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BAB V 

KESIMPULAN 

 

 Selama perancangan Toko buku Lembaga Literatur Baptis, penulis menyimpulkan 

bahwa mendesain sebuah tempat toko buku harus dibutuhkan sirkulasi yang luas dan nyaman 

karena konsumen yang berkunjung dapat merasakan kenyamanan di dalam ruangan tersebut. 

selain itu bentuk yang digunakan pada setiap ruangan menggunakan bentuk kaku dan lengkung 

karena bentuk ini berhubungan dengan konsep friendly dan connection. Lembaga Literatur 

Baptis visinya adalah ingin memperkenalkan ALLAH kepada semua orang, melalui desain 

yang sudah dirancang, setiap pengunjung yang sering ke ruangan ini, orang itu akan merasakan 

kenyamanan dan ketenangan di dalam ruangan tersebut. Ada beberapa hal bentuk yang 

digunakan pada ruangan, yaitu bentuk kaku dan lengkung, bentuk kaku ini adalah kamar kost  

ruang serbaguna dan ruangan office yang bersifat private. Bentuk lengkung ini di pakai pada 

ruangan toko buku rohani dan ruang serbaguna karena bentuk lengkung ini mempunyai arti 

merangkul dan mengikat suatu hubungan  dengan Allah.  

 Furniture yang digunakan pada toko buku dan cafe menggunakan material kayu, 

multipleks dan kayu pinus. Dinding yang digunakan pada toko buku, memakai material batu 

bata yang berwarna coklat. Furniture yang digunakan pada toko buku ini menggunakan kayu 

pinus, sedangkan material lantai memakai keramik yang berwarna putih. Toko buku dan cafe 

ini mempunyai kesan ruangan yang sederhana dan unik dengan memakai material yang 

sederhana dan murah. Fasilitas kamar kost ini memakai material batu bata yang berwarna putih 

karena kamar kost ini harus menampilkan suasana yang bersih dan nyaman.  

 Selain itu penulis memberikan material keramik putih pada ruang toko buku,karena 

toko ini harus menampilkan kesan yang bersih dan cahaya yang terang agar buku yang dijual 

terlihat terang dan nyaman bagi pengunjung. Penulis menyediakan fasilitas ruang baca, 

perpustakaan dan cafe setiap mahasiswa, pelajar, ataupun orang tua dapat menikmati fasilitas 

yang ada, karena mahasiswa pada umumnya ingin belajar dan membaca buku untuk 

mendapatkan ilmu pengetahuan. Oleh karena itu penulis menyediakan ruangan untuk 

berkumpul agar masyarakat sekitar bisa belajar dengan menikmati fasilitas desain ruangan yang 

nyaman dan sirkulasi yang dirancang  dengan baik.  


