Exotic, Comfort, classic and culture activity,Friendly. 

 

2.4.3 Fasilitas Paddy City Resort 

� Resepsionis: Ruang resepsionis menerima tamu yang dating dan 

ingin memesan kamar 

� Bar and Resto : Memiliki ruangan yang di gunakan untuk 

makan dan minum oleh pengguna Paddy City Resort yang 

terletak pada lantai 2 bangunan hotel. 

� Area musik: Terdapat area yang dapat memainkan instrumen 

musik jawa  

� Area kolam pancing: para penghuni dapat melakukan kegiatan 

memancing pada kolam pancing yang telah di sediakan oleh 

Paddy City Resort. 

� View Persawahan: Penghuni dapat mendapatkan sensasi 

pedesaan dengan adanya pemandangan yang serba persawahan. 
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2.4.4 Kamar Paddy City Risort 

Kamar Paddy City Resort 

NO Nama Ukuran dan Harga  Fasilitas 

 Standard – 
Basic 
 

Ukuran kamar / Room 
Size : 
Nomor kamar / room 
number 102 : dobel 
tempat tidur / Double bed, 
luas area 5,8 x 3,8 = 22,04 
m2 
Nomor kamar / room 
number 202 : dobel 
tempat tidur / Double bed, 
luas area 5,9 X 3,8 = 
22,42 m2 
Harga / Rate : 
Weekday/Weekend: Rp. 
300.000.- 
Tambahan tempat tidur / 
Extra Bed : Rp. 100.000.- 
(termasuk sarapan / 
include breakfast) 
 

Fasilitas / Facilities : LCD TV 
Screen,Kipas angin / Fan (non 
AC),Bathroom(cold 
water),Toiletry,Mineral 
water,Breakfast for 2 people. 
 

 Standard 
Room 

Room Size : 
101 Double bed 5,6 X 
5,10 = 28,56 m2 
103 Double bed 5,8 X 
4,25 = 24,65 m2 
201 Double bed 5,9 X 
4,60 = 27,11 m2 
203 Double bed 5,8 X 
4,50 = 26,10 m2 
204 Twin bed 6 X 3,8 = 
22,8 m2 
Rate : 
Weekday/Weekend: Rp. 
375.000.- 
Extra Bed : Rp. 100.000.- 
(include breakfast) 
 

Facilities : LCD TV 
Screen,Fan,Bathroom(hot water 
solar cell),Toiletry,Mineral 
water,Breakfast for 2 person. 
 

 Rice Field 
View 

Room Size : 
106 Double bed 9,7 X 
6,15 = 59,66 m2 
107 Double bed 7,75 X 

Facilities : LCD TV Screen,Air 
Conditioner,Bathroom in (hot 
water solar cell),Heater for coffee 
& tea,Toiletries,Mineral 
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5,2 = 40,3 m2 
304 Double bed, 5,5 X 
5,65 = 31,08 m2 
Rate : 
Weekday/Weekend: Rp. 
650.000.- Extra Bed : Rp. 
100.000. (include 
breakfast) 
 

water,Breakfast for 2 people. 
 

 Deluxe 
Room 

Room Size : 
205 Double bed 
6,2X6=37, m2 
305 Twin bed 
6X4,9=29,4m2 
303 Double bed, 4,8 X 4,6 
= 22,08 m2 
Rate : 
Weekday/Weekend: Rp. 
500.000.- Extra Bed : Rp. 
100.000. (include 
breakfast) 
 

Facilities : LCD TV Screen,Air 
Conditioner,Bathroom (hot water 
solar cell),Toiletry,Mineral 
water.Breakfast for 2 people. 
 

 Superior 
Room 
 
 

Room Size : 
206 Double bed, 6,5 X 
3,72 = 24,18 m2 
207 Double bed, 6,25 X 
3,68 = 23 m2 
Rate : 
Weekday/Weekend: Rp. 
550.000.- Extra Bed : Rp. 
100.000. (include 
breakfast) 
 

Facilities : LCD TV Screen,AC 
(Air Conditioner),Bathroom (hot 
water solar cell),Toiletry,Tea and 
coffee maker,Mineral 
water,Breakfast for 2 people. 
 

 Jepara 
Cottage 
(lumbung) 
 

Room Size : 
size of building 5,2 x 5,5 
= 28,6 m2 
size of room 3,9 x 4,3 = 
16,8 m2 
Rate : 
Weekday/Weekend: Rp. 
425.000.- 
Extra bed : Rp. 100.000.- 
(include breakfast) 
 

Facilities : Televisio,Fan 
(Fan),Bathroom(warm 
water),Toiletry,Mineral water, 
Breakfast for 2 people 
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2.5 Lingkungan Paddy City Resort 

2.5.1 Persawahan,kebun,kolam ikan,Sungai 

 Pada lingkungan Paddy City Resort Terdapat sawah,kebun,kolam 

ikan,serta sungai. 

Sawah adalah tanah yg digarap dan diairi untuk tempat menanam 

padi. Untuk keperluan ini, sawah harus mampu menyangga genangan 

air karena padi memerlukan penggenangan pada periode tertentu 

dalam pertumbuhannya. Untuk mengairi sawah digunakan sistem 

irigasi dari mata air, sungai atau air hujan. Sawah yang terakhir 

dikenal sebagai sawah tadah hujan, sementara yang lainnya adalah 

sawah irigasi. 

Pada lahan yang berkemiringan tinggi, sawah dicetak berteras atau 

lebih dikenal terasiring atau sengkedan untuk menghindari erosi dan 

menahan air. Sawah berteras banyak terdapat di lereng-lereng bukit 

atau gunung di Jawa. 

Air diperlukan untuk pengolahan dan dalam penanaman padi di sawah 

adakalanya perlu pengaturan air secara baik. Saat tertentu air 

dimasukkan, tetapi saat lainnya air justru perlu ditambah. Pengaliran 

air secara terus menerus dari satu petakan ke petakan lain atau 

penggenangan dalam petakan sawah secara terus-menerus selain 

boros air juga berakibat kurang baik terhadap pertumbuhan tanaman. 

Kebun juga di tanami berbagai macam sayuran yang dapat di petik 

sewaktu-waktu.air yang ada pada persawahan padi di gunakan juga 

sebai kolam ikan,kolam tersebut dapat di pancing.serta pada bagian 

pinggiran sawah terdapat sungai yang mengalir deras dapat di 

gunakan sebagai sarana outbond 

2.5.2 Pertunjukan Seni Budaya 

  Pada Paddy City Resort sendiri memiliki pertunjukan seni dan 

budaya yang rutin di adakan setiap seminggu sekali atau sebulan 

sekali yaitu pertunjukan kesenian musik dan pewayangan. 

