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BAB III. PENUTUP 

3.1. Kesimpulan Hasil Perancangan 

Ada beberapa aspek yang patut diperhatikan sebagai hal-hal yang peting 

sebagai sumber pembelajaran untuk pengembangan produk dan Brand lebih jauh. 

Di antaranya ada aspek desain motif batik, aspek batik pewarnaan alami atau 

natural dyeing, aspek pengembangan produk berdasarkan target market, dan aspek 

fitting produk. 

Aspek pertama, tentang desain motif batik. Dalam pengembangan produk dan 

Brand berbasis wastra seperti batik, hal terpenting yang patut diperhatikan adalah 

desain motif. Secara keseluruhan, motif harus memiliki karakter, identitas, 

sekaligus makna yang dapat merefleksikan identitas dan filosofi dari Brand Angie 

Alexandra. Hal ini bisa didapat dengan melakukan riset yang intensif, baik melalui 

observasi, maupun wawancara agar mendapatkan insight seluas mungkin. Desain 

motif yang baik secara visual memperhatikan keselarasan motif utama hingga isen 

berdasarkan prinsip desain seperti harmoni, irama, dan keseimbangan. Selain aspek 

visual, desain motif yang baik juga mampu menghasilkan intangible value berupa 

makna, cerita, dan filosofi motif yang membawa keindahan dan kesan yang baik. 

Selain itu, ada juga hal lain yang patut diperhatikan yakni penempatan motif saat 

dikombinasikan dengan material polos. Proses pembuatan motif hingga peletakan 

batik harus diperhatikan dengan sangat detil agar motif tidak terlihat terpotong. Di 

luar hal terseut, secara keseluruhan, desain motif yang ada dinilai unik, pemberian 

maknanya menarik, dan tujuan sustainability yang diangkat sangat bagus. 

Aspek kedua, tentang batik pewarna alami atau natural dyeing batik. 

Berdasarakan pengalaman dalam mengerjakan natural dyeing pada koleksi 

Hangrungkebi, dapat disimpulkan bahwa batik pewarnaan alami merupakan suatu 

media pengerjaan warna yang memiliki karakter tidak dapat diprediksi. Variabel-

variabel yang patut diperhatikan dalam pengerjaan natural dyeing adalah waktu, 

cuaca, dan tingkat kesulitan desain. Pengerjaan pewarnaan alami membutuhkan 

waktu yang relatif panjang karena proses pewarnaan seharusnya dilakukan berkali-

kali dan juga perlu diperam selama 1-2 bulan untuk mendapatkan hasil yang 
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maksimal. Selain itu, pengerjaan juga sangat bergantung pada cuaca, karena 

masing-masing bahan dasar pewarna memiliki karakter yang berbeda, ada beragam 

reaksi yang dihasilkan. Misalnya, bahan dasar untuk pewarna kuning dan biru sama, 

namun warna biru muncul ketika dipoles dengan tawas dan terkena sinar matahari. 

Hal ini juga berlaku pada warna-warna lain, dimana bahan dasar pewarna alam yang 

sama menghasilkan warna-warna yang berbeda ketika bereaksi dengan sinar 

matahari maupun reagen lain seperti tawas. Artinya, hal ini masih bersifat sangat 

eksperimental dan masih ada risiko yang bisa terjadi, misalnya hasil pewarnaan 

yang hasilnya berbeda, meskipun dilakukan dengan metode dan variabel yang tepat 

untuk menghasilkan suatu warna. Dalam kasus ini adalah hasil produk Kusuma 

Waradhana dan Tirta Paramananda, dimana warna cream berubah menjadi agak 

kemerahan dan perlu pengolahan lebih lanjut dengan penyetrikaan untuk 

memudarkan warna kemerahan tersebut. Selanjutnya, tingkat kesulitan desain juga 

menentukan pengerjaan batik pewarnaan alam. Contohnya, pada pengerjaan motif 

Sagara Eila yang memiliki warna dasar putih, ternyata diperlukan proses blok 

malam pada saat proses pelorodan batik, kemudian blok malam juga dilorod. Hal 

ini membuktikan bahwa tingkat kesulitan berpengaruh terhadap metode pengerjaan 

yang lebih sulit dan juga memerlukan waktu yang lebih lama. 

Aspek ketiga, tentang penerapan desain produk untuk target market. 

