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BAB V 

KESIMPULAN 

 

5.1  Simpulan 

 

Restoran merupakan salah satu bisnis yang sangat berkembang pesat 

pada saat ini. Oleh karena itu semakin banyak restoran yang bermunculan di 

Indonesia, contohnya di daerah kota Bandung. Banyak pengusaha yang 

mendirikan berbagai jenis restoran, salah satunya adalah restoran yang bertema 

Chinese. Pada umumnya restoran Chinese di Bandung banyak yang mengambil 

tema modern pada restorannya. maka pada dasarnya budaya tionghoa sebagai 

identitas tidak bisa begitu saja dihilangkan ataupun dilepas dari kelengkapan 

yang sudah berlaku dalam budaya tersebut. Perancangan interior restoran dengan 

konsep  era of chinese dynasty ini di harapkan mampu mengmemperkenalkan 

masyarakat bandung mengenai ciri khas kebudayaan Tionghoa. Tujuan 

perancangan restoran chinese dengan konsep era of chinese dynasty adalah 

untuk mengangkat kembali ciri khas budaya Chinese dari beberapa dinasti dan 
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untuk menghidupkan kembali suasana dan budayanya kepada para konsumen 

pada ruangan restoran yang berbeda. dari desain interior ini diharapkan dapat 

mengingatkan suasana diansti dengan menikmati hidangan yang disajikan tanpa 

menghilangkan aspek kebudayaan.  

 

5.2  Saran 

Seiring dengan perubahan dan perkembangan zaman, beberapa tahun 

belakangan ini restoran chinese di Indonesia semakin memudar dan tidak 

mempunyai ciri khas dari budaya chinese sendiri. sekarang bisnis restoran bukan 

lagi sekedar bisnis yang menjual makanan dan minuman saja tetapi sudah 

sampai pada tahap dimana suasana, lingkungan dan layanan, menjadi salah satu 

hal yang penting dalam menciptakan kemitraan berbisnis. Dalam merancang 

sebuah restoran chinese perlu sangat memperhatikan kajian ergonomis design 

untuk kenyamanan dalam melakukan aktivitas. Dalam desain restoran juga perlu 

memperhatikana sirkulasi dan jalur keluar masuk makanan serta area dapur di 

sebuah restoran untuk tidak menggangu aktivitas pengunjung. Suasana di dalam 

bangunan sangat di pentingkan untuk kenyamanan pengunjung yang datang. 

Karakter desain dan elemen sangat penting untuk menerapkan sebuah suasana 

restoran yang sesaui dengan konsep yang diterapkan. Diharapkan dengan 

penerapan desain yang tepat untuk sebuah restoran chinese dapat mampu 

memperkenalkan kepada masyarakat Bandung mengenai ciri khas kebudayaan 

Tionghoa. 


