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ABSTRAKSI 
 

 Sejalan dengan banyaknya mahasiswa MMT-ITS yang berasal dari luar kota dan menempuh 

bidang pendidikan S2 di kampus MMT-ITS, dalam jangka panjang ke depan kampus MMT-ITS akan 

mengalami kendala dengan semakin banyaknya mahasiswa yang sedang menempuh perkuliahan di 

MMT-ITS, dan akan menimbulkan banyaknya suatu acara - acara yang akan muncul, seperti : Dies 

natalis, seminar, dan lain lain., untuk itu kampus MMT-ITS membutuhkan suatu guesthouse sebagai 

fasilitas penunjang yang representative dan mampu memfasilitasi kebutuhan tamu yang mengikuti acara- 

acara di kampus MMT-ITS maupun sebagai tempat transit, beristirahat, melepas lelah ,dan lain lain.  

Metode Desain yang digunakan meliputi pengumpulan data yang dilaksanakan secara langsung 

maupun tidak langsung. Wawancara dan pengamatan langsung ke lapangan untuk mengetahui apa yang 

dibutuhkan. Sedangkan studi pustaka, buku literatur, dan media internet mengenai rancangan desain 

interior guesthouse MMT-ITS Surabaya. Merupakan cara untuk mendapatakan data pendukung, standar 

perancangan, perkembangan desain dan referensi tentang objek yang diperlukan. Data yang sudah didapat 

akan dilaksanakan dengan analisa deskriptif. 

Hasil yang didapatkan dari desain interior ini adalah, rancangan desain interior guesthouse MMT-ITS 

Surabaya dengan  menerapkan konsep Eco-Friendly dengan tema modern sebagai sarana atau tempat 

tinggal sementara yang cocok dan nyaman bagi mahasiswa maupun masyarakat umum. 
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ABSTRACT 

 
 Along with the many students MMT-ITS coming from outside the city and take in 

college education S2 MMT-ITS, in the long-term future. Campus MMT-ITS will be constrained 

by the increasing number of students who are taking classes in MMT-ITS, and will give rise to a 

number of events - events that would arise, such as: Seminars, and others., to the campus MMT-

ITS requires a guesthouse as a representative and support facilities that are able to facilitate the 

needs of guests who follow events in MMT-ITS and the campus as a place of transit, relax, 

unwind, and others.  

Design methods used include data collection is held directly or indirectly. Interviews and 

observations directly into the field to find out what is needed. While the literature study, 

literature books, and the internet media design to know interior design of guesthouse MMT-ITS. 

Is a way to get his supporting data, design standards, design and development of object 

references required. The data that have been obtained will be carried out by descriptive analysis. 

The result of this is interior design, how to design a guesthouse MMT-ITS by applying the 

concept of Eco-Friendly with a modern theme as a means or place of residence suitable and 

convenient for students and the general public. 

 

Keywords: MMT-ITS, Surabaya, Student, Guesthouse, Eco-friendly, Modern 



9 
 

BAB 2 

STUDI PUSTAKA 

 

 

2.1. Kajian Umum Tentang Penginapan 

  Penginapan atau akomodasi saat berpergian atau liburan adalah jenis tempat 

tinggal dalam perjalanan dimana orang yang harus tinggal jauh dari rumah lebih dari 

satu hari keperluan tempat untuk tidur, istirahat, keselamatan, tempat berteduh dari 

suhu dingin atau hujan, penyimpanan barang, serta akses ke fungsi umum pada rumah 

tangga.  

  Penginapan dapat dilakukan di tempat seperti : hotel, resort, apartemen, 

hostel, rumah pribadi (komersial, yaitu sebuah tempat tamu untuk tidur yang 

mendapatkan sarapan pagi atau rumah sewa tempat liburan, yang non-komersial 

dengan keanggotaan layanan keramahan atau tamu di rumah teman), dalam sebuah 

tenda saat berkemah (sering di perkemahan) dengan termasuk masalah sampah. 

  

 2.1.1. Jenis - jenis penginapan yang ada di Indonesia 

  Berikut jenis - jenis penginapan yang ada di Indonesia : 

 Hotel : Kata hotel digunakan sejak abad 18 di London, Inggris. Saat 

itu yang disebut hotel adalah garni, sebuah rumah besar yang 

dilengkapi dengan sarana tempat menginap/tinggal untuk penyewaan 

secara harian, mingguan, atau bulanan. Kata Hotel sendiri merupakan 

perkembangan  dari bahasa Perancis, hostel, berasal dari kata Latin : 

Hospes, dan mulai diperkenalkan kepada masyarakat umum pada 

tahun 1797. 

Ada beberapa definisi yang menyebutkan hotel, yaitu : 

a). Hotel adalah suatu jenis akomodasi yang menyediakan sebagian 

atau seluruh bangunan untuk menyediakan jasa pelayanan/penginapan, 

makan minum, serta jasa lainya bagi umum yang dikelola secara 

komersial ( SK. Menparpostel No. Km. 34 / NK 103 / MPPT. 87 ) 

 

http://id.wikipedia.org/wiki/Akomodasi
http://id.wikipedia.org/wiki/Hotel
http://id.wikipedia.org/wiki/Resor
http://id.wikipedia.org/wiki/Apartemen
http://id.wikipedia.org/wiki/Rumah
http://id.wikipedia.org/wiki/Tamu
http://id.wikipedia.org/wiki/Teman
http://id.wikipedia.org/wiki/Kemah
http://id.wikipedia.org/wiki/Sampah
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b). Hotel adalah suatu bentuk akomodasi yang dikelola secara 

komersial, disediakan bagi setiap orang untuk memperoleh pelayanan 

dan penginapan berikut makan dan minuman (SK. Menteri 

Perhubungan/No.Pm.10/Pw.301/Phb.77). 

c). Hotel adalah perusahaan yang menyediakan jasa dalam bentuk 

akomodasi serta menyediakan hidangan dan fasilitas lainya di dalam 

hotel untuk umum yang memenuhi syarat comfort dan bertujuan 

komersial dalam jasa tersebut ( SK. Menteri Perhubungan No. 241 / II / 

1970). 

d). Hotel adalah jenis akomodasi yang dikelola secara komersial dan 

professional disediakan bagi setiap orang untuk mendapatkan 

pelayanan penginapan, makan dan minum serta pelayanan lainya. 

 Motel : Motel berasal dari kata singkatan bahasa Inggris, motorists' 

hotel adalah semacam hotel yang dikelola untuk melayani pelanggan 

transit. Maknanya kira-kira, "tempat penampungan buat pendatang" 

atau bisa juga "bangunan penyedia pondokan dan makanan untuk 

umum". Dalam konsep motel, tamu yang menginap adalah pejalan 

dengan kendaraan pribadi yang perlu bermalam. Motel selalu 

menyediakan tempat parkir/garasi dan hampir selalu terletak di pinggir 

kota, atau bahkan di luar kota. 

 Losmen : Berasal dari kata Lodgement adalah suatu usaha 

komersial yang menggunakan seluruh atau sebagian dari bangunan 

yang khusus disediakan bagi setiap orang yang memperoleh pelayanan 

penginapan. Lambang dari suatu losmen adalah bunga melati. 

Tingkatan suatu losmen dapat dibedakan atas losmen melati 1,2,3 

semakin banyak melatinya berarti failitas semakin baik. 

 

 Apartemen : Apartemen adalah kamar atau beberapa kamar atau 

ruangan yang diperuntukkan sebagai tempat tinggal, terdapat di 

dalamnya suatu bangunan yang biasanya mempunyai kamar atau 

mempunyai kamar atau ruangan lain semacam itu, apartemen juga 

http://id.wikipedia.org/wiki/Bahasa_Inggris
http://id.wikipedia.org/wiki/Hotel
http://id.wikipedia.org/wiki/Parkir
http://id.wikipedia.org/wiki/Garasi
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suatu bangunan yang terdiri dari beberapa unit hunian atau rumah 

tinggal dibangun secara bersusun yang dilengkapi dengan fasilitas 

penunjang. 

 Asrama : Asrama adalah suatu tempat penginapan yang 

ditujukan untuk anggota atau suatu kelompok, umumnya murid - murid 

sekolah dan kuliah. Asrama biasanya merupakan sebuah bangunan 

dengan kamar - kamar yang dapat ditempati oleh beberapa penghuni di 

setiap kamarnya. Para penghuninyamenginap di asrama untuk jangka 

waktu yang lebih lama daripada di hotel, maupun losmen. alasan untuk 

memilih menghuni sebuah asrama bisa berupa tempat tinggal asal sang 

penghuni yang terlalu jauh, maupun untuk biayanya yang terbilang 

jauh lebih murah dibandingkan tempat penginapan lain, misalnya 

apartemen. 

 Villa  : Vila merupakan tempat tinggal sekaligus liburan, 

biasanya terletak di luar daerah yang berhawa sejuk seperti di 

pinggiran kota, pegunungan, pantai,dsb. Contoh Vila di Indonesia ialah 

Vila Kota Bunga, Vila Green Apple, Vila Bukit Cipendawa, 

Vila Gunung Hijau, Vila Puncak Danau dan Vila Puncak Resor di 

daerah Puncak Bogor. Karena harganya yang relatif mahal, biasanya 

hanya orang pengusaha dan ekskutif mapan yang membeli vila tersebut 

untuk rekreasi keluarga bersama saudara-saudara serta banyak 

dijadikan sebagai rumah kedua disaat ingin beristirahat dari hiruk 

pikuk kota. Vila juga banyak yang disewakan bagi yang ingin 

beristirahat tetapi tak memiliki vila pribadi. Vila yang banyak diminati 

adalah yang mempunyai sistem keamanan dengan penjagaan gerbang 

atau sistem cluster sehingga privasi dan keamanan pemilik vila 

terjamin serta dapat menikmati pemandangan dan hawa yang sejuk 

dengan nyaman . 

 Guesthouse : guesthouse adalah sejenis penginapan. Di beberapa 

belahan dunia guesthouse ini mirip dengan hostel dengan fasilitas 

sarapan, atau sebagai tempat penginapan sementara seperti misalnya 

http://id.wikipedia.org/wiki/Liburan
http://id.wikipedia.org/wiki/Kota
http://id.wikipedia.org/wiki/Pegunungan
http://id.wikipedia.org/wiki/Pantai
http://id.wikipedia.org/wiki/Indonesia
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Kota_Bunga&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Green_Apple&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Bukit_Cipendawa&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Gunung_Hijau&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Puncak_Danau&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Puncak_Resor&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Bogor
http://id.wikipedia.org/wiki/Rekreasi
http://id.wikipedia.org/wiki/Keluarga
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Karibia. Guesthouse adalah jenis penginapan dengan rate murah. 

Pengertian lainnya, Guesthouse adalah rumah pribadi yang telah 

dikonversi untuk penggunaan eksklusif akomodasi tamu. Pemiliknya 

biasanya hidup di daerah yang sama sekali terpisah tidak seperti home 

stay, dan Guesthouse dapat berfungsi sebagai bentuk usaha 

penginapan. Di beberapa daerah di dunia, Guesthouse juga biasanya 

sebagai akomodasi yang tersedia bagi pengunjung yang tidak memiliki 

kerabat lokal untuk tinggal bersama. 

 

2.1.2. Klasifikasi Penginapan 

  Meskipun kegiatan utama yang diwadahi sama, beberapa penginapan memiliki 

keunikan rancangan yang berbeda-beda, baik dari sisi kelengkapan ruang, 

kelengkapan layanan, penampilan bangunan, maupun suasana dalam bangunan yang 

dirancang. Hal ini secara spesifik ditimbulkan dari analisa pengguna-pengguna 

spesifik ataupun aktivitas-aktivitas spesifik yang diwadahi dalam setiap penginapan. 

Proses perencanaan setiap penginapan perlu memperhatikan berbagai komponen 

terkait, yang berbeda-beda sesuai dengan jenis hotel yang direncanakan. Oleh karena 

itu, pemahaman pada beberapa klasifikasi penginapan perlu dilakukan, yang dapat 

ditinjau dari berbagai sudut pandang, yaitu ditinjau dari tujuan kedatangan tamu, lama 

tamu menginap, jumlah kamar dan lokasi.  

Berikut klasifikasi penginapan menurut beberapa aspek: 

1. Jenis Menginap menurut tujuan kedatangan tamu : 

 Bussines hotel :Merupakan hotel yang dirancang untuk 

mengakomodasi tamu yang bertujuan bisnis dan studi. 

 Pleasure hotel : Merupakan penginapan yang sebagian besar 

fasilitasnya ditujukan untuk tamu yang bertujuan berekreasi 

 Country hotel : Merupakan penginapan bagi tamu antar negara 

 Sport hotel : Merupakan penginapan yang fasilitasnya 

ditujukan terutama untuk melayani tamu yang bertujuan untuk 

berolah raga. 
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2. Jenis penginapan menurut lamanya tamu menginap : 

 Transit hotel : yaitu penginapan dengan waktu yang tidak 

lama (harian) 

 Semi-residental hotel : Yaitu penginapan dengan rata-

rata waktu menginap konsumen cukup lama (mingguan). 

 Residental hotel : Merupakan penginapan dengan 

waktu kunjungan tamu yang tergolong lama (bulanan). 

3. Jenis penginapan dengan jumlah kamar : 

 Small hotel  : Yaitu penginapan dengan jumlah 

kamar yang kecil (Maksimal 25 kamar) 

 Medium hotel : Yaitu penginapan dengan jumlah 

kamar yang sedang (sekitar 29 - 299 kamar) 

 Large hotel  : Yaitu penginapan dengan jumlah 

kamar yang besar (minimum 300 kamar) 

   

 

2.1.3. Ruangan pada bangunan penginapan 

 Menurut Time Saver Standard, ruang-ruang dalam penginapan dibagi menjadi 

 dua  kelompok, yaitu bagian depan (front of the house) dan bagian belakang (back  of 

 the house), yang pengaturan fungsinya adalah sebagai berikut: 

1. Front of the house, berisi ruang-ruang sebagai berikut : 

 Ruang registrasi tamu. 

Penempatan ruang registrasi harus terlihat dan berada di area 

lobby. Tidak ada aturan yang pasti tentang panjang meja 

registrasi ini. Dalam area tersebut juga dipasang alat pengontrol 

yang bekerja secara elektrik untuk mrmbantu tamu yang akan 

check in dan check out. 

 Servis penyimpanan kunci. 

Pada penginapan mewah, area penyimpanan kunci kamar dan 

area penerima ditempatkan terpisah. 
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 Ruang Administrasi. 

Perletakan ruang administrasi harus berhubungan langsung 

dengan lobby. Untuk penginapan mewah, terdapat ruang 

manajer administrasi beserta ruang asistennya dan juga ruang 

manajer. Untuk penginapan yang lebih modern, terdapat ruang 

untuk menyediakan makanan bagi manajer dan asistennya. 

 Lobby. 

