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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Interior pada area restoran, café, lounge dan bar The Stairs Villa Hotel 

Bali ini dirancang dengan mempertimbangkan keterkaitan antara sirkulasi 

dengan tema yang ditentukan, yaitu urban village. Oleh karena itu gaya 

modern dipilih untuk dapat mewujudkan aksesibilitas yang baik, serta 

fleksibilitas dan efisiensi. 

Salah satu hal penting yang perlu dipikirkan dalam proses perancangan ini 

adalah zoning dan tata letak yang dapat sesuai dengan salah satu prinsip urban 

village, dimana banyak terdapat jalan tembus dan meminimalisasi jalan buntu 

untuk kenyamanan pengguna. 

Dalam setiap area, elemen pembentuk ruang serta elemen pengisi ruang 

dirancang supaya bersifat fungsional, sederhana dan fleksibel untuk 

menyesuaikan dengan salah satu prinsip urban village, yaitu campur-guna 

(mixed use) dan gaya modern yang mementingkan fungsi daripada bentuk. 

Dengan demikian, akan lebih mudah untuk melakukan penataan ulang jika 

diperlukan pada saat-saat tertentu. 

Sesuai dengan visi dan misi The Stairs, dalam perancangan diterapkan 

campuran material yang bersifat saling berlawanan, seperti material kurang 

dan kaya atau juga material keras dan lunak. Selain itu, dalam perancangan 

juga sengaja tidak diaplikasikan terlalu banyak elemen dekoratif untuk 

menyesuaikan dengan gaya serta visi dan misi The Stairs. 

 

 

B. Saran 

Berikut adalah saran-saran yang ingin penulis sampaikan kepada pihak-

pihak yang terkait dalam proses pelaksanaan tugas akhir ini, yakni bagi 

mahasiswa yang akan melaksanakan Tugas Akhir selanjutnya, bagi jurusan 

Desain Interior serta bagi Institut Seni Indonesia Yogyakarta. Saran-saran ini 
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diharapkan mampu menjadi masukan bermanfaat sehingga proses kegiatan 

Tugas Akhir di masa depan dapat berlangsung lebih baik lagi. 

1. Saran bagi mahasiswa. Berikut adalah saran yang dapat penulis 

sampaikan terhadap mahasiswa yang sedang menjalani Tugas Akhir 

terutama mahasiswa jurusan Desain Interior : 

a. Mahasiswa sebaiknya selalu mencatat hal-hal penting yang 

diberikan oleh dosen pembimbing dan usahakan membuat jadwal 

kerja pribadi untuk membantu proses pengerjaan Tugas Akhir ini, 

sehingga dapat membuat target sendiri demi terselesaikannya 

Tugas Akhir ini dengan baik secara disiplin dan tepat waktu. 

b. Mahasiswa sebaiknya melakukan bimbingan sesering mungkin, 

supaya dosen pembimbing mengetahui bagaimana perkembangan 

perancangan yang dibuat, dan dapat memberi masukan jika ada 

kendala ataupun permasalahan yang dihadapi. 

c. Menciptakan suatu sistem kerja agar dapat memudahkan pekerjaan 

sehingga efektif dan efisien, contohnya membuat mind map, 

meringkas poin-poin penting dan melakukan evaluasi. 

d. Bersikap profesional dalam menghadapi pihak-pihak yang 

bersangkutan. 

e. Mahasiswa sebaiknya mempersiapkan semua berkas yang perlu 

ditandatangani baik oleh dosen pembimbing, dosen penguji, 

maupun ketua jurusan jauh sebelum tanggal pengumpulan yang 

ditentukan untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan 

berkaitan dengan kelengkapan berkas. 

2. Saran bagi program studi desain interior Institut Seni Indonesia 

Yogyakarta. Program studi Desain Interior, Institut Seni Indonesia 

Yogyakarta telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan 

laporan Tugas Akhir ini, dalam mempersiapkan berbagai berkas 

selama proses Tugas Akhir, memberikan bimbingan dan arahan selama 

masa Tugas Akhir, sampai proses penyusunan laporan Tugas Akhir ini 
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selesai. Berikut adalah saran-saran untuk kemajuan dan pengembangan 

Jurusan Desain Interior untuk kedepannya : 

a. Menetapkan keseragaman format agar format penulisan Tugas 

Akhir agar tidak membuat bingung penulis, karena terkadang ada 

perbedaan format antara pembimbing dengan yang tertera di 

panduan dari fakultas. 

b. Memperbarui koleksi dan referensi material dan inovasi baru yang 

tersedia di lab desain interior sehingga dapat sedikitnya membantu 

mahasiswa dalam pengumpulan data. 

3. Saran bagi Perguruan Tinggi. Pihak Perguruan Tinggi, khususnya dari 

program studi Desain Interior Institut Seni Indonesia Yogyakarta telah 

banyak membantu penulis dalam menyelesaikan laporan Tugas Akhir 

ini, dimulai dari memberikan bimbingan dan arahan selama 

penyusunan laporan Tugas Akhir hingga proses perancangan akhir. 

Penulis memiliki beberapa saran yang mungkin dapat dijadikan 

pertimbangan akan kemajuan dan pengembangan bagi pihak program 

studi Desain Interior Institut Seni Indonesia Yogyakarta, yaitu sebagai 

berikut: 

a. Memberikan format dan ketentuan yang lebih jelas dan sesuai 

untuk pengerjaan Tugas Akhir kepada mahasiswa terutama jurusan 

desain, agar tidak mahasiswa tidak kebingungan selama proses 

Tugas Akhir. 

b. Memberikan waktu yang lebih lama dalam pengerjaan laporan 

skripsi agar dapat melakukan survei lebih mendalam, agar dapat 

lebih dalam lagi menggali bagaimana ketentuan, dan fasilitas apa 

saja yang harus diketahui dalam proses perancangan. 

c. Menyediakan buku, majalah, artikel atau jurnal dalam bentuk 

lainnya yang lebih lengkap dan bervariasi untuk kebutuhan 

referensi mahasiswa jurusan desain, mengingat mahasiswa 

kesulitan dalam mencari data dan referensi selama pengerjaan 

Tugas Akhir. 
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