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BAB V 

PENUTUP 

 

A. KESIMPULAN 

 

Desain interior pada Gedung Program Studi Desain Interior ini di 

desain memiliki keterkaitan dengan alam, yang memberikan cukup cahaya 

masuk dengan pemilihan material alam sebagai pendukung. Seiring 

berkembangnya desain interior baik local maupun internasional, Gedung 

PSDI ini menginginkan desain interior yang selaras dengan perkembangan 

desain kekinian. Juga menginginkan kampus yang mempunyai karakter 

dengan menampilkan beberapa logo PSDI sebagai point of interest untuk 

sebuah branding. 

 

Maka dari itu dibuatlah desain interior bergaya kontemporer 

dengan memilih konsep branding PSDI. Gaya kontemporer adalah 

harmonisasi ruang yang menyatu dengan ruang luar atau open plan, dan 

dikenal dengan karakter desain yang praktis dan fungsional dengan 

pengolahan bentuk yang simpel dan warna yang netral serta tampilan yang 

bersih. Kenyamanan dan awet tahan lama merupakan sebuah nilai penting. 

 

Area lobby mengedepankan fungsi dan identitas Program Studi 

Desain Interior. Penataan sirkulasi dan layout dengan mengubah fungsi 

ruang pada lantai 1 hingga lantai 3 mempertimbangkan kebutuhan tiap 

lantai dengan pemerataan aktifitas. Terdapat masalah-masalah yang harus 

diperhatikan seperti penjadwalan perkuliahan dengan pembagian waktu 

agar kelas dipergunakan sesuai dengan ketentuan.  
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B. SARAN 

Kampus merupakan wahana tenaga ahli yang diharapkan mampu 

mengembangkan ilmu pengetahuan dan meningkatkan kualitas dan 

memberi sumbangan kepada pembangunan sebagai usaha dalam 

meningkatkan kualitas sumberdaya manusia. Akan tetapi, kampus 

seringkali diabaikan dalam estetika pembentuk ruang. Sebaiknya kampus 

lebih memperhatikan interior nya agar tetap menarik, kreatif dan interaktif 

yang dapat menumbuhkan produktifitas mahasiswa dan dosen. 

 

1. Perancangan ini diharapkan dapat memudahkan aktifitas, bermanfaat 

dan mampu memberi solusi pada berbagai permasalahan yang ada 

pada Gedung Program Studi Desain Interior 

2. Hasil perancangan Gedung Program Studi Desain Interior ini 

diharapkan dapat menjadi sebuah acuan baru dalam mendesain sebuah 

kampus yang berkarakter. 

3. Mahasiswa desain interior lebih membuka pemikiran dalam mendesain 

untuk memperhatikan fungsi ruang dengan mengkonfigurasi elemen-

elemen pembentuknya sehingga dapat terjadi dialog antara ruang 

dengan pengguna. 
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