
102 
 

BAB V 

PENUTUP 

 

A. Simpulan 

Keahlian serta kreatifitas khusus dibutuhkan para peracik parfum untuk 

dapat menghasilkan kombinasi aroma yang tidak hanya sekedar wangi, tetapi 

juga dapat menjadi cerminan dari karakter pemakainya. Desainer kemasan 

produk parfum juga cukup terampil dalam menerjemahkan keinginan peracik 

dan produsen parfum, sehingga desain kemasan secara tidak langsung juga 

memperlihatkan karakter dari produsen, peracik, bahkan target konsumen 

parfum tersebut.  

Media promosi seperti fotografi produk juga memiliki andil dalam 

pemasaran produk parfum. Berbagai macam bentuk visual fotografi dibuat untuk 

menarik minat konsumen, mulai dari foto-foto yang memperlihatkan setiap detail 

kemasan produk parfum, menggunakan objek pendukung berupa bahan-bahan 

pembuatan parfum, hingga pada menampilkan wajah-wajah selebriti yang 

menjadi brand ambassador  produk parfum tersebut.  

Karya-karya fotografi yang diciptakan merupakan karya fotografi produk 

parfum yang proses pemilihannya didasari oleh kecocokan kategori aroma 

dengan kepribadian dalam color rossete test yang kemudian direpresentasikan 

secara metafora melalui objek pendukung, background, atau tata pencahayaan 
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yang disesuaikan dengan karakter aroma, bentuk botol kemasan, atau tujuan dan 

inspirasi pembuatan sebuah produk parfum. 

Ditinjau dari segi teknis, pemotretan karya tugas akhir fotografi ini 

menerapkan beberapa teknik pemotretan dan pencahayaan, antara lain: (1) 

Penggunaan black glass; (2) Penggunaan lightbox; (3) Penerapan teknik high 

speed; (4) Penerapkan teknik pencahayaan hi-key dan low-key. Pada proses 

penciptaannya, karya fotografi tugas akhir ini juga melalui tahap editing seperti 

peningkatan atau pengurangan kontras dan saturasi warna, penggbungan 

beberapa gambar, dan menghilangkan objek-objek yang tidak diinginkan seperti 

debu, noda atau goresan pada objek. 

B. Saran 

Karya tugas akhir fotografi dengan judul “Representasi Aroma Parfum 

dengan Pendekatan Metafora dalam Fotografi Produk” ini menampilkan karya-

karya fotografi produk parfum yang dasar pemilihan objek pendukungnya 

disesuaikan dengan karakteristik aroma, bentuk botol kemasan, tujuan dan 

inspirasi pembuatan produk parfum, serta kecocokannya dengan kepribadian 

yang diuraikan dalam color rosette test dengan tujuan agar membantu konsumen 

menentukan produk parfum yang ingin digunakan sesuai dengan karakter parfum 

yang disukai atau kepribadian yang dimiliki melalui media visual fotografi. 

Terdapat kesulitan dalam mencocokkan aroma produk parfum dengan 

kepribadian-kepribadian yang diuraikan dalam color rosette test, hal ini 

disebabkan beberapa produk parfum menggunakan campuran bahan-bahan yang 
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cocok dengan dua atau lebih kategori kepribadian. Kendala ini diatasi dengan 

mencari informasi tentang aroma atau bahan dominan pada produk parfum, cara 

lain yang juga digunakan dalam mengatasi kesulitan ini adalah dengan mencari 

tahu tujuan atau inspirasi produk parfum tersebut diciptakan yang mungkin dapat 

sesuai dengan ciri kepribadian tertentu.  

Bagi peneliti selanjutnya yang akan membahas kecocokan parfum dengan 

kepribadian tertentu disarankan dapat memperdalam kajian tentang kepribadian-

kepribadian tersebut. Selain itu, pengelompokkan jenis kepribadian tidak hanya 

dapat dilakukan melalui color rosette test saja, pengelompokkan kepribadian 

berdasarkan zodiak, shio, atau kajian psikologi lainnya bisa dijadikan bahan 

pertimbangan dalam penelitian tentang aroma parfum.  

Masih terdapat banyak kekurangan pada penciptaan karya fotografi dan 

penyusunan skripsi ini, untuk itu masukan berupa saran, kritik, ataupun 

sanggahan diperlukan demi adanya peningkatan pada penciptaan karya fotografi 

dan penyusunan tulisan selanjutnya. 
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