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BAB II 

KAJIAN TEORI DAN MASALAH 

 

 

 

2.1 Kajian Teori 
 

Multimedia diambil dari kata multi dan media. Multi berarti 

banyak dan media berarti media atau perantara. Multimedia adalah 

gabungan dari beberapa unsur yaitu teks, grafik, suara, video dan animasi 

yang menghasilkan presentasi yang menakjubkan. Multimedia juga 

mempunyai komunikasi interaktif yang tinggi. Bagi pengguna komputer 

Multimedia dapat diartikan sebagai informasi komputer yang dapat 

disajikan melalui audio atau video, teks, grafik dan animasi. 

Dapatlah digambarkan bahwa Multimedia adalah suatu kombinasi 

data atau media untuk menyampaikan suatu informasi sehingga informasi 

itu tersaji dengan lebih menarik. 

“Multimedia adalah kombinasi dari komputer dan video (Rosch, 

1996) atau Multimedia secara umum merupakan kombinasi tiga elemen, 

yaitu suara, gambar dan teks (McCormick 1996) atau Multimedia adalah 

kombinasi dari paling sedikit dua media input atau output dari data, media 

dapat audio (suara, musik), animasi, video, teks, grafik dan gambar (Turban 

dkk, 2002) atau Multimedia merupakan alat yang dapat menciptakan 

presentasi yang dinamis dan interaktif yang mengkombinasikan teks, 

grafik, animasi, audio dan gambar video (Robin dan Linda, 2001).  
 

Multimedia adalah pemanfaatan komputer untuk membuat dan 

menggabungkan teks, grafik, audio, gambar bergerak (video dan animasi) 

dengan menggabungkan link yang memungkinkan pemakai melakukan 

navigasi, berinteraksi, berkreasi dan berkomunikasi. Dalam definisi ini 

terkandung empat komponen penting Multimedia. Pertama, harus ada 

komputer yang mengkoordinasikan apa yang dilihat dan didengar. Kedua, 

harus ada link yang menghubungkan pemakai dengan informasi. Ketiga, 

harus ada alat navigasi yang membantu pemakai menjelajah jaringan 
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informasi yang saling terhubung. Keempat, Multimedia menyediakan 

tempat kepada pemakai untuk mengumpulkan, memproses, dan 

mengkomunikasikan informasi dengan ide. Jika salah satu komponen 

tidak ada, bukan Multimedia dalam arti luas namanya. Misalnya, jika tidak 

ada komputer untuk berinteraksi, maka itu namanya media campuran, 

bukan Multimedia. Kalau tidak ada alat navigasi yang memungkinkan 

untuk memilih jalannya suatu tindakan maka itu namanya film, bukan 

Multimedia. Dari beberapa definisi di atas, maka Multimedia ada yang 

online (Internet) dan Multimedia ada yang offline (tradisional).” 

 

2.1.1 Pengertian Media 

 

Tim O’Sullivan (et.al.), dalam bukunya yang berjudul ”Key 

Concepts in Communication” (terbitan Routledge London, tahun 

1983), menyatakan bahwa:  

“Media merupakan agensi perantara yang dapat mewujudkan 

terjadinya komunikasi. Secara umum merupakan penuturan, 

penulisan, gerakan tangan/kepala, mimik muka, pakaian, akting, 

tarian yang semua ini disebut dengan perantara komunikasi. Secara 

khusus merupakan kemajuan teknologi yang dapat memperluas 

saluran dan kecepatan komunikasi.”  

 

Ada beberapa teori yang menjelaskan mengenai 

definisi/pengertian dari media, yaitu:  

1. Sarana/wahana/wadah/alat komunikasi untuk memberikan 

pesan dari pemberi pesan kepada penerima pesan. (kamus 

besar Bahasa Indonesia, Departemen Pendidikan dan 

Kebudayaan) 
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2. Sarana yang dipergunakan oleh komunikator sebagai saluran 

untuk menyampaikan suatu pesan kepada komunikan, apabila 

komunikan berada pada tempat yang jauh dan banyak 

jumlahnya. (Kamus komunikasi, Drs. Oyong Uchjana Effendy, 

M.A.)  

3. Sistem-sistem produksi, penyebaran informasi dan hiburan 

serta penggunaan dari berbagai macam kontrol sosial. 

(Principia Cybernetica Web)  

4. Berbagai format/bentuk untuk menyimpan informasi yang 

memerlukan peralatan pendengaran dan peralatan pandangan 

khusus. (Oklahama State University Information Literacy). 

 

2.1.1.1 Karakteristik Media 

Berdasarkan karakteristiknya, media terbagi 

menjadi dua bagian, yaitu:  

1. Media Statis. disebut juga dengan Graphic Media, 

yaitu media yang hanya memiliki ruang (space). 

Contoh: media cetak.  

2. Media Berbasis Waktu. Terbagi menjadi tiga bagian, 

yaitu:  

a. Motion Graphic Media: media yang 

memiliki ruang (space) dan pergerakan 

waktu (time movement). Contoh: slide 

program, moving text  

b. Multimedia: media yang memiliki ruang 

(space), pergerakan waktu (time movement) 

dan sudah dilengkapi dengan suara (sound). 
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Contoh: TV, video presentasi, videoklip, 

film dan lain-lain.  

c. Interactive Media: media yang memiliki 

ruang (space), pergerakan waktu (time 

movement) dan sudah dilengkapi dengan 

suara (sound), serta sudah terdiri dari dua 

sistem komunikasi dua arah (two ways 

communication) antara pemberi informasi 

dan penerima informasi. Contoh: website, 

e-mail, CD Interaktif dan sebagainya.  

d. Graphic Media, Motion Graphic Media dan 

Multimedia merupakan media yang bersifat 

pasif, dimana penerima pesan hanya 

menjadi receiver saja. Interactive Media 

merupakan media yang bersifat aktif, 

dimana penerima pesan selain sebagai 

receiver, juga dapat menjadi 

author/sender/encoder. 

