
 

BAB V 

SIMPULAN dan SARAN 

 

5.1  Simpulan 

Bandung yang disebut sebagai kota belanja serta kota yang kreatif ini, mampu untuk 

menarik perhatian wisatawan asing dan domestik untuk berkunjung dan mengunjungi kota 

Bandung. Suasana alam yang nyaman serta sejuk mampu membuat para wisatawan betah 

berlama-lama tinggal di Bandung, dan memberikan kesan yang mendalam bagi pengunjungnya.  

Bandung pun terkenal dengan kota sejarah, ketika Bandung menjadi tuan rumah atas 

konferensi Asia Afrika yang diselenggarakan di Gedung Merdeka. Dan sampai saat ini gedung 

tersebut dijadikan museum dan perpustakaan umum. Bahkan gedung sate pun menjadi ciri khas 

dari kota Bandung, yang sampai sekarang masyarakat lebih mengenal Gedung Sate daripada 

Gedung Merdeka sebagai tempat yang bersejarah. 

Dari bab sebelumnya yang telah dipaparkan, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa 

wisatawan yang berkunjung ke Okitawa, menyukai produk T-shirt dengan desain “Bandung”. 

Seperti wisatawan asing dari Jepang, yang terbuka, terus terang, dan bebas, begitu pula dengan 

Malaysia, Siangapura, Prancis, India, Belanda, Amerika, Kanada, dan Australia, mereka 

menyukai produk Okitawa, karena melihat dari nama logo brand Okitawa dengan tiga sudut kota 

Bandung yang terkenal. 

Bandung juga tidak hanya menyimpan kenangan sebagai kota yang indah, menarik serta 

kota yang bersejarah saja, tetapi sebagai kota industri. Industri tekstilpun membuat Bandung 

sangat dikenal oleh kota-kota di luar Bandung. Banyak sekali perusahaan sendiri yang mencoba 
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berkreasi melalui fashion. Salah satunya adalah sebuah perusahaan yang memproduksi sebuah T-

shirt yang menampilkan desain dengan tiga lokasi yang terkenal di Bandung seperti Gedung 

Sate, Gedung Merdeka, dan jembatan Pasupati. 

Walaupun banyak outlet serupa yang menawarkan produk sama berupa T-shirt, namun 

Okitawa mencoba memproduksi T-shirt yang bisa menarik perhatian pengunjung. Melalui desain 

gambar yang tidak biasa, seperti gambar dasarnya menggunakan desain gambar Gedung Sate, 

Gedung Medeka, serta jembatan Pasupati dipadukan dengan otomotif serta mobil kuno dan 

modern, dan yang menjadi pusat perhatiannya, ada pada desain gambar yang bertuliskan 

“Bandung”. Sedangkan nilai kualitas dari bahan yang dipakai adalah katun kombed yang 

menyerap keringat dan nyaman dipakai.  

Hal ini menjadi sebuah faktor dalam produksi T-shirt. Apabila bahan serta kualitas 

produksi itu kurang bagus, dapat mengurangi minat pengunjung. Jadi, harus lebih diperhatikan 

apabila hendak memperkenalkan sebuah produk yang akin ditawarkan kepada masyarakat harus 

memperhatikan kualitas produksinya yang nomor satu, kemudian dalam hal logo brand. Sebuah 

logo perusahaan yang menjadikan apakah produk tersebut layak atau tidak, tergantung dari 

kualitas produksinya. Apabila kualitas produksinya bagus dan mampu menarik perhatian 

pengunjung, serta tidak ada keluhan dari pihak konsumen, maka secara otomatis mengangkat 

citra serta nama baik logo brand tersebut. Bahkan kualitas serta promosi yang maksimal dapat 

membuat nama logo brand tersebut terkenal diseluruh masyarakat. 

 

5.2  Saran 

Sebagai masukan yang ingin disampaikan penulis untuk pembaca dan instansi yang 

terkait, penulis berharap: 



1.  Kepada produk Okitawa untuk dapat menyiapkan ukuran yang lebih besar, karena 

banyak konsumen yang mempunyai badan besar, dan tidak sesuai dengan ukuran 

badan warga asing maupun domestik. 

2.  Para pegawai yang belum lancar berbahasa asing diharapkan untuk  mengikuti  

kursus bahasa asing. Ini dapat membantu kelancaran pada saat memperkenalkan 

produksi kepada wisatawan asing, agar tidak terjadi kesalah pahaman. 

3. Untuk pembaca tugas akhir ini, agar lebih memilih produk dari dalam negeri 

daripada produk dari wisatawn domestik. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