Pertunjukan itu sendiri di adakan di area Paddy City Resort itu 
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sendiri, Biasaya di adakan di area gazebo-gazebo yang terdapat di 

area tengah persawahan. 

  
Gambar 2.3 Orkes jawa,Wayang Kulit 

Sumber : http://google.com 
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BAB III 

METODOLOGI DESAIN 

3.1 Metode Desain  

Metode berasal dari Bahasa Yunani “Methodos’’ yang berarti cara atau 

jalan yang ditempuh. Fungsi metode berarti sebagai alat untuk mencapai 

tujuan. Sedangkan metode desain adalah urutan langkah atau proses yang 

dilakukan untuk menemukan konsep desain.  

Metode yang digunakan dalam riset untuk memperoleh konsep desain 

adalah metode survey deskriptif dan teoritikal. Pada metode ini penulis 

melakukan pendekatan dengan cara menguraikan (menjelaskan) 

karakteristik yang terjadi pada semua kejadian terhadap variabel yang ada 

pada Paddy City Resort dan juga pendekatan dilakukan dengan cara 

menggali teori (pendapat) untuk didalami. Pendalaman dapat dilakukan 

dengan mengukurnya terhadap teori lain maupun keadaan nyata di lapangan. 

Sedangkan cara untuk memperoleh data menggunakan  gabungan antara 

metode kualitatif dan kuantitatif. Pada metode kualitatifnya pengambilan 

datanya diperoleh dari wawancara dengan pengelola Paddy City Resort 

sedangkan untuk metode kuantitatifnya diperoleh dengan pemberian 

kuisioner kepada pengelola Paddy City Resort. 

Adapun teori dalam kajian analisa yang digunakan oleh penulis antara lain : 
a. Metode analisa induktif : metode yang digunakan untuk mencari 

standarisasi yang diperlukan dalam perancangan untuk dianalisa dan 

didapatkan standar tetap yang sesuai dengan tema perancangan, yang 

kemudian diterapkan dalam aplikasi perancangan desain. 

b. Metode analisa deskriptif : metode yang memaparkan dan menguraikan 

segala bentuk data yang diperoleh untuk dianalisa. 
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Berikut  ini  alur  metodologi  desain  pada  desain  interior  Paddy 

City Resort yang akan diterapkan pada interior hotel dengan  tujuan  akhir 

berupa konsep perancangan : 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Diagram 3.1 Alur Metodologi Desain Interior 

Sumber : Dokuman Pribadi 2015 
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Lingkungan Paddy City 
Resort 

Desain Interior 
Resort 

Ekletik 
Modern-

Jawa

Image 
Paddy City 

Resort 

Lingkungan 
Resort 

Budaya Jawa  

Diagram 3.2 Skema Pengambilan data 

Sumber : Dokumen Pribadi Tahun 2015 

Seni 
music,Wayang 

Nuansa 
pedesaan,Sawah,Kebun,K

olam ikan,Sungai 

Metode Pengumpulan 
Data 

Observasi 

Studi 
Literatur 

Wawancara (depth interview) 

Kuesioner 

Survey Lapangan 

Pariwisata Kota Malang 

Tugas akhir Interior  
Ekletik Moderen-Jawa 

Paddy City Resort 
Sebagai Sarana 

Edutainment 

 

Survey Lapangan 

Analisa Data 

Konsep 
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3.2 Tahap Pengumpulan Data 

Dalam mengkaji data dan fakta yang berhubungan dengan tugas akhir 

yang berjudul “Eklektik Moderen-Jawa Paddy City Resort ” tahap 

pengumpulan data sebagai berikut: 

 

3.2.1 Observasi Lapangan (langsung) 

Observasi yang dilakukan dibagi menjadi 2 objek studi, yaitu : 

a) Observasi pada objek studi dalam riset ini adalah Paddy City 

Resort yang berada di Jl.Regulus No.9 Tlogomas-Malang East Java-

Indonesia. Observasi dilakukan untuk mengetahui kondisi terkini 

Resort dan untuk mengetahui gambaran eksisting objek serta analisa 

terhadap desain interiornya. 

b) Observasi juga dilakukan kepada obyek lain yang sama yaitu 

Resort. Pengamatan dilakukan baik secara langsung atau tidak 

langsung pada obyek pembanding. Data yang dihasilkan selama 

observasi kepada obyek pembanding akan dibandingkan dan dianalisa 

terhadap obyek yang diambil pada riset ini, yakni Paddy City Resort. 

Hasil banding observasi berfungsi untuk mengetahui kelebihan dan 

potensi yang dapat diterapkan pada desain Paddy City Resort. 

 

3.2.2 Wawancara mendalam (deep interview) 

  Kegiatan wawancara ini dilakukan untuk mendapatkan data – data 

terkait Paddy City Resort kepada pihak – pihak yang terkait secara 

langsung yakni pengelola Paddy City Resort.  

a. Sarana dan prasarana di Paddy City Resort Malang bagi 

pengunjung dan petugas. 

b. Jumlah petugas Paddy City Resort Malang. 

c. Permasalahan yang ada di Paddy City Resort Malang yang dapat 

dipecahkan dengan konsep desain. 

d. Segmentasi pengunjung dan aktivitas pengunjung Paddy City 

Resort Malang yang berhubungan dengan kebutuhan fasilitas. 
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e. Macam aktivitas pengunjung saat berkunjung ke Paddy 

City Resort Malang  

f. Sarana rekreatif yang ada di Paddy City Resort Malang. 

g. Sarana edukatif yang ada Paddy City Resort Malang. 

3.2.3 Studi Literatur 

yaitu teknik pengumpulan data melalui pendataan beberapa 

jenis literatur seperti buku, catatan, jurnal ilmiah dari sumber lain 

yang relevan dengan permasalahan yang dibahas atau diteliti. 

Berikut merupakan point pustaka yang penulis ambil dengan dasar 

pertimbangan penyelesaian yang ingin dicapai. 

� Literatur mengenai letak geografi kota Malang  

� Literatur mengenai tempat pariwisata dikota Malang 

� Literatur mengenai jenis dan klasifikasi fasilitas hotel bintang 

3 

� Tinjauan tentang sarana edukatif tentang lingkungan Paddy 

City Resort Malang. 

� Tinjauan tentang Karakter Budaya Paddy City Resort Malang 

khususnya  

� Standar ergonomi ruang untuk sebuah perpustakaan, berkaitan 

dengan sirkulasi gerak, area baca dan area koleksi. 

� Tinjauan tentang objek pembanding yakni Resort lain yang 

dirasa sudah baik dalam segi penataan layout maupun 

lengkapnya fasilitas yang diberikan. 

