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BAB V  

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

 

Coneco coworking Space sebagai wadah tempat untuk umum dan  

organisasi menjadi satu untuk bersosialisasi sehingga setiap orang tetap bebas 

menjadi dirinya sendiri tanpa terisolasi dari perkembangan dunia bisnis dan 

industri serta orang-orang lain yang memiliki semangat yang sama dengan 

mereka. Coworking terbilang masih baru dengan berkembangnya kota 

Surabaya maka dibuat lah ide untuk membuat Coworking yang sedang banyak 

orang-orang cari dengan mahalnya tempat untuk menyewa tempat meeting 

dan komunitas. Oleh karena itu, dibuatlah  konsep desain pada perancangan 

Coneco Coworking Space adalah Open and Fresh, merupakan konsep 

perancangan yang terinspirasi dari ingin menghadirkannya nuansa alam yang 

menenangkan dan menyegarkan. Konsep di implementasikan dalam 

perancangan dalam lingkupan elemen interior, pemilihan material, pemilihan 

warna, serta sistem yang dipilih dalam perancangan coworking. Tema yang 

digunakan adalah logo Coneco Coworking Space itu sendiri , pengaplikasian 

tema ini diterapkan sebagai branding sebuah Coneco Coworking Space. 

Dengan dominan warna putih dan hijau yang mengimplementasikan suasana 

nuansa alam dan terbuka 

 

B. Saran  

   

1. Dapat menjadi bahan pembelajaran tentang bagaimana merancang sebuah 

coworking space khususnya bagi mahasiswa Desain Interior Institut Seni 

Indonesia Yogyakarta kedepannya. 

2. Dapat bermanfaat dan memberikan solusi desain yang tepat terhadap 

permasalahan-permasalahan yang ada di dalam Coneco Coworking Space. 

3. Dengan hasil perancangan ini diharapkan mahasiswa desain interior 

mampu untuk lebih mengembangkan pemikiran dan berfikir lebih terbuka 

tentang luasnya dunia desain interior yang membutuhkan banyak solusi 
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desain/ pemecahan masalah ruang dengan memperhatikan berbagai faktor 

dan kompleksitas yang ada didalamnya. 
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