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BAB V 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

  Dari keseluruhan proses perancangan tugas akhir berupa koleksi busana 

berjudul “Metamorphic Cityscape”, kesimpulan yang didapat adalah Keseluruhan 

proses pembuatan koleksi busana ini memberikan hasil yang cukup maksimal konsep 

yang dimaksudkan dan tujuan yang ingin disampaikan dapat diwujudkan pada 

koleksi busana ini. Nuansa keadaan lanskap kota Bandung yang berkembang dengan 

ilustrasi doodling terlihat jelas dan unik. Warna-warna gedung yang full color 

memberika kesan fun dan gambaran metamorfosa keadaan landscape gedung didapat 

dari busana pertama sampai ke empat. 

 Dapat disimpulkan bahawa sesuatu yang sederhana dapat dikemas dengan 

lebih kreatif, menarik dan unik. Keadaan lanskap kota Bandung yang 

bermetamorfosa semakin padat dapat dituangkan melalui media ilustrasi doodling. 

Warna-warna cerah yang digunakan memberikan nuansa fun dan urban. Gambar 

lanskap gedung yang bermetamorfosa di kota Bandung dapat dikombinasikan 

dengan jenis reka bahan printing dan tucking, secara keseluruhan benang merah yang 

didapat pada koleksi busana “Metamorphic Cityscape” dilihat dari siluet, warna, 

ilustrasi doodling dan reka bahan. 

 

5.2 Saran  

 Dalam pembuatan koleksi busana ini terdapat beberapa kendala dan kesulitan  

diantaranya  

1)  Peletakan komposisi ilustrasi doodling yang diterapkan di bagian-bagian 

tertentu pada busana. 

2)  Proses menjahit untuk reka bahan tucking yang menggunakan banyak warna 

benang. 

3)  Material kain berwarna broken white sulit terkena noda sehingga cepat kotor. 

4)  Konsep koleksi ini dapat dikembangkan dengan kreasi dan kreatifitas lain. 
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namun, kendala dan kesulitan yang terjadi dapat teratasi dengan baik. Setelah 

mengalami berbagai tahapan proses, desainer hendak menyampaikan beberapa saran, 

diantaranya,  

1) Hendaknya kita mengetahui estimasi waktu pembuatan suatu karya seni 

untuk tidak mengabaikan  segala resiko- resiko yang mungkin terjadi. 

2) Keraphinan dan kebersihan sangat diperlukan pada bahan berwarna broken 

white karena sangat rentan terhadap kotor 

3) Teknik tucking merupakan reka bahan yang memerlukan teknik 

craftsmanship yang tinggi sehingga saat penempelan kain keras harus sangat 

hati-hati. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


