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 BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana merancang buku 

estetika tato di kota surabaya. Dari rumusan masalah perancangan yang diajukan, 

analisis data yang telah dilakukan dan pembahasan yang telah dikemukakan pada 

bab sebelumnya, ditarik sebuah kesimpulan pada perancangan ini. Adapun 

kesimpulan yang dirumuskan adalah sebagai berikut: 

1.  Untuk merancang buku estetika tato di kota Surabaya dengan teknik 

fotografi guna meningkatkan citra tato kepada masyarakat, dibutuhkan 

teknik pengambilan data melalui wawancara, observasi, literatur, STP, 

studi eksisting, USP, dan analisis SWOT yang kemudian dianalisa 

menggunakan metode analisis deskriptif-kualitatif untuk mendapatkan 

keyword yang digunakan sebagai landasan konsep perancangan. Adapun 

keyword yang telah ditemukan adalah “Insight/ wawasan” sebagai 

kesimpulan dari STP, “Creative/ kreatif” yang merupakan hasil dari 

SWOT dan “Characteristic/Karakteristik” dari USP. Dari hasil analisis 

ketiga keyword tersebut maka didapatkan konsep perancangan “Clear/ 

jelas (menjelaskan)” sebagai landasan dari implementasi karya. 

2.  Konsep “Clear/ jelas” diimplementasikan pada karya dalam bentuk 

fotografi sebagai point of interest dari setiap halaman buku yang disertai 

dengan penjelasan tentang tato dan estetikanya dari objek fotografi yang 

akan dimuat dalam buku estetika tato ini. Teknik fotografi yang digunakan 
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pada buku ini adalah fotografi model dan fotografi close up. Untuk 

mendukung konsep serta perancangan secara keseluruhan, maka judul dari 

buku ini adalah “Aesthetic of Tattoo” dengan sub-judul “Menjelajahi 

Estetika Tato Melalui Fotografi”. 

3. Berdasarkan pengujian hasil desain yang telah dilakukan, didapatkan hasil 

bahwa buku estetika tato telah memenuhi tujuan perancangan guna 

meningkatkan citra tato kepada masyarakat. Dimana faktor paling penting 

dari perancangan buku ini adalah sebagai untuk meningkatkan citra tato di 

mata masyarakat agar citra buruk tato di mata masyarakat bisa terangkat. 

5.2 Saran 

 Berdasarkan hasil penelitian, beberapa saran yang dapat diberikan adalah 

sebagai berikut: 

1. Memperluas objek penelitian dan sumber data yang dapat digunakan 

sebagai bahan pertimbangan dalam memenuhi pendalaman materi dengan 

estetika tato, mengingat dalam proses perancangan ini terdapat 

keterbatasan dalam proses pengambilan data. 

2. Menggunakan landasan perancangan serupa untuk daerah lain di Indonesia 

khususnya Jawa Timur sebagai bentuk kesadaran terhadap tato agar citra 

tato mampu diangkat dan  tidak selalu dipandang buruk oleh masyarakat. 

3. Mempergunakan gaya desain yang sesuai dengan target audience agar 

mempermudah menarik mangsa pasar yang dituju. 


