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BAB III. PENUTUP 

3.1. Kesimpulan Hasil Perancangan 

Seluruh dunia dikejutkan oleh kasus penyebaran virus baru yaitu COVID-19 

, dampak yang dirasakan akibat penyebaran virus ganas ini adalah pandemi yang 

mengharuskan masyarakat mematuhi protokol kesehatan dari pemerintah. 

Pemerintah memberikan banyak peraturan baru untuk membantu agar virus Covid 

segera usai dengan cara mematuhi protokol kesehatan dan melarang banyak 

kegiatan dan lain sebagainya sehingga menyulitkan bagi para masyarakat yang 

diharuskan beraktivitas diluar rumah untuk menjaga kesehatan dari dirinya 

dikarenakan tidak bisa membawa peralatan yang berlapis-lapis untuk menjaga 

kesehatan mereka dari dampak virus Covid-19. Berangkat dari peristiwa tersebut 

penulis merancang daily protective wear untuk pria dan wanita dengan 

pengaplikasian printed denim. Dalam perancangan ini menggunakan beberapa 

batasan untuk mempertajam permasalahan, dimulai dari batasan keilmuan desain 

fesyen, alat perlindungan diri, material despo, teknik digital printing, dan 

konsumen yang terbagi atas wanita dan pria berdomisili Jakarta dan Surabaya, usia 

20-35 tahun memiliki pendidikan tinggi dan status sosial menengah keatas, senang

berpakaian yang unik dan fashionable dalam keseharian, secara psikologis

memiliki karakter thinker. Tahapan dalam merancang menggunakan metode design

thinking dengan pengumpulan data dilakukan secara primer dan sekunder. Solusi

dalam mengubah APD menjadi pakaian sehari-hari dan dapat diterima sebagai

produk yang fashionable maka perancangan ini menerapkan teknik printing digital

kepada material despo (tahan air) dan memilih motif denim untuk memperkuat

identitas produk sehingga berbeda dan dapat unggul daripada yang ada dipasaran.

Didalam perancangan ini penulis menerapkan elemen dan prinsip desain 

yang berguna sebagai acuan dan standart komposisi pakaian agar menyatu dan 

harmonis saat dipandang. Tentunya, perancangan ini menggunakan tren fesyen dan 

warna sebagai acuan dalam mendesain, tren fesyen yang diambil berasal dari 
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WGSN yang berjudul Off-Grid Survivalist, dan tren warna diambil dari pattern 

curator. Koleksi perancangan ini diberikan nama “PROTEGO” berasal dari bahasa 

latin yang berarti melindungi. Hasil dari perancangan dalam penelitian berhasil 

menghasilkan pakaian dailywear dengan standart APD dengan menggunakan 

material kain despo yang kedap akan air dan udara sehingga dapat melindungi 

dengan baik bila dibandingkan dengan kain katun pada umumnya, tentunya kain 

despo ini telah melalui uji coba kenyamanan dengan membuat sebuah prototipe 

untuk diujikan kepada narasumber untuk dimintai kritik dan saran atas produk yang 

nantinya akan dibuat kedalam satu koleksi. Hasil setelah melakukan ujicoba produk 

sehingga menjadi produk yang telah siap mendapatkan banyak masukan dan 

perubahan salah satunya adalah pemilihan warna dan aksesoris pada desain agar 

dapat menyesuaikannya dengan tarket market dari brand Celine Mikkelsen, hal ini 

dapat dijadikan sebuah solusi untuk brand ini untuk semakin membenahi produk 

yang layak jual kepasaran. Kini brand Celine Mikkelsen telah menerapkan solusi 

dan masukan dari beberapa expert dan extreme serta dosen pembimbing sehingga 

produk dari koleksi PROTEGO telah menjadi produk yang siap untuk bersaing 

dengan kompetitor dan meluncur ke masyarakat untuk dipergunakan dalam 

beraktivitas dalam sehari-hari.  

 

3.2. Saran  

Penelitian dalam perancangan ini dapat memberikan banyak manfaat, antara 

lainnya adalah produk yang dihasilkan dapat membantu masyarakat untuk 

mengenakan pakaian yang aman namun fashionable pada masa pandemic seperti 

ini, lalu penelitian ini juga dapat dijadikan contoh untuk masyarakat lainnya atau 

generasi selanjutnya dalam merancang produk agar dapat mengembangkan produk 

yang berkaitan dengan kondisi saat ini sehingga dapat menciptakan produk yang 

selain berguna juga dapat membantu mempermudah aktivitas masyarakat. 

Selanjutnya, penulis akan mengembangkan brand ke produk yang menyediakan 

pakaian kids agar anak-anak juga dapat mengenakan pakaian yang aman saat 

traveling dan mengurangi kekhawatiran orang tua saat anaknya ikut berpergian 

diluar rumah.  
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Pentingnya untuk masyarakat lebih aware terhadap hal buruk lainnya selain 

virus Covid namun juga ancaman virus lainnya yang saat ini masih beregenerasi 

terus menerus dan tidak kunjung membaik, maka menggunakan APD untuk sehari-

hari merupakan solusi yang baik dalam melindungi diri dari segala bahaya penyakit 

dan virus yang menular melalui udara dan masuk melalui pori-pori.  

Saran untuk peneliti selanjutnya yang ingin merancang produk menggunakan 

tema yang berkaitan dengan penulisan ini adalah agar dapat mengembangkan dan 

mengeksplor lebih lagi dari segi desain maupun material agar lebih bervariasi. 

Penting juga untuk peneliti selanjutnya agar bisa mengembangkan konsep APD 

menjadi lebih unik dan modern agar semakin bisa digunakan setelah pandemic usai. 

  


