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Dimensi 
 

Peningkatan jumlah penderita diabetes yang cukup signifikan di Semarang  
perlu mendapatkan perhatian seiring dengan meningkatnya risiko remaja terkena 

diabetes. Setiap tanggal 14 November diperingati sebagai Hari Diabetes Sedunia 
dalam upaya meningkatkan pengetahuan masyarakat mengenai dampak kesehatan 
yang dapat timbul akibat diabetes, tema yang diangkat tahun 2016 adalah Eyes on 
Diabetes, yang berarti memfokuskan perhatian pada deteksi dini diabetes. Tema ini 
ditujukan untuk memberikan informasi kepada masyarakat mengenai pentingnya 

deteksi dini diabetes. 
 Tujuan Proyek Studi ini adalah menghasilkan rancangan Iklan Layanan 

Masyarakat bertema Deteksi Dini Diabetes dalam bentuk animasi 3 dimensi (3D), 

sebagai bentuk kepedulian akan pentingnya informasi deteksi dini diabetes. 
Iklan Layanan Masyarakat Deteksi Dini Diabetes dalam Bentuk Animasi 3 

Dimensi merupakan bagian dari Desain Komunikasi Visual. Iklan Layanan 
Masyarakat dalam Bentuk Animasi 3 Dimensi ini pembuatannya melalui 4 proses 
yaitu preliminary planning, pra produksi, produksi, pasca produksi. 

Berdasarkan prosedur pembuatan dimulai dari preliminary sampai pasca 
produksi dihasilkan “DVD Iklan Layanan Masyarakat Deteksi Dini Diabetes”. 

DVD yang menayangkan 2 buah video iklan animasi deteksi dini diabetes dengan 
konsep yang berbeda diantaranya: video 1 tentang gejala diabetes dan pencegahan, 
yang menayangkan 18 scene dan video 2 tentang gambaran secara umum mengenai 

penyakit diabetes, jumlah penderita diabetes di kota Semarang, komplikasi diabetes 
dan ajakan untuk rutin cek gula darah, yang menayangkan 9 scene. Format video 

DVD ini adalah PAL 720x576, berdurasi 1 menit dan 55 detik. 
DVD dan poster yang telah dibuat bisa dijadikan sebagai portofolio untuk 

menjalin kerjasama dengan instansi ataupun perusahaan yang bergerak di bidang 

industri kreatif animasi. Bagi klien, yaitu Dinas Kesehatan Kota Semarang, 
diharapkan dapat menjadikan animasi Iklan Layanan Masyarakat 3 dimensi ini 

sebagai media penyampaian dan himbauan kepada masyarakat akan pentingnya 
deteksi dini diabetes. Bagi pembaca, khususnya mahasiswa Desain Komunikasi 
Visual  dapat dijadikan sebagai referensi dalam penyusunan  laporan berkaitan 

dengan Iklan Layanan Masyarakat maupun literatur baru dalam hal produksi 
animasi 3 dimensi. Bagi masyarakat umum, diharapkan mampu mendapatkan 

pengetahuan umum mengenai deteksi dini diabetes. 
 



 

 

viii 
 

DAFTAR ISI 
 

HALAMAN JUDUL.......................................................................................... i 

LEMBAR PENGESAHAN............................................................................... ii 

SURAT PERNYATAAN................................................................................. iii 

MOTTO DAN PERSEMBAHAN ................................................................... iv 

PRAKATA ........................................................................................................ v 

SARI ................................................................................................................ vii 

DAFTAR ISI ...................................................................................................viii 

DAFTAR TABEL .........................................................................................xviii 

DAFTAR GAMBAR ..................................................................................... xix 

DAFTAR BAGAN.........................................................................................xxii 

DAFTAR GRAFIK .......................................................................................xxiii 

BAB I PENDAHULUAN 

1.1 Alasan Pemilihan Tema ......................................................................1 

1.2 Alasan Pemilihan Jenis Karya.............................................................3 

1.3 Riset Tentang Kebutuhan....................................................................5 

1.4 Analisis Kebutuhan .............................................................................8 

1.4.1 Kebutuhan Klien........................................................................8 

1.4.2 Kebutuhan Target Audience ......................................................9 

1.4.3 Analisis Khayalak Sasaran ......................................................10 

1.4.4 Analisis SWOT 1.....................................................................12 

1.5 Tujuan dan Manfaat ..........................................................................14 

1.5.1 Tujuan ......................................................................................14 



 

 

ix 
 

1.5.2 Manfaat ....................................................................................14 

BAB II LANDASAN KONSEPTUAL 

2.1 Desain Komunikasi Visual .............................................................16 

2.1.1 Pengertian Desain Komunikasi Visual..................................16 

2.1.2 Fungsi Desain Komunikasi Visual ........................................16 

2.1.3 Cabang Ilmu Desain Komunikasi Visual ..............................18 

2.2 Pesan Iklan ..........................………………………………………20 

2.2.1 Jenis-Jenis Pesan Iklan ..........................................................22 

2.2.2 Daya Tarik Pesan dalam Iklan ..............................................24 

2.2.3 Gaya Pesan dalam Iklan ........................................................27 

2.3 Iklan Layanan Masyarakan .............................................................31 

2.4 Animasi ...........................................................................................32 

2.4.1 Pengertian Animasi ...............................................................32 

2.4.2 Jenis Animasi ........................................................................33 

2.4.3 Prinsip Dasar Animasi...........................................................35 

2.5 Sinematografi Dalam Film Animasi ...............................................42 

2.5.1 Bahasa Rupa Dalam Sinematografi.......................................43 

2.5.2 Kontinuitas, Editing dan Komposisi Dalam Sinematografi ..49 

BAB III METODE BERKARYA 

3.1 Media Berkarya ..............................................................................54 

3.1.1 Alat ..........................................................................................54 

3.1.2 Bahan .......................................................................................56 

3.1.3 Bahan-Bahan dan Alat-Alat Pendukung .................................56 



 

 

x 
 

3.2 Teknik Berkarya ....................................................................…….56 

3.3 Proses Berkarya ..............................................................................57 

3.3.1 Preliminary Plan ...................................................................58 

3.3.1.1 Riset Media ..................................................................58 

3.3.1.2 Analisi Media...............................................................58 

3.3.1.2.1 Analisis Media Milik Klien ......................58 

3.3.1.2.2 Analisis Media yang Sudah Ada ...............70 

3.3.1.2.3 Analis SWOT 2 .........................................77 

3.3.1.3 Hasil Riset....................................................................79 

3.3.1.3.1 Diabetes Mellitus.........................................79 

3.3.1.3.2 Dinas Kesehatan Kota Semarang ................89 

3.3.1.3.3 Cakra Semarang TV ....................................93 

3.3.1.4 Penetapan Konsep........................................................94 

3.3.1.4.1 Konsep Video ..............................................95 

3.3.1.4.2 Konep Poster ...............................................99 

3.3.1.5 Strategi Perancangan .................................................100 

3.3.1.5.1 Strategi Merancang Daya Tarik Iklan .....100 

3.3.1.5.2 Strategi Penempatan Media ....................101 

3.3.1.5.3 Strategi Distribusi Media ........................103 

3.3.1.5.4 Pendanaan ...............................................105 

3.3.2 Pra Produksi ........................................................................107 

3.3.2.1 Penulisan Script atau Naskah Cerita ..........................107 

3.3.2.2 Desain Karakter .........................................................108 



 

 

xi 
 

3.3.2.2.1 Breakdown Karakter Roy........................108 

3.3.2.2.2 Breakdown Karakter Si Bos ....................110 

3.3.2.3 Desain Environment ..................................................111 

3.3.2.4 Pembuatan Storyboard...............................................112 

3.3.2.5 Sound, Musik dan Voice Recording...........................113 

3.3.2.6 Pengumpulan Refrensi Ekspresi dan Gerakan...........113 

3.3.3 Produksi .................................................................................114 

3.3.3.1 Modeling Karakter .....................................................114 

3.3.3.2 Rigging dan morphing/shape keys Karakter ..............115 

3.3.3.3 Mapping/Texturing Karakter .....................................116 

3.3.3.4 Modeling Setting Lingkungan dan Property ..............117 

3.3.3.5 Mapping dan Texturing Environment dan Property ..117 

3.3.3.6 Shading dan Lighting .................................................118 

3.3.3.7 Layout Karakter, Environment dan Kamera ..............120 

3.3.3.8 Animation...................................................................120 

3.3.4 Pasca Produksi ......................................................................121 

3.3.4.1 Rendering...................................................................121 

3.3.4.2 Compositing ...............................................................122 

3.3.4.3 Editing Video dan Audio ............................................123 

3.3.4.4 Penyajian....................................................................123 

3.3.4.4.1 DVD Burning ............................................123 

3.3.4.4.2 Pameran .....................................................124 

 



 

 

xii 
 

BAB IV DESKRIPSI DAN ANALISIS KARYA 

4.1 Karakter ......................................................................................... 125 

4.1.1 Roy ....................................................................................... 125 

4.1.1.1 Spesifikasi Karakter.................................................126 

4.1.1.2 Deskripsi Karakter ..................................................... 126 

4.1.1.3 Analisis Karakter ....................................................... 126 

4.1.2 Si Bos ................................................................................... 128 

4.1.2.1 Spesifikasi Karakter.................................................129 

4.1.2.2 Deskripsi Karakter ..................................................... 129 

4.1.2.3 Analisis Karakter ....................................................... 129 

4.2 Environment..................................................................................131 

4.3 Analisis Karya ..............................................................................132 

4.3.1 Karya 1 ..............................................................................132 

4.3.1.1 Scene 1 ..................................................................132 

4.3.1.1.1 Spesifikasi Karya ..................................132 

4.3.1.1.2 Deskripsi Karya ....................................132 

4.3.1.1.3 Analisis Karya ......................................133 

4.3.1.2 Scene 2 ..................................................................135 

4.3.1.2.1 Spesifikasi Karya ..................................135 

4.3.1.2.2 Deskripsi Karya ....................................135 

4.3.1.2.3 Analisis Karya ......................................135 

4.3.1.3 Scene 3 ..................................................................137 

4.3.1.3.1 Spesifikasi Karya ..................................137 

4.3.1.3.2 Deskripsi Karya ....................................137 



 

