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BAB III. PENUTUP 

3.1. Kesimpulan Hasil Perancangan 

Berdasarkan hasil penelitian, perancangan dan penciptaan koleksi Tjoanna, penulis 

bisa menyimpulkan bahwa penciptaan koleksi perhiasan ini bisa dijalankan dan 

diteruskan dikarenakan antusias para konsumen dan dari segi desain, bentuk, 

kualitas perhiasan sudah memuaskan dan sesuai dengan target market dengan 

menciptakan perhiasan dan menghasilkan perhiasan yang elegan, cantik, modern, 

awet dan aman untuk kulit. Bahan yang digunakan tentunya  merupakan bahan 

dengan kualitas terbaik. Dimana proses produksi koleksi Seroja ini menggunakan 

tenaga dan keahlian para pengrajin lokal Yogyakarta yang merupakan tujuan utama 

Tjoanna untuk mengapresiasi dan memberikan dampak dalam meningkatkan 

penghasilan ekonomi para pengrajin. 

3.2. Saran 

Beberapa saran dalam tugas akhir ini lebih ditujukan untuk pengembangan 

perancangan selanjutnya, terutama dalam segi material yang digunakan dan segi 

desain perhiasan. Sehingga dalam mengembangkan perancangan selanjutnya yaitu 

lebih eksplorasi lagi mengenai pola desain filigree dan desain bentuk floral lainnya 

yang akan dijadikan inspirasi utama dalam mendesain perhiasan, dan eksplorasi lagi 

mengenai material coating untuk pewarnaan lapisan luar perhiasan supaya dapat 

meningkatkan kualitas coating untuk perhiasan brand Tjoanna, maka perlu 

eksplorasi lagi untuk mencari proses pewarnaan yang lebih modern kemudian dari 

hasil tersebut bisa membedakan kualitas pewarnaan lapisan luarnya. Diharapkan 

untuk ke depannya akan lebih banyak desainer perhiasan yang mengangkat dan 

mengembangkan produk-produk perhiasan yang dibuat oleh pengrajin lokal yang 

ada di Indonesia. 
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3.3. Penutup 

Berdasarkan dari hasil tugas akhir ini, bisa disimpulkan bahwa produk perhiasan 

brand Tjoanna ini bisa membantu pemasukan secara ekonomi dan meringankan 

permasalahan ekonomi para pengrajin lokal, meskipun masih dalam skala kecil 

besar harapan brand Tjoanna untuk ke depannya dan seterusnya bisa berkembang 

menjadi lebih baik lagi dan bisa bersaing di market dengan brand-brand perhiasan 

lainnya yang ada di Indonesia sehingga bisa terus bekerja sama dan membantu 

meringankan permasalahan ekonomi para pengrajin lokal. Terus dan selalu 

menggunakan silver yang berkualitas sehingga bisa menghasilkan perhiasan silver 

dengan kualitas terbaik pula dan tidak kalah kualitasnya dengan brand  lain, dengan 

penggunaan bahan berkualitas ini bisa menyelesaikan permasalahan yang dialami 

oleh para wanita Indonesia yang memiliki kulit sensitif dikarenakan bahan yang 

digunakan ialah hipoalergenik. Besar harapan brand Tjoanna untuk bisa terus 

membantu meningkatkan perekonomian para pengrajin lokal yang ada di 

Yogyakarta dan mengapresiasi hasil karya pengrajin Yogyakarta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


