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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

  

5.1  Kesimpulan 

Pada saat ini masyarakat lebih menyukai makanan junk food  daripada 

makanan menyehatkan seperti buah dan sayuran dikarenakan rasanya yang rasanya 

kurang enak dan cara penyajiannya yang kurang menarik. Kemudian juga tingkat 

stress untuk masyarakat perkotaan yang cukup tinggi yang disebabkan oleh tingkat 

polusi, keadaan lingkungan sekitar, dan juga kurangnya nuansa hijau yang 

menyebabkan tingkat stress masyarakat menjadi tinggi. Perancangan Rekreasi 

Edukastif tentang Makanan Sehat menjadi sebuah jawaban di kota Bandung ini, 

yang memiliki tujuan yaitu menjadi salah satu daya tarik rekreatif yang baru di Kota 

Bandung yang dapat menarik minat wisatawan dari dalam Kota Bandung, luar kota 

bandung maupun dari luar negeri, menjadi tempat yang dapat melepaskan tingkat 

stress baik bersama keluarga maupun dengan rekan dan menjadi sarana edukasi 

untuk gaya hidup lebih sehat lewat makanan yang dikonsumsi.  

Lokasi perancangan ini juga mengambil lokasi Selasar Sunaryo yang terletak 

di lereng perbukitan yang memiliki pemandangan nuansa hijau yang masih asri   

serta udara pegunungan yang sejuk membuat tempat ini cocok untuk sarana rekreasi 

dan edukasi bagi pengunjung. Kemudian juga dapat menjadi terbentuknya sebuah 

komunitas. Salah satu cara untuk mendukungnya diciptakan fasilitas yang dibuat di 

tempat ini adalah tempat bermain anak, perpustakaan, bioskop mini, restaurant, 

retail, kebun organik serta workshop.  

Salah satu keunggulan dari tempat pariwisata ini adalah interior bangunan ini 

mempertimbangkan kebutuhan dan konsep desain yang sesuai dan memadai untuk 

masyarakat umum untuk belajar hidup sehat, salah satunya adalah perancangan 

restaurant menggunakan meja dan bangket bertujuan untuk meningkatkan 

kebersamaan keluarga, rekan, maupun komunitas dan juga menyediakan area 

demonstrasi memasak untuk mengedukasi masyarakat lewat praktek memasak 
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yang menarik dengan disaksikan langsung oleh pengunjung. Selain itu juga 

perancangan ini memperhatikan kebutuhan untuk kalangan yang suka untuk 

berkebun dengan menyediakan fasilitas retail. Mengangkat konsep industrial 

modern agar suasana yang terdapat di tempat ini terasa senyaman mungkin seperti 

berada di dalam rumah sendiri. 

5.2  Saran 

 Berdasarkan laporan perancangan desain interior “Perancangan Rekreasi 

edukatif tentang makanan sehat” ini maka terdapat beberapa saran untuk kemajuan 

perancangan serupa sebagai berikut : 

 Untuk pihak yang ingin melakukan perancangan serupa, penulis 

menyarankan supaya mengoptimalisasikan desain serta fasilitas yang akan user 

pergunakan. Jika ingin membuat sebuah fasilitas baru yang belum pernah ada 

sebelumnya maka perlu diadakan studi banding yang lebih baik lagi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


