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BAB III. PENUTUP 

3.1 Kesimpulan 

Ada beberapa hal yang mempengaruhi dunia fashion, seperti adanya pandemi 

yang terjadi, maka hal ini dapat mempengaruhi selera maupun kebutuhan sekunder 

masyarakat. Meskipun demikian, dunia fashion tidak pernah lepas dari nilai 

artisanal maupun craftsmanship. Dalam hal ini, diperlukan proses pembuatan 

barang yang lama sehingga memerlukan biaya yang mahal dan harga produknya 

pun menjadi mahal, seperti contohnya dalam pembuatan tas anyaman eceng gondok 

yang diberi warna. Bahan yang dulunya dapat merusak ekosistem perairan dan 

merugikan aktivitas masyarakat, melalui Tugas Akhir ini bahan tersebut dapat 

dijadikan produk yang memiliki nilai tambah karena menggunakan warna yang 

sesuai tren pada anyamannya, serta menggunakan bahan kulit agar dapat lebih 

mengangkat nilai produk. Produk yang dimaksud adalah tas klasik yang dapat 

digunakan oleh target market wanita berusia sekitar 25-40 tahun. Penelitian ini 

menggunakan design thinking dengan melalui beberapa metode, yakni observasi, 

wawancara terhadap 6 experts, 6 extreme users, survey terhadap 100 orang 

responden, pembuatan prototype, serta penilaian dari tim penguji yang sangat 

menentukan hasil akhir dari produk serta menentukan bagaimana kemampuan 

target market dalam menerima produk tersebut. 

Melalui hasil Tugas Akhir ini, masalah yang disebabkan oleh eceng gondok 

dapat teratasi dengan baik, serta nilai dari anyaman eceng gondok dapat terangkat 

karena anyaman pada tas ini menggunakan warna-warna yang cenderung netral dan 

sesuai dengan tren sehingga dapat diterima dengan baik oleh masyarakat, dan 

terkesan lebih variatif. Selain itu, tas ini juga didesain dengan desain yang klasik 

dan multifungsi sehingga dapat digunakan untuk kebutuhan sehari-hari tiap 

individu. Lalu dengan adanya tas ini, maka calon pembeli dapat secara tidak 

langsung turut berkontribusi dalam mendukung pengrajin lokal. Tetapi dalam 

proses produksinya diperlukan metode penganyaman dan teknik pewarnaan eceng 

gondok yang lebih efektif, serta lebih memperhatikan penggunaan bahan kulit 
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dengan ketebalan yang sesuai agar hasil akhir produk ini dapat lebih rapi dan tidak 

memerlukan pengeluaran serta tenaga yang banyak. Selain itu, perlunya untuk lebih 

mengeksplorasi motif ayaman dan mengedukasi konsumen mengenai nilai dari 

produk dan brand agar produk kerajinan eceng gondok dapat lebih berkembang dan 

konsumen juga dapat teredukasi dan menghargai nilai dari produk dan brand 

dengan baik. 

 

3.2 Saran 

Dalam sub-bab ini penulis ingin memberikan saran kepada calon peneliti, 

calon perancang, serta calon pengguna untuk kedepannya. Untuk calon peneliti, 

diharapkan untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai metode pewarnaan 

kerajinan eceng gondok yang lebih efektif serta ramah lingkungan, sehingga dalam 

proses produksi anyaman dan finishing-nya tidak memakan waktu yang lama.  

Untuk calon desainer, diharapkan untuk terus mengeksplorasi pola serta 

permainan warna yang lebih menarik agar produk kerajinan eceng gondok ini dapat 

terus berkembang dan bervariasi. Lalu diharapkan juga untuk lebih mengeksplorasi 

mengenai bentuk-bentuk tas dengan desain yang lebih unik dan perlunya penelitian 

lebih lanjut mengenai ketebalan bahan kulit maupun bahan penunjang lainnya agar 

hasil akhir produk dapat sesuai dengan desain dan lebih rapi. 

Melalui projek ini, penulis berharap agar calon pengguna dapat lebih melihat 

dan terbuka mengenai isu-isu lingkungan yang ada. Serta penulis juga berharap 

melalui produk ini, calon pengguna dapat lebih berani dalam mengekspresikan diri, 

serta bangga dalam menggunakan produk dalam negeri, karena dengan adanya rasa 

bangga dalam menggunakan produk dalam negeri, maka kita dapat bersama-sama 

mendukung pengrajin lokal Indonesia agar mereka dapat semakin berkembang. 

Lalu untuk kedepannya, brand Gionia akan lebih berfokus dalam 

memproduksi produk tas dengan fokus utama pada pengatasan limbah lingkungan 

dan mengelolanya menjadi sebuah karya seni yang bernilai agar dapat turut 

berkontribusi dalam penanganan limbah yang terdapat di lingkungan sekitar dengan 
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memanfaatkan keterampilan para pengrajin lokal untuk mendukung mereka. Selain 

itu, Gionia juga akan lebih memperhatikan tingkat kerapian produk agar kualitas 

produk dapat lebih sesuai dengan harga jual produk. 


