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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan  

 Perancangan ulang Edu Hostel Yogyakarta yang meliputi Lobby, Bangsal 

Regular dan Bangsal Keluarga bertujuan untuk memberikan pengalaman 

menginap di sebuah hostel dengan sentuhan Alam Yogyakarta mampu 

menciptakan kesan petualang yang tidak ditemukan di tempat penginapan yang 

ada di Yogyakarta. Edu Hostel Yogyakarta yang memiliki misi mengedukasi 

tentunya menginginkan sebuah perancangan baru yang mampu memenuhi 

misinya dengan fasilitas yang tersedia. 

 

 Maka dirancang Edu Hostel Yogyakarta dalam gaya Modern bertema Alam 

dan Budaya Yogyakarta mengacu kepada gaya hidup backpacker petualang, 

dimana berpergian liburan menjadi sebuah kebutuhan untuk masa kini, 

bacpakcker menjadi konsep tambahan selain dari Alam Yogyakarta yang 

memiliki banyak destinasi, seperti pantai, gunung, air terjun, dan hutan. Konsep 

Tema Alam Yogyakarta yang disajikan dalam berbagai pendekatan bertujuan 

agar pengunjung merasakan energi positif yang didapat dari alam dan mampu 

memenuhi kebutuhan nya melalui Edu Hostel Yogyakarta. 

 Pada area Lobby yang didalamnya juga termasuk area Komunal disajikan 

dengan gaya Modern bernuansa Alam Yogyakarta yang dengan sentuhan hijau 

membuat pengunjung dan tamu hostel dapat merasakan nyaman dan segarnya 

Kota Yogyakarta, kesan petualang yang disajikan juga pada area lobby tidak 

hanya mempercantik area Lobby namun memberikan nuansa liburan yang 

menyenangkan dan harmonis. 

 Selanjutnya pada area Bangsa Regular yaitu Bangsal Wanita dan Bangsal 

Pria yang menyajikan 6 (enam) buah ranjang tingkat dengan setiap ranjang 

disiapkan tempat yang cukup bagi pengunjung untuk menyimpan barang, 

sirkulasi dan penghawaan yang diberikan untuk area Bangsal regular mampu 

memberikan kebutuhan pengunjung setelah seharian berjalan-jalan lalu 
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beristirahat. Dengan konsep berbagi kamar membuat sebuah suasana humanis 

namun tidak melupakan kebutuhan privasi tiap pengunjung. Begitu juga dengan 

Bangsal Keluarga yang tentunya perancang menyediakan fasilitas yang 

mencukupi namun tidak lupa memberikan kesan dari konsep tambahan yaitu 

Backpacker dan Alam Yogyakarta. 

 

B. Saran 

1. Dengan dirancang ulang Edu Hostel Yogyakarta diharapkan mampu 

memberikan sebuah kesan baru, nyaman, dan berbeda yang tidak dapat 

ditemukan di hostel ataupun penginapan berbintang 1 lain di kota 

Yogyakarta. 

2. Rancangan ini juga bertujuan agar pengunjung teredukasi dalam bidang 

pariwisata dan budaya yogyakarta, pula meningkatkan wisatawan 

mancanegara dengan hasil disain yang unik. 

3. Yang terakhir dengan perancangan ini mahasiswa mampu 

mengembangkan pengetahuan dan kemampuan selama bersekolah di 

jurusan disain interior yang dapat menghasilkan rancangan yang 

bermanfaat bagi khayalak banyak. 

4. Penulis juga senantiasa berharap Tugas Perancangan ini tidak hanya 

sampai disini, dalam Edu Hostel masih banyak aspek yang dapat diolah 

karna keterbatasan waktu penulis hanya mampu berfokus pada satu 

masalah yang bisa diangkat menjadi sebuah Karya Perancangan. 

Peluang mengeksplorasi ilmu dan pengetahuan lebih dalam 

perancangan Edu Hostel sangat dianjurkan untuk perancangan 

selanjutnya. 
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