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BAB III 

PENUTUP 

3.1 Kesimpulan Hasil Perancangan 

        Indonesia memiliki banyak kekayaan budaya yang perlu kita lestarikan. 

Warisan aksara dari leluhur kita merupakan peninggalan budaya yang sangat 

berharga dan seharusnya mendapat perhatian lebih dari masyarakat karena 

merupakan identitas sejarah bangsa kita. Sehingga dengan adanya perancangan 

ini, diharapkan dapat lebih memperkenalkan dan mempertegas keberadaan aksara 

lontara sebagai salah satu identitas budaya dari masyarakat Sulawesi Selatan 

kepada seluruh masyarakat Indonesia. 

Setelah melalui uji market dan penggalian data, brand Makkunrai ternyata 

memiliki peluang bisnis untuk mengembangkan karya eveningwear dari batik 

lontara. Pada uji coba pertama didapatkan hasil bahwa para extreme user dari luar 

Sulawesi Selatan tidak mengetahui keberadaan aksara lontara. Namun, mereka 

tertarik untuk menggunakan eveningwear dari batik  yang dibuat dengan style 

modern dan elegan. Dalam pertanyaan lebih lanjut mengenai pemilihan material, 

para extreme user sependapat bahwa penggabungan batik dengan material seperti 

lace akan menambah kesan seksi dan elegan. Brand Makkunrai  pun memutuskan 

untuk merancang eveningwear dengan batik lontara berbahan katun dobi yang 

digabungkan dengan material beludru dan lace. 

Dalam uji coba kedua mengenai produk yang telah dihasilkan terhadap 

para extreme user dan expert yang disertai saran dari dosen pembimbing, 

dilakukan beberapa perubahan dengan mengubah dua desain dari keseluruhan 

koleksi menjadi desain yang lebih sederhana dan berupa mini dress untuk 

menambah variasi dan keharmonisan visual dalam koleksi. Selain itu, dilakukan 

beberapa perubahan pada desain dengan menambah presentase material lace yang 

digunakan agar semakin nampak serta diberikan penambahan teknik payet 

sehingga kesan mewah dan elegan pada gaun semakin jelas.  

Perubahan yang diperoleh dari hasil ujicoba kemudian diterapkan pada 

pembuatan koleksi eveningwear brand Makkunrai. Brand Makkunrai bergerak 

dalam pembuatan eveningwear batik lontara dengan semboyan “Elegance in 
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Culture” yang memadukan batik lontara sebagai identitas budaya Sulawesi 

Selatan dalam eksplorasi style yang modern, elegan, dan mewah. Sesuai dengan 

visi misi Makkunrai, maka target pasar yang dituju adalah wanita dengan rentang 

usia 25-35 tahun, berpenghasilan menengah keatas, memiki kecenderungan 

karakteristik sosialita, menyukai fesyen, dan mengikuti tren, serta berdomisili di 

kota-kota besar di Indonesia seperti Makassar, Jakarta, Surabaya, dan Balikpapan. 

 

3.2 Saran 

 Sehubungan dengan penelitian yang dilakukan dalam kondisi pandemi 

Covid-19, maka wawancara dan uji coba yang dilakukan hanya melalui daring 

tanpa adanya pertemuan secara langsung sehingga kurang maksimal. Saran untuk 

peneliti selanjutnya, diharapkan dapat melakukan wawancara secara langsung 

terhadap expert dan extreme user agar diperoleh hasil yang maksimal dan bisa 

mengulik lebih dalam lagi mengenai sejarah dan pembuatan batik serta ragam 

batik lontara. Saran untuk perancang selanjutnya, sebaiknya mencari tempat batik 

yang bisa lebih menghasilkan warna dan kualitas batik yang bagus dan konsisten 

serta dengan waktu pembuatan yang lebih cepat serta dapat mencoba mebuat 

koleksi dengan batik tulis agar hasilnya bisa lebih mewah dan ekslusif. Saran 

untuk masyarakat dan calon pengguna bisa mulai lebih mengapresiasi batik sebagi 

kekayaan budaya bangsa dan bisa mencoba untuk berpartisipasi dalam pelestarian 

aksara lontara agar peninggalan sejarah bangsa kita tidak hilang termakan arus 

globalisasi. Saran untuk pengembangan perancangan brand Makkunrai 

selanjutnya yaitu lebih memperbanyak variasi motif batik yang dihasilkan baik 

dalam warna, peletakan, maupun variasi bentuk agar bisa lebih menarik minat 

masyarakat. Begitu juga dengan variasi material yang digunakan, disarankan agar 

dapat lebih mengeksplor perpaduan berbagai macam alternatif material lain 

dengan batik, seperti tile, organza, satin, dan silk. Selain itu saran untuk publikasi 

karya brand Makkunrai dapat dilakukan dengan melakukan pemasaran secara 

offline melalui katalog dan lookbook, kemudian secara online melalui website 

resmi dan media sosial, mengikuti ajang fashion show, mengikuti perlombaan 

karya seni budaya dari pemerintah, dan membuka offline store. 

 
 


