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BAB III 

PENUTUP 

3.1 Kesimpulan hasil perancangan 

Kasus penyebaran virus covid-19 telah mengejutkan seluruh dunia, karena 

penyebaran virus ganas ini sangatlah cepat dan berdampak untuk mewajibkan 

masyarakat berjaga – jaga untuk menghindari terjadinya penyebaran virus covid -

19  secara cepat sehingga masyarakat diharuskan lebih banyak berdiam diri 

dirumah. Adanya pandemi membuat perubahan yang sangat drastis pada kehidupan 

yang tidak hanya terjadi di negara kita saja namun juga terjadi pada seluruh dunia. 

Hal tersebut merubah gaya hidup masyarakat di dunia. Setelah munculnya pandemi 

di satu tahun terakhir ini membuat orang – orang lebih menyukai pakaian simple 

namun tetap bisa berpenampilan stylish dan fashionable. Dari hal tersebut penulis 

mencoba untuk melakukan survei apakah  ide penulis untuk merancang loungewear 

gala dapat diterima dan memang diperlukan oleh masyarakat. Cara – cara yang 

ditempuh oleh penulis untuk mengetahui apakah koleksi Loungewear Gala yang 

akan dirancang oleh penulis dapat diterima apa tidak oleh masyarakat, yaitu dengan 

melakukan survei menggunakan metode kualitatif dan kuantitatif. Metode 

pengumpulan data ini dibagi menjadi dua yaitu data primer dan data sekunder hal 

ini melibatkan bantuan dari terhadap enam extreme users dan experts users 

diantaranya fashion designer, fashion stylist, fabric manipulation experts, tailor, 

dan Event organizer untuk diwawancara dan di observasi serta dikombinasikan lagi 

dengan kuisioner yang diperuntukkan untuk minimal 100 orang target market dari 

brand Bianca Sapphira ini sendiri guna mengetahui apakah loungewear gala ini 

layak dan dapat diterima oleh masyarakat. Dan setelah melakukan metode mix ini 

dan banyaknya peminat akan tipe – tipe baju yang simple maka dirancanglah 

Loungewear Gala. Elemen desain yang digunakan oleh penulis dalam perancangan 

ini adalah Shape, Texture dan Value dikarenakan dalam sebuah rancangan 

membutuhkan suatu bentuk yang nyata dan dapat dinilai dengan cara dilihat 

ataupun diraba. Sedangkan prinsip desain sendiri meliputi Balance and Harmony 
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& Unity dikarenakan dalam menciptakan suatu desain dibutuhkan keseimbangan 

dalam segala aspek seperti warna, ukuran, bentuk dan texture guna mencapai 

keselarasan atau keserasian agar dapat menyatukan semua elemen dan 

menghasilkan tema yang kuat. Hasil akhir setelah melakukan proses yang sangat 

panjang maka terciptalah sebuah brand dengan nama “Bianca Sapphira”, 

menggunakan material satin  silk, French lace, tulle and organza. Dengan 

menggunakan perpaduan bahan – bahan tersebut diatas serta kombinasi warna yang 

disesuaikan dengan tren warna yang disukai oleh masyarakat akhirnya munculah 

suatu koleksi dengan nama “ETOILE” dalam Bahasa French yang artinya Bintang. 

  

3.2  Saran 

Setelah penulis berhasil menyelesaikan perancangan ini maka penulis ingin 

menyampaikan bahwa banyak nilai – nilai dan manfaat yang dapat diperoleh dan 

dijadikan untuk ide dan saran bagi generasi selanjutnya yang ingin membahas dan 

melakukan penelitian atau penulisan yang berkaitan dengan tema rancangan ini 

yaitu penerapan teknik fabric manipulation untuk dapat explore lebih dalam lagi  

dan perlunya memperhatikan timeline yang sudah diberikan dan ditentukan, 

pilihlah narasumber yang sesuai dengan produk yang ingin dirancang agar 

mendapatkan hasil observasi yang sesuai, Selanjutnya penulis akan 

mengembangkan brand ini kepada produk Kids Wear tentunya masih berfokus 

kepada kenyamanan pakaian agar hasil dapat dipertunjukan dan ditonjolkan. 

Saran untuk peneliti selanjutnya yang ingin merancang produk serupa agar 

dapat mengembangkan lebih lagi dari segi desain agar lebih bervariasi. Penting juga 

untuk peneliti selanjutnya agar bisa mengembangkan dan mengeksplor konsep 

loungewear gala menjadi lebih unik dan modern mengikuti tren yang akan datang 

agar bisa digunakan setelah pandemic telah selesai. 

 

 

 


