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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1  kesimpulan 

Dunia makeup telah berkembang dan semakin banyak minat 

masyarakat di Indonesia khususnya Kota Bandung tertarik untuk menerapkan 

makeup dalam kehidupan sehari-hari agar tetap terlihat cantik kapanpun 

dimanapun. Tidak heran dengan semakin banyaknya trend makeup yang 

beredar membuat masyarakat tertarik untuk mencoba mengaplikasikannya 

terutama bagi kaum perempuan yang tidak bisa dipungkiri bahwa mereka 

memiliki sisi feminime dalam dirinya. 
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Berdasarkan latar belakang tersebut maka pembangunan Cosmoprof 

academy saat ini memiliki prospek yang cukup bagus karena sesuai dengan 

trend masyarakat dan juga banyaknya peminat yang tertarik untuk memahami 

makeup. 

Dari perancangan Cosmoprof Academy ini dapat ditarik beberapa 

kesimpulan sebagai berikut yaitu : 

 

1. Menggunakan konsep glasswing butterfly yang merupakan simbolisasi 

dari pergerakan yang merupakan proses sesorang makeup artist menjadi 

seorang yang creative, professional dan berkualitas melalui proses belajar. 

2. Konsep glasswing butterfly pada desain interior Cosmoprof Academy 

adalah sebagai berikut : 

a. Konsep warna : menggunakan warna netral yang  muncul dari 

warna glass wing butterfly itu sendiri yang umumnya bisa 

dikatakan tidak memiliki warna. Namun ketika glass wing 

butterfly hinggap di suatu benda, glass wing tersebut akan 

meneruskan warna benda yang dihinggapinya sehingga mucul 

warna rose gold dan pink sebagai aksen. 

b. Konsep bentuk : menggunakan bentukan organis dari adaptasi 

bentukan sayap kupu-kupu. 

c. Konsep pencahayaan :  menggunakan pencahayaan alami dan 

buatan dengan tingkat cahaya yang cukup tinggi serta merata 

terutama pada bagian kelas makeup untuk menghindari bayangan. 

 

3. Perancangan Cosmoprof Academy 

Perancangan Cosmoprof Academy disesuaikan dengan konsep 

simbolisasi dari pergerakan kupu-kupu dengan menggunakan ciri khas 

dari glasswing butterfly itu sendiri yang memiliki sayap seperti kaca 

dengan mengkombinasikan berbagai material khususnya material kaca 
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dan dengan pertimbangan dari karakteristik glasswing butterfly dan ciri 

khas glasswing butterfly tersebut. 

 

 

5.2  Saran 

  Perancangan Cosmoprof Academy ini dirasakan masih banyak 

kekurangan dan juga keterbatasan dari berbagai aspek. Dengan demikian diharapkan 

beberapa perancangan lanjutan seperti : 

1. Perancangan lebih lanjut mengenai adaptasi desain dan penelitiannya agar 

menciptakan desain yang lebih baik lagi. 

2. Perancangan lebih lanjut mengenai desain interior glamour. 


