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BAB 7 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

7.1 Kesimpulan 

 Hasil keseluruhan menjelaskan bahwa masih terdapat fasilitas fisik yang 

belum ergonomis seperti kursi penyanyi, kursi pelatih, meja keyboard, 

lemari partitur, kardus partitur, pintu ruangan, dan lemari penghargaan. 

 Tata letak fasilitas fisik aktual belum ergonomis  

 Kondisi lingkungan fisik seperti pencahayaan belum baik, temperatur dan 

kelembaban selalu di atas kondisi normal, sirkulasi udara yang kurang 

baik di dalam ruangan dan kebisingan yang mengganggu konsentrasi 

latihan. 

 Belum terdapatnya K3 di dalam ruangan. 

 Rancangan fasilitas fisik usulan di ruangan PSM UKM adalah: 

 Kursi pelatih dan penyanyi yang dirancang mengikuti kontur tubuh 

manusia terpilih adalah alternatif 1 

 Meja keyboard sesuai dengan dimensi keyboard terpilih adalah 

alternatif 2 

 Pintu ruangan yang dirancang lebih baik terpilih adalah alternatif 1 

 Lemari partitur terpilih adalah alternatif 2 

 Lemari penghargaan terpilih adalah alternatif 2 

 Kursi khusus untuk pemain keyboard terpilih adalah alternatif 1 

 Tempat partitur yang dirancang khusus untuk tempat lagu-lagu 

terpilih alternatif 2 

 Layout alternatif usulan yang terpilih adalah alternatif 2 

 Dengan adanya rancangan ruang PSM UKM, maka fasilitas fisik yang 

dibutuhkan seperti keyboard dan partitur sudah memiliki tempat yang 

tetap di dalam ruangan sehingga tidak perlu dipindah-pindahkan lagi 

apabila akan digunakan untuk latihan. 
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 Kondisi lingkungan fisik hasil perbaikan adalah : 

 Untuk pencahayaan, dirancang dengan menambah daya lampu 

ruangan serta menambah jumlah lampu pada tiap titik lampu. 

 Rancangan untuk kebisingan adalah membuat ruangan kedap suara 

dan mengurangi gema ruang dengan cara melapis dinding ruangan 

dengan karpert serta sekat-sekat ruangan berbahan papan gypsum 

yang dilapisi karpet dan lantai dilapisi dengan lapisan kayu berupa 

parket. 

 Rancangan untuk temperatur dan kelembaban adalah dengan 

memberikan AC yang dilengkapi dehumidifier di dalam ruangan 

sebanyak 4 buah. 

 Usulan K3 yang diberikan adalah : 

 Menyediakan APAR tipe kering dengan contoh berbahan CO2 

 Menyediakan kotak P3K 

 Memberikan safety sign pada area rawan kecelakaan 

 Memberikan alat pendeteksi asap dan alarm kebakaran di dalam 

ruangan. 

 

7.2 Saran 

 Universitas Kristen Maranatha sebaiknya mempertimbangkan untuk 

membuat suatu ruangan khusus paduan suara mengingat unit kegiatan 

PSM UKM ini telah berperan penting dalam pembangunan Universitas 

Kristen Maranatha dalam hal bidang seni musik. 

 Universitas Kristen Maranatha sebaiknya meningkatkan kualitas 

mahasiswa dalam bidang seni khususnya dalam keterampilan bernyanyi 

dengan cara menyediakan ruangan khusus kelas teori dan olah vokal suara. 

 Universitas Kristen Maranatha sebaiknya mengadakan jurusan baru 

mengenai musik sebagai upaya pengembangan Universitas Kristen 

Maranatha mengingat dunia musik sangat digemari oleh semua kalangan 

termasuk mahasiswa 


