
BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN  

 

1.1 KESIMPULAN PROSES DESAIN 

 Berdasarkan penelitian dan observasi mengenai desain pada bab 

sebelumnya, perancang dapat mengambil kesimpulan bahwa dari hasil 

pengamatan ready to wear plus size untuk saat ini memiliki desain pakaian yang 

polos biasa atau simpel pada retail store. Namun masih sangat jarang memiliki 

desain pakaian yang lebih fashionable, trendy dan stylist namun tetap memiliki 

kenyamanan pada saat dipakai. Sehingga diharapkan oleh para extreme user 

perancangan ini dapat menjadi alternatif baru pada market ready to wear plus size 

di Indonesia. Dari segi desain, wanita plus size saat ini lebih menyukai desain 

pakaian yang unik dan fashionable, dan sekaligus bisa membuat ilusi bentuk 

tubuh wanita plus size terlihat lebih kurus, dan juga tetap nyaman pada saat 

dipakai karena didukung dengan pengaplikasian teknik pecah pola dan dengan 

pemilihan material yang berkualitas.  

 Proses penelitian dan perancangan yang dilakukan berdasarkan survey 

yang telah diperoleh mendapatkan hasil yang cukup bagus. Kesulitan yang 

dihadapi adalah proses menentukan konsep ide desain yang diikuti oleh rumusan 

masalah yang ada dilingkup masyarakat dan menjawab kebutuhan pasar dalam 

industri fesyen plus size pada era modern ini. Perancangan dan proses observasi 

desain memakan waktu yang cukup lama dan disamping itu juga ada beberapa 

kendala yang harus dihadapi. Namun dari hasil observasi yang cukup maksimal 

perancang mengerjakan perancangan ini dengan totalitas dari apa yang target 

market inginkan dan berusaha memberikan yang terbaik.  



 117 

 

1.2 SARAN  

 Bagi perancang yang ingin membuat sebuah karya yang mengangkat 

ready to wear plus size dengan disarankan menemukan konsep baru yang dapat 

membuat ide untuk memanipulasi ataupun menggunakan teknik fabric 

manipulation namun tetap terfokus bagaimana agar menimbulkan ilusi 

menguruskan, akan tetapi harus memiliki fokus utama mengenai tren dan apa 

yang diinginkan oleh pasar agar bisa diangkat ke dalam perancangan yang akan 

dibuat. Menentukan hubungan antara elemen desain yang akan diaplikasikan 

kedalam desain koleksi agar ide pada koleksi yang akan dibuat berbeda dari yang 

lain. Hal ini bertujuan agar adanya kesamaan antara spesifik tema yang ingin 

dipakai dengan konsep desain pakaian. Tentukan rumusan masalah yang terjadi 

dikalangan masyarakat pada saat ini dan tentukan ide untuk menjawab rumusan 

masalah tersebut dengan konsep desain yang menarik dan sesuai dengan target 

market yang dituju. Pikirkan juga setiap keputusan dan detail perancangan yang 

akan dibuat dan keterkaitannya dengan tujuan yang ingin dicapai. Perancang 

harus memikirkan dengan matang agar koleksi selanjutnya yang akan dibuat 

memakai teknik yang berbeda dan konsep ide dari tema lebih menarik dan 

mencapai target market yang sesuai dengan apa yang diinginkan.  

 


