BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
Karya penciptaan tugas akhir ini berupaya merespon kurangnya
daya tarik anak muda jaman sekarang untuk membeli produk lokal seperti
lurik. Tugas akhir ini ingin memperlihatkan beberapa produk yang bisa
dipakai atau digunakan bagi kalangan anak muda mulai untuk pergi ke acara
formal hingga non formal. Sehingga, kelak foto-foto ini bisa menjadi
referensi anak muda supaya tertarik dengan lurik dan bisa mendukung
produk lokal, serta melestarikan budaya agar bisa menjadi daya tarik bagi
manca negara.
Dari segi pemasaran “AH Lurik” hanya menggunakan Instagram
dan WA sebagai media penjualan secara online, oleh karena itu pembuatan
iklan dengan memvisualkan produk “AH Lurik” diperlukan untuk
meningkatkan penjualan melalui media online Instagram khususnya untuk
kalangan dewasa muda. Yang kemudan visual karya yang sudah dibuat
diaplikasikan ke dalam media sosial Instagram yang bertujuan untuk
memperlihatkan produk yang dibuat secara online. Tujuan utama beriklan
untuk meningkatkan awareness, maka dari itu konsep disusun harus matang
melalui analisis data yang kemudian ditata sedemikian rupa hingga
membentuk karya imaji sebuah foto yang mampu memberikan informasi
kepada konsumen.
Pembentukan dua puluh karya disajikan berupa foto iklan yang
dapat digunakan sebagai promosi untuk produk “AH Lurik”. Bentuk dasar
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penciptaan yang diciptakan merupakan bentuk-bentuk visual produk yang
dipromosikan melalui media sosial Instagram.
B. Saran
Penciptaan karya fotografi komersial pada saat ini sudah
memperoleh keleluasaan dalam berkreasi. Oleh karena itu, keleluasaan
berkreasi ini perlu dikembangkan di kalangan fotografer agar timbul daya
kreativitas yang inovatif untuk menghadirkan karya fotografi komersial
khususnya foto iklan seperti halnya pemanfaatan studio dan software digital
imaging yang digunakan. Demikian dapat menghadirkan karya foto iklan
yang dapat memuaskan berbagai pihak, mulai dari produsen hingga
konsumen.
Para fotografer komersial khususnya foto iklan harus melakukan
riset produk terlebih dahulu untuk mengetahui target pasar dari pemilik
produk. Seperti halnya produk dari “AH Lurik” yang kurang diminati
kalangan dewasa muda, sehingga dalam perwujudan karya visual yang
dibuat produk yang dipakai lebih menjurus untuk kalangan dewasa muda.
Memiliki pengetahuan yang terkait pola data dan objek penciptaan
dapat sangat membantu dalam pembentukan ide visual maupun saat
perwujudan karya visual. Peran karya pembanding memegang peran besar
dalam suatu penciptaan karya visual berupa foto iklan yang dipasarkan dan
dipertontonkan kepada masyarakat luas. Dengan demikian hal-hal yang
dapat menghambat proses pembentukan karya dapat diminimalisir dan
terselesaikan dengan baik.
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