
BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Dalam permasalahan utama yang diangkat tentang bagaimana merancang 

lantai UG Sarinah ini bisa meningkatkan nilai jual dari produk yang dijajakan 

dengan yang paling mendasar yaitu dengan mengikuti perkembangan zaman desain 

interior retail terutama di daerah Jakarta. Saat ini banyak tempat perbelanjaan yang 

menggunakan gaya desain modern. Melihat hal ini maka Sarinah juga akan 

menggunakan desain modern mengikuti perkembangan zaman yang ada. 

Namun, dalam sejarahnya sendiri Sarinah banyak menjual produk lokal 

terutama dari UMKM yang mana ini bisa menjadi nilai lebih untuk Sarinah dalam 

persaingan. Hal ini juga harus di dukung dengan desain interior yang memadai dan 

menarik sehingga nama Sarinah in sendiri bisa terangkat kembali. Dengan melihat 

produk yang dijual oleh Sarinah merupakan produk lokal maka dalam dukungan 

desain interior bisa menggunakan desain bergaya modern yang mengikuti 

perkembangan zaman retail saat ini dengan dipadukan dengan suatu hal yang lokal. 

Dalam hal ini bisa digunakan yang paling umum yaitu motif batik. 

Batik sendiri memiliki kesan yang elegan sehingga diharapkan bisa 

menambah nilai jual untuk produk yang dijajakan. Penggunaan motif batik disini 

menggunakan salah satu batik yang berasal dari Tulungagung yaitu motif buket 

ceprik gringsing. Dipadukan dengan desain modern yang memiliki bentuk 

geometris diharapkan bisa membuat fokus dari visual penugnjung tertuju pada 

produk yang di display. Dalam balutan gaya modern tersebut, motif batik buket 

ceprik gringsing itu bisa digunakan sebagai bentuk efek visul untuk menetralisir 

bentuk geometris dari gaya modern. 

 

B. Saran 

1. Saran dari penulis untuk Sarinah yaitu diharapkan Sarinah dapat 

mempertimbangkan desain dan bahasan yang diberikan untuk membuat 

Sarinah Kembali menjadi diminati pengunjung seperti dulu seperti dengan 

mengikut beberapa anjuran dari bahasan yang penulis buat. 



2. Saran dari penulis untuk desainer yang ingin mendesain Sarinah bisa digali 

lebih dalam tentang Sarinah itu sendiri dan membuat permasalahan yang bisa 

dimunculkan dan dapat dipecahkan dengan ide kreatif lainnya.  
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