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BAB 7 

PENUTUP 

 

7.1 Kesimpulan 

Seminar tugas akhir mengenai Perancangan Shopping Center yang berada di 

kawasan Buring Kota Malang, merupakan sebuah pusat perdagangan, utamanya 

barang-barang IT yang diharapkan dapat menjadi sebagai icon baru kota malang 

utamanya mall IT di kota malang dan juga diharapkan dapat menjadi pusat komersial. 

Pusat perdagangan IT yang berada ditengah-tengah permukiman masyarakat Buring 

tersebut, merupakan penggabungan antara mall dengan pusat perdagangan dan juga 

hiburan. 

Berbagai macam kebutuhan barang-barang IT dijual di sini, bahkan mulai dari 

laptop, handphone dan sebagainya. Selain menjual barang-barang IT juga melayani 

servis ataupun tukar tambah barang-barang IT. Perencanaan shopping center ini 

disesuaikan dengan criteria barang yang di jual, sehingga tema yang dipadukan dalam 

perancangannya adalah high tech architecture sebagai penetapan dasar dalam 

tekhnologi yang dipakai pada bangunan. 

Karakter fungsi yang komplek pada Shopping center ini, terlihat pada bagian 

struktur penyusun bangunannya yang menerapkan bahan-bahan yang mengacu pada 

tema high tech. Beberapa kriterianya terlihat yakni pada struktur penyusun dinding 
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seperti kaca, struktur Gantung yang di pakai pada bagian atas. Penyatuan dari 

keseluruhan massa yang merupakan bagian dari sifat high tech yang mengedepankan 

technologi, merupakan upaya dalam rangka pengembangan dan peningkatan 

bangunan di bidang teknologi. 

Dari kriteria high tech arsitektur yang dituangkan ke dalam bangunan diharapkan 

menjadi sebuah icon baru dalam dunia teknologi bangunan yang bergaya arsitektur 

high tech di kota malang. Selain itu juga diharapakan dapat meningkatkan tingkat 

perekonomian masyarakat kota malang, utamanya sekitar daerah Buring kota malang. 

 

7.2 Saran 

Penulis menyadari Bahwa Tugas Akhir ini jauh dari kesempurnaan,  maka dari 

itu penulis minta maaf sebesar-besarnya jika dalam penulisan dan penyajian gambar 

belum memenuhi standard yang telah di tetapkan. 

Munculnya kesadaran dari penulis, mengenai penyusunan konsep rancangan 

yang dirasa jauh dari kesempurnaan, ada beberapa aspek yang dapat menjadi 

pertimbangan. Aspek tersebut yaitu: 

1. Penulis hendaknya memilih salah satu konsep yang akan di integrasikan 

dalam penyusunan konsep rancangan, sehingga dapat mengkajinya secara tuntas 

dan mendalam. 

2. Dalam penyusunan seminar tugas akhir hendaknya mencari lebih banyak 

literatur baik yang dapat mendukung tema, obyek maupun konsep rancangan. 
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3. Sebelum peyusunan seminar, hendaknya penulis terlebih dahulu 

mempertimbangkan literatur tentang tema dan obyek yang akan dirancang. 

4. Penulis hendaknya banyak belajar, baik mengenai disiplin keilmuan agama 

maupun umum serta disiplin keilmuan arsitektur, agar lebih membuka wawasan. 

5. Dalam penulisan hendaknya penulis lebih teliti baik dalam penyusunan 

kalimat maupun penyusunan kata. 

 Kajian atau pembahasan terkait perancangan shopping center dengan tema 

high tech arsitektur ini, di rasa belum terinci dan dijelaskan lebih detail lagi, dan 

masih banyak juga kesalahan yang belum bisa diperbaiki. Sehingga berdampak pada 

hasil yang jauh dari kesempurnaan dari penulisan ini. Minimnya pengalaman yang 

diperoleh dan dijelaskan pada penulisan ini, maka memunculkan harapan untuk dapat 

dijadikan sebagai pelajaran sekaligus sebagai dasar penelitian lebih lanjut. 

 


