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BAB V 

PENUTUP 

5.1.  Kesimpulan 

Koleksi perancangan busana Yuan Jia merupakan koleksi ready to wear deluxe 

yang cocok dikenakan untuk acara-acara besar, seperti acara pernikahan, event 

tertentu, dan acara-acara besar lainnya. Yuan Jia ditujukan untuk wanita berusia 

18-28 tahun dan tidak menutup kemungkinan jika ada yang memakainya di luar 

usia tersebut, semua tergantung selera konsumennya. Motif stripe yang 

dipadukan dengan motif floral menjadi suatu ciri khas koleksi Yuan Jia. Koleksi 

Yuan Jia menonjolkan bentuk modern dari cheongsam. Kesimpulannya, koleksi 

ready to wear deluxe Yuan Jia menonjolkan sisi flirty dari seorang wanita juga 

menonjolkan modernisasi dari cheongsam. 

 Dalam pengolahan perpaduan baru ditemukan kesimpulan :  

a. Untuk menghidari bordiran yang mengkerut setelah dijahit di baju, maka 

bordiran diber kain lapis sebelum dipotong. 

b. Bahan yang terlalu tebal tidak baik untuk proses printing karena nantinya 

akan pecah bila dijahit. 

 

5.2. Saran 

Merancang suatu koleksi mulai dari konsep hingga menjadi produk akhir yang 

dapat dikenakan oleh target market tidaklah mudah, yang ditemukan beberapa 

permasalahan dalam perancangan kali ini adalah menentukan masing-masing 

sketsa desain sehingga dapat terlihat sebagai satu kesatuan koleksi Yuan Jia.  

Perancang memilih variasi warna yang sama pada 4 look busana yang dibuat 

namun dengan variasi bentuk yang berbeda sehingga tidak menimbulkan 

kejenuhan. Kesulitan lainnya yang terjadi adalah teknik menjahit yang cukup 
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rumit pada bagian penyambungan dua material yang berbeda, dalam koleksi ini 

adalah bahan organdy dan bahan satin. 

Perancang menyarankan apabila hendak menciptakan suatu koleksi, sebaiknya 

perancang memikirkan dahulu secara matang dalam pencarian ide, pemilihan 

sketsa yang harus menjadi suatu kesatuan konsep, pemilihan material yang 

sangat detail karena bisa saja bahan yang akan dipakai tidak bisa dipakai 

nantinya dan hanya menghamburkan uang, dan setelah semua selesai ditelaah, 

pikirkan kembali dan lihat balik-baik dari koleksi yang sudah diyakini akan 

diproses, apakah akan menjadi selera masyarakat, dan apakah semua koleksi 

yang akan dibuat itu cocok menjadi suatu rangkaian. 

Melalui perwujudan koleksi ready to wear deluxe Yuan Jia diharapkan dapat 

memberikan wacana dalam dunia fashion, agar dapat memberikan varian yang 

lebih kreatif terutama bagi pilihan busana pesta.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


