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BAB III 

PENUTUP 

3.1.  Kesimpulan 

Dalam membangun sebuah bisnis atau usaha perlu melakukan analisa 

terkait kebutuhan dan keadaan pasar yang ada. Melalui analisa tersebut, bisnis 

yang didirikan diharapkan dapat menjadi solusi atau menjawab permasalahan 

yang ada dalam masyarakat. Bisnis arsitektur dan interior juga termasuk di 

dalamnya, yang mana semakin hari perkembangan dunia, desain arsitektur dan 

interior juga terus berkembang. Sehingga muncul juga berbagai permasalahan, 

yakni semakin canggihnya teknologi, masyarakat dituntut untuk hidup dengan 

kecepatan yang tinggi yang berakibat waktu santai dan kondisi psikologis 

seseorang dapat terganggu karena kurangnya waktu dalam beristirahat dan 

melepas penat. Belum lagi ditambah dengan masalah atau faktor psikologis 

lainnya. Hal inilah yang menjadi latar belakang pendekatan healing 

architecture dipilih sebagai value khusus dari PCH Architect. Adanya healing 

architecture diharapkan dapat menjadi solusi bagi masyarakat yang 

menginginkan sebuah desain bangunan yang dapat memanjakan indra serta 

memberikan kenyamanan bagi pengguna bangunan, mulai dari proyek 

residential, public space, hingga hospitality.  

Perancangan The Grand Moili Resort yang terdapat di Luwuk, Uso, 

Sulawesi Tengah adalah desain perancangan yang menerapkan pendekatan 

healing architecture, yang sengaja diterapkan karena melihat tingginya angka 
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depresi serta kebutuhan tempat santai yang sedikit bagi masyarakat Sulawesi 

Tengah. Dengan adanya resort ini diharapkan dapat menjadi alternatif hiburan 

bagi masyarakat yang ingin beristirahat dan menghabiskan waktu santainya. 

Secara lebih spesifik, konsep yang digunakan dalam perancangan resort ini 

adalah feel the nature, konsep ini lahir melalui pendekatan healing architecture 

yang diterapkan dalam desain bangunan. Yang mana, pengguna bangunan akan 

dituntut untuk dapat lebih merasakan keadaan sekitarnya, dengan dimanjakan 

kelima indra manusia serta didukung dengan aspek alam dan psikologi 

terhadap seseorang. Penerapan healing architecture dalam desain perancangan 

resort, dibagi menjadi tiga aspek, yakni alam, indra manusia, dan psikologi. 

Aspek alam diterapkan melalui penggunaan taman sebagai penghubung antar 

ruang, jenis taman yang digunakan adalah restorative garden, dimana taman 

tersebut dapat memanjakan indra penggunanya yang dilengkapi dengan area 

santai agar seseorang dapat lebih nyaman. Indra manusia dimanjakan dengan 

berbagai perlakuan sesuai dengan masing-masing indra yang dimiliki. Sebagai 

contoh, untuk memanjakan indra penglihatan maka pada site terdapat 

pemandangan pantai dan kolam renang yang disertai taman yang indah serta 

orientasi kamar yang menghadap ke arah pantai. Untuk memanjakan indra 

penciuman, jenis tanaman yang digunakan adalah lavender dan melati, yang 

sengaja dipilih untuk memberikan ketenangan bagi pengguna bangunan, yang 

dilengkapi dengan jenis tanaman tropis untuk mendukung konsep yang 

diusung, dan perlakuan-perlakuan lainnya. Sedangkan pada aspek psikologi 

berpengaruh pada sirkulasi yang terdapat dalam site, yang mana sirkulasi 
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dalam site berpusat pada dua area untuk memecah titik keramaian serta 

sirkulasi yang berpusat dapat memberikan kesan luas, tidak sesak, serta 

memudahkan akses bagi pengunjung.  

 
3.2. Saran 

Dalam mendirikan sebuah bisnis, riset dan analisa terkait pasar yang ada 

adalah salah satu aspek penting dalam jalannya sebuah bisnis, sebab perlu 

adanya pasar agar sebuah bisnis dapat berjalan dengan baik dan lancar. Melalui 

riset dan analisa yang telah dilakukan akan muncul data dan permasalahan yang 

ada, melalui permasalahan tersebut akan muncul berbagai ide untuk dijadikan 

sebuah ide bisnis yang dapat berkembang menjadi jauh lebih baik seiring 

jalannya waktu jika ingin terus berusaha dan maju. Tidak lupa juga, penting 

untuk memberikan sentuhan value dalam sebuah bisnis agar masyarakat terus 

tertarik dan usaha yang dimiliki, memiliki nilai tambah tersendiri di mata 

masyarakat.   


