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BAB III PENUTUP 

Ada dua poin penting dalam bab ini, yaitu kesimpulan terhadap produk 

yang telah direvisi dan saran pemanfaatan, diseminasi, serta perancangan produk 

lebih lanjut. Kesimpulan dan saran ditulis dengan mempertimbangkan feedback 

yang diperoleh saat uji coba produk. 

3.1. Kesimpulan Hasil Perancangan 

Berangkat dari permasalahan mengenai kurangnya minat generasi 

milenials terhadap budaya maka perancangan ini pun dibuat. Tujuan utama 

perancangan ini adalah tidak lain untuk melestarikan budaya itu sendiri melalui 

media apapun, salah satunya adalah melalui fashion. Agar menarik, rancangan 

ini ditambahkan beberapa metode lagi seperti leather carving dengan motif batik 

Jawa, serta 3D Printing. Penggunaan vegetable tanned leather juga menjadi 

keunikan dari perancangan ini karena sifat vegetable tanned leather yang dapat 

aging dan memunculkan patina. 

Hasil dari penelitian terhadap 6 expert, 6 extreme users, survey terhadap 

100 orang responden, diterapkan secara global ke rancangan ini seperti 

pemilihan warna yang terlalu ramai, kenyamanan heels, dan lain sebagainya. 

Konsep yang diangkat Lesana yaitu mengenalkan budaya melalui fashion dirasa 

sangat unik serta menerima banyak respon yang cukup positif. Kedepannya 

diharap Lesana dapat menjadi brand pelopor yang mengangkat kebudayaan 

Indonesia. 

3.2. Saran 

Terdapat beberapa saran yang ditujukan untuk ke beberapa pihak pada 

subbab saran ini. Untuk peneliti selanjutnya diharapkan dapat mengeksplor lebih 

banyak lagi kebudayaan yang dimiliki oleh bangsa kita tercinta ini, karena masih 

sangat-sangat banyak kebudayaan yang dapat dieksplor. Lalu untuk perancang 

selanjutnya, diharapkan dapat mengeksplor dan mengaplikasikan jenis-jenis bahan 

lainnya yang dirasa dapat lebih cocok lagi untuk dijadikan media penyampaian 

kebudayaan Indonesia. Untuk kedepannya brand Lesana akan terus mengeksplorasi 

dan mempertahankan nilai-nilai kebudayaan Indonesia melalui fashion. Selain itu 
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brand Lesana akan melakukan edukasi serta pembukaan lapangan kerja lebih luas 

lagi bagi para pengrajin sandal kulit dan juga pengrajin leather carving. Jika 

sebelumnya brand Lesana hanya mengangkat motif batik jawa, maka kedepannya 

brand Lesana bisa mengangkat motif batik-batik lainnya yang berada di seluruh 

penjuru Indonesia untuk dapat dikenalkan kepada masyarakat umum. 

Untuk kedepan Lesana juga harus menambahkan berbagai macam 

koleksi footwear nya lagi, agar semakin banyak masyarakat yang dapat 

membanggakan budaya Indonesia melalui fashion bersama Lesana. Untuk konsep 

budaya seperti ini, karena sudah disukai oleh para responden baik extremes, 

experts dan dari survei online maka diharapkan dapat terus dipertahankan oleh 

Lesana serta para calon pengguna juga tidak hanya sebatas menyukai produk 

Lesana, namun dapat betul-betul mengerti makna serta filosofi dari produk-

produk oleh Lesana ini. Lesana juga harus menyampaikan pesan filosofi ini secara 

menarik melalui sarana branding dan betul-betul mengedukasi masyarakat luas 

tentang budaya Indonesia, terutama batik. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


