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BAB V 

KESIMPULAN 

5.1. Kesimpulan 

Dalam pembuatan sebuah film, setiap pembuatan visual effects harus melalui 

tahapan perancangan untuk menetapkan fungsi dan tujuan digunakannya visual 

effects dalam film tersebut.  

Pada film animasi Acala, visual effects letusan gunung api bergaya stylized 

yang dimasukkan dalam film selain ditujukan untuk menarik para penonton ke 

dalam cerita juga memiliki fungsi dan tujuan yang lebih spesifik. Visual effects 

asap ditujukan untuk menciptakan impresi kemegahan skala letusan dan 

mengarahkan perhatian penonton agar tetap fokus pada letusan. Visual effects 

puing-puing yang menyala merah ditujukan untuk menginformasikan penonton 

bahwa puing-puing tersebut memiliki temperatur yang sangat tinggi. Visual effects 

lahar dan magma, yang terlihat berbeda antara satu dengan yang lainnya, 

ditujukan untuk meyakinkan penonton akan kekuatan destruktif yang berbeda 

yang dimiliki keduanya, lahar mengalir dengan cepat sedangkan magma memiliki 

temperatur yang sangat tinggi. Saat digabungkan, setiap elemen letusan gunung 

api ini bersinergi dalam membangun sebuah shot yang bercerita kepada para 

penonton. 

Perancangan visual effects elemen letusan gunung api yang bergaya 

stylized ini berhasil mencapai tujuan perancangan, yaitu mendukung cerita film 

animasi 3D Acala. Dengan adanya rangkaian shot visual effects letusan gunung 
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api ini, para penonton dapat langsung menangkap bahwa cerita dalam film Acala 

diakhiri dengan kehancuran total yang ditandai dengan meletusnya gunung api. 

Rangkaian kehancuran ini kemudian didukung lebih lanjut dengan penggunaan 

gaya stylized untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah disebutkan di atas. 

 

5.2. Saran 

Riset yang dilakukan dalam penulisan laporan tugas akhir ini masih 

terbatas dan maka dari itu terbuka kesempatan untuk penyempurnaan hasil temuan. 

Hasil temuan yang ada dalam laporan tugas akhir ini terbatas pada perancangan 

visual effects elemen letusan gunung api yang bergaya stylized. Walaupun 

demikian, hasil yang didapatkan dari riset ini dapat digunakan sebagai arahan 

dalam perancangan-perancangan visual effects di masa depan, sebagai arahan agar 

setiap perancangan visual effects memiliki fungsi dan saling berhubungan dengan 

penyampaian cerita kepada para penonton. 

Untuk peneliti selanjutnya yang ingin melakukan riset mengenai visual 

effects, penulis menyarankan untuk melakukan analisa lebih dalam terhadap 

referensi visual effects yang ingin digunakan. Hal ini dilakukan untuk 

mendapatkan gambaran lebih mengenai perancangan visual effects serta timing 

pada visual effects. 

Berikutnya, untuk peneliti selanjutnya yang ingin melakukan riset mengenai 

perancangan elemen letusan gunung api, penulis menyarankan untuk melakukan 

pengumpulan data ke museum geologi yang mungkin memiliki arsip-arsip dan 
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data yang tidak dapat diakses secara umum. Hal ini dapat menambah data yang 

dimiliki untuk melakukan perancangan yang lebih akurat. 

Terakhir, untuk peneliti selanjutnya yang ingin melakukan riset mengenai 

gaya animasi stylized, penulis menyarankan untuk mendapatkan referensi style 

yang diinginkan dan mencoba melakukan perancangan sedekat mungkin dengan 

style tersebut terlebih dahulu. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan gaya visual 

yang kemudian dapat diubah untuk memenuhi tujuan masing-masing. 
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