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BAB V  

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

Secara visual objek Gunung Krakatau tampil dengan gaya realis. Unsur-unsur 

rupa yang ada seperti garis, bidang, ruang, tekstur dan warna dikomposisikan 

sedemikian rupa dengan berpedoman pada prinsip-prinsip seni seperti irama, 

kesatuan, dominasi, keseimbangan dan proporsi sehingga terciptalah karya seni 

grafis cetak dalam (intaglio) ini. Garis tidak hanya digunakan untuk 

menggambarkan suatu objek tetapi juga menyampaikan ekspresi. Bidang-bidang 

berperan sebagai representasi alam, yaitu menggambarkan bentuk gunung, asap, 

semburan api dan lava panas, langit dan laut. Unsur ruang tercipta dari perpaduan 

bidang, gelap terang warna dan tekstur yang diatur sehingga memberikan kesan 

gambar tiga dimensi. Tekstur yang digunakan pada karya-karya ini adalah tekstur 

titi, garis dan tekstur berupa bidang-bidang kecil yang menggambarkan tekstur 

karang . Warna polikromatik yang digunakan memiliki corak warna yang menarik 

dan variatif. Secara teknis, cetak intaglio polikromatik memiliki kesulitan yang 

lebih kompleks karena mengunakan plat lebih dari satu sehingga waktu yang 

diperlukan menjadi lebih lama. Selain itu dalam penggarapan plat acuan harus 

sangat teliti, plat satu dengan plat yang lain posisinya harus akurat. Dengan 

kesulitan yang demikian kompleks maka proses penggarapan karya cetak intaglio 

polikromatik cenderung memiliki kegagalan yang lebih tinggi. Pemilihan teknik 

disesuaikan dengan objek yang akan digambar. Setiap teknik cetak memiliki ciri 

ungkapan yang khas. Etsa dengan kelembutan dan keluwesan garisnya, aquatint 

dengan keragaman nada warna dan teksturnya, drypoint dengan kekasaran 

garisnya dan mezzotint dengan kepekatan nada warna yang hampir serupa dengan 

karya aquatint. Dengan mengkombinasikan beberapa teknik atau bahkan 

memanfaatkan seluruh teknik dalam satu karya, dapat menghasilkan karya yang 

memiliki keragaman ungkapan rupa yang kaya.  

Gunung Krakatau merupakan ciptaan Tuhan yang juga membutuhkan 

perhatian sama seperti manusia. Pada skripsi penciptaan ini Gunung Krakatau 
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diibaratkan manusia yang mempunyai perasaan dan emosi, sehingga pada setiap 

karya menyampaikan ekspresi seperti sedang marah, sedih, mencekap, dingin dan 

lainnya.  

Hal-hal yang ditemukan berkaitan dengan proses berkarya seni grafis ini, 

yaitu berkaitan dengan proses pembuatan cetakan. Aspal yang umum digunakan 

sebagai anti asam dapat diganti dengan menggunakan tinta cetak berbasis minyak, 

sehingga tidak perlu ada proses pemanasan. Sebelum proses pengasaman plat 

untuk membuat karya sebaiknya melakukan percobaan seberapa kuat larutan asam 

menggigit plat. Penggunaan alat dan bahan tidak harus terpaku pada alat dan 

bahan pada umumnya, perlu adanya inovasi yang kreatif untuk dapat 

menghasilkan karya dengan sebaik mungkin. Penulis mencoba beberapa alat 

seperti jarum sulam dan gunting kuku sebagai pengganti burin (alat untuk 

mezzotint). Pada penggarapan objek asap sebaiknya menggunakan teknik aquatint 

dan mezzotint, teknik ini memberikan keragaman nada warna dan tekstur yang 

sesuai dengan karakter asap. 

 

B. Saran 

Agar eksistensi seni grafis di Indonesia dapat semakin meningkat dan 

diminati banyak kalangan, maka disarankan: 

1. Bagi Jurusan Seni Rupa UPI  

Pengadaan sarana dan prasarana dalam berkarya seni grafis sebaiknya lebih 

dimaksimalkan. Sehingga para mahasiswa bisa belajar dan berkarya seni 

grafis dengan maksimal pula. 

2. Bagi mahasiswa Seni Rupa FPBS UPI 

Berkarya seni grafis cetak dalam tidaklah mudah, akan tetapi dengan 

berusaha mencoba dan berlatih maka kemudahan itu akan didapat. Mata 

kuliah seni grafis yang diajarkan diperkuliahan sebaiknya diikuti dengan 

serius sehingga kemampuan dalam berkarya seni grafis dapat terus meningkat 

serta mampu menghasilkan karya grafis yang kreatif dan inovatif. 
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3. Bagi pendidik dan seniman grafis 

Kurangnya informasi mengenai seni grafis terutama seni grafis Indonesia, 

sebaiknya perlu diadakan seminar, workshop serta pameran yang 

berhubungan dengan grafis terutama grafis murni yang keberadaannya 

tergeser oleh desain grafis. 

 

 

 


