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BAB V 

SIMPULAN 

 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan desain yang telah dibuat pada perancangan Bandung 

Magic Center ini, dapat disimpulkan bahwa dengan menerapkan 

konsep Magic City pada perancangan ini dapat membuat masyarakat 

kota Bandung tertarik dengan seni, terutama sulap. Konsep Magic City 

dipilih menjadi konsep dari perancangan ini agar dapat berbaur 

dengan letak komunitas dengan masyarakat Bandung, dengan 

membuat desain menyerupai bangunan Belanda zaman dahulu dan 

dengan membuat taman-taman yang dapat digunakan bagi masyarakat 

untuk berinteraksi satu dengan yang lain dan juga melatih kemampuan 

dalam bermain sulap. Hal ini akan membantu dalam memfasilitasi 

para anggota dari komunitas Bandung Magic Association dalam hal 

berlatih sulap maupun berinteraksi dengan yang lain. Penyediaan 

fasilitas lecture room dan area yang dijadikan sebagai toko sulap akan 

mempermudah masyarakat yang ingin belajar sulap dan mencari alat-

alat sulap di Bandung. 

5.2 Saran 

Berdasarkan desain pada perancangan Bandung Magic Center ini, 

adapun saran yang dapat diberikan, guna mencapai hasil desain yang 

optimal dan juga fungsional bagi penggunanya.  
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Saran pertama ialah perlu adanya zona yang jelas bagi pesulap agar 

pesulap dapat melakukan aksinya dalam gubahan interior secara 

maksimal. Zona khusus diperlukan bagi seorang pesulap, agar trik 

yang dilakukannya tidak mengalami kebocoran trik kepada penonton. 

Pemberian zona-zona dapat dilakukan dengan membuat efek 

pencahayaan khusus (contoh: spotlight) pada area-area tertentu, yang 

mampu menarik perhatian pengguna biasa atau penonton, namun area 

tersebut merupakan area yang aman digunakan untuk melakukan 

pertunjukkan sulap. 

Saran kedua ialah pengadaan olahan elemen desain interior yang 

photo genuqie & instagramable. Sulap merupakan suatu seni yang 

dapat memberikan kesan menakjubkan bagi para penontonnya, dan 

akan lebih menarik jika penonton dapat terlibat dalam salah satu aksi 

sulap, maupun dari segi pertunjukkan, atau penonton hanya 

merasakan sedang melakukan aksi sulap melalui sebuah gubahan 

desain berupa photobooth.  

Demikian saran yang dapat disampaikan, semoga saran dapat 

berguna bagi perancangan desain interior sebuah taman hiburan, atau 

tempat bagi para pesulap melakukan aktifitasnya.  

 

 

 

 

 