Lobby adalah ruangan yang cukup luas yang terletak dekat 

penerimaan tamu di front office. Ruang tempat duduk-duduk 

hotel biasanya berada di lobby, yang merupakan semacam 

ruang tunggu. Selain itu, ruangan ini dilengkapi tempat duduk-

duduk terpisah yang disediakan bagi tamu untuk beristirahat 

sambil membaca atau menonton televisi, dan lain-lain.  

Kebutuhan ruang lobby berbeda-beda pada setiap penginapan, 

tergantung jenis hotel tersebut. 

 Guest room. 

Guest room yang paling umum terdapat dalam suatu 

penginapan adalah twin bed room, single bed room dan suite 

room.  

Sebagai aspek fasilitas komersial, kenyamanan merupakan 

aspek penting yang sangat berkaitan dengan tinggi rendahnya 

angka kunjungan pada penginapan tersebut. Salah satu realisasi 

kenyamanan pada penginapan dapat diklasifikasikan 

berdasarkan fasilitas yang disediakan pada setiap kamarnya. 

Klasifikasi kelas kamar pada sebuah penginapan adalah sebagai 

berikut: 

 Standard room : 

Adalah jenis kamar yang harganya paling murah di 

suati penginapan karena fasilitas yang tersedia di dalam 

kamar tersebut berlaku umum di semua penginapan. 

Perlengkapan standar dalam suatu penginapan biasanya 

adalah sebagai berikut: 
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 Kamar tidur dilengkapi dengan fasilitas: tempat 

tidur yang digunakan di penginapan pada 

umumnya memakai spring bed supaya lebih 

kuat, lembut dan tidak perlu dijemur.  

 Meja malam yaitu meja yang diletakkan di atas 

satu sisi tempat tidur. Umumnya bentuk meja itu 

kecil dan biasanya dimanfaatkan sebagai sentral 

tempat pemasangan tombol-tombol seperti 

lampu, AC, TV, dan radio.  

 Meja lampu malam yaitu meja yang diletakkan 

di sisi salah satu tempat tidur sebagai tempat 

untuk menaruh lampu tidur.  

 Telepon, letaknya di atas meja malam  

 Almari pakaian umumnya terbagi dua bagian, 

yaitu untuk menggantungkan pakaian dan untuk 

menaruh barang-barang. Almari tersebtu 

berdekatan dengan kamar mandi, di depa dan 

atau berseberangan dengan kamar mandi.  

 Rak barang yaitu untuk menaruh koper. 

Biasanya terbuat dari kayu yang dilapisi dengan 

bahan, di depan dan atau kayu yang dilapisi 

dengan bahan yang tahan gesekan untuk 

menghindari kemungkinan goresan dari koper.  

 Meja tulis yang dibuat dengan bentuk praktis 

karena meja ini juga berfungsi sebagai meja rias. 

Oleh karena itu di dekat meja tersebut 

disediakan cermin yang menempel di dinding 

atau meja.  

 Lain-lain seperti: kursi untuk meja hias, kursi 

minum, meja kursi serambi, cermin tembok, 

keranjang sampah, serta gorden tipis dan tebal 

(untuk malam hari).  
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Pada standard room terdapat kamar mandi dengan 

kelengkapan sebagai berikut: bak mandi, shower, keran 

air panas dan dingin, saluran bak mandi dan tutupnya, 

rak handuk mandi, tempat tisu, pegangan pengaman, 

tirai mandi, toilet bowl, tangki air, meja wastafel, 

pembuka tutup botol, gantungan pakaian dan tempat 

sampah. 

 Deluxe room. 

Adalah jenis kamar dengan fasilitas yang lebih baik dari 

kamar standard, misalnya dengan ukuran kamar yang 

lebih besar dan tambahan fasilitas lain seperti televisi, 

lemari es, dan lain-lain. 

 Suite. 

Adalah jenis kamar yang paling mahal dalam satu 

penginapan kamar ini merupakan kebanggaan dari suatu 

penginapan yang dapat memberikan ciri khas dan 

biasanya digunakan sebagai alat promosi. Fasilitas 

kamar ini lebih lengkap dibandingkan dengan deluxe 

room, misalnya meja kursi baca, sofa untuk bersantai, 

meja kursi tamu, kamar mandi yang lebih besar dan 

lebih mewah, serta ukuran kamar yang lebih luas. 

 Kamar mandi guestroom. 

Guest room perlu dilengkapi dengan kamar mandi yang 

kelengkapannya berbeda-beda sesuai dengan tingkat 

kemewahan guest room tersebut. Kamar mandi yang digunakan 

di antaranya adalah: 

 Kamar mandi tamu yang memiliki tab-shower, water 

closet, dan wastafel sehingga luasan minimal adalah 

1,45mx2,50 m.  

 Kamar mandi yang memiliki wastafel, bathtub, dan 

kloset sehingga luasan minimal adalah 1,55mx2,50m.  
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 Kamar mandi yang memiliki bathtub, wastafel, kloset 

dan tab-shower sehingga luasan minimal adalah 

2,76mx2,15m. 

Kamar mandi juga perlu dilengkapi dengan kotak obat di luar 

kamar mandi, perletakan handuk yang strategis dan mudah 

dicapai, serta dengan material dinding dan lantai antilicin. 

 Fasilitas Restoran. 

Restoran pada penginapan harus memperhatikan kenyamanan 

termasuk coffee shop, yang dapat dipenuhi dengan pelayanan 

yang cepat dan variasi menu. Tamu-tamu yang ingin makan di 

restoran dan bar yang ada di penginapan dapat memesan di 

tempat yang disediakan oleh penginapan. Ada beberapa 

penginapan yang menyediakan klab-klab malam di mana para 

tamu dapat menikmati music dan berdansa sambil menikmati 

hidangan makanan dan minuman yang dipesan. 

 

2. Back of the house biasanya diisi berbagai fasilitas sebagai berikut: 

 Fasilitas Laundry. 

Luasan ruang laundry tergantung dari aktivitas yang ada di 

dalamnya. Untuk penginapan mewah, laundry berukuran cukup 

luas dan berfungsi sebagai tempat mencuci, mengeringkan, 

setrika, dan mesin press yang digunakan untuk melayani tamu 

dan juga karyawan. 

 House Keeping Department. 

Ruang ini mempunyai berbagai fungsi yang meliputi ruang 

kepala department dan ruang asisten. Selain itu, juga dibuat 

gudang untuk menyimpan peralatan yang digunakan oleh 

housekeeper dan tempat khusus yang digunakan oleh 

housekeeper dan tempat khusu untuk menjahit kain seprei, 

sarung bantal dan gorden yang dipersiapkan untuk pelayanan 

kamar tamu hotel. 

 



  

 

18 
 

 Servis Makanan dan Minuman 

Aktivitas ini tidak terlalu membutuhkan ruang yang luas karena 

makanan dan sayuran tersebut selalu berjalan dan tidak 

bertahan lama di tempat tersebut. Setelah selesai diperiksa, 

ditimbang dan disahkan, bahan pangan akan dikirim ke gudang 

yang kering atau basah sesuai kebutuhan, atau dimasukkan ke 

dalam pendingin untuk diawetkan. Khusus makanan kaleng, 

botol, atau makanan instan lainnya yang tidak membutuhkan 

lemari pendingin, akan dipindahkan ke gudan yang kering. 

Sayuran akan langsung dibawa ke tempat memasak. Pada 

bagian ini lemari es sangat diperlukan. Board untuk memotong 

sayuran juga harus sesuai dengan ketinggian manusia sehingga 

memudahkan pekerjaan memasak. Untuk minumanseperti susu, 

penyimpanan dilakukan di dalam lemari es khusus yang 

terpisah dari sayuran, ikan, dan daging.  

Apabila terdapat perbedaan ketinggian lantai pada bagian ini, 

diperlukan ramp yang akan memudahkan pembersihan dengan 

air dan memudahkan pergerakan bahan makanan dengan kereta 

dorong atau meja dorong. 

 Ruang Mekanikal. 

Ruang ini berisi peralatan untuk heating dan cooling yang 

berupa tanki dan pompa untuk menjaga sistem operasi 

mekanikal secara keseluruhan . 

 

 Selain pengorganisasian ruang, ukuran-ukuran standar masing-masing ruang 

juga perlu diperhatikan untuk mencapai keberhasilan fungsi bangunan. Penggunaan 

standar ini juga merupakan upaya untuk mencapai kenyamanan pengguna, khusunya 

yang terkait dengan ruang gerak pada setiap ruang. Untuk menambah kenyamanan 

dan meningkatkan daya tarik kunjungan pada sebuah penginapan, disediakan pula 

beberapa fasilitas public yang dapat difungsikan bagi kegiatan insidentil, sementara 

beberapa dapat pula disewa oleh umum, seperti: 
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 Lobby. 

Lobby adalah tempat penerima pengunjung untuk mendapatkan 

informasi, menyelesaikan masalah administrasi dan keuangan 

yang bertalian dengan penyewaan kamar.  

Ruang-ruang yang termasuk dalam lobby: 

 Entrance hall  

Ruang penerima utama yang menghubungkan ruang 

luar atau main entrance denga ruang-ruang dalam hotel. 

Bersifat terbuka denga besaran ruang yang cukup luas.  

 Front desk / Reception desk 

Terdiri atas ruang-ruang personil front desk yang 

berfungsi untuk memproses dan mengelola 

administrative pengunjung. 

 Sirkulasi 

Merupakan hal penting dalam publik area yang 

berfungsi sebagai sarana untuk menghubungkan fungsi-

fungsi di dalamnya untuk kegunaan pengunjung. 

 Seating Area 

Menyediakan wadah bagi tamu untuk beristirahat atau 

sekedar berbincang-bincang. Sarana ini sangat berguna 

untuk terjadinya kontak sosial di antara pengunjung. 

 Retail Area 

Berfungsi untuk menyediakan kebutuhan pengunjung 

sehari-hari 

 Support Function 

Sebagai sarana penunjang untuk tamu yang berada si 

publik area, antara lain seperti toilet, telepon umum, 

mesin ATM, dan lain-lain. 
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 Conference Room. 

Ruangan-ruangan yang ada pada suatu penginapan yang 

digunakan untuk seminar-seminar, rapat-rapat, perjamuan, dan 

konferensi yang memang disediakan untuk maksud-maksud ini. 

Ruang konferensi biasanya dilengkapi peralatan dan 

perlengkapan yang baik dengan fasilitas-fasilitas konvensi. 

 Fasilitas-fasilitas pendukung yang dianggap perlu dalam 

memenuhi kebutuhan para pengunjung penginapan.  

 

2.2. Kajian Umum Tentang Guesthouse 

 Sesuai dengan namanya guesthouse sendiri memiliki arti rumah tamu atau 

rumah tinggal sementara, dan perbedaan yang paling mendasar dengan hotel, 

perbedaan yang mendasar dengan hotel adalah disini biasanya para pengelola 

menawarkan untuk sewa kamar harian dan bulanan. Konsep hampir seperti tempat 

kost pada umumnya tetapi ada petugas kebersihannya dan mempunyai fasilitas 

lengkap seperti hotel dengan harga yang relatif murah. 

 

2.2.1. Pengertian Guesthouse 

Pengertian tentang guesthouse adalah sejenis penginapan. Di beberapa belahan 

dunia guesthouse ini mirip dengan hostel dengan fasilitas sarapan, atau sebagai tempat 

penginapan sementara seperti misalnya Karibia. Guesthouse adalah jenis penginapan 

dengan rate murah. Pengertian lainnya, Guesthouse adalah rumah pribadi yang telah 

dikonversi untuk penggunaan eksklusif akomodasi tamu. Pemiliknya biasanya hidup 

di daerah yang sama sekali terpisah tidak seperti home stay, dan Guesthouse dapat 

berfungsi sebagai bentuk usaha penginapan. Di beberapa daerah di dunia, Guesthouse 

juga biasanya sebagai akomodasi yang tersedia bagi pengunjung yang tidak memiliki 

kerabat lokal untuk tinggal bersama.  
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2.2.2. Standar Fasilitas kamar yang terdapat pada guesthouse  

 Standard Room 

Adalah jenis kamar yang harganya paling murah di suati penginapan karena 

fasilitas yang tersedia di dalam kamar tersebut berlaku umum di semua 

penginapan. Perlengkapan standar dalam suatu penginapan biasanya adalah 

sebagai berikut: 

 Kamar tidur dilengkapi dengan fasilitas: tempat tidur 

yang digunakan di penginapan pada umumnya memakai 

spring bed supaya lebih kuat, lembut dan tidak perlu 

dijemur.  

 Meja malam yaitu meja yang diletakkan di atas satu sisi 

tempat tidur. Umumnya bentuk meja itu kecil dan biasanya 

dimanfaatkan sebagai sentral tempat pemasangan tombol-

tombol seperti lampu, AC, TV, dan radio.  

 Meja lampu malam yaitu meja yang diletakkan di sisi 

salah satu tempat tidur sebagai tempat untuk menaruh lampu 

tidur.  

 Telepon, letaknya di atas meja malam  

 Almari pakaian umumnya terbagi dua bagian, yaitu 

untuk menggantungkan pakaian dan untuk menaruh barang-

barang. Almari tersebtu berdekatan dengan kamar mandi, di 

depa dan atau berseberangan dengan kamar mandi.  

 Rak barang yaitu untuk menaruh koper. Biasanya 

terbuat dari kayu yang dilapisi dengan bahan, di depan dan 

atau kayu yang dilapisi dengan bahan yang tahan gesekan 

untuk menghindari kemungkinan goresan dari koper.  

 Meja tulis yang dibuat dengan bentuk praktis karena 

meja ini juga berfungsi sebagai meja rias. Oleh karena itu di 

dekat meja tersebut disediakan cermin yang menempel di 

dinding atau meja.  

 Deluxe Room 
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Adalah jenis kamar dengan fasilitas yang lebih baik dari 

kamar standard, misalnya dengan ukuran kamar yang lebih 

besar dan tambahan fasilitas lain seperti televisi, lemari es, 

dan lain-lain. 

 Executive Room 

Yang membedakan kamar ini adalah adanya ruangan lain 

disamping kamar tidur dan kamar mandi. Ruangan lain ini 

seperti ruang tamu dengan beberapa kursi atau sofa. Nah 

karena ada ruang tambahan ini maka luas kamar lebih besar 

dibandingkan Superior/Deluxe Room. 

 Family Room 

Kamar untuk 3 orang yang biasa disebut juga dengan nama 

Family Room, merupakan kamar dengan satu buah tempat 

tidur berukuran Double dan satu buah tempat tidur 

berukurang Single, atau sebuah kamar yang dilengkapi 3 

buah tempat tidur masing-masing berukuran Single. 

Biasanya Family Room memiliki ruangan yang lebih besar. 

