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BAB III 

PENUTUP 

3.1 Kesimpulan 

Perusahaan konsultan arsitektur interior merupakan perusahaan yang 

menyediakan jasa desain arsitektur interior untuk mempermudah masyarakat 

dalam mendesain arsitektur interior bangunan mereka. Umumnya, aktivitas yang 

dilakukan oleh perusahaan konsultan arsitektur interior adalah menjawab 

masalah-masalah dan kebutuhan klien dengan sebuah desain dan 

merealisasikannya. Perusahaan konsultan arsitektur interior sendiri sangat 

berkaitan erat dengan bisnis di bidang properti, seperti perumahan, kantor, mall, 

restoran, dan lain-lain.  

First Wap adalah penyedia perpesanan seluler terkemuka, yang 

menawarkan perpesanan seluler canggih, solusi berbasis lokasi, dan layanan 

lainnya kepada penyedia jaringan seluler, penyedia jaringan virtual seluler, 

pelanggan perusahaan, entitas pemerintah, dan mereka yang mencari solusi 

komunikasi seluler (bermerek). First Wap mengoperasikan sistem dan 

infrastruktur telekomunikasi sendiri, termasuk jaringan SMSC terdistribusi yang 

dipasang di penyedia jaringan seluler. First Wap memiliki karakter perusahaan 

yang tegas, tidak banyak bentukan, formal karena customer segmentnya corporate 

rapi dan bersih dengan colour tone yang terang. 

 Hal-hal yang menjadi masalah bagi First Wap yaitu, karakter dan realita 

yang tidak sesuai membuat kantor perusahaan IT ini tidak terlihat identitas 

perusahaannya, tidak terlihat bahwa bahwa kantor tersebut adalah kantor IT yang 
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profesional. Disamping itu banyaknya calon klien yaitu corporate lain yang 

melakukan tinjau di lokasi First Wap. Interior Branding yang digunakan untuk 

menambah citra merek, alat marketing dan brand identity. Secara garis besar 

ditujukan untuk orang luar atau masyarakat umum agar mengetahui perusahaan 

melalui karakteristik zona publik dan semi publik. Hal yang menjadi 

permasalahan adalah First Wap merupakan perusahaan IT yang dimana semua 

harus tertutup dan tidak boleh ada orang luar yang masuk dalam lingkup kerja 

mereka, karena IT identik dengan dokumen penting dan rawan untuk di hack. 

Karakteristik zona yang dimiliki oleh perusahaan First Wap adalah karakter non-

publik. 

 C&I interior Architecture menamai konsep kantor ini dengan konsep flip 

flop yaitu adanya perbedaan antara area formal dan area staff seperti dua sisi koin 

yang berbeda. C&I interior Architecture menggunakan teori dari Kim Kuhteubl 

sebagai landasan dimana beliau mengatakan bahwa interior branding memiliki 3 

aspek utama yaitu aspek clear vision, unique story, dan energy yang di terapkan 

pada setiap aspek desain kantor First Wap. Dengan tetap memikirkan batasan 

lingkup desain dan kriteria sebuah kantor IT dengan sistem perkabelan yang 

rumit. Aspek clear vision sebagai penguat jari diri perusahaan di aplikasikan pada 

peletakkan logo, warna furnitur yang sesuai logo First Wap yaitu warna khas dari 

mereka, motivasi pekerja dan memberikan visi dan tujuan pendirian perusahaan. 

Aspek unique story adalah kesan unik yang dirasakan pengunjung saat datang ke 

lokasi, yaitu bentukan dan ambiance kuning yang berada di beberapa spot 

sehingga pengunjung lebih mengarah pada area tersebut. Yang terakhir adalah 
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energy, dimana energy terbesar dari First Wap adalah dari pemandangan dan 

cahaya alami dari luar. View yang dibutuhkan bagi peralihan mata, 

membangkitkan semangat dalam kerja. Selain itu juga terdapat dalam ambiance 

ruang resepsionis, meeting utama dan juga path jalan yang mempunyai ambiance 

khas kuning dari logo First Wap. Warna kuning tersebut menjadi citra bagi First 

Wap. 

3.2 Saran 

Setelah membuat laporan tugas akhir berikut, diharapkan mendapat saran 

untuk pengembangan untuk lebih mengembangkan ide konsep desain tentang 

interior branding yang lebih unik, lebih lengkap dan detail karena pengaruh 

interior branding memiliki potensi di era jaman sekarang yang semakin banyak 

perusahaan besar. Selain itu, meningkatkan pemahaman tentang penggunaan 

material-material yang sesuai dengan gaya dan konsep desain yang diambil dan 

juga lebih banyak mencari referensi-referensi dalam mendesain juga lebih 

memahami tentang konstruksi.   

 

 


