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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Simpulan 

Mata kuliah Proyek Akhir merupakan mata kuliah terakhir yang diambil oleh 

mahasiswa D-III Seni Rupa dan Desain. Hal-hal yang didapatkan proses pengerjaan 

mata kuliah Proyek Akhir sungguh berharga dan bermanfaat. Pada proses 

pengerjaaan mahasiswa dibimbing oleh dosen pembimbing dan diberi masukan 

laginoleh dosen penguji. 

 Selama semester akhir Proyek Akhir dilakukan secara individu oleh mahasiswa 

tanpa adaya jam kuliah wajib selain jam kuliah umum. Mahasiswa dituntut untuk 

dapat mengatur waktu sendiri dalam mengerjakan Tugas Akhir ini. Dasar-dasar 

selama kuliah dari semester I-5 sangat membantu dalam membuat Tugas Akhir 

koleksi dengan judul “TA! ABO” ini. 

Koleksi busana “TA! ABO” ini dibuat sudah menyesuaikan dengan tren yang 

ada dan memiliki konsep awal yang kuat yaitu dengan mengambil inspirasi dari 

Aboriginal Art milik suku Aborigin penduduk asli benua Australia. Tren yang 

diambil dalam koleksi inipun berasal dari Trend Forecasting terbaru yang ada di 

Indonesia yaitu Trend Forecasting 2016/2017 : “Resistance”. Siluet yang dihasilkan 

mengikuti tren tersebut dan warna yang diambil juga merupakan warna autumn yang 

sesuai dengan tema Timurid dari tema Besar Refugium pada buku Trend 

Forecasting. Reka bahan yang digunakan yaitu digital printing dan stitching 

berbentuk zigzag. Koleksi ini terdiri dari 4 look dengan masing masing terdapat 3 

pieces pakaian setiap look-nya. 

 

5.2 Saran 

Berdasarkan hasil dari koleksi “TA! ABO” ini, ada beberapa hal yang dapat 

diambil sebagai saran yang mungkin dapat membangun untuk tujuan yang baik 

kepada universitas, dan pembaca, yaitu: 

1. Kepada Universitas: untuk pengajar atau dosen baik pembimbing ataupun 

penguji di Universitas lebih baik jika mahasiswa mendapatkan jadwal 
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bimbingan yang tepat dari para dosen agar membantu mahasiswa dalam 

mengatur waktu pembuatan koleksinya. Selain pembuatan jadwal yang 

tepat, waktu yang sama rata tiap bimbingan juga membantu proses 

pengerjaan suatu koleksi. 

2. Kepada Pembaca: Ketika ingin mengambil sebuah keputusan untuk 

membuat suatu koleksi busana untuk Tugas Akhir diharuskan untuk tahu 

mengenai konsep dasar dan tren yang sedang berkembang di tahun yang 

akan datang, agar koleksi busana dapat laku dipasaran, dan menjadi contoh 

tren di tahun yang akan datang. 

  


