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BAB V 

PENUTUP 

5.1. Kesimpulan 

Dari proses pengumpulan data yang telah dilakukan, penulis menyimpulkan 

bahwa buku informasi mengenai batik Jambi ini memang perlu dibuat. Hal ini 

disebabkan oleh beberapa hal, seperti minimnya informasi tentang batik Jambi 

yang tersedia di lapangan, belum ada buku tentang batik Jambi secara khusus 

yang dapat diakses secara luas oleh khalayak umum khususnya di Jambi, dan 

kurang dikenalnya batik Jambi oleh remaja Jambi sendiri.  

 Perancangan buku informasi batik Jambi ini bertujuan untuk menghasilkan 

sebuah media penyimpanan atau dokumentasi mengenai informasi batik Jambi 

serta sebagai salah satu upaya pelestarian batik Jambi agar dapat lebih dikenal 

secara khusus oleh masyarakat Jambi, terutama para remajanya, dan masyarakat 

Indonesia secara umum. Perancangan ini kemudian diwujudkan dengan konsep 

visual modern-minimalis yang didapatkan dari hasil wawancara dengan 

perwakilan dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan (DISPERINDAG) provinsi 

Jambi, bapak Subianto, yang menyatakan bahwa remaja Jambi lebih cenderung 

menyukai sesuatu yang bersifat kebarat-baratan (modern) dibandingkan sesuatu 

yang tradisional. Oleh sebab itu, penulis memutuskan untuk menggunakan 

tampilan modern yang secara khusus ditujukan untuk menarik perhatian remaja 

Jambi usia 13-22 tahun. Konsep minimalis dipilih dengan tujuan 

menyeimbangkan unsur tradisional serta tampilan visual secara keseluruhan 

terutama karena buku ini membahas topik batik yang penuh dengan motif 
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dekoratif sehingga jika menggunakan elemen tambahan secara berlebihan akan 

menimbulkan kesan berat dan terlalu penuh. Informasi yang akan disampaikan 

dalam buku ini mencakup sejarah, produksi batik Jambi secara garis besar, 

penggunaan warna pada batik jambi, ciri khas batik Jambi, serta ragam motif 

klasiknya. Unsur visual yang ada di dalam buku ini terdiri dari foto dokumentasi 

dan ilustrasi vektor khusus untuk motif batik Jambi klasik.  

 Dari hasil perancangan buku informasi batik Jambi ini, diharapkan remaja 

Jambi dapat lebih mengenal tentang batik Jambi sehingga dapat terus melestarikan 

salah satu warisan budaya Indonesia dari daerah Jambi ini. Penulis juga berharap 

melalui buku ini, keberadaan batik Jambi dapat lebih dikenal oleh masyarakat 

Indonesia secara luas. 

5.2. Saran 

Batik merupakan salah satu warisan dan kekayaan budaya tak benda asal 

Indonesia yang patut untuk terus dilestarikan. Sebagai salah satu tekstil tradisional 

daerah ini, batik Jambi juga patut untuk dilestarikan dan lebih dikenal oleh 

masyarakat Indonesia. Perancangan buku ini bertujuan untuk memperkenalkan 

batik Jambi sehingga ke depannya akan muncul lebih banyak karya yang 

mengangkat topik ini sehingga dapat membantu proses pelestariannya.  

Topik tentang Batik Jambi ini masih dapat dikembangkan melalui 

berbagai proyek Tugas Akhir. Jika ingin membuat dalam bentuk buku, 

pembahasan topik ini masih dapat dikhususkan seperti mengenai motif kreasi 

baru, kajian sejarah yang lebih dalam, kamus visual motif batik Jambi, ataupun 

proses pewarnaan alami dari batik Jambi secara khusus. Jika ingin mengangkat 
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topik ini tapi tidak dalam bentuk buku, juga dapat membuat media promosi 

tentang batik Jambi, website yang berisi tentang informasi tentang batik Jambi, 

film dokumenter, dan mungkin pula aplikasi berupa game yang berhubungan 

dengan batik Jambi. 
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