
 

BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 
5.1 Kesimpulan 

Kesimpulan yang didapatkan dari perancangan Asus ROG 

Community Centre dengan konsep Republic of Cyber Champion adalah 

perancangan ini berfungsi sebagai tempat untuk berkumpulnya komunitas 

Asus ROG. Perancangan ini bertujuan untuk memfasilitasi kebutuhan 

komunitas juga pengunjung non-member. Sehingga komunitas ini dapat 

berkembang di wilayah Bandung ini.  

Selain itu pentingnya untuk menggunakan pencahayaan yang baik 

yang dapat membuat kesan futuristic dan ditambah dengan elemen design 

yang kaku tapi dinamis. Furniture menggunakan bentukan – bentukan 

kaku tapi tidak tajam dan tetap ergonomis, sehingga selaras dengan design 

ceiling dan pola lantai yang memiliki bentukan yang mirip. Keselarasan 

dalam desain juga penting sehingga menjadi satu bagian yang sama dan 

tidak ada yang berbeda sendiri.  

Kemudian ergonomi untuk bermain game juga harus nyaman 

dikarenakan saat bermain game pasti membutuhkan waktu yang lama dan 

terus duduk, sehingga pengguna tidak cidera design. Kebutuhan 

pencahayaan juga berbeda beda tiap areanya, sesuai dengan kebutuhannya, 

seperti lounge tidak memerlukan banyak pencahayaan sehingga pengguna 

saat berada di lounge merasa nyaman. Sebaliknya saat berada di retail area 

pencahayaan lebih terang untuk menarik pengunjung, serta barang yang di 

display juga terlihat jelas tidak samar – samar.  

Peracnganan ini juga melakukan beberapa penerapan desain yang 

terisnpirasi dari produk Asus ROG sehingga identitas Asus ROG tidak 

hilang dan dapat terasa di perancangan ini. Sehingga Asus ROG 

Community Centre ini dapat menjadi wadah yang baik untuk usernya, baik 

member atau non-member atau user yang sudah mengetahui tentang ROG 
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maupun tidak. Area retail menjadi area public dimana semua orang dapat 

masuk dan melihat – lihat. Area lounge menjadi semi public dan area 

game juga. Sedangkan VIP Game area menjadi private karena punya 

ruangan yang lebih private dan tidak bisa sembarang orang masuk, hanya 

orang yang sudah menyewa tempat disana yang bisa masuk. Customer 

service terdapat di mezanine perancangan ini sehingga mempunyai tempat 

yang lebih luas, tidak mengganggu dan lebih private.  

 

5.2 Saran  

Saran untuk perancangan Asus ROG Community Centre ini adalah 

dengan adanya perancanagan ini, diharapkan dapat bermanfaat dan mampu 

memecahkan permasalahan yaitu tidak adanya tempat berkumpul dan 

fasilitas untuk komunitas Asus ROG di Bandung. Kemudian dari hasil 

perancangan ini diharapkan mahasiswa desain interior supaya dapat 

mengembangkan pemikiran dan kemampuannya untuk lebih berpikiran 

luas dan maju tentang desain interior, karena banyak hal yang memerlukan 

pemecahan masalah dengan menggunakan desain interior.  
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