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BAB 3.  

PENUTUP 

 KESIMPULAN 

Sebuah bisnis yang baik didirikan atas hasil analisa keadaan pasar sehingga 

mampu menjawab kebutuhan dan permasalahan yang ada dengan memberikan 

keunikan atau nilai tambah yang tidak dimiliki kompetitornya. Dalam hal ini, sektor 

bisnis industry kreatif yang semakin berkembang membutuhkan adanya branding 

yang kuat bagi pada pebisnis. Oleh karena itu, peluang pada sektor bidang bisnis 

konsultan arsitektur dan interior dengan value interior branding sangat besar. Hal 

ini dikarenakan interior branding mampu mendukung pebisnis untuk menguatkan 

segi branding dari bisnis mereka melalui aspek interior. Hal ini lah yang mendasari 

konsultan arsitektur dan interior Archiv Studio yang memiliki value utama yaitu 

interior branding. 

Perancangan Center Point Ballet Academy mengimplementasikan value dari 

konsep interior branding yang dimiliki oleh Archiv Studio. Diwujudkan dengan 

mengangkat konsep Sugar Plum Fairy yang terinspirasi oleh tokoh tersebut dalam 

kisah Nutcracker. Sugar Plum Fairy melambangkan visi dari Center Point Ballet 

Academy yang ingin menumbuhkan mimpi serta membantu mengembangkan 

minat dan kecintaan anak-anak terhadap seni tari balet, di mana kisah Nutcracker 

biasa ditarikan pada musim liburan natal sehingga membuat tokoh Sugar Plum 

Fairy menjadi cita-cita awal anak-anak yang menonton balet untuk pertama kali 

untuk menjadi balerina. 
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Sugar Plum Fairy identik dengan royal dan anggun sehingga garis desain 

arsitektur dan interior yang digunakan adalah kombinasi klasik dengan modern. 

Diwujudkan dalam bentuk garis yang tegas, ornamen klasik yang disederhanakan, 

material natural, warna dominan putih di gabungkan dengan warna yang merah 

muda, kuning pastel, dan sentuhan emas yang diambil dari kostum Sugar Plum 

Fairy. Kemudian dari segi interior branding diterapkan melalui 3 aspek interior 

branding menurut Kim Kuhteubl yaitu clear vision, unique story, dan energy. 

Bentuk penerapan dari interior branding adalah, penempatan logo, penataan ruang, 

penamaan ruang, dan pemberian kesan pertama yang kuat. 

 SARAN 

Langkah penting yang perlu diperhatikan sebelum mendirikan bisnis adalah 

adanya kebutuhan pasar yang dijawab. Oleh karena itu penting adanya riset dan 

mengumpulkan data dan analisa atas perkembangan, permasalahan, dan kebutuhan 

pasar terlebih dahulu. Data dapat diperoleh melalui riset data ataupun survei 

langsung terhadap pasar. Dengan adanya kebutuhan pasar yang dijawab akan 

membuat bisnis lebih relevan. Selain itu perlu adanya nilai keunikan yang tidak 

dimiliki oleh kompetitor lain agar menjadikan sebuah bisnis unggul. 

 

 

  


