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BAB V 

PENUTUP 

5.1. Kesimpulan 

Dari hasil penelitian penulis mengenai Dynamic Environment, penulis mendapat 

beberapa kesimpulan: 

1. Penggunaan gerak dalam environment dapat berpengaruh terhadap mood 

yang ingin disampaikan lewat cerita. Gerak environment yang tepat dapat 

membuat penonton lebih mudah menangkap mood dalam cerita. 

2. Percobaan simulasi gerak bunga dalam 3ds max membantu penulis 

menemukan teknik menggerakkan bunga dengan hasil yang baik. Ada 

banyak teknik dalam menggerakan obyek dalam 3ds max. Namun, dengan 

dengan melakukan beberapa percobaan, penulis menemukan teknik 

visualisasi mekarnya bunga dan layunya bunga dengan cara yang 

sederhana namun tetap baik secara visual.  

3. Untuk membuat gerak bunga mekar dan layu dapat menggunakan teknik 

morphing  dan rigging. Meskipun demikian teknik rigging menghasilkan 

visual yang lebih baik dibandingkan dengan morphing yang mengalami 

stretching dalam animasinya. Sedangkan dalam menganimasikan tekstur, 

dapat menggunakan teknik blend dalam pemilihan material.   
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5.2. Saran 

Membuat suatu environment yang bergerak membutuhkan banyak persiapan. Dari 

mulai konsep desain, konsep gerak, teknik gerak, juga teknik dalam compositing. 

Oleh karena itu, penulis memberikan beberapa saran: 

1.  Proses pra-produksi menjadi proses dasar yang sangat penting dalam 

merancang dynamic environment. Konsep rancangan yang tepat dan 

matang sebaiknya dipersiapkan dengan baik agar dapat membantu proses 

pembuatan gerak environment.  

2. Environment designer sebaiknya melakukan simulasi pergerakan terlebih 

dahulu dengan menggunakan berbagai teknik. Tahap ini bertujuan untuk 

membuat simulasi gerak dengan berbagai teknik, kemudian dapat 

menentukan teknik yang paling efisien dalam proses produksi pada 

akhirnya.  

3. Environment yang bergerak dan detail menghambat proses pengerjaan 

animasi karakter dalam 3ds Max. Oleh karena itu, bagian-bagian dalam 

environment seperti persebaran bunga dapat di-render secara terpisah dan 

kemudian digabungkan melalui teknik compositing dalam After Effects. 
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