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BAB III. PENUTUP 

3.1. Kesimpulan Hasil Perancangan 

Hal-hal yang dapat dipelajari dari keseluruhan proses perancangan, yaitu 

melalui hasil wawancara dengan para expert, penulis banyak belajar tentang 

perancangan dan pengembangan produk. Mengetahui bagaimana penerapan 

unsur-unsur dan prinsip desain yang sesuai pada produk sehingga tercipta produk 

yang baik dan berkualitas, serta memenuhi standar yang cukup baik sebelum 

dipasarkan kepada target market. 

Dari hasil wawancara dengan extreme users, penulis mendapatkan banyak 

informasi mengenai bagaimana pola berbelanja extreme users dalam membeli 

pakaian anak ready-to-wear dan produk seperti apa yang akan disukai dan 

diterima oleh extreme users / target market, sehingga penulis dapat menyesuaikan 

perancangan pakaian anak ready-to-wear dengan keinginan dan kebutuhan pasar. 

Banyak dari extreme users yang gemar membeli pakaian anak ready-to-wear 

untuk acara-acara spesial. 

Selain itu, penulis juga mendapat banyak informasi melalui riset sekunder 

yang membantu dalam proses membuat ide desain produk dan detail perancangan. 

Dari tugas akhir ini, penulis banyak mendapatkan pengetahuan mengenai 

kain yang sesuai untuk pakaian anak ready-to-wear, juga yang nyaman untuk 

dikenakan oleh anak-anak. Material kain yang digunakan sebaiknya yang halus, 

lembut, ringan, dan menyerap keringat dengan baik, sehingga tidak mengganggu 

kenyamanan anak dalam beraktifitas. 

Penulis memilih kain satin bridal dan tulle sebagai material utama 

pembuatan koleksi pakaian ini. Hal tersebut karena kain satin bridal terlihat 

mewah dan feminine karena permukaannya yang kilap dan tekstur permukaan 

yang halus. Penggunaan kain tulle yaitu kain tulle yang halus, karena lembut dan 

ringan, serta pilihan warnanya yang soft. 
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3.2. Saran 

Dalam proses membuat rancangan desain produk, expert banyak 

memberikan ide dan saran untuk acuan pengembangan hasil akhir produk. 

Beberapa saran yang diberikan yaitu, pemilihan desain dan warna pakaian yang 

modern dan mengikuti tren, desain pakaian anak ready-to-wear harus nyaman dan 

mudah dikenakan. Perlu diperhatikan detail kerapian aplikasi sulam pita dan 

keselarasan desain koleksi. 

Expert online retailer berpendapat bahwa masih sedikit brand yang 

memperhatikan tentang masalah kekayaan keragaman flora Indonesia, sehingga 

branding yang tepat merupakan hal yang sangat penting dalam memperkenalkan 

nilai dan memasarkan produk. 

Dalam memudahkan penjangkauan dan perluasan market, selain 

memasarkan secara online, penulis akan membuka offline store pada perusahan 

retail (department store). Penulis juga berharap dapat mengikuti berbagai acara 

peragaan busana agar brand Petite Soirée dapat lebih dikenal dan konsep 

memperkenalkan flora khas Indonesia kepada anak-anak tersampaikan melalui 

koleksi pakaian.   

 


