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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

 

1.1      Latar Belakang Masalah 

 

Konteks besar dunia 3D yang kita kenal yaitu suatu alat informasi 

dengan menggunakan bantuan sebuah software dan di tunjang dengan 

hardware atau teknologi komputer yang menghasilkan suatu visual yang 

terdiri dari sumbu x, y, dan z. Hasil yang bisa kita lihat seperti seorang arsitek 

yang membuat sebuah bentuk bangunan secara virtual di sebuah komputer 

sebagai alat presentasi untuk acuan terhadap model ataupun bentuk bangunan 

yang akan di buat, game-game yang marak di pasaran sudah berbasis 3D yang 

point of view nya dari segala arah, dan juga film-film box office yang sejak 

dari tahun 1985 (star wars) sampai sekarang yang sedang beredar di studio 21 

menggunakan visual effect dengan bantuan 3D.  

Seperti halnya studio PIXAR membuat film animasi seperti Toy Story, 

A Bugs Life, Toy Story2, Monster Inc, Finding Nemo, The Incredibles, dan 

Cars. Keunggulan film-film PIXAR adalah citra seni yang tinggi, dimana  

membuat film animasi dengan menggunakan bantuan computer graphic dan 

software 3D merupakan alat utamanya. Jadi gabungan antara art dan 

teknologi.  

Berbeda dengan animasi 2D yang mungkin bisa menghabiskan waktu 

yang lama karena dengan hitungan banyaknya jumlah frame gambar itu bisa 

bergerak dan seberapa banyaknya inbetween gambar itu bisa halus. Tapi disini 

bukan membandingkan antara 2D maupun 3D tetapi di sinilah kita bisa 

menggunakan teknologi untuk membuat suatu key pose ke key pose lainnya 

untuk menciptakan sebuah animasi yang baik dan inbetween yang sudah 
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dibuat oleh kalkulasi komputer oleh software tersebut. 

Kondisi maraknya dunia 3D ternyata membuat orang bukan hanya 

ingin sebagai penonton dan penikmat saja tetapi memotivasi untuk membuat 

karya yang layak jual untuk pasar. Dengan bermunculan program 3D seperti 

3dsmax, Maya, Lightwave, Blender dan Softimage memudahkan kita untuk 

membuat karya 3D. Di sini kita bisa memilih bagaimana fasilitas dan tools 

yang diberikan oleh produsen memudahkan konsumen untuk memakainya. 

Pendekatan di dalam tugas akhir ini penulis akan membuat konteks 

penggabungan animasi 3D dan animasi teknik manual merupakan alat yang 

ampuh untuk berproduksi iklan. Berhubungan dengan iklan berarti terkait 

dengan broadcasting pertelevisian. Iklan sendiri merupakan alat atau wadah 

untuk mempromosikan suatu barang atau jasa kepada konsumen agar tertarik 

dan  berminat untuk membelinya. Dari segi mencari perhatian audience dapat 

dilihat dari segi segmentasinya sendiri. 

Alasan pengambilan objek penggarapan sebuah iklan, karena memiliki 

relevansi dengan salah satu dari berbagai kajian yang diterapkan oleh program 

studi Desain Multimedia yang merupakan program studi yang ditempuh. 

Kekuatan menariknya sarana iklan untuk menginformasikan suatu produk 

atau jasa membuat inspirasi untuk membuat suatu karya menjadi sesuatu yang 

maksimal dan sekaligus memberikan kontribusi kepada perusahaan. 

 

 

1.2 Perumusan dan Pembatasan Masalah 

 

Penjelasan mengenai perumusan dan pembatasan permasalahan yang 

melatarbelakangi topik pembahasan yang diangkat dalam pembuatan Tugas 

Akhir Desain Multimedia ini mengenai TVC Animasi Biskuat Krim sebagai 

berikut: 
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1.2.1 Perumusan Masalah 

 

Berdasarkan latar belakang dari topik yang diangkat 

memfokuskan iklan menjadi sebuah informasi yang akan dikemas dan 

ditayangkan di stasiun TV. Orang-orang selalu menyaksikan tayangan 

televisi dan melalui media ini sangat cocok untuk mempromosikan 

produk. 

Pihak klien melalui sebuah agency menginginkan pembuatan 

iklan televisi sebagai promosi dari produk barunya. Agency 

memberikan kepada Production House yang bekerjasama dengan 

Animation Studio untuk memenuhi keinginan klien terhadap kekuatan 

dan keunggulan produk barunya. 

 

1.2.2 Pembatasan Masalah 

 

Bahan materi dan perumusan dalam iklan yang akan 

disampaikan lebih mengacu pada unsur anak-anak. Dikarenakan 

produk yang ditampilkan adalah produk umum yaitu makanan ringan. 

