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BAB V 

PENUTUP 

5.1. Kesimpulan 

Ada beberapa hal penting dalam perancangan gerak animasi tokoh utama 

dalam video game “Maratoonz:Jakarta”. Pertama, pemahaman mengenai 12 prinsip 

animasi dan gestur tubuh harus dikuasi agar animasi yang dibuat terlihat lebih baik 

dan nyata serta memberikan pesan lewat gestur yang ditampilkan dalam animasi 

tokoh utama.  Kedua, teori dan referensi memiliki peran penting untuk membantu 

dalam proses pembuatan animasi. Pencarian referensi yang relevan dengan topik 

yang dibahas membantu untuk meminimalisir gerakan yang tidak dibutuhkan. 

Sehingga gerakan pada tokoh animasi pun terlihat lebih natural dan nyata. Selain 

itu, video eksperimen juga dibutuhkan dalam proses perancangan gerak animasi. 

Video eksperimen akan membantu jika dirasa referensi yang didapatkan masih 

kurang. Video ekperimen juga dibutuhkan dalam proses pencarian gerakan sesuai 

dengan sifat – sifat yang dinginkan. Pembuatan video ekperimen dilakukan dengan 

cara berakting sebagai tokoh animasi. Tidak hanya berakting, tetapi juga harus 

menjiwai tokoh yang diperankan agar mendapatkan gerakan yang diinginkan. Pada 

perancangan gerak animasi pada tokoh utama game “Maratoonz:Jakarta”, 

penyebaran kuesioner dilakukan guna sebagai langkah tambahan dalam mengetahui 

gerak animasi yang diciptakan sesuai dengan kesan yang ingin ditampilkan. 

 Pada dasarnya, pembuatan 2D animasi dalam game dan film tidak terlalu 

berbeda, prosesnya seperti membuat konsep karakter, membuat karakter, skinning, 

rigging, dan animasi karakter. Prinsip animasi yang diimplementasikan ke dalam 
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game berbeda dengan film, seperti prinsip staging karena pemainlah yang mengatur 

arahnya kamera. 

 Animatoryang digunakan dalam perancangan animasi tokoh ini 

menggunakan game engine Unity dengan After Effect. Pemakaian software kedua 

cukup berbeda. Dari segi file yang digunakan,Unity berupa anim dan controller, 

sedangkan After Effect menggunakan PNG. File yang digunakan Unity juga lebih 

ringan dibandingkan dengan After Effect. Pembuatan animasi menggunakan Unity 

juga memakan waktu yang lebih singkat dengan hasil yang lebih baik dibandingkan 

menggunakan After Effect danjika terjadi kesalahan animasi pada Unity, bisa lebih 

mudah untuk memperbaikinya. 

. 

5.2. Saran 

Selama mengerjakan laporan Tugas Akhir dan perancangan gerak animasi, penulis 

memiliki beberapa saran terkait proses tersebut: 

1. Dibutuhkan pemahaman yang mendalam mengenai teori dan konsep 

mengenai gerak animasi pada tokoh, serta 12 prinsip animasi dan gestur 

tubuh. Sehingga pada saat mengimplementasikan pemahaman tersebut, 

animasi yang diciptakan akan lebih terasa nyata. 

2. Selain itu, pada saat proses perancangan gerak animasi, animator tidak 

boleh hanya berpacu pada satu referensi. Perbanyak referensi animasi, 

sehingga animator dapat melihat berbagai macam gerakan yang diciptakan.
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