 

xiii 
 

4.3.1.3.3 Analisis Karya ......................................138 

4.3.1.4 Scene 4 ..................................................................139 

4.3.1.4.1 Spesifikasi Karya ..................................139 

4.3.1.4.2 Deskripsi Karya ....................................140 

4.3.1.4.3 Analisis Karya ......................................140 

4.3.1.5 Scene 5 ..................................................................141 

4.3.1.5.1 Spesifikasi Karya ..................................141 

4.3.1.5.2 Deskripsi Karya ....................................141 

4.3.1.5.3 Analisis Karya ......................................142 

4.3.1.6 Scene 6 ..................................................................143 

4.3.1.6.1 Spesifikasi Karya ....................................143 

4.3.1.6.2 Deskripsi Karya.......................................144 

4.3.1.6.3 Analisis Karya.........................................144 

4.3.1.7 Scene 7 ..................................................................145 

4.3.1.7.1 Spesifikasi Karya ....................................145 

4.3.1.7.2 Deskripsi Karya.......................................146 

4.3.1.7.3 Analisis Karya.........................................146 

4.3.1.8 Scene 8 ..................................................................147 

4.3.1.8.1 Spesifikasi Karya ....................................147 

4.3.1.8.2 Deskripsi Karya.......................................147 

4.3.1.8.3 Analisis Karya.........................................148 

4.3.1.9 Scene 9 ..................................................................149 

4.3.1.9.1 Spesifikasi Karya ....................................149 



 

 

xiv 
 

4.3.1.9.2 Deskripsi Karya.......................................149 

4.3.1.9.3 Analisis Karya.........................................150 

4.3.1.10 Scene 10 ..............................................................150 

4.3.1.10.1 Spesifikasi Karya ....................................151 

4.3.1.10.2 Deskripsi Karya.......................................151 

4.3.1.10.3 Analisis Karya.........................................151 

4.3.1.11 Scene 11 ..............................................................152 

4.3.1.11.1 Spesifikasi Karya ....................................152 

4.3.1.11.2 Deskripsi Karya.......................................153 

4.3.1.11.3 Analisis Karya.........................................153 

4.3.1.12 Scene 12 ..............................................................154 

4.3.1.12.1 Spesifikasi Karya ....................................154 

4.3.1.12.2 Deskripsi Karya.......................................154 

4.3.1.12.3 Analisis Karya.........................................155 

4.3.1.13 Scene 13 ..............................................................156 

4.3.1.13.1 Spesifikasi Karya ....................................156 

4.3.1.13.2 Deskripsi Karya.......................................156 

4.3.1.13.3 Analisis Karya.........................................157 

4.3.1.14 Scene 14 ..............................................................157 

4.3.1.14.1 Spesifikasi Karya ....................................158 

4.3.1.14.2 Deskripsi Karya.......................................158 

4.3.1.14.3 Analisis Karya.........................................158 

4.3.1.15 Scene 15 ..............................................................159 



 

 

xv 
 

4.3.1.15.1 Spesifikasi Karya ....................................159 

4.3.1.15.2 Deskripsi Karya.......................................160 

4.3.1.15.3 Analisis Karya.........................................160 

4.3.1.16 Scene 16 ..............................................................161 

4.3.1.16.1 Spesifikasi Karya ....................................161 

4.3.1.16.2 Deskripsi Karya.......................................161 

4.3.1.16.3 Analisis Karya.........................................162 

4.3.1.17 Scene 17 ..............................................................162 

4.3.1.17.1 Spesifikasi Karya ..................................163 

4.3.1.17.2 Deskripsi Karya ....................................163 

4.3.1.17.3 Analisis Karya ......................................163 

4.3.1.18 Scene 18 ..............................................................164 

4.3.1.18.1 Spesifikasi Karya ..................................164 

4.3.1.18.2 Deskripsi Karya ....................................165 

4.3.1.18.3 Analisis Karya ......................................165 

4.3.2 Karya 2 ..............................................................................166 

4.3.2.1 Scene 1 ..................................................................166 

4.3.2.1.1 Spesifikasi Karya ..................................166 

4.3.2.1.2 Deskripsi Karya ....................................166 

4.3.2.1.3 Analisis Karya ......................................167 

4.3.2.2 Scene 2 ..................................................................167 

4.3.2.2.1 Spesifikasi Karya ..................................168 

4.3.2.2.2 Deskripsi Karya ....................................168 



 

 

xvi 
 

4.3.2.2.3 Analisis Karya ......................................168 

4.3.2.3 Scene 3 ..................................................................169 

4.3.2.3.1 Spesifikasi Karya ..................................169 

4.3.2.3.2 Deskripsi Karya ....................................170 

4.3.2.3.3 Analisis Karya ......................................170 

4.3.2.4 Scene 4 ..................................................................171 

4.3.2.4.1 Spesifikasi Karya ..................................171 

4.3.2.4.2 Deskripsi Karya ....................................171 

4.3.2.4.3 Analisis Karya ......................................172 

4.3.2.5 Scene 5 ..................................................................173 

4.3.2.5.1 Spesifikasi Karya ..................................173 

4.3.2.5.2 Deskripsi Karya ....................................173 

4.3.2.5.3 Analisis Karya ......................................174 

4.3.2.6 Scene 6 ..................................................................175 

4.3.2.6.1 Spesifikasi Karya ..................................175 

4.3.2.6.2 Deskripsi Karya ....................................175 

4.3.2.6.3 Analisis Karya ......................................176 

4.3.2.7 Scene 7 ..................................................................176 

4.3.2.7.1 Spesifikasi Karya ..................................177 

4.3.2.7.2 Deskripsi Karya ....................................177 

4.3.2.7.3 Analisis Karya ......................................177 

4.3.2.8 Scene 8 ..................................................................178 

4.3.2.8.1 Spesifikasi Karya ..................................178 



 

 

xvii 
 

4.3.2.8.2 Deskripsi Karya ....................................179 

4.3.2.8.3 Analisis Karya ......................................179 

4.3.2.9 Scene 9 ..................................................................180 

4.3.2.9.1 Spesifikasi Karya ..................................180 

4.3.2.9.2 Deskripsi Karya ....................................180 

4.3.2.9.3 Analisis Karya ......................................180 

4.3.3 Karya 3 ..............................................................................181 

4.3.3.1 Poster 1..................................................................181 

4.3.3.1.1 Spesifikasi Karya ....................................182 

4.3.3.1.2 Deskripsi Karya.......................................182 

4.3.3.1.3 Analisis Karya.........................................182 

4.3.3.2 Poster 2..................................................................184 

4.3.3.2.1 Spesifikasi Karya ....................................185 

4.3.3.2.2 Deskripsi Karya.......................................185 

4.3.3.2.3 Analisis Karya.........................................185 

BAB V PENUTUP 

5.1 Simpulan .......................................................................................187 

5.2 Saran .............................................................................................189 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN  

 

 
 
 



 

 

xviii 
 

DAFTAR TABEL 
 
 

Tabel 1.1     Kegiatan riset wawancara .............................................................5 

Tabel 1.2     Kegiatan riset observasi............................................................... 6 

Tabel 1.3     Kegiatan riset dokumentasi ......................................................... 7 

Tabel 1.4     Analisis SWOT 1....................................................................... 13 

Tabel 3.1     Analisis nirmana media klien brosur ......................................... 60 

Tabel 3.2     Analisis bahasa rupa video milik klien.......................................63 

Tabel 3.3     Analisis bahasa rupa video media yang sudah ada.....................71 

Tabel 3.4     Analisis SWOT 2 berdasarkan media.........................................78 

Tabel 3.5     Perbandingan DM tipe 1 dan DM tipe 2 ....................................80 

Tabel 3.6   Jumlah sarana dan prasarana kesehatan Kota Semarang..............92 

Tabel 3.7   Waktu tayang dan harga penyangan iklan....................................94 

Tabel 3.8   MPEG variation at glance............................................................96 

Tabel 3.9   Varian animasi ..............................................................................97 

Tabel 3.10  Jenis media lini atas dan lini bawah ..........................................102 

Tabel 3.11  Jenis kebutuhan .........................................................................102 

Tabel 3.12  Distribusi media.........................................................................103 

Tabel 3.13  Biaya pembuatan animasi..........................................................104 

Tabel 3.14   Asumsi biaya penayangan ........................................................106 

Tabel 3.15  Asumsi biaya produksi kaset, cetak poster................................106 

Tabel 3.16  Jumlah asumsi biaya pembuatan ILM  ......................................107 

  
 

 



 

 

xix 
 

DAFTAR GAMBAR 
 

Gambar 2.1 Diagram pohon DKV.................................................................19 

Gambar 2.2 Penjelasan wimba ......................................................................43 

Gambar 2.3 Penjelasan cara wimba..............................................................44 

Gambar 2.4 Contoh grafik alur cerita ............................................................52 

Gambar 3.1 Brosur Dinas Keshatan Kota Semarang (tampak depan)...........58 

Gambar 3.2 Brosur Dinas Keshatan Kota Semarang (tampak belakang)......59 

Gambar 3.3 Persebaran PAL-NTSC..............................................................95 

Gambar 3.4 Contoh refrensi karakter Roy.......................................................108 

Gambar 3.5 Concept art karakter Roy dengan posisi T Pose......................109 

Gambar 3.6 Contoh refrensi karakter Si Bos ...................................................110 

Gambar 3.7 Concept art karakter Si Bos dengan posisi T Pose  .................110 

Gambar 3.8 Refrensi environment ruang kerja............................................111 

Gambar 3.9 Environment ruang kerja..........................................................112 

Gambar 3.10 Contoh Storyboard.................................................................112 

Gambar 3.11 Proses modeling .....................................................................114 

Gambar 3.12 karakter Roy yang telah dirigging .........................................115 

Gambar 3.13 karakter diberi tekstur ............................................................116 

Gambar 3.14 Screenshot modeling lingkungan (environtment) ..................117 

Gambar 3.15 Screenshot Proses mapping dan texturing .............................118 

Gambar 3.16 Elemen Shading dalam 3D CGI.............................................119 

Gambar 3.17 Gambar objek tiga dimensi dalam bentuk realtime ...............120 

Gambar 3.18 Proses Animation ...................................................................121 



 

 

xx 
 

Gambar 3.19 Proses Rendering ...................................................................122 

Gambar 3.20 Proses Compositing................................................................122 

Gambar 3.21 Proses Editing ........................................................................123 

Gambar 4.1 T-pose karakter Roy.................................................................125 

Gambar 4.2 T-pose karakter Si Bos.............................................................128 

Gambar 4.3 Screenshot environment kantor................................................131 

Gambar 4.4 Screenshot environment dapur kantor......................................131 

Gambar 4.5 Screenshot environment ruang makan .....................................131 

Gambar 4.6  Screenshot scene 1 karya 1 .....................................................132 

Gambar 4.7 Screenshot scene 2 karya 1 ......................................................135 