 

2.3. Studi Anthropometri dan Ergonomi 

 

2.3.1. Studi Anthropometri 

  Istilah anthropometri berasal dari kata “anthropos (man)” yang berarti 

manusia dan “metron (measure)” yang berarti ukuran (Bridger, 1995). Secara 

definitive anthropometri dapat dinyatakan sebagai suatu studi yang berkaitan dengan 

pengukuran dimensi tubuh manusia. Anthropometri secara luas digunakan untuk 

pertimbangan ergonomis dalam suatu perancangan (desain) produk maupun sistem 

kerja yang akan memerlukan interaksi manusia. Aspek-aspek ergonomi dalam suatu 

proses rancang bangun fasilitas marupakan faktor yang penting dalam menunjang 

peningkatan pelayanan jasa produksi. Setiap desain produk, baik produk yang 

sederhana maupun produk yang sangat komplek, harus berpedoman kepada 

anthropometri pemakainya.Menurut Sanders & Mc Cormick (1987); Pheasant (1988), 

dan Pulat (1992), anthropometri adalah pengukuran dimensi tubuh atau karakteristik 
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fisik tubuh lainnya yang relevan dengan desain tentang sesuatu yang dipakai orang. 

Ada 3 filosofi dasar untuk suatu desain yang digunakan oleh ahli-ahli ergonomic 

sebagai data antropometri yang diaplikasikan (Sutalaksana, 1979 dan Sritomo, 1995), 

yaitu:  

 1. Perancangan produk bagi individu dengan ukuran yang ekstrim.  

 Contoh : penetapan ukuran minimal dari lebar dan tinggi dari pintu darurat. 

  
2. Perancangan produk yang bisa dioperasikan di antara rentang ukuran tertentu.  

 Contoh : perancangan kursi mobil yang letaknya bisa digeser maju atau mundur, dan 

 sudut sandarannyapun bisa dirubah-rubah.  

 

 3. Perancangan produk dengan ukuran rata-rata.  

 Contoh : desain fasilitas umum seperti toilet umum, kursi tunggu. 

  

  Untuk mendapatkan suatu perancangan yang optimum dari suatu ruang dan 

fasilitas akomodasi, maka hal-hal yang harus diperhatikan adalah faktor-faktor seperti 

panjang dari suatu dimensi tubuh baik dalam posisi statis maupun dinamis. Hal lain 

yang perlu diamati adalah seperti Berat dan pusat massa(centre of gravity) dari suatu 

segmen/bagian tubuh, bentuk tubuh, jarak untuk pergerakan melingkar (angular 

motion) dari tangan dan kaki. Selain itu, harus didapatkan pula data-data yang sesuai 

dengan tubuh manusia.Pengukuran tersebut adalah relatif mudah untuk didapat jika 

diaplikasikan pada data perseorangan. Akan tetapi semakin banyak jumlah manusia 

yang diukur dimensi tubuhnya maka akan semakin kelihatan betapa besar variasinya 

antara satu tubuh dengan tubuh lainnya baik secara keseluruhan tubuh maupun per 

segmen-nya (Nurmianto, 1996). 

 

 

  
Data anthropometri yang diperoleh akan diaplikasikan secara luas antara lain dalam 
hal:  

 
 1. Perancangan areal kerja (work station, interior mobil).  
 
 2. Perancangan peralatan kerja (perkakas, mesin).  
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 3. Perancangan produk-produk konsumtif (pakaian, kursi, meja).  
 
 4. Perancangan lingkungan kerja fisik.  
  
  Anthropometri adalah pengetahuan yang menyangkut pengukuran tubuh 

manusia khususnya dimensi tubuh. Anthropometri dibagi atas dua bagian, yaitu: 

  
1. Anthropometri statis, dimana pengukuran dilakukan pada tubuh manusia yang 

berada dalam posisi diam. Dimensi yang diukur pada Anthropometri statis diambil 

secara linier (lurus) dan dilakukan pada permukaan tubuh. Agar hasil pengukuran 

representatif, maka pengukuran harus dilakukan dengan metode tertentu terhadap 

berbagai individu dan tubuh harus dalam keadaan diam.  

2. Anthropometri dinamis, dimana dimensi tubuh diukur dalam berbagai posisi tubuh 

yang sedang bergerak, sehingga lebih kompleks dan lebih sulit diukur. Terdapat tiga 

kelas pengukuran dinamis, yaitu:  

a. Pengukuran tingkat ketrampilan sebagai pendekatan untuk mengerti keadaan 

mekanis dari suatu aktivitas.  

Contoh: dalam mempelajari performa atlet.  

b. Pengukuran jangkauan ruangan yang dibutuhkan saat kerja.  

Contoh: Jangkauan dari gerakan tangan dan kaki efektif saat bekerja yang dilakukan 

dengan berdiri atau duduk.  

c. Pengukuran jangkauan ruangan yang dibutuhkan saat kerja.  

 Contoh: Jangkauan dari gerakan tangan dan kaki efektif. 

 Terdapat berbagai macam faktor yang mempengaruhi dimensi tubuh manusia, 

diantaranya : 

1. Umur  

Ukuran tubuh manusia akan berkembang dari saat lahir sampai kira-kira berumur 20 

tahun untuk pria dan 17 tahun untuk wanita. Kemudian manusia akan berkurang 

ukuran tubuhnya saat manusia berumur 60 tahun.  

2. Jenis Kelamin  

Pada umumnya pria memiliki dimensi tubuh yang lebih besar kecuali dada dan 

pinggul.  

3. Suku Bangsa ( etnis )  

Variasi dimensi akan terjadi, karena pengaruh etnis. 
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 4. Pekerjaan  
Aktivitas kerja sehari-hari juga menyebabkan perbedaan ukuran tubuh manusia. Data 

anthropometri jelas diperlukan agar suatu rancangan produk bisa sesuai dengan orang 

yang akan mengoperasikannya. Dalam kaitan ini maka perancang interior harus 

mampu mengakomodasikan dimensi tubuh yang dapat dipakai oleh sejumlah populasi 

yang besar. Sekurang-kurangnya 90-95% dari populasi yang menjadi target dalam 

kelompok pemakai produk harus dapat menggunakan dengan selayaknya. Untuk 

kepentingan itulah maka data anthropometri diharapkan mengikuti distribusi normal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Cara pengukuran posisi duduk samping 
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2.3.2. Studi Ergonomi 

 

 Ergonomi berasal dari bahasa Yunani, Ergon yang berarti kerja dan Nomos 

yang berarti aturan/hukum.Jadi ergonomi secara singkat juga dapat diartikan 

aturan/hukum dalam bekerja.Secara umum ergonomi didefinisikan sebagai ilmu yang 

mempelajari tentang kesesuaian pekerjaan, alat kerja dan atau tempat/lingkungan 

kerja dengan pekerjanya. Semboyan yang digunakan adalah “Sesuaikan pekerjaan 

dengan pekerjanya dan sesuaikan pekerja dengan pekerjaannya” (Fitting the Task to 

the Person and Fitting The Person To The Task). Kohar Sulistiadi dan Sri Lisa 

Susanti (2003), menyatakan bahawa fokus ilmu ergonomi adalah manusia itu sendiri 

dalam arti dengan kaca mata ergonomi, sistem kerja yang terdiri atas mesin, peralatan, 

lingkungan dan bahan harus disesuaikan dengan sifat, kemampuan dan keterbatasan 

manusia tetapi bukan manusia yang harus menyesuaikan dengan mesin, alat dan 

lingkungan dan bahan. 

Ilmu ergonomi mempelajari beberapa hal yang meliputi:  

1. Lingkungan kerja meliputi kebersihan, tata letak, suhu, pencahayaan, sirkulasi 

udara , desain peralatan dan lainnya.  

2. Persyaratan fisik dan psikologis (mental) pekerja untuk melakukan sebuah 

pekerjaan: pendidikan,postur badan, pengalaman kerja, umur dan lainnya  

3. Bahan-bahan/peralatan kerja yang berisiko menimbulkan kecelakaan kerja: pisau, 

palu, barang pecah belah, zat kimia dan lainnya.  

4. Interaksi antara pekerja dengan peralatan kerja: kenyamanan kerja, kesehatan dan 

keselamatan kerja, kesesuaian ukuran alat kerja dengan pekerja, standar operasional 

prosedur dan lainnya.  

 Sasaran dari ilmu ergonomi adalah meningkatkan prestasi kerja yang tinggi 

dalam kondisi aman, sehat, nyaman dan tenteram.Aplikasi ilmu ergonomi digunakan 

untuk perancangan produk, meningkatkan kesehatan dan keselamatan kerja serta 

meningkatkan produktivitas kerja.Dengan mempelajari tentang ergonomi maka kita 

dapat mengurangi resiko penyakit, meminimalkan biaya kesehatan, nyaman saat 

bekerja dan meningkatkan produktivitas dan kinerja serta memperoleh banyak 

keuntungan. Oleh karena itu penerapan prinsip ergonomi di tempat kerja diharapkan 

dapat menghasilkan beberapa manfaat sebagai berikut: 
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1. Mengerti tentang pengaruh dari suatu jenis pekerjaan pada diri pekerja dan 

 kinerja pekerja  

2. Memprediksi potensi pengaruh pekerjaan pada tubuh pekerja  

3. Mengevaluasi kesesuaian tempat kerja, peralatan kerja dengan pekerja saat 

 bekerja  

4. Meningkatkan produktivitas dan upaya untuk menciptakan kesesuaian antara 

 kemampuan pekerja dan persyaratan kerja.  

5. Membangun pengetahuan dasar guna mendorong pekerja untuk meningkatkan 

 produktivitas.  

6. Mencegah dan mengurangi resiko timbulnya penyakit akibat kerja  

7. Meningkatkan faktor keselamatan kerja. 

 

 Fokus perhatian ergonomi adalah berkaitan erat dengan aspek-aspek manusia 

di dalam perencanaan man-made objects (proses perancangan produk) dan lingkungan 

kerja.Tujuan pokok ergonomi adalah terciptanya desain sistem manusia-mesin yang 

terpadu sehingga efektivitas dan efisiensi kerja bisa tercapai secara optimal. 

Pendekatan ergonomi ditekankan pada penelitian kemampuan keterbatasan manusia, 

secara fisik maupun mental psikologis dan interaksinya dalam sistem manusia-mesin 

yang integral. Dengan demikian jelas bahwa pendekatan ergonomi akan mampu 

menimbulkan functional effectiveness dan kenikmatan-kenikmatan pemakaian dari 

peralatan fasilitas maupun lingkungan kerja yang dirancang. 

 Menyadari pentingnya penerapan ergonomi bagi semua orang di manapun 

berada maupun bekerja, serta adanya persyaratan yang harus dipenuhi oleh setiap 

perusahaan di era globalisasi ini maka mau tidak mau upaya untuk meningkatkan 

kesadaran akan pentingnya aspek-aspek ergonomi bagi kemajuan perusahaan menjadi 

prioritas dan komitmen semua pihak baik pemerintah maupun swasta dari tingkat 

pimpinan sampai ke seluruh karyawan dalam manajemen perusahaan. Dengan hal 

tersebut tingkat kesehatan dan keselamatan kerja akan lebih baik karena sakit akan 

menurun, biaya pengobatan dan perawatan akan menurun, kerugian akibat 

kecelakaankan berkurang, tenaga kerja akan mampu bekerja dengan produktivitas 

yang lebih tinggi, keuntungan akan meningkat dan pada akhirnya 
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kesejahteraan.karyawan maupun pemberi kerja akan meningkat. (sumber: 

http://www.scribd.com/doc/39099484/PENERAPAN-ERGONOMI). 

 

2.4. Studi Tentang Eco friendly  

 

2.4.1. Studi Tentang Eco friendly pada bangunan  

  

 KONSEP membangun rumah yang hijau dan berwawasan lingkungan 

menjadi    tuntutan dewasa ini. Dengan penerapan konsep ini, Anda bisa mengurangi 

pemborosan energi dan berujung pada menghambat efek pemanasan global. 

 Meningkatnya efek pemanasan global yang mengakibatkan bumi semakin 

panas dan buruk bagi kehidupan makhluk hidup di planet bumi tentu membuat 

bergidik. Sebenarnya proses pemanasan bumi terjadi akibat ulah manusia juga. 

Banyak aktivitas kita sehari- hari yang pada akhirnya malah menyumbangkan 

“panas” pada bumi.   

 Manusia dengan berbagai cara akhirnya berupaya mengatasi dampak 

pemanasan global. Salah satu upaya yang dilakukan adalah menciptakan hunian yang 

lebih hijau (green house) atau ramah lingkungan (eco-friendly house). Pada 

dasarnya, rumah hijau menerapkan konsep rumah hemat energi, terutama banyak 

memanfaatkan pengudaraan dan pencahayaan alami untuk mengurangi 

ketergantungan pada penggunaan pendingin ruangan.   

 Selain itu, konsep rumah hijau termasuk meminimalisasi penggunaan sumber 

daya alam ketika proses pembangunan rumah, memilih material bangunan yang 

ramah lingkungan, keberadaan taman dalam rumah, serta memilih lampu hemat 

energi yang tepat guna sehingga menghemat penggunaan listrik secara efisien. Untuk 

membangun hunian jenis ini juga tidak memerlukan biaya tinggi. 

 Rumah atau bangunan dengan konsep eco-friendly atau ramah lingkungan saat 

ini kerap menjadi pilihan utama masyarakat, arsitek hingga pengusaha properti. 

Sebuah rumah yang terletak di California, Amerika Serikat (AS) ini mungkin dapat 

dijadikan inspirasi rumah tinggal eco-friendly dan tetap tampil modern serta nyaman. 

Rumah bergaya kontemporer dengan luas 557 meter persegi (m2) ini sukses didesain 

dengan sangat apik oleh CCS Architecture. Pemiliknya adalah sebuah keluarga kecil 
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yang menginginkan hunian yang hangat dan nyaman, dengan desain interior yang 

menyatu dengan area outdoor, serta ramah lingkungan. Semua tujuan itu tercapai 

melalui metode bangunan rumah, material, dan sistem energi yang diterapkan pada 

rumah tersebut. Terbagi menjadi tiga bagian rumah yang dipisahkan oleh 

dua breezeways, semacam jalan setapak yang menghubungkan dua bangunan dengan 

atap tertutup. Hasilnya adalah sebuah bangunan rumah kontemporer yang nyaman 

dan sejuk meskipun pada musim panas. Demikian seperti dikutip dari laman My 

Interior Design. Sabtu (3/3/2012).   

 Bangunan utama rumah berbentuk L, dengan lantai pertama berfungsi untuk 

ruang tamu dan garasi. Penggunaan sistem open floor plan memaksimalkan 

hubungan antara interior dan area outdoor dengan pintu kaca besar sejajar pada 

setiap sisi dari sebagian besar ruangan yang ada di rumah. Interior rumah 

menggunakan cat dinding berwarna putih dan kombinasi kayu, lantai kayu, dan 

perabotan yang dicat senada membuat suasana rumah nyaman dan hangat pada 

malam hari.  

 Penggunaan sistem open floor plan memaksimalkan hubungan antara interior 

dan area outdoor dengan pintu kaca besar sejajar pada setiap sisi dari sebagian besar 

ruangan yang ada di rumah. Interior rumah menggunakan cat dinding berwarna putih 

dan kombinasi kayu, lantai kayu, dan perabotan yang dicat senada membuat suasana 

rumah nyaman dan hangat pada malam hari.  

