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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

Pada Kedai Amarta, terdapat satu pintu utama yang terbuka ke arah 

dalam ruangan dan letak pintu menghadap ke arah barat sesuai dengan 

arah bangunan Kedai Amarta. Dengan ukuran ruangan yang luas, Kedai 

Amarta menggunakan warna dinding dan perabot yang dominan berwarna 

terang dan mendapatkan banyak pencahayaan dari lampu dan cahaya dari 

sinar matahari yang masuk melalui dinding kaca.  

Pada ruangan Kedai Amarta terdiri dari 11 set meja makan di 

dalam ruangan dan 13 set meja makan di luar ruangan yang letaknya tidak 

terlalu dekat dengan pintu utama Kedai Amarta. Dengan kondisi ruangan 

yang luas, Kedai Amarta menampilkan perangkat elektronik seperti lemari 

display (showcase), TV, AC, yang diletakkan di tiap sudut ruangan dan 

satu cash register yang diletakkan di samping pintu utama. Aksesoris 

ruangan seperti poster bergambar yang ditempel di dinding ruangan dan 

tanaman hidup yang diletakkan di dekat mini bar. 

Secara umum tata letak yang demikian sudah sesuai dengan 

pendekatan fengshui, khususnya pintu utama pada Kedai Amarta karena 

pintu tersebut terbuka ke arah dalam ruangan Kedai Amarta, letak pintu 

utama menghadap ke arah yang sesuai dengan arah bangunan dan pintu 



 

 

utama pada Kedai Amarta merupakan pintu yang cukup luas, sehingga 

tidak menghambat energi ch’I.  

Pemilihan warna pada Kedai Amarta menggunakan dinding dan 

perabot yang dominan berwarna terang. Warna memiliki energi yang kuat 

(yang) dan ruangan Kedai Amarta yang luas memiliki energi yang lemah 

(yin), sehingga aliran energi dalam ruangan menjadi seimbang. Dan 

pencahayaan pada Kedai Amarta menggunakan banyak lampu pijar dan 

menerima banyak cahaya yang masuk melalui dinding kaca, sehingga 

dapat mensirkulasi energi ch’I yang masuk ke dalam ruangan. 

Tata letak perabot yang sesuai adalah  perangkat elektronik karena 

dengan kondisi ruangan Kedai Amarta yang luas (yin) terdapat perangkat 

elektronik seperti AC, TV, lemari display, cah register, dan lainnya yang 

memiliki sifat yang kuat (yang), sehingga suasana dalam ruangan akan 

menjadi tenang dan dinamis. Aksesoris ruangan Kedai Amarta 

menggunakan tanaman hidup yang diletakkan di dekat mini bar yang 

dapat membawa energi positif dalam ruangan 

Namun masih ada perabot yang kurang sesuai dengan pendekatan 

fengshui. Yang kurang sesuai adalah meja pada Kedai Amarta. Untuk tata 

letak meja sudah baik karena tidak berada dekat dengan pintu utama, 

namun yang kurang sesuai adalah meja yang dipakai adalah meja 

berbentuk persegi, karena meja yang baik adalah meja berbentuk bulat. 

Cash register pada Kedai Amarta memiliki pemandangan yang baik ke 
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arah pintu utama, namun letak cash register terhantam oleh pintu utama 

dan kondisi cash register yang kurang menarik karena tidak diberikan 

aksesoris seperti tanaman, bunga, dan lainnya. 

5.2 Saran 

Berdasarkan kesimpulan, maka saran penelitian ini sebagai berikut: 

1. Untuk kriteria dari tata letak yang sudah sesuai dengan pendekatan 

fengshui, sebaiknya dipertahankan agar secara fengshui dapat 

melancarkan energi chi’I dan mendatangkan keberuntungan. 

Sedangakan tata letak yang kurang sesuai dengan pendekatan fengshui 

sebaiknya diperbaiki sesuai dengan rekomendasi dari pendekatan 

fengshui. 

2. Penelitian ini hanya menyoroti sisi interior saja, sedangkan menurut 

pendekatan fengshui keberhasilan suatu restoran tidak hanya 

dipengaruhi interior saja namun juga exterior, sehingga hal ini menjadi 

keterbatasan dalam penelitian ini. Maka untuk penelitian yang 

berkaitan selanjutnya, sebaiknya tidak hanya menyoroti sisi interior 

saja, namun juga menyoroti sisi exterior agar penelitian menjadi lebih 

kompleks. 

 

 

 


