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BAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

6.1 Kesimpulan 

Setelah melalui proses pengumpulan data dan melakukan Analisa di ruang pertemuan Grand 

Admiral Semarang yang dilakukan pada bab-bab sebelumnya, maka diperoleh kesimpulan yang 

menjawab perumusan masalah pada penelitian ini. 

Untuk memenuhi kenyamanan visual pada sebuah ruang pertemuan hal yang pertama kali 

diperhatikan adalah pemenuhan aspek kuantitas dari sumber pencahayaan. Pada saat tanpa 

menggunakan pencahayaan buatan, ruang pertemuan di Grand Admiral Semarang belum 

memenuhi standar iluminasi yang menjadi tolak ukur dalam pencapaian kenyamanan visual. 

Hanya pada area A yang memiliki presentase cukup tinggi (80%) dalam memenuhi kebutuhan 

ilumniasi pada saat tanpa menggunakan lampu. 

Sedangkan pada saat menggunakan lampu, sebagian besar ruangan dari total penelitian telah 

mampu memenuhi standar iluminasi. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk masing-

masing area, yaitu: 

a. Pada area A, system pencahayaan buatan menjadi lebih berguna pada saat sore hari, 

sedangkan pada siang hari, tanpa menggunakan pencahayaan buatan pun telah dapat 

memenuhi tingkat iluminasi sebuah ruang pertemuan dengan fungsi sebagai lobby dan jalur 

sirkulasi. 

b. Pada area B dan C, berdasarkan hasil pengukuran, pencahayaan buatan merupakan satu-

satunya sistem pencahayaan yang dapat dipergunakan untuk memenuhi tingkat iluminasi 
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sebuah ruang pertemuan dengan fungsi sebagai ruang sidang sesuai dengan SNI 03-6575-

2001 yang sekaligus menjadi tolak ukur kenyamanan visual. 

Mengenai presepsi pengunjung terhadap kenyamanan visual di ruang pertemuan Grand 

Admiral Semarang secara garis besar memiliki karakter terang, mewah, tidak silau, terlihat jelas, 

terlihat lapang, formal, menarik, menyenangkan, serta hangat. Walaupun terdapat perbedaan tolak 

ukur dari sisi standar tingkat iluminasi dengan presepsi pengunjung berdasarkan kuisioner. Hal ini 

menunjukkan pencahayaan buatan yang diterapkan pada Grand Admiral Semarang, secara 

persepsi masih dapat diterima oleh pengunjung. 

Secara umum, kesimpulan sistem pencahayaan bantuan yang dipergunakan dalam ruang 

pertemuan Grand Admiral semarang adalah dengan menggabungkan sistem pencahayaan umum 

dan local. Penggabungan sistem pencahayaan ini telah memenuhi fungsi dan mampu mendukung 

kinerja pelaku dalam beraktivitas di ruang pertemuan Grand Admiral Semarang dengan beberapa 

catatan pengkonidisian. Sistem pencahayaan lokal yang diterapkan pada ruang pertemuan Grand 

Admiral Semarang, pada titik tertentu telah dapat mendukung kinerja pelaku dalam beraktivitas, 

namun sistem ini memiliki kelemahan, dengan munculnya bayangan pada area yang tidak 

terjangkau oleh bendaran sumber cahaya. 

6.2 Saran 

Dalam beberapa area di dalam ruang pertemuan Grand Admiral Semarang, terdapat ruangan 

yang masih dapat ditingkatkan kenyamanan visualnya, diantaranya adalah: 

a. Area B pada titik pengukuran 4, dimana lampu yang digunakan adalah CFL 20Watt warna 

Warm. Dapat dilakukan dengan asumsi penggantian armature lampu dengan watt yang lebih 

tinggi atau dengan mengubah warna armature. Perubahan warna armature dapat memberikan 
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kesan yang berbeda, dimana warna putih memiliki kesan lebih sejuk dan warna kuning 

memiliki kesan yang lebih hangat. 

b. Pada area C, pada semua area yang diteliti menunjukkan tingkat iluminasi yang hanya 

mendekati standar iluminasi, walaupun secara psikovisual responden telah mendapat tngkat 

kenyamanan visual yang cukup dengan indikasi terang sebesar 60% responden untuk 

meningkatkan kenyamanan visual pada area tersebut dapat dilakukan hal sebagai berikut: 

1. Penambahan jumlah titik lampu untuk pencahayaan merata pada jalur-jalur tertentu. 

2. Meningkatkan kekuatan cahaya/lumen sumebr cahaya/lampu pada titik yang telah ada. 
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KUISIONER 

 

Kuisioner ini ditujukan untuk mengetahui tanggapan pengunjung atas pengaruh pencahyaan 

buatan terhadap kenyaman visual di Ruang Pertemuan Grand Admiral Semarang. Oleh Karena 

itu, kami mohon kesedian Bapak/Ibu untuk mengisi kuisoner ini dengan sebenar-benarnya. 

Biodata Responden : 

Nama  : 

Umur  : 

Jenis Kelamin :  L  /  P 

No.Telp/HP :  

 

 

 

 

 

B C 



 

Centanglah jawaban yang anda pilih! 

Pada saat anda berada di ruangan ini, apa yang anda rasakan pengaruh pencahayaan buatan di 

ruang A: 

1. Terang (     ) Kurang Terang (     ) 

2. Mewah (     ) Sederhana (     ) 

3. Silau (     ) Tidak silau (     ) 

4. Terlihat jelas (     ) Kurang Jelas (     ) 

5. Terasa Lapang (     ) Terasa Sempit (     ) 

6. Santai (     ) Formal (     ) 

7. Menarik (     ) Tidak menarik (     ) 

8. Menyenangkan (     ) membosankan (     ) 

9. Hangat (     ) Sejuk (     ) 

 

 

A 



 

Centanglah jawaban yang anda pilih! 

Pada saat anda berada di ruangan ini, apa yang anda rasakan pengaruh pencahayaan buatan di 

ruang B: 

1. Terang (     ) Kurang Terang (     ) 

2. Mewah (     ) Sederhana (     ) 

3. Silau (     ) Tidak silau (     ) 

4. Terlihat jelas (     ) Kurang Jelas (     ) 

5. Terasa Lapang (     ) Terasa Sempit (     ) 

6. Santai (     ) Formal (     ) 

7. Menarik (     ) Tidak menarik (     ) 

8. Menyenangkan (     ) membosankan (     ) 

9. Hangat (     ) Sejuk (     ) 

B 



 

Centanglah jawaban yang anda pilih!  

Pada saat anda berada di ruangan ini, apa yang anda rasakan pengaruh pencahayaan buatan di 

ruang C: 

1. Terang (     ) Kurang Terang (     ) 

2. Mewah (     ) Sederhana (     ) 

3. Silau (     ) Tidak silau (     ) 

4. Terlihat jelas (     ) Kurang Jelas (     ) 

5. Terasa Lapang (     ) Terasa Sempit (     ) 

6. Santai (     ) Formal (     ) 

7. Menarik (     ) Tidak menarik (     ) 

8. Menyenangkan (     ) membosankan (     ) 

9. Hangat (     ) Sejuk (     ) 

C 


