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BAB V 

PENUTUP 

2.1. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis mengenai perancangan environment untuk 

mempromosikan Kota Bandar Lampung pada animasi 2d berjudul “Gheceh”, 

penulis menarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Setelah mendapatkan beberapa data dan riset penulis dapat merancang 

ketiga icon Kota Bandar Lampung yaitu Gapura Selamat Datang, 

Bundaran Gajah, dan Menara siger berdasarkan teori yang sudah 

dipelajari. 

2. Observasi lapangan yang penulis lakukan sangat membantu penulis 

untuk merancang environment pada tiga icon dengan baik dan benar.  

3. Pengetahuan dengan kain tapis, dan jajanan jajanan Kota Bandar 

Lampung sangat membantu dalam perancangan aset-aset yang dapat 

memperlihatkan unsur kebudayaan Lampung.  

4. Mempelajari teori warna sangat penting untuk membantu penulis 

menyampaikan pesan dengan tepat kepada penonton. Dalam adegan 

yang terjadi menara siger penggunaan warna orange yang dominan 

dapat menimbulkan kesan kehangatan. Hal ini juga terlihat pada 

bagian gapura selamat datang yang terlihat kesan sejuk dikarenakan 

warna hijau yang berada pada background. 
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2.1. Saran 

Berikut adalah saran yang penulis berikan dalam merancang environment yang 

dapat memvisualisasikan realita keadaan tokoh utama: 

1. Perbanyak referensi, tidak hanya terpaku pada referensi animasi saja. 

Sebaiknya mencari referensi film live action dan obserfasi lapangan 

dikarenakan film Animasi lahir dari referensi dunia nyata. 

2. Perbanyak sketsa perancangan untuk merancang environment, agar 

menghasilkan environment yang baik. Dan perbanyak teori-teori agar 

mempermudah merancang environment. 

Perancangan Environment Untuk..., Hendra Chaiyadi, FSD UMN, 2018




