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BAB VII 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

7.1.Simpulan 

Setelah menjalani proses dalam menyelesaikan tugas akhir ini, ada 

beberapa hal yang penulis dirasa cukup informatif untuk disampaikan kepada 

khalayak sebagai masukan sedikit dari pengalaman penulis, yaitu diantaranya: 

 

Berdasarkan dari uraian diatas mengenai lokasi, zona lingkungan, program 

ruang dan sistem bangunan dari Palembang Coffee Centre maka ada beberapa 

hal pokok yang dapat ditarik kesimpulan sebagai intisari dari laporan yang 

penulis buat ini. Beberapa hal tersebut ialah sebagai berikut :  

1. Bangunan yang penulis gambar yaitu berlokasi di Jalan Gubernur H Bastari, 

Jakabaring, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan luas lahan 

2,4Ha dengan KDB 80%, KDH 20%, GSS 3m, dan GSB 12m; 

2. Masing - masing bangunan dihubungkan dengan koridor sebagai 

penghubung keempat massa bangunan. 

3. Gaya arsitektur bangunan ini adalah arsitektur Neo-Vernakular yang 

menggunakan perpaduan antara arsitektur modern dan tradisional, yang 

menggunakan motif songket Palembang sebagai desain pada eksterior 

maupun interior, serta menggunakan bahan material lokal. 

4. Bangunan ini terdiri dari 4 massa yaitu rumah kaca, museum, kantor 

pengelola, dan retail. Sistem bentuk menggunakan konsep bentuk 

menyerupai metafora cangkir kopi, dan fasad dipadukan dengan gaya 

arsitektur neo vernakular. 
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7.2.Saran 

Setelah menjalani proses dalam menyelesaikan tugas akhir ini, ada beberapa hal 

yang penulis dirasa cukup informatif untuk disampaikan kepada khalayak 

sebagai masukan sedikit dari pengalaman penulis, yaitu diantaranya : 

a. Saran bagi mahasiswa yang menjalankan tugas akhir 

Dalam menyelesaikan tugas akhir mahasiswa harus mempersiapkan judul 

yang sesuai dengan kemampuan masing-masing sehingga dapat 

mempermudah mahasiswa dalam proses mengerjakan tugas akhir, dan 

membuat jadwal target pengerjaan tugas akhir untuk diri sendiri sangatlah 

penting, agar mahasiswa dapat menyelesaikan tugas akhir tepat waktu. 

b. Saran bagi jurusan Arsitektur 

Tugas akhir merupakan tugas yang cukup berat bagi mahasiwa, yang 

memerlukan inspirasi luar biasa agar dapat mempermudah mendapatkan ide, 

agar kiranya studio dapat dirancang dan dibuat senyaman mungkin agar 

mahasiswa dapat betah dalam mengerjakan tugas akhir, seperti fasilitas 

WiFi untuk memudahkan mahasiswa mencari data atau ide, ruangan studio 

yang diperluas agar tidak terasa pengap dan tertekan apabila saat 

mengerjakan tugas akhir. 


