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BAB V  

PENUTUP 

 

A. KESIMPULAN 

The Praja Coffee and Resto merupakan salah satu restoran 

yang berada di jogja dan termasuk dalam bagian Raminten. Oleh 

karena itu, penulis membuat desain restoran yang visualnya akan 

terlihat sesuai dengan atmosfer atau ambiance yang akan 

ditampilkan. Perancangan interior The Praja bertujuan untuk 

merancang sebuah restoran yang dapat menjadi suasana baru dan 

kekinian dalam Raminten, serta mengoptimalkan daya tarik dan 

fasilitas restoran agar semakin menarik pengunjung khususnya 

kaum anak muda sehingga mendorong produktivitas pelajar. Konsep 

desain ruang yang dapat menunjukkan indentitas restoran sebagai 

bagian Raminten dengan penerapan skema warna, atmosfer yang 

dihadirkan serta elemen-elemen penunjang dalam interior restoran. 

Arti dari konsep adalah agar pengunjung tetap dapat merasakan 

atmosfer raminten yang dihardirkan secara kekinian tanpa perlu 

mengaplikasikan banyak sosok raminten seperti patung ataupun 

lukisan ke dalam interior restoran. Penggunaan warna dominan 

seperti hitam, merah, dan coklat di ambil dari skema warna pada 

baju yang digunakan oleh Raminten, dari penerapan skema warna 

tersebut di harapkan dapat memberikan suasana nyaman kepada 
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pelanggan sehingga memberikan kesan tersendiri dan menjadi daya 

tarik bagi pengunjung.  
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