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BAB VII 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

7.1 Kesimpulan 

Dalam hasil Desain Interior Bengkel Motor Custom Deus ex Machina Dengan Tema 

Industrial bisa ditarik beberapa kesimpulan antara lain sebagai berikut: 

 

1.Sebanyak 90% dari para koresponden memilih beberapa opsi foto-foto ruangan interior 

yang erat kaitannya dengan ciri-ciri atau karakteristik ruangan yang memiliki langgam 

Industrial. Berdasarkan hasil perancangan yang telah dilakukan dapat diketahui bahwa 

harapan dan minat pengguna bengkel adalah menginginkan sebuah interior bengkel 

modifikasi dengan tema Industrial. 

 

2. Dalam merancang desain interior bengkel Deus ex Machina, desain interior dan 

kelengkapan fasilitas tambahan bagi pengunjung merupakan faktor penting yang menjadi 

kriteria utama untuk sebuah bengkel modifikasi. 

 

3. Sebuah bengkel modifikasi harus memiliki ciri khas atau style tersendiri untuk 

menjadi identitas bengkel itu sendiri. Hal ini bertujuan agar bengkel tersebut memiliki 

image tersendiri dimata para pelanggan atau konsumen. Dengan begitu maka bengkel 

tersebut akan memiliki daya tarik tersendiri dan dapat berkesan di mata para konsumen. 

 

4. Di karenakan prosentase pengguna bengkel modifikasi motor klasik kebanyakan 

adalah para pekerja yang dapat mencukupi kebutuhannya atau bisa dikatakan juga bahwa 

calon pengguna bengkel nantinya adalah para kalangan menengah-keatas, hal ini akan 

menjadi acuan akan barang atau merchandise apa saja yang akan di jual nantinya di  

bagian toko dan juga pemilihan menu yang akan di jual pada bagian kafe. 

5. Sebagian besar, para koresponden memang lebih menggemari motor motor klasik 

daripada motor era modern seperti motor-motor sport yang juga marak pada era seperti 

ini. Dengan adanya pernyataan ini, maka diketahui bahwa target pasar sudah tepat. 
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6.  Kurangnya kelengkapan-kelengkapan alat modifikasi pada bengkel modifikasi pada 

umumnya, hal ini akan dapat mempengaruhi optimalnya hasil modifikasi nanti nya dan 

otomatis sangat erat kaitannya dengan tingkat kepuasan pelanggan. 

7.  Pemberian area khusus yang diperuntukkan untuk area pajang motor hasil modifikasi 

bengkel yang di maksutkan juga untuk percontohan salah satu portofolio bengkel. 

8. Pengunjung kafe seringkali datang bersama kerabat atau kolega daripada sendiri 

ataupun bersama keluarga. Hal ini memiliki arti bahwa kafe didesain sedemikian rupa 

untuk menambah kesan akrab di dalamnya. 

9. Pada area backyard bar diperlukan adanya panggung kecil yang dimaksutkan untuk 

penambahan dari aspek hiburan, khususnya dari segi musik. 

10. Pada area toko, fungsi furniture untuk pengunjung tidak terlalu penting adanya. 

Dikarenakan mereka lebih sering hanya berdiri dan berjalan untuk memilih-milih barang. 

Hanya perlu diadakannya beberapa kursi kecil yang dimaksutkan untuk tempat 

menunggu atau tempat untuk mencoba sepatu yang di jual oleh toko. 

11. Toko tidak menjual spare-part kendaraan, toko hanya fokus menjual merchandise 

saja. Mengingat sulitnya mendapatkan spare-part motor motor klasik itu sendiri agar 

nantinya tidak merepotkan pihak toko. 

 

7.2 Saran  

 

Berikut adalah saran yang dapat digunakan sebagai masukan berbagai pihak untuk 

memajukan bengkel Deus ex Machina yang dijadikan objek perancangan nantinya:  

 

1. Diperlukan pertimbangan dalam mengaplikasikan ruang interior dengan konsep yang 

diinginkan. Hal tersebut guna mengakomodasikan keinginan pengunjung serta 

meningkatkan mutu dan jumlah konsumen.  
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2. Untuk sirkulasi ruang yang lebih baik, ada baiknya fasilitas yang tersedia ditempatkan 

sesuai dengan perawatan yang ditawarkan untuk meningkatnya kenyamanan bagi 

pengunjung saat beraktivitas. 

 

 

 