 

2.1.1.2 Tingkat Media 

 

Berdasarkan tingkat kebutuhannya, media dapat 

dibagi menjadi dua tingkatan, yaitu:  

1. Media primer:  

Media yang diutamakan pengoperasiannya dan 

pendistribusiannya, sifatnya rata-rata sebagai media 

lini atas walaupun tidak selalu.  
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2. Media sekunder:  

Media yang tidak terlalu diutamakan pengoperasian 

dan pendistribusiannya, sifatnya rata-rata sebagai 

media lini bawah. 

 

2.1.1.3 Fungsi Media 

 

Fungsi-fungsi dari media antara lain: 

1. Menghubungkan satu dengan yang lain.  

2. Sebagai pengawas situasi masyarakat dan dunia 

informasi.  

3. Penyalur kebudayaan.  

4. Hiburan. 

  

2.1.2 Perkembangan Animasi 

 

Kata “animasi” sebenarnya penyesuaian dari bahasa 

Inggris yaitu  kata animation, berasal dari kata dasar to animate. 

Di dalam Kamus Umum Inggris-Indonesia to animate berarti 

memberi semangat, menghidupkan. (Wojowasito-Purwadarminta 

1997).   

Animation adalah “illution of motion” atau “illution of 

movement” yang dibuat dari image statis kemudian ditampilkan 

secara berurutan, sehingga dapat memanipulasi mata seakan-akan 

melihat gambar bergerak (Taylor, 1990).   

Pada kamus lain ditemukan bahwa animasi diterjemahkan 

sebagai Animate (An’i-mate’) 

1. give life to. 

2. infuse with vigor or liveliness.  

3. incite to action (Webster Dictionary).  
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Dalam pengertian yang lebih luas bisa berarti memberi 

kesan gerak, menggerakkan benda/gambar yang diam. Suatu benda 

mati diberikan dorongan kekuatan, semangat dan emosi untuk 

menjadi tampak hidup dan bergerak, atau hanya berkesan hidup. 

Dari pengertian di atas tampak bahwa sebuah film animasi 

terdiri dari sejumlah gambar yang berdiri sendiri, tersusun berurut 

dalam setiap perubahannya yang kemudian diproyeksikan secara 

berturut-turut sehingga memunculkan ilusi gerak. Ilusi gerak yang 

dimaksud merupakan suatu gejala dimana pada saat mata kita 

memperhatikan sesuatu, maka ada kecenderungan untuk menahan 

apa yang tertangkap (terlihat) oleh mata lebih lama dari waktu 

yang sesungguhnya, hal ini akan terasa ketika mata kita 

memperhatikan suatu objek dan kemudian berpindah secara cepat 

kepada objek yang lain, gejala ini dinamakan  Persistence of 

Vision. 

Emile Cohl (Prancis) pada tahun 1908 disebut-sebut 

sebagai pemunculan karya film animasi pertama. Emile 

mengembalikan bentuk film photograpis kedalam gambar.  . Tahun 

1928, Mickey Mouse dilahirkan oleh studio Walt Disney di 

Amerika. Ini merupakan contoh keberhasilan film animasi. Tokoh 

ini begitu terkenal hingga kini.   

Pada dekade terakhir ini animasi tidak lagi didominasi oleh 

barat maupun Disney saja, tetapi jepang, bahkan studio-studio 

animasi Indonesia sudah mulai bergerak untuk menciptakan 

bebarapa film-film animasi. 

Perkembangan teknologi berperan besar dalam mendorong 

proses perkembangan animasi. Teknologi komputer saat ini sudah 

banyak digunakan dalam memproduksi animasi, namun bukan 

berarti teknik produksi sebelumnya tidak lagi digunakan, 
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keputusannya bukanlah pada teknik atau bentuk, akan tetapi pada 

kontek pemecahannya. 

Dalam perkembangan selanjutnya animasi tidak saja 

bergerak dalam film cerita saja, tetapi berkembang kedalam 

dimensi baru yang disebut dengan media “Interaktif”. Media 

Interaktif yang sering memanfaatkan animasi didalamnya seperti, 

Game Interaktif, Web Design, Produk Elektronik (seperti software 

Handphone). 

Dalam film hidup (live-action), teknik animasi dipakai 

untuk pencapaian suatu efek khusus (special effect) yang tidak bisa 

dicapai oleh teknik film hidup. Misalnya menggambarkan gerak 

grafik perkembangan suatu perusahaan, diagram suatu jaringan 

dalam tubuh organisme, pembuatan credit title dalam sebuah film 

cerita dan lain sebagainya. 

Penggunaan animasi cukup berperan penting dalam 

menyebarkan pesan atau gagasan yang ingin disampaikan ke 

masyarakat luas. Animasi dipakai pada : 

 

1. Media Kampanye/Promosi (Propaganda) 

2. Iklan Bioskop (Advertising Films for Theatres) 

3. Film Eksperimen (Experimental and Art Films) 

4. Film Pendidikan (Educational Film) 

5. Iklan TV (Television Comercials) 

6. Film Pengetahuan (Science Film) 

7. Film Cerita (The Feature-Length Film), Dan  

8. Bumper video 
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2.1.3 Jenis Animasi 

 

Jenis animasi di bagi menjadi 3 bagian yaitu merut proses 

produksi, menurut bentuk nya dan menurut Fungsinya. 