Berdasarkan masukan-masukan dari para expert¸ hasil pengembangan produk dari 

segi desain, pengerjaan, warna, cutting, dan material sudah sangat baik, namun 

masih diperlukan riset untuk target market yang sesuai dan pengembangan desain 

seharusnya mengikuti profil target market, demikian juga dengan penentuan harga 

jual. Selain itu, penting juga untuk mempertimbangkan karakteristik dan populasi 

target market secara geografis. Contohnya, di Indonesia ada banyak perempuan 

dengan tipe-tipe tubuh yang beragam, selain itu juga memiliki preferensi yang 

cenderung mengarah pada pakaian sopan dan tertutup, sehingga cutting yang ada 

bisa dibuat lebih bervariasi dan risiko kurang sesuainya cutting juga dapat 

diminamalisir, contohnya pembuatan produk dengan siluet yang lebih loose, 

penambahan desain dengan cutting simetris, dan memperbanyak desain produk 

yang lebih tertutup. Selain masukan-masukan tersebut, juga ada hal yang patut 

dijadikan catatan penting pada aspek target market. Apabila di Indonesia target 
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market yang ada cencerung memperhatikan aspek desain dan cutting, lain halnya 

dengan di New York yang memberikan masukan mengenai fokus promosi produk 

pada aspek sustainability yang ada, misalnya apakah material yang digunakan 

membuat produk recycleable atau tidak. Artinya, dalam pengembangan produk 

sustainable, aspek estetika seperti desain dan cutting juga aspek value dalam hal 

sustainability merupakan dua hal sangat penting yang tak dapat dipisahkan dan 

harus dikerjakan secara maksimal.  

Aspek keempat, tentang fitting produk. Proses realisasi produk erat kaitannya 

dengan pembuatan pola, toile, dan fitting. Dalam realisasi produk-produk Koleksi 

Hangrungkebi, standar ukuran dan pola yang digunakan adalah standar dan pola 

yang dipelajari selama masa perkuliahan, namun ternyata dalam realisasinya yang 

membutuhkan banyak fitting membentuk tubuh, standar pola dan ukuran yang 

digunakan perlu diriset lebih lanjut. Contoh kasus yang terjadi adalah ukuran dada 

yang seringkali menjadi terlalu besar, sehingga penulis harus mengeksplorasi 

standar ukuran dan pola yang digunakan, atau bisa juga dengan mengembangkan 

sistem opening yang lebih fleksibel, sehingga produk dapat lebih disesuaikan 

dengan ukuran dan bentuk tubuh pemakainya. 

3.2. Saran 

Ada beberapa hal yang akan dijadikan acuan untuk pengembangan Brand 

Angie Alexandra ke depan, yaitu dalam aspek pengembangan desain dan material, 

aspek marketing dan penjualan, aspek partnership dengan Batik SeRu, dan strategi-

strategi pengembangan brand Angie Alexandra ke depan.  

Aspek pengembangan desain dan material di antaranya tentang eksplorasi 

inspirasi motif batik, misalnya tentang flora dan fauna maupun suatu kearifan lokal 

yang maknanya menarik untuk diangkat. Selain itu juga diperlukan pembuatan 

motif dan isen ciri khas Angie Alexandra yang dipatenkan sebagai bagian dari 

identitas dan karakter Brand. Kemudian berdasarkan masukan mengenai penataan 

motif, perancangan, pembuatan, peletakan, dan cutting motif batik perlu sangat 

diperhatikan agar motif tidak terlihat terpotong. Eksplorasi kombinasi material 

selain batik yang juga dikerjakan secara ramah lingkungan juga dapat dilakukan, 
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misalnya dengan pewarnaan alami, pengembangan ecoprint, shibori, patchwork 

dari kain perca yang dihasilkan ketika produksi, menggunakan kain tradisional 

seperti kain-kain tenun yang dikerjakan secara manual, maupun metode eksperimen 

lain yang ramah lingkungan. Berdasarkan masukan yang didapat di New York 

tentang pentingnya aspek sustainability untuk diketahui target market, ke depan, 

Angie Alexandra juga akan mengusahakan penggunaan 100% bahan yang dapat 

terurai secara alami atau biodegradable material dan dapat didaur ulang atau 

recycleable, misalnya dengan penggunaan benang dari katun, penggunnaan kain 

yang sepenuhnya serat alami. 