Gambar 4.8 Screenshot scene 3 karya 1 ......................................................137 

Gambar 4.9 Screenshot scene 4 karya 1 ......................................................139 

Gambar 4.10 Screenshot scene 5 karya 1 ....................................................141 

Gambar 4.11 Screenshot scene 6 karya 1 ....................................................143 

Gambar 4.12 Screenshot scene 7 karya 1 ....................................................145 

Gambar 4.13 Screenshot scene 8 karya 1 ....................................................147 

Gambar 4.14 Screenshot scene 9 karya 1 ....................................................149 

Gambar 4.15 Screenshot scene 10 karya 1 ..................................................150 

Gambar 4.16 Screenshot scene 11 karya 1 ..................................................152 

Gambar 4.17 Screenshot scene 12 karya 1 ..................................................154 

Gambar 4.18 Screenshot scene 13 karya 1 ..................................................156 

Gambar 4.19 Screenshot scene 14 karya 1 ..................................................157 

Gambar 4.20 Screenshot scene 15 karya 1 ..................................................159 



 

 

xxi 
 

Gambar 4.21 Screenshot scene 16 karya 1 ..................................................161 

Gambar 4.22 Screenshot scene 17 karya 1 ..................................................162 

Gambar 4.23 Screenshot scene 18 karya 1 ..................................................164 

Gambar 4.24 Screenshot scene 1 karya 2 ....................................................166 

Gambar 4.25 Screenshot scene 2 karya 2 ....................................................167 

Gambar 4.26 Screenshot scene 3 karya 2 ....................................................169 

Gambar 4.27 Screenshot scene 4 karya 2 ....................................................171 

Gambar 4.28 Screenshot scene 5 karya 2 ....................................................173 

Gambar 4.29 Screenshot scene 6 karya 2 ....................................................175 

Gambar 4.30 Screenshot scene 7 karya 2 ....................................................176 

Gambar 4.31 Screenshot scene 8 karya 2 ....................................................178 

Gambar 4.32 Screenshot scene 9 karya 2 ....................................................180 

Gambar 4.33 Poster 1 ..................................................................................181 

Gambar 4.33 Poster 2 ..................................................................................184 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

xxii 
 

DAFTAR BAGAN 
 

 
Bagan 2.1 Jenis Animasi ................................................................................34 

Bagan 2.2 Bahasa Rupa Cara Wimba.............................................................45 

Bagan 2.3 Bahasa Rupa Tata Ungkap ............................................................47 

Bagan 3.1 Alur produksi animasi ILM Deteksi Dini Diabetes.......................57 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

xxiii 
 

DAFTAR GRAFIK 

 

Grafik 3.1 Kasus penyakit DM di Kota Semarang ........................................87 

Grafik 3.2 Kasus DM di Kota Semarang Berdasarkan kelompok umur........88 

Grafik 3.2 Kasus kematian akibat DM di Kota Semarang.............................89



 

1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Alasan Pemilihan Tema.  

Seiring perkembangan gaya hidup masyarakat yang semakin modern kini 

penyakit diabetes atau masyarakat awam sering menyebut dengan kencing manis 

ternyata bisa menyerang siapa saja. Saat ini banyak orang masih menganggap 

penyakit diabetes mellitus (DM) merupakan penyakit orang tua atau penyakit yang 

hanya timbul karena faktor keturunan. Namun, setiap orang dapat mengidap 

diabetes mellitus baik tua, muda maupun anak-anak beresiko tinggi terserang 

penyakit diabetes. Ada banyak faktor yang memicu timbulnya diabetes seperti, 

gaya hidup dan pola makan yang tiadak sehat. Akibat dari penyakit diabetes kalau 

tidak ditangani dengan serius dapat menimbulkan berbagai penyakit komplikasi 

seperti penyakit jantung, hipertensi, gangguan syaraf, gangguan penglihatan, 

bahkan gagal ginjal. 

Menurut artikel online dari “klikDOKTER.COM” (Jumat, 30 Oktober 2015)  

data International Diabetes Federation (IDF) jumlah penderita diabetes di 

Indonesia menduduki peringkat ke-5 di dunia yaitu mencapai 9,1 juta jiwa 

penduduk. IDF memperkirakan 1 dari 2 orang penyandang diabetes belum 

terdiagnosis. Artinya  ada banyak individu yang belum mengetahui mengenai 

kondisinya, dan pada saat terdiagnosis, komplikasi sudah terjadi. 

Di Semarang, berdasarkan informasi dari Dinas Kesehatan Kota Semarang 

Angka penyakit diabetes di kota Semarang terus meningkat setiap tahunnya. Kepala
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 Dinas Kesehatan, Widoyono mengatakan, peningkatan angka DM di Kota 

Semarang cukup tinggi. Pada 2013 ada 8.725 kasus dan pada 2014 meningkat 

menjadi 14.207 kasus. 

Peningkatan jumlah penderita diabetes yang cukup signifikan di Semarang  

perlu mendapatkan perhatian seiring dengan meningkatnya risiko remaja terkena 

diabetes. Setiap tanggal 14 November diperingati sebagai World Diabetes Day atau 

Hari Diabetes Sedunia. Peringatan ini diinisiasi oleh IDF dan World Health 

Organization (WHO) pada tahun 1991, dalam upaya meningkatkan pengetahuan 

masyarakat mengenai dampak kesehatan yang dapat timbul akibat diabetes. Tema 

yang diangkat tahun 2016 adalah Eyes on Diabetes, yang berarti memfokuskan 

perhatian pada deteksi dini dari diabetes. Tema ini ditujukan untuk memberikan 

informasi kepada masyarakat mengenai pentingnya diagnosis dini dari diabetes dan 

penanganan untuk mencegah komplikasi yang dapat terjadi. 

Untuk itu, salah satu pencegahan dan penanggulangan Peningkatan jumlah 

penderita diabetes yaitu dengan memberikan sosialialisasi yang dilakukan secara 

simultan dan terus menerus. Media sosialisasi tersebut bermacam-macam, salah 

satunya adalah menayangkan ILM (Iklan Layanan Masyarakat) atau Pubic Service 

Ad. Namun agar ILM mampu menarik perhatian dibutuhkan kemasan ILM yang 

unik dan mampu tertanam dalam di benak sasaran khalayak. 

 

 

 

 



3 

 

 

1.2 Alasan Pemilihan Jenis Karya 

Pada zaman modern, media penyampaian pesan sangat beragam seperti 

video, poster, iklan website dan lain sebagainya. Perkembangan zaman sudah 

sangat memudahkan manusia dalam memperoleh informasi. Munculnya stasiun TV 

lokal dan berbagai website yang dapat dijadikan media informasi seperti youtube, 

dailymotion, blog dan situs-situs lainnya. Hal ini sangat membantu pihak-pihak 

yang ingin menyampaikan pesan atau iklan pada masyarakat. Kemudahan yang 

diperoleh dari perkembangan teknologi menjadikan iklan lebih efektif dan lebih 

luas sasarannya. Pemilihan jenis iklan yang digunakan dalam penyampaian Iklan 

Layanan Masyarakat sangat berpengaruh pada keefektifan iklan tersebut. Jenis 

iklan yang digunakan harus disukai dan menarik bagi target audience.  

Dinkes Kota Semarang sudah menerbitkan promosi kesehatan dengan 

berbagai macam tema, seperti DBD (Demam Berdarah Dengue), PHBS (Perilaku 

Hidup Bersih dan Sehat), Stroke, diabetes dan lain-lain. Media yang digunakan pun 

juga bermacam-macam,  hampir semua media sudah pernah digunakan, antara lain 

leaflet, poster, brosur, banner, stiker, iklan radio dan video. 

Dari segi bentuk Iklan Layanan Masyarakat, Dinas Kesehatan Kota (DKK) 

Semarang belum pernah membuat iklan layanan masyarakat yang berupa video 

bertema diabetes. Iklan yang akan dirancang berbentuk video animasi 3 dimensi 

dan iklan poster. Video animasi 3 dimensi dan iklan poster tersebut akan disiarkan 

oleh cakra semarang tv, ditampilkan di TV media visual yang ada di Tempat 

Pelayanan Kesehatan, website Dinas Kesehatan Kota (DKK) Semarang, dan 

youtube.  
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Pemilihan bentuk iklan yang akan dirancang mempertimbangkan keefektifan 

media yang akan digunakan, dalam hal ini media utama yang akan digunakan 

adalah media iklan di televisi sebagai sarana atau media untuk menyampaikan iklan 

atau pesan kepada masyarakat tentang deteksi dini diabetes. Media ini dipilih 

karena dianggap lebih layak dan tepat sasaran, Selain itu dari pengamatan penulis 

setiap rumah sudah memiliki televisi dan kebanyakan orang hampir setiap hari di 

depan televisi, maka dari itu Iklan Layanan Masyarakat melalui penyiaran televisi 

dianggap sangat pas dan tepat sasaran. 

Penulis menggunakan media iklan tayang berupa video animasi 3 dimensi, 

yaitu video berisi informasi yang dikemas dengan menampilkan ilustrasi bergerak 

dan dilengkapi dengan suara narasi sehingga informasi bisa disampaikan dengan 

jelas dan juga lebih menarik. Animasi 3 dimensi banyak digunakan dalam film,  

dipakai oleh beberapa produk sebagai iklan, maupun video klip musik. Hal ini 

menunjukan animasi 3 dimensi sangat relefan untuk dipakai. Animasi 3 dimensi 

dapat dinikmati oleh semua kalangan, umur dan gender, khususnya kalangan 

remaja sebagai target audience dalam Iklan Layanan Masyarakat yang akan 

dirancang oleh penulis. Penyajian informasi-informasi yang dikemas dengan 

menggunakan animasi akan membantu mempermudah pemahaman dan menjadi 

lebih menarik sehingga orang yang melihat tidak mudah bosan. 

Berdasarkan alasan yang telah dipaparkan maka topik proyek studi dengan 

judul “Perancangan Iklan Layanan Masyarakat Deteksi Dini Diabetes dalam 

Bentuk Animasi 3 Dimensi” ini diajukan. 
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1.3 Riset Tentang Kebutuhan 

Riset ini merupakan upaya mengumpulkan data sebagai kelanjutan dari studi 

penjajakan. Tujuan dilakukan riset sebelum memulai proses berkarya adalah untuk 

mencari data dari berbagai sumber, yang kemudian hasil dari penelitian tersebut 

diolah untuk menjadi bahan pertimbangan dan juga sebagai bahan materi untuk 

berkarya sehingga karya yang dihasilkan sesuai dengan tujuan dari pembuatan 

karya itu sendiri. Adapun teknik pengumpulan data yang bisa dilakukan antara lain 

wawancara, observasi, dokumentasi, dan studi literatur. 