 

2.1.3.1   Animasi Menurut Proses Produksi 

 

Menurut proses produksinya, animasi terbagi atas 

tiga kategori pembuatan, yaitu: 

 

 

1. Proses produksi analog/conventional. 

Dimana sebagian besar pembuatannya dilakukan 

dengan manualisasi. Sedangkan komputer hanya 

berperan sebagai alat pembantu saja. 

 

2. Proses produksi digital/computerize. 

Dimana pembuatan film animasi yang sebagian besar 

dilakukan oleh komputer, namun tentu tidak menutup 

kemungkinan masih menggunakan teknik manual 

dalam beberapa bagian. 

 

3. Stop Motion Animation 

Membuat animasi dengan cara shoot satu demi satu 

gambar dengan menggunakan kamera foto dan media 

dapat berupa clay atau apapun termasuk tubuh 

manusia sehingga menciptakan gerakan yang tidak 

mungkin dibuat oleh kamera video. 
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2.1.3.2    Animasi Menurut Bentuk 

 

Sesuai dengan bentuknya, animasi terbagi atas 

dua katagori pembagian, yaitu: 

 

1. Animasi dua dimensi, disebut juga classic animation 

karna pengerjaanya masih bersifat manual (drawing), 

dalam pengaplikasian gerak animasi dibuat pada satu 

sisi, sehingga pada animasi ini dibutuhkan kumpulan-

kumpulan gambar yang dibuat secara teratur, pada 

akhirnya akan terlihat seolah olah bergerak dimana 

gambarnya terkesan tidak mempunyai volume.  

2. Animasi tiga dimensi, Animasi 3 (tiga) Dimensi, 

disebut juga digital animation  karena pengerjaanya  

hampir keseluruhan menggunakan perangkat 

computer, dibuat secara individu/objek oleh karna itu 

animasi ini dapat dilihat dari berbagai sudut pandang, 

untuk pergerakannya animasi ini menggunakan pose 

to pose action.  

 

2.1.3.3   Animasi Menurut Fungsinya 

 

Sesuai dengan bentuknya, animasi terbagi atas 5 

jenis pembagian, yaitu: 

1. Character Animation, 

2. Visulization, Visual Effect (efek-efek khusus 

yang tidak dapat diciptakan oleh kamera atau 

saat pengambilan gambar atau shooting),  

3. Interactive Animation. 

4. interactive Multimedia contohnya VCD/DVD 

tutorial, dan Game.  

5. Motion Graphic Animation (termasuk Bumper). 
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2.1.4 Motion Graphic 

 

Menurut yang dikutip Wikipedia.org/wiki/Motion _ graphic 

menjelaskan bahwa  

 

“Motion graphics are graphics that use video and/or animation 

technology to create the illusion of motion or a transforming 

appearance. These motion graphics are usually combined with audio 

for use in Multimedia projects. Motion graphics are usually displayed 

via electronic media technology, but may be displayed via manual 

powered technology (e.g thaumatrope, phenakistoscope, stroboscope, 

zoetrope, praxinoscope, flip book) as well. The term is useful for 

distinguishing still graphics from graphics with a transforming 

appearance over time without over-specifying the form” 
 

    Terjemahan : 

“Motion graphic adalah grafis yang menggunakan unsur 

video dan teknologi animasi untuk membuat sebuah gerakan atau 

sebuah perubahan yang terlihat. motion graphic biasanya 

dikombinasikan dengan audio yang digunakan untuk proyek 

Multimedia. Dan biasanya juga ditayangkan melalui media 

elektronik, tapi mungkin juga dapat ditayangkan secara teknologi 

manual. Seperti pada masanya digunakan untuk membedakan grafis 

dari perubahan yang terlihat sepanjang waktu tanpa menetapkan 

sebuah bentuk”. 

 

 

Motion Graphic Animation adalah tipe animasi yang 

menampilkan tulisan grafik, misalnya penggunaan running text 

dalam iklan atau logo coorporate di stasiun ID atau company 

profile. Jenis animasi ini juga digunakan dalam animasi film atau 

acara di televisi. Motion Graphic Animation di Indonesia lebih 

dikenal sebagai “Bumper”. Awalnya keberadaan Bumper ini 

dipopulerkan dengan munculnya MTV inilah yang mempengaruhi 

lahirnya generasi baru Motion Graphic animator di Indonesia 

(Madcoms, 2006 :2). 
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2.1.5 Motion Design 

 

Menurut yang dikutip dalam wikipedia.org/wiki 

/motion_design menjelaskan bahwa  

“Motion Design is the art of graphic design within the 

context of motion graphics such as film, video or computer animation. 

Examples include the typography and graphics you see as the titles for 

a film, or the spinning, three-dimensional logo at the end of a TV 

commercial. Although this art form has been around for decades, it has 

taken quantum leaps forward in recent years. If you watch much TV or 

see many films, you will have noticed that the graphics, the typography, 

and the visual effects within these mediums have become much more 

elaborate and sophisticated. The dramatic elevation of this art form is 

largely due to technology improvements”. 

 

Terjemahan : 

“Motion Design adalah salah satu bagian dari desain grafis 

dengan konteks motion graphic seperti film, video, atau komputer 

animasi. Contoh didalamnya adalah tipografi dan grafis yang kita 

lihat sebagai judul untuk sebuah film atau pemutaran logo tiga 

dimensi pada akhir sebuah iklan televisi, meskipun bentuk seni ini 

telah ada selama satu dekade, ini dapat dijadikan suatu lompatan 

besar untuk masa yang akan datang. Apabila kita banyak menonton 

acara televisi atau menonton film, kita dapat memperhatikan 

grafisnya, tifografinya, dan visual effect dengan efek yang cukup 

rumit. Dalam perkembangan seni ini sangat dipengaruhi oleh 

kemajuan teknologi”. 