 Setengah dari pemakaian listrik di rumah di cover oleh empat killowatt 

(kw) photovoltaic solar arrayyang terletak di atap dengan tambahan solar panels 

untuk menghangatkan pemakaian air di rumah. Atap rumah sendiri terbuat dari 

structurally insulated panels (SIPs) atau panel struktur terisolasi. Selain itu, high 

efficiency split system heat pump bisa menyediakan pemanas dan pendingin 

ruangan.  

 Penggunaan sunshades di atas semua pintu dan jendela kaca dapat meredam 

sinar matahari dan mengurangi panas yang masuk ke dalam rumah sehingga rumah 

tetap terasa sejuk dan nyaman, meski di bawah sinar matahari yang terik. 
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2.5. Studi tentang arti Modern 

2.5.1. Modern 

   Definisi modern adalah suatu hal yang sangat baru dan mutakhir, baik itu 

baru dalam hal cara berpikir, cara bertindak, benda, suasana, zaman, kota, 

desa, negara, agama, budaya, musik, seni, teknologi, arsitektur bangunan, gaya 

hidup, gaya bahasa, drama, obat, teori, filsafat dan lain sebagainya yang 

modern. 

2.5.2. Modern pada arsitektur bangunan 

 Arsitektur modern itu timbul karena adanya kemajuan dalam bidang 

teknologi yang membuat manusia cenderung untuk sesuatu yang ekonomis, 

mudah dan bagus. Hal itu dapat dilihat dari adanya penemuan – penemuan 

seperti dinamit yang memudahkan manusia untuk menggali lubang atau 

penggunaan mesin yang dapat mempercepat produksi dan menghemat tenaga 

manusia. Tapi itu semua tidak membuat manusia senang karena penggunaanya 

yang disalahgunakan, karena dinamit yang mestinya membantu manusia 

malah mencelakakan manusia, yang memudahkan manusia malah menyulitkan 

manusia itu sendiri. Berarti apa yang dibuat didalam jaman modern itu belum 

tentu bagus/masih ada kekurangannya. Dikatakan masih ada kekurangannya 

karena yang diciptakan manusia itu pada dasarnya tidak ada yang sempurna 

selain itu penggunaan yang disalah gunakan bisa membuat karya manusia itu 

berbalik menjatuhkan manusia itu sendiri.  

Arsitektur Modern sebelum Perang Dunia I dimulai dengan adanya 

pengaruh Art Nouveau yang banyak menampilkan keindahan plastisitas alam, 

dilanjutkan dengan pengaruh Art Deco yang lebih mengekspresikan 

kekaguman manusia terhadap kemajuan teknologi. Konsep tersebut kemudian 

dimanifestasikan ke dalam media arsitektur dan seni, serta gaya hidup. 

Gambar 2.2 Contoh bangunan yang menerapkan eco-friendly 
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Bagian-bagian dalam arsitektur modern adalah :  

1. Arsitektur modern . 

2. Arsitektur art Nouveau . 

3. Arsitektur brutalist . 

4. Arsitektur konstruksi . 

5. Arsitektur Ekspresionist . 

6. Arsitektur futurist . 

7. Arsitektur fungsional . 

8. Gaya internasional . 

9. Gaya organik . 

10.Gaya post modern . 

11.Gaya visionari. 

 

 

 

 

  

Gambar 2.3 Contoh bangunan arsitektur modern 
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Arsitektur modern adalah suatu istilah yang diberikan kepada sejumlah 

bangunan dengan gaya karakteristik serupa, yang mengutamakan 

kesederhanaan bentuk dan menghapus segala macam ornamen. Pertama 

muncul pada sekitar tahun 1900. Pada tahun 1940 gaya ini telah diperkuat dan 

dikenali dengan Gaya Internasional dan menjadi bangunan yang dominan 

untuk beberapa dekade dalam abad ke 20 ini. Asal dan karakteritis arsitektur 

modern sampai sekarang ini masih di perdebatkan dalam kalangan arsitek.  

 Beberapa sejarawan melihat perkembangan arsitektur modern sebagai 

perihal sosial yang kelat kaitannya terhadap pembaharuan dan keringanan, 

suatu hasil dari perkembangan sosial dan politis.  

Arsitektur lainnya yang melihat gaya modern sebagai sesuatu yang di 

kendalikan oleh teknologi dan pengembangan produk dan dengan munculnya 

bahan-bahan yang dipakai dalam membangun gaya bangunan modern seperti 

material besi, baja, kaca dan beton menambahkan pengetahuan bahwa gaya 

modern adalah sebuah penemuan baru dalam bidanga Revolusi Industri. Pada 

tahun 1796, Shrewsbury dengan gaya desainnya ohwis yang ' tahan api', yang 

mana gaya ini bersandar pada besi cor dan batu bata. Konstruksi seperti itu 

sangat memperkuat struktur bangunan, yang memungkinkan mereka untuk 

mengakomodasi banyak mesin yang lebih besar. Sejarawan lain menghormati 

pandangan moderen sebagai suatu reaksi melawan terhadap gaya ekletik dan 

mencurahkan perhatian mereka kepada gaya Jaman Victorian dan gaya Seni 

Nouveau.  

Apapun yang menjadi penyebab pada tahun 1900 sejumlah arsitek di 

seluruh muka bumi mulai mengembangkan gaya arsitektur mereka beralih dari 

arsitektur yang klasik ( Gotik sebagai contoh) dengan berbagai kemungkinan 

teknologi baru. Arsitek Louis Sullivan dan Frank Llyod Wright di Chicago, 

Viktor Horta di Brussels, Antoni Gaudi di Barselona, Otto Wagner di Vienna 

dan Charles Rennie Mackintosh di Glasgow, dan masih banyak lagi arsitektur 

modern lainnya berusaha membangun gaya modern pada bangunan dengan 

meninggalkan gaya lama.   
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2.6. Studi Eksisting 

 

2.6.1. Studi Tentang Kampus Institut Teknologi Sepuluh Nopember 

 Kampus ITS Sukolilo menempati areal seluas 180 hektar dengan luas 

bangunan seluruhnya kurang lebih 150.000 m2. Selain itu terdapat Kampus Manyar 

yang dipergunakan oleh Program D-3 Teknik Sipil dengan luas bangunan 5.176 m2 

dan Kampus ITS Cokroaminoto yang dipergunakan untuk magister manejemen serta 

beberapa lembaga kerjasama dengan luas bangunan 4.000 m2. 

 

2.6.1.1. Staff Pendukung di Kampus ITS 

  Mempunyai staf pengajar sebanyak 960 orang yang terdiri dari 102 orang 

profesor, 255 orang doktor, 426 orang master dan lainnya sarjana lulusan perguruan 

tinggi terkemuka di luar dan dalam negeri serta profesional di bidangnya, menjadikan 

ITS sebagai sumber acuan perguruan tinggi lain di kawasan Indonesia Timur. 

  Staf non akademik berjumlah 1194 orang (PNS dan Non-PNS) yang tersebar 

pada berbagai bagian administrasi mulai dari rektorat sampai jurusan-jurusan, selain 

ada yang bertugas di laboratorium-laboratorium. 

 

2.6.1.2. Kapasitas Mahasiswa di Kampus ITS 

 Jumlah mahasiswa ITS yang terdaftar pada tahun ajaran 2012/2013 berjumlah 

18.828 mahasiswa yang terdiri dari 352 mahasiswa Program Doktor, 2.204 

mahasiswa Program Magister, 13.893 mahasiswa Program Sarjana, 2.312 mahasiswa 

Program D-3 serta 58 mahasiswa Program D-4. Sampai saat wisuda ke-105 Maret 

2013, ITS telah meluluskan sebanyak 65.488 wisudawan. Mereka terdiri dari 125 

program doktor, 5.595 program magister, 46.681 program sarjana, 12.841 program D-

3, 246 Program D-4. 

 

2.6.1.3. Kapasitas Akademik di Kampus ITS 

 Sampai tahun 2013, ITS memiliki 5 Fakultas dengan 12 Program Doktoral, 16 

Program Magister, 26 jurusan/program studi tingkat Sarjana, 6 Program Studi D-3, 1 

Program Studi D-4. 

 



  

 

34 
 

2.6.1.4. Sejarah tentang berdirinya Kampus ITS 

 Pada tahun 1972, Fakultas Teknik Sipil pindah ke Jl.Manyar 8, sehingga ITS 

semakin terpencar. Kemudian pada akhir 1975, Fakultas Teknik Arsitektur pindah ke 

kampus baru di Jl. Cokroaminoto 12A Surabaya. Demikian pula pada tahun 1973 

kantor pusat ITS pindah ke alamat yang sama. Pada tahun 1973 disusunlah rencana 

induk pengembangan jangka panjang (20 tahun) sebagai pedoman pengembangan ITS 

selanjutnya. 

Rencana Induk Pengembangan ITS menarik perhatian Asian Development Bank 

(ADB) yang kemudian menawarkan dana pinjaman sebesar US $ 25 juta untuk 

pengembangan empat fakultas, yaitu, Fakultas Teknik Sipil, Fakultas Teknik Mesin, 

Fakultas Teknik Elektro, dan Fakultas Teknik Kimia. 

Pada tahun 1977 dana dari ADB tersebut sebagian digunakan untuk membangun 

kampus ITS Sukolilo bagi empat fakultas tersebut di atas. Pada tahun 1981 

pembangunan gedung di kampus Sukolilo sebagian sudah selesai. Pembangunan 

kampus Sukolilo tahap I dapat diselesaikan dan diresmikan penggunaannya pada 

tanggal 27 Maret 1982. 

Dalam perjalanan pengembangannya, ITS pada tahun 1983 mengalami perubahan 

struktur organisasi yang berlaku bagi universitas atau institut sesuai dengan Peraturan 

Pemerintah No. 5 tahun 1980, Peraturan Pemerintah No. 27 tahun 1981 dan 

Keputusan Presiden No. 58 tahun 1982, ITS berubah menjadi hanya 5 fakultas saja, 

yaitu Fakultas Teknik Industri, Fakultas Teknik Perkapalan, Fakultas Teknik Sipil dan 

Perencanaan, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, dan Fakultas Non 

Gelar Teknologi (Program-Program Non Gelar). 

Sejak tahun 1991 terjadi perubahan menjadi 4 fakultas, yaitu Fakultas Matematika 

dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA), Fakultas Teknologi Industri (FTI), Fakultas 

Teknik Sipil dan Perencanaan (FTSP), dan Fakultas Teknologi Kelautan (FTK). 

Jurusan yang ada di Fakultas Non Gelar Teknologi diintegrasikan ke jurusan sejenis 

di 2 fakultas (FTI dan FTSP). Selain itu ITS juga mempunyai 2 Politeknik yaitu 
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Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya (PPNS) dan Politeknik Elektronika Negeri 

Surabaya (PENS). 

Pada tahun 1994 kembali ITS memperoleh dana pinjaman ADB sebesar US $ 47 juta 

untuk pengembangan semua fakultas dengan fokus teknologi kelautan. Program ini 

selesai pada April 2000. Selain itu ITS juga telah memperoleh dana hibah dari 

pemerintah Jerman/GTZ (1978-1986) untuk pengembangan Fakultas Teknik 

Perkapalan. 

Tahun 2001, berdasarkan SK Rektor tanggal 14 Juni 2001, ITS membentuk fakultas 

baru yaitu Fakultas Teknologi Informasi (FTIF) dengan 2 jurusan/program studi: 

Jurusan Teknik Informatika dan Program Studi Sistem Informasi. 

2.6.1.5. Visi, Misi, dan Tata Nilai Kampus ITS 

 Visi : 

Menjadi perguruan tinggi dengan reputasi internasional dalam 

ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, terutama yang 

menunjang industri dan kelautan yang berwawasan lingkungan. 

 Misi : 

Memberikan kontribusi nyata dalam pengembangan ilmu 

pengetahuan, teknologi, dan seni untuk kesejahteraan 

masyarakat melalui kegiatan-kegiatan pendidikan, penelitian, 

pengabdian kepada masyarakat, dan pengelolaan sistem 

berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK). 

 Tata Nilai : 

1). Etika dan Integritas (Ethics and Integrity): dalam kehidupan 

bermasyarakat, bernegara, maupun menjalankan profesinya, 

selalu berpegang teguh pada norma-norma dan peraturan-

peraturan yang berlaku di masyarakat, negara, dan agama. 

2). Kreativitas dan inovasi (Creativity and Innovation): selalu 

mencari ide-ide baru untuk menghasilkan inovasi dalam 

menjalankan tugas/perannya dengan lebih baik. 
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3). Ekselensi (Excellence): berusaha secara maksimal untuk 

mencapai hasil yang sempurna. 

4). Kepemimpinan yang kuat (Leadership): menunjukkan 

perilaku yang visioner, kreatif, inovatif, pekerja keras, berani 

melakukan perubahan-perubahan ke arah yang lebih baik, dan 

bertanggung jawab. 

5). Sinergi (Synergy): bekerja sama untuk dapat memanfaatkan 

semaksimal mungkin potensi yang dimiliki. 

6). Kebersamaan Sosial dan Tanggung Jawab Sosial (Socio-

cohesiveness and Social Responsibility): menjaga kerukunan 

dan peduli terhadap masyarakat sekitar. 

2.6.2. Studi Tentang Kampus MMT-ITS Surabaya 

 Program Magister Manajemen Teknologi ITS atau yang lebih dikenal dengan 

MMT-ITS adalah sebuah bidang Manajemen Teknologi yang saat ini menduduki 

posisi-posisi strategis baik di pemerintahan, industri, atau swasta. Sebagai program 

pendidikan Pascasarjana yang memfokuskan pada perpaduan antara teknologi dan 

bisnis, MMT-ITS memiliki oleh 61 tenaga pengajar terdiri atas Doktor dan Guru 

Besar yang selain memiliki kualifikasi tinggi di bidang akademis juga mempunyai 

pengalaman luas di dunia bisnis. 

2.6.2.1. Sejarah Singkat Kampus MMT-ITS Surabaya 

  Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) telah memberi  kontribusi 

yang signifikan dalam kemajuan teknologi dan telah ikut melahirkan pemimpin, 

pengusaha dan manajer  yang handal secara nasional. Tetapi tantangan globalisasi, 

tekanan hiper kompetisi di dunia  yang semakin kompleks dan bergantung itu tidak 

cukup solusinya hanya dengan mengandalkan kepada kemajuan di bidang teknologi. 

Sebagai teknopreneurship yang handal, tantangan ini memerlukan respons yang cepat, 

unik, dinamis dan kompleks dalam dunia bisnis. Untuk itu para manajer dan 
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pemimpin harus memiliki pengetahuan bisnis dan enterpreneurship yang baik, 

mempunyai kompetensi dalam mencari solusi manajerial terbaik secara kreatif, 

efektif, dan realistis untuk tiap situasi.  

