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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan mengenai Proses Inovasi 

Poduk Sleeping Bag Multifungsi, pada hasil analisis dan pembahasan dapat 

ditarik kesimpulan sebagai berikut : 

1. Tahap idea generation 

Dalam tahap idea generation ini ide-ide mengenai sleeping bag 

multifungsi digali melalui proses brainstorming. Berdasarkan hasil proses 

brainstorming yang dilakukan dua ide bahan yang lanjut ke tahap 

opportunity recognition yaitu bahan parasut kombinasi polar dan bahan 

parasut kombinasi dakron. Sedangkan ide desain yang lanjut ketahap 

berikutnya yaitu desain B dan desain C  

 

2. Tahap opportunity recognition 

Tahap ini merupakan tahap untuk melihat peluang eksternal 

maupun peluang internal hingga nantinya didapatkan kriteria kriteria 

untuk menyaring ide yang muncul. Faktor yang dipertimbangkan peluang 

internal untuk mempertimbangkan bahan baku dan kemampuan teknik 

sedangkan dalam peluang eksternal yaitu peluang pasar. Kriteria internal 

yang didapat yaitu bahan sleeping bag (parasut, polar maupun dakron) 

mudah didapatkan dan secara teknis keduanya dapat diolah namun 
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kombinasi bahan parasut dan dakron membutuhkan proses yang lebih 

rumit dan memakan waktu lebih lama. Selain itu bahan dan aksesoris 

tambahan yang dibutuhkan untuk Desain B maupun Desain C juga mudah 

didapatkan dan harganya terjangkau, serta kedua desain secara teknis 

dapat dibuat.  

 

3. Tahap Idea Evaluation 

Tahap ini melakukan evaluasi terhadap ide-ide yang telah terpilih 

dengan cara mencocokkan ide dengan kriteria yang telah ditentukan 

sebelumnya. Ide yang selaras dengan kriteria yaitu bahan parasut 

kombinasi polar dan desain nya adalah desain B. 

 

4. Tahap Development 

Tahap development merupakan tahap melakukan pengembangan 

produk dari satu ide yang terpilih dengan langkah membuat desain awal, 

melakukan pembuatan prototype, melakukan uji prototype kemudian 

melakukan redesain untuk memperbaiki prototype yang sudah ada. 

Berikut adalah hasil prototype yang sudah jadi 

Pada tahap ini juga dilakukan perhitungan HPP 

sehingga diketahui biaya yang dibutuhkan untuk membuat produk 

sleeping bag multifungsi sebesar Rp 143.000/produk. 
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5. Tahap Commercialization 

Tahap ini merupakan tahap terakhir dimana mulai merencanakan 

untuk mengkomersialisasikan satu ide yang telah dikembangkan. Produk 

inovasi sleeping bag multifungsi ini rencanya akan dikomersialisasikan 

melalui toko online (tokopedia, shopee, bukalapak), beberapa lokal 

adventure store (Badranaya dan Kalibre) serta sosial media (instagram 

dan facebook).  

5.2 Saran 

Saran yang dapat diberikan pada penelitian ini antara lain sebagai berikut : 

1. Produk inovasi sleeping bag multifungsi ini harus terus diperbaiki dan 

dikembangkan, contohnya dengan menjadikan hoodie yang ada dapat 

dilepas pasang, sehingga dapat digunakan selain ketika menjadi sleeping 

bag juga ketika menjadi cover backpack. 

2. Kemudian zipper dibagian punggung dapat diubah desainnya, dari yang 

awalnya berbentuk vertikal diubah menjadi bentuk kotak, sehingga menjadi 

lebih fleksibel untuk tas dengan ukuran yang lebih besar. 

3. Selain itu, nantinya zipper yang mengelilingi sleeping bag multifungsi ini 

akan dibuat menjadi zipper A dan B, sehingga bila ada dua sleeping bag 

bisa digabung menjadi satu membentuk alas yang lebih lebar. 
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5.3 Keterbatasan Penelitian 

Penelitian ini telah dilaksanakan sesuai dengan prosedur ilmiah, namun 

demikian masih memiliki keterbatasan yaitu masih terbatasnya jumlah partisipan 

dalam proses brainstorming yang hanya mengambil satu partisipan dari  

komunitas Backpacker Indonesia Regional Semarang dan satu produsen sleeping 

bag karena keterbatasan peneliti untuk menjangkau produsen sleeping bag yang 

lain, sehingga ide-ide yang muncul masih sangat terbatas. Akan lebih baik jika 

partisipan pada proses brainstorming ditambah sehingga akan semakin luas dan 

banyak ide inovasi yang muncul. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