1. Wawancara 

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti 

akan melaksanakan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang 

harus diteliti, dan juga peneliti ingin mengetahui hal-hal dari res-ponden yang 

lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit (Sugiyono, 2010: 194). 

Adapun narasumber yang akan diwawancara adalah dari pihak Dinas 

Kesehatan Kota Semarang dan juga dari masyarakat umum. 

Tabel 1.1 Kegiatan riset Wawancara 

No. Tanggal Materi Wawancara Narasumber 

1. 01 Maret 2017 ILM dari Dinkes Kota 

Semarang. 

Ibu Diana  

(Bag. Promkes) 

2. 06 Maret 2017 Diabetes di Kota Semarang. 

Upaya sosialisasi tentang 

penyakit Diabetes. 

Ibu Mutia  

(Bag. P2P) 
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No. Tanggal Materi Wawancara Narasumber 

3. 02 Maret 2017 Pengetahuan tentang Diabetes 

dan ILM 

Masyarakat 

(pengunjung DKK 

Semarang) 

5. 08 Mart 2017 Waktu tayang dan harga 

tayang perspot 

Heru (Humas) 

 

2. Observasi 

Menurut Basuki (2006: 110), observasi adalah studi yang disengaja dan 

sistematis tentang fenomena sosial dan gejala-gejala psikis dengan jalan 

pengamatan dan pencatatan. Observasi dilakukan di Dinas Kesehatan Kota 

Semarang dan juga di rumah sakit.  Peneliti mengamati kondisi keberadaan ILM 

yang ada di rumah sakit. Berikut adalah tabel panduan observasi. 

 Tabel 1.2 Kegiatan riset Observasi 

No. Tanggal Materi Oservasi Tempat 

1. 01 Maret 2017 

 

Aktivitas pegawai dinas 

Kesehatan Kota Semarang 

Dinas Kesehatan 

Kota Semarang. 

2. 06 Maret 2017 Kelengkapan fasilitas dan 

keberadaan promkes di 

Faskes. 

RSUD Kota 

Semarang 

 

3. 08 Maret 2017 Aktivitas karyawan 

Semarang Cakra TV 

Semarang Cakra 

TV 
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3. Dokumentasi 

Menurut Hamidi (2004: 72), Metode dokumentasi adalah informasi yang 

berasal dari catatan penting baik dari lembaga atau organisasi maupun dari 

perorangan. Dokumentasi penelitian ini merupakan pengambilan gambar oleh 

peneliti untuk memperkuat hasil penelitian. Berikut adalah tabel panduan 

dokumentasi. 

Tabel 1.3. Kegiatan riset dokumentasi 

No. Materi Dokumentasi Jenis Data Sumber 

1. Data jumlah tingkat kematian, 

jumlah penderita, dan jenis penyakit 

penyebab kematian terbesar 

(kategori Penyakit Tidak Menular) 

di Kota  Semarang 

Transkrip Bag. P2P Dinkes 

Kota Semarang 

2. Media promosi kesehatan (promkes) 

dari Dinkes tentang Diabetes 

Mellitus 

Brosur Bag. Promkes 

Dinkes Kota 

Semarang 

 

4. Studi Literatur 

Studi literatur adalah cara yang dipakai penulis untuk menunjang 

kelengkapan data yang diperlukan untuk membuat karya dalam proyek studi 

ini. Studi literatur bisa didapat dari berbagai sumber diantaranya buku, jurnal, 

atau artikel baik dalam cetak maupun berupa file. 
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1.4 Analisis Kebutuhan 

1.4.1 Kebutuhan Klien 

Berdasarkan data yang telah dikumpulkan oleh penulis melalui kegiatan 

wawancara dan observasi, Bagian Promosi Kesehatan (Promkes) Dinas Kesehatan 

Kota (DKK) Semarang yaitu bagian khusus yang menangani tentang Iklan Layanan 

Masyarakat (ILM) yang berkaitan dengan kesehatan. Setiap tahun Dinkes kota 

semarang berfokus pada satu tema promkes yang telah disepakati dalam program 

kerja setiap tahun, Dinkes Kota Semarang sudah menerbitkan promkes dengan 

berbagai macam tema, seperti DBD (Demam Berdarah Dengue), PHBS (Perilaku 

Hidup Bersih dan Sehat), Stroke, dan lain-lain. Media yang digunakan pun juga 

bermacam-macam, hampir semua media sudah pernah digunakan, antara lain 

leaflet, poster, brosur, banner, stiker, iklan radio, video dan film. 

Untuk pendistribusian ILM, DKK Semarang mengutamakan untuk 

meletakkan ILM di Tempat Pelayanan Kesehatan atau Fasilitas Kesehatan yang ada 

di Kota Semarang, antara lain di Puskesmas dan di Rumah Sakit, selain melalui 

fasilitas kesehatan DKK Semarang dalam mendistribusikan ILM bekerja sama 

dengan penyiaran public seperti radio dan televisi lokal. 

Untuk saat ini Dinas Kesehatan Kota Semarang membutuhkan sebuah media 

yang menarik dan mudah diterima oleh masyarakat. Video adalah salah satu media 

yang dirasa cukup efektif untuk menyampaikan informasi dengan jelas, lengkap 

dan mudah diterima. Namun terdapat kendala untuk pembuatan iklan berupa video, 

yaitu ide untuk bisa menyampaikan hal yang penting dengan cara yang sederhana 

sehingga mudah dimengerti dan dalam durasi yang tidak terlalu lama. ILM video 
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dengan teknik animasi 3 dimensi bisa menjadi pilihan untuk bisa menjelaskan 

informasi dengan menarik, sehingga bisa lebih menarik minat orang untuk 

melihatnya. Namun untuk memproduksi dan menayangkan sebuah video animasi 3 

dimensi membutuhkan biaya yang relatif besar dan dengan pengerjaan yang lebih 

sulit sehingga pengerjaan juga lebih lama. 

 

1.4.2 Kebutuhan Target Audience 

Dalam membuat sebuah iklan, pasti ada sasaran atau target audience agar cara 

penyampaian pesan yang digunakan sesuai dengan sasaran tersebut. Target 

audience untuk ILM ini yaitu mulai usia 20 tahun keatas, baik laki-laki maupun 

perempuan dari semua lapisan masyarakat, selain itu ada target sekunder yaitu, 

orang tua dan umumnya untuk masyarakat yang ada di Kota Semarang. Saat ini 

banyak masyarakat masih menganggap penyakit diabetes merupakan penyakit 

orang tua atau penyakit yang hanya timbul karena faktor keturunan. Sehingga 

banyak dari kalangan remaja mengabaikan pola hidup sehat yang dapat 

mengakibatkan penyakit diabetes.  

Dengan melihat kondisi saat ini kuranganya minat masyarakat untuk datang 

dan mengikuti penyuluhan atau sosialisasi untuk medapatkan pengetahuan tentang 

penyakit atau pentingnya hidup sehat sehingga cara-cara semacam itu akan kurang 

efektif. Maka dari itu masyarakat membutuhkan sebuah media informasi yang 

mudah didapat dan juga menarik dan tidak menyita banyak waktu.  

Salah satu media yang sesuai yaitu berupa video anaimasi 3 dimensi, karena 

dengan video aniamasi 3 dimensi akan bisa lebih menarik dan juga lebih cepat 
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menerima informasi yang disampaikan. Untuk menjelaskan suatu informasi yang 

penting dengan cara penjelasan yang menarik menjadi tantangan bagaimana cara 

menjelaskan informasi tersebut agar mudah dimengerti dan juga menarik. Video 

berupa animasi 3 dimensi bisa dipilih karena bisa memenuhi kriteria yang 

dibutuhkan seperti yang sudah disebutkan sebelumnya.  

Kemajuan teknologi mempermudah akses informasi sehingga untuk 

memperluas target audience video animasi 3 dimensi ILM tersebut selain 

ditayangkan di televisi juga bisa diupload di website seperti Youtube untuk 

membagikan video tersebut agar lebih mudah diakses oleh masyarakat sehingga 

kesempatan video untuk ditonton akan lebih banyak dan informasi yang 

disampaikan bisa diterima oleh masyarakat luas. 

 

1.4.3 Analisis Khayalak Sasaran 

Menurut Rangkuti (2009: 1-2) dalam strategi pemasaran, tidak ada cara 

tunggal untuk membuat segmen pasar. Kita harus mencoba variabel-variabel yang 

berbeda, yang tidak monoton, sehingga dapat memberikan yang terbaik bagi 

konsumen. Variabel tersebut sebagai berikut: 

a. Geografis  

Segmentasi georgafis merupakan penentuan khalayak sasaran 

berdasarkan letak geografis. Sasaran utama dari Iklan Layanan Masyarakat ini 

ditinjau dari segi geografis adalah Kota Semarang. Dapat dipahami dengan 

pemilihan Kota Semarang sebagai daerah sasaran, maka yang menjadi target 

sasaran dari iklan adalah masyarakat di wilayah Kota Semarang dan sekitarnya. 
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Kota Semarang dipilih karena Semarang merupakan salah satu kota dengan 

penduduk yang cukup beragam, selain itu untuk membatasi cakupan dalam 

penelitian dan penyusunan proyek studi ini. 

b. Demografis  

Segmentasi demografis merupakan penentuan khalayak sasaran 

berdasarkan kependudukan, yaitu berdasarkan usia, jenis kelamin, dan lain-lain. 

Ditinjau dari segi demografis, sasaran dari iklan ini adalah masyarakat mulai usia 

20 tahun ke atas, baik laki-laki maupun perempuan dari semua lapisan 

masyarakat.  Pemilihan target audience ini karena iklan ini adalah berupa Iklan 

Layanan Masyarakat yang menyampaikan informasi tentang sebuah penyakit, 

maka tidak ada penentuan secara khusus karena semua masyarakat memiliki hak 

yang sama dalam menerima informasi semacam ini, dan karena semua orang 

memiliki kemungkinan yang sama untuk terserang penyakit. Selain itu, orang 

dengan usia 20 tahun ke atas dirasa sudah cukup bisa memahami pesan dan 

informasi yang disampaikan. 

c. Psikografi  

Segmentasi psikografis merupakan penentuan khalayak sasaran 

berdasarkan faktor kebiasaan atau gaya hidup manusia. Dengan melihat dari segi 

gaya hidup, Iklan Layanan Masyarakat ini lebih ditujukan kepada masyarakat 

yang sudah terbiasa dengan televisi dan teknologi internet. Alasan ini dipilih 

karena nantinya Iklan Layanan Masyarakat ini akan dipulikasikan melalui 

stasiun televisi lokal dan internet, seperti melalui YouTube atau media jejaring 

sosial. Kebanyakan orang hampir stiap hari bersantai di depan televisi dan 
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dengan maraknya penggunaan internet saat ini juga semakin mudahnya dalam 

mengakses internet, dirasa akan mudah untuk men-sharing atau menyebarkan 

Iklan Layanan Masyarakat tersebut agar bisa diketahui banyak orang. Namun 

selain melalui internet, iklan layanan masyarakat ini juga ditampilkan di tempat-

tempat umum terutama di fasilitas kesehatan seperti puskesmas, klinik, dan 

rumah sakit. 

