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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Dalam pembuatan Karya Tugas Akhir ini yang berjudul “Kutang Nenek  

Sebagai Media Visualisasi Pada Busana Ready To Wear” telah melalui 

beberapa proses yang cukup panjang. Penciptaan karya ini menghasilkan 

busana Ready to wear dengan sumber ide kutang nenek serta menciptakan 

motif batik dengan ornamentasi Yama-zakura. Busana Ready to Wear yang 

dihasikan terdiri dari delapan koleksi yang terdiri dari dua bagian yaitu bagian 

atas  kutang nenek, dan bagian bawah terdiri dari rok atau celana.Yama-

zakura pada penciptaan karya ini digunakan sebagai motif batik yang sudah 

dikembangkan melalui proses yang sesuai dengan unsur-unsur dalam karya 

batik seperti, garis utama, motif pendukung, isen, dan cecek. 

Karya busana ready to wear ini memiliki tiga proses yaitu proses batik, 

proses jahit, dan proses bordir. Proses pembuatan karya yang terinspirasi dari 

Kutang Nenek dan Yama-zakura ini dimulai dari mendesain karya, mendesain 

motif, memola, mencanthing, menjahit, membordir, serta finishing sehingga 

menjadi hasil karya. Pada saat melalui beberapa proses saat menciptakan  

karya, banyak hal yang dapat diambil menjadi pembelajaran untuk ke 

depannya. Pada saat menciptaka karya juga membutuhkan keterampilan agar 

dapat mendukung untuk terciptanya suatu karya dengan baik. 

Banyak pelajaran yang diambil oleh penulis mulai dari proses 

mendesain, membatik hingga menjahit. Kegagalan didalam pembelajaran 

pasti dialami, pada penciptaan karya ini ada beberapakegagalan yang 

didapatkan, seperti warna yang meleber atau keluar dari batas malam, 

sehingga warna background yang dihasilkan tidak dapat sempurna. Kendala 

lain yang juga  ditemui pada pembuatan karya ini, seperti cuaca yang tidak 

stabil ketika melakukan pewarnaan batik, dan juga pada saat menjahit pada 

bagian ban pinggang menggunakan kombinasi elastis, yaitu bagian rok 

memiliki ukuran yang tebal sehingga lebih sulit ketika dijahit, ada baiknya  
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untuk pandai-pandai dalam menyikapinya dengan membuat langkah-

langkah yang harus diambil dan diproses dengan rinci dan cermat. Penciptaan 

karya ini juga mendapati keterbatasan waktu yang menjadi kendala juga, 

sehingga pada pembuatan hasil karya kurang maksimal. Maka dari itu kritik 

dan saran sangat diharapkan oleh penulis untuk dapat menjadi lebih baik pada 

masa yang akan datang. 

B. Saran 

Penciptaan karya pasti memiliki beberapa hambatan yang dihadapi. 

Pada penciptaan karya ini sudah berjalan dengan baik dan lancar, namun 

terdapat beberapa kendala saat melakukan proses yaitu batikan yang kurang 

meresap sehingga dapat membuat warna lain masuk kedalam motif tersebut, 

serta kurangnya sarana tempat untuk membentangkan kain saat mencelupkan 

kedalam bak. Maka dari itu sebelum melakukan proses pembuatan ada 

baiknya untuk dilakukan pengecekan ulang untuk tahap yang akan dilakukan 

selanjutnya. Semoga karya ini dapat memberikan warna baru pada dunia 

Kriya dan fashion, serta dapat menjadi pembelajaran untuk lebih baik. 

Apapun sumber ide yang kita pilih dapat dituangkan dalam motif batik dan 

busana, juga sebagai hasil dari sebuah ekspresi seni. 
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