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BAB III. PENUTUP 

 Setelah penulis melakukan dan melalui berbagai proses penggalian data, penelitian, 

pengolahan, perancangan dan uji coba pada perancangan busana Ready To Wear 

Deluxe wanita yang menggunakan kulit kerang mutiara sebagai bahan dasar 

alternatif material beading, ditemukan adanya dua poin penting dalam bab ini, yaitu 

kesimpulan terhadap produk yang telah direvisi dan saran-saran mengenai 

perancangan produk. Kesimpulan dan saran ditulis dengan pertimbangan feedback 

yang diperoleh saat uji coba produk. 

3.1. Kesimpulan Hasil Perancangan 

 Berdasarkan konsep perancangan yang dilakukan oleh penulis untuk merancang 

suatu koleksi busana Ready To Wear dengan menggunakan alternatif material baru 

beading dari kulit kerang mutiara, penulis menemui berbagai kesulitan di awal 

penelitian dan uji coba eksperimen pada material kulit kerang. Yang dimana awal 

mula penulis menguji dan eksperimen secara individual berbagai macam jenis kulit 

kerang, baik untuk mencari warna, ketebalan serta kualitas nacre yang sesuai 

hingga eksperimen pewarnaan pada kulit kerang dan berkonsultasi secara intens 

dengan berbagai macam expert dalam kulit kerang, kemudian pencarian pengrajin 

dengan membuat beberapa sample bentuk beading, lalu merancang desain dengan 

siluet busana yang dapat sesuai dan seimbang dengan penggunaan beading tersebut. 

Hingga akhirnya setelah melalui beberapa proses intensif tersebut dan menguji 

produk ke pasar extreme user agar dapat diterima berdasarkan feedback yang 

didapat, penulis akhirnya berhasil merancang suatu koleksi yang dapat 

menyeimbangkan kualitas material hingga desain yang sesuai dengan brand line 

Ready To Wear Deluxe. 

3.2. Saran 

Penulis selama menjalani proses produksi perancangan Ready To Deluxe 

wanita dengan menggunakan alternatif material baru beading dari kulit kerang 

mutiara mendapatkan berbagai saran dari berbagai pihak guna untuk membantu 

pengembangan perancangan ini. Dari hasil uji coba terbaru, penulis mendapatkan 

beberapa saran dalam kualitas jahitan serta warna, dimana agar produk dapat lebih 
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baik dan seimbang menjadi suatu koleksi. Adapun saran-saran lainnya untuk 

pengembangan lebih luas untuk perancangan selanjutnya dapat berupa dari tiga sisi: 

saran untuk keperluan pemanfaatan produk ialah dimana perancangan saat ini 

berupa penggunaan kulit kerang mutiara menjadi alternatif material beading busana 

dapat digunakan pula sebagai aplikasi dekoratif dalam tas atau pun sepatu yang 

dapat menggunakan atau menambahkan teknik lainnya untuk pengembangan lebih 

lanjut lagi, lalu saran diseminasi produk ke sasaran berbeda yang dimana penulis 

saat ini menciptakan perancangan untuk kalangan menengah ke atas dengan 

pertimbangan nilai estetika dalam desain dan bentuk beads selanjutnya dapat 

diciptakan sasaran pasar berbeda dengan penggunaan betuk beads berbeda yang 

lebih umum dan minimalis tetapi masih memilki nilai jual sehingga dapat 

menciptakan suatu koleksi perancangan dengan tema berbeda, kemudian saran 

terakhir berupa saran untuk perancangan lebih lanjut mengenai material yang dapa 

digunakan untuk perancangan selanjutnya ialah dimana awalnya penulis 

menggunakan jenis kulit kerang mutiara putih (Pinctada Maxima), di perancangan 

selanjutnya dapat menggunakan material jenis kulit kerang lain seperti Pteria 

Sterna atau Pinctada Margaritifera yang identik memiliki kilau dan kualitas 

ketebalan nacre yang sama tetapi memiliki nuansa warna lebih gelap menyerupai 

galaksi.  

Dalam selesainya proses pelaksanaan dan pembuatan Tugas Akhir ini, penulis 

berharap kedepannya brand CS dapat terus berkembang lanjut dan berkarya 

merancang berbagai konsep dan desain baru seterusnya dengan tidak lupa 

menggunakan dasar sustainability dalam perancangan hingga produksinya sendiri 

dan diterima oleh kalangan pasar dalam industry fesyen. 