 

 

2.1.6 Opening sequence ( Bumper ) 

 

Seperti yang dikutip dari perkuliahan Multimedia program 

Televisi yang diberikan oleh Drs. Alfonzo M.sn  opening sequence 

biasanya berdurasi antara 15-25 detik, sebagai pembuka acara yang 

isinya memperlihatkan kepada pemirsa tentang karakter program 

yang akan disuguhkan”. 

Melanie Goux dalam buku “On screen in time, transition 

in motion graphic design for television and new media” karangan 

Melanie Goux, bumper in and out adalah: 

http://en.wikipedia.org/wiki/Graphic_design
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“Bumper is short clips in animation which are broadcast at the 

end of a program segment, but before a commercial, or beginning of a 

program bumper between programs and commercial spots”. 

 

Terjemahan : 

“Bumper adalah animasi pendek yang berada pada akhir 

sebuah program, sebelum masuk kesebuah iklan, atau bagian awal 

pada sebuah program saat pergantion dari iklan menuju program.” 
 

Meninjau dari beberapa definisi yang telah ada sebelumnya 

dapat disimpulkan bahwa Bumper adalah animasi pembuka atau 

penutup dalam suatu program video yang merupakan animasi 

pendek yang menggambarkan identitas sebuah acara atau instansi. 

Dengan adanya Bumper tersebut acara atau instansi tersebut akan 

mudah dipahami oleh pemirsa tanpa perlu penjelasan panjang 

lebar. 

 

2.1.6.1 Katagori Bumper 

 

Bumper dibagi manjadi 2 kategori, yang 

pertama adalah Bumper In yaitu signature untuk 

masuk ke segmen dalam program video. Sedangkan 

yang kedua adalah Bumper Out yaitu signature tanda 

segmen itu berakhir. Lebih jelasnya dalam setiap acara 

TV berlangsung selalu diselingi oleh beberapa iklan, 

jeda antara acara TV dan iklan disitulah Bumper 

tayang.  

 

2.1.6.2 Unsur Visual Bumper 

 

Bumper biasanya menampilkan kesan dan pesan 

terhadap acara yang sedang berlangsung, tipografi, 

warna, efek-efek yang digunakan, maupun objek-objek 

visual, sampai musik (backsound) yang mendukung 

atau menghidupkan suasana.  
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2.1.7  Teori Warna 

 

“Warna adalah spektrum tertentu yang terdapat di dalam 

suatu cahaya sempurna (berwarna putih). Identitas suatu warna 

ditentukan panjang gelombang cahaya tersebut. Sebagai contoh 

warna biru memiliki panjang gelombang 460 nanometer. Panjang 

gelombang warna yang masih bisa ditangkap mata manusia 

berkisar antara 380-780 nanometer. 

Dalam peralatan optis, warna bisa pula berarti interpretasi 

otak terhadap campuran tiga warna primer cahaya: merah, hijau, 

biru yang digabungkan dalam komposisi tertentu. Misalnya 

pencampuran 100% merah, 0% hijau, dan 100% biru akan 

menghasilkan interpretasi warna magenta. 

Dalam seni rupa, warna bisa berarti pantulan tertentu dari 

cahaya yang dipengaruhi oleh pigmen yang terdapat di 

permukaan benda. Misalnya pencampuran pigmen magenta dan 

cyan dengan proporsi tepat dan disinari cahaya putih sempurna 

akan menghasilkan sensasi mirip warna merah. 

Setiap warna mampu memberikan kesan dan identitas 

tertentu sesuai kondisi sosial pengamatnya. Misalnya warna putih 

akan memberi kesan suci dan dingin di daerah Barat karena 

berasosiasi dengan salju. Sementara di kebanyakan negara Timur 

warna putih memberi kesan kematian dan sangat menakutkan 

karena berasosiasi dengan kain kafan (meskipun secara teoritis 

sebenarnya putih bukanlah warna).  

Di dalam ilmu warna, hitam dianggap sebagai ketidak 

hadiran seluruh jenis gelombang warna. Sementara putih 

dianggap sebagai representasi kehadiran seluruh gelombang 

warna dengan proporsi seimbang. Secara ilmiah, keduanya 

bukanlah warna, meskipun bisa dihadirkan dalam bentuk 

pigmen.” (Sumber http://id.wikipedia.Org/wiki/Warna). 

http://id.wikipedia.org/wiki/Spektrum
http://id.wikipedia.org/wiki/Cahaya
http://id.wikipedia.org/wiki/Putih
http://id.wikipedia.org/wiki/Biru
http://id.wikipedia.org/wiki/Nanometer
http://id.wikipedia.org/wiki/Mata
http://id.wikipedia.org/wiki/Optik
http://id.wikipedia.org/wiki/Otak
http://id.wikipedia.org/wiki/Warna_primer
http://id.wikipedia.org/wiki/Merah
http://id.wikipedia.org/wiki/Hijau
http://id.wikipedia.org/wiki/Biru
http://id.wikipedia.org/wiki/Magenta
http://id.wikipedia.org/wiki/Seni_rupa
http://id.wikipedia.org/wiki/Pigmen
http://id.wikipedia.org/wiki/Cyan
http://id.wikipedia.org/wiki/Salju
http://id.wikipedia.org/wiki/Kafan
http://id.wikipedia.org/wiki/Hitam
http://id.wikipedia.org/wiki/Warna


24 
 

 

 

 

2.1.7.1 Pengelompokan Warna 

 

1. Warna netral, adalah warna-warna yang tidak lagi 

memiliki kemurnian warna atau dengan kata lain 

bukan merupakan warna primer maupun sekunder. 

Warna ini merupakan campuran ketiga komponen 

warna sekaligus, tetapi tidak dalam komposisi tepat 

sama.  

