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BAB V 

 

KESIMPULAN 

 
5.1 Kesimpulan 

 

Kesimpulan penulis setelah mendesain sebuah Food Mall terdiri dari beberapa 

rumusan, ternyata membuat sebuah Food Mall yang menarik membutuhkan beberapa ide 

atau konsep yang cukup menarik agar Food Mall tersebut hendak dikunjungi oleh 

pengunjung dan memiliki daya tarik tersendiri, tidak hanya sekedar orang datang untuk 

makan kemudian pulang dan tidak mendapatkan kesan apa apa di dalamnya. 

Terdapartbeberapa indentifikasi masalah yang harus dipecahkan antara lain: 

1. Penerapan 5 benua kedalam sebuah Mall ? 

Cara penerapan desain 5 benua yang akan saya lakukan disini adalah dengan 

membagi – bagi setiap lantai kedalam 1 benua seperti contoh misalnya Benua Asia yang 

didalamnya terdiri dari banyak Negara akan dimasukkan ke dalam mall tersebut, tetapi 

disini tidak semua Negara akan dimasukkannya. Ada beberapa kriteria tertentu yang 

harus terpenuhi oleh Negara tersebut maka akan dimasukkan ke dalamnnya. 

2. Cara mendesain counter Mall yang berbeda – beda pada setiap 

Negara agar terlihat menarik ? 
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Cara mendesain setiap counter yang berbeda membutuhkan tantangan tersendiri, 

karena memang sesuai dengan konsep Negara itu sendiri, dibuat sesuai dengan konsep 

tradisional sesuai dengan Negara tersebut dari material sampai bentuk dan warna. 

3. Memunculkan kesan menarik yang mempunyai daya tarik di dalam 

sebuah Food Mall ? 

Menimbulkan kesan menarik dalam setiap mall mungkin yang akan penulis buat 

adalah dengan membuat setiap hall pada setiap lantainya sesuai dengan konsep benua itu 

sendiri, apa yang menjadi daya tarik pada suatu benua itulah yang akan diangkat. Dan 

akan menampilan kesan yang sangat menarik dan berbeda pada setiap lantainya sesuai 

dengan konsep Negara itu sendiri. 

 

5.2 Saran 

 Membuat sebuah Food Mall memiliki tantangan tersendiri, karena tidak 

mudah untuk membuat sebuah Food Mall yang menarik perhatian banyak kalangan. 

Karena tidak hanya memberikan berbagai macam pilihan makanan saja pengunjung 

datang, tetapi harus memiliki kesan yang berbeda dari restaurant yang sudah ada 

sebelumnya. Oleh sebab itu disini penulis ingin memberikan suatu kesan yang berbeda, 

pengunjung datang tidak hanya bisa menikmati berbagai macam hidangan yang ada tetapi 

dapat menikmati suasana yang berbeda juga, maka tercetuslah konsep 5 benua tersebut. 

Dalam membuat suatu restaurant yang unik kita harus bisa memadukan berbagai macam 

ide ke dalam suatu desain yang sudah dibuat, dari situ akan mendapatkan suatu hasil yang 

berbeda dari setiap desain yang sudah ada sebelumnya. 

 

 

 


