BAB V
PENUTUP
5.1. Kesimpulan
Kesimpulan dari laporan yang dapat dibuat oleh penulis mengenai perancangan
musik dalam membangun “mood keluarga” pada corporate video PT Purinusa
Jayakusama adalah perancangan musik dengan menggunakan teori musik dasar
seperti scale, chord, dan dinamika musik akan mempermudah proses pembuatan
musik dalam membangun sebuah mood. Namun dalam pembangunan “mood
keluarga” dibutuhkan penggunaan instrumen yang tepat dan kunci nada yang benar.
Dalam pembangunan konsep “mood keluarga” dapat dipermudah jika terdapat
teori-teori musik dasar dan teori yang dapat menjelaskan konsep tersebut.
Proses penyusunan skripsi dan penciptaan karya tugas akhir yang telah
penulis jalankan, tentunya tidak mudah. Penulis pada proses penyusunan dan praproduksi dapat belajar banyak tentang teori-teori musik yang dapat berguna untuk
membuat film scoring. Selama proses perancangan film scoring dalam membangun
mood keluarga, penulis merasakan kehabisan ide dalam perancangan musik atau
produksi musik dan ada beberapa kondisi penulis juga harus membuat musik hingga
empat draft untuk memuaskan klien. Hal ini dapat terjadi karena kurangnya
pengalaman penulis dalam memproduksi musik khususnya film scoring.
Dalam proses pembuatan karaya film scoring dan penyusunan skripsi ini,
penulis dapat belajar banyak hal yang berguna untuk mendalami bidang film
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scoring. Penulis telah mengakui bahwa karya film scoring yang telah diciptkan oleh
penulis terdapat kekurangan dan dapat ditingkatkan dan di eksplor lebih lagi.
5.2. Saran
Bedasarkan pengalaman yang telah dilalui oleh penulis selama penciptaan karya
dan penyusunan skripsi, terdapat beberapa hal yang penulis ingin sampaikan yang
dapat berguna untuk para pembaca :
1. Seorang music composer atau film scorer harus memiliki pengetahuan
tentang teori musik. Dengan pengetahuan teori musik seorang composer
dapat berkerja dengan efisien dan lebih kreatif. Karena dalam proses
pembuatan musik dapat memakan waktu yang lama jika tidak memiliki teori
dasar musik, begitu pula dengan kreatifitas dapat terlatih dengan
mengetahui dasar teori musik.
2. Dalam bekerja berkelompok komunikasi adalah hal yang terpenting harus
dilaukan. Komunikasi meurpakan sebuah keharusan dalam bekerja
kelompok untuk saling mengutarakan opini, ide, dan bantuan agar kerja
dapat berjalan dengan lancar dan efisien.
3. Dalam industri corporate video klien adalah konsumen, yang memiliki arti
kita sebagai pekerja di industri corporate video harus dapat memuaskan
klien dengan mengikuti instruksi mereka.
4. Pengaturan waktu yang baik akan membantu proses kerja. Yang dimaksud
adalah pengaturan waktu kapan untuk bekerja dan kapan untuk istirahat, hal
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ini sangat penting karena berhubungan dengan kesehatan tubuh dan
kesehatan mental.
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