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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

Perancangan game center ini ditujukan untuk  masyarakat yang berusia 12-30 tahun 

tanpa membedakan jenis kelamin. Melalui perancangan ini diharapkan mampu memfasilitasi 

hobi para gamers ,dikarekan tidak semua gamers dapat membeli perangkat yang 

berspesifikasi tinggi. 

Dengan keberadaan game center ini orang-orang atau para gamers mendapat 

keuntung memiliki akses internet yang cepat dan mampu memfasilitasi yang memiliki hobi 

bermain game dengan perangkat yang berspesifikasi tinggi dengan produk-produk terbaru 

yang berharga cukup mahal.   

Dalam game center ini semua dapat dimainkan dengan secara individu ataupun ber 

kelompok. Fasilitas dalam game center ini pun sangat didukung tinggi karena ada pula 

sebuah komunitas tersendiri yang dapat memberikan kepuasan bagi para penggunanya, 

bermain secara berkelompok pun dapat menciptakan suasana baru dan menambah teman 

baru. 

Perancangan game center ini juga menyediakan bermacam fasilitas dan terbuka untuk 

umum , dan diberikan juga fasilitas untuk masyarakat yang aktif merokok karena cukup 

sering ditemukan dalam area bermain seperti warnet, untuk menghindari polusi perokok bagi 

yang tidak merokok. Tidak hanya itu saja game center ini pula disediakan fasilitas untuk 

masyrakat yang tidak merokok dan dapat menjadi pilihan costumer dengan sesuai 

keinginannya.  
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Konsep pada game center ini adalah PCB yaitu Printed Circuit Board. PCB  ini biasa 

dapat ditemukan dalam produk-produk yang memiliki teknologi canggih dan biasanya 

digunakan pada electrical pada komputer dan console. Agar ruangan pada interior Game 

center dapat memberika suasana yang berorientasi pada masa depan. Perancang juga akan 

memberikan fasilitas yang mampu mengakomodir aktifitas costumer saat bermain maupun 

mengantre. 

5.2 Saran 

 Dengan seiringnya teknologi yang semakin berkembang , dalam desain game center  

juga harus mengalami perubahan dan perkembangan setiap tahunnya. Diharapkan untuk 

perancangan ke depannya selalu perhatikan konsep yang digunakan dan juga game center 

khususnya di kota Bandung dapat ikut ambil bagian dalam fasilitas  yang lebih memadai.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


