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BAB VI 

PENUTUP 

 

Dari berbagai pembahasaan mengenai laporan Tugas Akhir ini, penyusun 

dapat mengambil kesimpulan dan saran mengenai Produk TV Cabinet ini. Adapun 

kesimpulan dan saran tersebut antara lain: 

A. Kesimpulan 

1. Desain merupakan proses berfikir kreatif, dengan berbagai gagasan 

baru dan hadir sebagai pemecah masalah. Agar desain yang kita 

hasilkan menarik mata ada beberapa unsur yang harus dipelajari yaitu 

unsur dalam desain grafis. Semua unsur tersebut tidak harus 

dimasukkan sekaligus dalam sebuah karya desain karena ada sebagian 

desain yang menuntut salah satu dari unsur tersebut harus diprioritaskan 

jadi ada penekanan-penekanan dalam setiap unsur. 

2. Desainer mengawali proses mendesain dengan menorehkan sketsa di 

atas kertas, yang menghasilkan sebuah bentuk. Bentuk yang di hasilkan 

kemudian dikembangkan sesuai dengan fungsi dan kebutuhan, hingga 

menjadi produk yang bermanfaat bagi manusia. 

3. Dalam menentukan bentuk yang kreatif dan inovatif. Sebaiknya 

dilakukan dengan mengacu bentuk-bentuk dasar yang ada di lingkungan 

sehingga hasil produk menjadi familiar dihadapan konsumen. 

4. Standarisasi produk berkaitan erat dengan faktor ergonomi atau 

kenyamanan, dengan berpedoman pada standarisasi ukuran suatu 
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produk maka produk yang di hasilkan akan nyaman dan fungsional 

bahkan memiliki fungsi lebih. 

5. Dalam merancang sebuah perabot sebaiknya mampu memanfaatkan 

ruangan secara maksimal sehingga barang atau benda yang akan kita 

masukkan ke ruangan sesuai dengan keinginan yang dicapai, hal ini 

akan menghemat bahan serta memberi fungsi yang tepat. 

 

B. Saran  

1. Desainer harus membuat perabot yang mampu memberikan fungsi 

secara optimal untuk menunjang aktifitas, dan memberikan kemudahan 

serta sesuatu yang menarik 

2. Desainer sebaiknya menghindari suatu hal yang akan menghambat 

kreatifitasnya seperti bahan yang sulit didapat, konstruksi yang rumit 

serta fungsi yang tidak tepat ataupun tidak percaya diri untuk 

mempertahankan hasil dessain yang telah dibuat sekalipun desain 

tersebut terkesan menarik 

3. Kualitas, kerapian dan ketelitian merupakan penunjang dalam 

menghasilkan produk, sudah selayaknya harus dipertahankan, bila perlu 

ditingkatkan  


