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BAB III. PENUTUP 

3.1. Kesimpulan Hasil Perancangan 

Berdasarkan penelitian dan hasil uji coba prototype yang telah dilakukan 

oleh perancang didapatkan kesimpulan expert dan extreme user lebih menyukai 

warna natural dan monokrom serta desain yang basic. 

Dalam perakitan untuk membentuk tas digunakan magnet tanam karena 

hasil nya lebih bersih dan terlihat seperti tas pada umumnya, tetapi harus 

ditambahkan pengait pada ujung tas agar tidak mudah terbuka. Penulis harus 

memperhatikan pola yang dibuat benar, dapat dilipat, dan mudah untuk dirakit, 

tidak bisa membuat tas dengan bentuk bermacam-macam karena tas dengan 

pemasangan magnet ini memiliki keterbatasan bentuk. 

Tas yang digunakan wanita untuk sehari-hari bermacam-macam jenis dan 

ukurannya sesuai dengan kebutuhan dan kegiatan mereka, sehingga penulis 

membuat berberapa variasi ukuran dan 2 jenis tas yaitu sling bag dan tote bag. 

Dengan pemakaian 2 hingga 3 warna membuat tas yang ada lebih berwarna dan 

terlihat lebih muda sehingga bisa menghidupkan outfit yang dipakai.  

Dari keseluruhan perancangan hingga eksekusi produk dapat disimpulkan 

bahwa tas wanita dengan teknik bongkar pasang knockdown furniture ini sangat 

berpotensi untuk dikembangkan lagi dan dijual di market, dan tas ini menjawab 

kebutuhan wanita agar tetap memiliki banyak tas untuk keperluan sehari-hari 

tetapi tidak memenuhi banyak tempat pada tempat penyimpanan.  

3.2. Saran 

Tas wanita dengan teknik bongkar pasang knockdown furniture ini 

merupakan produk yang berpotensi di market dan merupakan inovasi baru 

sehingga dibutuhkan pengembangan agar lebih baik dan sempurna dalam 

perakitan, desain, dan cara penyimpanannya. Untuk  penelitian mendatang dapat 

meneliti lebih dalam lagi tentang teknik knockdown furniture atau teknik yang 

serupa dan trend yang sedang berlangsung. Untuk calon pengguna perlu diperluas 

lagi jangkauan umur bisa lebih muda maupun lebih tua dan wilayah konsumen 

baik di dalam maupun di luar negara.  
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Untuk perancang mendatang dapat melakukan pengembangan pola dan cara 

perakitan, dapat diperluas dengan mencari  pola dan bentuk baru ataupun yang 

sudah ada dapat dikembangkan lagi agar dapat dengan mudah dan nyaman dibuat 

dan memastikan kerapian penjahitan. Penggunaan magnet tanam juga akan 

dicarikan alternatif lain yang dapat menekan harga tetapi tetap memiliki hasil 

penampilan seperti menggunakan magnet tanam. Desain dapat dikembangkan lagi 

menjadi lebih bervariasi dari ukuran, bentuk, dan jenis nya, lalu warna yang 

digunakan akan dibuat lebih variasi dari warna cerah, natural, maupun gelap dan 

dapat lebih stylish tidak terlalu basic. Bahan dapat dikembangkan lagi 

menggunakan bahan selain kulit sintetis dengan kualitas yang bagus maupun 

mengekplorasi kulit sintetis berkualitas lebih bagus dengan tekstur-tekstur lain. 

Branding, dapat lebih menampilkan sisi bongkar pasang nya atau teknik 

knockdown nya agar lebih mencerminkan brand dan produk yang dijual untuk 

seluruh collaterals, dan untuk logo lebih baik menggunakan yang tidak terlalu 

aneh-aneh karena harus mudah dibaca. Foto dan video campaign lebih 

ditampilkan cara menyimpan di rumah dan kepraktisan dalam travelling dan cara 

pemasangannya. 

 

 


