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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

 Perancangan Butik Hotel di Bandung ini didasari latar belakang karena 

wisatawan kian meningkat setiap tahunnya, maka harus diimbangi jumlah 

wisatawan dan jumlah hotel agar dapat mencukupi kebutuhan wisatawan yang 

datang ke kota Bandung. Maka perancangan Butik Hotel mampu memenuhi 

kebutuhan wisatawan. Pada perancangan Boutique Hotel ini diberikan fasilitas 

seperti lobby lounge, restaurant, business center, banquet room, meeting room, 

swimming pool, dan 4 tipe kamar (twin, double, junior suite, family). 
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 Melalui penataan layout dan organisasi ruang, tamu dilayani dengan 

suasana yang privasi, dengan nyaman. Dengan menggunakan material alami dan 

bentuk-bentuk yang modern dapat dirasakan oleh pengunjung pada setiap ruang 

hotel.  

 Untuk mencapai citra butik hotel bergaya informal yang unik, maka 

penulis dengan mengangkat konsep Bird Nest (sarang burung) pengunjung dapat 

merasakan atmosfer sarang burung, seperti berada di sarang burung yang homy 

dengan sifat natural serta bentuk-bentuk menumpuk.  

 Penerapan desain yang dapat sesuai dengan fungsi ruang dan kebutuhan 

user butik hotel dengan cara, menggunakan Pemilihan lampu menggunakan warna-

warna lampu yang warm light sehingga dapat menghadirkan suasana hangat pada 

hotel, dan pada beberapa area menggunakan spot light dan hidden lamp untuk 

mempercantik area ceiling dan mural pada hotel.  

 Penerapan design yang sesuai dengan fungsi ruang dan kebutuhan user 

butik hotel yang sesuai akan membuat pengunjung merasa nyaman dan relax. 

Pencitaan alami dapat membuat pengunjung merasa nyaman dan relax dengan 

penggunaan material-material naturan dan finishing, serta desain interior pada 

setiap ruang yang akan memberikan kesan kesatuan pada setiap ruangannya, 

sehingga pengunjung merasa seperti berada didalam sarang burung dan nyaman. 

 

5.2 Saran 

 Dengan adanya perancangan Butik Hotel ini, diharapkan dapat 

memberikan masyarakat pengetahuan lebih melalui desain. Sehingga desain sebuah 

hotel di Bandung dapat lebih berkembang dan semakin maju. Sebuah Butik Hotel 

harus memiliki kesan unik, sehingga pengunjung dapat merasa puas telah 

menginap pada hotel tersebut. Desain Butik Hotel juga perlu memperlihatkan 

brand atau ciri khas utama dari hotel itu sendiri sehingga suasana ruangan hotel 

berbeda dengan suasana hotel lainnya. 


