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BAB V  

PENUTUP 

5.1. Kesimpulan 

Untuk mendukung mise-en-scene pada video tutorial PT. Demix penulis 

menerapkan visual effects berupa set replacement dan backlight lighting. 

Penggunaan visual effects dalam mendukung mise-en-scene dalam mencapai 

tujuan dari video tutorial yakni awareness and education, branding, competitive 

differentiation dan promotion. Visual effects akan dapat mendukung mise-en-

scene yang tidak bisa didapatkan pada saat produksi. Video tutorial ini dibuat agar 

penonton dapat memahami penggunaan produk Demix. 

Visual effects diterapkan untuk mendukung mise-en-scene pada video 

tutorial PT. Demix. Pertama, set replacement dilakukan pada scene 1 shot 1, 

untuk branding dan promotion Demix, dengan studio Demix Show untuk 

membentuk presepsi kepada penonton bahwa Demix identik dengan warna merah 

dan abu-abu, serta meletakkan logo Demix, kemudian pada scene 2 shot 4 untuk 

memberikan awareness kepada penonton yang memiliki lantai rusak merupakan 

hal yang berbahaya dan dapat melukai siapapun termasuk diri sendiri, dan pada 

scene 2 shot 31 untuk mencapai promotion, awareness and education, branding, 

competitive differentiation dan tutorial agar penonton yang memiliki lantai yang 

rusak memiliki presepsi untuk segera membetulkannya dengan menggunakan 

Demix C1. Kedua, backlight lighting digunakan pada scene 2 shot 11 untuk 
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memberikan awareness and education agar penonton yang memiliki lantai yang 

rusak tidak perlu ragu untuk segera membetulkannya. 

Video tutorial ini memiliki tujuan agar penonton dapat mengetahui cara 

penggunaan produk Demix dengan tepat, pekerjaan bangunan menjadi lebih 

efisien dan pemeliharaan bangunan akan jauh lebih mudah. Menggunakan visual 

effects untuk mendukung mise-en-scene agar tujuan dari video tutorial ini dapat 

tersampaikan. 

5.2. Saran 

Dalam proses pembuatan projek karya dan penulisan ini penulis ingin 

memberikan saran mengenai penerapan visual effects untuk mendukung mise-en-

scene pada sebuah video tutorial yang penulis harap dapat berguna bagi: 

1. Pembaca 

Penulis berharap dalam menerapkan visual effects untuk mendukung mise-

en-scene pada sebuah video tutorial, sebaiknya seorang editor atau VFX 

Artist dapat memahami dengan baik tujuan dari mise-en-scene agar visual 

effects yang diterapkan sesuai dengan tujuan video tutorial. 

2. UMN 

Penulis berharap UMN dapat menambahkan mata kuliah yang berkaitan 

mengenai visual effects pada prodi film. Agar mahasiswa yang memiliki 

minat dalam visual effects dapat mendapatkan pelajaran yang baik. 