Jika ditarik kesimpulan, maka khalayak sasaran dari ILM ini adalah 

Khususnya warga Semarang, dengan rentang usia 20 tahun ke atas, orang yang 

sudah terbiasa dengan teknologi internet dan juga orang yang berkunjung ke tempat 

pelayanan kesehatan yang ada di Kota Semarang. 

 

1.4.4 Analisis SWOT 1 

Data SWOT didapatkan melalui riset, teknik pengumpulan data riset yang 

telah dilakukan adalah observasi, wawancara, studi pustaka, dan dokumentasi. 

Observasi dilakukan secara langsung di Dinas Kesehatan Kota Semarang maupun 

lingkungan secara luas atau umum. Studi pustaka dilakukan untuk lebih mendalami 

permasalahan dan menemukan solusinya. Selain itu dokumentasi telah didapatkan 

baik berbentuk foto maupun file mengenai deteksi dini diabetes mellitus di Dinas 

Kesehatan Kota Semarang. 

Berikut merupakan hasil analisis SWOT berdasarkan riset yang telah 

dilakukan penulis.
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1.5 Tujuan dan Manfaat 

1.5.1 Tujuan 

Karya proyek studi ini tentang “Iklan Layanan Masyarakat “Deteksi Dini 

Diabates” dalam Bentuk Animasi 3 Dimensi”,  memiliki tujuan sebagai berikut: 

1. Mengaplikasikan pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh dari 

perkuliahan maupun dari luar perkuliahan ke dalam bentuk karya yang 

berkaitan dengan Desain Komunikasi Visual khususnya Iklan Layanan 

Masyarakat berbentuk animasi 3 dimensi (3D) seperti yang telah dipelajari di 

dalam perkuliahan. 

2. Menghasilkan rancangan Iklan Layanan Masyarakat bertema deteksi dini 

diabetes dalam bentuk animasi 3 dimensi (3D). 

 

1.5.2 Manfaat 

Manfaat yang diharapkan dari karya tugas akhir ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagi penulis, dapat menjadi portofolio berupa karya animasi 3 dimensi. 

2. Bagi masyarakat umum, dapat menikmati secara langsung beberapa karya 

iklan yang berbentuk animasi tiga dimensi (3D) melalui pameran yang 

diselanggarakan. 

3. Bagi mahasiswa Desain Komunikasi Visual pada umumnya dan mahasiswa 

Desain Komunikasi Visual Unnes pada khususnya, dapat memperoleh 

referensi dan literatur baru bagi perkembangan Desain Komunikasi Visual, 

khususnya mengenai Iklan Layanan Masyarakat “Deteksi Dini Diabetes” 

dalam bentuk animasi tiga dimensi (3D). 
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4. Bagi Klien, yaitu Dinas Kesehatan Kabupaten Semarang, mendapatkan 

alternatif Iklan Layanan Masyarakat dalam bentuk yang berbeda dari media-

media yang sudah sering digunakan pihak Dinas Kesehatan selama ini. 

5. Bagi Jurusan Seni Rupa Unnes, dapat dijadikan sebagai bahan pengembangan 

kurikulum dan kebijakan-kebijakan perkuliahan, terkait dengan penciptaan 

karya animasi Iklan Layanan Masyarakat animasi 3D, selain itu mengingat 

animasi saat ini merupakan salah satu industri besar yang semakin berkembang 

pesat dan menjadi prospek masa depan.
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BAB II 

LANDASAN KONSEPTUAL 

 

2.1 Desain Komunikasi Visual 

2.1.1 Pengertian Desain Komunikasi Visual 

Menurut Suyanto (2005: 8) Desain komunikasi visual (Deskomvis) memiliki 

pengertian secara menyeluruh, yaitu sarana komunikasi yang bersifat kasat mata. 

Desain Komunikasi Visual adalah suatu disiplin ilmu yang bertujuan 

mempelajari konsep-konsep komunikasi serta ungkapan kreatif melalui berbagai 

media untuk menyampaikan pesan dan gagasan secara visual dengan mengelola 

elemen-elemen grafis yang berupa bentuk dan gambar, tatanan huruf, serta 

komposisi warna serta layout (tata letak atau perwajahan). Dengan demikian, 

gagasan bisa diterima oleh orang atau kelompok yang menjadi sasaran pesan 

(Kusriyanto, 2009: 2). 

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa Desain Komunikasi Visual 

merupakan sebuah bidang ilmu yang mempelajari tentang konsep komunikasi serta 

ungkapan kreatif yang dilakukan dengan cara menerapkan unsur-unsur desain dan 

visual, termasuk juga audio, sehingga pesan tersebut dapat tersampaiakan dengan 

baik. 

 

2.1.2 Fungsi Desain Komunikasi Visual 

Dalam perkembangannya selama beberapa abad, Desain Komunikasi Visual 

menurut Cenadi (1999: 4) mempunyai tiga fungsi dasar, yaitu sebagai sarana 
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identifikasi, sebagai sarana informasi dan instruksi, dan yang terakhir sebagai 

sarana presentasi dan promosi. 

1. Desain Komunikasi Visual sebagai Sarana Identifikasi. 

Fungsi dasar yang utama dari Desain Komunikasi Visual adalah sebagai 

sarana identifikasi. Identitas seseorang dapat mengatakan tentang siapa orang 

itu, atau dari mana asalnya. Demikian juga dengan suatu benda, produk ataupun 

lembaga, jika mempunyai identitas akan dapat mencerminkan kualitas produk 

atau jasa itu dan mudah dikenali, baik oleh baik oleh produsennya maupun 

konsumennya. Konsumen akan lebih mudah membeli minyak goreng dengan 

menyebutkan merek X ukuran Y liter daripada hanya mengatakan membeli 

minyak goreng saja, atau akan membeli minyak goreng merek X karena logonya 

berkesan bening, bersih, dan “sehat”. 

Jika Desain Komunikasi Visual digunakan untuk identifikasi lembaga 

seperti sekolah, misalnya, maka orang akan lebih mudah menentukan sekolah A 

atau B sebagai favorit, karena sering berprestasi dalam kancah nasional atau 

meraih peringkat tertinggi di daerah itu. 

2. Desain Komunikasi Visual sebagai Sarana Informasi dan Instruksi. 

Sebagai sarana informasi dan instruksi, Desain Komunikasi Visual 

bertujuan menunjukkan hubungan antara suatu hal dengan hal yang lain dalam 

petunjuk, arah, posisi dan skala, contohnya peta, diagram, simbol dan penunjuk 

arah. Informasi akan berguna apabila dikomunikasikan kepada orang yang tepat, 

pada waktu dan tempat yang tepat, dalam bentuk yang dapat dimengerti, dan 

dipresentasikan secara logis dan konsisten. 
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Simbol-simbol yang dijumpai sehari-hari seperti tanda dan rambu lalu 

lintas, simbol-simbol di tempat-tempat umum seperti telepon umum, toilet, 

restoran dan lain-lain harus bersifat informatif dan komunikatif, dapat dibaca 

dan dimengerti oleh orang dari berbagai latar belakang dan kalangan. Inilah 

sekali lagi salah satu alasan mengapa Desain Komunikasi Visual harus bersifat 

umum. 

3. Desain Komunikasi Visual sebagai Sarana Presentasi dan Promosi 

Tujuan dari Desain Komunikasi Visual sebagai sarana presentasi dan 

promosi adalah untuk menyampaikan pesan, mendapatkan perhatian (atensi) 

dari mata (secara visual) dan membuat pesan tersebut dapat diingat; contohnya 

poster. Penggunaan gambar dan kata-kata yang diperlukan sangat sedikit, 

mempunyai satu makna dan mengesankan. Umumnya, untuk mencapai tujuan 

ini, maka gambar dan kata-kata yang digunakan bersifat persuasif dan menarik, 

karena tujuan akhirnya adalah menjual suatu produk atau jasa. 

 

2.1.3 Cabang Ilmu Desain Komunikasi Visual 

Desain komunikasi visual meliputi media-media yang sangat beragam. 

Apabila Desain Komunikasi Visual diibaratkan sebagai sebuah pohon, akar utama 

pohon Ilmu Desain Komunikasi Visual adalah Ilmu Seni dan Ilmu Komunikasi. 

Sementara itu, akar ilmu pendukungnya adalah Ilmu Sosial dan Budaya, Ilmu 

Ekonomi, dan Ilmu Psikologi. Sedangkan cabang-cabang ilmu Desain Komunikasi 

Visual banyak sekali, di antaranya meliputi: 

1. Ilustrasi 
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2. Fotografi 

3. Tipografi 

4. 3 Dimensi 

5. Multimedia 

6. AVI/ Elektronik Media 

7. Computer Graphic 

8. Animasi 

9. Periklanan 

10. Percetakan/Penerbitan 

11. Desain Identitan 

Dalam diagram pohon DKV dapat digambarkan sebagai berikut: 

 

Gambar 2.1 Diagram Pohon DKV 
(Sumber: Kusriyanto, 2009: 2) 
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Dari gambar di atas dapat dilihat bahwa periklanan merupakan cabang ilmu 

dari Desain Komunikasi Visual. Di dalam cabang ilmu periklanan terdapat Iklan 

Layanan Masyarakat sebagai salah satu jenis iklan di lihat dari tujuan iklan itu 

sendiri. Iklan Layanan Masyarakat, menurut Kamus Istilah Periklanan Indonesia 

(Nuradi, 1996: 136) adalah jenis periklanan yang dilakukan oleh pemerintah, suatu 

organisasi komersial atau pun nonkomersial untuk mencapai tujuan sosial atau 

sosio-ekonomis terutama untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 

Pada dasarnya ILM sebagai salah satu karya kreatif dalam ranah Desain 

Komunikasi Visual, merupakan salah satu media yang berfungsi untuk 

menyosialisasikan pesan-pesan sosial kepada khalayak sasaran dengan cara 

penyampaian yang berpedoman pada metode periklanan komersial. Tujuannya agar 

kelompok tertentu dalam masyarakat mau memikirkan sesuatu dan terlibat secara 

aktif seperti yang dimaksudkan oleh pesan dalam ILM tersebut (Miryam, 1984: 22). 