3.2.4 Tahap Pengolahan dan Analisa Data 

 Metode yang digunakan dalam pengolahan data adalah metode 

induktif, yaitu dengan cara mengumpulkan semua data yang ada 

kemudian dianalisa berdasarkan literatur kemudian dapat ditarik 

kesimpulan. Selain itu analisa data juga dapat menggunakan metode 

deduktif dan komparatif.  
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Metode deduktif merupakan metode mengolah dan menganalisa data- data 

yang bersifat umum, kemudian menganalisa kembali data-data tersebut 

menjadi bersifat lebih khusus sesuai dengan konsep desain.   

Metode komparatif merupakan metode menggabungkan data untuk 

melakukan perbandingan data-data yang ada. Selanjutnya data-data tersebut 

diolah kemudian dibentuk sesuai dengan pembahasan riset.    

Terdapat beberapa tahap yang dilakukan dalam pengolahan data, yaitu:  

� Mengumpulkan data secara keseluruhan.  

� Memilah berdasarkan tinjauan dan kepentingan riset.  

� Menentukan fasilitas yang akan menjadi obyek riset.  

� Membandingkan dan menyesuaikan data terhadap judul riset.  

� Menentukan data-data yang sesuai dengan proses tugas akhir 

interior.  

 

3.3 Tahap Analisa Data 

Data yang diperoleh melalui studi wawancara, studi literatur dan 

observasi  akan dikumpulkan dan diolah dengan mengumpulkan data-

data yang diperlukan kemudian dianalisis untuk dicari suatu 

kesimpulan akhir atas pemecahan masalah yang ada dan sebagai 

acuan untuk proses perancangan. Analisa yang dilakukan adalah 

sebagai berikut : 

3.3.1 Analisa Warna 

Menganalisa warna-warna yang sesuai dengan tema 

Paddy City Resort, berupa karakteristik warna yang dimilki 

lingkungan hotel resort dan juga warna-warna modern. 

3.3.2 Analisa Bentukan Interior 

Analisa tentang bentukan interior hotel resort lebih 

cenderung ke langgam modern dengan menggunakan 

bentuk-bentuk geometris. Bentukan interior juga 

disesuaikan dengan bentuk-bentuk analogi dari karakter 
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lingkungan resort yang dapat diaplikasikan ke dalam 

elemen interior baik elemen estetis maupun furnitur. 

3.3.3 Analisa Pengunjung/Pengguna 

Analisa pengguna hotel resort adalah analisa hasil 

wawancara untuk mengetahui harapan yang diinginkan 

pengguna terhadap objek desain interior. 

3.3.4 Analisa Pencahayaan 

Analisa pencahayaan yang sesuai dengan fungsinya 

dalam ruang, objek unggulan dan aktivitas yang ada di hotel 

resort. 

3.3.5 Analisa Penghawaaan 

Analisa penghawaan yang sesuai dengan kebutuhan 

ruang dan aktifitas yang dilakukan di dalam hotel resort. 

3.3.6 Analisa Material 

Analisa tentang material yang sesuai dengan ruang 

hotel resort dan disesuaikan dengan tema eklektik  yang 

diangkat dan juga langgam modern yang digunakan. 

3.3.7 Analisa Furnitur 

Analisa tentang bentukan, warna dan material furnitur 

yang akan digunakan disesuaikan dengan kebutuhan, tema 

eklektik yang diangkat dan langgam modern yang 

digunakan. 

3.3.8 Analisa Kebutuhan Ruang 

Analisa tentang kebutuhan ruang di hotel resort ini 

disesuaikan dengan aktivitas yang ada dan aktivitas pada 

beberapa fasilitas pendukung di hotel resort. 

3.3.9 Analisa Sirkulasi 

Analisa sirkulasi disesuaikan dan ditentukan oleh 

berbagai kebutuhan ruang dan aktifitas yang ada di ruangan 

hotel resort. 
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BAB IV 

ANALISA DATA 

 

4.1  Analisa Data Observasi 

Kegiatan observasi dilakukan pada Paddy City Resort untuk 

mengetahui kondisi real saat ini. Paddy City Resort merupakan resort 

dengan bangunan fisik bernuansa modern bercampur dengan 

tradisional. Untuk mengetahui lebih jauh mengenai obyek, berikut 

dibawah ini adalah pembahasan dan analisa tiap area dan ruang yang 

ada di Paddy City Resort. 

 

SitePlan Paddy City Resort 

paddy city resort
Exotic, Comfort, classic and culture activity,Friendly.

1

2

3
4
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7
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2 4

5

6
7

8

3

 
Gambar 4.1 Site Plan Paddy City Resort 

Sumber : Data Pribadi 2015 

 

4.4.1 Resepsionis 

� Eksisting 

Pada bangunan resepsionis ini sendiri berbentuk 

arsitektur jawa dengan interior jawa juga.di dalam ruangan 

resepsionis ini hanya memiliki area untuk kariawan dan 

juga area untuk pengunjung untuk menungu ketika ingin 

memesan kamar.kekurangan dari ruagan ini adalah layout  

pada interior area resepsionis ini masih terkesan 
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berantakan dan di butuhkannya layout yang lebih menarik  

lagi. 

  
Gambar 4.2  Area Resepsionis Paddy City Resort 

Sumber : Data Pribadi 2015 

� Sirkulasi 

Secara keseluruhan untuk sirkulasi lobby cukup baik.namun masih 

memiliki kekurangan yaitu Penempatan table dan sofa yang terlalu 

dekat membuat sirkulasi lobby sedikit kurang baik. 

� Utilitas 

Pada area resepsionis didesain semi open space. Dengan desain 

bangunan yang seperti ini, akan membantu proses penghawaan yang 

ada didalam ruangan dikarenakan banyaknya bukaan. Walaupun 

dengan banyaknya bukaan area resepsionis masih tetap nyaman 

dengan adanya sinar matahari langsung yang masuk ke resepsionis. 

Dengan adanya semi open space ini juga membantu pencahayaan 

alami kedalam area resepsionis. 

� Warna 

Keseluruhan menggunakan warna-warna natural sehingga terkesan 

sangat tradisional dengan gabungan arsitektur jawa yang sudah ada. 

� Bentuk 

Bentuk bangunan jawa dengan furniture yang di gunakan adalah 

furniture minimalis yang dibuat oleh pabrikan. 
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4.4.2 Area parkir 

� Eksisting 

Area yang di gunakan untuk memarkirkan 

kendaraan ketika penggunjung ingin menginap pada 

Paddy City Resort,pada area parkir ini masih terkesan 

kurang baik di karenakan masih kurang terdesain dengan 

baik. 

 
Gambar 43  Area ParkirPaddy City Resort 

Sumber : Data Pribadi 2015 

4.4.3 Rumah Jawa kampung 

� Eksisting 

Rumah jawa kampung adalah rumah jawa yang arsitekturnya 

simple di gunakan oleh masyarakat pedesaan pada jaman dulu 

yang masyarakatnya sebagian besar adalah petani.Pada rumah 

jawa kampung ini memiliki 3 ruangan kamar,area keluarga,serta 

terdapat area untuk bermain alat musik jawa pada bagian dapan 

ruangan dari rumah jawa kampung tersebut. 

