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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Distro merupakan sebuah singkatan dari distribution 

store atau distribution outlet. Jenis toko ini menjual berbagai macam 

barang fesyen, seperti kaos, celana, sepatu, topi, maupun berbagai pernak-

pernik fesyen lainnya dengan merek indie (independent). Biasanya setiap 

produk tidak diproduksi secara massal agar setiap produknya terkesan 

eksklusif. 

Seiring perkembangannya, distro tidak hanya menjadi milik komunitas 

indie. Dewasa ini hanya pemain besar dengan modal yang besar yang 

dapat bertahan dan berkembang dari bisnis distro ini. Para produsen dari 

industri kecil menengah yang mempunyai modal terbatas banyak yang 

gulung tikar dan sedikit yang bisa bertahan dan menjadi besar. Padahal 

esensi dari produk distro sendiri merupakan semangat indie yang anti 

kemapanan. 

Website distroid.com berusaha memfasilitasi para produsen dan 

pemilik merek clothing untuk dapat memasarkan dan mengkomunikasikan 

produknya secara online dalam satu wadah portal website online. Dengan 

adanya website ini diharapkan para produsen dan pemilik clothing indie 

bisa bertahan bahkan berkembang di tengah himpitan produk dari mayor 

label. 

Dalam proes perancangannya mulai dari desain user experience hingga 

desain user interface banyak hal yang harus diperhatikan. Mulai dari 

tujuan dirancannya website, alur pengguna dalam mengakses website,  

domain, hosting, desain interface, dan scripting. Keseluruhan tahapan 

pembuatan website tersebut harus mendapat perhatian yang sama. 

Tahapan-tahapan tersebut juga harus memiliki acuan yang jelas sesuai 
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dengan tujuan dan target audience yang disasar. Perancangan website 

haruslah mempunyai penggambaran yang jelas mengenai sebuah hasil 

akhir dari website.  

Melalui perancangan desain antarmuka pengguna dan desain 

pengalaman pengguna yang baik, serta strategi aktivasi yang tepat,  

efektif, dan menarik sesuai dengan target audience, diharapkan website ini 

dapat dengan mudah dimengerti,  dikenal, dan diterima oleh masyarakat 

umum. Sehingga perancangan portal distro online tidak hanya berguna 

bagi pemilik merek clothing untuk dapat memasarkan dan 

mengkomunikasikan produknya secara online dalam satu wadah, namun 

juga berguna bagi masyarakat umum untuk dapat menjadi jendela serta 

sarana alternatif untuk membeli sebuah produk clothing. 

Beberapa kendala teknis banyak dihadapi oleh penulis, salah satunya 

adalah kendala saat scripting, karena harus mengandalkan orang lain 

dalam prosesnya. Pada saat proses desain, manajemen file dan layer pada 

lembar kerja photoshop yang baik sangat diperlukan agar memudahkan 

proses coding. 

 

B. Saran 

Perancangan website distroid.com ini tentu masih banyak kekurangan, 

dan masih jauh dari kata sempurna. Berbagai kekurangan ini tak luput dari 

begitu cepatnya perkembangan teknologi informasi dan perubahan pola 

hidup masyarakat modern. Apa yang masih tabu di masa sekarang belum 

tentu menjadi tabu di masa mendatang, begitu pula apa yang menjadi tren 

pada masa sekarang belum tentu masih bertahan di masa mendatang. 

Referensi yang ada sekarang belum tentu tepat saat diterapkan pada 

website pada masa yang akan datang. 

Penulis berharap perancangan desain website dapat dikembangkan 

lebih lagi, sehingga menghasilkan desain yang dapat lebih diterima di 

masyarakat umum. Dan perancangan portal distro online ini dapat benar-

benar menjadi media bagi pemilik merek chlothing untuk dapat 
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memasarkan produknya secara online, sehingga dapat meningkatkan order 

penjualan dari pelanggan yang sudah ada, dan menciptakan order 

penjualan baru dari pelanggan-pelanggan baru bagi pemilik merek distro.  

Penulis juga sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun 

sehingga terwujud perancangan yang lebih baik. 
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