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BAB IV 

PENUTUP 

 

4.1 Kesimpulan 

 Pembuatan Animasi sebagai media  yang telah dilakukan, berdasarkan 

proses pelaksanaan dan permasalahan yang dibahas maka akan dapat disimpulkan 

beberapa hal sebagai berikut: 

1. Kemampuan Komputer 

 Kemampuan komputer dan pemasalahan selama pelaksanaan kerja profesi 

dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 

a. Kapasitas dan kondisi komputer yang prima dibutuhkan untuk pekerjaan 

animasi, karena membuat animasi bukan pekerjaan kecil tapi syaratnya akan 

komponen grafis, animasi, dan image. 

b. Desain membutuhkan data pendukung, apalagi untuk bentuk Kerja Profesi 

deadline sangatlah penting untuk kelancaran dan kematangan konsep pekerjaan. 

c. Komputer dengan spesifikasi dan program-program (software) pendukung 

animasi sangat dibutuhkan. Implementasi ilmu multimedia di dunia kerj memiliki 

ruang lingkup yang jauh berbeda dengan proses pembelajaran yang didapatkan 

selama masa perkuliahan, sehingga diperlukan sedikit penyesuaian spesifikasi, 

program, keahlian, dan kemampuan teknis komputer yang akan digunakan. 

 

2. Proses Asistensi 

 Proses asistensi selama proses pembuatan animasi “Kisah Sejarah Singkat 

Wayang Golek” dengan berbagai permasalahannya, dapat ditarik kesimpulan 

sebagai berikut: 

a. Proses asistensi dan evaluasi hasil karya merupakan hal yang sangat 

penting dalam rangka pengembangan wawasan dan kemampuan. Produk/jasa 

memiliki ciri khas yang berbeda maka hal ini akan membantu mahasiswa dalam 

memahami dan mendalami setiap karakter animasi yang akan dibuatnya. 

b. Eksekusi sebuah karya animasi tak lepas dari rangkaian kegiatan yang 

dapat mematangkan inti pesan yang akan diangkat. Proses briefing dan storyboard 
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adalah salah satunya yang bertujuan untuk mengeluarkan segala ide dan kreatif, 

serta evaluasi sehingga didapat hasil akhir yang sempurna. 

 

3. Jadwal Pelaksanaan 

 Jadwal pelaksanaan selama proses pembuatan karya animasi dan berbagai 

permasalahannya dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 

a. Pencarian perusahaan sebagai tempat melakukan penelitian dan 

pengumpulan data besesrta informasi yang dibutuhkan untuk memenuhi syarat 

Tugas Akhir memerlukan waktu yang tidak singkat. Kendala dan halangan yang 

dapat terjadi bisa mempersempit waktu pelaksanaan Tugas Akhir atau bahkan 

membuat proses menjadi tertunda dan terbengkalai. 

b. Waktu deadline yang sangat singkat memaksa untuk mahasiswa kerja 

ekstra keras dengan hari libur yang harus banyak dikorbankan demi pekerjaan 

pembuatan animasi ini menjadi perlu untuk dimaksimal karena waktu kerja yang 

terbatas. 

 

4. Fasilitas 

 Faktor fasilitas selama pelaksanaan kerja profesi mempunyai 

permasalahannya tersendiri, dan kesimpulan yang bisa diambil antara lain: 

a. Tempat mahasiswa membuat animasi tidak banyak tersedia fasilitas yang 

memadai untuk mahasiswa. 

b. Bentuk pekerjaan deadline yang tidak dibarengi dengan proses asistensi 

rutin memiliki permasalahan tersendiri, karena menyebabkan kurang 

terkontrolnya progress kerja dan pemahaman konsep yang dilakukan. 

 

5. Informasi 

 Informasi  selama pelaksanaan pembuatan karya tugas akhir dan 

permasalahannya bisa diambil kesimpulan sebagai berikut: 

a. Informasi yang didapat sebelum melaksanakan pembuatan animasi dapat 

membantu menentukan bentuk dan urutan pekerjaan yang akan didahulukan, 

sehingga pembuatan karya dapat selesai tepat waktu. 
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b. Informasi yang kurang antara lain disebabkan karena belum terciptanya 

koordinasi yang cukup baik antara perusahaan dan pihak mahasiswa. 

 

4.2 Saran 

 Analisa masalah dan pembahasan yang dilakukan semata-mata merupakan 

proses yang harus dilalui dalam rangka mengembangkan potensi baik individual 

maupun institusional, dan mencari solusi atau pemecahan masalah yang dihadapi. 