  
Gambar 4.4  Area Rumah Kampung Paddy City Resort 

Sumber : Data Pribadi 2015 
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� Sirkulasi 

Secara keseluruhan untuk sirkulasi Rumah kampung cukup 

baik.terdapat ruang keluarga pada bagian tengah ruangan dan 

memiliki 2 kamar pada kanan dan kiri ruangan serta pada 

bagian belakang terdapat 1 kamar master.Pada Rumah jawa 

Kampung ini layoutnya masih menggunakan layout rumah 

jawa yang asli dikarenakan bangunan rumah jawa kampung 

tersebut di ambil asli dari tempatnya dan tidak di rumah 

tatanannya. Hal ini akan membuat pengunjung tau bagaimana 

suasana rumah jawa asli pada masanya. 

� Utilitas 

Bangunan rumah kampung lebih dominan menggunakan 

jendela yang cukup banyak. Hal ini baik dikarena bangunan 

akan mendukung interior rumah jawa kampung untuk 

memasukkan atau menampilkan potensi alam diluar atau view 

pemandangan laut. Waktu pagi dan siang hari, pencahayaan 

rumah jawa kampung dibantu dengan pencahayaan alami. 

� Warna 

Keseluruhan dari bangunan masih menggunakan elemen 

kayu sehingga warna natural pada interiornya terkesan masih 

sangat kental. 

� Bentuk 

Bentuk bangunan jawa dengan furniture yang di gunakan 

adalah furniture jawa. 

4.4.4 Rumah Kudus 

� Eksisting 

Hampir sama dengan rumah kampung namun pada rumah 

kudus memiliki luasan yang lebih besar dari pada rumah 

kampung.rumah kudus ini di golongkan sebagai rumah mewah 

yang biasanya di gunakan oleh golongan para saudagar kaya 

pada jamannya.pada rumah kudus ini memiliki kolam renang 
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pada bagian sampingnya serta memiliki ruangan musik pada 

bagian area depan rumah. Teras pada bagian depan lebih luas 

dengan menggunakan lantai plester dengan finising semen pada 

area depan rumah kudus di jadikan sebagai area bermain alat 

musik traditional jawa.pada rumah kudus ini memiliki 3 kamar 

yang memiliki master bedroom,kamar memiliki 2 bed dan juga 

ada kamar yang memiliki single bed.pada bagian masterbed 

memiliki bathup.pada rumah kudus memiki dapur yang ada pada 

bagian belakang. 

 
Gambar 4.5  Area Rumah Kudus  Paddy City Resort 

Sumber : Data Pribadi 2015 

� Warna 

 Keseluruhan dari bangunan masih menggunakan elemen 

kayu sehingga warna natural pada interiornya terkesan masih 

sangat kental. 

� Bentuk 

Bentuk bangunan jawa memiliki ukiran yang lumayan 

rumit furniture yang di gunakan adalah furniture jawa. 

4.4.5 Rumah Lumbung ( jepara ) 

� Eksisting 

merupakan sebuah bangunan berbahan kayu jati.Bangunan 

cottage ini merupakan rumah tradisional khas Jepara, lengkap 

dengan berbagai ornamen ukirannya, lampu antik, cermin 

antik, dan tempat tidur antik double bed. Cottage memiliki 1 

room,kamar mandi dalam, dan teras. Anda dan keluarga akan 

menemukan suasana beristirahat yang berbeda dengan 
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menginap di cottage yang terletak di tepi sawah dengan 

pemandangan gunung Arjuna ini.pada bagian belakang rumah 

lumbung ini terdapat mushola kecil yang dapat di gunakan 

oleh pengunjung untuk beribadah dengan nuansa alam. 

   
 

Gambar 4.6  Area Rumah Lumbung Paddy City Resort 
Sumber : Data Pribadi 2015 

� Warna 

Keseluruhan dari bangunan masih menggunakan elemen kayu 

sehingga warna natural pada interiornya terkesan masih sangat 

kental. 

� Bentuk 

Bentuk bangunan jawa memiliki ukiran yang lumayan rumit 

furniture yang di gunakan adalah furniture jawa 

 

4.4.6 Villa Standart Basic Room 

� Eksisting 

Room terletak di lantai 1 dan 2, menghadap ke halaman depan 

Hotel Paddy City Resort Malang, dengan double bed. Standar 

– Basic Room merupakan room dengan harga ekonomis, 

dengan tempat tidur double bed. 

 
Gambar 4.7  Area Standart basic Paddy City Resort 

Sumber : Data Pribadi 2015 
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� Warna 

Pada baguan standart bed room ini sudah mulai terkesan 

modern namun masih memiliki kekurangan dalam layout dan 

juga masih belum meiliki identitas Paddy City Resort itu 

sendiri. 

� Bentuk 

Pada standart bed room memiliki kesan modern bercampur 

dengan furniture jawa namun pada bagian ruangan masih 

belum memiliki banyak ornament yang di tampilkan untuk 

identitas Paddy City Resort tersebut. 

4.4.7 Villa Standart Room   

� Eksisting 

Standard Room terletak di lantai 1 dan 2, 

menghadap ke halaman depan Paddy City Resort, 

dengan double bed. Standard Room merupakan room 

dengan harga ekonomis, dengan tempat tidur double 

bed, dan kamar mandi shower air hangat solar cell, TV 

LCD screen, Fan. 

 
Gambar 4.8  Area Standart room Paddy City Resort 

Sumber : Data Pribadi 2015 

� Sirkulasi 

Secara keseluruhan untuk sirkulasi standart room cukup baik. 

Penempatan furnitur yang tidak terlalu dekat membuat 

sirkulasi standart room cukup baik 

� Utilitas 
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Untuk penghawaan Standart dibantu dengan adanya bukaan 

jendela yang besar sehingga memungkinkan cahaya masuk 

kedalam ruang. Pencahayaan didalam ruang pada pagi dan 

siang hari dibantu dengan pencahayaan alami. 

� Warna 

Masih menggunakan warna – warna natural. 

� Bentuk 

Pada standart room memiliki kesan modern bercampur dengan 

furniture jawa namun pada bagian ruangan masih belum 

memiliki banyak ornament yang di tampilkan untuk identitas 

Paddy City Resort tersebut. 

4.4.8 Rice Field View 

� Eksisting 

Rice Field View Room merupakan tiga ruangan terbaik di Paddy 

City Resort dengan kelas VIP. Rice Field View Room memiliki 

tempat tidur double bed dan ditunjang dengan fasilitas terbaik,serta 

memiliki pemandangan yang terbaik, yang berlokasi di lantai satu 

dan lantai tiga menghadap area persawahan Paddy City Resort dan 

gunung Arjuna, serta bersebelahan dengan kolam renang. 