Aspek marketing dilakukan dengan mengeksplorasi target market yang 

berbeda-beda dan mempelajari karakteristiknya dengan saksama, sehingga Brand 

Angie Alexandra dapat diasosiasikan dengan Brand batik yang ramah lingkungan 

juga memiliki karakter dalam desain produknya. Aspek marketing juga meliputi 

pembuatan media promosi yang lebih baik, misalnya dengan pembuatan campaign 

juga konten-konten edukatif untuk pengembangan website, social media, dan juga 

katalog. Sedangkan dalam ruang lingkup aspek marketing yang berfokus pada 

penjualan produk, hal yang dapat dikembangkan dari value authenticity & 

uniqueness adalah keunikan pada setiap produk yang dibuat dengan memainkan 

motif batik, pemilihan warna, dan juga desain produk, dimana produk yang 

ditawarkan tetap memiliki keunikan masing-masing namun tidak membatasi brand 

dalam berkarya semaksimal mungkin. Hal ini dilakukan dengan menerapkan 

strategi penjualan made by order dengan menerapkan standard size chart dan juga 

limited edition, dimana produk-produk yang dihasilkan dapat terdiri dari suatu tema 

motif yang sama, dengan model desain yang berbeda-beda, pemilihan warna yang 

berbeda-beda, hingga penggunaan motif isen yang juga bervariasi. Strategi ini juga 

akan diterapkan ketika melakukan exhibition atau pameran, dimana Angie 

Alexandra menyiapkan sample product dan juga standard size chart, sehingga 

produk yang di-display sebagai sample adalah item ready stock dapat langsung 

dibeli oleh konsumen apabila size-nya sesuai dan dapat dilakukan pembuatan secara 

made by order apabila size-nya belum sesuai dan apabila konsumen ingin 

melakukan modifikasi. 



 

85 

 

Selanjutnya, aspek partnership dengan Batik SeRu. Berdasarkan masukan 

yang didapat pada saat sidang akhir, sangat penting untuk menjalin partnership 

yang tahan lama atau longlasting dengan Batik SeRu. Bentuk partnership yang kini 

telah dilakukan diikat dalam bentuk Memorandum of Understanding, dimana 

Brand Angie Alexandra merupakan pihak pertama dan Brand Batik SeRu 

merupakan pihak kedua. Dalam kerjasama ini, para pihak melakukan kolaborasi 

dalam ruang lingkup perencanaan desain, proses produksi batik dan pewarna 

mangrove, hingga marketing. Lebih lanjut, pihak pertama berfokus pada kontribusi 

perancangan produk dan motif batik, juga memberikan ilmu mengenai perancangan 

produk. Sedangkan pihak kedua lebih berfokus pada kontribusi pengerjaan batik 

mangrove dan juga memberikan ilmu-ilmu mengenai pembuatan batik mulai dari 

saran mengenai desain motif dan juga saran dalam pembuatan batik dan pemilihan 

warna yang digunakan. Kolaborasi yang dilakukan berlandaskan pada sharing 

kreativitas dan ilmu kedua belah pihak dalam spesifikasi atau keahliannya masing-

masing untuk memajukan kedua belah pihak. Kolaborasi ini dilanjutkan hingga 

waktu yang disepakati oleh kedua belah pihak, sehingga setelah tugas akhir 

kerjasama akan tetap dilanjutkan dengan meluncurkan koleksi-koleksi baru dan 

melakukan brainstorming tentang strategi marketing selanjutnya, seperti 

pengurusan hak paten motif dan juga membuka channel kerjasama dengan 

pemerintah seperti BEKRAF dan juga mengikuti pameran-pameran yang relevan. 

Adapun strategi-strategi pengembangan untuk Brand Angie Alexandra ke 

depan adalah dengan menambah ekstensivitas product lines, di antaranya 

mengembangkan konsep koleksi womenswear selain resort wear dengan tetap 

membawa ciri khas desain Angie Alexandra dan batik mangrove, pengembangan 

produk dengan penerapan teknik yang sustainable seperti produk zero waste, 

pemanfaatan kain perca untuk line aksesoris, pengembangan affordable batik 

dengan teknik batik cap, dan juga pengembangan produk menswear serta produk 

batik untuk pasangan. 

 

 

 


