
 

59 
 

BAB V 

 PENUTUP 

A. Simpulan 

 Sumber ide penciptaan karya seni batik pada Tugas Akhir berjudul 

“KEANEKARAGAMAN BAHARI PADA BUSANA KASUAL BATIK” yaitu 

tentang kehidupan penghuni biota laut. Gambar untuk representasi diambil 

melalui aplikasi pinterest maupun internet. Melalui gambaran kehidupan biota 

laut yang dapat diolah menjadi bentuk motif lalu di deformasi menjadi bentuk lain 

dan diberikan isen-isen dengan proses tersebut. Sehingga menghasilkan motif 

keseluruhan yang disusun menjadi sebuah perspektif menarik dengan unsur-unsur 

warna yang indah untuk dipandang tetapi tidak merubah ciri khas bentuk biota 

laut tersebut. Motif terdiri dari terumbu karang, alga serta coral yaitu invertebrata 

laut yang hidup pada suatu koloni dengan ukuran kecil dan berjumlah banyak 

yang biasa disebut polip mereka menempel satu sama lain dan membentuk 

kesatuan yang indah dan berwarna-warni. Pencapaian yang didapat secara 

keseluruhan pada penciptaan karya seni batik ini dirasa sudah cukup baik secara 

teknik maupun visual. Meskipun belum sempurna, namun pemilihan teknik colet 

adalah teknik yang tepat untuk  memvisualkan karya seni batik, selama proses 

pengerjaan pun dirasa aman dan nyaman digunakan dibandingkan teknik lainnya. 

Sedangkan pencapaian yang didapat secara visual maupun karya adalah perasaan 

puas disetiap karyanya,  karena karya-karya tersebut merupakan visualisasi dari 

warna bahari sendiri yang ingin menampilkan betapa banyak warna-warni dan 

keindahan bentuk yang ada pada kehidupan biota laut. 

Dalam proses yang dilakukan untuk mewujudkan karya  ini, dilakukan tiga 

proses yaitu proses membatik, proses mewarnai serta proses menjahit untuk 

diwujudkan kedalam busana. Jenis busana yang diciptakan adalah busana kasual 

atau busana untuk bersantai dan berjalan-jalan. Adapun tahapan-tahapan 

perwujudan karya ini yaitu pembuatan motif batik, pembuatan pola busana, 

pemindahan pola busana pada kain, pemindahan motif pada kain yang sudah 

dipola, lalu mencanting, pewarnaan motif busana, melorod kemudian penjahitan 
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busana batik yang sudah diwarna dan dilorod. Proses penjahitan sendiri terdiri 

dari pengabungan dari setiap potong kain pecah pola untuk menjadi sebuah 

busana kasual yang siap pakai. 

Berbagai kendala ditemui pada saat pembuatan karya terutama bersamaan 

dengan adanya pandemi covid-19 yang menyerang berbagai belahan dunia dan 

salah satunya berdampak pada Indonesia maka bahan-bahan yang dibutuhkan 

secara tidak langsung di toko-toko penyedia bahan batik tidak tersedia lagi atau 

habis karena tidak ada pemasokan lagi maka dari itu karya ini dibuat seadaanya 

bahan namun memaksimalkan dalam teknik pembuataannya. 

Tujuan akhir dari pembuatan karya yang berjudul “KEANEKARAGAMAN 

BAHARI PADA BUSANA KASUAL BATIK” ini adalah untuk menampilkan 

kepada masyarakat luas bahwa keindahan warna bahari di dalam laut begitu 

banyak dan betapa pentingnya untuk dijaga dan dilestarikan agar generasi 

selanjutnya dapat menikmati keindahan alam bawah laut. Semoga dengan adanya 

karya ini dapat memberikan warna baru dalam dunia batik dan fashion. 
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