 

2.2 Pesan Iklan 

Moriarty (2009: 9)  menuliskan bahwa advertising adalah bentuk komunikasi 

berbayar yang menggunakan media massa dan media interaktif untuk menjangkau 

target audience yang luas dalam rangka menghubungkan sponsor yang jelas dengan 

pembeli (target audience) dan memberikan informasi tentang produk (barang, jasa, 

dan gagasan). Moriarty (2009: 12) menambahkan advertising akan menarik 

perhatian, memberikan informasi, dan terkadang sedikit menghibur, dan 

dimaksudkan untuk memberikan respon, seperti penjualan. Sebagai bentuk 
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komunikasi massa, ia menyampaikan informasi produk untuk menarik pembeli di 

pasar. 

Iklan adalah bagian dari bauran promosi (promotional mix) dan bauran 

promosi adalah bagian dari bauran pemasaran (marketing mix). Secara sederhana 

iklan didefinisikan sebagai pesan yang menawarkan suatu produk yang ditujukan 

kepada masyarakat lewat suatu media (Kasali, 1992: 9). 

Suyanto (2005: 16) mengungkapkan bahwa, promosi adalah salah satu dari 

paduan pemasaran (marketing mix), yang terdiri dari produk (product), harga 

(price), tempat (place), dan promosi (promotion). Dengan demikian, promosi 

merupakan salah satu bagian dari kegiatan bauran pemasaran (marketing). 

Sejalan dengan pemikiran Suyanto, Saladin (1993) dalam Rangkuti (2009: 

49) menjelaskan promosi adalah salah satu unsur dalam bauran pemasaran 

perusahaan yang didayagunakan untuk memberitahukan, membujuk, dan 

mengingatkan tentang produk perusahaan. 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa iklan atau dikenal dengan istilah 

advertising merupakan salah satu elemen dari bauran promosi (promotional mix) 

dan promosi bagian dari bauran pemasaran (marketing mix). Iklan merupakan 

rangkaian bentuk penyajian non personal dan promosi yang dilakukan oleh sponsor 

melalui media yang dibayar guna menyampaikan pesan tentang produk atau jasa 

tertentu untuk menarik perhatian, mempengaruhi perasaan, pikiran, dan perilaku 

seseorang untuk menciptakan penjualan. 
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2.2.1 Jenis-Jenis Pesan Iklan 

Iklan mempunyai tujuannya sendiri-sendiri, hal tersebut yang membedakan 

antara iklan yang satu dengan iklan yang lainnya. Suyanto (2005: 53) membagi 

jenis iklan berdasarkan tujuan menurut sasarannya, sebagai berikut: 

1. Iklan informatif  

Iklan informatif bertujuan untuk membentuk permintaan pertama. Caranya 

dengan memberitahukan pasar tentang produk baru, mengusulkan kegunaan suatu 

produk, memberitahukan pasar tentang perubahan harga, menjelaskan cara kerja 

suatu produk, menjelaskan pelayanan yang tersedia, mengoreksi kesan yang salah, 

mengurangi kecemasan pembeli, dan membangun citra perusahaan (biasanya 

dilakukan besar-besaran pada tahap awal peluncuran suatu jenis produk). 

Contoh: Iklan Clear kreasi Lowe menampilkan cara kerja Zink System dalam 

menghilangkan ketombe dengan menggunakan animasi. 

2. Iklan persuasif  

Iklan persuasif bertujuan untuk membentuk permintaan selektif suatu merk  

tertentu, yang dilakukan pada tahap kompetitif dengan membentuk preferensi merk , 

mendorong alih merk , mengubah persepsi pembeli tentang atribut produk, 

membujuk pembeli untuk membeli sekarang, dan membujuk pembeli menerima, 

mencoba, atau menyimulasikan penggunaan produk.  

Contoh: Iklan Kodak buatan Ogilvy & Mather Frankfurt menampilkan 

binatang bunglon. Warna bunglon berubah menjadi kuning ketika didekati jeruk. 

Ketika didekati apel berwarna merah, warnanya pun berubah menjadi merah. Tetapi 

saat didekati film Kodak bunglon tidak dapat menyesuaikan diri karena 

kompleksitas warna dari film Kodak, sehingga jatuh dari dahan. 
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3. Iklan pengingat  

Iklan pengingat bertujuan mengingatkan pembeli pada produk yang sudah 

mapan bahwa produk tersebut mungkin akan dibutuhkan kemudian, mengingatkan 

pembeli dimana mereka dapat membelinya, membuat pembeli tetap mengingat 

produk itu meskipun sedang tidak musim, dan memertahankan kesadaran puncak.  

Contoh: Iklan sepatu Nike yang tersebar di berbagai negara, baik di majalah, 

televisi, internet, dan media lainnya, berfungsi untuk mengingatkan untuk membeli 

Nike. 

4. Iklan penambah nilai  

Iklan penambah nilai bertujuan untuk menambah nilai merk pada persepsi 

konsumen dengan melakukan inovasi, perbaikan kualitas, dan penguatan persepsi 

konsumen. Iklan yang efektif akan menyebabkan merk dipandang lebih elegan. 

lebih bergaya, lebih prestisius, dan mungkin super dalam persaingan. 

Contoh: Iklan Intel versi pipa menampilkan bagaimana pipa itu disusun, 

sehingga membentuk angka 4. Iklan ini didukung oleh Blue Man Group yang 

mengkampanyekan bahwa PC terbaik menggunakan “Intel Inside®” pada masa itu, 

yang membawa Intel menjadi pembuat mikroprosesor bermerk kelas dunia. 

5. Iklan bantuan aktivitas lain  

Iklan bantuan aktivitas lain bertujuan membantu memfasilitasi aktivitas lain 

perusahaan dalam proses komunikasi pemasaran. Misalnya, iklan membantu dalam 

pelepasan promosi penjualan (kupon), membantu wiraniaga (pengenalan produk), 

menyempurnakan hasil komunikasi pemasaran yang lain.  
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Contoh: Volvo, dalam iklannya selain memperkenalkan produk model S60, 

juga membantu penjualan lewat e-commerce-nya dengan alamat 

www.revolution.com. 

 

2.2.2 Daya Tarik Pesan dalam Iklan 

Sebuah iklan tentu saja mempunyai sebuah pesan yang akan disampaikan 

kepada audiensnya. Pesan tersebut digali dari ide kreatif yang muncul dari desainer. 

Daya tarik pesan yang baik berfokus pada suatu usulan penjualan/jasa inti yang 

ditawarkan. Untuk mengetahui daya tarik manakah yang mempengaruhi 

keberhasilan terhadap target audiens, kita harus melakukan analisis dan riset pasar 

terlebih dahulu. 

Suyanto (2005: 91) membagi daya tarik pesan dalam iklan menjadi tujuh 

jenis, yakni: daya tarik selebritis, humor, rasa takut, kesalahan, musik, 

komparatif/perbandingan, positif/rasional, emosional, seks, dan kombinasi. 

1. Daya tarik selebriti 

Pengiklan dapat membuat produk atau merk menjadi menonjol dalam 

periklanan, salah satunya dengan menggunakan daya tarik para figur 

masyarakat, seperti seorang bintang TV, aktor, aktris, atlet, almuwan dan 

sebagainya. Selebritis adalah pribadi yang dikenal masyarakat untuk 

mendukung suatu produk. Selebriti merupakan juru bicara dalam daya tarik ini. 

2. Daya tarik humor 

Daya tarik ini digunakan untuk menciptakan reaksi yang diinginkan. 

Pengiklan juga menggunakan humor untuk mencapai sasaran komunikasi yang 
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bervariasi untuk memicu perhatian, memandu konsumen secara menyeluruh 

terhadap tuntutan produk. 

3. Daya tarik rasa takut 

Daya tarik ini akan efektif bila digunakan untuk memperbaiki motivasi. 

Pengiklan memotivasi konsumen untuk mengolah informasi dan mengambil 

tindakan. Selain itu Pengiklan meminta daya tarik rasa takut dengan 

mengidentifikasi 2 hal, yaitu mengidentifikasi konsekuensi negatif jika tidak 

menggunakan produk dan mengidentifikasi konsekuensi negatif jika 

menggunakannya dalam perilaku yang tidak aman (misalnya minum, merokok, 

menelpon pada saat menyetir). 

4. Daya tarik kesalahan 

Seperti halnya rasa takut, kesalahan merupakan daya tarik negatif. Orang 

merasa bersalah ketika melanggar peraturan, menyimpang dari nilai-nilai 

standar atau kepercayaan, atau tidak bertanggung jawab. Daya tarik ini dapat 

berjalan baik karena memotivasi individu yang dewasa secara emosi untuk 

mengambil alih tanggung jawab untuk mengurangi tingkat kesalahan. 

Pengiklan menggunakan daya tarik kesalahan dan berusaha membujuk calon 

konsumen dengan menerapkan perasaan rasa bersalah yang dapat diganti 

dengan menggunakan produk yang diiklankan, atau menunjukkan kesalahan 

agar konsumen tidak mengulangi kesalahan. 

5. Daya tarik musik 

Musik merupakan komponen penting dalam periklanan. Jingle, musik 

latar, lagu terkenal, dan aransemen klasik digunakan untuk menarik perhatian, 
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menyampaikan titik penjualan, menetapkan nada emosi suatu iklan dan 

memengaruhi perasaan pendengar. 

6. Daya tarik komparatif/perbandingan 

Dalam praktik periklanan, perbandingan langsung atau tidak langsung 

suatu produk dengan produk pesaing untuk mempromosikan bahwa produk 

tersebut superior dibanding produk pesaing dengan pertimbangan pembelian 

disebut iklan Komparatif. 

7. Daya tarik positif/rasional 

Daya tarik positif/rasional berfokus pada praktik, fungsi, atau kebutuhan 

konsumen secara optimal terhadap suatu produk, yang menekankan pada 

manfaat atau alasan untuk mempunyai atau menggunakan suatu merk. isi pada 

pesan menekankan pada fakta, belajar, dan persuasi logis. 

