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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Melihat berbagai permasalahan yang ada didalam kompetisi sepak 

bola tanah air serta prestasi tim nasional yang kurang bersinar di kancah 

internasional, pembenahan dan perbaikan dari berbagai aspek dalam 

sepak bola perlu dilakukan, termasuk peningkatan sarana dan prasarana 

dalam sepak bola. 

Perancangan interior ruang penunjang untuk atlet sepakbola dan 

pengunjung VVIP pada tribun utama Stadion Mandala Krida Yogyakarta 

ini, merupakan salah satu wujud langkah untuk memajukan dan 

meningkatkan kualitas sepak bola Indonesia. Dalam perancangan interior 

Stadion Mandala Krida Yogyakarta, faktor keamanan dan kenyamanan 

menjadi prioritas utama. Penyediaan fasilitas -fasilitas pendukung untuk 

menunjang aktivitas pengguna stadion yang memadai dan memenuhi 

standar perancangan bangunan stadion yang sudah di tentukan FIFA. 

Dalam perancangan ini bukan hanya sekedar aspek fungsi yang di 

perhatikan, nilai estetis juga menjadi hal penting yang perlu di perhatikan 

dalam perancangan interior stadion ini. dengan mengusung tema 

"semangat Jogja Istimewa" dalam perancangan interior yang di terapkan 

dalam berbagai elemen pembentuk dan pengisi ruang, di harapkan akan 

mampu memberikan pengalaman visual yang berbeda bagi pengguna 

stadion. Selain itu pengusungan tema tersebut merupakan salah upaya 

untuk mengangkat dan mengingatkan kembali nilai-nilai budaya 

khususnya jogja yang luhur dan humanis kepada masyarakat. 

Tema "semangat Jogja Istimewa" sebagai wujud implentasi dari 

semangat membangun untuk hal yang lebih baik dengan mengakar pada 

nilai-nilai budaya yang sudah ada. dengan pengusungan konsep tersebut 

diharapkan akan mampu memecahkan permasalah berkaitan dengan 

keinginan dari klien. 
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B. Saran 

1. Dengan perancanagan interior Stadion Mandala Krida Yogyakarta ini, 

diharapkan olahraga di Indonesia khususnya Yogyakarta akan 

semakin berkembang baik pada sektor kompetisi pertandingan hingga 

kemajuan Sepakbola Indonesia ke kancah internasional. 

2. Hasil perancangan interior ini dapat bermanfaat dan mampu 

memecahkan berbagai permasalahan yang ada pada interior Stadion 

Mandala Krida Yogyakarta. 

3. Dari perancangan ini, desainer mengolah kembali layout stadion 

untuk memenuhi kebutuhan fasilitas bagi pengguna stadion terutama 

Atlet Sepak bola, dan penonton VVIP. Untuk perancangan 

selanjutnya diharapkan memperhatikan mengenai segala sarana-

prasarana yang diperlukan oleh pengguna stadion dengan mengacu 

pada standar yang sudah ada. dan penggunaan material yang aman dan 

nyaman untuk pengguna stadion. 

  

UPT Perpustakaan ISI Yogyakarta



134 

 

DAFTAR PUSTAKA 

De Chiara, Joseph. Panero, Julius. Zelnik, Martin.1992. Time Saver 

Standards for Interior Design and Space Planning. Singapura: 

Singapore International  printer Ltd.  

Dirjen PU. 1997. Tata Cara Perencanaan Teknik Bangunan Stadion, SNI-

25- 1991-03, Edisi ke-3. 

D.K Ching, Francis. 1999. Arsitektur Bentuk, Ruang dan Susunannya, 

Jakarta: Erlangga. 

Federation International de Football Association. 2007. Football 

Stadium;Technical recommendations and requirements 4th edition. 

Zurich : Fotorotar AG. 

Haristama, Bayu Ezra. 2015. Perancangan Interior Hospitality dan Utility 

Stadion Bung Tomo Surabaya. Yogyakarta : Institut Seni Indonesia 

Yogyakarta. 

Irfan, M. Arief. 2002. Perencanaan dan Perancangan Kembali Stadion 

Mandala Krida Yogyakarta. Surakarta : Universitas Sebelas Maret. 

John, Geraint. Sheaard, Rod. Vickey, Ben. 2007. Stadia : A design and 

development guide 4th edition. Germany : Elsevier Limited 

Kilmer, Rosemary. Kilmer, W. Otie. 1992. Designing Interiors. USA: 

Wadsworth. 

Neufert, Ernst. 1999. Data Arsitek, Jilid 2. Jakarta: Erlangga. 

www.berkas.bantulkab.go.id/publikasi/jogja-istimewa (diakses pada 

tanggal 10 April 2019) 

www.bpo-diy.or.id/ (diakses 24 Januari 2019) 

www.fandom.id/artikel (diakses 24 Januari 2019) 

www.kratonjogja.id/ (diakses 11 Mei 2019) 

UPT Perpustakaan ISI Yogyakarta

http://www.berkas.bantulkab.go.id/publikasi/jogja-istimewa
http://www.bpo-diy.or.id/
http://www.fandom.id/artikel
http://www.kratonjogja.id/



