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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Simpulan 

Perancangan one stop pet shop ini berlokasi di Piset Mall yang terletak di jalan 

Pelajar Pejuang Nomor 45, Bandung. Perancangan ini dikhususkan untuk kalangan 

menengah ke atas dan juga para pecinta anjing dan kucing. Perancangan ini bertujuan 

untuk dapat mewadahi para pecinta hewan khususnya anjing dan kucing di kota Bandung. 

Agar dapat mewadahi para pecinta hewan khususnya anjing dan kucing perancangan one 

stop pet shop ini menawarkan berbagai fasilitas yang lengkap mulai dari fasilitas 

perawatan, kesehatan dan juga beberapa fasilitas pendukung seperti studio foto, area 

kontes dan juga hotel untuk anjing dan kucing.  

Perancangan one stop pet shop menggunakan konsep klasik modern yang 

terinpirasi dari Istana Buckingham bergaya baroque ini juga bertujuan agar masyarakat 

lebih mencintai dan memperlakukan hewan dengan lebih baik. Selain itu di dalam istana 

kebutuhan user harus selalu dapat terpenuhi, oleh karena itu one stop pet shop selalu 

memberikan pelayanan terbaik bagi pengunjung dan juga hewan perliharaannya. 
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Dalam merancang sebuah pet shop yang perlu di perhatikan tidak hanya ergonomi 

manusia tetapi juga karakteristik hewan dan juga ergonomi hewan. Selain itu material-

material yang digunakan harus material-material yang mudah dibersihkan, memberikan 

kesan mewah dan tahan lama. Bentuk-bentuk yang digunakan dalam perancangan ini 

terinspirasi dari bentuk furniture dan elemen desain yang terdapat di Istana Buckingham 

yang kemudian bentuk-bentuknya disederhanakan dan juga dikemas dalam bentuk modern. 

 

5.2 Saran 

Bagi Pemilik Pet Shop: 

Semoga laporan perancangan one stop pet shop ini dapat menjadi acuan untuk 

mendesain sebuah pet shop yang selain mementingkan ergonomi manusia, ergonomi 

hewan dan juga memperhatikan pengunaan material-material yang mudah dibersihkan 

dan juga dapat membuat nyaman penggunanya baik dari segi kenyamanan manusia 

juga dari segi kenyamanan hewan. 

Bagi Pecinta hewan: 

Semoga laporan perancangan one stop pet shop ini dapat menjadi acuan untuk 

para pecinta hewan agar lebih menyayangi dan memperlakukan hewan dengan lebih 

baik. 

Bagi Pembaca: 

Semoga laporan perancangan one stop pet shop ini dapat menjadi pembelajaran 

dan acuan bagi para pembaca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


