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5.1. Simpulan
Dari beberapa rumusan masalah yang ada pada bab 1, maka dapat
disimpulkan bahwa untuk mengatur pembagian ruangan public, semi private,
serta private dalam sebuah ruangan pada lantai 1, adalah dengan membuat
area-area yang diberi partisi agar terkesan private, serta terdapat perbedaan
warna material pada lantai yang menengaskan secara tidak langsung dimana
area raja dan ratu tersebut serta dimana area masyarakat umumnya.
Ukuran ruang pun memberi kesan area public, semi private, serta
private dalam sebuah ruangan besar tersebut. Selain untuk memberi kesan
area public, semi private, serta private tersebut, ukuran ruang pun
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memberikan gambaran dimana raja dan ratu memerintah serta memiliki
masyarakat yang memiliki tingkat ekonomi yang beragam. Hal tersebut dapat
terlihat dari besar kecilnya ukuran vendor. Sirkulasi yang memutar pun
memberikan kesan tersendiri dimana raja dan ratu dilindungi, sehingga posisi
raja dan ratu berada ditengah.
Sedangkan untuk dilantai 2 dibuat ruangan-ruangan tertutup. Hal
tersebut dilakukan agar area public, semi private, serta private secara tidak
langsung dapat terlihat dengan jelas. Hal tersebut dilakukan agar secara tidak
langsung dapat terlihat perbedaan antara area raja dan ratu serta area
masyarakat umum.
Perbedaan warna pada material lantai pun secara tidak langsung
memberi kesan bahwa ada area-area tertentu yang dikhususkan untuk
pasangan raja dan ratu tersebut. Sehingga perbedaan antara area public,
semi private, serta private secara tidak langsung dapat terlihat dan dapat
dirasakan.
Sedangkan untuk menciptakan sebuah fasilitas wedding didalam
sebuah hotel adalah dengan membuat sebuah area dimana pasangan yang
akan menikah cukup datang ketempat tersebut dan semua keperluan
mengenai wedding bisa didapatkan ditempat tersebut. Selain itu, dibuat juga
area yang dapat menunjang berlangsungnya acara pada hari H. Seperti
terdapatnya hall serta ruang upacara keagamaan.
Dibuatnya sebuah tempat yang menyediakan keperluan mengenai
wedding agar pasangan yang datang ketempat ini dapat merasa dilayani
layaknya seorang raja dan ratu yang selalu dilayani. Selain itu, untuk
mengatasi masalah efektivitas waktu yang merupakan masalah utama bagi
pasangan yang akan menikah maupun pada hari H pasangan tersebut
menikah.
Agar hotel ini tidak mendapat pandangan negatif dari masyarakat
sekitar, maka pada hotel ini tidak membatasi golongan atau kelompok
tertentu. Sehingga semua golongan atau kelompok dapat menggunakan hotel
ini. Contohnya, pada ruang upacara keagamaan tidak terdapat sebuah ciri
khas dari sebuah agama atau kelompok atau golongan tertentu. Sehingga
siapa pun bebas menggunakannya. Selain itu, ruangan ini juga dapat
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digunakan sebagai ruang upacara tradisi, seperti upacara minum teh bagi
orang keturunan.
Selain itu, dengan menggunakan tema raja dan ratu diharapkan,
pasangan yang datang ketempat ini dapat merasa dirinya menjadi seorang
raja atau ratu sehari. Yang selalu dilayani oleh para pelayan dan selalu
terlihat berbeda jika dibandingkan dengan yang lainnya.

5.2. Saran
Kepada para pembaca, penulis ingin memberikan sedikit saran.
Sebaiknya pada saat mengerjakan tugas akhir lebih baik mengerjakan
sesuatu yang sangat diinginkan serta mengerjakan seluruh tugas dengan
tempo waktu yang tetap, agar tidak menumpuk pekerjaan pada satu waktu.
Selain itu, penulis ingin menyarankan kepada para pembaca yang juga
ingin membuat sebuah fasilitas mengenai wedding party, alangkah baiknya
jika sebelum memulai project tersebut ada baiknya pembaca mencari tahu
terlebih dahulu mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan wedding
party serta persiapannya.
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