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BAB V 

PENUTUP 

A.  Kesimpulan 

Penciptaan karya tugas akhir modest fashion Itang Yunasz secara umum 

telah tercapai dengan memuaskan. Hasil karya tugas akhir ini juga diakui oleh 

Itang Yunasz sebagai karya yang menarik., selain itu karya ini juga telah 

digunakan oleh Itang Yunasz sebagai media promosi untuk memasarkan label 

nya.  

Dalam proses menciptakan karya, penulis menemukan bahwa fotografi 

fashion memerlukan budget yang tinggi, baik dalam hal model yang harus 

profesional, lokasi yang harus dipersiapkan serta aksesoris yang digunakan 

untuk menunjang produk yang difoto, karena dalam dunia fashion profesional 

diperlukan keseriusan dalam pengerjaan karya. Selain itu, penulis juga 

menemukan bahwa pentingnya menyelaraskan antara tema baju dengan lokasi 

yang akan digunakan, sehingga antara baju dan background akan menciptakan 

visual yang menarik sesuai pangsa pasar . 

Model profesional yang digunakan dalam tugas akhir ini dirasa 

memberi pengaruh besar sehingga foto menjadi lebih menarik serta nilai jual 

produk yang dipakai meningkat. Selain itu, menggunakan jasa model 

profesional juga memudahkan fotografer untuk menentukan pose yang cocok 

untuk masing-masing kostum. 

Dalam penciptaan karya, hambatan yang dirasakan penulis terletak 

pada kondisi cuaca lokasi yang panas karena pengambilan foto tugas akhir 
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dilakukan di area terbuka di kota Jakarta. Cuaca panas juga menyebabkan 

model mudah kelelahan sehingga fotografer harus mendahulukan kondisi 

model.  

B. Saran 

1. Dalam penciptaan fotografi fashion retail yang bekerja sama dengan 

designer, disarankan untuk mencari sponsor yang bersedia untuk 

mensponsori setiap kegiatan penciptaan karya. Pengkarya dapat menawarkan 

win to win solution kepada pihak sponsor sehingga pengkarya tidak dibebani 

biaya yang besar dan pihak sponsor dapat menggunakan karya yang dibuat.  

2. Dalam mensiasati cuaca yang panas pengkarya selanjutnya harus memikirkan 

waktu pengambilan gambar yang ideal serta lokasi yang memiliki cuaca 

mendukung. 
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