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BAB 3. PENUTUP 

3.1. Kesimpulan 

Laporan tugas akhir yang disusun ini berjudul ‘Perancangan Toko DMP Musik 

dengan Pendekatan Sense of Place oleh Konsultan Arsitektur Interior LV Studio’. 

Proyek toko DMP Musik ini digunakan sebagai media perancangan tugas akhir 

karena berkaitan dengan value perusahaan LV Studio yakni berfokus menangani 

area komersial dan menerapkan sense of place untuk meningkatkan nilai tempat 

yang bisa meningkatkan daya jual produk usaha.  

LV Studio merupakan sebuah konsultan arsitektur interior yang berfokus 

menangani area komersial. Value LV Studio berawal dari kesadaran akan 

pentingnya sebuah desain yang mampu meningkatkan nilai suatu tempat sehingga 

LV Studio memilih untuk menerapkan sense of place dalam setiap proyek 

komersial yang akan dikerjakan. Sense of place mampu meningkatkan nilai tempat 

komersial karena mampu mengikat customer dengan tempat yang akhirnya 

berdampak pada peningkatan daya jual produk usaha.   

Proyek perancangan toko DMP Musik ini ditujukan untuk mengatasi 

permasalahan yang berkaitan dengan tampilan interior, fasad bangunan dan 

akustika yang berdampak pada nilai tempat. Solusi desain menggunakan konsep 

dunia musik yang dapat memvisualisasikan elemen musik ke seluruh aspek interior, 

berikut ini adalah poin – poin ringkasannya :  

 Konsep zoning dibuat berdasarkan analisa tingkat privasi secara vertikal

maupun horizontal dalam bangunan. Konsep organisasi ruang untuk

menciptakan sense of place menggunakan konsep struktur lagu dan
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organisasi tercluster. Konsep pola sirkulasi yang diterapkan adalah pola 

sirkulasi radial terutama untuk area display.  

 Konsep suasana ruang yang mendukung sense of place menggunakan 

gaya modern minimalist dengan menuangkan seni di dalamnya. Suasana 

ruang yang ingin diciptakan adalah teratur, bebas, fun dan cozy.  

 Konsep bentuk, bahan pelingkup, dan finishing interior yang 

mempengaruhi sense of place adalah menggunakan perpaduan bentuk 

geometris yang menarik secara visual dan bertekstur. 

 Konsep furnitur dan aksesoris pendukung interior yang digunakan pada 

perancangan ini cenderunng simple, menyesuaikan kebutuhan dan 

mempertimbangkan aspek keamanan.  

 Konsep desain fasad menggunakan analogi bentuk tuts piano yang 

mengandung unsur musik untuk memberikan sense of place sejak 

pengunjung berada di luar bangunan.  

Dengan demikian, desain interior dan fasad bangunan mampu meningkatkan 

nilai tempat dan memberikan ciri khas yang melekat tentang toko DMP Musik ke 

pengunjung.  

 

3.2. Saran  

Berdasarkan laporan tugas akhir ini, penulis memberikan saran yang dapat 

diterapkan pada pengembangan selanjutnya yakni :  

 Musik dan desain memiliki kemiripan dalam prosesnya, sehingga supaya 

dapat memvisualisasikan musik dalam desain, desainer harus lebih 
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mendalami esensi dalam seni musik dan menerapkannya disetiap elemen 

interior.  

 Dalam perancangan toko alat musik, sense of place tidak hanya sekedar 

fokus pada barang-barang display, tetapi juga fokus untuk 

mentransformasikan filosofis, nuansa, history of music, dan lain sebagainya 

supaya memunculkan keterikatan yang lebih dalam antara tempat dengan 

penggunanya.  

 Site analysis yang dilakukan juga berkaitan dengan sense of place yaitu 

analisa behavior, budaya, bentuk fasad sekitar dll terutama untuk lokasi 

bersejarah.  

 Sense of place yang berkaitan dengan indera penciuman tidak harus dari 

pengharum ruangan tetapi bisa dari material alat musiknya seperti bau kayu 

gitar.  

 Interior dan eksterior atau fasad sebaiknya memiliki hubungan sebab akibat 

dan tidak berdiri sendiri terutama dalam hal pengendalian akustikanya.  

Demikian laporan tugas akhir ini dibuat. Penulis menyadari masih banyak 

kekurangan didalamnya dan sangat terbuka untuk menerima masukan yang ada.  

  


