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PENUTUP
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Universitas

Muhammadiyah

Yogyakarta

adalah

salah

satu

Universitas yang di bangun oleh organisasi Muhammadiyah yang
mempunyai moto “Muda Mendunia”. Dengan moto ini diharapkan
memotivasi mahasiswa agar mampu bersaing di kelas internasional
dengan universitas terkenal lainya. Dalam persaingan Internasional
membangun citra universitas sangat penting untuk membentuk identitas,
karakter, dan ciri khas. Pascasarjana sebagai tingkatan tertinggi
pendidikan di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta bisa menjadi
tolak ukur untuk bersaing di kelas internasional. Pembentukan citra dapat
diwujudkan dari beberapa aspek salah satu nya perancangan interiornya.
Pembentukan citra dan karakter sebagai daya saing dan daya tarik
tersebut dapat dicapai dengan pembentukan tema "oktagonal modern"
yang sebelumnya telah diaplikasikan pada elemen-elemen pada arsitektur
bangunan di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Selain itu untuk
terwujudnya moto “Muda Mendunia” gaya modern adalah gaya yang
cocok

untuk

perancangan

Gedung

Pascasarjana

Universitas

Muhammadiyah Yogyakarta, karna salah satu ciri khas gaya modern
adalah teknologi yang kekinian.

Dari perancangan interior Gedung Pascasarjana Universitas
Muhammadiyah Yogyakarta dapat disimpulkan bahwa:
1. Menambah fasilitas ruang skill lab khusus di Gedung
pascasarjana,

proses

perkuliahan

mahasiswa

Megister

Keperawatan dan Megister Manajemen Rumah Sakit dapat
berjalan optimal dan efektif.
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2.

Meningkatakan fungsi ruang khususnya ruang lobby dan student
lounge

dapat

memberikan

tempat

dan

pelayanan

bagi

pengunjung dan mahasiswa untuk sekedar menungu atau
mengakses informasi di lobby, juga untuk bersantai, makan atau
berdiskusi di student lounge.
3.

Menambah fasilitas ruang laktasi, dan memberikan kursi khusus
anak dapat memberikan kesan Gedung Pascasarjana Universitas
Muhammadiyah

Yogyakarta

ramah

terhadap

anak

dan

mahasiswa yang menyusui.
4.

Langkah-langkah Proses desain terdapat dua bagian, analisis dan
sintesis. analisis adalah mengumpulkan semua data fisik, nonfisik, literatur, permasalahan desain, program kebutuhan, dan
data tambahan lainnya yang berguna. Setelah data terkumpul
mulailah langkah sintesis dimana muncul solusi permasalahan
dalam bentuk alternatif yang kemudian dipilih sebagai pemecah
paling optimal. Dilangkah sintesis ini didapatkan konsep desain
yang cocok diterapkan di Gedung Pascasarjana Universitas
Muhammadiyah Yogyakarta yaitu tema oktagonal modern dan
gaya modern.

5.

Menerapkan gaya modern dan tema oktagonal modern berupa
bentuk ornamen oktagonal yang diaplikasikan di furniture,
elemen-elemen pembentuk ruang berupa dinding, pembatas
ruang,

dan elemen estetis, sehingga Gedung Pascasarjana

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta mempunyai karakter
khusus

dan

meningkatkan

citra

sebagai

Universitas

Muhammadiyah.
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B. SARAN
1.

Hasil perancangan desain interior ini bisa bermanfaat dan mampu
memecahkan berbagai permasalahan yang ada pada interior Gedung
Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Yogyakarta untuk dijadikan
referensi bagi yang ingin merancang Gedung Pascasarjana Universitas
Muhammadiyah Yogyakarta

2.

Dari hasil perancangan ini diharapkan mahasiswa desain interior agar
dapat mengembangkan pemikiran dan kemampuanya untuk lebih
terbuka tentang luasnya dunia desain interior yang perlu banyak
pemecahan permasalahan desain dengan memperhatikan berbagai
faktor yang ada didalamnya sehingga pengalaman di bidang desain
bertambah dan ilmu yang didapat juga lebih bermanfaat.
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http://kbbi.web.id/lobi
http://pasca.ugm.ac.id/v3.0/id/profile.html
http://www.Alibaba.com
http://www.claudiafarquitetura.com
http://www.desainic.com
http:// www.dikti.go.id/perguruan-tinggi
http:// www.diynetwork.com
http://www.diytrade.com
http://www.freshome.com
http://www.freshome.com
http://www.hotcourses.co.id
http://www.indiamart.com
http://www.isains.com
http:// www.kri.umy.ac.id/profil-umy
http://www.marble.com
http://www.muslimedianews.com
http://parquetflooring.com
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