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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Karya seni diciptakan manusia untuk mendapatkan kepuasan batin. Tidak 

sekedar melihat visual yang indah namun berhubungan dengan ide, kosep dan teknik 

yang seimbang untuk mendapatkan hasil yang indah. Tugas Akhir dengan judul “ 

Tanaman Strawberry Menjadi Sumber Ide Penciptaan Batik Kain Panjang” tidak 

terlepas dari pengaruh alam yang cukup besar dengan moment yang terjadi di 

masyarakat. Keindahan visual tanaman strawberry ini di tuangkan ke dalam kain 

panjang.  

Komposisi warna rapid dengan warna naptol menuansakan kemewahan tanpa 

meghilangkan kesan lokal yang merupakan identitas batik yang kental. Kesan warna 

yang cerah memancarkan warna yang eksoti serta elegan tampil pada setiap helai 

karya dan juga warna yang digunakan dipilih secara cermat, agar warna satu dengan 

lainya dapat menyatu dengan menghasilkan warna baru yang harmonis setra cocok 

dengan tema yang disampaikan.  

Ketika proses pegerjaan karya ini ada beberapa kesulitan yang dialami. 

Seperti saat proses pewarnaan teknik colet, pasti akan ada warna yang keluar. Untuk 

menghilangkan warna yang mleber mengunakan campuran soda abu atau kaporit. 

kemudian ketika proses fiksasi warna menggunakan waterglass, campuran 

waterglass dengan air harus pas karena jika terlalu banyak waterglass, saat kering 

akan menjadi kerak di kain dan sulit dihilangkan. Saat proses pembilasan kain pun 
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hrus benar-benar bersih jika tidak bersih proses pencelupan untuk beckground, hasil 

warna yang di peroleh juga tidak rata.  

B. Saran 

Terwujudnya karya Tugas Akhir ini diharapkan bagi pembaca atau penikmat 

seni tidak hanya melihat dari segi bentuk karya, tetapi juga makna, dan tujuan yang 

disampaikan melalui karya tersebut. Walaupun masih banyak kekurangan, semoga 

ke depannya dapat menjadi pembelajaran bagi penulis dan seniman lain dalam 

menghasilkan karya batik yang lebih bagus.  
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