BAB V
SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Dari

hasil

studi,

analisis,

sampai

dengan

proses

perancangan,

penulis menyimpulkan bahwa perancangan interior merupakan suatu rangkaian
proses perancangan yang kompleks dan melibatkan banyak aspek didalamnya.
Sebuah perancangan interior, sangat besar pengaruhnya terhadap suasana yang
tercipta di dalam sebuah ruangan tersebut. Namun harus diingat juga desain yang
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baik adalah desain yang dapat menjaga kesinambungan antara tema, konsep,
bentuk, fungsi,
pada

material,

serta penggunaan warna. Begitu juga yang berlaku

perancangan
Pemakaian konsep

House

of

Health

ini.

Glamour sangat tepat untuk perancangan interior

House of Health mengingat yang datang adalah orang-orang yang mau membayar
harga cukup tinggi untuk mendapatkan fasilitas kesehatan memperbagus dan
mempercantik

diri dan perawatan kesehatan mereka. Lokasi yang dipilih yaitu

Jalan Padjajaran pun sangat cocok untuk House of Health karena letaknya yang
selain strategis,

lokasi ini dikelilingi oleh pusat perbelanjaan, perkantoran,

serta sekolah.
Suasana
diterapkan

pada

glamour tersebut dibuat dengan glamour Hollywood yang
pencahayaan dibuat dengan suasana redup dan

menggunakan warna kuning.
dengan

Selain

itu

desain

ruangannya

pun

banyak
dibuat

warna-warna yang glamour dari Hollywood dan menarik seperti warna

merah, hitam, emas, perak, putih.

5.2 Saran
Sebagai sebuah institusi pendidikan formal, Fakultas Seni Rupa dan Desain
Universitas Kristen Maranatha hendaknya memperhatikan bahwa kebutuhan
sebagian besar usernya, yaitu mahasiswa, bukan hanya kurikulum, tetapi juga
sosialisasi/interaksi sosial baik kedalam maupun keluar. Karena pendidikan dapat
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diperoleh bukan hanya dari kurikulum saja tetapi juga dari proses sosial. Penulis
menyarankan agar mahasiswa lebih diarahkan, sehingga lulusan lebih siap untuk
langsung terjun di dalam dunia kerja , dan pada akhirnya di masa yang akan
datang Universitas Kristen Maranatha dapat memberikan kontribusi bagi lahirnya
individu- individu yang berkualitas sesuai dengan visi dan misi Universitas Kristen
Maranatha.
Saran

yang

ingin

penulis

sampaikan

adalah

sebelum

merancang,

sebaiknya dilakukan

survey terlebih dahulu agar memudahkan designer dalam

merancang bangunan.

Designer juga memikirkan lokasi yang tepat serta konsep

yang matang. Dengan konsep tersebut maka dapat memudahkan designer dalam
mendesain. Tidak lupa seorang designer juga perlu memikirkan karakteristik user
sehingga perancangan dapat sesuai dengan lokasi dan pengguna. B agi mahasiswa
yang akan mengambil mata kuliah Tugas Akhir, hendaknya mempersiapkan
segala sesuatunya dengan matang serta kesiapan jiwa dan raga dan sistem target,
sehingga dapat selesai pada waktu yang ditentukan untuk menempuh Tugas Akhir.
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