BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Batik adalah warisan budaya

asli indonesia yang perlu dijaga dan

dilestarikan. Pada umumnya batik di aplikasikan pada kain, tapi dimasa ini muncul
ide-ide baru dari para pengerajin batik, sehingga dengan demikian ide ini dapat
diaplikasikan pada media-media baru, sehingga tidak hanya kain yang menjadi
media utama. Akhirnya berbagai media muncul untuk menjadi media batik seperti,
sandal, tas kanvas dan kayu. Dalam media kayupun mempunyai keberagaman
seperti gelang, kalung, dan berbagai macam bentuk patung. Akantetapi hal ini tidak
diimbangi dengan proses pemasaran yang menarik sehingga produk batik kayu
kurang dilirik di masyarakat lokal maupun internasional. Dengan produk batik kayu
sebagai objek utama dalam proses pembuatan tugas akhir ini, diharapkan mampu
menghasilkan foto yang menarik dan dapat menyampaikan pesan kepada khalayak
ramai sehingga diharapkan memiliki nilai jual yang tinggi.
Perkembangan fotografi

dibidang komersial berkembang begitu pesat,

terbukti dengan munculnya fotografer-fotografer muda yang berbakat, serta
meunculkan ide –ide baru pada setiap karya mereka. Fotografi produk batik kayu
yang menggabungkan antara produk dengan air, bertujuan untuk memberikan pesan
dari setiap produk bahwa produk tahan terhadap air. Karena biasanya produk –
produk yang menggunakan air dalam proses pemotretan adalah produk –produk
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yangmenyampaikan pesan tentang kesegaran produk tersebut, seperti produk
shampo, sabun pencuci muka, dan minuman yang memiliki kesan dingin.
Selain itu dalam proses tugas akhir ini juga mengaplikasikan ilmu yang telah
dipelajari dalam masa perkuliahan seperti fotografi komersial yang meliputi
fotografi produk, still life. Selain itu proses eksperimen juga dilakukan dalam tugas
akhir ini seperti menggunakan filter warna, memasukan objek kedalam air, dan
menggunakan kotak kaca dalam proses pemotretan.
Pesan yang ingin disampaikan dalam tugas akhir ini adalah keunggulan
produk-prdouk batik kayu. Seluruh karya dalam tugas akhir ini menunjukan
produk-produk yang dimasukan dalam air karena produk ini tahan terhadap air.
Tentunya dalam setiap pekerjaan akan ada hambatan, begitu juga dalam proses
pengerjaan tugas akhir ini. Waktu yang sangat singkat mengharuskan mengatur
waktu dengan baik, seperti jadwal penulisan dan pemotretan.
Dengan waktu yang singkat ide dan konsep harus dirancang dengan baik agar
dalam proses produksi berjalan dengan lancar dan sesua jadwal. Dalam tugas akhir
ini juga membutuhkan beberapa referensi dari karya – karya yang sudah ada dengan
tujuan agar mempunyai gambaran pada karya yang akan diwujudkan.
Tentunya dalam penciptaan karya fotografi ini masih banyak kekurangan
dalam perwujudan karya, ini akan menjadi koreksi bagi saya sendiri.

UPT Perpustakaan ISI Yogyakarta

108

B. Saran
1. Dalam menciptakan karya fotografi produkdibutuhkan referensi yang
banyak serta eksprerimen tidak hanya 1 kali untuk menampilkan produk
yang berbeda dengan yang sudah ada.

2. Melakukan pemotretan produk harus sabar dan teliti sehingga produk yang
akan ditampilkan nampak detail, dengan begitu pesan yang ingin
disampaikan kepada para konsumen dapat tercapai.
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