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I.   PENDAHULUAN 

 Menurut Vaesar Sahera S. (2011 : 36) 

Kamar tidur merupakan tempat di mana Anda 

beristirahat dan melepaskan stres. Kamar 

tidur memiliki sifat sangat privat karena setiap 

individu penggunanya memiliki tuntutan 

kebutuhan yang berbeda-beda. Untuk 

memenuhi kebutuhan tersebut, dibutuhkan 

sentuhan-sentuhan elemen estetis yang 

membuat kamar tidur bersifat lebih personal 

bagi penggunanya. Ruang tidur adalah tempat 

paling privat di dalam rumah. Di sinilah 

pemilik rumah melepas kepenatan fisik, 

pikiran, dan emosi. Itulah sebabnya ruang 

tidur adalah tempat yang paling sering di 

desain secara khusus. Prinsip utama sebuah 

ruang tidur haruslah nyaman dan 

memberikan ketenangan. 

Menurut Rosemary Kilmer dan W. Otie 

Kilmer (2014 : 234), Ruang tidur memiliki 

beberapa persyaratan dasar. Secara fisik, area 

tidur,  

termasuk tempat tidur dan furnitur terkait, 

harus nyaman untuk  aktivitas khusus tidur 

dan harus kondusif untuk relaksasi. 

Terkadang, ruangan perlu mengambil karakter 

yang hampir berlawanan di pagi hari, ketika 

penghuni siap untuk bangun dan "Melompat 

dari tempat tidur" untuk memulai hari, 

mungkin dengan melakukan senam. Riasan 

visual ruangan dan bahkan pemandangan 

luarnya (jika mungkin) harus tenang/damai 

bagi mata atau dapat dikontrol. Itu harus 

memiliki kontrol lingkungan yang tepat untuk 

mengisolasi kebisingan, suhu, dan cahaya, 

baik alami maupun buatan. Secara psikologis, 
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Abstrak — Kamar tidur merupakan tempat privat bagi setiap individu yang memiliki tuntutan yang berbeda serta 
selera yang berbeda. Warna analogus adalah warna yang dihasilkan dari percampuran antara satu warna 
primer dengan satu warna sekunder, yang letaknya bersebelahan pada lingkaran warna. Penggunaan warna 
analogus yang diterapkan dalam perancangan interior kamar tidur juga memiliki pengaruh penting terhadap 
kenyamanan psikologis penggunanya. kenyamanan/rasa nyaman adalah suatu keadaan telah terpenuhinya 
kebutuhan dasar manusia  Perancangan ini menggunakan metode perancangan Kilmer untuk menemukan 
pendekatan desain yang sesuai dengan kebutuhan dan keinginan klien. Penggunaan warna pada interior kamar 
tidur dapat menggunakan warna kesukaan pengguna yang berupa merah dan kuning serta dikombinasikan 
dengan penerapan warna lain yang membuat penggunanya merasakan nyaman secara psikologis. 
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area tidur dapat memiliki atribut lain, seperti 

memberi kita privasi yang intim dan bahkan 

individualistis ekspresi. Penting untuk disadari 

bahwa klien dapat memilih perabot interior 

yang tampak sangat tidak rasional atau sangat 

berbeda dari yang diusulkan oleh perancang; 

ini sering kali merupakan hasil dari keinginan 

individualistis seseorang dan kebutuhan atau 

rutinitas yang berhubungan dengan tidur.. 

Menurut Sumaryati Catri, Hestiworo dan 

Winarti Z. ( 2013 : 53) Warna analogus adalah 

warna yang dihasilkan dari percampuran 

antara satu warna primer dengan satu warna 

sekunder, yang letaknya bersebelahan pada 

lingkaran warna. Warna-warna analogus atau 

warna- warna antara ini pada umumnya 

adalah warna-warna yang tidak jenuh (tidak 

banyak unsur putihnya).  

