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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

1.1 SIMPULAN 

 Berlatar dari meningkatnya pariwisata di Bali khususnya di daerah Nusa 

Dua. Sehingga dibutuhkan wadah akomodasi sekaligus relaksasi yang memiliki 

kelebihan dibandingkan dengan fasilitas resort yang telah tersedia lainnya yaitu 

dengan merancang sistem resort dan fasilitas spa yang memadai dan private bagi 

para user sehingga kenyamanan dan keamanan dapat terjaga. Fasilitas yang 

terdapat dalam Relaxation Resort tersebut adalah villa, spa, sauna, yoga, 

swimming pool, restaurant dan cafe. Villa yang dirancang adalah villa double unit 

dan single unit. Pada villa double unit dan single unit, fasilitasnya sama yaitu 

terdapat area kamar, private swimming pool, living room dan area spa private 

hanya saja yang membedakan yaitu jumlah kamarnya. Untuk menunjang fasilitas 

relaksasi untuk para user, dirancanglah sebuah area dimana terdapat area sauna, 

gym, yoga, hydrotherapy pool. 

Desain interior pada Relaxation Resort ini sengaja dibuat memiliki 

keterkaitan dengan alam, yang memberikan fasilitas selain bangunan tetapi juga 

alam sekitar yang mendukung. Seiring berkembangnya desain interior baik lokal 

maupun internasional, Relaxation Resort Nusa Dua, Bali ini menginginkan desain 

interior dengan penggabungan antara budaya Bali dan modern di dalam 

desainnya. Juga menginginkan desain yang alami agar suasana alam Bali dapat 

dinikmati oleh user.  

Maka dari itu dibuatlah desain interior bergaya Bali dengan sentuhan modern 

dengan pemilihan furniture Bali dan furniture modern, material-material alam dan 

ornamen- ornamen khas Bali yang diaplikasikan pada beberapa elemen 

interiornya, dan mengambil tema relaxation sesuai dengan tujuan resort ini 

dibangun yaitu untuk menjadi wadah bagi para wisatawan baik itu wisatawan 

dalam maupu luar negeri yang membutuhkan akomodasi sebagai tempat untuk 

beristirahat dan berelaksasi.  
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 Area lobby mengedepankan fungsi dan identitas dari Resort Nusa Dua 

dengan mengedepankan nilai filosofis dari konsep Mandra Giri. Area café dan bar 

juga mengedepankan fungsi dan nilai estetika dari ornamen Bali dan modern, juga 

penerapan material alami dan penghawaan alami di dalam ruang. Area double unit 

mengedepankan fungsi dan nilai filosofis dari konsep Mandra Giri dan juga 

mengedepankan kenyamanan di dalam ruang. Area spa mengedepankan fungsi 

dan nilai estetika juga kenyamanan di dalam ruang.  

 

1.2 SARAN  

1. Hasil perancangan interior relaxtion resort ini diharapkan dapat 

bermanfaat dan mampu memecahkan permasalahan yang ada pada interior 

resort Nusa Dua, Bali ini.  

2. Dari hasil perancangan ini diharapkan mahasiswa desain interior agar 

dapat mengembangkan pemikiran dan kemampuannya untuk lebih terbuka 

tentang luasnya desain interior yang perlu banyak pemecahan 

permasalahan desain dengan memperhatikan berbagai faktor yang ada 

didalamnya. 

 


