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BAB V 

PENUTUP 

5.1.      Kesimpulan 

Kesimpulan penulis yang pertama adalah penentuan dan cara yang tepat dalam 

pembuatan animasi 2d yang baik dapat tercapai dengan menentukan proses untuk 

membuat animasi tersebut. Proses pembuatan animasi sebaiknya disesuaikan 

terlebih dahulu dengan teori para ahli mengenai animasi 2d yang telah dibahas 

agar bisa tercapai tujuan dalam pembuatan tugas akhir ini. 

Berikutnya penulis mengambil kesimpulan mengenai target yang dituju 

penulis, yaitu usia anak-anak. Sesuai keputusan penulis untuk membuat animasi 

2d dengan teknik limited animation, maka penulis harus dapat mencapai tujuan 

dalam membuat animasi iklan layanan masyarakat yang baik. Dengan kesimpulan 

itu penulis mencoba membuat animasi dengan teknik animasi, desain karakter, 

dan pengunaan latar belakang sesuai teori yang dipakai penulis. 

5.2. Saran 

Animasi bertemakan lingkungan ini adalah sebuah animasi pendek yang tidak 

hanya melihat semata-mata keuntungan yang diraih, melainkan penyampaian 

pesan yang cukup penting bagi masyarakat agar lebih menjaga lingkungan karena 

membuang sampah sembarangan dapat menyebabkan limbah yang merusak 

lingkungan. Diharapkan banyak kegiatan yang nantinya merupakan inovasi dari 

animasi seperti ini, sehingga masyarakat dapat mengerti permasalahan yang ada.  
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Untuk teman-teman mahasiswa Desain Komunikasi Visual, berusaha terus 

untuk mencapai batas kesuksesan yang diraih, tetap semangat untuk mempelajari 

hal-hal yang baru, kita akan merasakan betapa penting dan berharganya ilmu yang 

kita dapatkan, sebab tanpa ilmu kita buta dan tidak mempunyai arah tujuan hidup. 

Terus berkarya dengan segala bekal ilmu yang kita miliki dan yang telah kita raih.
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