Menurut Rosemary Kilmer dan W. Otie 

Kilmer (2014: 158), Skema analogi 

menawarkan lebih banyak variasi daripada 

skema monokromatik, namun tetap 

harmonis. Rona tersebut dicampur dalam 

berbagai proporsi, nilai, dan intensitas untuk 

memberikan interior yang sukses. Banyak 

desainer memilih salah satu warna sebagai 

tema dan aksen dominan dengan warna 

analog lainnya  

Menurut Kolcaba (1992, dalam Potter & 

Perry, 2005: 47) menyatakan kenyamanan/ 

rasa nyaman adalah suatu keadaan telah 

terpenuhinya kebutuhan dasar manusia yaitu 

kebutuhan akan ketentraman , kelegaan, dan 

transenden. Kenyamanan mesti dipandang 

secara holistik yang mencakup empat aspek 

yaitu: Fisik, Sosial, Psikospiritual dan 

Lingkungan. 

Menurut Rosemary Kilmer dan W. Otie 

Kilmer (2014 : 165), Desainer interior harus 

memahami persepsi dan penggunaan warna 

dan efek yang dihasilkannya pada perilaku 

manusia. Penelitian telah menunjukkan 

bahwa warna dapat menciptakan 

kegembiraan, relaksasi, ketenangan, atau 

keceriaan dan bahkan dapat meningkat 

produktivitas di lingkungan kerja. Cara orang 

menafsirkan atau merasakan warna dapat 

bervariasi sesuai dengan pengalaman, 

pendidikan, dan asosiasi budaya dengan 

warna. 

Banyak penelitian telah mencoba untuk 

mengidentifikasi dampak emosional warna 

pada orang, tetapi sebagian besar penelitian 

tidak bisa menentukan apakah reaksinya 

bersifat budaya atau emosional. Respons 

warna juga berbeda menurut konteks di yang 

dialami.  

 

II.  METODE 

Metode desain yang digunakan adalah 

metode desain Rosemary Kilmer. 

Menurut Rosemary Kilmer metode desain 

dapat dipecah menjadi delapan langkah, 

meliputi: commit, state, collect, analyze, 
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ideate, choose, implement, evaluate.yang 

diadaptasikan dari karya atau proses 

perancangan sebutkan tahapan atau fase 

perancangan/ desain secara umum menurut 

referensi yang digunakan.  

 

(sumber: Designing Interior, 2014) 

 

 1. Commit   

Menerima project dan membuat jadwal serta 

menjalankannya . 

 2. State  

Mendefinisikan masalah apa saja yang ada 

dalam perancangan kamar tidur Mr. 

Sudirman, serta menelaah masalah yang ada 

dalam lokasi, menentukan goal atau tujuan 

perancangan. 

 3. Collect 

Mengumpulkan data literatur tentang data  

pengguna, data literatur yang berkaitan 

dengan objek, dan lain sebagainya.  

 4. Analyze 

Menganalisis aktifitas dan kebutuhan 

pengguna, menyelidiki melalui data yang telah 

dikumpulkan dan mencatat hal yang utama 

tersebut untuk solusi akhir. 

 5. Ideate 

Menyusun konsep, membuat layout serta 

membuat alternatif desain untuk 

mendapatkan solusi.  

6. Choose 

Memilih alternatif desain yang terbaik dengan 

kembali melihat bagaimana konsep dipilih 

sesuai dengan kebutuhan, tujuan dan 

keinginan klien. 

7. Implement 

Mengkomunikasikan ide melalui gambar 

akhir, rencana, rendering, dan bentuk lain. 

8. Evaluate  

Membuat penilaian kritis dari apa yang telah 

dicapai untuk melihat apakah itu memang 

memecahkan situasi permasalahan. 

 

III.   HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Identifikasi Masalah  
1. Bagaimana merancang kamar tidur 

yang nyaman untuk bersirkulasi? 
2. Bagimana tinggi televisi agar dapat 

mudah dilihat? 
3. Bagaimana komposisi warna agar 

dapat terlihat menarik? 
4. Bagaimana tata letak furniture agar 

mudah untuk bersirkulasi? 
5. Bagaimana penggunaan warna yang 

dapat membuat kamar tidur terlihat 
lebih santai?  

