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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

  

5.1 Simpulan 

Kebutuhan manusia akan fasilitas kesehatan dan kecantikan saat ini terus 

meningkat. Hal ini dikarenakan masyarakat zaman sekarang, khususnya 

wanita, menginginkan penampilan fisik yang sempurna dengan memiliki kulit 

yang sehat. Dengan adanya kebutuhan tersebut, maka dirancang sebuah klinik 

kesehatan khusus estetika kulit yang dirancang dengan konsep desain yang 

menarik serta menjawab kebutuhan yang diperlukan.   

Aesthetic Skin Clinic ini dirancang dengan suasana yang berbeda dengan 

klinik kesehatan estetika kulit yang sudah ada. Klinik ini mengambil dengan 

konsep desain yang mengacu pada analogi dari kulit. Bentuk, sifat, dan 

karakter dari kulit yang asimetris, lentur, tipis, berlapis-lapis, dan saling 

berkaitan tersebut, diterapkan dalam perancangan desain klinik yang 

disesuaikan dengan kebutuhan ruang dan sesuai dengan kriteria higienis. 

Program tata ruang pada klinik ini disesuaikan dengan flow activity user, 

sehingga kebutuhan ruang dapat disesuaikan dengan keperluan user dalam 

melakukan perawatan kulit. Fasilitas ruang utama yang diberikan antara lain 
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adalah ruang konsultasi dengan dokter, ruang facial, treatment, laser, dan 

fasilitas ruang operasi. Dengan fasilitas kebutuhan ruang yang lengkap, 

mempermudah user dalam melakukan aktifitas perawatan dan tindakan 

kecantikan secara lengkap. Serta didukung pula dengan adanya fasilitas retail 

kosmetik, farmasi, dan café sebagai pendukungnya. 

Selain itu juga, kriteria higienis dalam klinik menjadi hal yang sangat penting 

karena berhubungan dengan kesehatan manusia. Pada perancangan desain 

interior klinik ini diterapkan bentukan ruang organis sederhana baik pada 

desain ceiling, dinding, denah, dan pola lantai, tanpa menghilangkan konsep 

perancangannya, kemudian dominasi warna putih memberikan kesan bersih 

dan steril yang dipadukan dengan warna coklat dan aksen warna fuschia 

menciptakan nuansa ruang yang tidak kaku, hangat, dan feminim. 

Penggunaan material pada furnitur berupa solid surface atau furniture yang 

difinishing oleh hpl dan cat duco dipilih untuk pertimbangan maintenance 

yang mudah dibersihkan. Begitu pula penggunaan material lantai pada klinik 

yang menggunakan epoxy, dimana material tersebut tahan terhadap bahan 

kimia dan gesekan.  

Penghawaan dan pencahayaan yang cukup juga dapat memberikan kesan 

klinik yang bersih, nyaman, dan terpercaya. Penghawaan pada klinik 

didominasi dengan penggunaan AC yang dibedakan berdasarkan keperluan 

ruangannya, maka untuk kebutuhan pada tiap ruangan digunakan adalah AC 

split, sedangkan pada area publik, seperti area lobby, retail, café, dan farmasi 

digunakan AC cassete. Begitu pula halnya pada pencahayaan, pada area 

publik digunakan pencahayaan ambient light yang indirect dan pada area 

dengan kebutuhan khusus digunakan pencahayaan general lighting dengan 

pencahayaan yang merata dan direct.  
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5.2 Saran 

Dengan adanya perancangan Aesthetic Skin Clinic yang bertemakan analogi 

dari kulit, diharapkan melalui perancangan ini dapat dijadikan bahan untuk 

penelitian lanjutan mengenai perancangan klinik kecantikan. Sehingga 

perancangan ini, dapat digunakan sebagai referensi dan alternative dalam 

menjawab permasalahan yang ada dalam mendesain interior suatu klinik 

kecantikan. 

 

 

 

 