2. Warna kontras atau komplementer, adalah warna 

yang berkesan berlawanan satu dengan lainnya. 

Warna kontras bisa didapatkan dari warna yang 

berseberangan (memotong titik tengah segitiga) 

terdiri atas warna primer dan warna sekunder. Tetapi 

tidak menutup kemungkinan pula membentuk 

kontras warna dengan menolah nilai ataupun 

kemurnian warna. Contoh warna kontras adalah 

merah dengan hijau, kuning dengan ungu dan biru 

dengan jingga. 

3. Warna panas, adalah kelompok warna dalam rentang 

setengah lingkaran di dalam lingkaran warna mulai 

dari merah hingga kuning. Warna ini menjadi 

simbol, riang, semangat, marah dsb. Warna panas 

mengesankan jarak yang dekat.  

4. Warna dingin, adalah kelompok warna dalam 

rentang setengah lingkaran di dalam lingkaran warna 

mulai dari hijau hingga ungu. Warna ini menjadi 

simbol kelembutan, sejuk, nyaman dsb. Warna 

dingin mengesankan jarak yang jauh. 
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Menurut teori Brewster yang dikutip dari 

http://id.wikipedia.org/wiki/Teori_Brewster: 

“Teori Brewster adalah teori yang 

menyederhanakan warna yang ada di alam menjadi 4 

kelompok warna. Keempat kelompok warna tersebut, 

yaitu: warna primer, sekunder, tersier, dan warna netral. 

Teori ini pertama kali dikemukakan pada tahun 1831. 

Kelompok warna ini sering disusun dalam 

lingkaran warna brewster. Lingkaran warna brewster 

mampu menjelaskan teori kontras warna 

(komplementer), split komplementer, triad, dan tetrad.” 

 

2.1.7.2 Pembagian warna 

1. Warna primer 

Merupakan warna dasar yang tidak 

merupakan campuran dari warna-warna lain. Warna 

yang termasuk dalam golongan warna primer adalah 

merah, biru, dan kuning. 

 

Gambar 2.1  Warna Primer 

Sumber :webdesign.about.com 

http://id.wikipedia.org/wiki/Teori_Brewster
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Brewster&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Warna
http://id.wikipedia.org/wiki/Merah
http://id.wikipedia.org/wiki/Biru
http://id.wikipedia.org/wiki/Kuning
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2. Warna sekunder 

Merupakan hasil pencampuran warna-warna 

primer dengan proporsi 1:1. Misalnya warna jingga 

merupakan hasil campuran warna merah dengan 

kuning, hijau adalah campuran biru dan kuning, dan 

ungu adalah campuran merah dan biru. 

 

Gambar 2.2  Warna Sekunder 

Sumber: webdesign.about.com 

3. Warna tersier 

Merupakan campuran salah satu warna 

primer dengan salah satu warna sekunder.Misalnya 

warna jingga kekuningan didapat dari pencampuran 

warna kuning dan jingga.Warna coklat merupakan 

campuran dari ketiga warna merah, kuning dan biru. 

 

Gambar 2.3  Warna Tersier 

Sumber: webdesign.about.com 

http://id.wikipedia.org/wiki/Jingga
http://id.wikipedia.org/wiki/Hijau
http://id.wikipedia.org/wiki/Ungu
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4. Warna netral 

Warna netral merupakan hasil campuran 

ketiga warna dasar dalam proporsi 1:1:1. Warna ini 

sering muncul sebagai penyeimbang warna-warna 

kontras di alam. Biasanya hasil campuran yang tepat 

akan menuju hitam. 

 

Gambar 2.4  Warna Netral 

Sumber :creativecolorschemes.com 

 

Sistem warna Munsell yang ditemukan oleh 

AlbertMunsell yang menciptakan susunan dimensi 

warna yangdisebut pohon warna. Pohon warna 

terdiri dari 3 bagian,yaitu: 

a. Hue, adalah istilah yang digunakan 

untukmenunjukkan nama dari suatu warna, 

seperti merah,biru, hijau dan sebagainya. 

b. Value, adalah dimensi kedua atau mengenai 

terang gelapnya warna. Contohnya adalah 

tingkatan warnadari putih hingga hitam. 

c. Intensity, seringkali disebut dengan chroma, 

adalahdimensi yang berhubungan dengan cerah 

atau suramnya warna. 

 

 

http://id.wikipedia.org/wiki/Hitam
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Gambar 2.5  Sistem WarnaMunsell 

Sumber: mariyana.net 

 

Warna selain dapat dilihat dengan mata ternyata 

mampu mempengaruhi perilaku seseorang, 

mempengaruhi penilaian estetis dan turut menentukan 

suka tidaknya seseorang pada suatu benda. Potensi 

karakter warna yang mampu memberikan kesan pada 

seseorang, antara lain: 

a. Hitam, sebagai warna yang tertua (gelap) dengan 

sendirinya menjadi lambing untuk sifat gulita dan 

kegelapan (juga dalam hal emosi). 

b. Putih, sebagai warna yang paling terang, 

melambangkan cahaya, kesucian. 

c. Abu-abu, merupakan warna yang paling netral 

dengan tidak adanya sifat atau kehidupan spesifik. 

d. Merah, bersifat menaklukkan, ekspansif (meluas), 

dominan (berkuasa), aktif dan vital (hidup). 

e. Kuning, dengan sinarnya yang bersifat kurang 

dalam, merupakan wakil dari hal-hal atau benda 

yang bersifatcahaya, momentum dan mengesankan 

sesuatu. 

f. Biru, sebagai warna yang menimbulkan kesan 

dalamnya sesuatu (dediepte), sifat yang tak 
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terhingga dan transenden, disamping itu memiliki 

sifat tantangan. 

g. Hijau, mempunyai sifat keseimbangan dan selaras, 

membangkitkan ketenangan dan tempat 

mengumpulkan daya-daya baru. 

