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BAB VII 

PENUTUP 

 

7.1 Kesimpulan 

Laporan Tugas Akhir dengan judul “Perancangan Malang Weding Center” 

ini memiliki lokasi di Jalan Raden Panji Suroso, kecamatan Blimbing Malang. 

Malang Wedding Center merupakan sebuah fasilitas publik sewa dan non sewa 

yang berkaitan dengan perencanaan dan juga pelaksanaan resepsi pernikahan. 

Adanya Malang Wedding Center ini dapat memberikan kemudahan dalam 

pelaksanaan pernikahan (resepsi pernikahan), karena dalam satu kompleks telah 

disediakan beberapa fasilitas pendukung pelaksanaan resepsi pernikahan seperti 

adanya bridal salon, photo studio, wedding boutique, cake shop and catering, 

flower shop, dan juga event organizer. Fasilitas lain yang disediakan dalam 

Malang Wedding Center yaitu adanya masjid sebagai tempat untuk 

melangsungkan prosesi akad nikah, serta disediakan guest house untuk antisipasi 

adanya pengguna dari luar kota atau pengguna yang melangsungkan pernikahan di 

pagi hari. 

Malang Wedding Center dirancang dengan menggunakan pendekatan 

arsitektur Islam yang difokuskan pada perilaku pernikahan Islam. Sehingga baik 

tata massa bangunan maupun suasana ruang yang diciptakan akan disesuaikan 

dengan nilai-nilai dalam pernikahan Islam, serta sistem pengelolaan dan 

penyewaan obyekpun akan disesuaikan dengan nilai yang berkaitan dengan 

pernikahan Islam. Beberapa nilai dari adab pernikahan Islam, baik itu terkait adab 
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menikah, adab mengadakan walimah (resepsi), adab menghadiri walimah, 

maupun adab dalam malam pengantin diambil untuk diaplikasikan dalam 

perancangan Malang Wedding Center. Sehingga kesesuaian perancangan dengan 

nilai pernikahan Islam dapat diperoleh secara menyeluruh. 

Dengan adanya Malang Wedding Center ini akan memberikan kemudahan 

dalam pelaksanaan resepsi pernikahan, serta dapat membentuk proses resepsi 

pernikahan yang islami. Selain itu, diharapkan pula dapat menunjang nilai 

ekonomi masyarakat di sekitar lokasi obyek karena akan muncul beberapa 

peluang kerja. 

Proses pelaporan Tugas Akhir yang telah dimulai dengan memaparkan latar 

belakang hingga alur perolehan konsep dan juga desain atau rancangan dari 

Malang Wedding Center telah diwujudkan dalam bentuk gambar rancangan baik 

itu gambar presentasi maupun gambar kerja. 

 

7.2 Saran 

Dari beberapa kesimpulan yang diperoleh dalam proses penyusunan laporan 

Tugas Akhir dengan judul “Perancangan Malang Wedding Center” yang telah 

dipaparkan sebelumnya, maka perlu kiranya penulis memberikan saran dan 

masukan untuk pengembangan dalam perancangan yang lebih lanjut. Saran dan 

masukan tersebut berkaitan dengan konsep dari nilai-nilai pernikahan Islam untuk 

diterapkan lebih kuat dengan pertimbangan karakteristik obyek serta kondisi 

lingkungan di sekitar tapak, sehingga apa yang dihasilkan nantinya akan lebih 

maksimal. Studi literatur baik terkait obyek dan juga terkait tema diharapkan lebih 
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sering dilakukan untuk memperoleh referensi terkait dengan desain yang akan 

dihasilkan, sehingga desain yang dihasilkan akan lebih kreatif dan inovatif, namun 

tidak menghilangkan nilai-nilai atau karakteristik yang dimiliki oleh obyek 

rancangan. 


