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BAB V. KESIMPULAN & SARAN 

 

V.1 Kesimpulan 

Dapat disimpulkan dalam perancangan bahwa Bamboo Studio by Parker 

merupakan sebuah perusahaan yang bergerak di bidang fesyen, yang berfokus pada 

pembuatan produk pakaian dengan memanfaatkan serat alam berupa serat bambu 

yang digunakan pada pembuatan bahan baku dasar dari setiap produk yang 

dimilikinya. Dengan memiliki produk yang unik serta mempunyai manfaat bagi 

kesehatan tubuh, Bamboo Studio by Parker merupakan perusahaan yang membuat 

inovasi di setiap produk yang dibuatnya, pada dasarnya penggunaan serat bambu 

pada produk pakaian di Indonesia masih cukup jarang ditemukan, maka hal itu 

dapat menjadi suatu identitas dari Bamboo Studio by Parker untuk lebih dikenal 

secara luas serta diketahui keberadaannya melalui keunikan produk – produk yang 

dimilikinya, meskipun begitu nyatanya masih banyak masyarakat yang kurang 

mengetahui keberadaan Bamboo Studio by Parker. Faktor tersebut disebabkan 

masih kurangnya informasi mengenai Bamboo Studio by Parker, maka dari itu 

perlu dilakukan suatu cara untuk membuat Bamboo Studio by Parker lebih bisa 

diketahui melalui media yang mudah dijangkau oleh khalayak sasaran, yaitu dengan 

cara melakukan pembuatan informasi yang dibuat dengan peningkatan pengemasan 

untuk media informasi yang digunakan untuk proses pendekatan terhadap khalayak 

sasaran. Faktor tersebut meliputi penyusunan informasi serta perancangan tata letak 

tampilan untuk media dengan dilakukannya perancangan media informasi 

mengenai Bamboo Studio by Parker melalui media informasi online berupa 

website. Dengan sajian tampilan dari media informasi yang dikemas menarik serta 

tersusun dengan rapi dari website, maka diharapkan dapat mengetahui Bamboo 

Studio by Parker serta dapat meningkatkan pengetahuan dan minat pembelian 

terhadap produk serat bambu, dengan adanya website ini juga agar masyarakat 

sadar betapa bermanfaatnya serat bambu jika dibuat menjadi produk pakaian.  

 

V.2 Saran 

Perancangan ini sedikit banyak kemungkinan memiliki kekurangan dari informasi 

yang disampaikan, belum semuanya dapat tersampaikan dengan baik namun 
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diharapkan dengan dibuatnya perancangan ini dapat membuat khalayak mengetahui 

Bamboo Studio by Parker dari informasi yang disampaikan. Mengenai perancang 

berikutnya diharapkan untuk lebih bisa menyampaikan informasi yang sekiranya 

kurang dari perancangan ini dengan menambahkan data lebih banyak, sehingga 

informasi yang disampaikan akan lebih baik dan jelas. Selain itu semoga dengan 

adanya perancangan ini dapat membantu kepada perancang berikutnya sebagai 

acuan untuk referensi terkait perancangan yang sekiranya sama atau berkaitan 

dengan objek perancangan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