 Untuk menghadapi tantangan di atas, diperlukan pengetahuan  lintas dan multi 

disiplin. Oleh karena itu, semenjak  tahun 1996 ITS telah menyelenggarakan   

Program Studi Magister Manajemen Teknologi (MMT) yang berada di bawah 

pengelolaan Program Pascasarjana ITS. Program pendidikan yang diselenggarakan 

oleh MMT-ITS berorientasi praktis, komprehensif, dan relevan dalam menyiapkan 

calon-calon manajer, pelaku bisnis dan industri, pemimpin dan peneliti bisnis dan 

industri. 

2.6.2.2. Staf Pendukung yang ada di MMT-ITS Surabaya. 

  Program MMT-ITS memiliki staf Pendidik bergelar Profesor 

dan S3 sebanyak 65 orang, yang merupakan lulusan perguruan tinggi terkemuka di 

luar dan dalam negeri serta profesional di bidangnya. Dengan rasio antara tenaga 

pendidik dengan mahasiswa adalah 1:4 sangat mendukung terciptanya proses 

pendidikan yang efektif. Sedangkan staf tenaga non-akademik berjumlah 18 orang 

tersebar pada berbagai bagian administrasi mulai dari front-office, tata usaha, sampai 

yang bertugas di laboratorium-laboratorium. 
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BAB 3 

METODE DESAIN 

 

3.1. Tahap Pengumpulan Data 

Dalam tahap pengumpulan data dapat terbagi menjadi dua bagian, yaitu : 

 

1. Data Primer 

 Data Primer merupakan data yang didapat secara langsung di lapangan 

dengan melakukan pengamatan. Data ini dibutuhkan agar kita bisa mengerti 

permasalahan dan kondisi lingkungan yang terjadi pada hal-hal yang sedang 

kita teliti. 

 

2. Data Sekunder  

Data sekunder adalah data yang didapatkan dari pihak yang tidak 

berkaitan langsung dan didapatkan dengan jalan menghimpun data yang ada 

dan menjadi sumber perolehan data yang akan dianalisis. 

 

Dalam tahap pengumpulan data dilakukan melalui beberapa metode pengambilan 

data, yaitu : 

 

1. Studi Lapangan / eksisting (survey langsung)  

 

Dilakukan dengan melakukan survey seperti melihat, mengamati, mencatat 

informasi yang diperlukan, serta melakukan dokumentasi sebagai eksistingnya untuk 

mengetahui kondisi yang sesungguhnya mengenai interior maupun aktifitas yang ada 

di MMT-ITS yang sementara sudah ada. 

Observasi yang dilakukan dibagi menjadi 2 objek studi, yaitu : 

a. Observasi pada objek studi dalam kasus ini yaitu MMT - ITS. 

b. Pengamatan secara langsung pada obyek pembanding yang akan dijadikan     

studi tentang kebutuhan ruang pada desain interior guesthouse 
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2. Wawancara  

Wawancara yang dilakukan akan ditujukan pada : 

a. Rektor ITS 

b. Kepala Program Studi MMT-ITS 

c. Pengelola guesthouse Gardena di jalan kertajaya yang dikelola oleh ITS . 

d. Mahasiswa S2 yang menempuh pendidikan di MMT - ITS yang berasal dari 

luar kota. 

3. Pembagian kuisioner  

Pembagian kuisioner dilakukan pada mahasiswa S2 MMT - ITS yang berasal 

dari luar kota. 

4. Studi Literatur 

Diperoleh melalui literatur, internet, majalah, dan media informasi lain yang 

mendukung penelitian khususnya yang berhubungan dengan desain interior 

Guesthouse untuk memperkaya informasi yang telah diperoleh melalui metode 

studi lapangan dan wawancara. 

 

3.1.1. Observasi Lapangan 

Observasi dilakukan secara langsung ke tempat yang berkaitan dengan obyek 

desain, yaitu : 

1. Kampus MMT - ITS Surabaya 

Observasi langsung ke obyek desain bertujuan untuk memperoleh 

diperoleh data mengenai : 

a. Company Profile. 

b. Corporate Image. 

c. Karakteristik 

d. Denah Eksisting. 

e. Bentuk bangunan dan Interior 

f. Karakteristik Mahasiswa 

g. Karakteristik Staff 

h. Sistem Kerja 

i. Program Ruang 

j. Dokumentasi Event berupa foto 

k. Kebutuhan Fasilitas 
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l. Kelebihan dan Kekurangan 

 

2. Obyek Pembanding 

Pengamatan secara langsung pada kampus yang sudah memiliki 

guesthouse pada satu lokasi yang akan dijadikan studi pembanding tentang 

standar guesthouse di area kampus. 

   

Wawancara 

1. Kepala Program Studi kampus MMT - ITS Surabaya 

 Wawancara diakukan untuk mengetahui tentang : 

 Kondisi kekinian kampus MMT - ITS. 

 Sejarah berdirinya kampus MMT - ITS. 

 Karakteristik staff 

 Karakteristik mahasiswa S2 

 Keinginan dan harapan Kepala program studi terhadap rancangan 

desain. 

2. Mahasiswa 

 Wawancara dilakukan untuk mengetahui tentang : 

 Kelebihan dan kekurangan kampus MMT - ITS 

 Permasalahan yang sering dirasakan saat sedang menjalani 

perkuliahan. 

 Kebutuhan dan kelengkapan fasilitas 

 Karakterisitik Mahasiswa 

 Harapan dan keinginan untuk rancangan desain. 

 

3.1.2. Pembagian Kuesioner 

Design research yang dipilih untuk pengambilan data yaitu survey. Survey 

dilakukan secara langsung kepada mahasiswa untuk mengetahui fasilitas dan 

keinginan pengguna terhadap rancangan desain Guesthouse. Survey yang dilakukan 

menggunakan setting research natural atau alami dimana responden menjawab 

kuisioner dengan jawaban sebenarnya tanpa ada seting kondisi terlebih dahulu. 
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Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam melakukan pengambilan data 

melalui kuisioner : 

1. Demografi (Target Responden) 

Dalam melakukan pengambilan data mengenai objek desain, target 

responden adalah mahasiswa dari yang menjadi konsumen guesthouse, 

maupun staff kampus MMT - ITS. 

2. Kuisioner 

Berikut adalah rencana konten kuisioner yang akan menjadi salah 

satu sumber perolehan data :  

Jumlah responden : 50 responden dari Mahasiswa S2 di MMT-ITS. 

 Demografi 

- Nama : 

- Jenis kelamin : 

- Usia : 

- Pekerjaan : 

- Status Keluarga : 

 Pertanyaan tertutup seputar MMT - ITS dan rancangan desain 

guesthouse 

( Isi kuisioner terlampir pada lampiran) 

 

3.1.3. Studi Literatur 

Studi literatur merupakan data sekunder yang didapatkan dari pihak yang tidak 

berkaitan langsung dan didapatkan dengan jalan menghimpun data yang ada dan 

kemudian dianalisa untuk mendapatkan sumber perolehan data. Pencarian data 

diperoleh dari Jurnal, buku peraturan, laporan penelitian, internet, koran dan majalah. 

Data dan informasi yang dicari adalah : 

a. Tinjauan tentang Kampus. 

b. Tinjauan tentang Kampus MMT - ITS. 

c. Tinjauan tentang Guesthouse 

f. Tinjauan tentang Ergonomi. 

g. Tinjauan studi mengenai elemen-elemen interior, seperti : warna, psikologi     

     ruang,sirkulasi, pengahawaan, dll. 
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3.2. Tahap Analisa Data 

Pada tahapan analisa data, approach reserch yang digunakan adalah deskriptif 

dengan membagi tahap pengolahan data kedalam tiga metode. Metode yang 

digunakan dalam pengolahan data adalah metode induktif, yaitu dengan cara 

mengumpulkan semua data yang ada kemudian dianalisis berdasarkan literatur dan 

kemudian diambil kesimpulannya. Selain itu analisis data juga dapat menggunakan 

metode deduktif dan komparatif. 

Metode deduktif merupakan metode mengolah dan menganalisa data-data 

yang bersifat umum, kemudian menganalisa kembali data-data tersebut menjadi 

bersifat lebih khusus yang sesuai dengan judul tugas akhir desain interior. 

Metode komparatif merupakan metode menggabungkan data untuk melakukan 

perbandingan data - data yang ada. Selanjutnya membentuk data-data tersebut sesuai 

judul tugas akhir desain interior. Metode yang digunakan adalah : 

1. Mengumpulkan data secara keseluruhan. 

2. Memilah berdasarkan tinjauan dan kepentingan tugas akhir desain. 

3. Menentukan fasilitas yang akan menjadi obyek tugas akhir desain. 

4. Membandingkan dan menyesuaikan data terhadap judul tugas akhir desain. 

5. Menentukan data - data yang sesuai dengan proses desain interior. 

 

3.2.1. Analisa Warna 

Menganalisa warna-warna yang disesuaikan dengan corporate image dan baik 

untuk psikologi mahasiswa yang menginap di guesthouse MMT-ITS yang disesuaikan 

dengan konsepnya. 

  

3.2.2. Analisa Bentukan Interior 

Analisa tentang bentukan interior yang disesuaikan dengan suasana 

perkuliahan yang terjadi di kampus MMT-ITS yang akan diaplikasikan nantinya dan 

fasilitas pendukung lainnya. Analisa bentuknya juga akan disesuaikan dengan kondisi 

eksisting bangunan. 
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3.2.3. Analisa Sirkulasi 

Analisa tentang sirkulasi yang akan diterapkan dan disesuaikan dengan 

aktifitas yang terjadi di kampus MMT - ITS. 

 

3.2.4. Analisa Kebutuhan Ruang 

  Analisa tentang kebutuhan ruang sesuai dengan aktifitas yang terjadi di dalam 

 rancangan desain guesthouse serta menambahkan beberapa fasilitas sesuai keinginan 

 dan kebutuhan pengguna. 

 

3.2.5. Analisa Furniture 

Analisa tentang bentukan, warna dan material furnitur yang menjadi pengisi 

interior maupun fasilitas pendukung pada rancangan desain guesthouse, yang 

disesuaikan dengan konsep dan kebutuhan serta bentukan bangunan nantinya. 

 

3.2.6. Analisa Ruangan 

Analisa tentang setiap ruang yang memiliki pengkondisian tertentu 

menyangkut fungsi dari ruang itu sendiri. 
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3.3. Diagram Alur Proses Desain 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skema 3.1 Diagram Alur Proses Desain 
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3.3.1. Diagram Metode Pencarian Data 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skema 3.2 Diagram Metode Pencarian Data 
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BAB 4 

ANALISA DATA 

 

4.1. Data 

Dalam melakukan tugas akhir desain interior dibutuhkan data-data yang valid untuk 

menunjang proses analisa. Data tersebut dibagi menjadi dua kategori yaitu data fisik yang 

didapatkan dari literatur, buku, dan jurnal, Data non fisik yang didapatkan dari survey pada 

objek desain. Data non fisik terdiri dari hasil observasi lapangan, kuisioner dan wawancara. 

Data- data yang sudah terkumpul nantinya akan di analisa dan diambil suatu kesimpulan yang 

nantinya akan mengarah pada penyusunan konsep tugas akhir desain interior. 

Pada tugas akhir desain interior Guesthouse pada gedung MMT-ITS Surabaya ini 

pengumpulan data non fisik dibagi dalam tiga tahapan, yaitu pengamatan terhadap kondisi 

objek desain pembagian kuisioner kepada mahasiswa S2 yang menempuh pendidikan di 

MMT-ITS, dan wawancara dengan Rektor ITS dan Kepala Program Studi MMT-ITS. 

 

4.2. Observasi Lapangan 

Pengumpulan data melalui observasi lapangan dibedakan menjadi dua yaitu analisa 

eksisting dan analisa studi pembanding. Analisa eksisting bertujuan untuk mendapatkan data-

data lapangan dari eksisting yang dijadikan objek desain. Sedangkan analisa pembanding 

bertujuan untuk mendapatkan data pembanding dan pendekatan desain yang nantinya dapat 

menjadi referensi bagi konsep desain. 

 

4.3. Analisa Eksisting 

Analisa eksisting didapat dari hasil survey lapangan, foto, data-data yang didapatkan 

dari gedung kampus MMT-ITS Surabaya 
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4.3.1. Denah Eksisting 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.1 Denah eksisting gedung MMT-ITS Lantai 3 

 

 

 

4.3.2. Analisa Sirkulasi dan Organisasi Ruang 

Dari analisa tentang sirkulasi akan diperoleh pola sirkulasi yang terjadi pada Gedung 

Lantai 3 Kampus MMT-ITS Surabaya. Sirkulasi yang paling dominan adalah sirkulasi dari 

ruang laboratorium dan ruang rapat Dari sirkulasi ini nantinya akan dapat ditentukan 

organisasi ruang pada konsep desain. 

 

 Organisasi Ruang dan pola sirkulasi pengunjung 

Sirkulasi mahasiswa dimulai dari area parkir yang kemudian dilanjutkan ke area lobby 

dengan melalui entrance terlebih dahulu. Area – area yang dapat dilalui oleh mahasiswa 

adalah area publik . Area publik meliputi area lobby dan ruang kaca. Selain itu mahasiswa 

juga dapat mengakses area servis yang meliputi area parkir, dan toilet. 
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AREA PRIVAT

AREA SEMI PUBLIC

AREA PUBLIC

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.2 Zoning area pada gedung MMT-ITS Surabaya 
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Gambar 4.3 Area Zoning dan Sirkulasi Mahasiswa 

 

 

Pada gambar 4.3 dapat dilihat sirkulasi mahasiswa dimulai dari entrance yang 

kemudian dilanjutkan ke area kelas, area laboratorium, dan ruang dosen. Area – area yang 

dapat dilalui oleh mahasiswa adalah area publik . Area publik ditandai dengan biru seperti 

yang terlihat pada gambar 4.3. Area publik meliputi ruangan lobby, ruang studio, ,dan ruang 

makan. Selain itu pengunjung juga dapat mengakses area, toilet, mushola, Dari gambar diatas 

terdapat lingkaran merah dapat dilihat sirkulasi paling padat terletak di area lobby yang 

berdekatan laboratorium komputer dan area ruang makan.  
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Gambar 4.3 Area Zoning dan sirkulasi dosen dan staff  

 

 

 Pada gambar 4.3 dapat dilihat sirkulasi dosen dan staff dimulai dari entrance yang 

kemudian dilanjutkan ke area administrasi, ruang kajur, dan ruang dosen. Area – area yang 

dapat dilalui oleh dosen dan staff adalah area publik . Area publik ditandai dengan biru seperti 

yang terlihat pada gambar 4.3. Area publik meliputi ruangan lobby, ruang studio, ,dan ruang 

makan. Selain itu pengunjung juga dapat mengakses area, toilet, mushola, Dari gambar diatas 

terdapat lingkaran merah dapat dilihat sirkulasi paling padat terletak di area lobby yang 

berdekatan laboratorium komputer dan area ruang makan. 
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4.3.3 Analisa Studi Aktivitas 
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Tabel 4.1 Tabel Studi Aktivitas 
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4.4. Kuesioner 

Berikut ini adalah hasil analisa kuisioner dari responden yang sedang menempuh 

pendidikan S2 di MMT-ITS Surabaya. Peserta responden adalah mahasiswa S2 yang terdiri 

dari laki-laki dan perempuan berasal dari berbagai kalangan. 

