
BAB V

Kesimpulan dan Saran

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan perancangan dan realisasi Video Animasi 2D Pembuatan

Surat Izin Mengemudi (SIM) Pada Polresta Palembang Berbasis Animasi yang

telah dikerjakan, maka dapat diambil beberapa kesimpulan yaitu:

1. Pembuatan video Pembuatan surat izin mengemudi (SIM) Berbasis

Animasi dan di susun serta melalui proses editing yang menarik maka informasi

yang ingin di sampaikan mudah untuk dicerna masyarakat.

2. Semua teknik yang digunakan pada pembuatan video ini berhasil dilakukan,

yaitu:

a. Teknik yang digunakan pada Adobe After Effects CS6, yaitu Basic

Animation, Masking, Trim Path, Text Animation

b. Teknik yang digunakan pada Adobe Premiere Pro CC 2017, yaitu Add

Cut Point, Audio Gain, Speed/Duration, dan Transition.

c. Teknik yang digunakan pada Audacity, yaitu Fade in dan Fade Out.

3. Berdasarkan hasil uji kuesioner terhadap responden, maka dapat

disimpulkan responden setuju bahwa:

a. Video ini mudah dipahami dengan baik.

b. Jumlah informasi dari video ini sudah lengkap.

c. Penyampaian informasi menggunakan animasi 2D pada video ini dapat

dipahami dengan baik.

d. Video ini mampu mempermudah masyarakat agar lebih mudah dalam

membuat sim dengan diperkuat data sebanyak 87.5 % dari 30 responden.

e. Video ini menarik dari segi gambar/grafis, warna, teks/tipografi, animasi

dan audio.



f. Video dengan animasi 2D lebih mudah dimengerti karena memaparkan

data-data dengan dihiasi grafis dan audio yang menarik sehingga lebih

cepat dicerna oleh penonton.

g. Video ini bisa digunakan diberbagai media yang mendukung pemutaran

video.

5.2. Saran

Penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam proses

perancangan video yang penulis buat. Untuk itu penulis memberikan beberapa

saran diantaranya:

1. Diharapkan agar video animasi 2D Pembuatan surat izin mengemudi

( SIM ) untuk selanjutnya agar dapat dikembangkan cerita video animasi

ini untuk perpanjangan SIM serta membahas cara mengurus SIM yang

hilang atau rusak.

2. Sebaiknya dalam pembuatan video animasi 2D ini perlu diperhatikan

pengaturan cahaya render terutama editor layout karena pengaturan

cahaya yang baik akan menghasilkan gambar animasi yang lebih baik.


