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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 
 

5.1 Kesimpulan 

 
Dari hasil penulisan Tugas Akhir projek Retro Adam dalam mengaplikasikan 

desain set, dapat disimpulkan dari hasil tahapan kerja set designer yang dikerjakan 

penulis melalui empat tahapan yang diantaranya: perancangan, pembuatan, 

pembangunan, dan pembongkaran. Ditahap perancangan penulis melalui proses 

set grouping, membuat blueprint, mencari lokasi, meriset material, budget dan 

juga merancang tampilan flats. Tahapan perancangan ini penting, dikarenakan  

proses ini tahapan awal yang harus disiapkan secara detail sebagai acuan dari pada 

tahapan yang akan dilalui berikutnya. 

Pada projek film pendek Retro Adam sebelum melakukan pembangun 

penulis menentukan yang namanya set grouping yang pada projek ini set 

dibangun sendiri di dalam studio. Setelah menentukan set grouping penulis 

membuat blueprint yang berfungsi sebagai pedoman dari pembangunan sebuah 

set berdasarkan dari hasil sketsa yang dibuat oleh art director. Blueprint dibuat 

dalam bentuk skala ukur sebagai tampilan dari ukuran set yang sebenarnya. Pada 

projek ini penulis membuat gambar bluepint dengan menggunakan skala kotak 

yang menunjukan ukuran dari satu meter seperti pada gambar 4.1 dan 4.2 pada 

Bab IV. 
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Walaupun pada proses set grouping telah ditentukan lokasi yang akan 

digunakan, akan tetapi proses pencarian lokasi tetap dilaksanakan sebagai 

alternatif apabila set yang telah ditentukan diawal terjadi hambatan atau halangan.  

Didalam produksi film pendek Retro Adam membutuhkan biaya yang 

besar. Akan tetapi hal ini dapat diminimalisasi dengan cara memilih alternatif  

bahan lain yang dapat digunakan, sehingga tampilan set yang diinginkan tetap 

dapat terealisasikan sesuai dengan gambar 2D yang dirancang oleh art director. 

Sebelum membuat dan membangun tampilan set penjara dan dapur sangat 

membutuhkan yang disebut dengan proses riset material yang digunakan dalam 

proses pembuatannya, sehingga nantinya set yang dibangun maksimal seperti 

yang diinginkan.  

Proses pengalikasian desain set dalam film pendek Retro Adam tidak 

berjalan secara urut seperti yang telah dijelaskan oleh Rizzo (2005), pada Bab II. 

Hal ini dikarenakan waktu produksi yang terbatas, sehingga set designer harus 

bekerja bersamaan pada saat art director melakukan sketsa seperti yang telah 

dipaparkan pada Bab IV. Di dalam proses pengaplikasian film pendek Retro 

Adam ini set designer tidak bekerja sendiri akan tetapi dibantu oleh production 

designer, art director dan set decoration. Walaupun terbatasnya waktu produksi 

pada proses pengerjaannya, kendala tersebut tidak dapat dijadikan sebuah alasan 

kuat yang dapat mengganggu proses produksi. Sehingga kreatifitas sangat 

diperlukan untuk mencari alternatif cara lain dalam mengatasinya, disini hal yang 

dilakukan set designer yaitu dengan menambah personil dalam membangun set. 

Terbatasnya waktu produksi juga mempengaruhi komunikasi antar crew, hal ini 
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dikarenakan setiap divisi hanya terfokus pada apa yang sedang dikerjakan. 

Sehingga menyebabkan  disaat shooting ada hal-hal yang kurang maksimal. Pada 

hal yang seharusnya set designer tidak hanya berdiskusi dengan art department 

saja tetapi juga dengan sutradara dan DOP untuk mengetahui hal yang dibutuhkan 

dalam set.  

Pengaplikasian desain set dapur dibuat dengan mengunakan jenis material 

styrofoam. Hal ini dikarenakan rancangan awal set dapur ingin dibuat dengan 

mengunakan material kayu, yang ingin dibangun oleh art director tidak dapat 

direalisaikan dengan baik. Perubahan tampilan ini terjadi karena aspek waktu 

produksi yang terbatas, biaya produksi yang terbatas dan juga cara mengolah 

material hal ini dikarenakan minimnya pengetahuan atas material yang digunakan 

untuk menghasilkan efek yang diinginkan. sehingga set designer mengajukan 

alternatif lain yang secara konsep tampilan yang ingin dibangun oleh art director  

tetap dapat teraplikasikan dengan baik, sehingga set designer mengajukan dengan 

mengunakan material Styrofoam untuk membangun kitchen set dan kain oscar 

untuk bagian lantai. Pertimbangan ini dipilih karena secara konsep yang ingin 

dibangun art director tetap sesuai, selain itu secara teknis proses pengerjaan yang 

lebih cepat dan styrofoam sendiri memiliki karakteristik yang mudah untuk 

dibentuk. Walaupun di dalam tampilan set terdapat kekurangan, hal ini terjadi 

karena  aspek kominikasi yang terjalin pada saat shooting kurang seperti yang 

telah dijelaskan di atas.  

Pengaplikasian desain set dapur dan penjara memiliki perbedaan, yang 

dimana pengaplikasian desain set penjara dalam proses perancangan banyak 
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terjadi perubahan didalam pemilihan jenis material yang akan digunakan. 

persoalan yang terjadi dalam proses ini tidak jauh berbeda dengan apa yang terjadi 

pada saat pengalikasian desain set dapur yaitu terbatasnya waktu produksi dan 

minimnya pengetahuan atas jenis-jenis material. Sehingga set designer terus 

melakukan riset material yang digunakan, yang dimana pada akhirnya proses 

pengaplikasian set penjara mengunakan jenis material kertas Koran dan juga 

karton 3”. Walaupun demikian proses pengalikasian tetap berjalan dengan baik 

sesuai dengan tampilan desain yang dibuat, hal ini karena proses yang dilakukan 

secara urut dan perkembangan yang dibuat selalu di chek sehingga mengurangi 

kesalahan dan kekurangan proses pembangunan seperti yang terjadi pada set 

dapur. 

 

5.2 Saran 

Setelah dilihat dari hasil penulisan tugas akhir di atas dapat disimpulkan ini bagi 

pembaca yaitu apabila ingin melakukan proses pengaplikasian desain set 

sabaiknya dilakukan step by step seperti yang telah dipaparkan pada Bab II (point 

2.3). Agar proses pengaplikasian desain set berjalan baik, penulis perencanaan 

dilakukan secara matang dan proses dilakukan secara urut. Selain itu komunikasi 

antar crew yang terkait sangatlah penting agar di dalam proses pre-produksi 

hingga produksi tidak terjadi misinterpretation dalam pelaksanaannya. 

Misinterpretation terjadi karena set designer dan set decorator tidak menuliskan  

checklist set dan properti yang akan digunakan. Sehingga sutradara  dan kru yang 

terkait tidak mengetahui secara jelas apa yang akan dibuat dalam set. Sehingga 
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penulis menyarankan agar hal-hal detail yang terkait dengan produksi sebaiknya 

dicatat dan diberikan kepada sutradara dan juga seluruh bagian divisi agar dapat 

memahami apa yang akan dilakukan dalam produksi. 
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