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BAB V 

PENUTUP 

5.1. Kesimpulan 

Desain karakter pada film animasi harus memeperhatikan fungsi dan peran dari 

karakter tersebut. Pada tugas akhir ini, penulis mendesain 2 orang tokoh utama 

yang memiliki sifat berani, tegas, dan patriot. Unsur- unsur tersebut harus digali 

lebih dalam agar mendapatkan visualisasi yang dapat menyampaikan karakterisasi 

dalam film tersebut. 

Hal yang harus diketahui  dari seorang karakter adalah bagian three 

dimensional character yang terbagi menjadi tiga aspek yaitu fisiologi, sosiologi 

dan psikologi. Aspek- aspek tersebut didapat dari studi literatur dan studi eksisting 

yang berupa referensi film dan observasi ke museum yang tidak lupa juga data 

lain yang mendukung dalam mendesain karakter. Dengan mengetahui hal tersebut, 

penulis terbantu untuk menyusun konsep berikutnya. 

Setelah mengetahui aspek three dimensional character-nya dan pengumpulan 

data tentang karakter. Penulis memilih dengan  style apa animasi akan dibuat. 

Style yang dipilih harus mendukung konsep karakter atau juga style yang sedang 

trend. Pada hal ini penulis memilih minimal art karena sangat mendukung konsep 

perancangan karakter dan populer bagi beberapa kalangan. 

Film animasi Cut Nya Dhien adalah film yang ingin menyampaikan tentang 

kisah Cut Nya Dhien setelah dia memimpin pasukan perang. Visual yang ingin 
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dicapai adalah penggambaran kesan berbahaya dan terjepit pada lingkungan 

(environtment), sedangkan bagi dua karakter ingin digambarkan sebagai tokoh 

yang gagah , heroic, dan tegas (Teuku Umar) serta agresif namun penyayang (Cut 

Nya Dhien) keduanya menggunakan gaya minimal art. Dari hubungan tersebut, 

penulis sebagai seorang desainer karakter harus dapat menangkap apa yang ingin 

disampaikan dalam film sehingga tercipta karakter Cut Nya Dhien dan Teuku 

Umar dengan visualisasi yang bergaya minimal art.  

 

5.2. Saran 

 

Menjadi seorang character designer dalam sebuah projek film animasi memiliki 

tanggung jawab yang besar. Karakter tersebut harus selesai sesuai timeline yang 

telah disepakati. Untuk itu seorang concept artist karakter harus mengetahui 

rancangan awal dari karakter dan mencari data karakteristik karakter tersebut agar 

pencarian lebih terfokus. 

Style yang digunakan juga harus mendukung konsep- konsep yang ada dalam 

pembuatan karakter, dalam animasi ini penulis menggunakan minimal art style 

yang tentunya berkesesuaian dengan konsep karakter. 

Agar seorang concept artist karakter dapat selesai dengan cepat dan berkualitas, 

buatlah jadwal pembagian kerja perharinya hingga sampai batas hari dari timeline 

yang sudah disepakati sehingga proses lain yang dihambat oleh penyelesaian 

karakter dapat berjalan. Selain penguasaan konsep, seorang concept artist karakter 
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harus menguasai software yang akan dia gunakan dalam pembuatan concept 

character. Hal ini bertujuan agar dapat mengeefisiensi kerja concept artist. 

 

Penulis berharap tugas akhir ini dapat memiliki manfaat yang baik bagi orang 

lain. Untuk rekan-rekan yang ingin mengambil topik tugas akhir yang 

berhubungan dengan desain karakter, penulis memberikan saran untuk mengambil 

topik desai karakter yang terfokuskan pada kostum atau style visualisasi yang 

akan digunakan. 
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