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BAB V 

PENUTUP 

 Kesimpulan 

Pada hakikatnya Fitness Center atau Gym  merupakan sebuah 
tempat dengan fasilitas untuk menunjang kesehatan. Tapi seiring 
berjalannya waktu maka kebutuhan di dalam gym semakin berkembang hal 
ini dipengaruhi oleh minat masyarakat, rutinitas dan gaya hidup, sehingga 
fungsinya menjadi lebih banyak, misal untuk studio, latihan beladiri, karena 
fitness center merupakan ruang public komersial maka interaksi di 
dalamnya cenderung tinggi biasanya costumer secara tidak sadar 
membangun hubungan sosial antara satu dengan yang lain hal ini 
membutuhkan space khusus pada fitness center. Selain itu jika dilihat dari 
sisi bisnis hal tersebut merupakan sebuah peluang untuk mengembangkan 
fasilitas dan menambah nilai lebih untuk customer. Tetapi hal-hal tersebut 
jarang dijumpai pada fitness center.  

Untuk menjawab problematika di atas solusi utama yang ditawarkan 
pada perancangan interior Virenka Gym adalah dengan menghadirkan 
interior fitness center yang memiliki fungsi yang lengkap dengan 
penambahan fasilitas yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat 
dengan menggunakan literatur pendukung sebagai panduan dalam 
mendesain.  

Penggunaan branding yang kuat, serta penambahan fasilitas untuk 
interaksi sosial merupakan upaya untuk meningkatkan nilai lebih 
perusahaan dan menambah daya tarik di mata masyarakat. Hal ini 
diharapkan dapat membuat Virenka Gym semakin berkembang dan eksis di 
dalam bisnis serta persaingan antar Fitness Center. 

 

 

 Saran 

 
14. Hasil perancangan interior perusahaan ini diharapkan dapat bermanfaat dan 

mampu memecahkan permasalahan yang ada serta memberikan solusi yang 
maksimal pada interior Fitness Center Virenka Gym.  

15. Hasil perancangan ini diharapkan dapat membuka wawasan mahasiswa 
desain interior sehingga mampu mengembangkan kemampuan dan 
pengetahuan serta pemahaman lebih dalam tentang dunia desain interior 
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dengan selalu memperhatikan faktor-faktor apapun yang ada untuk 
menentukan arah perencanaan dan perancangan interior. 

16. Hasil perancangan ini diharapkan dapat membuka pemikiran mahasiswa 
khususnya dalam mendesain suatu interior untuk lebih memperhatikan 
fungsi serta jiwa dari suatu ruang  
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