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 BAB V 

SIMPULAN, IMPLIKASI DAN REKOMENDASI 

 

A. Simpulan 

1. Simpulan Bandung Sebagai Kota Wisata Mode Pakaian 

 Penulis menarik simpulan Bandung merupakan Kota yang mempunyai 

potensi yang besar sebagai kota wisata mode pakaian batik karena, adanya 

perusahaan batik, pengrajin batik, masyarakat yang membeli batik di Bandung 

sehingga karya seni mode pakaian batik yang diproduksi memiliki keunggulan 

kreatif, inovatif, unik. 

2. Simpulan Tentang Profil Perusahaan Batik Kontemporer 

 Perusahaan batik kontemporer studi kasus Batik Komar mempunyai profil 

perusahaan yang bagus, memiliki kegigihan, inovatif, kreatif karena perusahaan ini 

dapat bertahan sampai saat penulisan tesis ini yaitu 23 tahun (dari 1998 s.d. sekarang 

2021). Karya seni batik kontemporer yang dihasilkannya pun inovatif dan banyak 

diminati oleh masyarakat Bandung, luar kota, dan sampai ke luar negeri. 

3. Simpulan Tentang Faktor Pendukung Perusahaan Batik Kontemporer Bisa 

Berkembang Di Kota Bandung 

 Batik Komar terus berkarya menghasilkan batik dengan motif-motif yang 

kontemporer yang baru, modern, diantaranya terinspirasi alam flora, fauna, bentuk 

geometri dan pemilihan warna, bahan yang sesuai dengan kebutuhan konsumennya. 

 Ide desain kontemporer melalui bentuk visual desain motif baru, maupun 

mengembangkan dari motif batik tradisional yang telah dimodifikasi menjadi bentuk 

desain batik kontemporer. Perusahaan Batik Komar dalam mengembangkan batik 

kontemporernya mengembangkan batik dengan bentuk visual motif batik, warna 

yang menarik untuk masyarakat Bandung. Sehingga banyak diminati masyarakat 

Bandung dan luar kota.   
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4. Simpulan Temuan prinsip-prinsip umum tentang perkembangan batik 

kontemporer di Kota Bandung  

  Hasil analisa penulis pada penelitian perkembangan batik kontemporer di 

Kota Bandung, khususnya perusahaan Batik Komar ini, diperlukan adanya 

penyesuaian dengan tuntutan konsumen (adaptif), melalui desain batik kontemporer 

yang beranekaragam motifnya, sesuai dengan konsumen yang dinamis dari berbagai 

kalangan usia. Kreatif (bersandar pada inovasi) desain motif batik kontemporer yang 

diproduksinya memiliki inovasi desain yang baru. Mempunyai identitas lingkungan 

alam Kota Bandung. Bernilai benda andalan untuk perekonomian wisata daerah. 

Mengembangkan Seni budaya Kota Bandung dalam hal keterampilan seni membatik. 

 Batik Komar memiliki kelebihan yang harus dipertahankan dan 

dikembangkan untuk kemajuan batik kontemporer Batik Komar. Adapun untuk 

kekurangan Batik Komar diharapkan dapat diperbaiki sehingga Batik Komar dapat 

lebih optimal dalam menghasilkan karya batiknya.  

 

B. Implikasi 

Batik Komar memberikan dampak pada bidang ilmu pengetahuan Seni Rupa, 

karena melalui mempelajari Batik Komar masyarakat Kota Bandung ikut serta untuk 

melestarikan warisan budaya Indonesia. 

Batik Komar dalam perkembangan motif batik kontemporer memberikan 

pengaruh kepada masyarakat khususnya Kota Bandung dan pada umumnya 

masyarakat di Indonesia. 

Sikap masyarakat Kota Bandung sebaiknya menghargai hasil karya seni ini 

diantaranya dengan menggunakan hasil desain batik pada acara formal, menghadiri 

pameran batik, mengikuti pelatihan batik yang akan menambah ilmu pengetahuan 

dan wawasan.   
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C. Rekomendasi 

1.   Saran Ke Dinas Wisata Kota Bandung Tentang Pengembangan Batik 

Kontemporer 

Dinas Wisata Kota Bandung dapat lebih mendukung perusahaan pengembangan 

batik kontemporer ini, melalui program-programnya untuk tujuan mempromosikan 

batik kontemporer ke masyarakat luas Kota Bandung, dan seluruh wilayah Indonesia 

maupun ke luar negeri. 

2.  Saran Ke Dinas Pendidikan Kota Bandung Tentang Pengembangan Batik 

Kontemporer 

Batik kontemporer ini dapat terus diperkenalkan oleh Dinas Pendidikan Kota 

Bandung kepada masyarakat luas melalui pengenalan batik kontemporer di 

lingkungan sekolah, universitas dan pameran pendidikan lainnya. 

3. Saran Ke Komunitas Pengembang Batik Kontemporer Di Kota Bandung 

 Komunitas batik kontemporer diharapkan terus ada dan saling mendukung, untuk 

berkembang memajukan Batik Kontemporer melalui acara-acara pameran yang 

diadakan. Sehingga pengusaha, pengrajin, kolektor, konsumen batik bisa saling 

mendukung pelestarian batik kontemporer. 

4. Saran Untuk Peneliti Batik Di Kota Bandung 

 Peneliti batik disarankan agar terus melakukan penelitian mengenai Batik 

Kontemporer, agar memperluas wawasan pengetahuan masyarakat mengenai Batik 

Kontemporer Kota Bandung ini. 

 

 

 

 


