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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

 Kesimpulan pada peneitian ini adalah proses inovasi dress painting adalah 

sebagai berikut : 

1. Tahap Pemunculan Ide 

Pada tahap awal dilakukan proses pemunculan ide yang melalui 

beberapa proses tahapan yaitu : 

Tahap pemunculan ide adalah ditunjuknya pemilik bisnis untuk 

mendapatkan ide dalam mengembangkan inovasi produk. Pemilik 

bisnis yaitu Dea Carissa memikirkan apa yang harus dilakukan demi 

memenuhi permintaan konsumennya, dengan mendapat sebuah 

inspirasi dari seorang teman yang memiliki keterampilan melukis. Hal 

ini kemudian menjadi sebuah inspirasi ide dengan mengkombinasikan 

keterampilan melukis dan keterampilan menjahit. Maka terciptalah 

sebuah ide tehnik pewarnaan kain baru yaitu tehnik fabric painting.  
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Setelah mendapat inspirasi ide fabric painting, peneliti mencoba 

mengukur keorisinilan ide tersebut melalui pembagian kuesioner pada 

tiga orang pengelola modiste yang ada di kota Semarang terkait 

keberadaan produk dress fabric painting yang ada di pasaran. Dan 

hasilnya menunjukkan bahwa seluruh responden (100%) belum 

mengetahui tehnik fabric painting dan menyatakan belum mengetahui 

keberadaan dress painting di pasaran. Ketiga orang pengelola modiste 

(100%) juga menyatakan bahwa tidak menjual produk dress painting 

serta menyetujui apabila inovasi dress painting dapat terwujud.  

a. Tahap Pemunculan Ide Inovasi 

Kemudian untuk mendukung proses pemunculan ide 

dilakukan penyebaran kuesioner kepada 15 responden. Hasilnya 

menunjukkan bahwa teknik fabric painting belum banyak 

digunakan (4%) ; keberadaan produk fabric painting belum banyak 

dipasaran (13,33%); serta responden mendukung adanya inovasi 

produk fabric painting (93,33%). Dan jenis produk dress terpilih 

untuk dilakukan inovasi fabric painting (40%); serta produk dress 

painting belum ada di pasaran (0%).  

 

 

b. Tahap Pemunculan Ide Desain Produk Inovasi 
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Dalam rangka mengeskplorasi ide desain dress painting 

dilakukan penyebaran kuesioner pada 15 responden yang sama. 

Hasilnya diperoleh tiga ide desain produk inovasi dress painting 

berdasarkan penggolonggan tingkat persentase tertinggi pertama, 

kedua, dan ketiga yaitu sebagai berikut :  

1) Model 1 : jenis rok span (19,64%), off – shoulder (23,07%), 

menggunakan lengan (52,63%) berukuran pendek (52,94%), 

warna hitam (17,34%), dan dihiasi motif painting flora – bunga 

(36,11%). 

2) Model 2 : jenis rok lurus (17,86%), halter neck (17,3%), 

menggunakan lengan (52,63%) berukuran ½ lengan (35,3%), 

warna biru tua (14,67%), dan dihiasi motif painting flora – daun 

(27,78%). 

3) Model 3 : jenis rok circle (16,07%), bateau neck (11,54%), tanpa 

lengan (47,37%), warna pink muda (13,33%), dan dihiasi motif 

painting fauna (19,44%). 

2. Tahap Penyaringan Ide 

  Pada tahap ini dilakukan penyaringan ide dari hasil tahap pemunculan 

ide. Dapat disimpulkan ide desain inovasi dress painting  yang terpilih yaitu 

model 1 (58,82%) dan ide warna yang terpilih yaitu model 3 (52,38%). 

Yang berarti ide inovasi dress painting berjenis rok span, potongan leher off 



 

86 
 

– shoulder, berlengan pendek, berwarna pink muda dan bermotif flora – 

bunga. 

3. Tahap Analisa Bisnis 

Berikut dampak finansial dari produk inovasi dress painting : 

Harga Pokok Produk inovasi dress painting  = Rp   687.042,- 

Harga Jual Produk inovasi dress painting   = Rp 1.030.563,- 

BEP dari produk inovasi dress painting   = 3 unit  

Marginal keuntungan produk inovasi dress painting  = 50% 

4. Tahap Pengembangan 

Berikut merupakan hasil tahap pengembangan produk inovasi dress 

painting yang mengacu pada Gambar 4.23 dan proses ini dilakukan dengan 

bantuan pelaku bisnis dan pihak illustrator. 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Tahap Pengujian 
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Tahap pengujian merupakan penilaian menyeluruh produk inovasi 

dress paining yang meliputi kain produk, motif produk, dan juga model 

produk. Hasilnya adalah produk prototype dress painting telah diterima 

dengan baik dan disetujui oleh mayoritas responden (tabel 4.28). 

6. Tahap Komersialisasi 

Rencana komersialisasi yang digunakan yaitu harga jual sebesar Rp 

1.030.563,-/unit (33,33%);  selain itu jenis kemasan yang terpilih yaitu box 

(34,8%); dan media internet yang digunakan sebagai sarana pemasaran 

produk inovasi dress painting yaitu Instagram (46,6%). 

 

5.2 Saran 

  Saran yang bisa diberikan adalah sebagai berikut : 

Pelaku Binis 

Bagi pelaku bisnis, inovasi dress painting dapat dikembangkan dan 

teknik fabric painting dapat diimplementasikan pada jenis produk selain dress 

misalnya saja seperti celana / aksesoris wanita lain karena keberadaan produk 

fabric painting masih sedikit di pasaran serta produk ini merupakan produk 

yang unik. Selain itu, bagi pelaku usaha disarankan untuk melakukan 

pembulatan harga jual sehingga dapat memudahkan satuan pembayaran 
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transaksi penjualan. Selain itu, pelaku bisnis harus berusaha menetapkan srategi 

positioning yang tepat bagi calon konsumen. Sehingga, produk dapat 

dikomunikasikan serta dapat diterima oleh pasar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