 
Gambar 4.9  Area Rice Field Paddy City Resort 

Sumber : Data Pribadi 2015 

� Sirkulasi 

Secara keseluruhan untuk sirkulasi Rice field view cukup baik. 

Penempatan furnitur yang tidak terlalu dekat membuat 

sirkulasi rice field view  menjadi baik. 

� Utilitas 
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Untuk penghawaan rice field view dibantu dengan adanya 

bukaan jendela yang besar sehingga memungkinkan terjadinya 

pergantian sirkulasi udara didalam ruang dan juga sirkulasi 

udara didalam ruang dibantu dengan AC. Pencahayaan 

didalam ruang pada pagi dan siang hari dibantu dengan 

pencahayaan alami. 

� Warna 

Pada rice field view penggunaan warna masih menggunakan 

warna-warna natural dan terdapat material bata ekspose pada 

dinding ruangan. 

� Bentuk 

Pada rice field view memiliki kesan modern bercampur 

dengan furniture jawa namun pada bagian ruangan masih 

belum memiliki banyak ornament yang di tampilkan untuk 

identitas Paddy City Resort tersebut. 

4.4.9 Villa Deluxe Room 

� Eksisting  

Deluxe Room terletak di lantai 2 dan lantai 3. Dari room 

Deluxe kita bisa melihat sisi lain dari view area Paddy City 

Resort. Nikmati suasana room yang eksotis dengan menginap 

di Deluxe Room. 

 
Gambar 4.10  Area Deluxe Paddy City Resort 

Sumber : Data Pribadi 2015 
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� Sirkulasi 

Secara keseluruhan untuk sirkulasi deluxe room cukup baik. 

Penempatan furnitur yang tidak terlalu dekat membuat 

sirkulasi deluxe room menjadi baik. 

� Utilitas 

Untuk penghawaan deluxe room dibantu dengan adanya 

bukaan jendela yang besar sehingga memungkinkan terjadinya 

pergantian sirkulasi udara didalam ruang dan juga sirkulasi 

udara didalam ruang dibantu dengan AC. Pencahayaan 

didalam ruang pada pagi dan siang hari dibantu dengan 

pencahayaan alami. 

� Warna 

Pada deluxe room penggunaan warna masih menggunakan 

warna-warna natural dan terdapat material bata ekspose pada 

dinding ruangan. 

� Bentuk 

Pada deluxe room memiliki kesan modern bercampur dengan 

furniture jawa namun pada bagian ruangan masih belum 

memiliki banyak ornament yang di tampilkan untuk identitas 

Paddy City Resort tersebut. 
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2.2.10 Villa Superior Room 

� Eksisting  

Superior Room merupakan room di lantai 2 yang menghadap 

halaman belakang dengan panorama area persawahan Paddy 

City Resort dan gunung Arjuno yang gagah menjulang.Kelas 

Superior View Room terdiri dari dua room yang memiliki 

desain unik dan ruangan yang luas. 

 
Gambar 4.11  Area Superior  Paddy City Resort 

Sumber : Data Pribadi 2015 

� Sirkulasi 

Secara keseluruhan untuk sirkulasi Superior Room cukup 

baik. Pada ruangan ini memiliki sirkulasi yang sangat luad 

dengan terdapat kolam renang pada bagian samping banguna. 

� Utilitas 

Untuk penghawaan Superior Room dibantu dengan adanya 

bukaan jendela yang besar sehingga memungkinkan terjadinya 

pergantian sirkulasi udara didalam ruang dan juga sirkulasi 

udara didalam ruang dibantu dengan AC. Pencahayaan 

didalam ruang pada pagi dan siang hari dibantu dengan 

pencahayaan alami. 

� Warna 

Pada Superior Room penggunaan warna masih menggunakan 

warna-warna natural dan terdapat material kayu pada dinding 

ruangan sangat terkesan natural. 

� Bentuk  

Pada Superior Room memiliki kesan modern.namun pada 

bagian ruangan masih belum memiliki banyak ornament yang 

di tampilkan untuk identitas Paddy City Resort tersebut. 
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4.4.11 Bar And Resto 

� Eksisting  

Bar dan resto yang terletak pada area villa pada lantai 2 

menghadap halaman belakang dengan panorama area 

persawahan Paddy City Resort dan gunung Arjuno yang gagah 

menjulang.sehingga para penghuni dapat menikmati nuansa 

alam bebas ketika sedang menikmati hidangan makanan. 

 

  
Gambar 4.12  Area Bar and Resto Paddy City Resort 

Sumber : Data Pribadi 2015 

� Sirkulasi 

Secara keseluruhan untuk sirkulasi pada area bar sudah bagus 

namun masih memiliki tatanan layout yang kurang maksimal. 

� Utilitas 

Untuk penghawaan pada area bar dan resto menggunakan 

penghawaan alami di karenakan letak dari bar dan resto itu 

sendiri ada di bagian teras lantai 2 dengan memiliki view kea 

rah persawahan. 

� Warna 

Pada Superior Room penggunaan warna masih menggunakan 

warna-warna natural dan terdapat material bebatuan pada 

lantainya. 

� Bentuk  

Pada Bar dan resto memiliki bentukan yang standart hanya 

menaruh furniture untuk kebutuhan fungsi dari bar dan resto 

tersebut sehingga untuk kesan indahnya kurang maksimal. 
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4.2  Analisa Data Wawancara 

Proses wawancara ini dilakukan dengan teknik depth 

interview dimana kegiatan wawancara bersifat terstruktur 

mengarah terhadap pengembangan hotel kedepannya dan 

dukungan pihak managemen hotel terhadap pengembangan 

pariwisata dan  Paddy City Resort 

Berdasarkan informasi dan keterangan yang dihimpun 

penulis menggenai target dan segmentasi pasar yang dituju beliau 

mengklasifikasikan pengunjung yang datang sejak hotel berdiri 

pada tahun 2015 ini merupakan turis lokal maupun asing yang 

hendak berlibur dan menikmati keindahan alam dan budaya 

Paddy City Resort. 

Dalam proses pengelolaan Paddy City Resort sudah secara 

intensif bekerjasama dengan dinas kebudayaan dan pariwisata. 

Hanya saja intensif bekerjasama dalam pengelolaan antara tempat 

pariwisaa yang ada di kota Malang dan sekitarnya. Sedangkan 

dari sektor kebudayaan, pihak managemen hotel dan pihak dinas 

pariwisata dan kebudayaan kota Malang kurang memperhatikan. 

