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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Simpulan 

     Simpulan yang dapat diambil dari perancangan interior wedding hotel ini 

adalah sebagai berikut: 

1. Pernikahan tradisional memiliki rangkaian yang cukup panjang, sehingga 

harus tersedia ruangan yang mampu memfasilitasi rangkaian upacara tersebut, 

dan ruangan-ruangan tersebut harus dirancang dengan jarak yang berdekatan 

sehingga pengantin, keluarga, dan tamu tidak perlu berjalan jauh sehingga 

dapat menghemat waktu dan rangkaian upacara bisa berlangsung dengan 

tidak terputus. Pernikahan internasional memiliki rangkaian upacara yang 

lebih sederhana. Kebutuhan fasilitas antara pernikahan tradisional dan 

internasional perlu dirinci secara jelas, sehingga bila terdapat fungsi yang 

serupa dapat dselenggarakan di ruangan yang sama, sehingga tidak perlu ada 

dua atau lebih ruangan yang memiliki fungsi sejenis. 
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2. Untuk membuat pengantin, keluarga, dan tamu menikmati hari permikahan, 

maka disediakan fasilitas-fasilitas bersama yang mampu membuat mereka 

nyaman. Bila umumnya pada hari pernikahan pengantin keluar dari mobil, 

lalu langsung menghadiri upacara adat/resepsi, bersalaman, dan pulang; tapi 

dengan adanya fasilitas maka setelah pernikahan pengantin, keluarga, 

maupun tamu dapat menghabiskan waktu bersama untuk menjalin 

komunikasi. Dalam hal ini disediakan coffee bar untuk para pria, ladies room 

untuk para wanita, ruang remaja, ruang anak, ruang bayi, dan gathering room. 

3. Dalam merancang ruang yang kondusif pada wedding hotel  untuk 

menciptakan keakraban, kehangatan, dan komunikasi antar penggunanya, 

maka setiap fasilitas bersama dilengkapi dengan peralatan dan media yang 

digemari oleh masing-masing range user. Contohnya, pada coffee shop 

dirancang dengan sofa, dan bar stool untuk para pria menikmati minuman 

disertai televisi, sehingga mereka bisa menonton kegemaran mereka seperti 

pertandingan sepakbola, ataupun yang lainnya. Pada ladies room dilengkapi 

dengan televisi untuk para wanita menonton sinetron atau infotainment, serta 

lemari majalah untuk membaca majalah wanita bersama. Pada ruang remaja 

dilengkapi computer dimana remaja sangat senang untuk melakukan 

browsing, juga dilengkapi dengan video game, dan televisi untuk menonton 

film bersama.  

 

 

5.2 Saran 

     Bagi pembaca yang akan melakukan perancangan wedding hotel dengan 

fasilitas untuk pernikahan tradisional dan internasional, maka diperlukan 

pencarian data secara detail tentang proses rangkaian upacara dari masing-

masing jenis pernikahan. Data tersebut meliputi waktu dan tempat pelaksanaan, 

orang yang terlibat berikut jumlahnya, peralatan dan perlengkapan yang 

dibutuhkan serta aktivitas pada masing-masing tahap proses upacara. Data 
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tersebut sangat diperlukan untuk menentukan jenis ruang yang akan dirancang. 

Selain itu, diperlukan pula pendataan tentang aktivitas masing-masing user acara 

pernikahan mulai dari pengantin, orangtua, keluarga, hingga tamu undangan. 

Kegiatan tersebut harus didata secara detail. 

     Selain mencari data tentang pernikahan, tentunya diperlukan data yang rinci 

tentang standar fasilitas  yang harus ada di hotel, sehingga pada saat merancang 

tidak ada sedikitpun detail yang tertinggal. 


