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BAB VII
PENUTUP

Pada bab ini, akan menjelaskan mengenai kesimpulan dan saran untuk
pengembangan lebih lanjut dari aplikasi yang dibuat. Kesimpulan yang diambil
berasall dari hasil dan analisa uji coba yang telah dilakukan.
7.1 Kesimpulan
Dari hasil percobaan yang telah dilakukan dapat diambil beberapa
kesimpulan, yaitu:
1. Salah satu kebutuhan wisata yang berfungsi sebagai daya Tarik wisatawan,
dan juga menambah kenyamanan didalam berwisata adalah: tempat hunian
yang sesuai dengan karakter kawasan setempat.
2. Tempat hunian yang direncanakan adalah berkelas hotel bintang tiga
dengan fasilitas yang disesuaikan dengan kondisi eksisting setempat yaitu
wisata baharí.
3. Ayat Al Quran surat {Al imran [3]:191}
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orang-orang yang mengingat allah sambil berdiri atau duduk atau dalam
keadaan berbaring dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan
bumi (seraya berkata) :”ya tuhan kami tidakkah engkau menciptakan ini
dengan sia-sia, maha suci engkau, maka periharalah kami dari dari siksa
api neraka. {Al imran [3]:191}
Berangkat dari ayat tersebut sehingga konsep perancangan pada bangunan
diharapkan dapat memberikan nilai positif terhadap lingkungan sekitar dalam
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artian tidak merusak, dan khususnya dapat memberikan nilai khasanah tersendiri
bagi penghuni atau user.
4. Terdapat tiga konsep arsitektur Islam yang didalamnya juga terdapat
arsitektur hijau (green architecture), yaitu:
1. Hablumminallah : penataan ruang kamar mandi, pemakaian berbagai
macam ornament Islam, terdapat ruang multifungsi,
2. Hablumminannas : penggunaan pagar tanaman yang tidak tertutup rapat,
adanya sirkulasi dalam bangunan yang dapat diakses kesegala arah,
3. Hablumminalalam : penggunaan bukaan yang lebar, pemanfaatan skylight
pada koridor dan area taman, koridor yang langsung berhubungan dengan
lingkungan luar, penggunaan interior lanscape pada tapak.
7.2 Saran
Kenyamanan merupakan bagian terpenting dari perancangan sebuah
hunian, sehingga dari pembahasan makalah ini dapat memberikan beberapa saran,
diantaranya adalah:
1. Diharapkan

ketika

merancang

bangunan,

khususnya

bangunan

hunian/hotel dapat memberikan kenyamanan yang lebih terhadap si
penghuni, salah satunya adalah kelengkapan fasilitas yang menunjang.
2. Dalam merancang sebuah bangunan hendaknya mempertimbangkan
dampak atau efek terhadap keseimbangan lingkungan alam sekitar.
3. Adanya makalah seminar ini dapat mengetahui berbagai macam faktor
yang perlu dipertimbangkan didalam mewujudkan bangunan yang
berlokasi dikawasan pantai.
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4. Diharapkan bagi mahasiswa yang akan merancang sebuah bangunan, dapat
memberikan wacana keislaman yang berwujud sebuah karya, baik yang
bernilai simbolis maupun filosofis.
5. Harapan penulis bagi pembaca agar dapat memberikan masukan yang
bersifat positif terhadap kekurangan, baik dalam penulisan maupun
penyusunan dalam makalah ini.

