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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1. Kesimpulan  

Desain environment  pada animasi menerapkan beberapa teori-teori dalam 

perancangannya, seperti teori kedalaman, teori garis horizontal, vertical, dan 

kontras. Dalam merancang environment penulis menggunakan ukiran patran yang 

menggambarkan daun-daunan. 

Hal yang perlu diperhatikan dalam membuat environment yaitu 

penggunaan ukiran yang digunakan dalam wayang kulit purwa secara tepat dan 

pas, sehingga tidak melenceng dari arti yang sudah ada. Bahasan dalam cerita juga 

harus jelas dan memperlihatkan bagian-bagian yang telah dirancang dalam tugas 

akhir. Animasi dapat dijadikan media untuk memberikan sebuah informasi kepada 

audiens baik yang bertemakan sejarah sekalipun agar informasi tersebut menjadi 

lebih menarik dan mudah dimengerti, serta penggambaran environment yang 

sesuai dengan waktu yang sedang diceritakan. 

 Animasi 2D “Zheng He dan Paragreg” bertemakan petualangan dan 

sejarah dengan ornamen wayang kulit purwa yang menggunakan ukiran patran 

dalam perancangannya, sehingga environment yang dirancang dapat sesuai 

dengan karakter dan cerita yang telah dibuat. 
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5.2. Saran 

Peranan environment dalam sebuah animasi sangatlah penting. 

Environment yang dibuat harus sesuai dengan karakter yang ingin ditampilkan 

dan dalam pengerjaannya harus sesuai dengan jadwal yang ditetapkan. Dalam 

membuat environment dibutuhkan referensi yang banyak sehingga environment 

yang dibuat menjadi lebih mendukung baik dalam segi cerita maupun segi 

karakter. 

Penulis berharap tugas akhir yang dibuat dapat memiliki maanfaat bagi 

mahasiswa-mahasiswa lainnya dalam penulisan yang berhubungan dengan 

environment. 
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