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BAB 5 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

 

Dalam merancang interior suatu bangunan harus memikirkan kenyamanan 

juga ketertarikan orang terhadap interior yang dibuat. Membuat desain kantor yang 

harus dirancang sedemikian rupa agar nyaman dan fungsional karena sangat 

mempengaruhi keefektivitasan kerja para karyawan. Diambil dari aktivitas para 

pekerja di kantor Agate Internasional Bandung dengan tujuan dapat meningkatkan 

semangat, kreatifitas serta produktifitas pekerjanya dengan fasilitas-fasilitas serta 

kenyamanan dalam ruang kerjanya. Selain itu untuk membranding kantor Agate 

dengan Interior yang fresh but not new Desainnya sendiri dibuat guna untuk 

membantu suasana pekerja tidak terlalu tegang namun tetap produktif dalam 

berkerja dan juga orang luar dapat merasakan sesuatu yang fresh yang dijual di 

kantor Agate. Dalam mendesain tata ruang kantor juga bisa meningkatkan semangat 

kerja, proses berjalannya pekerjaan secara terstruktur, meningkatkan produktivitas, 

serta efektif dalam menggunakan peralatan. Hal ini dapat menjadi suatu 

permasalahan yang sulit jika perusahaan tidak segera merubah sistem dan 

menjadikannya lebih baik lagi agar dapat menunjang kinerja karyawan. 

Maka dari itu penulis melakukan survei dengan para pekerja yang ada di 

Agate dengan mensurvei apa saja yang dibutuhkan dan bagaimana Paradise 

menurut mereka jika diterapkan di kantor. Lalu jadilah konsep My office is my 

paradise dengan tema Fun office. Dengan bentukan yang mereka suka tanpa 

menghilangkan ciri khas dari kantor Agate. 
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5.2 Saran 

 

 Berdasarkan laporan perancangan desain interior Re-lokasi kantor Agate 

Internasional Bandung ini maka penulis memberikan beberapa saran untuk 

kemajuan perancangan serupa sebagai berikut : 

1. Untuk pihak yang ingin merancang sebuah desain interior, penulis 

menyarankan agar mengoptimalisasikan desain yang diinginkan secara 

maksimal tetapi tidak menghilangkan nilai standarisasi dari ciri khas kantor 

Agate tersebut. Salah satu contohnya adalah mascot dan motto.  

2. Untuk pihak dari Universitas Kristen Maranatha , perancangan ini 

belumlah sempurna apabila pihak mahasiswa/I ingin mengekspor kembali 

perancangan ini. Maka dari itu pihak Universitas Kristen Maranatha 

disarankan dapat memberikan kesempatan dan wawasan eksplorasi desain 

yang luas bagi mahasiswa/i. 

 

 

 

 

 

 


