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BAB V 

KESIMPULAN 

5.1. Kesimpulan 

Dalam sebuah cerita, tokoh didalamnya tidaklah harus berupa karakter organik 

tetapi karakter non-organik seperti robot juga dapat diaplikasikan untuk 

menyampaikan cerita. Penelitian ini penulis melakukan penelitian mengenai robot 

humanoid yang menggunakan desain anthropomorphic yang diaplikasikan ke 

dalam film animasi “BOT”. 

 Karakter robot humanoid dalam film animasi ini merupakan sebuah robot 

sosial yang mempunyai tugas menanam dan menebang di sebuah hutan tanaman 

industri. Sebagai robot sosial, karakter robotik ini dapat berinteraksi dengan 

lingkungan sekitar, mulai dari menggunakan environment sekitar, berinteraksi 

dengan benda di alam seperti pohon dan hewan. Kegiatan sosial tersebut didasari 

oleh manusia sebagai mahkluk sosial, oleh karena itu karakter robot sosial dapat 

bertindak seperti manusia. Untuk melakukan tindakan-tindakan yang seperti 

manusia, robot sosial memiliki pergerakan yang mengikuti pergerakan manusia. 

Dalam proses perancangan joint karakter Bot, dapat disimpulkan 

menciptakan pergerakan karakter humanoid sebagai karakter robot sosial 

diperlukannya jumlah joint yang banyak. Semakin banyak joint yang dirancang 

kedalam karakter robotik, semakin banyak gerakan yang dapat dilakukan karakter. 

Sehingga karakter dapat berinteraksi dengan lingkungannya dan dapat beradaptasi 

dengan berbagai environment. 
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5.2. Saran 

 Walaupun hasil penelitian ini bersifat terbatas dan bersifat eksploratif, 

dapat menjadi pengetahuan aplikarif untuk merancang joint karakter humanoid 

khususnya dengan desain anthropomorphic sebagai robot sosial. 

 Untuk pembaca laporan tugas akhir ini, pembaca dapat melakukan 

penelitian lebih dalam mengenai joint karakter robotik untuk keperluan 

perancangan karakter robotik yang tidak dapat penulis lakukan dalam pengerjaan 

tugas akhir ini dikarenakan banyaknya jenis joint beserta mekanisme geraknya 

yang tidak dapat penulis teliti seluruhnya untuk diaplikasikan ke dalam karakter 

robot humanoid animasi “BOT”. 
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