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BAB V 

PENUTUP 

 

A.  KESIMPULAN 

Sebagai cafe, gallery, dan art shop  yang telah berkembang di 

Yogyakarta, Langgeng Art Foundation (LAF) Yogyakarta memiliki peranan 

penting dalam membuka wacana baru tentang seni rupa kontemporer saat ini 

melalui keberadaan Gallery, serta melalui cafe dapat memasarkan dan 

memenuhi cita rasa masakan khas Indonesia dan internasional di kota ini. 

LAF bertujuan dapat memberikan fasilitas dan kenyamanan bagi pengguna 

yang tentunya tidak terlepas dari perancangan interiornya. Selain nyaman dan 

Homey bagi pengunjung, desain interior yang baik juga menciptakan suasana 

yang rileks selaras dengan keinginan klien beserta tema dan gaya yang 

diterapkan. Dengan pencapaian-pencapaian tersebut sangat diharapkan LAF 

ini dapat berkembang seiring dengan berkembangnya kesenian dan kuliner 

kota Yogyakarta. 

 Dari perancangan interior LAF, dapat disimpulkan bahwa merancang 

sebuah cafe, artshop, dan  gallery memerlukan banyak pertimbangan dari 

segala aspek perancanganya, bukan sekedar fungsi utama sebuah bangunan 

public sebagai hangout place dimana untuk sarana menikmati sajian kuliner, 

melihat pameran kesenian maupun berdikusi tentang kesenian maupun hal-hal 

yang sedang banyak diperbincangkan saat ini namun juga nilai estetis 

didalamnya. Penerapan gaya modern seperti pengaplikasian warna, pengalihan 

bentuk dan tema pada interior LAF yang mencirikan dan berkesan “Modern 

Tropis”. Tema “Modern Tropis” yang digunakan sebagai tema perancangan 

interior sebagai bentuk percampuran antar desain dan senirupa. 

Mengacu pada citra LAF sebagai sebuah forum diskusi yang 

menampung segala macam kegiatan, maka LAF dirancang semenarik 

mungkin dengan fasilitas pendukung di dalamnya, sehingga dapat 

menunjukkan kepada pengunjung bahwa bangunan ini perlu dijadikan 
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tempang nongkrong, destinasi berlibur, santap siang, maupun bertukar pikiran 

tentang senirupa dan apa saja dalam perjalanan hidup mereka. 

 

B. SARAN 

1. Hasil perancangan interior bangunan ini diharapkan dapat bermanfaatk dan 

mampu memecahkan berbagai permasalahan yang ada pada interior LAF. 

2. Dari hasil perancangan ini diharapkan mahasiswa desain interior agar 

dapat mengembangkan pemikiran dan kemampuannya untuk lebih terbuka 

tentang luasnya dunia desain interior yang perlu banyak pemecahan 

permasalahan desain dengan memperhatikan berbagai faktor yang ada 

untuk menentukan arah perencanaan dan perancangan. 

3. Mahasiwa desain interior lebih membuka wawasan terhadap bidang-

bidang ilmu lainnya mengingat desain interior adalah bidang ilmu yang 

multidisipliner. 
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