Padahal berdasarkan data yang penulis dapatkan melalui studi 

literatur banyak sekali potensi alam, kebudayaan dan industri 

pariwisata daerah Malang yang dapat mendatangkan keuntungan 

dari segi finansial hotel dan pendapatan wilayah Malang, selain 

itu Paddy City Resort dapat dimanfaatkan pula sebagai media 

untuk melestarikan serta promosi budaya lokal Malang kedunia 

Internasional maupun nasional melalui wisatawan yang datang 

menginap dan menikmati elemen dan desain interior fasilitas 

hotel yang mengandung unsur budaya dan kekayaan alam daerah 

setempat serta sarana edukasi yang dikemas secara menarik sesuai 

dengan gaya hidup masyarakat saat ini.   

Dalam pembahasan ini, data diperoleh melewati 

wawancara lebih mendalam kepada pihak pengelola. Pengelola 
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Paddy City Resort mengatakan bahwa kami dari pihak Paddy City 

Resort setuju untuk pemasukan karakter, citra, image dan budaya 

Paddy City Resort pada interior Paddy City Resort .Asalkan juga 

desain pada Paddy City Resort masih tetap seperti konsep awal 

bangunan kami yaitu Tradisional Jawa. Berdasarkan wawancara 

ini, nantinya desain interior Paddy City Resort akan tetap 

mengusung konsep Tradisional jawa dan pada interiornya juga 

akan diberi sentuhan karakter, citra, image dan budaya Paddy 

City Resort tanpa mengurangi karakter tradisional jawa. 

Kegiatan wawancara dilakukan kepada pihak pengelola 

Paddy City Resort untuk mengetahui pandangan pengelola 

mengenai karakter, citra, image dan budaya yang dimiliki Paddy 

City Resort.Pengelola Paddy City Resort berpendapat karakter, 

citra, image dan budaya juga dapat dilihat dari kerajinannya. 

Beliau mengatakan bahwa Paddy City Resort memiliki 

lingkungan yang di tata menyerupai lingkungan alam pedesaan. 

Berdasarkan ini karakter atau bentuk-bentuk yang ada pada batik 

tulis sendang duwur akan dijadikan salah satu referensi 

pembentuk karakter, citra, image dan budaya Paddy City Resort 

pada interior Paddy City Resort. 
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BAB V 

KONSEP DESAIN 

 

5.1  Konsep Makro 

 

Konsep dasar suatu resort hotel pada umumnya adalah bagaimana kita 

dapat menghadirkan kenyamanan bagi para tamu, dengan mengedepankan 

fasilitas-fasilitas yang dibutuhkan tamu, pelayanan yang efisien, serta 

menciptakan loyalitas tamu terhadap resort hotel tersebut. 

Pada Paddy City Resort, konsep dasar tersebut dikembangkan dengan 

melihat potensi karakter dan budaya setempat. Malang merupakan kota 

berkembang yang berada di timur jawa timur dengan berbagai macam tempat 

pariwisata. Paddy City Resort sendiri memiliki potensi lingkungan yang dapat 

di eksplor untuk menunjang sarana pariwisata di malang.Hal tersebut 

merupakan hal-hal yang menarik untuk diangkat sebagai tema pada interior 

resort hotel tersebut. Potensi lingkungan resort itu sendiri dapat dikemas dan 

dijadikan aksentuasi dengan menyesuaikan tuntutan aktifitas masyarakt 

modern. Aktifitas masyarakat modern yang serba praktis, terus berkembang, 

dan mengutamakan efiiensi waktu menuntutfasilitas yang fungsional. Bentuk-

bentuk yang tercipta menjadi sederhana karena lebih mengutamakan fungsi 

namun tetap mengandung unsur karakter dan budaya. 

5.2  Konsep Mikro 

Konsep mikro Paddy City Resort mengacu pada konsp makro diatas yaitu 

mendesain interior Paddy City Resort.dengan konsep ekletik modern-jawa. 

Berikut ini gambaran secara umum konsep mikro resort hotel. 

5.2.1 Lantai 

Pada bagian lantai kebanyakan menggunakan material alam seperti 

bebatuan,kayu,serta bambu.pada bagian lantai juga sedikit banyak 

menggunakan karpet sebagai elemen tambahan yang ada pada bagian 

lantai.pada bagian lantai bisa di tata dengan zigzag atau pun di tata 

secara teratur untuk mendapatkan suasana yang berbeda pada setiap 
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zoningnya.peletakan furniture dan warna furniture color tone nya di 

sesuaikan dengan lantai dan tidak berbeda jauh dengan warna lantai 

nya untuk mendapatkan keserasian pada interiornya. 

 
Gambar 5.1   Lantai parquet 
Sumber : Data Pribadi 2015 

5.2.2 Dinding 

Pada bagian dinding selain menggunakan warna cerah seperti 

warna cat tembok serta warna warna yang mencolok seperti warna 

hijau,dan biru di ambil dari warna yang ada pada alam sekitar seperti 

warna air,daun.pada bagian dinding banyak menggunakan elemen 

berupa elemen batu untuk menunjukan texture.serta mungkin akan 

terdapat dinding yang memiliki material berupa material kayu.sebagian 

dinding menggunakan material yang kedap suara. pada bagian 

exteriornya menggunakan dinding yang dapat di buka dan di tutup 

serta memakai sistem pemecah cahaya agar cahaya yang masuk ke 

dalam dapat di atur sesuai dengan ke inginan penghuni.  

  
Gambar 5.2 Elemen Pada Dinding 

Sumber : www.google.com 

 

Pada dinding interior resort hotel menggunakan bentukan – 

bentukan ukiran serta terdapat backbad menggunakan material kayu 

naik keatas sampai ke plafon.  
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Gambar 5.3  Dinding Backbed  
Sumber : Data Pribadi 2015 

 

5.2.3 Plafon 

Pada bagian Plafon menggunaka plafon yang di exspose kerangka 

atasnya serta menambahkan beberapa elemen seperti bambu kecil atau 

kayu yang di tata sebagai plafon untuk memunculkan suasana 

tradisionalnya serta mungkin akan di tambah kan elemen seperti 

traditional jawa lainnya sebagai penamah elemen estetis yang ada pada 

bagian plafon. 

Serta juga menggunakan lampu yang di taruh di dalam ceiling untuk 

bagian kamar dari Paddy City Resort tersebut. 

 
Gambar 5.4 Elemen Pada Plafon 

Sumber : www.google.com 
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5.2.4 Furniture 

Untuk elemen furniture di gunakan furniture yang lebih ke 

gabungan antara traditional dan modern dengan menggunakan material 

seperti besi kemungkinan furniture akan di buat sangat simple namun 

tetap mengandung unsur traditional.konsep pada warna furniture akan 

mengikuti dari konsep lantai yang ada.  

