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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1.  Kesimpulan 

Ketika pembuatan karya dan laporan tugas akhir ini Penulis paham akan betapa 

pentingnya visual effect yang ada pada film animasi khususnya bergenre action. 

Hal ini berpengaruh kepada kualitas visual yang disajikan dan dapat memperkuat 

certia pada film Insignia yang sudah dibuat secara bersama-sama dengan tim 

penulis. Berdasarkan analisis dan penelitian dalam Tugas Akhir ini penulis dapat 

menarik beberapa kesimpulan.: 

1. Dalam melakukan sebuah perancangan terhadapkonsep visual effect pada 

film 3d animasi, studi existing dan pengumpulan literatur yang berupa 

teori dan refrensi film sangat diperlukan, dikarenakan untuk bahan 

perancangan visual effect itu sendiri. 

2. Untuk memperoleh hasil yang dapat memperkuat cerita dalam film 

Insignia, dibutuhkan observasi lapangan dengan cara mencari tahu 

bagaimana bentuk efek visual seperti api dan pecahan batuan di dunia 

nyata.  

3. Research and Developmentpada software yang akan digunakan untuk 

pembuatan efek juga penting dilakukan, agar Penulis bisa mendapatkan 

hasil efek sesuai dengan konsep dan dapat memperkuat cerita dan 

tampilan visual. 
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5.2. Saran 

Berdasarkan hasil dari tugas akhir ini, penulis dapat menyarankan kepada 

pembaca tentang beberapa hal mengenai perancangan visual effect, yaitu: 

1. Untuk pembuatan visual effect penulis menyarankan pembaca untuk 

membuat sketsa yang berisi tentang efek yang ingin dibuat. Hal ini 

dikarenakan agar mempermudah proses pembuatan efek.  

2. Melakukan eksplorasi terhadap software dan melakukan kajian terhadap efek 

yang akan dibuat agar hasil yang didapatkan lebih realistic. 

3. Untuk proses pembuatan efek penulis menyarankan kepada pembaca untuk 

membuat efek pada perangkat komputer dengan spesifikasi yang memadai. 
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