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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1. Kesimpulan  

Berikut ini adalah kesimpulan dari penulisan Laporan Tugas 

Akhir Program Studi Mayor Desain Interior VI tahun 2016 dengan 

judul “Perancangan Hello Kitty House Dengan Konsep Exploring 

Hello Kitty Journey” yaitu : 
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1. Perancangan Hello Kitty House yang bertujuan untuk mewadahi 

aktivitas serta memperat komunitas ini terdiri dari Shop, Cooking 

class, Café dan beberapa ruang pendukung lainnya. (menjawab 

identifikasi masalah no 1,2) 

2. Aspek yang sangat perlu diperhatikan pada penerapan konsep ke 

dalam ruang publik adalah atmosphere pada tiap ruang, sirkulasi 

yang diperlukan untuk public space, penggunaan material serta 

pencahayaan. 

 

5.2. Saran 

Bisa dikembangkan explorasi daripada yang sudah dibuat, jadi 

yang dapat lebih dikembangkan, jangan melakukan kesalahan 

yang sama, memaksimalkan pada perancangan berikutnya. 

Untuk dapat merancang sebuah gedung yang bersangkutan 

dengan komunitas dan hobi pada suatu tokoh tertentu perlu 

diperhatikan beberapa aspek, yaitu : 

1. Apabila konsep lahir dari tokoh yang akan digunakan sebaiknya 

diolah, dipahami dan dipelajari dengan baik sehingga 

menjadikan tiap-tiap ruang terasa nuansa karekter dari tokoh 

tersebut. 

2. Konsep serta tema yang diterapkan harus sesuai sehingga 

kesan yang ditimbulkan dari tiap sifat pada tokoh terlihat dan 

terasa jelas pada ruangan yang dirancang. 
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3. Konsep penghawaan, sirkulasi dan intensitas harus 

diperhatikan pula dengan baik karena akan mempengaruhi 

kenyamanan tiap pengunjung. Apabila sirkulasi dan jumlah 

kapasitas sudah sesuai dengan jumlah pengunjung serta 

peminat maka akan semakin baik desain dan kenyamanan 

yang dihasilkan.(pindah ke kesimpulan) 
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