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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Pernikahan merupakan sebuah moment yang sangat penting dan ada 

banyak hal yang mendukung agar sebuah pesta pernikahan dapat terlaksana 

dengan baik. Tidak sedikit pasangan yang akan menikah memilih hotel 

karena fasilitas yang diberikan. Tetapi, tidak semua hotel menyediakan 

fasilitas yang cukup lengkap untuk pasangan yang akan menikah tersebut. 

Saat ini tidak sedikit orang menginginkan efektivitas waktu. Karena itu 

tidak sedikit orang yang menginginkan fasilitas yang lengkap, yang dapat 

memenuhi semua keperluan mereka hanya dengan mendatangi sebuah 

tempat. Meskipun untuk mendapatkan fasilitas yang lengkap tersebut mereka 

harus membayar mahal. 
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Fakta bahwa pada saat menikah keluarga akan turut membantu 

mempersiapkan acara pesta pernikahan tersebut. Dan untuk memenuhi 

masalah efektivitas waktu dalam mempersiapkan pesta pernikahan tersebut 

maka tidak sedikit orang yang menggunakan jasa Wedding Organizer. 

Meskipun untuk itu banyak orang harus membayar mahal demi fasilitas dan 

demi terwujudnya keinginan mereka. 

1.2. Rumusan Masalah 

 Dalam pengerjaan hotel ini, terdapat beberapa kendala. Diantaranya 

masalah yang berkaitan baik dengan keadaan fisik bangunan, secara 

fungsional, maupun dari segi eksternal. Masalah-masalah tersebut adalah : 

o Bagaimana mengatur pembagian ruangan public, semi private, serta 

private dalam sebuah ruangan? 

o Bagaimana menciptakan sebuah fasilitas wedding didalam sebuah 

hotel? 

o Bagaimana agar fasilitas wedding hotel ini tidak mendapat pandangan 

negatif dari masyarakat sekitar? 

1.3. Manfaat dan Tujuan 

Adapun manfaat serta tujuan dari pengerjaan tugas akhir ini adalah : 

o Belajar mengatur sebuah ruangan dengan tiga pembagian ruang 

sekaligus. Tetapi tidak memberi kesan yang mencolok pada 

pembagian ruang tersebut. 

o Belajar mendesain fasilitas yang sebenarnya umum menjadi sebuah 

fasilitas khusus untuk pasangan yang akan menikah. 

o Belajar melihat adanya sebuah fasilitas dari sisi masyarakat secara 

umum. 
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1.4. Batasan Masalah 

Dari beberapa hal diatas maka dibatasi masalah yang akan 

dikerjakannya. 

o Mengatur pembagian sebuah ruangan, agar dalam ruangan tersebut 

terdapat area public, semi private, dan private. 

o Mendesain sebuah fasilitas untuk wedding didalam sebuah hotel. 

o Mendesain fasilitas wedding tersebut dengan  tema ”Raja dan Ratu”. 

Karena pasangan pengantin yang akan menikah sering disebut 

sebagai Raja dan Ratu sehari. Sehingga dalam fasilitas ini digunakan 

tema ”Raja dan Ratu” 

1.5. Ruang Lingkup Masalah 

 Dikarenakan pada saat ini, tidak sedikit masyarakat atau pasangan 

pengantin yang akan menikah menginginkan efektivitas waktu serta mereka 

tidak mau dipusingkan oleh hal-hal kecil mengenai persiapan pesta 

pernikahan mereka, oleh karena itu pada project ini akan dibuat sebuah hotel 

yang memfasilitasi sebuah fasilitas untuk pernikahan. Selain itu, pada saat ini 

tidak sedikit pasangan yang akan menikah memilih menyelenggarakan pesta 

pernikahannya didalam sebuah hotel karena fasilitas yang diberikan oleh 

hotel tersebut. 

Penulis menginginkan, dimana sebagian besar hal-hal yang 

mendukung persiapan mengenai pernikahan terdapat dalam hotel ini.Agar 

semua masalah yang ada dapat terjawab, maka penulis menggunakan 

sebuah hotel di kota Bandung, yaitu Hotel Kedaton yang beralamat di Jalan 

Suniaraja No 14. 

1.6. Sistematika Penulisan 

 Untuk menjelaskan mengenai project yang dibuat ini, serta hasil dari 

project ini, maka laporan tugas akhir ini terbagi atas beberapa bab. Setiap 

bab memaparkan masing-masing pembahasan yang diperlukan untuk 

mendukung laporan ini dan dirumuskan sebagai berikut : 
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 Bab 1 merupakan bab pendahuluan yang berisi mengenai latar 

belakang, tujuan, manfaat, batasan masalah, ruang lingkup masalah, serta 

sistematika penulisan. Bab 2 merupakan bab landasan teori. Dimana pada 

bab ini terdapat penjelasan mengenai hotel dan pernikahan. 

Bab 3 merupakan bab pengolahan data. Dimana data-data yang diperoleh 

oleh penulis terdapat dalam bab ini. Pada bab 3 ini pula terdapat gambar-

gambar denah general. Bab 4 merupakan perencanaan desain, pada bab 4 

ini penulis menjelaskan alasan rancangan serta hasil dari rancangan penulis. 

Pada bab 5 merupakan bab simpulan dan saran. Pada bab 5 ini semua 

permasalahan yang terdapat dalam rumusan masalah terjawab. 