Saran dan kritik yang membangun dan bersifat positif sangatlah dibutuhkan demi 

kemajuan semua pihak. 

1. Kemampuan Komputer 

 Saran yang dapat disampaikan mengenai permasalahan kemampuan 

komputer antara lain: 

a. Kondisi dan kapasitas komputer dipersiapkan, serta melakukan back up 

data secara rutin untuk mengantisipasi terjadinya hal-hal yang tidak diinginnkan 

ditengah-tengah pelaksanaan pembuatan karya tugas akhir. 

b. Data penunjang animasi yang akan dibuat selalu diperhatikan 

ketersediaannya, bila tidak tersedia, dapat mencari alternatif lain yang memiliki 

sifat dan karakter yang sama dengan data tersebut, sehingga esensi pesan yang 

akan disampaikan tidak melenceng terlalu jauh. 

c. Software skill dikembangkan agar memperkecil kesulitan dan masalah 

teknis yang akan dihadapi dalam pelaksanaan pembuatan karya tugas akhir. 

 

2. Proses Asistensi 

 Saran yang dapat disampaikan mengenai permasalahan proses asistensi 

antara lain: 

a. Tugas Akhir adalah wadah hasil dari pembelajaran dalam hal menekan 

idealisme gaya multimedia yang dimiliki seorang ahli multimedia. Kemampuan 

bekerja secara tim memegang peranan penting dalam penuangan ide dan konsep 

media visual yang akan dibuat. Kemampuan menganalisa keinginan pelanggan 

atau klien dan menuangkannya secara efektif dan efisien memang memerlukan 

proses pembelajaran yang tidak sebentar, tetapi pelakanaan tugas akhir setidaknya 
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melatih kita untuk mampu bekerja secara professional pada bidang yang ditekuni 

oleh mahasiswa. Oleh karena itu proses asistensi merupakan salah satu jalan untuk 

memperoleh ilmu dan wawasan seorang calon ahli multimedia akan hal itu. 

b. Buku sketsa desain hendaknya dimiliki mahasiswa tersendiri sebagai 

bahan evaluasi progress yang dimiliki, koreksi, dan dokumentasi karya animasi 

yang dibuat. 

 

3. Jadwal Pelaksanaan 

 Saran yang dapat disampaikan mengenai permasalahan fasilitas penunjang 

pelaksanaan pembuatan karya tugas akhir antara lain: 

a. Briefing yang dilaksanakan dicermati baik-baik dan selalu dilakukan 

pencatatan setiap pekerjaan yang diberikan, sehingga dapat membantu 

menghindari keterbatasan kemampuan memori otak. 

b. Waktu deadline yang terlalu sempit diminta dipertimbangkan lagi 

sehingga bisa dijadwalkan ulang dan tidak mengganggu proses kelancaran dan 

kesempurnaan pembuatan karya tugas akhir. 

 

4. Fasilitas 

 Saran yang dapat disampaikan mengenai permasalahan fasilitas penunjang 

pelaksanaan pembuatan karya tugas akhir antara lain: 

a. Laptop ataupun Notebook saat ini merupakan benda yang hampir harus 

dimiliki setiap mahasiswa multimedia, apalagi bila pihak kampus tidak memiliki 

cukup ruang dan fasilitas untuk pelaksanaan pembuatan karya tugas akhir, 

sehingga proses masih dapat terlaksana tanpa ada hambatan dari segi fasilitas. 

b. Apabila jenis pekerjaan mengharuskan untuk dikerjakan di hari yang 

bentrok dengan jadwal asistensi, maka setidaknya proses asistensi harus tetap 

dilaksanakan agar desain yang dibuat dapat dievaluasi dan dikoreksi demi 

kemajuan ilmu dan pengetahuan mahasiswa itu sendiri. 

 

5. Informasi 
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  Saran yang dapat disampaikan mengenai permasalahan kurangnya 

informasi tempat pelaksanaan pembuatan karya tugas akhir antara lain: 

a. Selalu mengkomunikasikan setiap masalah yang dihadapi dengan pihak 

kampus dan pembimbing terutama mengenai kesulitan pencarian perusahaan 

tempat melaksanakan penelitian dapat memperingan kesulitan yang ada. 

b. Pelaksanaan proses pembuatan karya tugas akhir dapat dimanfaatkan 

sebagai jalan dalam mempererat hubungan industri dan bisnis antara pihak 

kampus dan perusahaan, sehingga di lain waktu diharapkan dapat terjalin 

kerjasama dalam pendistribusian peserta pelaksana Tugas Akhir di masa 

mendatang. 