8. Daya tarik emosional 

Daya tarik emosional berhubungan dengan kebutuhan psikologis 

konsumen untuk membeli suatu produk. Banyak konsumen termotivasi untuk 

mengambil keputusan dan membeli suatu produk karena emosi dan perasaan 

terhadap merk dapat menjadi lebih penting daripada pengetahuan terhadap 

atribut dan pernik-pernik produk tersebut. 

9. Daya tarik seks 

Daya tarik seks dapat menyempurnakan recall titik pesan dan tanggapan 

emosi. Daya tarik seks biasanya menggunakan model yang atraktif dan pose 

yang provokatif. 
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10. Daya tarik kombinasi 

Daya tarik kombinasi merupakan perpaduan dari berbagai daya tarik, 

yaitu perpaduan dari daya tarik selebritis, daya tarik humor, daya tarik rasa 

takut, daya tarik kesalahan, daya tarik musik, daya Tarik komparatif atau 

perbandingan, daya tarik positif atau rasional, daya tarik emosional, dan daya 

tarik seks. 

 

2.2.3 Gaya Pesan dalam Iklan 

Sebuah iklan akan menjadi menarik jika pesan yang ada di dalam iklan 

tersebut disampaikan dengan cara yang tepat. Oleh karena itu gaya eksekusi pesan 

sangatlah diperlukan agar iklan yang dibuat pas mengena di hati audiens. Suyanto 

(2005: 113) membagi gaya eksekusi pesan menjadi 13, yaitu: 

1. Menjual langsung (Straight sell) 

Gaya menjual langsung tertuju langsung pada informasi produk atau jasa. 

Gaya eksekusi ini sering digunakan bersama daya tarik rasional, yang 

memfokuskan pesan pada produk atau jasa dan manfaat dan atau atribut 

spesifiknya. Contoh: Iklan Pepsi Light menggunakan gaya ini dengan 

menyebutkan „0 calories Great Taste‟. 

2. Potongan kehidupan (Slice of life) 

Gaya eksekusi ini umumnya didasarkan pada pendekatan pemecahan 

masalah sehari-hari, kemudian pengiklan menunjukkan bahwa produk yang 

diiklankan sebagai pemecah masalah. Contoh: Iklan pencerah wajah Citra 

dimana di dalam ceritanya seorang wanita yang tidak percaya diri dengan 
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wajahnya yang kusam menjadi lebih percaya diri setelah menggunakan produk 

citra. 

3. Gaya hidup (Lifestyle) 

Gaya ini menekankan bagaimana suatu produk sesuai dengan suatu gaya 

hidup. Contoh: Iklan Samsung Galaxy Tab, dimana dalam iklan ini ditampilkan 

citra Samsung Galaxy Tab digambarkan sangat efisien dan mobile bagi seorang 

yang busy. 

4. Fantasi (Fantasy) 

Gaya ini menggunakan pendekatan dengan menciptakan fantasi di sekitar 

produk atau cara penggunaannya, dimana produk menjadi bagian pusat dari 

situasi yang diciptakan oleh pengiklan. Contoh: Iklan Fanta rasa anggur 

menampilkan seorang pelajar yang berfantasi dengan rasa anggur yang menjadi 

rasa baru dari produk Fanta. 

5. Suasana atau citra (Mood or image) 

Gaya ini menggunakan pendekatan yang membangkitkan suasana atau 

citra di sekitar produk tersebut, seperti kecantikan, cinta, atau ketenangan. 

Contoh: Iklan permen Fox dimana citra yang dibangun di dalamnya seolah-olah 

penuh kasih dan sayang dalam setiap permennya. Citra ini diperkuat dengan 

slogan yang selalu menemaninya “Selalu ada cinta di setiap kilau Fox”. 

6. Simbol kepribadian (Personality symbol)  

Gaya ini menggunakan pendekatan dengan menciptakan suatu karakter 

yang menjadi personifikasi produk yang diiklankan. Karakter tersebut dapat 

berupa orang, binatang, atau animasi. Contoh: Iklan Dell Computer 
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menggunakan simbol kepribadian dengan mengembangkan juru bicara untuk 

mempersonifikasi gaya Dell. 

7. Musik (Musical)  

Gaya ini menggunkan latar belakang musik jingle, lagu terkenal, dan 

aransemen klasik, atau menunjukkan satu atau beberapa prang atau tokoh kartun 

yang menyanyikan suatu lagu tentang produk tersebut. Contoh: Iklan Layanan 

Masyarakat Gas LPG yang menggunakan lagu Wali yang liriknya diganti 

disesuaikan dengan isi pesan yaitu tentang penggunaan Gas LPG yang baik dan 

benar. 

8. Keahlian teknis (Technical expertise)  

Gaya ini menggunakan pendekatan dengan menunjukkan keahlian, 

pengalaman dan kebanggaan perusahaan dalam membuat produk tersebut. 

Contoh: Iklan elektronik yang memamerkan kelebihan fitur yang dimilikinya, 

ataupun fitur-fitur tambahan yang belum dimiliki oleh produk lain yang sejenis. 

9. Bukti ilmiah (Scientific evidence) 

Gaya ini menggunakan pendekatan dengan menyajikan bukti ilmiah atau 

laboratorium bahwa merk tersebut lebih disukai atau mengungguli merk lain. 

Contoh: Iklan jamu Tolak Angin yang menampilkan bukti ilmiah mereka tentang 

bahan bahan yang digunakan dalam pembuatan jamu mereka. 

10.  Bukti kesaksian (Testimonial evidence) 

Gaya ini menghargai produk berdasarkan pengalaman personal selama 

menggunakan merk atau manfaat yang yang diperoleh selama menggunakannya. 
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Contoh: Iklan sampo Dove yang menampilkan Maia Estianty yang memberikan 

kesaksian setelah memakai produk Dove. 

11.  Demonstrasi (Demonstration) 

Gaya ini dirancang untuk mengilustrasikan keunggulan kunci dari suatu 

produk. Gaya ini dapat sangat efektif untuk meyakinkan konsumen terhadap 

kualitas suatu produk dan manfaatnya setelah memiliki atau menggunakan merk 

tersebut. Contoh: Iklan Honda Accord menampilkan lebih dari 85 komponen 

yang merupakan bagiasn dari New Accord yang berinteraksi satu sama lain 

membentuk rangkaian kompleks yang akhirnya menghasilkan The New Accord. 

12.  Animasi 

Saat ini, animasi menjadi gaya eksekusi pesan yang sangat popular. 

Pertama-tama seniman menggambar skenario yang akan dianimasikan atau 

menciptakannya di dalam komputer dalam bentuk kartun. Animasi akan sangat 

popular jika target pasarnya anak-anak. Contoh: Iklan minuman ringan Mr. 

Jussie yang menampilkan tokoh Upin & Ipin sebagai daya tarik dari iklannya. 

13.  Dramatisasi  

Dramatisasi merupakan gaya eksekusi yang baik untuk televisi. 

Dramatisasi berfokus pada sebuah cerita pendek dengan produk atau jasa sebagai 

bintang. Dramatisasi serupa dengan potongan kehidupan, tetapi menggunakan 

tekanan dan sesuatu yang luar biasa dalam membawakan cerita. Contoh: Iklan 

dari asuransi Thai Life Insurance yang berjudul Silence of love ini menampilakan 

sebuah cerita drama pendek. Durasi dari iklan ini sendiri kurang lebih tiga menit.   
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2.3 Iklan Layanan Masyarakat 

“Iklan Layanan Masyarakat adalah suatu jenis iklan yang dibuat dengan biaya 

yang tidak besar dan tidak komersial yang bertujuan untuk mempromosikan 

program – program ; kegiatan – kegiatan yang diadakan oleh pemerintah atau 

digunakan oleh organisasi – organisasi kemasyarakatan yang non profit dan sebagai 

iklan yang berfungsi untuk kepentingan masayarakat, tidak termasuk acara 

prakiraan cuaca dan iklan promosi produk” (Kasali, 1995: 201). 

Selanjutnya adapun kriteria Iklan Layanan Masyarakat dapat dibagi menjadi 

tujuh, berikut kriteria tersebut: 

1. Tidak komersil  

2. Tidak bersifat keagamaan  

3. Tidak bersifat politis  

4. Berwawasan nasional diperuntukkan untuk semua lapisan masyarakat  

5. Diajukan oleh organisasi yang telah diakui dan atau diterima  

6. Dapat diiklankan  

7. Mempunyai dampak dan kepentingan tinggi sehingga patut memperoleh 

dukungan media lokal maupun nasional.  

Dalam Iklan Layanan Masyarakat, pesan disampaikan bersifat sosial 

sepenuhnya yang ditujukan untuk memotivasi/membangkitkan semangat maupun 

menyadarkan masyarakat. Hal-hal yang diangkatpun biasanya merupakan isu sosial 

yang tengah terjadi secara nasional maupun internasional. Di Indonesia, Iklan 

Layanan Masyarakat seringkali dikeluarkan oleh instansi pemerintah. 



32 

 

 

Untuk membuat sebuah Iklan Layanan Masyarakat yang baik, point utama 

yang harus ditonjolkan adalah pesan yang ingin disampaikan dalam iklan tersebut 

dan bagaimana agar pesan tersebut tepat mengena pada target audience. 

Selanjutnya, Iklan Layanan Masyarakat tersebut haruslah bisa menggugah 

hati dan mengajak audience untuk mau melakukan pesan yang kita sampaikan. 

Selain itu, Iklan Layanan Masyarakat juga harus mempunyai kriteria yang menarik. 

Sejauh ini, Iklan Layanan Masyarakat masih dipandang sebelah mata karena 

visualisasi dari iklan itu sendiri mungkin dirasa kurang menarik, apalagi bagi kaum 

muda. Maka dari itu, Iklan Layalan Masyarakat hendaknya ditampilkan secara apik, 

menarik dan mampu mengikuti atau melibatkan tren yang sedang tengah terjadi. 

 

2.4 Animasi  

2.4.1 Pengertian Animasi 

Sugihartono (2010: 9) menuliskan animasi berasal dari bahasa Latin, anima 

yang berarti “hidup” atau animare yang berarti “meniupkan hidup ke dalam”. 

Dalam bahasa Inggris animate berarti memberi hidup (to give life to). Animasi 

dapat diartikan sebagai menggerakkan suatu (gambar atau obyek) yang diam. 

Lazimnya istilah animation diartikan membuat film kartun (the making of 

cartoons).  

Sudirman (2009: 2) berpendapat bahwa animasi adalah proses penciptaan 

objek gerak atau efek perubahan bentuk yang terjadi selama beberapa waktu. 

Dengan kata lain, animasi adalah paparan visual yang berbentuk dinamik. 

