
 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

1.1 Kesimpulan 

Kegiatan perancangan interior One Stop Indonesian Tradisional Jamu dengan 

konsep 8 Jenis Jamu sebagaimana dikemukakan pada bagian-bagian sebelumnya 

menyimpulkan beberapa hal sebagai berikut : 

1. Perancangan One Stop Indonesian Tradisional Jamu dengan konsep 8 Jenis 

Jamu di lokasi Selasar Sunaryo menghasilkan desain yang dapat memberikan 

Pengetahuan yang lebih banyak mengenai jamu dan tanaman herbal asli 

Indonesia dan bisa menjadi tempat wisata bagi turis asing yang ingin lebih 

mengenal tentang jamu dan rempah-rempah asli Indonesia. 

 

Perancangan One Stop Tradisional Jamu ini memberikan 8 fasiliotas yang 

dapat memanjakan mata pengunjung dengan konsep yang berbeda pada setiap 

fasilitas dan yang terpenting di setiap fasilitas pengunjung akan mendapatkan 

pembelajaran mengenai jamu dan rempah-rempah khas Indonesia. 

 

2. Konsep 8 Jenis jamu diterapkan pada setiap fasilitas yang ada pada One Stop 

Tradisional Jamu. Semua Fasilitas mengerahkan pengunjung untuk memasuki semua 

area yang ada pada One Stop Indonesian Tradisional Herbal. Dimana setiap fasilitas 

yang ada memiliki konsep yang berbeda beda naun tetap menggunakan material yang 

terlihat alami. 

1.2 Saran 

Terkait dengan kegiatan perancangan interior One Stop Indonesian Tradisional 

Jamu dengan 8 Jenis Jamu sebagaimana telah dikemukakan pada bagian 

sebelumnya dan dalam upaya mengembangkan desain dan konsep tersebut pada 

perancangan yang akan datang, penulis mengajukan beberapa saran sebagai 

berikut: 

1. Dalam menghasilkan rancangan yang sesuai dengan kebutuhan, desainer 

interior perlu melakukan survey terlebih dahulu untuk membandingkan secara 

akurat antara kebutuhan dengan bangunan yang akan dirancang. Kesesuaian 

antara kebutuhan dengan karakteristik bangunan yang akan dirancang akan 

menghasilkan rancangan yang efisien dan sesuai dengan preferensi pengguna 

dan pengunjung One Stop Tradisional Jamu 

 



 

 

2. Dalam merancang interior One Stop Indonesian Tradisional Jamu, sebaiknya 

terlebih dahulu mencari, memilih, dan menentukan apa yang menjadi keunikan 

dari jamu. Setelah mendapatkan sisi menarik dari jamu, barulah menentukan 

konsep desain yang akan diterapkan. Keunikan dari jamu tersebut, adalah 

ragam rempah yang digunakan dalam membuat jamu. Dimana banyak yang 

tidak tau bentuk dari bermacam rempah nesia yang bisa di gunakan untuk 

membuat jamu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