6. Bagaimana standar pencahayaan yang 
sesuai dalam kamar tidur? 
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7. Bagaimana penggunaan material lantai 
yang tahan air?  

8. Bagaimana peletakan tempat tidur 
yang baik? 

9. Bagaimana mendesain tempat tidur 
yang nyaman sesuai ergonominya? 

10. Bagaimana pemakaian material lemari 
yang tahan lama dan kuat?  

11. Bagaimana penggunaan material yang 
kuat dan mudah dibersihkan untuk 
partisi? 

12. Bagaimana penggunaan material sofa 
yang mudah untuk dibersihkan? 

13. Bagaimana penggunaan warna yang 
nyaman untuk area plafond? 

14. Bagaimana penggunaan material 
dinding yang kedap suara? 

15. bagaimana penggunaan material 
plafond yang kedap suara? 

16. Bagaimana merancang kamar tidur 
yang memperhatikan keselamatan 
penggunanya? 

 

B. Tujuan Perancangan  

1. Medesain kamar tidur yang nyaman 
untuk bersirkulasi 

2. Mendesain area televisi agar dapat 
mudah dilihat 

3. Mendesain kamar dengan komposisi 
warna yang terlihat menarik 

4. Mendesain tata letak furniture 
sehingga mudah untuk bersirkulasi 

5. Mendesain dengan penggunaan warna 
yang dapat membuat kamar tidur 
terlihat lebih santai 

6. Mendesain kamar tidur dengan  
standar pencahayaan yang sesuai  

7. Mendesain kamar dengan penggunaan 
material lantai yang tahan air 

8. Mendesain kamar dengan peletakan 
tempat tidur yang baik 

9. Mendesain tempat tidur yang nyaman 
sesuai ergonominya 

10. Mendesain lemari dengan material 
yang tahan lama dan kuat 

11. Mendesain partisi dengan material 
yang kuat dan mudah dibersihkan 

12. Mendesain sofa dengan material yang 
mudah untuk dibersihkan 

13. Mendesain area plafond dengan 
penggunaan warna yang nyaman 

14. Mendesain dinding dengan 
penggunaan material yang kedap 
suara 

15. Mendesain plafond dengan material 
yang kedap suara 

16. Mendesain kamar tidur yang 
memperhatikan keselamatan 
penggunanya 

 

C. Data pengguna  

Nama : Mr. Sudirman  

Jenis Kelamin : Laki-laki  

Umur : 58 Tahun  

Status : Suami  

Hobi : Menonton tv 

Warna kesukaan : Merah 

Aktifitas : Tidur, menonton tv, bermain 

hp, duduk santai, mengisi baterai hp, 

berganti baju.  

 

Nama : Ibu Sudirman  

Jenis Kelamin : Perempuan 

Umur : 57 Tahun  

Status : Istri 

Hobi : Bersih-bersih 

Warna kesukaan : Kuning.  

Aktifitas : Tidur, menonton tv, bermain 

hp, duduk santai, mengisi baterai hp, 

berganti baju, bersih-bersih kamar, 

melipat selimut, menggunakan make-

up ringan.  
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Tabel 3 : Tabel Metode Bagan Analisis Triangulasi Data 

 
 
Tabel 4 : Tabel Metode Bagan Analisis Triangulasi Data 
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Tabel 5 : Tabel Metode Bagan Analisis Triangulasi Data  

 
 

 

Tabel 6 : Tabel Metode Bagan Analisis Aktifitas, Fasilitas dan Kebutuhan Ruang 
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Gambar 1 : Bubble Diagram Kedekatan Area  

 
 

Tabel 7 : Tabel Metode Analisis Matriks Organisasi Ruang  

  

 

Gambar 2 : Analisis Bloking Terpilih     Gambar 3 : Analisis Sirkulasi Terpilih 
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Gambar 4 : Blocking Area Layout Terpilih  

 

 

Gambar 5  : Layout Furniture Terpilih  

 

 

Dalam perancangan layout, kelompok 

area terbagi menjadi 3 yaitu : area istirahat, 

area bersantai dan area bekerja.  Serta tidak 

lupa menambahkan sirkulasi untuk tiap 

areanya.  

