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BAB III. PENUTUP 

3.1 Kesimpulan Hasil Perancangan 

Karena adanya pandemi mengubah banyak hal, salah satunya melakukan segala 

aktivitas di rumah. Karena salah satu mencegah penyebaran virus ini dengan cara 

mengurangi kegiatan yang berada di luar, Salah satunya adalah bekerja dari rumah. 

Karena beraktivitas 24 jam di rumah gaya berpakaian menjadi berubah dan 

mementingkan kenyamanan. Salah satunya adalah loungewear yang menjadi 

pilihan saat adanya new normal ini. Perancangan ini menggunakan teknik batik cap 

kertas yang sekaligus mendaur ulang sampah kemasan. Alternatif ini karena harga 

canting cap kertas yang mahal.  

Perancangan loungewear ini menggunakan metode pengumpulan data 

kombinasi. Berdasarkan hasil uji coba dapat disimpulkan expert dan extreme users 

menyukai pemilihan warna dan pemilihan kombinasi warna yang dapat membuat 

koleksi tidak terlihat monoton. Pada proses batiknya terlihat bahwa pewarnaan 

batik selalu berbeda meskipun menggunakan komposisi warna yang sama. 

Pewarnaan yang beda ini dapat berasal dari panas matahari, lama pencelupan, dan 

proses menghilangkan lilin. Pada proses pewarnaan sering membuat lilin pada batik 

pecah dan membuat pewarnaan masuk, maka dari itu saat mengecap memberikan 

minyak sawit agar hasil capnya lebih lentur dan bisa tahan terkena warna naptol. 

Desain yang dihasilkan harus cocok dengan aktivitas yang dilakukan di dalam 

rumah, dan tidak harus mengikuti trend yang ada tetapi lebih mementingkan 

kenyamanan. Selain desain, yang harus diperhatikan adalah bahan. Yaitu 

menggunakan bahan yang dapat menyerap keringat dan nyaman jika tersentuh 

dengan kulit. 

Dari data diatas dapat disimpulkan bahwa proses produksi batik tidak dapat 

menghasilkan warna yang sama karena merupakan salah satu kelebihan dan ciri 

khas dari batik, Loungewear ini cocok digunakan untuk wanita yang ingin tampil 

fashionable tetapi tetap mementingkan kenyamanan. Siluet dari perancangan ini 

adalah siluet A agar longgar dan nyaman digunakan. Warna pakaiannya biru dan 

merah dan terdapat kombinasi kain polos berwarna pink agar terlihat 1 koleksi dan 
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tidak monoton. Kisaran harga produknya adalah Rp 475.000 – Rp 1.413.000 dengan 

target market wanita karir yang berumur 25- 35 tahun dengan status sosial 

menengah keatas.  

3.2. Saran 

Saran adanya penelitian ini agar generasi muda lebih mengenal warisan dari 

Indonesia salah satunya adalah batik, akan lebih baik jika ikut melestarikan kain 

tradisional ini. Saat ini motif batik sudah banyak dimodernisasi yang berkesan 

kekinian.  

Saran untuk pengembangan brand pada desain adalah kedepannya ingin 

menggunakan motif batik daerah di Indonesia yang unik dan tidak banyak 

masyarakat yang tahu agar sekaligus mengenalkan makna dan filosofi dari motif 

tersebut. Untuk pengembangan produksi kedepannya ingin melakukan percobaan 

terhadap material yang berbeda selain itu juga melakukan percobaan. 

Untuk pewarnaannya mengganti menggunakan pewarna alam agar lebih 

ramah pada lingkungan sekitar. Jika menggunakan pewarna alam pada saat proses 

mengolah limbah cairnya lebih mudah dan tidak merusak lingkungan. Selain itu 

juga mencoba mencari pengrajin batik yang harganya lebih murah karena 

digunakan untuk produksi dalam jumlah yang besar, karena sebelumnya harga batik 

ini terbilang cukup mahal.  

Saran untuk penelitian kedepannya adalah mendalami macam dari 

loungewear dan beragam motif batik di Indonesia berserta filosofi yang ada di 

dalamnya untuk menciptakan desain yang inovatif dan dapat digunakan untuk 

generasi muda.  


