
 
 

 
 

BAB V 

PENUTUP 

 

Melalui karya-karya tugas akhir ini, setiap karya adalah proses belajar yang 

intens. Banyak hal dapat menjadi hambatan maupun dukungan. Penulis memahami dan 

menyikapinya sebagai tantangan yang membangun dan dapat memperkuat karakter 

penulis dalam berkarya. Di dalam proses berkarya, banyak kejutan dan sensasi artistik 

yang penulis dapatkan. Sebagian besar justru membuka peluang pengembangan 

karakter visual yang penulis tekuni selama ini, seperti;  

Pada saat proses eksperimen penulis mendapati bahwa bahan/komponen yang 

digunakan tidak sesuai dengan ekspetasi, karena keterbatasan informasi dalam 

pembelian. Terutama dalam penggunaan motor listrik bertegangan DC yang selalu 

terbakar ketika dihidupkan terus menerus, karena daya yang dihasilkan terlalu besar.  

Hambatan dalam proses pengerjaan karya ketika alat yang digunakan 

mengalami gangguan pada saat melakukan perakitan komponen listrik. Serta hambatan 

yang penulis rasakan ketika melakukan pemilihan bentuk-bentuk geometris dalam 

rancangan desain yang nantinya akan ditransformasikan kedalam karya.  

 Dalam proses Tugas Akhir ini, penulis selalu diberi kemudahan untuk bertemu 

dengan dosen pembimbing serta diberi arahan dan masukan.
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Penulis berpendapat bahwa seni grafis memiliki kekayaan teknik serta 

kemungkinan hasil yang dicapai sangat beragam. Pada proses pewarnaan, penulis 

menggunakan teknik putar dan tumpah tindih (berlapis) yang diadopsi dari teknik cetak 

tinggi, ke dalam teknik intaglio (cetak dalam) dengan satu klise atau bahkan lebih di 

atas kertas yang sama. Dari proses teknik tersebut didapat hasil bentuk maupun 

pencampuran warna dengan sendirinya. Seperti, warna merah bertumpuk dengan 

warna biru menghasilkan warna ungu atau sebaliknya. Seperti pada karya “Seri 

Tansformasi#1” Selain itu, dalam melakukan proses penciptaan, penulis menemukan 

banyak kemungkinan dari bentuk-bentuk geometris ketika ditrasnformasikan menjadi 

bentuk yang baru. Sehingga ke depannya teknik tersebut dapat dikembangkan secara 

lebih lanjut. 

Ada beberapa keunggulan dari karya yang penulis ciptakan, diantaranya; 1) 

Keunggulan dalam pemanfaatan cahaya yang dihasilkan dari lampu LED ketika 

menyinari bagian karya intaglio, sehingga menambah kesan dramatis terhadap karya 

yang mendapatkan sinaran lampu LED dibandingkan karya yang tidak mendapat sinar. 

2) Melalui unsur cahaya dan gerak, karya yang penulis ciptakan dapat menghasilkan 

bentuk-bentuk baru dari perputaran bentuk geometris secara terukur menggunakan 

motor listrik bertegangan DC. 3) penggunaan material acrylic sheet  dalam 

memvisualkan hasil karya seni grafis dengan perkembangan teknologi baru, seperti 

mesin laser.  
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Berkarya seni merupakan proses memahami, mempelajari, menilai, menyikapi 

dan mempresentasikan. Semua hal yang pernah didapat akan menentukan peranan 

perupa dalam kehidupan berkeseniannya. Menuruti kata hati dan memilih Bahasa 

ungkap yang berbeda, merupakan karakter yang harus dimiliki oleh tiap perupa. Hal 

demikian yang nantinya akan memperkaya dunia seni rupa, sekaligus membentuk 

kepribadian yang kuat dalam diri seorang perupa. 
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