 Saran yang dapat disampaikan untuk pihak-pihak yang terkait selama 

pelaksanaan Tugas Akhir ini, yaitu antara lain: 

1. Untuk mahasiswa pelaksana Tugas Akhir 

 Referensi dan literatur Multimedia dicari dan diperbanyak sebelum 

memulai pelaksanaan Tugas Akhir perkuliahan sehingga persiapan menjelang 

pelaksanaan menjadi semakin mantap. Hal ini pun akan memudahkan dalam 

pengembangan alternatif animasi yang akan dibuat, sehingga diharapkan akan 

mampu menganalisa kemampuan, mengembangkan kekuatan, serta 

meminimalkan kekurangan yang dimiliki selama kerja profesi, sehingga akan 

tercipta motivasi dan etos kerja yang baik. 

 

2. Untuk angkatan selanjutnya yang akan melaksanakan Tugas Akhir 

  Selama pelaksanaan Tugas Akhir, banyak hal yang dapat dijadikan 

cerminan dan bahan introspeksi diri. Sedikit saran berdasarkan sudut pandang dan 

proses yang telah dilalui selama pelaksanaan tugas akhir agar angkatan 

selanjutnya yang akan melaksanakan Tugas Akhir dapat menjadikan 

permasalahan yang dialami sebagai bahan pembelajaran. 

a. Sebelum memulai pelaksanaan Tugas Akhir, hendaknya mencari 

informasi mengenai perusahaan tempat pelaksanaan Penelitian sedini mungkin 

sehingga dapat disesuaikan dengan minat bidang kerja yang akan diambil. 

Menyiapkan portofolio atau hasil kerja yang selama ini telah dibuat dapat menjadi 
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nilai tambah dalam menunjang pencarian perusahaan tempat penelitian. 

Mempersiapkan kemampuan individu atau teknis komputer pun tak kalah penting. 

b. Selama pelaksanaan pembuatan karya tugas akhir, memanfaatkan 

kesempatan hari luang sebagai waktu untuk melakukan banyak pengumpulan 

data, meningkatkan kemampuan teknis dan pengembangan skill, sehingga 

pembuatan karya tugas akhir tidak hanya menjadi formalitas pemenuhan salah 

satu mata kuliah saja tetapi dapat benar-benar diambil manfaatnya semksimal 

mungkin. Jadwal kerja profesi yang sempit, kiranya dapat membuat time 

management yang baik agar semua proses dapat berjalan dengan baik. Arsip yang 

bersangkutan dengan pelaksanaan pembuatan karya animasi didokumentasikan 

dapat membantu pada saat mengerjakan laporan nantinya. 

c. Setelah pelaksanaan Tugas Akhir,  hendaknya mengerjakan laporan, 

revisi, dan asistensi karya secara bertahap agar progress dapat terkontrol dengan 

baik. 

3. Untuk pihak kampus 

 Jadwal pelaksanaan Tugas Akhir perlu dipertimbangkan lagi mengenai 

pengaturan yang sedikit menyulitkan mahasiswa dalam membagi waktu dengan 

kuliah rutin. Hal ini dapat menyempitkan ruang gerak peserta untuk mencari 

perusahaan tempat melaksanakan penelitian di Bandung. Koordinasi 

pendistribusian peserta Tugas Akhir yang baik, diperlukan agar setiap mahasiswa 

memiliki jaminan dalam mendapatkan tempat melaksanakan penelitian sesuai 

dengan minat dan kondisinya. Evaluasi pelaksanaan Tugas Akhir setiap tahun dan 

peran serta dosen dan pembimbing secara penuh kiranya dapat meminimalisir 

kesulitan-kesulitan yang dihadapi peserta selama ini. 

4. Untuk Perusahaan 

 Tenaga dan ide mahasiswa selayaknya dapat menjadi sumbangan kreatif 

dan masukan yang berguna dan membantu mahasiswa dalam pengembangan 

konsep yang dibuat demi kemajuan perusahaan. Komunikasi dan penerimaan 

yang layak dan kooperatif dari pihak perusahaan terhadap para peserta Tugas 

Akhir sangat diperlukan. 

 


