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BAB V
PENUTUP

5.1. Kesimpulan
Berdasarkan dari hasil pengerjaan karya tugas akhir Aplikasi Interaktif Busana 3D
ini, dapat disimpulkan menjadi beberapa hal sebagai berikut.
1. Penggunaan model 3D dan interaktif pada website membuat website
semakin menarik.
2. Penggunaan media interaktif berbasis website membutuhkan data yang
ukurannya tidak terlalu besar sehingga cepat untuk diakses.
3. Memilih warna - warna yang tepat untuk desain website merupakan salah
satu faktor yang menjadikan website tersebut menarik dan berhasil.
4. Penggunaan tombol menu dan navigasi yang sederhana membuat
penggunjung website lebih seluasa melihat busana itu sendiri.
5.2. Saran
Berikut beberapa saran yang berguna untuk pembuatan media interaktif berbasis
website yang didapatkan baik dari dosen maupun dari pengalaman selama proses
pengerjaan tugas akhir ini.
1. Jika menggunakan cara bake dari highpoly modeling ke lowpoly modeling,
usahakan model lowpoly jangan terlalu berbeda jauh outline bentuknya
dengan yang highpoly agar proses bake berhasil.
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2. Jika mendesain sebuah website, terutama website untuk menjual sebuah
produk, usahakan jangan terlalu banyak elemen – elemen pada website
yang membuat pengunjung tidak fokus pada produk yang akan dijual.
3. Hal yang terpenting dalam proyek tugas akhir ini adalah bagaimana
mempertahankan ide tersebut. Software dan komputer hanya sebagai
sarana pendukung.
4. Referensi dari buku, dan bimbingan dari dosen sangat membantu proses
pembuatan tugas akhir ini.
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