 
Gambar 5.5 Furniture 

Sumber : www.google.com 

5.2.5 Elemen Estetis 

Elemen estetis akan di tampilkan sebagai elemen visual yang 

mungkin akan terletak sebagai furniture atau sebagai elemen 

pencahayaan.elemen estetis bisa berupa penggabungan dari dua 

meterial yang bagus seperti kayu dan batu.elemen estetis berupa 

pahatan batu yang random mungkin bentukan batu kali yang akan di 

jadikan sebagai basin. 

 

Gambar 5.6 Elemen Estetis  
Sumber : Data Pribadi 2015 
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5.2.6 Pencahayaan 

Terdapat dua pencahayaan yang digunakan pada interior resort hotel 

yaitu pencahayaan alami dan buatan. Pada pagi dan siang hari, resort hotel 

memanfaatkan pencahayaan alami untuk menerangi ruangan dengan 

adanya bukaan pada dinding ruangan. Namun disayangkan tidak semua 

ruangan dapat terjangkau oleh cahaya alami tersebut. Perlu adanya bukaan 

pada titik ruangan yang belum terjangkau oleh cahaya tersebut, sehingga 

dapat memaksimalkan pencahayaan alami dan mengurangi emisi listrik 

yang dipakai untuk pencahayaan buatan. 

Pada saat proses desain, interior hotel akan mengkombinasikan 

antara cahaya alami dengan cahaya. Memaksimalkan pencahayaan alami 

dan meminimalisir pencahayaan buatan. Adapun pencahayaan buatan akan 

disesuaikan dengan tingkat keperluannya dan sesuai dengan konsep resort 

hotel.  

 Analisa pencahayaan yang digunakan sesuai dengan fungsinya : 

� Sebagai pencahayaan keseluruhan ruang (general lighting).  

� Sebagai pencahayaan objek yang menjadi point of interest.  

� Sebagai pencahayaan aktivitas khusus.  

� Sebagai pencahayaan pembentuk suasana ruang 

 

5.2.7 Penghawaan 

Terdapat dua penghawaan pada interior resort hotel yaitu 

penghawaan alami dan buatan. Dengan adanya bukaan yang cukup 

penghawaan pada resort hotel akan baik. Jangan terlalu kecil dan 

jangan terlalu besar. Hal ini dikarena secara letak geografis hotel beda 

didekat pantai laut lepas, dimana terdapat sumber angin yang sangat 

besar. 

Analisa penghawaan untuk desain interior resort hotel ini didesain 

dengan menggunakan penghawaan buatan berupa AC dan 

memaksimalkan penghawaan  alami dikarenakan letak hotel yang 
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strategis dengan sumber angin. Diharapkan pengunjung merasa 

nyaman berada di dalam ruang resort hotel. 

 
Gambar 5.7 AC Split dan AC Heater 

Sumber : www.google.com 

5.2.8 Security / Safety 

Sistem Pengamanan pada hotel menggunakan kamera CCTV yang 

dipasang pada beberapa area yang strategis dan memiliki tingkat 

pengawasan yang cukup tinggi. Pemasangan CCTV akan terhubung 

dengan monitor dan di awasi oleh pengawas. Untuk pemasangan 

CCTV pada interior ruang, digunakan CCTV dengan tingkat zoom 

yang tinggi dan CCTV dapat berotasi kesegalah arah. Sedangkan 

untuk outdor ruangan menggunakan CCTV dengan spesifikasi untuk 

outdor. 

 
Gambar 5.8  CCTV 

Sumber : www.google.com 

Untuk safety terhadap kebakaran, didalam ruangan diperlukan 

smoke detector sebagai mesin pendeteksi kebakaran dan sprinkler 

sebagai saluran penyemprot air pada saat ada kebakaran. Smoke 

detector dan sprinkler dipasang ke beberapa area yang sangat 
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membutuhkan tingkat keselamatan yang tinggi, contohnya pada hotel 

adalah lobby, guest room, kitchen, dll. 

  
Gambar 5.9 Smoke detector dan Splinkler 

Sumber : www.google.com 

 

5.2.9 Sound System 

Ceiling Speaker dan Wall Speaker adalah jenis speaker yang 

banyak di pergunakan di dalam Gedung untuk Peralatan Tata Suara / 

Sound System untuk kebutuhan Panggilan Pengumuman, Panggilan 

Darurat dan Musik. 

  

Gambar 5.10  Ceiling Speaker 
Sumber : www.google.com 

 

5.3 Analisa Hubungan Ruang dan Sirkulasi 

Dari hasil observasi secara keseluruan bangunan memiliki 

desain tradisional jawa, tetapi disayangkan dalam eksplorasi desain 

interior tiap ruang kurang terlihat tradisional jawa. Salah satu 

contohnya area kamar villa. Karakter dan image budaya Paddy City 

Resort kurang terlihat didalam ruang tersebut. 

Zoning ruang dan sirkulasi ruang dalam hotel ini cukup baik, 

tetapi perlu adanya pengelompokan area ruangan yang disering  
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digunakan. Jarak antar furniture juga perlu dipertimbangkan untuk 

keleluasaan pengguna saat beraktivitas didalam ruangan.  

Pada saat proses desain, penulis akan mendesain bentukan 

ruangan sesuai minat atau karakter yang disukai pengunjung. Dengan 

mempertimbangkan ini diharapkan pengunjung akan betah didalam 

ruangan. Dari hasil kuisioner yang telah disebar, pengunjung lebih 

menyukai bentukan yang geometris dan asimetris. Data tersebut akan 

menjadi landasan poses mendesain tiap ruang yang ada pada interior 

Paddy City Resort. 

 

5.3.1 Matrik Hubungan Ruang dan Buble diagram 

 
Diagram 5.1 Hubungan Ruang Dan Buble Diagram 

Sumber : Data Pribadi 2015 
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Diagram 5.2 Hubungan Ruang Dan Buble Diagram 
Sumber : Data Pribadi 2015 

 

5.4 Rangkuman Hasil Analisa 

 
Diagram 5.1 Hasil Analisa 

Sumber : Data Pribadi 2015 
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5.5 Analisa Alternatif Desain 

5.5.1 Alternatif Desain 1 

  
Gambar 5.11 Denah lantai 1 dan 2 area Villa  Alternatif 1 

Sumber : Data Pribadi 2015 

1. SPA area 

terletak pada bagian depan.pada bagian depan terdapat area 
resepsionis dan masuk kedalam terdapat ruangan SPA 

2.Kamar standard 

terletak pada lantai 1 dan juga lantai dua memiliki kamar mandi di 
dalam serta terdapat fasilitas yang lainnya. 