 

5. Warna panas dan dingin 

Lingkaran warna primer hingga tersier bisa 

dikelompokkan menjadi dua kelompok besar, yaitu 

kelompok warna panas dan warna dingin. Warna 

panas dimulai dari kuning kehijauan hingga 

merah.Sementara warna dingin dimulai dari ungu 

kemerahan hingga hijau. 

Warna panas akan menghasilkan sensasi 

panas dan dekat. Sementara warna dingin 

sebaliknya.Suatu karya seni disebut memiliki 

komposisi warna harmonis jika warna-warna yang 

terdapat di dalamnya menghasilkan efek hangat-

sedang. 

 

Gambar 2.6  Warna panas dan dingin 

Sumber: http://uraniumdesign.blogspot.com/2011/07/elemen-

desain-grafis.html 
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2.1.7.3 Hubungan antar warna 

1. Kontras komplementer, Adalah dua warna yang 

saling berseberangan (memiliki sudut 180°) di 

lingkaran warna.Dua warna dengan posisi kontras 

komplementer menghasilkan hubungan kontras 

paling kuat.Misalnya jingga dengan biru. 

2. Kontras split komplemen Adalah dua warna yang 

saling agak berseberangan (memiliki sudut 

mendekati 180°). Misalnya Jingga memiliki 

hubungan split komplemen dengan hijau kebiruan. 

3. Kontras triad komplementer Adalah tiga warna di 

lingkaran warna yang membentuk segitiga sama 

kaki dengan sudut 60°. 

4. Kontras tetrad komplementer Disebut juga dengan 

double komplementer. Adalah empat warna yang 

membentuk bangun segi empat (dengan sudut 90°) 

 

2.1.8   Teori Transisi 

 

Konsep transisi yang digunakan pada perpindahan setiap 

scene pada videoklip ini yaitu: 

1. Transisi fade-in fade-out : Efek optis antara pergantian 

dua scene, dimana scene berikutnya secara perlahan 

mulai muncul setelah scene sebelumnya secara 

bertahap menghilang, sehingga menghasilkan jeda 

selama beberapa persekian detik diantara pertukaran 

dua scene tersebut. 
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2. Transisi dissolve : Transisi yang dihasilkan dengan cara 

melakukan fade-out dari scene sebelumnya sembari 

melakukan fade-in pada scene berikutnya. Dua scene 

tersebut beberapa saat bertumpuk, scene pertama 

berangsur hilang dan diganti oleh scene yang 

berikutnya. 

3. Transisi cut to cut : Transisi yang secara langsung dapat 

menghubungkan dua situasi secara cepat. 

4. Transisi cross effect : Transisi yang dihasilkan 

adalah keluar secara zoom-in dan zoom-out secara 

cepat, sehingga memperlihatkan pertukaran gambar 

yang sangat cepat. 

 

2.1.9   Teori Tipografi 

 

Menurut yang dikutip wikipedia.org/wiki/tipografi 

_indonesia menjelaskan bahwa “Tipografi merupakan suatu ilmu 

dalam memilih dan menata huruf dengan pengaturan 

penyebarannya pada ruang-ruang yang tersedia, untuk 

menciptakan kesan tertentu, sehingga dapat menolong pembaca 

untuk mendapatkan kenyamanan membaca semaksimal mungkin. 

Dikenal pula seni tipografi, yaitu karya atau desain yang 

menggunakan pengaturan huruf sebagai elemen utama. Dalam 

seni tipografi, pengertian huruf sebagai lambang bunyi bisa 

diabaikan.” 
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Jenis huruf 

Secara garis besar huruf-huruf digolongkan menjadi: 

 Roman, dengan ciri memiliki sirip/kaki/serif yang 

berbentuk lancip pada ujungnya. Kesan yang 

ditimbulkan adalah klasik, anggun, lemah gemulai 

dan feminin.  

 Egyptian, dengan ciri kaki/sirip/serif yang berbentuk 

persegi seperti papan dengan ketebalan yang sama 

atau hampir sama. Kesan yang ditimbulkan adalah 

kokh, kuat, kekar dan stabil.  

 Sans Serif, dengan ciri tanpa sirip/serif, dan memiliki 

ketebalan huruf yang sama atau hampir sama. Kesan 

yang ditimbulkan oleh huruf jenis ini adalah modern, 

kontemporer dan efisien.  

 Script, merupakan goresan tangan yang dikerjakan 

dengan pena, kuas atau pensil tajam dan biasanya 

miring ke kanan. Kesan yang ditimbulkannya adalah 

sifast pribadi dan akrab.  

 Miscellaneous, merupakan pengembangan dari 

bentuk-bentuk yang sudah ada. Ditambah hiasan dan 

ornamen, atau garis-garis dekoratif. Kesan yang 

dimiliki adalah dekoratif dan ornamental.  

 

Legibility dan Keterbacaan 

Legibility adalah tingkat keterdeteksian huruf saat 

dipotong dengan ekstrim hingga bagian tertentu yang 

masih bisa dikenali. Legibility menentukan tingkat 

keterbacaan huruf dalam kondisi yang sulit, seperti saat 
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digerakkan dalam kecepatan tinggi, cahaya remang, dan 

lain-lain. 

Legibility dipengaruhi oleh: 

1. Kerumitan desain huruf  

2. Penggunaan warna  

3. Frekuensi pengamat menemui huruf tersebut 

dalam kehidupan sehari-hari  

Tingkat keterbacaan adalah kemudahan suatu 

susunan huruf terbaca berdasarkan susunan huruf, 

kerapatan, besar huruf, dan kerumitan kalimat. 

