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BAB V 

PENUTUP 

 

Suatu karya seni terwujud berawal dari pengamatan seseorang terhadap 

alam sekitar maupun pengalaman pribadi. Berdasarkan pengamatan tersebut 

kemudian menjadi ide atau gagasan yang pada akhirnya terluang dalam karya seni 

sebagai media curahan ekspresi. Tiap-tiap seniman memiliki ciri dan karakter yang 

berbeda satu sama lain, meskipun ide yang menjadi dasar penciptaan sama namun 

karya yang diciptakan belum tentu sama karena tiap seniman memiliki pengalaman 

tersendiri. 

Ide penciptaan karya Tugas Akhir ini berawal dari pertemuan penulis 

dengan rumput laut yang selanjutnya membawa rasa keingintahuan untuk 

mengenalnya lebih jauh. Setelah mengetahui lebih jauh penulis menjadi tertarik 

manakala menyadari banyak jenis-jenis rumput laut yang ada di Indonesia tidak 

terekspos. Hal tersebut kemudian menjadi inspirasi untuk mengangkat beberapa 

bentuk dari rumput laut yang dijadikan motif ke dalam busana.  

Dipilihnya busana ready to wear dalam penciptaan karya Tugas Akhir ini 

karena memiliki kebebasan dalam mendesain busana. Proses pembuatan karya 

menggunakan teknik batik, tapis, tie dye dan bordir. Bentuk dari rumput laut itu 

sendiri diambil untuk dijadikan motif yang kemudian dikembangkan kembali, 

sedangkan dalam pemilihan warna yang digunakan tidak mengikuti warna asli dari 

rumput laut, dikarenakan keterbatasannya warna yang ada. Penciptaan busana 

menggunakan warna-warna yang dianggap menarik, sedangkan bahan kain yang 
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digunakan merupakan kain yang sudah siap pakai. Beberapa kain yang digunakan 

dengan  melakukan pewarnaan sendiri maupun kain yang telah siap pakai. 

Dalam proses pembuatan karya tugas akhir ini, penulis menemui beberapa 

kendala. Kendala yang ditemui pada proses pembatikan dengan menggunakan 

bahan viscose. Serat dari bahan viscose berbeda dengan bahan katun primisima 

yang lebih halus dan memiliki kerapatan benang. Kain viscose memiliki serat kain 

yang renggang dan bertekstur, sehingga sulit untuk dibatik. Kendala lainnya dalam 

hal pewarnaan kain, penulis sempat menemui kegagalan yang dikarenakan bahan 

dari kain yang digunakan tidak dapat diwarna dengan pewarna sintetis. 

Selain bahan dan penguasaan teknik, hal lain yang sangat diperlukan dalam 

karya Tugas Akhir ini adalah manajemen waktu yang tepat,  fokus, ketenangan hati 

dan pikiran. Kendala-kendala tersebut menjadi pelajaran yang sangat penting bagi 

penulis untuk dapat berkarya lebih baik lagi kedepannya.  
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