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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Setelah beragam uraian yang telah ditulis pada bab-bab sebelumnya, 

adapun kesimpulan dari perancangan ini adalah perancangan ini dibuat dengan 

output media berupa video trailer animasi yang menampilkan tentang seorang 

tokoh fiksi bernama Supri yang memiliki kekuatan Ksatria Jamu sehingga 

mendapat julukan Ksatria Jamu.  

Adanya temuan dalam bentuk teknis pengerjaan trailer animasi yang 

penulis terapkan dan membuahkan hasil yang positif, dimanan teknik tersebut 

memungkinkan untuk diterapkan atau sebagai bahan referensi untuk 

memproduksi trailer animasi di kemudian hari. 

Penemuan dan cara penyajian baru tersebut baik dari segi teknis maupun 

materi dapat lebih menguatkan lagi posisi trailer animasi Supri sang Ksatria 

Jamu sebagai media hiburan dan animasi di Indonesia. 

Terkait dalam penemuan baru terhadap teknik pembuatan trailer animasi 

ini yaitu terletak pada cara me-render frame karakter di Macromedia Flash 8 

ke dalam bentuk png sequence dan menggabungkannya dengan background di 

After Effect sehingga lebih banyak inovasi yang bias diterapkan terhadap 

adegan scene yang akan dibuat terutama seperti camera movemen, lighting, 

timing dan pengaturan efek yang lebih bervariasi. 

Karena dari pengalaman penulis setelah melihat perbandingan dari hasil 

rendering menggunakan teknik baru tersebut lebih menghasilkan output 

gambar yang tajam dan lebih jernih. 

Dalam proses pengerjaan trailer animasi ini adapun kendala yang harus 

penulis hadapi yakni saat penulis mengalami beberapa kali corrupt pada file-

file tertentu sehingga harus dibuat kembali karena tidak dapat direstorasi atau 

recover kembali dan hal ini menyita banyak waktu. 

Kemudian dengan adanya kendala tersebut akhirnya penulis berusaha 

untuk mencari penyelesain yaitu dengan cara menyimpan beberapa backup 

data agar masih ada file cadangan apabila kendala tersebut penulis alami lagi. 
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Mengingat perancangan ini telah dibuat dengan tahapan-tahapan yang 

sesuai dengan ilmu desain komunikasi visual, dimana berusaha untuk 

mengkomunikasikan beberapa pesan seperti ajakan untuk menyukai jamu 

tradisional. 

Semua bahan materi yang penulis gunakan adalah bersumber dari buku 

sebanyak 70%, observasi lapangan sebanyak 10% dan sisanya 20% berasal 

dari internet. 

Dengan terkumpulnya beberapa materi yang sudah ada penulis lakukan 

tahap penyuntingan dan memilah infromasi yang sederhana dan mudah untuk 

dipelajari dan menjadikannya dalam bentuk naskah, storyboard hingga ke 

hasil akhir yaitu trailer animasi. 

 

B. Saran 

Adapun saran yang bermanfaat dari penulis agar perancangan ini terus 

berkembang dan berlanjut, tidak hanya dalam betuk trailer namun juga dalam 

bentuk media lainnya. 

1. Dengan diluncurkannya trailer ini ke ranah sosial media diharapkan 

perancangan ini dapat menjadi bahan referensi sekaligus hiburan yang 

bisa dinikmati. Diharapkan juga tidak disalahgunakan untuk kepentingan 

tertentu seperti melakukan pembajakan karya terlebih lagi 

memperjualbelikan video ini karena mengingat konsep untuk 

perancangan ini adalah gratis sebagai bahan hiburan maupun edukasi. 

2. Trailer animasi ini diutamakan diperuntukkan untuk target audience 

anak-anak oleh karena itu ada kemungkinan tidak terlalu menarik bagi 

penonton diluar cakupan target audience. 

3. Hasil karya perancangan Supri sang Ksatria Jamu ini tidak dapat berdiri 

sendiri dengan waktu yang lama oleh karena itu dukungan dari target 

audience maupun netizen sangat dibutuhkan baik dukungan dari segi 

materi maupun sosial. 
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