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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 SIMPULAN 

KPOP Center adalah sebuah pusat segala sesuatu yang berhubungan dengan 

musik KPOP. Tempat yang menyediakan area rekreasi, informatif, dan edukatif 

dimana para pengunjung akan mendapatkan kesan menjadi seorang penonton 
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maupun seorang seorang idol didalam galeri ini. Untuk membuat perancangan 

interior KPOP Center dengan tema movement dan konsep dramatic sparkling, 

perancangan desain yang telah dibuat adalah memakai element estetis yang 

memperlihatkan banyak garis-garis yang seolah-olah bergerak dan banyak 

penggunaan material ceiling, dinding, maupun lantai yang dapat memantulkan 

bayangan maupun cahaya dari dinding maupun ceiling. Agar pengunjung yang 

memasuki ruangan seolah-olah merasakan pergerakan yang dramatis tetapi tetap 

sparkling. 

KPOP Center menjadi sebuah wadah untuk komunitas pencinta musik K-Pop, 

dan memiliki banyak fasilitas seperti Galeri, kafe, studio tari, auditorium, studio 

rekaman musik, toko asesoris, karaoke yang disediakan untuk mewadahi aktivitas-

aktivitas para anggota komunitas tersebut. Merancang Kpop Center yang memiliki 

banyak fungsi ruang, sirkulasi yang efektif dan dipadukan dengan konsep dramatic 

sparkling dan tema movement tidaklah mudah. Karena sirkulasi yang harus 

diperhitungkan dengan benar agar tidak membuat pengunjung yang datang tidak 

mengalami cedera apapun. Bukan hanya harus memiliki fungsi sirkulasi yang baik 

saja namun Kpop Center ini juga harus memiliki furngsi ruang akustik yang baik 

agar tidak mengganggu ruangan lainnya maupun gedung-gedung yang berada 

didekat gedung ini. Penggunaan material peredam dan pemantul dipilih untuk 

membuat ruang akustik gedung ini tidak mengganggu ruang lain. Kpop Center ini 

juga bertujuan untuk mendekatkan para pengunjung maupun anggota komunitas 

yang datang. Penggunaan furnitur-furnitur yang sengaja disediakan untuk 

membuat mereka megobrol satu dengan yang lain. 

 



 

135 
 

5.2 SARAN 

Perancangan KPOP Center ini dirasakan masih banyak kekurangan dan juga 

keterbatasan dari berbagai aspek. Dengan demikian diharapkan beberapa 

perancangan lanjutan, mengenai adaptasi desain dan penelitiannya agar dapat 

menciptakan suatu desain yang lebih baik lagi. Sehingga perancangann KPOP 

Center ini dapat menjadi sebuah solusi dalam perkembangan sebuah tempat 

para kpopers yang baik dan dapat menunjang kebutuhan para pengunjung. 

 


