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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan  

Kesimpulan berdasarkan  konsep perancangan koleksi busana pria yang berjenis 

haute couture ini yang berjudul Michanismó Antikythera merupakan desain yang 

terinspirasi dari jam astronomi Antikythera yang ditemukan di sebuah pulau di bagian 

selatan Yunani yang tepatnya di Pulau Antikythera. Jam Antikythera Mechanism ini 

tersebut membuktikan bahwa astronomi dan matematika orang Yunani kuno, yang 

sebagian besar didasarkan pada ajaran turun-temurun orang Babilon, jauh lebih maju 

daripada yang mungkin kita sangka. Mekanisme Antikythera kuno tidak hanya 

mematahkan asumsi kita tentang alih teknologi selama berabad-abad peranti itu 

memberi kita informasi baru tentang sejarah itu sendiri.  

 
Untuk menciptakan koleksi yang bertemakan jam astronomi tersebut desain yang 

dibuat disesuaikan dengan bentuk-bentuk stuktur Antikythera Mechanism dan 

beberapa motif yang menghasilkan efek timbul atau 3D. Sedangkan detail untuk 

desain busana memakai teknik sablon atau screen printing, kemudian lasser cut, dan 

layering fabric. Berdasarkan tema yang diambil untuk koleksi Haute Couture  

“Michanismó Antikythera” yaitu Vigilant dengan subtema Solid.  Nuansa warna 

coklat tanah dan coklat lempung juga gold. Warna-warni cemerlang batuan dengan 

turunan warnanya. Nuansa warna-warna seperti kayu dan mesin 

 
Koleksi haute couture  “Michanismó Antikythera” merupakan rancangan busana 

yang diperuntukan bagi kaum pria dengan usia antara 27-40 tahun yang memiliki 

status ekonomi atau kelas sosial ekonomi dengan tingkat menengah keatas. Busana ini 

dapat dikenakan untuk penyanyi, presenter acara hiburan seperti acara musik, dan 

talkshow dll, sebagai juri di acara musik, menghadiri fashion show dengan profesi 

yang berkaitan dibidang seni dan juga menghadiri acara-acara awards sebagai aktor, 

influencer dan public figure.  
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5.2 Saran  

Adapun yang menjadi saran dalam tugas akhir ini adalah, sebaiknya mahasiswa yang 

akan membuat tugas akhir memiliki keinginan untuk melestarikan sejarah-sejarah 

terdahulu dan menjadikannya hal tersebut sebagai referensi dalam perancangan tugas 

akhir, hal ini harus dilakukan karena demi melestarikan sejarah-sejarah pada masa 

lampau agar tidak terlupakan dan ditinggalkan oleh generasi saat ini. Oleh sebab itu, 

kedepannya ilmu pengetahuan mengenai benda-benda bersejarah tidak akan punah 

dan bisa dikembangkan lagi untuk generasi-genarsi berikutnya sebagai ilmu 

pengetahuan.  

Setelah melaksanakan proses pembuatan koleksi haute couture “Michanismó 

Antikythera”, dapat disimpulkan: 

1. Pemilihan bahan dan pengiriman bahan yang sangat sulit harus sangat 

diperhitungkan agar waktu yang digunakan dalam proses perancangan lebih 

efektif dan efisien. 

2. Mengatur dengan seksama estimasi waktu perancangan, pemilihan bahan dan 

pengerjaan koleksi  

3. Memperhatikan dengan teliti jahitan pada busana pria akan kebersihan dan 

kerapihan detail busana tersebut agar busana yang dihasilkan menjadi 

sempurna tanpa adanya suatu kekurangan. 

 

 

 