Layout yang terpilih merupakan layout 

dengan kelebihan sirkulasi yang lebih teratur 

dan susunan furniture yang lebih tertata. 

Warna yang dipakai adalah merah 

yang beranaloguskan warna ungu dan jingga 

serta warna kuning yang beranaloguskan 

warna hijau dan jingga. Dalam perancangan 

ini warna yang diambil adalah warna merah-

jingga-kuning  

Merah : burnt umber 

Kuning : morning silk 

Jingga : tangerine fizz 

Gambar 6 : Batasan Warna Yang Dipakai  

 

 

D. Desain Akhir    

Gambar 7 : Render Ruang Kosong view 1  

 

 

Gambar 8 : Render Ruang Kosong view 2 
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Gambar 9 : Render Ruang Kosong view 3 

 

 

Gambar 10 : Render Ruang Dengan Furniture view 1 

 

 

Gambar 11 : Render Ruang Dengan Furniture view 2 

 

 

 

 

Gambar 12 : Render Ruang Dengan Furniture view 3 

 

 

Gambar 13 : Skema material dan warna 

 

 

Dalam perancangan interior, terdapat 

elemen interior yang perlu diperhatikan yaitu 

: dinding , lantai serta plafond.  

1) Dinding 

Dalam kamar tidur Mr. Sudirman 

menggunakan warna merah (burnt 

umber) dan Jingga (tangerine fizz) 

sebagai warna di belakang tempat 

tidur serta ditambahkan warna kuning 

(gold) pada panel profile, marmer 

Bianco Lasa  serta ultra white untuk 

dinding bagian depan area televisi 
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serta warna kuning (morning silk) pada 

dinding sebelah tempat disur yang 

membuat kamar memiliki pembawaan 

yang hangat. 

2) Lantai  

Lantai menggunakan marmer white 

carrara sesuai dengan keinginan klien. 

3) Plafond  

Plafond mengunakan gypsum dicat 

dengan warna clinic white  dengan 

permainan leveling serta ditambahkan 

cornice dan hidden lamp bagian dalam. 

 

Pemilihan warna furniture juga 

memakai komposisi warna analogus  merah, 

jingga, kuning sehingga kamar tidur 

menghasilkan perasaan hangat.  

 

IV.   SIMPULAN 

Penggunaan warna merah memberikan 

sensasi perasaan hangat serta penggunaan 

warna Kuning memberikan perasaan bahagia 

dan ceria, ditambahkan dengan warna jingga 

sebagai warna yang memberikan perasaan 

kenyamanan serta kehangatan membuat 

pada kamar Mr. Sudirman terasa sangat 

nyaman dan hangat.  Percampuran warna 

yang diterapkan bersifat analogus warna 

merah-kuning-jingga.  Bagi Mr. Sudirman 

warna yang digunakan membuat ruangannya 

terasa nyaman dan memberikan ketenangan 

baginya. 

Adapun kelebihan dan kekurangan atau 

keterbatasan dalam penelitian ini. Kelebihan 

dari penelitian ini adalah dengan penelitian ini 

dapat dibuktikan bahwa kenyamanan 

psikologis tentang warna bagi tiap orang 

berbeda, bagi Mr. Sudirman penggunaan 

kombinasi warna yang dapat membuat dia 

tenang adalah warna analogus merah-kuning-

jingga. Kekurangan atau keterbatasan dalam 

penelitian ini adalah kurangnya waktu untuk 

meneliti lebih dalam lagi.  
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berbagai pihak yang telah membantu penulis 
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memberikan kesempatan untuk 
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• Para Senior dalam TED INTERIOR yang 
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masukan serta solusi ketika dalam 

perancangan. 
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