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BAB III. PENUTUP 

3.1 Kesimpulan Hasil Perancangan 

Dizaman sekarang perkembangan busana pria tak hanya menampilkan kesan 

formal tetapi juga muncul istilah busana semi-formal. Busana semi-formal sendiri 

merupakan perpaduan gaya formal dan non-formal dengan tampilan yang lebih 

casual tetapi tetap stylish dan rapi. Perkembangan zaman ini juga memunculkan 

banyak tren fashion, salah satunya yang banyak digemari oleh para generasi muda 

adalah street style fashion. Street style merupakan gaya berpakaian yang casual 

dengan tampilan yang stylish dan nyaman dikenakan. Perkembangan zaman ke arah 

moderen ini membuat setiap orang terutama para generasi muda mengikuti tren 

fashion untuk tampil trendy. Dari situlah permasalahan muncul dimana zaman 

sekarang generasi muda lebih memilih sesuatu yang moderen daripada sesuatu yang 

berkaitan dengan kebudayaan Indonesia, yang dikarenakan pengaruh budaya asing 

yang cenderung banyak di ikuti para generasi muda sehingga apresiasi terhadap 

kebudayaan Indonesia mulai berkurang, khususnya dalam hal berbusana dengan 

menggunakan kain khas Indonesia, salah satunya kain tenun lurik. Guna untuk 

menunjang pemberdayaan kebudayaan Indonesia adalah melalui kain tenun lurik. 

Kain tenun lurik merupakan kain tenun tradisional yang pembuatannya masih 

menggunakan alat tenun bukan mesin dan disetiap lembarnya memiliki folosofi 

masing-masing serta memiliki banyak macam motif tetapi seiring perkembangan 

zaman motif tersebut berkembang salah satunya ada motif draping dan single ikat 

yang digunakan pada perancangan ini. Berkaitan dengan hal pelestarian 

kebudayaan Indonesia maka dari itu solusi yang ditawarkan adalah membuat 

busana ready to wear semi formal pria berkonsep streetwear dengan 

mengaplikasikan kain tenun lurik sebagai penunjang untuk melestarikan 

kebudayaan Indonesia lewat fashion. Adapun batasan perancangan yang digunakan 

adalah batasan keilmuan, material, dan juga pasar, dimana target market yaitu anak 

muda laki-laki dengan usia 20 – 30 tahun. Proses perancangan ini menggunakan 

metode design thinking dimana solusi yang telah ada direalisasikan dengan 

melakukan penelitian serta pengamatan terlebih dahulu hingga menghasilkan solusi 

yang nyata. Pada metode design thinking ini dilakukan tahap emphatize, define, 
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ideate, prototype, dan test produk. Uji coba produk dilakukan dengan menggunakan 

data primer dengan mewawancarai 6 experts dan 6 extreme users dengan kriteria 

yang sudah ditentukan serta menyebar kuesioner kepada 100 responden. Dan data 

sekunder yaitu dengan study literature berupa jurnal, buku, dan artikel-artikel yang 

berkaitan serta melalui social media. 

Hasil dari perancangan ini adalah membuat busana pria dari kain tenun lurik 

motif draping dan single ikat yang dipadukan dengan kain warna polos yaitu kain 

drill untuk menciptakan komposisi yang seimbang dan menerapkan tren street style 

dengan memperhatikan kenyaman dalam berbusana. Perancangan busana ini di 

desain dengan memperhatikan penerapan prinsip serta teori-teori desain. Untuk 

menciptakan komposisi motif yang seirama digunaka penerapan prinsip 

keseimbangan dan proporsi. Lalu teori desain yang diterapkan adalah bentuk dan 

warna. Perancangan dari brand Insolite ini ditujukan untuk laki-laki berumur 

kisaran 20 – 30 tahun, menyukai street style fashion, dan tertarik dengan pelestarian 

kebudayaan Indonesia lewat fashion.  

 
3.2 Saran 
 

Perancangan pada brand Insolite ini merupakan karya desain fashion yang 

bertujuan untuk menunjang pelestarian kain tenun tradisional khususnya kain tenun 

lurik dengan meciptakan busana semi formal pria yang menerapkan kain tenun lurik 

dengan konsep street style.  

Pada perancangan ini masih dapat dikembangkan lagi untuk memperoleh 

hasil yang lebih maksimal, sehingga kedepannya diharapkan untuk peneliti serta 

designer selanjutnya lebih baik dalam pengumpulan data sehingga data yang 

didapatkan semakin akurat serta dapat mendukung teori-teori yang ada, dan 

diharapkan kepada designer selanjutnya dapat lebih mengeksplorasi ragam motif 

dari kain tenun lurik serta filosofinya.  

Melalui tulisan dan perancangan ini diharapkan untuk masyarakat Indonesia 

khususnya para generasi muda agar tetap melestarikan kain tenun tradisional yang 

merupakan bagian dari kebudayaan Indonesia. Indonesia memiliki berbagai ragam 

kain tenun tradisional diberbagai pulaunya yang memiliki ciri khasnya masing-

masing yang seiring perkembangan zaman mulai dilupakan oleh para generasi 
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muda. Kain tenun tradisional sangatlah menarik untuk dieksplorasi dan 

mengembangkannya menjadi sebuah karya seni fashion yang dapat dikenal banyak 

orang. Diharapkan dengan adanya perancangan ini dapat memperkenalkan lebih 

lagi tentang kain tenun tradisional khususnya kain tenun lurik kepada seluruh para 

generasi muda yang ada di Indonesia sehingga lewat perancangan ini dapat 

melestarikan kebudayaan Indonesia lewat kain tenun tradisional, serta dapat 

menunjang perekonomian para pengerajin kain tenun tradisional. 

  


