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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang ada dibagian 

sebelumnya, maka ditarik kesimpulan bahwa proses inovasi tas bayi dengan 

model alas waterproof menyatu dibagian tas adalah sebagai berikut: 

1. Tahap idea generation 

Tahap menggali ide-ide mengenai desain, bahan tas, dan bahan alas. Dari 

banyak ide yang muncul, masing-masing diambil dua ide yang memiliki 

peringkat tertinggi dan ide yang diambil adalah desain A                      , 

desain C                , bahan tas polyester dengan busa, bahan tas katun 

jepang dengan busa, bahan alas dari parasut dengan busa dan bahan alas 

dari perlak dengan busa. 

2. Tahap opportunity recognition 

Tahap mengenali peluang dimana faktor eksternal yang dipertimbangkan 

adalah peluang pasar dan faktor internal yang dipertimbangkan adalah 

bahan baku dan kemampuan teknik masing-masing ide. Kemudian dari 

pertimbangan-pertimbangan tersebut didapat kriteria-kriteria untuk 

menyaring ide. Kriteria eksternalnya yaitu desain yang paling diminati 

adalah desain A, bahan tas yang paling diminati adalah katun jepang 

dengan busa tas, bahan alas yang paling diminati adalah parasut dengan 
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busa. Kemudian kriteria internalnya yaitu:  bahan yang dibutuhkan desain 

A                     dan desain B                    tersedia dan harganya terjangkau. 

Secara teknis, desain A maupun desain B dapat dibuat.  Semua bahan tas 

(katun jepang dengan busa, polyester dengan busa) tersedia dan harganya 

terjangkau. Secara teknis yang dapat diolah adalah bahan katun jepang 

dengan busa tas. Semua bahan alas (parasut dengan busa, perlak dengan 

busa) tersedia dan yang harganya terjangkau adalah parasut dengan busa. 

Secara teknis yang dapat diolah adalah bahan alas dari parasut dengan 

busa.  

3. Tahap idea evaluation 

Tahap mengevaluasi ide-ide. Ide-ide diselaraskan dengan kriteria-kriteria 

yang diperoleh dari tahap sebelumnya dan ide yang selaras dengan 

kriteria adalah desain A                  , bahan tas dari katun jepang dengan 

busa, bahan alas dari parasut dengan busa. 

4. Tahap development 

Tahap mengembangkan ide menjadi produk jadi dimana dilakukan 

dengan membuat desain awal, membuat prototype, melakukan uji 

prototype product, dan melakukan perbaikan terhadap prototype. 

Kemudian hasil akhir prototypenya adalah               . Pada tahap ini juga 

dilakukan perhitunggan HPP untuk mengetahui biaya yang dikeluarkan 

dalam membuat tas bayi. 
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5. Tahap commercialization 

Pada tahap ini terdapat rencana untuk mengkomersialisasikan produk 

inovasi. Produk inovasi tas bayi ini rencananya akan dikomersialisasikan 

di di instagram, absolut bazaar, wanderlust bazaar, dan di mall. 

 

5.2 Saran 

Saran yang dapat diberikan antara lain sebagai berikut: 

1. Harus selalu dilakukan inovasi pada produk tas ini, misalnya membuat 

kedua sisi alas menjadi lebih berfungsi yakni satu sisi sebagai alas untuk 

menggati popok bayi (bahan alas kedap air) dan satu sisi digunakan 

sebagai alas tidur bayi (bahan alas tidak kedap air). 

2. Kedepannya, dibagian dalam tas diberi sekat-sekat untuk tempat baju 

bayi, dalaman bayi, popok bayi, dan lain-lain.  

 

 

 

 

 

 

 