Kuisioner berisi pertanyaan yang mengarah pada jawaban penyelesaian permasalah 

dan harapan dari responden untuk rancangan desain guesthouse pada gedung MMT-ITS 

Surabaya, untuk mempermudah proses analisa, jenis pertanyaan pertanyaan tertutup. 

 

4.4.1. Pertanyaan Kuesioner 

A. Demografi 

Nama  :  ….. 

Usia  :  ….. 

Alamat Tinggal :  ….: 

Contact Person :  …. 

Status Keluarga :  ..... 

 

B. Pertanyaan Tertutup 

 

1. Anda berasal dari kota mana ? 

a. Surabaya 

b. Lainnya, sebutkan________________ 

2. Selama menempuh perkuliahan di MMT-ITS anda tinggal Surabaya? 

a. Ya 

b. Tidak 

3. Jika anda tidak tinggal di Surabaya apakah saudara? 

a. Kontrak Rumah 

b. Rumah saudara 

c. Pulang pergi 

d. Kost 

e. Lainnya, sebutkan________________ 

4. Jika anda bertempat tinggal di daerah luar Surabaya berapa jarak tempuh waktu ke MMT-ITS?  

a. 30 menit 
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b. 1 jam 

c. 2 jam 

d. > 2 jam 

5. Apakah anda merasa kesulitan untuk mencapai MMT-ITS dari tempat tinggal anda? 

a. Sangat mudah 

b. Mudah 

c. Sulit 

d. Sangat Sulit 

6. Apakah anda ingin dibangun fasilitas guesthouse di lahan MMT ini?(Jika tidak berhenti disini) 

a. Ya 

b. Tidak 

 

 

7. Jika iya konsep rancangan desain seperti apa yang anda inginkan? 

a.  

 

 

 

 

 

b.  

 

 

 

 

 

 

c.  
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d.  

 

 

 

 

 

 

e.  

 

 

 

 

8. Apakah anda ingin ada tambahan fasilitas umum pada guesthouse?(Jika tidak lanjut nomer 10) 

a. Ya 

b. Tidak 

9. Jika iya fasilitas umum seperti apa yang anda inginkan? (Boleh pilih lebih dari satu) 

a. Laundry baju 

b. Tempat parkir luas 

c. Auditorium 

d. Kamar mandi 

e. Taman 

f. Bar 

g. Restoran 

h. lainnya_________________ 

10. Jika anda menggunakan fasilitas guesthouse apakah anda menginap secara harian,mingguan atau 

bulanan? 

a. Harian 

b. Mingguan 

c. Bulanan 

11. Jika anda menginap harian berapa harga sewa yang anda inginkan? 

a. Rp.300.000,- sampai Rp.400.000,-  

b. Rp.400.000,- sampai Rp.500.000,- 

c. Rp.500.000,- sampai Rp.600.000,- 
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d. Rp.600.000,- sampai Rp.700.000,- 

e. Rp.700.000,- sampai Rp. 1000.000,- 

f. > Rp.1000.000,- 

_________________________________________________________________________________ 
 

4.4.2. Perhitungan Kuesioner 

Proses pengolahan data hasil kuisioner menggunakan teknik dan alat kuantitatif 

berupa statistik. Metode penghitungan statistik yang digunakan yaitu analisa deskriptif. 

 

 Analisa Deskriptif 

 

Anailisis deskriptif atau statistik deskriptif memberikan informasi deskriptif dalam bentuk bar 

chart dan pie chart. Pada tugas akhir desain interior ini analisis statistik dilakukan guna 

menggambarkan karakteristik demografi  responden. 

Variabel karakteristik demografi yang akan dianalisis pada penelitian ini antara lain 

usia, rancangan desain guesthouse yang diinginkan, fasilitas umum pada guesthouse yang 

ingin ditambahkan, dan kisaran harga sewa guesthouse yang diharapkan. 

 

4.4.3. Hasil Perhitungan Kuesioner 

 

 

4.4.3.1. Usia 

Usia responden hanya menjadi 1 bagian antara lain usia >20 tahun, 21-30. Dan hasil 

kuesioner menunjukkan bahwa 60 responden yang merupakan mahasiswa S2 MMT-ITS 

Surabaya berusia 23 tahun terdapat 2 dari 60 responden, 24 tahun terdapat 15 dari 60 

responden, 25 tahun terdapat 27 dari 60 responden, 26 tahun terdapat 4 responden dari 60 

responden, 27 tahun terdapat 4 dari 60 responden, 28 tahun terdapat 4 dari 60 responden, 29 

tahun terdapat 3 dari 60 responden, dan 30 tahun terdapat 2 dari 60 responden. 
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 Dari kuisioner tersebut data yang didapat bahwa sebagian besar responden 

yang merupakan mahasiswa S2 MMT-ITS pada usia 24 - 25 tahun. 

 

Grafik 4.1 Flowchart kuisioner usia mahasiswa S2 MMT-ITS Surabaya 

 
4.4.3.2. Asal Kota 

Dari hasil kuisioner sebanyak 60 koresponden mahasiswa S2 MMT-ITS bahwa 

sebagian besar mahasiswa S2 MMT-ITS Surabaya sebanyak 20 dari 60 responden berdomisili 

di daerah Surabaya, dan 40 dari 60 berdomisili di daerah luar Surabaya 
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Grafik 4.2 Flowchart kuisioner asal kota responden mahasiswa S2 MMT-ITS Surabaya 

 

4.4.3.3. Harapan Mahasiswa S2 dengan dibangunnya fasilitas guesthouse beserta Desain 

Interior guesthouse 

Dari hasil kuisioner sebanyak 60 koresponden mahasiswa S2 MMT-ITS bahwa 

sebagian besar mahasiswa S2 MMT-ITS Surabaya menyatakan ingin dibangunnya fasilitas 

guesthouse beserta desain interior guesthouse sebanyak 42 mahasiswa S2 MMT-ITS dan 

tidak ingin sebanyak 8 mahasiswa S2 MMT-ITS Surabaya.  
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Surabaya

Luar Surabaya
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Grafik 4.3 Flowchart kuisioner dengan dibangunnya guesthouse dan desain interior 

guesthouse yang diinginkan oleh responden mahasiswa S2 MMT-ITS Surabaya 

 

 

 

4.4.3.4. Rancangan desain guesthouse yang diinginkan 

  Rancangan desain interior guesthouse dibagi menjadi lima jenis, yaitu desain klasik, 

desain ecletic, desain eco-modern, desain modern futurustik,dan desain retro diluar pilihan 

yang memungkinkan koresponden memilih karakter desain interior yang tidak sesuai dengan 

pilihan yang tersedia. 

  Dan hasil kuesioner menunjukkan bahwa delapan dari 60 mahasiswa S2 MMT-ITS 

yang menempuh pendidikan disana memilih desain interior bertema klasik, 10 dari 60 

mahasiswa memilih desain interior bertema ecletic, 30 dari 60 mahasiswa memilih desain 

interior yang bertema eco-modern, 16 dari 60 mahasiswa memilih desain interior bertema 

modern futurustik, dan enam dari 60 mahasiswa memilih desain interior bertema retro. 

  Dan kesimpulan diatas dapat ditemukan bahwa responden yang merupakan 

mahasiswa S2 MMT-ITS surabaya memilih konsep desain interior dengan tema eco-modern. 

42
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Grafik 4.4 Flowchart kuisioner tema desain interior guesthouse yang diinginkan oleh 
mahasiswa S2 MMT-ITS Surabaya 

 

 

 

4.4.3.5. Fasilitas pendukung pada guesthouse yang ingin ditambahkan 

Fasilitas pendukung pada guesthouse yang ingin ditambahkan menjadi 6 jenis, yaitu 

laundry baju, tempat parkir luas, auditorium, taman, bar, dan restoran, dan diluar pilihan yang 

memungkinkan koresponden menuliskan fasilitas pendukung pada guesthouse yang tidak 

sesuai dengan pilihan yang tersedia. 

Dan hasil kuisioner sebanyak 60 koresponden lebih memprioritaskan fasilitas 

pendukung berupa laundry baju , tempat parkir yang luas, dan taman pada rencana desain 

interior guesthouse di gedung MMT-ITS Surabaya. 
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Grafik 4.5 Flowchart kuisioner fasilitas pendukung pada desain interior guesthouse yang 
diinginkan oleh mahasiswa S2 MMT-ITS Surabaya 

 

 

 

 

4.4.3.6. Kisaran harga sewa guesthouse yang diharapkan 

 Kisaran harga sewa guesthouse dibagi menjadi enam jenis, yaitu harga antara Rp 

300.000 – Rp 400.000, Rp 400.000 – Rp 500.000, Rp 500.000 – Rp 600.000, Rp 600.000 - Rp 

700.000, Rp 700.000 - Rp 1000.000, dan > Rp 1000.000 dan diluar pilihan yang 

memungkinkan koresponden menuliskan kisaran harga produknya yang tidak sesuai dengan 

pilihan yang tersedia. 

Dan hasil kuesioner menunjukkan bahwa 20 dari 60 mahasiswa S2 yang sedang 

menempuh pendidikan di MMT-ITS Surabaya memilih kisaran harga sewa guesthouse 

dengan harga Rp 300.000 – Rp 400.000, 30 dari 60 mahasiswa memilih kisaran harga sewa 

guesthouse dengan harga antara Rp 400.000 – Rp 500,000, 8 dari 60 mahasiswa memilih 

kisaran harga sewa guesthouse dengan harga antara Rp 500.000 – Rp 600,000, dan 2 dari 60 

mahasiswa memilih kisaran harga sewa guesthouse dengan harga sewa antara Rp 600.000 - 

Rp 700.000. 

  Dan kesimpulan diatas dapat ditemukan bahwa responden yang merupakan 

mahasiswa S2 MMT-ITS surabaya memilih kisaran harga sewa guesthouse antara Rp. 

400.000,- sampai Rp. 500.000,- 
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Grafik 4.6 Flowchart kuisioner kisaran harga sewa guesthouse yang diinginkan oleh 

mahasiswa S2 MMT-ITS Surabaya 

 

 

4.5. Wawancara 

Wawancara dilakukan kepada Ketua Program Studi MMT-ITS dan Rektor ITS 

Surabaya untuk mengetahui kebutuhan dan berbagai hal seputar kampus dan rancangan 

desain guesthouse yang diinginkan. 
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BAB 5 

KONSEP DESAIN 

 

5.1. Rangkuman Hasil Analisa 

Rangkuman hasil analisa berisi hasil analisa data yang dikumpulkan dan 

dirangkum dalam sebuah tabel. Rangkuman ini menunjukkan temuan – temuan 

analisa ( hasil analisa dari variabel – variabel ). 

 

No. Variabel Penelitian Temuan (hasil analisa) Ide Konsep Rancangan 

1. Segmentasi pasar 

untuk rancangan 

desain interior 

guesthouse MMT-

ITS Surabaya 

Pengunjung yang datang 

adalah mahasiswa S2 yang 

sedang menempuh pendidikan 

di kampus MMT-ITS 

Surabaya. Pengunjung yang 

datang memiliki latar 

belakang pendidikan akhir S1 

dan mayoritas pengunjung 

merupakan mahasiswa S2  

Menampilkan nuansa 

eco dan adanya sentuhan 

modern untuk 

menyesuaikan pasar 

pengunjung guesthouse 

MMT-ITS 

2. Fasilitas yang akan 

disediakan pada 

rancangan desain 

interior guesthouse  

Dengan latar belakang 

kampus MMT-ITS yang 

mayoritas mahasiswa S2 akan 

dilengkapi dengan fasilitas 

pendukung yang mampu 

menambah pengalaman 

pengunjung. Fasilitas seperti 

laundry baju, tempat parkir 

luas, auditorium, taman untuk 

melengkapi rancangan desain 

interior guesthouse. 

Untuk menyesuaikan 

dengan fasilitas yang 

akan disediakan oleh 

guesthouse maka konsep 

rancangan akan 

sederhana dan tetap 

memperhatikan fungsi 

utama dari guesthouse 

itu sendiri.  

3. Bentuk area lobby 

yang sesuai 

Untuk area lobby dalam 

interior guesthouse 

membutuhkan area 

Untuk area lobby akan 

diberikan nuansa modern 

untuk menyesuaikan 
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resepsionis, tempat tunggu, 

dan meja security.  

dengan lokasi kampus 

MMT-ITS Surabaya 

4. Sirkulasi rancangan 

interior guesthouse 

yang nyaman 

Sirkulasi perlu diperhatikan 

dan diatur dengan baik agar 

pengunjung dapat merasa 

nyaman dan tidak terganggu 

dengan kegiatan –kegiatan 

pengunjung lainnya dan 

pengguna guesthouse MMT-

ITS Surabaya.  

 

Mengoptimalkan desain 

interior guesthouse 

dengan pengaturan ruang 

dan furnitur agar 

sirkulasi dapat berjalan 

dengan lancar.  

5. Kemudahan 

pengguna/informatif 

yang perlu 

diterapkan di 

rancangan desain 

interior guesthouse 

MMT-ITS Surabaya 

Hasil survey dan kuesioner 

serta wawancara 

menunjukkan bahwa faktor 

ergonomi serta kemudahan 

dalam memperoleh informasi 

merupakan hal yang penting 

untuk diperhatikan. 

Menciptakan desain 

interior yang baru 

dengan menampilkan 

penggabungan unsur eco 

atau ramah lingkungan, 

dalam sentuhan bentuk 

modern pada elemen 

interior.  

 

 

5.2. Konsep Desain 

 

Konsep Desain Gambaran Aktivitas Gambaran tema / nuansa yang 

ditampilkan 

Aktivitas Pengunjung 

Konsep Desain 

Interior 

Guesthouse 

MMT-ITS 

Surabaya 

Dengan konsep 

1. Pengunjung umum dan 

mahasiswa S2 datang menuju 

lobby atau resepsionis untuk 

meminta arahan dan 

memperoleh informasi 

fasilitas yang tersedia dan 

1. Di bagian entrance 

pengunjung akan 

bertemu dengan sebuah 

area yang berkonsep eco 

atau ramah lingkungan 

agar pengunjung merasa 
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Eco-friendly 

dengan tema 

Modern 

bisa menjadi pilihan 

pengunjung. 

nyaman, tenang, dan 

segar. resepsionis pada 

area lobby yang 

berfungsi sebagai 

information center 

dengan sentuhan nuansa 

Modern. Di area ini 

pengunjung akan 

mendapatkan arahan dari 

resepsionis atas fasilitas 

apa saja yang dapat 

dinikmati pada rancangan 

desain interior 

guesthouse MMT-ITS 

Surabaya 

   

2. Pengunjung menuju area 

kamar untuk melepas penat 

setelah melakukan aktivitas 

sehari - harinya di kampus, 

maupun di luar kampus. 

