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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

 

5.1 Simpulan 

Hotel merupakan salah satu bentuk akomodasi yang diperlukan wisatawan 

untuk beristirahat saat berlibur. Banyaknya factory outlet dan kuliner 

makanan yang menjadi tujuan wisata utama kota Bandung membuat 

jumlah wisatawan yang datang bertambah, dan hal ini berdampak pada 

pertumbuhan hotel yang semakin pesat. Gedung besar seperti mall dapat 

menjadi sebuah terobosan terbaru di Bandung untuk diperlengkapi dengan 

kehadiran hotel sehingga wisatawan dapat berbelanja serta beristirahat 

tanpa harus ke tempat lain. 

 

Dalam perancangan hotel dalam mall ini, komponen-komponen yang 

saling berkaitan dengan pengunjung maupun pekerja sangat penting untuk 

diperhatikan selain dari pertimbangan tema unik untuk sebuah hotel 
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bertaraf  butik. Hotel di dalam mall ini juga harus saling menyesuaikan 

dan saling berkaitan antara area mall sampai ke lantai paling atas yaitu 

hotel serta memiliki area transisi yang memberikan perbedaan antara area 

publik (mall) dengan area yang bersifat privat (hotel). Area transisi pada 

hotel ini dibuat menyerupai sebuah lorong dengan permainan motif yang 

membawa suasana dari mall yang ramai sampai ketenangan dan 

keeksklusifan sebuah hotel.  

 

Hotel di dalam mall ini mengambil tema fashion karena ditujukan lebih 

kepada kalangan pecinta belanja dan pecinta fashion. Tujuan utama hotel 

dengan tema fashion ini yaitu memperlakukan para tamu seperti seorang 

model dalam sebuah peragaan busana. Hal tersebut direalisasikan dalam 

suasana interior hotel yang memberikan nuansa runway seperti pada 

peragaan busana. Nuansa tersebut didesain dengan membuat alur lobby ke 

area kamar yang memberikan nuansa aktivitas seorang model yang berada 

di atas catwalk dengan penggunaan bentuk geometris, serta pemberian 

beberapa spot untuk berfoto sepanjang sirkulasi hotel. Hotel ini juga 

dilengkapi dengan fasilitas seperti gym, salon, spa and reflexology yang 

membuat para tamu dapat merawat diri seperti seorang model. Selain itu 

terdapat fasilitas nightclub yang dilengkapi dengan panggung fashion 

runway yang juga dapat disewakan untuk pelaksanaan event-event fashion. 

5.2 Saran 

Melalui perancangan Hotel Fashion di Bandung ini didapatkan beberapa 

saran yang dapat disampaikan dalam merancang sebuah hotel butik di 

dalam mall atau perancangan lain yang sejenis, yaitu pentingnya fungsi 

tata ruang sebuah hotel yang berpengaruh besar pada desain hotel, 

pentingnya pertimbangan desain hotel dari segi sirkulasi dan kebisingan 

yaitu berupa area transisi dari mall ke hotel serta pengolahan dinding 

akustik.  
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Selain itu, pengolahan desain yang mendukung dan memperkuat tema 

serta penempatan fasilitas-fasilitas khusus yang berbeda dari hotel lainnya 

merupakan hal yang perlu diperhatikan dalam merancang sebuah hotel 

butik.  

 

 

 

 

 

 

 

 


