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d. Warna coklat  

Menggambarkan warna tanah, warna natural, berkarakter, dekat 

dengan hati. Melambangkan kesopanan dan kehormatan. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. KESIMPULAN  

Martha Tilaar Salon and Day Spa adalah sebuah pusat kecantikan 

yang akan didirikan di Jakarta timur dengan menggunakan bangunan alih 

fungsi, dimana sebelumnya adalah bangunan kantor konsultasi desain yang 

bergaya modern minimalis. Martha Tilaar Salon and Day Spa menginginkan 

konsep perancangan interior berkesinambungan dengan konsep Martha Tilaar 

itu sendiri yaitu “Total Beauty” dan memasukan unsur jawa ke dalam nya.  

Konsep perancangan adalah “Beauty of Traditional : Kembang 

Setaman” konsep ini diambil karena selain kembang setaman adalah jenis 

bunga yang menggambarkan kecantikan (total beauty), konsep ini jg 

berkesinambungan dengan unsur magis jawa. Kembang setaman adalah 

sekumpulan bunga terdiri dari mawar merah, mawar putih, melathi, kantil dan 

kenanga yang biasanya digunakan untuk ritual –ritual adat yang disebut 

sebagai sesaji. Selain itu kembang dapat diartikan sebagai symbol kecantikan 

alami, seperti halnya “Kembang Desa” yang diagungkan, juga 

menggambarkan keharuman yang sejati Beberapa upacara tradisional jawa 

selalu menggunakan kembang setaman. Konsep tersebut akan diaplikasikan di 

setiap ruangan dengan pengambilan unsur warna, dan transformasi bentuk.  

 

B. SARAN 

Selain merancang interior bangunan, tidak jarang desainer dihadapkan 

pada renovasi atau redesign suatu bangunan, dari bangunan lama menjadi 

fungsi bangunan baru sehingga beberapa aspek perlu dipertimbangkan yaitu, 

pembagian zona dan peletakkan furnitur atau pengaturan layout ruang dengan 

tidak mengesampingkan konsep dan fungsi setiap ruang. Dari proyek 

perancangan ini diharapkan dapat menjadi pengetahuan bagi mahasiswa 

interior yang menghadapi proyek serupa yaitu alih fungsi bangunan. 
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