2. Pada area kamar akan 

diberikan nuansa eco atau 

ramah lingkungan, dan 

didalam kamar terdapat 

banyak jendela yang 

dapat memberikan 

pencahayaan alami yang 

maksimal dan dapat 

mengurangi penggunaan 

listrik yang berlebih, dan 

di dalam kamar terdapat 

tumbuhan-tumbuhan 

yang dapat memberkan 

kesan segar dan indah, 

dan dimana pengunjung 

guesthouse dapat 
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merasakan kesegaran 

alami juga di dalam 

kamar, dan furniture 

yang materialnya terbuat 

dari kayu supaya kesan 

eco terhadap lingkungan 

juga terjaga, dan 

diberikan sentuhan 

modern supaya lebih 

terlihat minimalis.   

3. Pengunjung menuju restauran 

dimana pengunjung dapat 

menikmati hidangan yang 

disediakan oleh guesthouse 

MMT-ITS Surabaya. 

3. Untuk area restaurant, 

pengunjung akan 

disambut oleh suasana 

yang ramah lingkungan 

dan terdapat sudut musik 

yang akan diisi dengan 

iringan – ringan musik. 

Untuk sudut musik akan 

dibuat tidak meyerupai 

panggung karena dirasa 

akan mennimbulkan 

kekakuan dan 

menciptakan batas yang 

sangat besar yang dapat  

menghilangkan kesan 

nyaman yang menjadi 

fokus utama dalam 

desain interior 

guesthouse ini. Untuk 

sudut musik akan dibuat 

menggunakan perbedaan 

level. Dengan demikian 
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maka akan terlihat jelas 

batas antara area makan 

dan sudut musik namun 

tetap akan terasa 

keakrabannya. 

4. Pengunjung menuju area 

taman bercengkrama dengan 

keluarga dan rekan kerja 

sambil menikmati 

pemandangan 

 Pada area taman ini akan 

diberikan nuansa yang 

ramah lingkungan, 

dimana akan ada banyak 

tumbuhan-tumbuhan, dan 

akan diberikan sentuhan 

modern dengan membuat 

bentuk taman menjadi 

lebih tertata rapi.  

5. Pengunjung menuju area 

auditorium untuk mengikuti 

acara reuni, seminar, dan 

rapat.  

 Pada area auditorium 

akan diberikan nuansa 

modern dan ramah 

lingkungan supaya dapat 

menunjang acara yang 

ada di area auditorium 

Aktivitas Pegawai 

 1. Pegawai melakukan 

pekerjaan di lobby dan 

restoran 

 Sirkulasi dan fasilitas 

kerja yang 

mempermudah kegiatan 

pegawai dan memberikan 

kenyamanan, untuk 

meningkatkan semangat 

dan kinerja pegawai. 
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 2.  

 

 

Pegawai memberikan 

informasi, 

pelayanan/service kepada 

tamu, 

pengecekan/memastikan 

kondisi hotel  

 

 
 

Penataan alur sirkulasi 

yang diusahakan 

berbeda dengan tamu 

sehingga tidak 

mengganggu sirkulasi 

kegiatan tamu  

     

 

5.3. Konsep Elemen Interior 

 

Konsep elemen interior merupakan gambaran konsep yang akan diaplikasikan 

pada ruangan yang akan didesain. Detail konsep bisa dari elemen apapun seperti 

dinding, lantai, plafon dan lain sebagainya. Dengan adanya transformasi konsep 

rancangan diharapkan dapat memberikan gambaran suasana serta konsep yang 

diberikan. 

No. Elemen Interior Contoh kriteria elemen-elemen 

Interior 

Contoh dasar 

kesesuaian dari 

hasil analisa 

1. 

 

Elemen Pembentuk Ruang 

A. Lantai 

A1. Bahan Lantai 

pada area lobby 

Lantai yang digunakan pada area 

lobby berbahan granit supaya 

mendapatkan kesan bersih dan 

modern. 

Dari data yang 

didapat 

pengunjung 

menghendaki 

desain interior 

guesthouse 

dengan 

menggunakan 

konsep eco 

modern 

A1.1 Warna Lantai Polos dengan aksen warna yang 

sedikit cerah.  
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A2. Bahan Lantai 

pada area kamar 

Lantai yang digunakan pada area 

kamar menggunakan parket, supaya 

memberikan kesan eco atau ramah 

lingkungan 

Dari data yang 

didapat 

pengunjung 

menghendaki 

desain interior 

guesthouse 

dengan 

menggunakan 

konsep eco 

modern 

A2.1 Warna Lantai Warna yang diaplikasikan pada 

parket berwarna coklat muda.  

 A3. Bahan Lantai 

pada area Restoran 

Bahan lantai yang digunakan pada 

area restoran adalah granit dan 

kombinasi parket dan dominasi 

granit supaya terlihat modern dan 

mendapat sentuhan ramah 

lingkungan. 

Dari data yang 

didapat 

pengunjung 

mengharapkan 

adanya kesan 

ramah lingkungan 

pada lantai 

restoran 

A3.1 Warna lantai Warna lantai yang digunakan pada 

area restoran, granit yang berwarna 

polos cerah dan parket berwarna 

coklat muda supaya dapat menjadi 

kombinasi eco modern. 

 A4. Bahan Lantai 

pada area 

auditorium 

Bahan lantai yang digunakan pada 

area auditorium berbahan granit. 

Dari data yang 

didapat 

pengunjung 

menghendaki 

desain interior 

guesthouse 

dengan 

menggunakan 

konsep eco 

 A4.1 Warna lantai Warna lantai yang digunakan pada 

area auditorium berwarna coklat 

muda yang dapt memberikan kesan 

modern pada area auditorium 
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modern 

 B. Dinding 

 B1. Tekstur dinding Pada dinding diberikan tekstur 

polos 

 

 B2. Bahan Dinding Dinding berbahan plester dan 

adanya kombinasi kayu. 

 

 B3. Warna Dinding Dinding dengan warna coklat muda 

cerah dengan perpaduan kayu 

berwrarna coklat tua untuk dinding 

pada area lobby dan kamar. 

 

 C. Plafon 

 C1. Bahan Plafon  Menggunakan paduan kayu dan 

gypsum yang diekspose.

 

 

 C2. Warna Plafon Warna plafon putih dan kombinasi 

warna coklat muda terang pada 

kamar supaya terlihat bersih dan 

meredam warna terang cahaya. 
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 C3. Tekstur Plafon Terdapat bentukan tertentu pada 

plafon 

 

 C4. Jenis Plafon Up Ceiling supaya untuk 

menambah kesan luas pada sebuah 

ruangan.

 

 

2. Elemen Pelengkap Pembentuk Ruang. 

D. Furnitur 

D1. Bentuk 

Furnitur 

Bentuk furniture lebih terlihat 

simpel dan minimalis supaya 

mendapatkan kesan modern

 . 

 

D2. Bahan Furnitur Bahan furnitur terbuat dari kayu.  
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D3. Warna Furnitur Warna furnitur berwarna coklat 

alami yang terdapat pada kayu, 

supaya mendapatkan kesan eco 

atau ramah lingkungan. 

 

3. Utilitas 

E. Pencahayaan 

E1. Letak Cahaya Hidden lamp dan lampu spot di 

bagian tertentu untuk mengekspose 

bentukan dan estetis ruangan.

 

 

E2. Terang Cahaya Pencayaan terang terdapat pada 

lobby dan restoran, namun pada 

area kamar akan diberikan lampu 

yang temaram dikarenakan adanya 

pencahayaan alami yang masuk 

melalui jendela pada saat siang 

hari.

 



75 
 

 
E3. Warna Cahaya Perpaduan antara lampu putih dan 

kuning 

 

4. Fasilitas 

 F1. Ruang 

 F1. Suasana Ruang Suasana dengan bentukan tertentu 

menghadirkan bentukan dari eco 

dan modern pada setiap ruangan 

yang ada pada rancangan desain 

interior guesthouse 

 

 F2. Tata Ruang Pada kamar rancangan desain 

interior guesthouse disusun lebih 

privasi agar dapat menunjang 

kegiatan aktivitas pengunjung 

dalam aktivitas keesokan harinya. 

 

 

 

 

 

5. Elemen Estetis. 

 G. Hiasan 

 G1. Bentuk Hiasan Bentuk tertentu dengan sedikit 

unsur modern 
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5.4 Konsep Rancangan 

 

  5.4.1. Gambaran Nuansa 

 

   

a) Bentuk lebih condong memiliki kesamaan dengan bentukan bentukan gaya 

minimalis. 

 

b) Meminimalisasi bentukan ornamen yang rumit. 

 

c) Penggunaan material kayu dan batu batu alami dan bahan yang telah di 

daur ulang yang menggambarkan konsep eco-friendly pada bangunan. 

 

  5.4.2. Bentuk Material dan Finisihing. 

   

a) Dinding  

 Umumnya menggunakan material unfinished , material kayu yang 

 telah didaur ulang supaya lebih mendapatkan kesan ramah 

 lingkungan. 

b) Lantai   

 Pada lantai umumnya menggunakan lantai yang menggunakan material 

 kayu palet, plester, dan batu-batu alami yang dapat memberikan kesan 

 ramah lingkungan  

c) Ceiling 

 Menggunakan konstruksi kayu ekspos. Selain terlihat kayu yang 

 menjadi penyangga bangunan  

d) Furniture 

 Bentuk furnitur  dan atau estetis pada furnitur  menampilkan bentuk 

 minimalis dengan material kayu dan bahan daur ulang supaya 

 memberikan kesan yang indah dan ramah lingkungan  

e) Estetika 

 Menggunakan material metal, kayu ataupun bahan daur ulang yang 

 nantinya diletakkan pada beberapa sudut ruangan 
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f) Warna   

Penggunaan warna pada ruangan mayorutas menggunakan warna yang 

erat kaitannya dengan ramah lingkungan yaitu warna hijau yang 

menggambarkan tanaman-tanaman dan warna aksen kayu coklat, dan 

warna putih supaya memberikan aksen modern yang terlihat bersih dan 

rapi  

 

5.5. Konsep Makro 

 

   Konsep makro dapat dilihat dari desain yang digunakan yaitu eco-friendly dengan 

tema modern. Konsep ini dibuat berdasarkan dari hasil data yang telah dianalisa 

sebelumnya. Layout ruangan pada denah eksisiting disesuaikan dengan objek yang akan 

digunakan yakni area interior lantai satu pada kampus MMT-ITS Suarabaya. Suasana 

ruangan yaitu eco-friendly modern dapat dilihat dari bentukan furnitur, material yang akan 

digunakan serta adanya permainan tatanan lighting yang dapat mempengaruhi suasana 

ruangan.Tidak lupa adanya estetika di dalam ruangan yang sangat mempengaruhi suasana 

eco-friendly.  

 
 Konsep desain layout ruangan ini menggunakan karakteristik dari bangunan eco-

friendly modern, dimana minimnya sekat atau partisi yang berbentuk dinding. Dalam hal 

ini karakteristik bangunan eco-friendly akan diaplikasikan pada area indoor. Perbedaan 

ruangan dapat dilihat dari ketinggian level lantai dan aplikasi warna yang akan 

digunakan. Mengingat konsep yang digunakan adalah eco-freindly dengan tema modern, 

sehingga bentukan furnitur dan material menggunakan perpaduan karakter dari kedua 

konsep tersebut. 

 
5.6. Konsep Mikro 

 
 Konsep mikro lebih mengacu kepada hal-hal yang lebih detail, misalnya seperti 

bentukan-bentukan furnitur yang mengarah pada bentukan modern dan juga eco-

friendly. 
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BAB 6 

PROSES DESAIN 

 

 

 Sejalan dengan banyaknya mahasiswa MMT-ITS yang berasal dari luar kota dan 

menempuh bidang pendidikan S2 di kampus MMT-ITS, dalam jangka panjang ke depan 

kampus MMT-ITS akan mengalami kendala dengan semakin banyaknya mahasiswa yang 

sedang menempuh perkuliahan di MMT-ITS, dan akan menimbulkan banyaknya suatu acara 

- acara yang akan muncul, seperti : wisuda, dies natalis, seminar, dan lain lain., untuk itu 

kampus MMT-ITS membutuhkan suatu guesthouse sebagai fasilitas penunjang yang 

representative dan mampu memfasilitasi kebutuhan tamu yang mengikuti acara- acara di 

kampus MMT-ITS maupun sebagai tempat transit, beristirahat, melepas lelah, dan lain lain.  

6.1. Proses Desain.  

Proses desain merupakan sebuah metode perencanaan elemen interior pada ruang-

ruang yang ada untuk mendapatkan hasil yang sesuai dengan konsep yang akan diterapkan 

sejak awal. Metode ini berawal dari studi analisa ruang dan studi analisa aktivitas sesuai riset 

yang telah dilakukan dan kebutuhan dari perancangan desain interior, sehingga akan 

mendapatkan hasil desain dan pembagian ruang secara keseluruhan. 

 

6.1.1. Hubungan Antar Ruang 

  

Gambar 6.1 Diagram Matriks 
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6.2. Alternatif Desain 

 Alternatif desain merupakan proses untuk mencapai desain akhir yang sesuai dengan 

tujuan dan sesuai dengan konsep yang akan dicapai. Dalam membuat alternatif desain dapat 

dilihat dari proses hubungan antar ruang. Di bawah ini merupakan beberapa alternatif layout 

desain Interior guesthouse multifungsi MMT-ITS Surabaya dengan mengikuti proses hubungan 

ruang yang telah dibuat sebelumnya. 

  

 6.2.1. Alternatif 1 Denah Keseluruhan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Pada alternatif layout pertama lantai 1 belum memaksimalkan ruangan dengan baik. 

Dimana penataan layout area lobby yang bersebelahan dengan tangga masih berantakan 

sehingga membuat sirkulasi tidak nyaman dan terlihat sempit.  

  

Gambar 6.2 Alternatif Layout 1 
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6.2.2. Alternatif 2 Denah Keseluruhan 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 Pada alternatif layout kedua lantai 1, sudah cukup baik. Dimana pada alternatif kedua 

ini, terdapat penambahan ruangan karena melihat tempat eksisiting yang cukup besar 

sehingga memungkinkan untuk adanya penambahan ruangan. Penambahan ruangan tersebut 

digunakan sebagai area lobby.  

 Untuk sirkulasi area privat juga sudah cukup baik,dimana partisi yang tidak lagi 

terlalu bersebelahan dengan railing tangga. Selain itu, terdapat mini sebagai fasilitas 

tambahan. 

