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BAB V 

PENUTUP 

A.   KESIMPULAN 

Pariwisata saat ini merupakan salah satu penopang perekonomian nasional 

yang digalakkan oleh pemerintah, tidak hanya di pusat melainkan juga di 

daerah daerah. Setiap daerah tentunya memiliki daya Tarik wisata masing 

masing yang dapat dijual kepada wisatawan domestic maupun mancanegara. 

Tak terkecuali Magelang, salah satu daerah di jawa tengah yang dikelilingi oleh 

gunung yang menawarkan kekayaan dan keindahan alamnya. Magelang juga 

memiliki situs warisan dunia berupa candi Borobudur sebagai destinasi utama. 

Fasilitas akomodasi sangatlah penting didalam bisnis pariwisata, Grand Artos 

Hotel & Convention sebagai salah satu penyedia jasa akomodasi di Magelang 

memberikan jasa dengan segala fasilitasnya. Hotel ini juga menyediakan 

fasilitas convention sebagai fasilitas tambahan yang dapat digunakan untuk 

acara acara pertemuan seperti wisuda, seminar, workshop dan acara acara 

lainnya.  

Pada perancangan lobi dan restoran Grand Artos Hotel & Convention 

menerapkan tema Memory Creation yang diharapkan mampu memberikan 

kenangan bagi pengunjungnya. Terinspirasi dari kekayaan alam Magelang 

terutama Air terjun dan Candi Borobudur sebagai konten lokal pada penerapan 

interior lobi dan restoran hotel. Air terjun dipilih sebagai inspirasi desain 

karena air terjun memiliki unsur menenangkan dan menyejukkan. Hal ini 

bertujuan untuk memberikan suasana yang tenang ditengah ramainya 

pengunjung hotel. Sedangkan inspirasi Candi Borobudur digunakan sebagai 

identitas lokasi proyek berdiri. Kemegahan Borobudur diharapkan mampu 

menjadi kenangan bagi pengunjung hotel.    

Pemilihan material juga didominasi dengan material material dengan efek 

menyejukkan seperti kaca, marmer putih serta warna warna yang sejuk seperti 

warna putih dan hijau. Pemilihan material dan warna ini diharapkan mampu 

mengurangi suasana panas akibat keriuhan yang terjadi di lobi dan restoran 

hotel.      
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B. SARAN 

  Perancangan ini bertujuan untuk memberikan kenyamanan bagi pengunjung 

Grand Artos Hotel & Convention, tidak hanya hotel sebagai tempat menginap 

semata namun dengan adanya fasilitas convention pada hotel ini lobi dan  

restoran diharapkan dapat mengakomodir semua kegiatan yang ada pada hotel. 

Penulis memeberikan beberapa saran dalam mewujudkan interior lobi dan 

restoran yang dapat memberikan fasilitas lebih baik kepada konsumen. 

1. Perancangan ini diharapkan mampu memerikan rasa tenang dan nyaman 

bagi pengguna ruang sehingga akan tercipta kenangan yang indah dan 

selalu ingin datang kembali. 

2. Dengan mengangkat konten lokal yang terinspirasi dari air terjun dan 

candi Borobudur diharapkan mampu menambah citra dan karakteristik 

hotel dimata pengunjung atau konsumen. 

3. Perancangan lobi dan restoran ini diharapkan dapat mengakomodir 

suasana yang timbul pada hotel jenis convention dan memberikan 

suasana yang lebih dingin agar tercipta suasana yang menenangkan. 
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