BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
Dengan mengangkat perhiasan tradisioanal Timor sebagai motif dalam busana pesta
yang menggunakan teknik batik dengan media kain katung primissima, dan teknik adibusana
sehingga karya Tugas Akhir ini dapat terselesaikan. Karya busana yang akan membuat kaum
wanita terkesan lebih eksotis dan memiliki daya tarik dan dengan batik motif Timor Leste
yang terlihat lebih glamour dan anggun ketika dikenakan. Dalam menciptakan busana pesta
dengan rancangan yang lebih menonjolkan aspek estetik dan fungsionalnya. Penulis
menyimpulkan bahwa jenis seni apapun dapat digabungkan sesuai dengan kriteria estetis
yang mencakup kualitas rasa yang diperoleh dalam kerja seni, perasaan, dan emosi yang
berkaitan dengan rasa keindahan.
B. Saran
Banyak kendala yang dihadapi pada setiap proses penciptaan karya, maka untuk itu
penyelesaian Tugas Akhir ini lebih maksimal maka perlu melakukan hal-hal sebagai berikut:
1. Membuat jadwal kerja sesuai urutannya agar pelaksanaan menjadi lebih runtut, dan tidak
ada yang tertinggal.
2. Disiplin diri dengan waktu yang sudah ditentukan, karena akan mempengaruhi dalam
penciptaan karya.
3. Mencatat semua kebutuhan yang akan digunakan.
Saran tersebut diatas merupakan pengalaman pribadi penulis. Bagi seorang pencipta,
yang terpenting adalah harus memperhatikan aspek manajemen yang bagus, yang meliputi:
manajemen waktu, diri, pekerjaan dan keuangan.
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