3.superior room memiliki area lebih besar dari pada kamar standard 

4.Dapur 

area yang digunakan untuk keperluan memasak dan terdapat area 
untuk beristirahan untuk para karyawan 

5. Meeting area 

digunakan untuk tempat berkumpul keluarga atau sebaga area 
berkumpul apat para busnismen 

6. Ruang Karaoke 

digunakan untuk area bersantai dan menyanyi di gunakan oleh para 
penghuni. 

7.Café dan Bar 

digunakan untuk penghuni bersantai berkumpul dan makan 
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5.5.2 Alternatif Desain 2 

  
Gambar 5.12  Denah lantai 1 dan 2 area Villa  Alternatif 2 

Sumber : Data Pribadi 2015 

1. SPA area 

memiliki 2 ruangan Spa yang di gunakan oleh penghuni untuk 
memanjakan tubuhnya 

2.Kamar standard 

terletak pada lantai 1 dan juga lantai dua memiliki kamar mandi di 
dalam serta terdapat fasilitas yang lainnya. 

3.superior room  

memiliki area lebih besar dari pada kamar standard 

4.Dapur 

area yang digunakan untuk keperluan memasak di gunakan sebagai 
sarana edutainmen memasak dan bisa memetik sendiri  

5. Meeting area 

 digunakan untuk tempat berkumpul keluarga atau sebaga area 
berkumpul apat para busnismen 

6. Ruang Karaoke 

digunakan untuk area bersantai dan menyanyi di gunakan oleh para 
penghuni. 

7.Café dan Bar 

digunakan untuk bisa di gunakan sebagai sarana outbond pada 
bagian lantai 2nya 
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5.5.3 Alternatif Desain 3 

 
Gambar 5.13  Denah lantai 1 dan 2 area Villa  Alternatif 3 

Sumber : Data Pribadi 2015 

 

1. SPA area 

memiliki 2 ruangan Spa yang di gunakan oleh penghuni untuk 

memanjakan tubuhnya 

dan terdapat area simpan untuk alat Spa dan tempat untuk karyawan 

2.Kamar standard 

terletak pada lantai 1 dan juga lantai dua memiliki kamar mandi di 

dalam serta terdapat fasilitas yang lainnya. 

3.superior room  

memiliki area lebih besar dari pada kamar standard dan terdapan area 

balkon untuk duduk pada bagian luar kamar 

4.Dapur 

area yang digunakan untuk keperluan memasak di gunakan sebagai 

sarana edutainmen memasak dan bisa memetik sendiri  

5. Meeting area 

digunakan untuk tempat berkumpul keluarga atau sebaga area 

berkumpul apat para busnismen 

6. Ruang Karaoke 

selain bisa bersantai bernyanyi juga bisa bersantai dengan menikmati 

makanan yang di buatnya. 

7.Café dan Bar 
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digunakan untuk bisa di gunakan sebagai sarana outbond pada bagian 

lantai 2nya 

 

5.5.4 Weighted Objective Method 

 
Tabel 5.1 Tabel Weighted Method 

Sumber : Data Pribadi 2015 
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BAB VI 

DESAIN AKHIR 

 

6.1 Desain Keseluruhan 

6.1.1 Villa Lantai 2 

 
Gambar 6.1 Denah Villa lantai 2 

Sumber : Data Pribadi 2015 

Pada Area ini terdapat area kamar,area bar dan resto yang akan di 

desain pada area bar dan resto desainer membuat interiornya menjadi 

terbuka dan lebih kearah modern-jawa tapi natural dikarenakan 

elemen alam di tambah kan pada area tersebut.serta pada lantai 2 ini 

terdapat area outbond yang di letakkan flyingfox sebagai sarana 

edukasi serta ruangan untuk tempat belajar bagi pengunjung. 
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6.1.2 Bar and Resto 

Area Terpilih yang di desain adalah area bar dan resto. 

 
 

  
Gambar 6.2 Bar and Resto Area 

Sumber : Data Pribadi 2015 
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Gambar 6.3 Prespektif Bar and Resto Area 

Sumber : Data Pribadi 2015 

 

 
Gambar 6.4 Prespektif Bar and Resto Area 

Sumber : Data Pribadi 2015 

6.1.3 Area Bedroom 

Pada Area Bedroom ini memiliki ruangan Rice Field View 

yang memiliku ruang santai pada bagian luar dengan view sawah 

yang bagus serta terdapat area Standart Bedroom yang meliliki 
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fasilitas yang tidak kalah bagus dengan Rice Field View.

 

 
Gambar 6.5 Area Bedroom 

Sumber : Data Pribadi 2015 

  

Gambar 6.6 Prespektif Area Bedroom 

Sumber : Data Pribadi 2015 
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Gambar 6.7 Prespektif Area Bedroom 

Sumber : Data Pribadi 2015 

  

 
Gambar 6.8 Prespektif Area Bedroom 

Sumber : Data Pribadi 2015 
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6.1.4 Area SPA dan Bedroom Lantai 1 

Pada lantai satu area villa ini terdapat area SPA yang di gunakan 

oleh pengunjung ketika mereka ingin memanjakan diri pengunjung 

di area SPA tersebut. 

 

  

Gambar 6.9 Denah Area Spa da Bedroom 

Sumber : Data Pribadi 2015 
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Gambar 6.10 Prespektif Area Spa da Bedroom 

Sumber : Data Pribadi 2015 

 

Gambar 6.10 Prespektif Area Spa da Bedroom 

Sumber : Data Pribadi 2015 
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BAB VII 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

6.1 Kesimpulan 

Konsep yang dapat diambil dari seluruh pembahasan adalah sebagai 

berikut : 

6.2.1 Konsep secara umum yang digunakan pada desain Paddy City Resort 

adalah mencoba menghadirkan karakter dan budaya setempat yaitu 

karakter dan budaya lingkungan Paddy City Resort. 

6.2.2 Untuk mendesain sebuah interior khususnya yang berlanggam 

eklektik modern-jawa dengan aksentuasi karakter dan budaya, 

dibutuhkan studi dan riset mengenai langgam eklektik modern-jawa 

dan budaya tersebut, serta studi mengenai metode yang  dapat 

dilakukan untuk menggabungkan kedua hal tersebut. 

6.2.3 Unsur karakter dan budaya  yang diaplikasikan kedalam desain 

interior resort hotel dapat melestarikan budaya, memperkenalkan 

budaya tersebut kepada para wisatawan baik lokal maupun 

mancanegara, juga dapat mengembangkan sector pariwisata dalam 

meningkatkan mutu dan kualitas serta secara edukasi. 

 

6.3 Saran 

1. Dalam mendesain interior hotel, perlu diperhatikan mengenai 

kenyamanan penghuni dan berapa jumlah penghuni yang sekiranya 

akan menginap pada resort hotel tersebut. 

2. Menyediakan fasilitas-fasilitas pendukung untuk menambah 

kenyamanan bagi pengunjung resort hotel tersebut. 
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