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BAB V 

SIMPULAN 

 

Wanita tidak terlepas dari kecantikan, baik itu diperoleh secara alami maupun 

dengan jalan operasi. Hal tersebut merupakan hakikih seorang wanita untuk 

selalu menjaga kecantikan alaminya dengan rutin merawatnya. Walaupun 

persepsi tiap-tiap orang berbeda tentang kecantikan namun tidak sedikit wanita 

yang sangat memperhatikan akan perawatan yang dilakukannya. Tren kecantikan 

ini semakin hari semakin ramai dan selalu menadaptkan inovasi baru. Tidak 

sedikit wanita yang rela melakukan perawatan dengan harga yang mahal demi 

kecantikan yang di idamkannya. Nmaun untuk wanita di perkotaan kadang 

terkendala dengan maslah waktu dan perawatan yang lama, sehingga untuk 

melakukan perawatan wanita sering kali membuat jadwal untuk perawatan 

mereka. 
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One Stop Beauty Center bertujuan untuk menjawab segala permasalahan 

wanita tentang kecantikan. untuk melakukan perawatan tidak perlu lagi untuk 

mencari tempat yang yang berbeda, namun dengan satu lokasi yang sama 

perawatan kecantikan dapat dilakukan. Sehingga tidak membuang waktu untuk 

mengatur jadwal perawatan yang berbeda. One Stop Beauty diperuntukkan bagi 

wanita yang sibuk dengan aktifitas yang tinggi dengan kondisi perkotaan namun 

tidak menutup kemungkinan bagi laki-laki dan dari kalangan manapun. 

Selain hal tersebut One Stop Beauty Center dirancang dengan konsep 

reflection of beauty dimana desain interiornya dibuat senyaman mungkin dan di 

buat secara eksclusive dengan style yang digunakan yakni modern classic yang di 

buat sesuai dengan gaya hidup target market yang di harapkan. Selain hal 

tersebut, dengan konsep tersebut dapat menginplementasikan maksud dan tujuan 

perancangan yaitu merefleksikan atau menjawab kebutuhan dari wanita modern 

dengan project One Stop Beauty Center. Implementasi konsep di dukung dengan 

penggunaan material seperti cermin pada elemen interior menambah kesan estetis 

dari konsep yang dipilih dan menguatkan kosep yang diusung serta pemilihan 

furniture dan didukung dengan penggunaan profil untuk menginplementasikan 

style yang digunakan. Dengan demikian konsep reflection of beauty dapat 

tercermin dan diaplikasikan kedalam elemen interior. 

 


