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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1. Kesimpulan 

Adapun kesimpulan dalam penelitian ini adalah: bentuk inovasi 

bingkai foto non digital yang bisa diterapkan adalah: 

1. Tahap Pencarian Ide 

 Dalam tahap pencarian ide muncul banyak alternatif  bentuk 

bingkai foto non digital dan ukurannya. 

2. Tahap Identifikasi Peluang 

Dalam tahap identifikasi peluang muncul beberapa bentuk dan 

ukuran bingkai foto yang paling disukai,antara lain: 

a. Aspek bentuk : bentuk kotak ,tokoh kartun, tokoh yang trend saat 

ini ,bentuk menyesuaikan ukuran foto, bentuk unik, dan 

menyesuaikan ukuran foto. 

b. Aspek bahan dasar: kayu, alumunium, gipsum, atau kayu 

dipadukan dengan akrilik. 

c. Aspek pendukung :diberi lampu-lampu/cahaya, bisa diberi 

ditempel/diberi beberapa foto, bingkainya diberi ornamen-

ornamen, dan bisa dibongkar pasang menjadi bentuk-bentuk lain. 

d. Aspek ukuran foto : 8R , 11 R , 16 R, 20 R, 22 R,24 R , 30 R. 
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3. Evaluasi Ide 

Dari hasil evaluasi ide yang ada, maka beberapa alternatif bingkai foto 

yang bisa dibuat adalah sebagai berikut: 

a. Bingkai berbentuk kotak, bahan dasarnya kayu dipadukan dengan 

akrilik, diberikan unsur lampu di bagian samping bingkai, 

permukaan akrilik dibuat agar bisa menempelkan beberapa foto, 

ukurannya 8R. 

b. Bingkai berbentuk kotak, bahan dasarnya kayu dipadukan dengan 

akrilik, diberikan unsur lampu di bagian samping bingkai, 

permukaan akrilik dibuat agar bisa menempelkan beberapa foto, 

ukurannya 11 R. 

c. Bingkai berbentuk kotak, bahan dasarnya kayu dipadukan dengan 

akrilik, diberikan unsur lampu di bagian dalam bingkai, 

permukaan akrilik dibuat agar bisa menempelkan beberapa foto, 

ukurannya 8R. 

d. Bingkai berbentuk kotak, bahan dasarnya kayu dipadukan dengan 

akrilik, diberikan unsur lampu di bagian dalam bingkai, 

permukaan akrilik dibuat agar bisa menempelkan beberapa foto, 

ukurannya 11 R. 

4. Pengembangan 

 Dari beberapa alternatif bingkai foto non digital yang diajukan, 

dipilih kembali oleh responden (pemilik studio foto), adapun bingkai 

foto non digital yang paling diminati adalah :Bingkai berbentuk kotak, 
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bahan dasarnya kayu dipadukan dengan akrilik, diberikan unsur lampu 

di bagian dalam bingkai, permukaan akrilik dibuat agar bisa 

menempelkan beberapa foto, ukurannya 11 R. 

5. Komersialisasi 

 Adapun hasil akhir inovasi adalah sebagai berikut: 

a. Bentuk      : kotak (balok) 

b. Ukuran      : 11 R (28 x 35 cm) 

c. Bahan          : kayu dipadukan dengan akrilik. Di mana kayu 

digunakan pada bagian bingkai sedangkan akrilik untuk bagian 

permukaaan depan yang digunakan untuk menempel foto. 

d. Unsur pendukung : di bagian dalam diberi lampu (lampu  yang 

digunakan adalah lampu LED). 

 

Adapun hasil akhir produk adalah sebagai berikut: 

 
Gambar 5.1 

Produk Inovasi Bingkai Foto Non Digital 
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5.2. Saran 

 Saran yang bisa diberikan adalah sebagai berikut : 

1. Produk inovasi bisa dikembangkan lagi dengan cara menambah variasi 

ukuran dan foto dicetak langsung pada akrilik. 

2. Produk inovasi perlu dikemas dengan baik, misal menggunakan kardus 

yang sesuai dengan bentuk bingkai. 
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