 

 

2.1.10   Teori Audio 

 

Seperti yang dikutip asastudio.org menjelaskan 

“Sebuah design animasi akan kehilangan kekuatan saat 

proses pembuatanya melupakan perhitungan tentang audio 

design. Jika sebuah visual dan audio telah diperhitungkan 

secara matang, maka animasi yang telah kita ciptakan 

tersebut akan mempunyai kekuatan yang sangat besar, 

sehingga bisa memungkinkan penonton akan dapat 

memahami tentang apa yang kita sampaikan pada animasi 

tersebut. Audio Design sangat penting perannya sebagai 

penentu dari keindahan bentuk visual grafis yang telah kita 

buat” 
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2.2 Kajian Masalah 

 

2.2.1 Tinjuan Masalah 

 

Berdasarkan penjelasan mengenai latar belakang, 

perumusan dan pembatasan masalah yang terdapat pada Bab 

Pendahuluan, maka penulis kemudian memberikan gambaran 

untuk meninjau masalah utama yang dibahas pada laporan tugas 

akhir ini dengan mengacu pada landasan teori sebagai pedoman 

dalam memecahkan pokok permasalahan yang diangkat. 

Masalah utama dalam pembuatan bumper animasi ini 

adalah dikarenakan permintaan dari Museum Geologi Bandung 

yang akan membuat dan menayangkan Video Edukasi yang dapat 

menarik perhatian pengunjung museum dan juga sebagai ilmu 

pengetahuan.  

Dari analisa tersebut dan berdasarkan landasan teori yang 

digunakan, maka suatu Bumper Animasi yang bagus adalah dapat 

memberikan gambaran dan memberikan informasi sehingga apa 

yang disampaikan dan ditampilkan bisa lebih mudah diterima dan 

diingat oleh pengunjung museum. Oleh karena itu Bumper Animasi 

yang berjudul Bumper Animasi Sebagai Opening Video 

Edukasi “Sumber Daya Geologi” ini, merupakan Bumper 

Animasi yang menggunakan teknik Motion Graphic. 
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2.2.2 Analisis SWOT 

 

2.2.2.1 Kekuatan/Kelebihan (Strength) 

 

Kekuatan yang dimiliki Bumper Animasi 

Sebagai Opening Video Edukasi “Sumber Daya 

Geologi” antara lain: 

1. Meningkatkan inventarisasi, eksplorasi 

wilayah keprospekan dan evaluasi bidang 

sumber daya geologi. 

2. Dapat memungkinkan penonton akan 

memahami tentang apa yang kita sampaikan 

pada bumper animasi tersebut 

3. menghidupkan suasana dengan baik yang 

memiliki fungsi sebagai pengaplikasian 

identitas diri program acara tersebut. 

 

2.2.2.2 Kelemahan (Weakness) 

 

Kelemahan yang dimiliki Bumper Animasi 

Sebagai Opening Video Edukasi “Sumber Daya 

Geologi” antara lain: 

 

1. Masih minimnya pengetahuan para pelajar 

mengenai sumber daya geologi.  

2. Video Edukasi tersebut hanya di tayangkan 

di Museum. 

3. Tidak tersebarluas di masyarakat umunya, 

pelajar khusus nya 
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2.2.2.3 Peluang (Oppurtunity) 

Peluang yang dimiliki Bumper Animasi 

Sebagai Opening Video Edukasi “Sumber Daya 

Geologi” antara lain: 

 

1. Masih terbukanya kesempatan kerna 

Bumper Animasi Sebagai Opening Video 

Edukasi “Sumber Daya Geologi” Baru 

pertama kali di buat. 

2. Terbukanya market anak pelajar yang 

disebabkan kebutuhan akan pendidikan dan 

kebudayaan. 

3. Menjadikan museum geologi sebagai tempat 

geowisata. 

 

2.2.2.4 Ancaman (Threat) 

 

Ancaman yang dimiliki Bumper Animasi 

Sebagai Opening Video Edukasi “Sumber Daya 

Geologi” antara lain: 

 

1. Karena Bumper Animasi Sebagai Opening 

Video Edukasi “Sumber Daya Geologi” 

yang pertamakali dibuat dan beluma ada 

sebelum nya jadi blm ada ancaman, hanya. 

2. Equipment dan standarisasi kualitas segi 

produksi. 
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2.2.3 SWOT Matriks  

 

Matriks SWOT ini dibuat untuk memudahkan analisis 

tentang maju mundurnya Bumper Animasi Sebagai Opening 

Video Edukasi “Sumber Daya Geologi” 

 

 

Tabel 2.1  Matriks SWOT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.3.1 Kesimpulan Strategi SWOT 

 

Kesimpulan yang bisa diambil dari strategi 

matrik SWOT ini antara lain: 

1. Merancang plan produksi dan standarisasi kualitas 

produksi. 

2. Melakukan evaluasi dalam setiap pekerjaan yang 

sudah dilakukan. 

            

 

                      Interrnal 

 

    

    

       Eksternal 

S 

1. Evaluasi bidang sumber daya 

geologi 

2. Pengaplikasian identitas diri 

program acara tersebut. 

