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BAB V 

PENUTUP 

 

A. KESIMPULAN 

Sebagai daerah dengan jumlah wisatawan domestik dan 

mancanegara tertinggi di Indonesia, Pulau Bali menyediakan pelayanan 

serta tempat yang memadai sehingga tercipta kenyamanan serta dapat 

memenuhi kebutuhan. Salah satunya adalah restoran yang menyediakan 

area bar di dalamnya. Selain itu, faktor tempat yang strategis turut 

mendukung menjadikan restoran untuk lebih mudah ditemukan dan 

dikunjungi oleh wisatawan. Tempat wisata yang beragam, fasilitas, 

pelayanan, serta kebudayaan yang khas dan melekat di Bali, menjadikan 

Pulau Dewata ini sebagai 10 tempat paling dicari di dunia. 

Pemilihan konsep, tema Coffee dan gaya Post Modern yang elegan 

pada pembentukan karakter ruang sebagai restoran dengan segmen pasar 

full service dan pelayanan secara a’ la carte. Hal tersebut dikarenakan 

sasaran penjualannya adalah untuk kalangan mengengah ke atas sehingga 

mendukung konsep elegan yang dapat menarik jumlah pengunjung dan 

menjadikan restoran terkemuka di Indonesia. 

Dari perencanaan dan perancangan interior restoran dan bar Black 

Canyon Coffee di Bali, dapat disimpulkan bahwa: 

1. Area teras yang merupakan area pertama pengunjung mengusung 

warna-warna kopi seperti yang di harapkan dalam tema dan tetap 

membawa kesan elegan melalui bentuk-bentuk furniture, elemen 

pembentuk ruang, serta hiasannya. 

2. Area lobby membawakan warna-warna logo Black Canyon Coffee 

serta dipadukan dengan warna kopi. Area ini merupakan area untuk 

bersantai atau menunggu. 
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3. Area makan, area santai, stage, kasir, dan bar pada lantai 1 

merupakan satu kesatuan dalam ruang yang menyajikan tema kopi 

dengan kemewahan dan elegan. Menggunakan motif kopi dan 

transformasinya sebagai elemen estetis dan pembentukan ruangan 

baik untuk lantai maupun plafon. Patra Wangga yang membawa 

tradisional Bali, turut andil dalam pembentukan dinding area santai. 

Sedangkan, area children playground adalah area yang penuh 

warna bagi anak-anak. 

4. Teras dan area makan lantai 2 membawakan nuansa outdoor dan 

alam karena dipadukan dengan tanaman dan tumbuhan, baik itu 

bonsai atau pun pohon-pohon hias dengan tetap membawa tema 

dan gaya yang sama. 

5. Area makan private lantai 1 dan lantai 2 diperuntukkan bagi tamu-

tamu penting atau tamu yang telah memesan tempat. Ini merupakan 

area privasi yang tidak ingin terdengar atau pun terlihat secara 

umum. Area ini membawakan kesan yang mewah dan high class 

dengan konsep yang elegan tetap terbawa di dalamnya menjadikan 

area ini lebih nyaman dan lebih intim. 

6. Secara keseluruhan, restoran ini menghadirkan nuansa elegan, high 

class, santai, warm, dan menyenangkan sehingga pengunjung akan 

merasa nyaman. Dalam perencanaan dan perancangan interior 

restoran untuk penciptaan dan pencapaian suasana dengan 

mengaplikasikan material modern berupa granit, kaca tempered, 

dan stainless steel dalam interior restoran dan bar Black Canyon 

Coffee. 

7. Aplikasi motif tradisional Bali dengan memasukkan ragam hias 

daerah yang berupa Patra Wangga dan relief penari Bali ke dalam 

dinding bangunan sehingga dapat menjadi salah satu bentuk 

pengenalan atau informasi tentang kekayaan kebudayaan sesuai 

daerah setempat dan memahami peninggalan budaya yang masih 

ada. 
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B. SARAN 

1. Hasil perancangan desain interior Restoran & Bar ini diharapkan 

dapat bermanfaat dan mampu memecahkan berbagai permasalahan 

yang ada pada interior Black Canyon Coffee Restaurant and Bar 

yang ada di dalamnya. 

2. Dari hasil perancangan ini mahasiswa desain interior diharapkan 

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 didalamnya. 
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