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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Simpulan 

Pada perancangan ini perancang menarik kesimpulan mengenai bagaimana 

memvisualisasikan coffee house dan barista school menjadi tempat dengan 

suasana edukasi dan interior yang baik agar dapat menunjang kegiatan user 

sebagai tempat untuk bersantai dan belajar tentang kopi serta menjadi daya tarik 

bagi pecinta kopi dan menjadi titik tujuan utama bagi pecinta kopi yang ingin 

belajar menjadi barista professional dengan menggunakan konsep the coffee bean 

process dan tema industrial contemporary. Desain bentukan-bentukan ruang yang 

menunjukan adanya suatu tahapan dan proses bagaimana proses kopi itu menjadi 
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pengetahuan yang sangat penting untuk dipelajari bagi pecinta kopi maupun untuk 

user yang tidak mengetahui tentang kopi. suasana industrial contemporary yang 

ditampilkan dengan suasana edukasi dan dekat dengan alam dimana 

memanfaatkan ruang bukaan dengan penggunaan skylight sebagai pencahayaan 

alami yang ada pada ruangan dan memberikan suasana santai. Mengenai fasilitas 

pendukung masing-masing mempunyai fungsi yang jelas bagi user di barista 

school dan coffee house. Tempat ini selain sebagai tempat belajar kopi juga 

sebagai tempat berkumpul untuk komunitas kopi dengan target untuk kalangan 

muda yang bisa menjadi tempat yang nyaman untuk berkumpul dan sharing. 

Ergonomi dan system furniture yang diterapkan pada setiap kelas barista 

school ini agar dapat meminimalisir dan menciptakan suatu kinerja yang produktif 

selain produktif dengan adanya desain pada setiap ruangan dengan menambahkan 

aksen warna dan treatment pada bagian satu sudut menjadi ruangan kelas menjadi 

ruangan yang tidak jenuh pada saat user berada di ruangan itu sehingga merasakan 

semangat belajar dan ingin memiliki keinginan di dalam mempelajari kopi. 

banyak memanfaatkan partisi semi terbuka untuk akses dari ruang ke ruang 

lainnya agar suasana santai dan banyak ruang bukaan.  

 

5.2 Saran 

Diharapkan perancangan ini dapat menjadi salah satu referensi bagi yang 

akan membuat coffee house dan Barista School yang serupa atau apapun tempat 

kursus kopi. Bagi yang akan membuat rancangan yang serupa, diharapkan 

merancang dengan konsep yang berbeda namun tetap seputar bagaimana cara 

menerapkan system furniture yang baik bagi kinerja seorang barista dan 

meningkatkan kreativitas barista di dalam membuat kopi. Semoga perancangan ini 

dapat memberikan wawasan bagi pembaca mengenai wawasan tentang kopi dan 

perancangan barista school.  

 