3. memahami tentang apa yang 

kita sampaikan pada bumper 

animasi tersebut  

W 

1. Tidak tersebar dikalangan 

masyarakat luas 

2. Minimnya pengetahuan para 

pelajar tentang  bumper animasi 

O 

1. Terbukanya kesempatan 

Bumper animasi 

2. Terbukanya market pelajar 

akan pendidkan dan budata 

 

S – O 

1. Mengemas bumper animasi 

dengan kreatif dan unik 

2. Menjalin kerjasama dengan 

komunitas para pelajar untuk 

ikut berpartsipasi 

 

W – O  

1. Melakukan pendekatan kepada 

pelajar 

2. Survey lokasi 

 

 

T 

1. Bulum ada bumper animasi 

yang serupa 

2. Equipment dan standardisasi 

kualitas dari segi produksi 

 

S – T 

1. Merancang plan produksi 

2 .Mengembangkan ide-ide  

     untuk kemajuan program 

3. Menambah equipment  

4. Membuat standarisasi 

     kualitas Produksi 

W – T 

1. Selalu melakukan evaluasi dalam 

bekerja 

2. Melakukan kerjasama dengan 

pengelola museum sebagai 

media promosi 

3. Memanfaatkan peluang  

4. sebaik mungkin 
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3. Mengembangkan ide-ide untuk kemajuan bumper 

animasi. 

4. Menjalin kerjasama baik dengan instansi maupun 

non instansi. 

 

2.2.3.2 Prioritas Strategi SWOT 

 

Prioritas strategi yang harus dimiliki untuk 

mengembangkan Bumper Animasi Sebagai Opening 

Video Edukasi “Sumber Daya Geologi”dalam 

menghadapi pesaingnya. 

1. Meningkatkan kualitas produksi dan post produksi 

yang mampu bersaing dan menjadi dukungan 

untuk kemajuan Bumper Animasi Sebagai 

Opening Video Edukasi “Sumber Daya 

Geologi”. 

2. Mengembangkan ide-ide yang kreatif, fresh dan up 

to date untuk menjangkau permintaan masyarakat 

pad umumnya dan pelajar khususnya akan 

pendidikan, kebudayaan dan geowisata. 

3. Menjalin kerjasama untuk marketing dan media 

promosi. 
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2.2.4 Analisis STP (Segmentating, Targeting, Positioning) 

 

Analisa STP (segmentation, targeting, positioning) tersebut 

akan penulis jelaskan sebagai berikut. 

 

2.2.4.1   Segmentasi (segmentation) 

Dalam analisa segmentasi ini, analisa dilakukan 

berdasarkan aspek geografis, demografis, psikografis, dan 

perilaku yang akan penulis paparkan dibawah ini. 

 

No. Aspek Geografis Uraian 

1. Wilayah Indonesia 

2. Daerah Kota bandung 

3. Kepadatan +/- 200.000 jiwa 

4. Iklim  Tropis 

 Tabel 2.2 Segmentasi berdasarkan Aspek Geografis 

 

 

No. Aspek Demografis Uraian 

1. Usia pelajar 

2. Ukuran Keluarga Besar dan kecil 

3. Status Hidup Keluarga Single dan menikah 

4. Jenis Kelamin Laki-laki dan perempuan 

5. Agama Semua agama 

7. Ras Berbagai ras 

8. Generasi Berbagai generasi 

9. Kewarganegaraan WNA dan WNI 

10. Kelas Sosial Semua kelas sosial 

 Tabel 2.3 Segmentasi berdasarkan Aspek Demografis 

 

No. Aspek Psikografis Uraian 

1. Gaya Hidup Sederhana sampai mewah 

2. Kepribadian 
Dinamis, kreatif, profesional, dan 

praktis 

Tabel 2.4 Segmentasi berdasarkan Aspek Psikografis 
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No. Aspek Perilaku Uraian 

1. Kesempatan 
Besar, karena semua orang 

membutuhkan pendidikan 

2. Tingkat Pemakai Tak tentu 

3. Status kesetiaan Loyal   

4. Tahap Kesiapan Pembeli 
Siap dan sesuai dengan 

kesepakatan bersama 

5. Sikap terhadap Produk 

Menyukai hingga mencapai 

tingkat kepuasan tersendiri.

  

   Tabel 2.5 Segmentasi berdasarkan Aspek Perilaku 

 

2.2.4.2   Target (Targeting) 

 

Target yang ingin dicapai Bumper Animasi 

Sebagai Opening Video Edukasi “Sumber Daya 

Geologi”. adalah memberikan informasi yang jelas, 

singkat padat kepada semua masyarakat bandung dan 

selalu ingin memberikan inovasi dan pembaharuan - 

pembaharuan dalam setiap penyajiannya agar tetap 

menarik untuk disimak. 

 

2.2.4.3   Posisi (Positioning) 

 

Bumper Animasi Sebagai Opening Video 

Edukasi “Sumber Daya Geologi”. dapat dikenal 

masyarakat luas dengan kemasan yang inovatif dan 

menarik sehingga memiliki pangsa pasarnya tersendiri. 

Bumper Animasi Sebagai Opening Video Edukasi 

“Sumber Daya Geologi”. tidak hanya menghibur tetapi 

juga informatif memberikan info serta pendidkan seputar 

sumber daya geologi. 
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2.3 Relevansi 
 

Untuk penayangan tentang Video Edukasi Sumber Daya Geologi ini 

Museum Geologi membutuhkan pembuatan Bumper Animasi sebagai media 

informasi dan terdapat beberapa segmen sub judul video yang akan di satu 

kan menjadi satu opening bumper animasi yaitu sumber daya geologi, 

simber daya batu mulia, sumber daya batu bara, sumber daya mineral 

logam, sumber daya mineral non logam, sumber daya minyak dan gas bumi, 

dan sumber daya panas bumi, penulis membuat sebuah bumper animasi 

yang berdurasi sekitar 30-40 detik. Diharapkan dari Bumper Animasi yang 

dibuat, masyarakat mendapatkan sebuah informasi mengenai Video Edukasi 

Sumber Daya Geologi ini, sehingga masyarakat dapat memberikan penilaian 

bahwa Indonesia merupakan benua yang sarat akan kekayaan alamnya. 

 

 

 

 

 

 


