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BAB V. PENUTUP 

5.1. Kesimpulan dan Hasil Perancangan 

Kesimpulan dari proses yan telah dilakukan oleh penulis dari penelitian 

hingga pembuatan produk yaitu sebgai berikut: 

Penulis dapat mengetahui bagaimana membuat sebuah brand fesyen yang inovatif 

dari awal menentukan konsep brand hingga memasarkan yaitu dari penelitian, membuat 

sketsa pakaian, mencari bahan baku yang sesuai, membuat prototype (contoh produk), tes 

pasar, membuat logo, membuat collateral dan bagaimana memasarkan produk tersebut. 

Pembuatan produk footwear yang dapat menyelesaikan permasalahan lingkungan 

yang ada, khususnya sampah organic yang dapat berdampak buruk pada lingkungan yaitu 

limbah kulit rotan sisa produksi dengan melakukan penelitian yang mendalam untuk 

menyelesaikan masalah tersebut tanpa menimbulkan masalah baru yaitu dengan 

menggunakan teknik upcycling. 

Dari penelitian yang sudah dilakukan penulis membuat brand untuk produk anyaman 

kulit rotan sisa produksi yang bernama Cecil Skò, pada proses pengolahannya digunakan 

teknik upcycling, dan menggabungkan anyaman kulit rotan dengan kuli sintetis serta 

menggunakn design yang modern dan tapi tetap terlihat etnik sehingga tetap 

memperlihatkan cirikhas dari anyaman kulit rotan. 

Pada saat pembuatan design sepatu untuk menemukan design yang nyaman saat 

digunkan saat sulit sehingga di dapatkan design yang tebuka agar menciptakan 

kenyamanan saat digunkan. Pemilihan warna produk juga saat sulit karena ciri khas warna 

rotan sulit untuk dirubah untuk memoertahankan tekstur rotan.  
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5.2. Saran 

Diharapkan produk resort footwear yang dibuat penulis dengan brand Cecil 

Skò yang menggunkan bahan anyaman kulit rotan dari sisa hasil produksi dapat 

mengatasi masalah lingkungan yang ada, serta membuat produk resort footwear 

yang nyaman serta design yang modern untuk menunjang penampilan. Cecil Skò 

dipasarkan melalui online seperti instagram serta  dapat di ekspor agar dapat 

memperkenalkan produk asli Indonesia ke seluruh dunia. 

Diharapkan kedepan brand Cecil Skò akan melanjutkan dan mengembangkan 

design serta promosi yang akan ditawarkan, dengan warna serta design yang lebih 

bervariatif mulai dari design anyaman dan design sepatu. Diharapkan pula penulis 

dapat mengeksplor lebihb banyak lagi bahan yang dapat di kombinasi dengan 

anyaman rotan. Dan diharapkan pula penulis dapat mengolah anyamn kulit rotan 

menjadi produk lain seperti tas. 

  


