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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1. Kesimpulan 

Berdasarkan percobaan yang penulis lakukan beserta temuan yang ada, penulis 

dapat menarik kesimpulan bahwa environment sangat penting dalam sebuah film 

animasi, dimana environment penting sebagai pembantu dalam pemaksimalan 

karakter, tema dan cerita. Kedua, meskipun environment penting dan menjadi 

unsur yang persentase visualnya paling banyak ditangkap oleh mata penonton, 

environment tetap harus mengimbangi style yang sesuai dengan tema dan dapat 

menonjolkan karakter secara lebih kuat bukan menenggelamkannya, maka 

pemilihan style sangat penting untuk penyatuan visual dengan karakter. 

5.2. Saran 

Melalui penulisan ini penulis ingin menyampaikan beberapa saran, yaitu: 

1.  Style untuk environment seringkali tidak dapat langsung sesuai dengan 

karakter oleh karena itu revisi beberapa kali diperlukan. Hal yang perlu 

dilakukan adalah mencocokannya pada 1 shot yang paling rumit dari 

setiap scene sehingga tidak perlu terjadi revisi di tiap shot-nya, dan 

2. Kedua, environment harus dapat maksimal menarik mata penonton untuk 

tetap di layar dengan style dan komposisi yang disesuaikan dengan 

karakter, oleh karena itu staging yang tepat dari storyboard harus 

diutamakan terlebih dahulu. 

Perancangan Environment..., Lorenzo Matthew, FSD UMN, 2015



xviii 

 

DAFTAR PUSTAKA 

Besen, E. (2008). Animation Unleashed. Laurel, USA: Michael Wiese 

Productions 

Davis, B. (2006). Creating 2D Animation in a Small Studio. Canada: Garth 

Gardner Company, Inc. 

Demers, O. (2002). Digital Texsturing & Painting. USA: New Riders Publishing 

Erwinantu. (2012). Saba Baduy: sebuah perjalanan wisata budaya inspiratif. 

Jakarta: Gramedia Pustaka Utama 

Fox, J.J. (2002). Indonesian Heritage Agama dan Upacara edisi 8. Indonesia: 

Buku antar Bangsa 

Hahn, D. (2008). The Alchemy of Animation. New York, USA: Welcome 

Enterprises 

Martini, E. (2013). Soul Travel in Baduy. Jakarta: PT Elex Media Komputindo 

Kelompok Gramedia 

 Ovrick, O.G., dkk. (2009). Art Fundamentals Theory and Practice. New York, 

USA: Mcgraw-Hill Companies. 

White, T. (2006). Animation from Pencils to Pixels. Burlington, USA: Elsevier 

Inc. 

Whitten, T. (2002). Indonesian Heritage Tumbuhan  edisi 4. Indonesia: Buku 

antar Bangsa 

Withrow, S. (2009). Secret of Digital Animation: A master class in innovative 

tools and techniques. Switzerland: Rotovision SA 

 

Perancangan Environment..., Lorenzo Matthew, FSD UMN, 2015




