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BAB V 

KESIMPULAN 

5.1.  Kesimpulan 

Penulis menarik kesimpulan untuk menjawab rumusan masalah yang keluar pada 

rumusan masalah dalam pendahuluan yaitu: 

1. Merancang sebuah efek visual sangat terbantu apabila dilakukan penelitian 

mendalam  mengenai reaksi kimia apa saja yang terjadi dan juga 

mengkaitkannya ke dalam suatu  ilmu fisika yang membahas gaya, 

tekanan, kepadatan, dan lain-lain. Karena beberapa software partikel untuk 

efek visual banyak yang menggunakan satuan dalam ilmu fisika tersebut. 

2. Merancang partikel dalam software 3DSMax sangat memberatkan proses 

render karena geometry yang sangat banyak. Seperti pada efek hujan, 

geometry yang tercipta sangatlah banyak, material air memberatkan proses 

pengerjaan dan juga proses rendering, sehingga memakan banyak waktu 

dan dibutuhkan kualitas spesifikasi komputer yang cukup tinggi. 

3. Proses penggabungan 2 efek dari software yang berbeda membantu 

pencapaian hasil akhir yang maksimal dan juga proses render yang lebih 

singkat. Misalnya pada efek hujan, penulis menggabungkan kedua efek 

yang didapat menggunakan partikel pada software 3DSMax dan fitur 

Trapcode Particular pada  software Adobe After Effect. Untuk 

mendapatkan efek hujan secara keseluruhan penulis menggunakan fitur 

Trapcode Particular pada software Adobe After Effect karena 

penggunaannya sangat ringan namun memberikan hasil yang memuaskan, 
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tetapi tidak bisa menciptakan pecahan air hujan yang membentur dataran. 

Maka untuk menghasilkan perpecahan air hujan saat membentuk dataran 

penulis menggunakan partikel pada software 3DSMax, dan partikel cukup 

ditempatkan di beberapa tempat agar proses pengerjaan menjadi ringan. 

 

5.2. Saran 

Penulis menganjurkan untuk mempelajari ilmu fisika dasar sebagai pegangan 

dalam membuat sebuah efek visual, karena satuan fisika akan banyak digunakan 

dalam merancang suatu efek visual, dan juga dalam  proses pembuatan karena 

software partikel banyak yang menggunakan satuan fisika. 

Perbanyak  pengetahuan mengenai software partikel, karena 

penggabungan beberapa software yang berbeda akan membantu mengoptimalkan 

efek yang tercipta. Penulis menggunakan tiga software yang menyediakan particle 

system, yaitu 3DSMax, Adobe After Effect dan RealFlow dalam perancangannya. 

Penguasaan software untuk compositing pun sangat diperlukan. Karena 

proses finishing sangat memerlukan software untuk compositing untuk 

menggabungkan beberapa efek dan animasi yang ada. Penulis menggunakan 

software Adobe After Effect dalam Perancangannya. 
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