Menurut perhitungan hampir 87% dari jumlah seluruh orang di dunia 

mereka tertarik dan bertindak sesuai pengaruh visual media Televisi. 

Kekuatan pada visual sangat diperlukan, tapi konsep yang 

matang lebih diperlukan agar tidak membuang waktu dan tenaga 

percuma. Oleh karena itu berbagai referensi pun digunakan.  

 

 

1.3 Maksud dan Tujuan 

 

Penulis mempunyai alasan maksud dan tujuan dalam pengambilan 

judul tersebut  yaitu antara lain:  
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1.3.1 Maksud 

 

Maksud dari pembuatan iklan Television Commercial ini 

antara lain sebagai berikut: 

1. Sebagai salah satu media yang dapat memperkenalkan sebuah 

penggabungan animasi 2D dan 3D melalui iklan televisi.  

2. Meningkatkan promosi dari produk Danone yaitu Biskuat Krim 

dan diharapkan dapat menarik perhatian audience. 

 

1.3.2 Tujuan 

 

Tujuan dibagi menjadi dua bagian, yaitu tujuan internal dan 

eksternal. 

 

1.3.2.1 Internal 

 

Kegunaan akademis yang dapat dirasakan dengan 

adanya laporan Tugas Akhir ini adalah: 

1. Sebagai salah satu syarat kelulusan akademik pada 

Fakultas Desain Komunikasi Visual, Program Studi 

Desain Multimedia, Jenjang Diploma 3, Universitas 

Widyatama, Bandung. 

2. Menambah wawasan dan pengalaman tentang 

pembuatan iklan animasi  kepada siswa DKV. 

3. Menambah pengetahuan mengenai sejarah 

perkembangan animasi. 

4. Menjadi sumber literatur khususnya mengenai 

pembuatan TVC.  
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1.3.2.2 Eksternal 

 

Tujuan eksternal dari Tugas Akhir ini antara lain 

sebagai berikut: 

1. Mempromosikan suatu produk kepada masyarakat yaitu 

Biskuat Krim yang dapat memberikan energi kepada 

anak-anak ketika memakan produk tersebut  karena 

terdapat 9 vitamin dan 6 mineral. 

2. Meningkatkan kerjasama Production House dan studio 

animasi dalam memenuhi permintaan klien. 

 

 

1.4 Pemberi Tugas 

 

Dalam pemberian tugas sebagai pemberi data dan penanggung jawab 

atas pembuatan TVC ini adalah: 

  DOLANIM STUDIO yang bertempat di daerah jakarta selatan ini 

sebagai salah satu studio animasi di jakarta yang terbentuk pada tahun 2002 

sehingga untuk menunjukan pengembangan dari studio ini terhadap animasi 

baik 2D maupun 3D. 

 

 

1.5 Sistematika Penulisan 

 

Sistematika penulisan tugas akhir mengenai pembuatan TVC ini, yaitu 

antara lain adalah: 

 

Bab I  Pendahuluan 

Menjelaskan latar belakang masalah dan pokok permasalahan. 

Dilanjutkan dengan menerangkan maksud dan tujuan yang 
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berisi alasan membuat TVC, diikuti dengan perumusan dan 

pembatasan masalah yang menerangkan tentang batasan-

batasan masalah yang diangkat untuk dijadikan tugas, 

disertakan bagian pemberi tugas yang menerangkan bahwa 

tugas yang dikerjakan ini memiliki izin dari instansi yang 

berkaitan dengan tugas. Dilanjutkan dengan sistematika 

penulisan yang memaparkan hal  dalam laporan ini. 

 

Bab II  Analisa Masalah 

Subjek penelitian didukung penjelasan teori-teori yang 

mendukung dalam penelitian, tinjauan masalah yaitu 

menerangkan permasalahan yang diangkat, relevansi antara 

tugas yang digarap dengan maksud dan tujuan dari 

permasalahan yang diangkat, serta segmentasi yaitu berupa 

target sasaran yang dituju. 

 

Bab III Pemecahan Masalah 

Berisi tentang konsep desain yaitu berisi materi yang akan 

digunakan dalam konsep visual, serta konsep visual yaitu 

memvisualisasikan dari materi konsep desain dan proses 

produksi yang menjelaskan langkah-langkah yang dilakukan 

dalam penggarapan tugas. 

 

Bab IV Rincian Tugas 

Yaitu kesimpulan tentang rincian tugas yang meliputi cakupan 

teknik yang menjelaskan teknis yang akan dipakai dalam 

pengerjaan visual, pengidentifikasian tugas yang dibuat serta 

contoh visual gambaran untuk memenuhi teknis. 

 


