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BAB 3. PENUTUP

3.1. Kesimpulan

Pada bagian akhir dari tugas ini, penulis akan memberikan

kesimpulan yang didasarkan dari hasil penelitian melalui pencarian

data di webpage, survey lokasi dan kegiatan serta perhitungan untuk

perincian keuangan perusahaan. Kesimpulan dari Perancangan Bisnis

Konsultan ALLAN PROJECT sebagai berikut:

 Pasar yang dituju bisnis ini merupakan kalangan menengah atas

serta yang tertarik dibidang sports yang ingin memiliki fasilitas

olahraga untuk komersil/ umum maupun secara pnggunaan

pribadi. Target pasar fase pertama berfokus di wilayah Denpasar,

Bali.

 Bisnis ini juga melayani jasa fotografi arsitektur serta produk

untuk dokumentasi proyek yang dikerjakan.

 Proyek yang dikerjakan untuk tugas akhir merupakan rancangan

arsitektur interior pada bangunan CrossFit fitness center yang

merupakan fasilitas olahraga komersial yang berlokasi di area

Kerobokan, Bali.

 Luasan tanah yang akan dibangun adalah 3400m2

 Bangunan fitness yang diinginkan oleh klien menggunakan

konsep yaitu “Community Based Gym”. Dimana fitness center

yang dibangun bertujuan untuk kepentingan bersama.
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 Proyek fitness center yang dibangun ditujukan untuk masyarakat

lokal maupun internasional dengan pengasilan perbulan sekitar

USD 1000 / stabil secara finansial.

 Fitness yang dibanguna masuk kedalam kategori “CrossFit”

yaitu olahraga yang melatih kekuatan tubuh manusia yang

dilakukan dengan gerakan fungsional (gerakan dalam kehidupan

sehari-hari).

 Bangunan proyek fitness ini memiliki desain dengan gaya

industrial dengan luasan yaitu 1800 m2.

 Bangunan CrossFit Center ini bernama GU. Collective

 Kebutuhan ruangan di dalam bangunan fitness ini meliputi:

I. CrossFit Box sebagai area aula utama

II. Weight Area sebagai area untuk olahraga angkat beban

III. GFC sebagai ruangan yoga atau ruang kaca

IV. Sprint track untuk olahraga kaki

V. Field training untuk latihan fungsional outdoor

VI. Swimming Pool untuk latihan pernafasan serta pendinginan

tubuh

VII. Locker Room untuk ruang ganti meliputi shower, toilet,

loker

VIII. Kantor untuk tempat kerja staff dan karyawan

IX. Lobby untuk menerima anggota baru maupun lama.
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3.2. Saran

Adanya saran bagi peneliti selanjutnya yang tertarik untuk meneliti

tentang bisnis Sport Architecture selanjutnya adalah:

a. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat melakukan survey lebih detail dengan

wawancara dengan narasumber yang ahli dibidang nya maupun melakukan

survey kegiatan yang berada di lokasi.

b. Peneliti selanjutnya diharapkan memiliki pengetahuan dibidang sports yang

baik serta mengkaji lebih banyak sumber tentang berita, tren maupun praktik

olahraga agar saat merancang pembangunan dapat mengetahui fungsi-fungsi

ruangan yang dapat membantu kegiatan olahraga tersebut baik secara perabot

maupun suasana ruangan tersebut.
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