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BAB III. PENUTUP

3.1. Kesimpulan Hasil Perancangan

Burung Enggang dan Pesut Mahakam merupakan salah satu bukti

kekayaan budaya dan lambang kekayaan alam yang ada di Indonesia. Namun

dikarenakan keteledoran dari masyarakat sekitar yang kurang melindungi dengan

baik keberadaan mereka, sekarang Burung Enggang dan Pesut Mahakam

terancam kepunahannya. Hal ini semakin bertambah miris dengan kurang

kesadaran dari masyarakat sekitar mengenai keberadaan mereka yang merupakan

legenda dari budaya asli dari Kota Samarinda, perkembangan jaman yang sangat

pesat justru semakin membuat masyarakat luar tidak mengerti akan keberadaan

hewan-hewan indah ini. Melalui hal itu dalam perancangan ini penulis mencoba

untuk mengangkat kembali hewan-hewan legendaris yang dianggap sebagai ikon

kota Samarinda yang terancam punah agak kembali dikenal dan semakin dikenal

oleh masyarakat luas terutama kaum muda.

Dalam proses perancangan sendiri, untuk mendukung perancangan dilakukan pula

penelitian dan dalam penelitian digunakan pendekatan kualitatif, dimana untuk

mengumpulkan informasi mengenai pasar sendiri dilakukan wawancara kepada

expert (6) dan extreme user (12). Wawancara dilakukan untuk mendapatkan

pengetahuan mengenai preferensi dari target pasar agar hasil rancangan dapat

sesuai serta diterima oleh pasar yang dituju. Selain itu dilakukan juga beberapa

observasi dari kompetitor-kompetitor yang menjual barang mirip atau serupa

untuk mengetahui bagaimana cara kompetitor dapat menguasai dan bermain di

pasar yang ada. Penggalian data serta observasi juga dilakukan untuk mengetahui

permintaan pasar seperti apa yang banyak diminati dan hal-hal apa yang kiranya

bisa diperbaiki oleh brand Nachelle yang masih belum terpenuhi oleh kompetitor-

kompetitor lainnya.

Melalui proses perancangan diperoleh produk dengan gaya resort wear

yang diproduksi sesuai dengan minat pasar yang ingin dituju, seperti wanita yang

suka dan seringkali melakukan kegiatan travelling di daerah tropis. Produk yang

dimaksud adalah Nachelle yang memiliki kenyamanan dan nilai budaya kota

Samarinda. Produk ini menampilkan ilustrasi yang berbeda dari produk-produk
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resort wear lainnya, Produk Nachelle secara visual lebih indah sehingga dapat

digunakan oleh banyak pemakai. Produk Nachelle dijual kisaran harga Rp.

400.000 sampai Rp.1.400.000 per piece-nya. Produk Nachelle tidak hanya

menawarkan design yang bagus namun juga kenyamanan serta nilai budaya untuk

mendukung kelestarian budaya lokal kota Samarinda.

3.2. Saran

Produk Nachelle dilakukan dalam beberapa proses perancangan dari awal

hingga menghasilkan produk akhir. Hasil dari karya Tugas Akhir berupa koleksi

resort wear brand Nachelle yang menggunakan ilustrasi digital ikon budaya kota

Samarinda melalui teknik sablon terdapat saran untuk peneliti, designer, dan

pengguna.

Saran untuk peneliti adalah banyak sekali ikon-ikon budaya Indonesia diluar

sana yang sudah mulai terlupakan atau tergantikkan dengan kebudayaan yang

lebih modern, alangkah baiknya apabila peneliti-peneliti dapat mengangkat

kembali nilai kebudayaan yang ada di daerah-daerah Indonesia agar semakin

dikenal lagi dan kembali naik eksistensinya dikalangan masyarakat.

Saran untuk designer adalah pada material utama produk, design/model dari

baju yang ada pada koleksi resort wear brand Nachelle mungkin terkesan

sederhana namun tetap harus diperhatikkan pembuatan polanya agar tidak terlihat

jelek bahkan terkesan murah. Penggunaan lining dan juga kain pelapis (contoh:

kain gula/viselin) memiliki peranan penting dalam produk resort wear ini

sehingga struktur dari produk tersebut dapat terlihat lebih jelas dan juga siluet dari

produk tersebut dapat lebih terbentuk dengan rapi dan indah. Lalu untuk saran

pada ilustrasi digital ikon budaya kota Samarinda, penempatan dari ilustrasi ikon

budaya merupakan hal yang penting untuk diperhatikan, selain itu pemakaian

warna-warna serta bentuk utama dari ikon kebudayaan biasanya sudah memiliki

arti dan nilainya masing-masing sehingga tidak boleh diubah secara sembarangan

apalagi dengan tidak ada maksud tententu. Dan terakhir saran pada branding

Nachelle untuk kedepan ialah, diharapkan brand Nachelle dapat lebih

mengembangkan diri dengan lebih luas, semakin memperbesar pasar yang dituju
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dengan menciptakan koleksi-koleksi yang baru dan berbeda serta tetap

mengangkat kembali kebudayaan-kebudayaan yang ada di Indonesia. Selain itu

dapat memperbaiki dan mempertahankan kualitas yang baik untuk menjaga pasar

yang sudah dinaungi dan semakin mengjangkau pasar yang baru. Menjaga

loyalitas kepada pasar yang ada dengan tetap berinteraksi serta menciptakan

produk koleksi yang dapat diterima pasar dengan baik.

Saran untuk pengguna adalah agar produk perancangan resort wear yang

mengandung nilai budaya ini dapat menarik minat masyarakat dengan baik dan

meningkatkan kesadaran akan keindahan dari kebudayaan lokal Kota Samarinda

yang dapat bersaing dengan produk produk lokal maupun mancanegara lainnya.

Mengangkat nilai Kota Samarinda, serta ikon budaya yang ada bisa semakin

dikenal, dilindungi dan terlestarikan dengan baik.