  

Gambar 6.3 Alternatif Layout 2  
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6.2.3. Alternatif 3 Denah Keseluruhan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 Diantara alternatif satu dan dua, alternatif ketiga ini juga mengalami 

perubahan dari layout sebelumnya dan menjadi final desain denah keseluruhan. Bisa 

dilihat sirkulasi yang sudah baik serta zonning area yang sudah tertata rapi. Walapun 

tidak banyak sekat atau partisi yang digunakan pada area makan, tapi zooning 

tersebut bisa dilihat dari kenaikan level lantai serta perbedaan keramik. Pada lantai 1 

ini, wastafel yang berada ditengah mengalami pergeseran dari alternatif kedua,  

    

Gambar 6.4 Alternatif Layout 3 
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Untuk lebih detail dapat dilihat dari data weight methode tabel di bawah ini : 

 

  

  

Tabel 6.1 Weight Method 

Tabel 6.2 Analisa Alternatif Kebutuhan Ruang 
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Dapat ditarik kesimpulan bahwa desain layout yang paling mendekati dengan konsep 

adalah alternatif layout yang ketiga. 

 

6.3. Aplikasi Desain pada Ruang Terpilih 

 

 6.3.1. Aplikasi Desain Area Cafetaria 

  Area cafetaria ini terletak di dekat lobby dan entrance, dimana ditujukan bagi 

 pengunjung yang ingin berisitirahat dan menunggu teman atau keluarga yang sedang 

 menginap di guesthouse MMT-ITS Surabaya. Ruangan bersifat terbuka dan 

 umum,didalam ruangan diberikan partisi tiap furnitur dan pada lantai diberikan 

 perbedaan level antara lantai entrance dan cafe, dan di daerah tengah cafe terdapat 

 taman yang menghiasi cafe supaya memberikan kesan yang ramah lingkungan dan 

 segar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 6.3 Area Layout Cafetaria 
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6.3.2. Aplikasi Desain Area Office 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Area Office ini terletak di dekat lobby dan entrance, dimana ditujukan bagi 

 pegawai yang bekerja, mendata, dan mengatur financial di guesthouse MMT-ITS 

 Surabaya. Ruangan bersifat privat dikarenakan di dalam office hanya bisa diakses 

 dengan pegawai guesthouse MMT-ITS, didalam ruangan pada lantai diberikan 

 perbedaan level antara lantai entrance dan di dalam office diberikan vertical garden 

 supaya memberikan kesan ramah lingkungan dan segar. 

 

6.3.3. Aplikasi Desain Kamar Penginapan Dengan Kelas Double Bedroom 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ruang terpilih tiga merupakan area kamar double bedroom lengkap dengan 

kamar mandi di dalamnya. Dapat dilihat pada layout furnitur area kamar double 

Gambar 6.4 Area Layout Office Guesthouse 

Gambar 6.5 Area Layout Double Bedroom 
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bedroom (Gambar 6.5). Sirkulasi pada area ini tidak terlalu padat. Hal ini 

dikarenakan jenis aktifitas yang terjadi pada area ini adalah untuk bersitirahat dan 

bersantai. Konsentrasi aktifitas tertinggi yang mempengaruhi sirkulasi adalah pada 

area kamar mandi. Dikarenakan pada area ini terjadi sirkulasi dengan tingkat aktifitas 

tertinggi karena letaknya yang akan selalu dilalui pengguna, maka jumlah furnitur 

pada area ini didesain seminim mungkin. Dengan tujuan agar tidak mengganggu 

sirkulasi pengguna. Adapun furnitur lain adalah elemen estetis berupa vas bunga di 

sudut ruangan yang tidak mengganggu area sirkulasi. 

 

6.3.4. Aplikasi Desain Kamar Penginapan Dengan Kelas Suite Room 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Secara garis besar penataan layout pada area suite room ini hampir sama 

dengan bedroom sebelumnya. Namun pada fasilitas sangat berbeda dengan kamar 

kelas double bedroom, di dalam kamar suite room lebih banyak fasilitas pendukung 

seperti ruang tamu, fasilitas elektronik pendukung seperti televisi dan lemari es kecil 

untuk pengunjung menyimpan atau menikmati makanan atau minuman yang dibeli 

sendiri maupun yang telah disediakan oleh guesthouse MMT-ITS Layout ini telah 

didesain dengan mempertimbangkan kondisi eksisting bangunan serta landscape 

sekitarnya. Sehingga posisi layout tersebut merupakan tatanan yang optimum. Dengan 

Gambar 6.6 Area Layout Suite Room 
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mempertimbangkan aktifitas yang terjadi, ergonomi manusia dan furniturnya, 

penghawaan serta pemandangan alam sekitar layout tersebut telah didesain 

sedemikian rupa agar pengguna merasa nyaman dan betah berlama-lama. 
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BAB 7 

DESAIN AKHIR 

 

 

 

7.1. Aplikasi Desain Akhir Ruang Terpilih 

 Desain akhir merupakan desain yang telah disetujui untuk dirancang. Dalam layout 

perancangan interior guesthouse multifungsi MMT-ITS Surabaya ini, dipilih 4 ruangan yang akan 

didesain, diantaranya adalah area cafetaria, area office dan area kamar dengan kelas deluxe, 

dan area kamar dengan kelas suite 

 

 

 7.1.1. Aplikasi Desain Area Cafetaria 

  Area cafetaria ini terletak di dekat lobby dan entrance, dimana ditujukan bagi 

 pengunjung yang ingin berisitirahat dan menunggu teman atau keluarga yang sedang 

 menginap di guesthouse MMT-ITS Surabaya. Ruangan bersifat terbuka dan 

 umum,didalam ruangan diberikan partisi tiap furnitur dan pada lantai diberikan 

 perbedaan level antara lantai entrance dan cafe, dan di daerah tengah cafe terdapat 

 taman yang menghiasi cafe supaya memberikan kesan yang ramah lingkungan dan 

 segar. 

  

Gambar 7.1 Area Layout Cafetaria 
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Gambar 7.2 Final Desain Area Cafetaria 

 Pada area cafetaria akan diberikan partisi pada setiap furniture yang ada, 

supaya memberikan privasi pada pengunjung cafe, dan pada area tengah cafetaria 

terdapat taman, taman diberikan tanaman yang berukuran besar dan tinggi, namun 

tinggi tanaman tidak mencapai plafond, supaya pengunjung tidak dapat menerobos 

langsung. dan material di dalam cafetaria mayoritas kayu, dan bentukan furniture 

tidak banyak ukiran, simpel, dan lebih minimalis. 
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7.1.2. Aplikasi Desain Area Office 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Area Office ini terletak di dekat lobby dan entrance, dimana ditujukan bagi 

 pegawai yang bekerja, mendata, dan mengatur financial di guesthouse MMT-ITS 

 Surabaya. Ruangan bersifat privat dikarenakan di dalam office hanya bisa diakses 

 dengan pegawai guesthouse MMT-ITS, didalam ruangan pada lantai diberikan 

 perbedaan level antara lantai entrance dan di dalam office diberikan vertical garden 

 supaya memberikan kesan ramah lingkungan dan segar. 

  

Gambar 7.3 Area Layout Office Guesthouse 
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 Gambar di atas merupakan view area office yang memperlihatkan suasana 

area office dan suasana didalam office yang diberikan lebih warm. Agar terciptanya 

kesatuan ruang, plafond menggunakan perpaduan kedua material yakni gypsum dan 

kayu deck. Dalam ruangan ini tidak adanya sekat untuk memisahkan, untuk 

membedakannya hanya menggunakan kenaikan level pada lantai dan material lantai 

yang digunakan. 

  

Gambar 7.4 Final Desain Office 
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7.1.3. Aplikasi Desain Kamar Penginapan Dengan Kelas Double Bedroom 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ruang terpilih tiga merupakan area kamar double bedroom lengkap dengan 

kamar mandi di dalamnya. Dapat dilihat pada layout furnitur area kamar double 

bedroom (Gambar 7.5). Sirkulasi pada area ini tidak terlalu padat. Hal ini 

dikarenakan jenis aktifitas yang terjadi pada area ini adalah untuk bersitirahat dan 

bersantai. Konsentrasi aktifitas tertinggi yang mempengaruhi sirkulasi adalah pada 

area kamar mandi. Dikarenakan pada area ini terjadi sirkulasi dengan tingkat aktifitas 

tertinggi karena letaknya yang akan selalu dilalui pengguna, maka jumlah furnitur 

pada area ini didesain seminim mungkin. Dengan tujuan agar tidak mengganggu 

sirkulasi pengguna. Adapun furnitur lain adalah elemen estetis berupa vas bunga di 

sudut ruangan yang tidak mengganggu area sirkulasi.   

Gambar 7.5 Area Layout Double Bedroom 
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 Pada area kamar double bedroom kesan yang ditampilkan adalah eco-friendly 

modern. Dimana kesan modern ditunjukkan dengan penggunaan material yang modern 

seperti kaca cermin, cat duco, juga bentukan yang minimalis. Sedangkan suasana eco-

friendly sendiri pada ruangan ini hadir melalui elemen estetika yang berfungsi sebagai 

aksentuasi ruangan yang menonjol. Contohnya saja desain frame berupa garis lengkung 

yang terinspirasi oleh bentukan tumbuhan yang memberikan kesan alami dan ramah 

lingkungan seperti yang sudah dijelaskan pada bab sebelumnya. Selain itu bentukan 

eco-friendly sendiri yang telah bertransformasi menjadi lebih modern hadir melalui 

tempelan / hiasan pada bagian samping tempat tidur. Dimana hiasan tersebut 

Gambar 7.6 Final Desain Area Kamar Double Bedroom 
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terinspirasi oleh bentuk dasar batang pohon yang kemudian diolah kembali menjadi 

komposisi yang menarik dengan material antara dan juga kaca cermin. Selain itu nuansa 

eco-friendly pada ruangan ini diperkuat dengan dipilihnya material dinding,lantai,dan 

plafon. 

 

7.1.4. Aplikasi Desain Kamar Penginapan Dengan Kelas Suite Room 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Secara garis besar penataan layout pada area suite room ini hampir sama 

dengan bedroom sebelumnya. Namun pada fasilitas sangat berbeda dengan kamar 

kelas double bedroom, di dalam kamar suite room lebih banyak fasilitas pendukung 

seperti ruang tamu, fasilitas elektronik pendukung seperti televisi dan lemari es kecil 

untuk pengunjung menyimpan atau menikmati makanan atau minuman yang dibeli 

sendiri maupun yang telah disediakan oleh guesthouse MMT-ITS Layout ini telah 

didesain dengan mempertimbangkan kondisi eksisting bangunan serta landscape 

sekitarnya. Sehingga posisi layout tersebut merupakan tatanan yang optimum. Dengan 

mempertimbangkan aktifitas yang terjadi, ergonomi manusia dan furniturnya, 

penghawaan serta pemandangan alam sekitar layout tersebut telah didesain 

sedemikian rupa agar pengguna merasa nyaman dan betah berlama-lama. 

  

Gambar 7.7 Area Layout Suite Room 



 

96 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

  

 Pada area kamar suite room kesan yang ditampilkan adalah eco-friendly modern. 

Dimana kesan modern ditunjukkan dengan penggunaan material yang modern seperti 

kaca cermin, cat duco, juga bentukan yang minimalis. Sedangkan suasana eco-friendly 

sendiri pada ruangan ini hadir melalui elemen estetika yang berfungsi sebagai 

aksentuasi ruangan yang menonjol. Selain itu bentukan eco-friendly sendiri yang telah 

bertransformasi menjadi lebih modern hadir melalui tempelan / hiasan pada bagian 

belakang tempat tidur. Dimana hiasan tersebut terinspirasi oleh bentuk dasar batang 

pohon yang kemudian diolah kembali menjadi komposisi yang menarik dengan material 

Gambar 7.8 Final Desain Area Suite Room 
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antara dan juga kaca cermin. Selain itu nuansa eco-friendly pada ruangan ini diperkuat 

dengan dipilihnya material dinding,lantai,dan plafon. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Sedangkan material lain yang memberikan kesan modern adalah bentukan 

furniture yang simpel dan minimalis. Pemilihan warna pada cat dinding disesuaikan 

dengan konsep eco-friendly modern yang ditentukan, yaitu warna light white (putih 

cerah) dan warna hijau terang supaya memberikan kesan eco dan membuat para 

pengunjung merasa nyaman dengan warna hijau terang yang memberikan efek segar 

dan dingin. credenza digunakan sebagai partisi selain sebagai elemen estetika, juga 

untuk membagi antara area ruang tamu dan tempat tidur. Elemen kayu sengaja dipilih 

untuk dapat memperkuat kesan eco-friendly. Sedangkan bentuk simpel yang terdiri dari 

garis-garis menambahkan kesan modern pada ruangan ini. 

 
 
 
  

Gambar 7.9 Final Desain Area Suite room 
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BAB 8 

KESIMPULAN DAN SARAN 

8.1. Kesimpulan 

 

  Dalam hasil Tugas Akhir Desain Interior Guesthouse Multifungsi MMT-ITS 

 Surabaya dengan konsep eco-friendly dengan tema modern bisa ditarik beberapa 

 kesimpulan yang antara lain sebagai berikut : 

 

1. Guesthouse Multifungsi MMT-ITS Surabaya merupakan sebuah fasilitas 

penginapan yangdikembangkan untuk dapat memenuhi kebutuhan mahasiswa 

S2 yang sedang menjalani studi di Kampus MMT-ITS maupun pengunjung 

umum dengan tata ruang yang baik dan penambahan kelengkapan fasilitas 

seperti laundry, cafetaria, convention hall (ruang serbaguna),dll. Dimana hal 

tersebut merupakan faktor penting yang menjadi kriteria utama dalam sebuah 

penginapan. 

2. Aktifitas dan kebutuhan pengunjung diperhatikan dan dianalisa lebih lanjut 

sehingga dapat menghasilkan rancangan mengenai sirkulasi dan penzooningan 

area yang optimal yang dapat menunjang efektifitas dan kenyamanan 

mahasiswa S2 yang menginap di guesthouse. 

3. Kehadiran suatu konsep sebagai tema dalam rancangan tidak hanya untuk 

memenuhi kenyamanan dan keindahan saja namunakan membuat mahasiswa 

S2 yang sedang menempuh pendidikan di kampus MMT-ITS Surabaya dapat 

menceritakan pengalamannya selama menginap di rancangan desain interior 

guesthouse menjadi suatu langkah untuk promosi.  

4. Konsep secara umum yang akan digunakan pada desain Desain Interior 

Guesthouse MMT-ITS Surabaya adalah mencoba menghadirkan konsep 

desain yang eco atau juga ramah lingkungan yang dikemas dalam desain yang 

modern. 

5.  Dalam Tugas Akhir Desain Interior Guesthouse Multifungsi MMT-ITS 

Surabaya dengan konsep eco-friendly dengan tema modern, perencanaan 

desain interior ruang dan pembentukan suasana ruang sangat penting agar 

dapat memberikan sarana atau tempat tinggal sementara yang cocok dan 

nyaman bagi mahasiswa maupun masyarakat umum., dan dapat memberikan 

pengalaman baru kepada mahasiswa S2 di kampus MMT-ITS Surabaya 
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