
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

Setelah melalui proses perancangan maka penulis pada bab ini akan menyimpulkan hasil 

perancangan yang telah penulis buat dan memberikan saran yang penulis harapkan dapat 

berguna bagi pembaca maupun bagi penulis sendiri. 

 

 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil dari perancangan dan studi yang penulis lakukan, dapat disimpulkan 

beberapa hal sebagai berikut, yaitu: 

a. Manusia sebenarnya adalah makhluk yang sangat rentan terhadap penyakit.  Penyakit 

yang di timbulkan akibat kegiatan sehari-hari sangat beranekaragam, dan tentunya 

semua berbahaya bagi tubuh bila di biarkan begitu saja, tanpa ada penanganan medis.   

 



b. Ada berbagai cara penyembuhan dan terapi yang ditawarkan kepada masyarakat 

belakangan ini, namunternyata banyak efek samping yang ternyata sangat berbahaya 

untuk tubuh bila di konsumsi dalam waktu yang panjang. Adapun terapi lain yang 

ditawarkan belum tentu bermanfaat. 

  

c. Cara terapi bermacam-macam, mulai dari terapi dengan obat-obatan herbal, terapi 

dengan menggunakan alat-alat kesehatan, terapi dengan menggunakan media air, 

terapi dengan bantuan hewan, dan banyak lagi. 

    

d. Salah satu bentuk terapi yang baru, adalah terapi kesehatan dengan bantuan hewan.  

Disisi menggunakan media hewan untuk membantu proses terapi untuk berbagai 

macam jenis penyakit.  Kegunaan dari terapi ini sendiri adalah dengan menggunakan 

media hewan sebagai proses terapinya, maka mengurangi jumlah engkonsumsian 

obat-obatan secara kimia. 

 

 

e. Desain dibuat untuk menghindarkan user dari kehidupan sehari-hari yang monoton. 

Maka dalam perancangan tempat-tempat terapi, di buat suasana yang berbeda dari 

kehidupan kota, huga membuat jalur-jalur yag aman untuk di lalui bagi masing-

masing pasien. 

 

f. Untuk melakukan proses terapi dalam ruangan dapat dilakukan berbagai cara 

pendekatan interior: 

 

 

 



 Bentuk 

Bentuk-bentuk yang dipakai dalam pengelolaan desain interior dapat mempengaruhi 

kondisi psikologis dari user yang akan mengunakan ruangan tersebut.  Walaupun 

dengan bentukkan kotak-kotak yang tegas, tetapi tidak membuat user merasa tertekan 

dan merasa tidak aman. 

 

 Warna 

Warna-warna yang digunakan disini adalah warna-warna yang diambil warna alam, 

seperti cokelat, dan merah bata.  Warna-warna ini digunakan supaya user dapat 

merasakan seperti jauh dari kota, seperti lebih ke pedesaan. 

 

 Material 

Bahan-bahan yang dipakai dalam konsep perancangan interior  juga dapat 

mempengaruhi user, maka dari itu material-material yang digunakan adalah material 

yang diambil dari alam, seperti kayu.  Dan dilengkapi juga dengan pengunaan batu 

bata tanpa finishing sebagai  dindingnya.   

 

 

 

5.2 Saran 

Setelah penulis menarik kesimpulan dari data-data studi literatur dan perancangan pusat 

terapi dengan menggunakan hewan, maka penulis bermaksud untuk memberikan saran yang 

bermanfaat bagi pembaca maupun peneliti dan perancang berikutnya . 

 

 



Terdapat beberapa saran yang dapat menjadi masukan bagi pembaca, yaitu: 

 

a. Kita hendaknya peka dengan kondisi sosial dan lingkungan yang ada disekitar kita. 

Maka dengan kepekaan yang kita miliki, dapat merancang sebuah karya yang 

berdasarkan kebutuhan masyarakat saat ini sehingga dapat mengurangi permasalahan 

yang berada didalam maupun diluar lingkungan sosial ataupun komersial. 

 

b. Karena isu pemanasan global bukanlah hal-hal yang baru saat ini, hendaknya kita 

sebagai desainer juga ikut menjaga kelestarian alam dengan menggunakan bahan-

bahan yang sehat dan hemat energi. Salah satu cara yang paling mudah yaitu 

mengganti penggunaan lampu fluorescent dan incandescent dengan lampu LED yang 

hemat energi. 

 

c. Dalam perancangan tempat-tempat terapi kesehatan, perlu diperhatikan penggunaan 

bentuk, material dan bahan. Maka sebelum merancang sebuah gedung, diharapkan 

desainer meneliti dan merencanakan terlebih dahulu material, bahan dan bentuk-

bentuk apa yang dapat digunakan sehingga menghasilkan efek yang tepat bagi 

usernya. 

 

d. Bagi pembaca, kesehatan memang patut dijaga dalam jangka panjang maka saat 

mengalami penyakit ringan hendaknya segera berkonsultasi dan berobat sehingga 

tidak menjadi bertambah parah. Bila sudah akut, maka membutuhkan tindakan medis 

yang cukup besar, sehingga tubuh mulai tergantung terhadap obat-obatan kimia dalam 

waktu yang panjang, dan sangat berbahaya bagi tubuh. 

 



 


