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BAB IV 

KESIMPULAN, BATASAN DAN ANGGAPAN 

 

4.1 Kesimpulan 

Dengan melihat dan mengkaji uraian yang telah dijabarkan pada bab sebelumnya, maka dapat 

ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Taman Wisata Bunga Krisan Bandungan menjadi salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah bagi 

Pemerintah Kabupaten Semarang. Taman Wisata ini dapat menjadi sarana rekreatif dan edukatif 

bagi wisatawan lokal maupun mancanegara. 

2. Taman Wisata Bunga Krisan dapat dijadikan salah satu tujuan wisata di Kecamatan Bandungan, 

Kabupaten Semarang. 

3. Argowisata menjadi fasilitas utama dari Taman Wisata ini, karena menjadikan objek perkebunan 

bunga krisan sebagai daya tarik wisatawan 

4. Taman Wisata Bunga Krisan Bandungan merupakan sarana Argowisata indoor maupun outdoor. 

5. Secara garis besar permasalahan dan potensi pariswisata di Kecamatan Bandungan, anatara 

laian: 

a. Kecamatan Bandungan memiliki daya tarik wisatawan yang tinggi, terbukti dari jumlah 

kunjungan wisatawan terbesar di Kabupaten Semarang berasal dari Kecamatan 

Bandungan. 

b. Besarnya potensi budidaya tanaman bunga krisan di Kecamatan Bandungan yang dapat 

dikembangkan menjadi sarana argowisata. 

c. Kurang terakomodasi minat  berwisata wisatawan terhadap objek perkebunan bunga 

krisan. 

d. Kurangnya fasilitas inklusif yang dapat digunakan untuk bersantai di Kecamatan 

Bandungan 

e. Terdapat lahan kosong yang berpotensi untuk diolah menjadi suatu sarana wisata. 

4.2. Batasan 

Batasan dalam perencanaan dan perancangan Taman Wisata Bunga Krisan Bandungan adalah 

sebagai berikut: 

1. Lingkup bangunan yang akan di desain adalah bangunan Argowisata (Greenhouse, Museum,),  

bangunan pendukung (restoran, toko souvenir, toko bunga) beserta fasilitas outdoor (taman 

bunga dan playground)  dan fasilitas pendukung lainya. 

2. Penentuan faslitas Taman Wisata Bunga Krisan Bandungan diperoleh dengan 

mempertimbangkan standar, studi literature, peraturan daerah/ peraturan terkait perancangan, 

serta studi banding. 

3. Perencanaan Taman Wisata Bunga Krisan diproyeksikan hingga tahun 2022 (seuluh tahun 

kedepan) 

4. Masalah yang menyangkut disiplin ilmu di luar arsitektur tidak dibahas secara mendalam. 

5. Tidak menggunakan Fisibility Studi, penentuan kapasitas ditentukan oleh studi banding dan 

asumsi. 
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4.3. Anggapan 

Pada penyusunan landasan program perencanaan dan perancangan arsitektur diperlukan adanya 

suatu anggapan, yaitu: 

1. Taman Wisata Bunga Krisan Bandungan diasumsikan sebagai merancangan sebuah  bangunan 

wisata mempertimbangkan kapasitas bangunan yang disesuaikan dengan jumlah wisatawan 

yang datang ke Kabupaten Semarang. 

2. Bangunan bersifat inklusif untuk wisatawan local dan macanegara karena didukung dengan 

keberadaan penginapan di kawasan Bandungan. 

3. Jaringan utilitas serta sarana infrastruktur  dianggap telah memadai dan dalam kondisi baik, 

sehingga siap untuk menampung pembangunan sebuah Taman Wisata di Kecamatan 

Bandungan. 

4. Keadaan ekonomi, politik, sosial, dan budaya yang mungkin berpengaruh secara langsung 

maupun tidak langsung dianggap telah diatasi dengan baik 

5. Biaya erencanaan, pembangunan dan operasional dianggap tersedia oleh pihak swasta yang 

bekerjasama dengan pemerintah. 

 




