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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Tingginya minat orang untuk memelihara anjing di perkotaan kini 

menyebabkan banyak orang membutuhkan informasi tentang bagaimana cara 

untuk melindungi dan merawat anjing meraka dengan mudah. Selain itu masih 

banyak pemilik anjing yang tidak memperhatihan kesehatan hewan 

peliharaannya. Sama halnya dengan manusia, hewan sebagai makhluk hidup 

juga memerlukan kondisi yang sehat. Setiap di penginapan hewan pada umumnya 

memiliki permasalahan ruang, sebagian besar permasalahan ruang penginapan 

hewan yaitu saat karyawan bekarja di penginapan hewan merasa tertekan, 

suasana ruang penginap hewan yang belum terkonsep, interior ruang masih 

belum tersusun rapi (masih berantakan), material yang digunakan saat tidak 

efektif untuk di bersihkan, kurangnya fasilitas kesehatan di Bamboo Dog Hotel 

dan pembelajaran merawat hewan yang belum efektif yaitu pembelajaran 

hanya dilaksanakan pada saat pengunjung lagi melatih anjingnya di Bamboo 

Dog Hotel. 

Redesain interior Bamboo Dog Hotel, Bali bertujuan untuk memberikan  

fasilitas Veterinary Clinic dan penginapan untuk hewan peliharaan anjing dan 

fasilitas-fasilitas yang dapat menunjang kebutuhan pemilik hewan. Serta 

merancang interior Bamboo Dog Hotel Dalung, Kuta Utara, Bali untuk dapat 

berfungsi sebagai penginapan anjing dan klinik dengan menerapkan konsep 

accessibility, playful dan educated space. 

Oleh karena itu klien membutuhkan sebuah konsep untuk menjawab 

permasalahan hotel. Dari permasalahan tersebut maka tercipta konsep 

“Accecibility, Playful and Educated”. Konsep ini didapat dari hasil analisis 

dilapangan dan gaya hidup memelihara hewan jenis anjing. Konsep 

Accecibility membawa gagasan tentang „kemungkinan semua orang untuk 

mengakses ruang‟. Dengan cara ini, untuk memudahkan akses setiap aktivitas 

ruang menerapkan icon-icon anjing sebagai pengarah ruang. Icon tersebut di 
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aplikasikan berupa mural. Konsep playful diterapkan pada suasana ruang  

untuk merasakan ketenangan tanpa beban saat berada di interior Bamboo Dog 

Hotel. Berupa warna gradasi hijau dengan bentuk pattern segitiga bertujuan 

untuk menambah nilai estetika ruang. Warna hijau terdapat pada warna logo 

dan bentuk pattern didapat dari transformasi bentuk telapak kaki anjing pada 

logo Bamboo Dog Hotel Bali. Dan Educated bertujuan memberikan manfaat  

pembelajaran saat berada di Bamboo Dog Hotel Bali yaitu memberikan 

tambahan fasilitas-fasilitas yang mengajar serta belajar seperti fasilitas 

konsultasi, perpustakaan dan cafe. Fasilitas ruang di Bamboo Dog Hotel Bali 

sangat dapat dimanfaatkan untuk edukasi. 

 

B. Saran 

1. Hasil redesain interior Bamboo Dog hotel ini diharapkan dapat bermanfaat 

dan mampu memberikan solusi desain yang efektif dan efisien pada 

berbagai permasalahan yang ada di pelabuhan Tanjung Emas. 

2. Hasil redesain interior ini diharapkan dapat menjadi sebuah acuan baru 

untuk mendesain sebuah hotel anjing yang dapat menghadirkan layanan 

tambahan klinik hewan dan memiliki fasilitas-fasilitas yang lengkap. 

3. Hasil Perancangan interior ini diharapkan dapat mengembangkan pemikiran 

mahasiswa untuk lebih terbuka tentang luasnya dunia interior yang peru 

banyak pemecahan dengan memperhatikan berbagai faktor yang ada di 

dalamnya dan sebagai objek yang berbeda dengan objek TA mahasiswa 

desain interior ISI yogyakarta lainnya. 
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