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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

Sekarang ini, pola kehidupan sudah dipenuhi dengan berbagai aktifitas yang 

dapat memicu ketegangan psikis. Kesibukan dan hiruk pikuk kegiatan sehari-

hari adalah salah satu yang dapat menimbulkan ketegangan psikis akan 

membuat sistem kekebalan tubuh menurun serts mengakibatkan berkurangnya 

waktu berkumpul bersama keluarga ataupun kerabat.  

Berdasarkan latar belakang tersebut perancangan Freshness For Family Spa 

ini adalah untuk menjawab kebutuhan yang masyarakat inginkan. Dalam 

perancangan Freshness For Family Spa memiliki tujuan perancangan yaitu 

mengumpulkan kembali keluarga yang individunya memiliki kesibukan 
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masing-masing ke tempat releksasi yang dapat menyegarkan pikiran, 

menyehatkan tubuh dan jauh dari hiruk pikuk kesibukan sehari-hari. Sehingga 

perancangan dapat menyimpulkan tujuan dari perancangan yaitu dapat 

membuat rancangan family spa yang fresh agar dapat menarik satu keluarga 

untuk datang ke tempat  bersama-sama, dapat merancang desain interior 

dengan konsep yang dapat menyatukan berbagai kalangan usia (ayah, ibu dan 

anak) dan dapat menggunakan konsep fresh dan natural agar memberikan 

kesegaran baru dalam keluarga dan mewujudkan keharmonisasian dalam 

keluarga. 

Penerapan konsep Freshness For Family bukan hanya terletak pada tujuan 

perancangan, tetapi juga teraplikasikan dalam rancangan desain interiornya 

seperti, konsep bentuk menggunakan bentuk-bentuk geometris dan simetris, 

konsep material menggunakan material-material alami seperti batu alam 

dengan berbagai macam, konsep tekstur yang lembut dan tidak licin sehingga 

aman untuk anak-anak, konsep warna dimana perancangan Freshness For 

Family Spa menggunakan warna-warna yang terdapat pada alam yang 

menyegarkan seperti hijau dan biru, konsep pencahayaan dan penghawaan 

secara alami dapat dirasakan karena pada bagian gedung memiliki area 

outdoor sehingga dapat memaksimalkan sinar matahari masuk dan sirkulasi 

udara yang cukup baik. Kesimpulan dari tujuan perancangan ini yaitu, 

1. Perancangan family spa yang fresh agar dapat menarik satu keluarga untuk 

datang ke tempat  bersama-sama. 

2. Dapat merancang desain interior dengan konsep yang dapat menyatukan 

berbagai kalangan usia (ayah, ibu dan anak) 

3. Menggunakan konsep fresh dan natural agar dapat memberikan kesegaran 

baru dalam keluarga dan mewujudkan keharmonisasian dalam keluarga. 

 

Perancangan family spa and reflexology ini menggunakan site di sekolah BPK 

Penabur Bahureksa dimana bangunan sekolah tersebut adalah termasuk dalam 
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bangunan cagar budaya golongan C. Bangunan Sekolah BPK Bahureksa 

termasuk dalam bagunan cagar budaya yang tidak dapat sembarangan diubah. 

Berikut penjelasan tentang bangunan cagar budaya pada bangunan sekolah 

BPK Penabur Bahureksa. Bangunan BPK Bahureksa ini termasuk dalam 

golongan C karena pada bagian dalam ruangan memiliki bangunan baru. 

Bangunan cagar budaya yang bagian dalam bangunan memiliki bangunan 

baru dapat digolongkan pada bangunan cagar budaya golongan C. Sehingga 

pada bangunan cagar budaya dalam golongan C memiliki ketentuan bahwa 

fasad pada bangunan tidak boleh diubah oleh karena itu perancangan ini juga 

menyesuaikan dengan ketentuan yang berlaku. Pada bangunan bagian fasad 

tidak diubah tetapi dapat dimanfaatkan dalam perancangan. 

 

5.2 Saran 

Perancangan Freshness For Family Spa ini masih banyak kekurangan dan 

keterbatasan dari berbagai aspek. Sehingga masih banyak yang dapat lakukan 

perancangan lanjutan untuk mendapatkan hasil rancangan yang lebih baik seperti : 

1. Perancangan lebih lanjut mengenai ergonomi furniture pada berbagai 

segmentasi usia. 

2. Perancangan lebih lanjut mengenai aspek-aspek desain interior spa. 

3. Perancangan lebih lanjut mengenai pengaplikasian fungsi spa itu 

sendiri ke dalam ruang desain interior. 

4. Perancangan spa dengan menarik user family lebih baik lebih 

menerapkan fungsi keluarga di dalam ruang juga sehingga akan lebih 

terasa kekeluargaannya. 

5. Perancangan spa dengan konsep fresh lebih baik lebih menekankan 

penggunaan material yang alami dan memiliki aspek alami yang 

didapati langsung secara alami juga. 