Menikmati animasi adalah menikmati gambar bergerak, bercerita dan bersuara. 
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Sebuah animasi juga mampu mengaduk perasaan kita menjadi sedih, menangis, 

tertawa, gembira bahkan bernafsu dan lain sebagainya. 

Animasi adalah seni atau teknik membuat hidup dan bergeraknya suatu 

objek diam dan tidak bergerak (Aditya, 2009: 3). Secara umum animasi berarti 

menghidupkan urutan still image (gambar tidak bergerak), atau teknik memfilmkan 

susunan gambar atau model untuk menciptakan rangkaian gerakan ilusi (Okky, 

Concept Vol.04, Edisi 22, 2008). 

Secara umum animasi bisa dikatakan sebagai sebuah tayangan yang 

memanfaatkan permainan dari perbedaan gerakan dari beberapa gambar yang sudah 

ada sehingga membentuk suatu ilusi gerakan yang dinamis dan nyata. Melalui 

proses-proses yang dilalui, gambar yang telah ada disatukan sehingga 

menghasilkan sebuah gerakan yang alami. 

 

2.4.2 Jenis Animasi 

Secara umum, animasi dibagi menjadi beberapa jenis berdasarkan bahan dasar 

atau dimensi, berdasarkan gaya atau asal negaranya, berdasarkan durasi, 

berdasarkan cara geraknya. Jika dibuat peta konsep jenis animasi maka menjadi 

berikut: 
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Bagan 2.1. Jenis-jenis Animasi. 
(Sumber: Harto, 2009: 35) 
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2.4.3 Prinsip Dasar Animasi 

Dalam penciptaan animasi, pada awal mulanya animator bereksperimen dan 

terus mengamati kehidupan di sekitar. Animator mencoba mencari apa yang 

menyebabkan sesuatu rentetan gambar mampu terlihat hidup. Kepekaan terhadap 

gerak tersebut yang terus diteliti dan dicari rumusannya. Seorang animator 

diwajibkan untuk mampu memiliki pandangan dan penglihatan yang jeli serta feel 

atau perasaan yang sangat peka terhadap lingkungan sekitar. 

Oleh karena itu modal utama seorang animator adalah kemampuan 

merekam momentum ke dalam runtutan gambar, sehingga seolah-olah menjadi 

bergerak atau hidup. Sedikit berbeda dengan komikus, ilustrator, atau karikaturis 

yang menangkap suatu momentum ke dalam sebuah gambar diam. Animator harus 

lebih memiliki “kepekaan gerak” daripada hanya sekedar kemampuan 

menggambar. 

Ada berbagai macam teori dan pendapat tentang bagaimana seharusnya 

animasi itu dibuat. Tetapi setidaknya ada 12 prinsip dasar yang harus dipenuhi 

untuk membuat sebuah animasi yang “hidup”. Prinsip dasar ini pertama kali 

digunakan oleh perusahaan Disney untuk memproduksi karya-karya animasinya. 

Dalam perkembangannya, prinsip dasar ini dikembangkan hingga 28 prinsip dasar. 

Namun pada dasarnya 12 prinsip dasar ini lah yang menjadi landasannya. 

Dalam modul Training Produksi Film dan animasi Dreamlight World Media 

(2011: 4-9) dan Frank (1981: 47-69) dipaparkan 12 prinsip dasar tersebut sebagai 

berikut:  
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1. Solid Drawing (kemampuan menggambar) 

Dilihat dari pengertiannya, elemen utama pembentukan animasi adalah 

rentetan sebuah gambar. Oleh karena itu kemampuan menggambar menjadi 

sebuah dasar utama seorang animator. Animasi klasik contohnya, yang 

keseluruhan frame-nya digambar satu persatu secara terus menerus. Sudah 

sangat jelas bahwa kemampuan menggambar menentukan baik tidaknya sebuah 

animasi klasik (2D Cell Animation) tersebut. 

Dalam perkembangannya, teknik menggambar manual sekarang telah 

digantikan oleh komputer, namun pada kenyataannya seorang animator 

menyadari akan pentingnya pemahaman mengenai menggambar. Dengan 

menggambar, animator akan memiliki kepekaan terhadap anatomi, komposisi, 

gelap terang, keseimbangan, dimensi, dan lainnya. Menggambar mampu 

memberikan pengalaman praktis dan observasi mengenai elemen-elemen 

pembentuk animasi yang baik. 

2. Timing and Spacing. 

Grim Natwick seorang animator Disney pernah berkata, “Animasi adalah 

tentang timing dan spacing”. Timing adalah tentang menentukan waktu kapan 

sebuah gerakan harus dilakukan, sementara spacing adalah tentang menentukan 

percepatan dan perlambatan dari bermacam-macam jenis gerak. Contoh Timing: 

Menentukan pada detik keberapa sebuah bola yang meluncur kemudian 

menghantam kaca jendela. Contoh Spacing: Menentukan kepadatan gambar 

(yang pada animasi akan berpengaruh pada kecepatan gerak) ketika bola itu 

sebelum menghantam kaca, tepat menghantam kaca, sesudahnya, atau misalnya 
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ketika bola itu mulai jatuh ke lantai. Spacing (pengaturan kepadatan gambar) 

akan mempengaruhi kecepatan gerak bola, percepatan dan perlambatannya, 

sehingga membuat sebuah gerakan lebih realistis. 

3. Squash and Stretch (menekan dan tertarik/memuai dan menyusut) 

Squash and strecth adalah upaya penambahan efek lentur (plastis) pada 

objek atau figur sehingga seolah-olah ‘memuai’ atau ‘menyusut’ sehingga 

memberikan efek gerak yang lebih hidup. Penerapan squash and stretch pada 

figur atau benda hidup (misal: manusia, binatang, creatures) akan memberikan 

‘enhancement’ sekaligus efek dinamis terhadap gerakan/ action tertentu, 

sementara pada benda mati (misal: gelas, meja, botol) penerapan squash and 

stretch akan membuat mereka (benda-benda mati tersebut) tampak atau berlaku 

seperti benda hidup. Contoh pada benda mati: Ketika sebuah bola dilemparkan. 

Pada saat bola menyentuh tanah maka dibuat seolah-olah bola yang semula 

bentuknya bulat sempurna menjadi sedikit lonjong horisontal, meskipun 

nyatanya keadaan bola tidak selalu demikian. Hal ini memberikan efek 

pergerakan yang lebih dinamis dan ‘hidup’. Contoh pada benda hidup: Sinergi 

bisep dan trisep pada manusia. Pada saat lengan ditarik (seperti gerakan 

mengangkat barbel) maka akan terjadi kontraksi pada otot bisep sehingga 

nampak ‘memuai’, hal inilah yang disebut squash pada animasi. Sedangkan 

stretch nampak ketika dilakukan gerakan sebaliknya (seperti gerakan 

menurunkan lengan), bisep akan nampak ‘menyusut’. 
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4. Anticipation (Ancang-ancang) 

Anticipation boleh juga dianggap sebagai persiapan/ awalan gerak atau 

ancang-ancang. Seseorang yang bangkit dari duduk harus membungkukkan 

badannya terlebih dahulu sebelum benar-benar berdiri. Pada gerakan memukul, 

sebelum tangan ‘maju’ harus ada gerakan ‘mundur’ dulu, dan sejenisnya. 

5. Slow In and Slow Out (Percepatan dan perlambatan) 

Sama seperti spacing yang berbicara tentang akselerasi dan deselerasi. 

Slow In dan Slow Out menegaskan kembali bahwa setiap gerakan memiliki 

percepatan dan perlambatan yang berbeda-beda. Slow in terjadi jika sebuah 

gerakan diawali secara lambat kemudian menjadi cepat. Slow out terjadi jika 

sebuah gerakan yang relatif cepat kemudian melambat. Contoh: Dalam gerakan 

misalnya mengambil gelas. Tangan akan memiliki kecepatan yang berbeda 

ketika sedang akan menjamah gelas, dengan ketika sudah menyentuhnya. Ketika 

tangan masih jauh dari gelas, tangan akan bergerak relatif cepat. Sedangkan 

ketika tangan sudah mendekati gelas, maka secara refleks tangan akan 

menurunkan kecepatannya (terjadi perlambatan) atau dalam konteks ini kita 

menyebutnya slow out. 

6. Arcs (Pola Lengkung) 

Dalam animasi, sistem pergerakan tubuh pada manusia, binatang, atau 

makhluk hidup lainnya bergerak mengikuti pola/jalur (maya) yang disebut Arcs. 

Hal ini memungkinkan mereka bergerak secara ‘smooth’ dan lebih realistik, 

karena pergerakan mereka mengikuti suatu pola yang berbentuk lengkung 
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(termasuk lingkaran, elips, atau parabola). Pola gerak semacam inilah yang tidak 

dimiliki oleh sistem pergerakan mekanik/ robotik yang cenderung patah-patah. 

7. Secondary Action ( Gerakan/ aksi tambahan) 

Secondary action adalah gerakan-gerakan tambahan yang dimaksudkan 

untuk memperkuat gerakan utama supaya sebuah animasi tampak lebih realistik. 

Secondary action tidak dimaksudkan untuk menjadi ‘pusat perhatian’ sehingga 

mengaburkan atau mengalihkan perhatian dari gerakan utama. Kemunculannya 

lebih berfungsi memberikan emphasize untuk memperkuat gerakan utama. 

Contoh: Ketika seseorang sedang berjalan, gerakan utamanya tentu adalah 

melangkahkan kaki sebagaimana berjalan seharusnya. Tetapi seorang animator 

bisa menambahkan secondary action untuk memperkuat kesan hidup pada 

animasinya. Misalnya, sambil berjalan ‘seorang’ figur atau karakter animasi 

mengayun-ayunkan tangannya atau bersiul-siul. Gerakan mengayun-ayunkan 

tangan dan bersiul-siul inilah secondary action untuk gerakan berjalan. 

8. Follow Through (Gerak mengikuti) and Overlapping Action (Tumpang 

tindih aksi). 

Follow through adalah tentang bagian tubuh tertentu yang tetap bergerak 

meskipun seseorang telah berhenti bergerak. Misalnya, rambut yang tetap 

bergerak sesaat setelah berhenti berlari. Overlapping action secara mudah bisa 

dianggap sebagai gerakan saling-silang. Maksudnya, adalah serangkaian 

gerakan yang saling mendahului (overlapping). Pergerakan tangan dan kaki 

ketika berjalan bisa termasuk di dalamnya. 
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9. Straight Ahead Action and Pose to Pose. 

Dari sisi resource dan pengerjaan, ada dua cara yang bisa dilakukan untuk 

membuat animasi. Yang pertama adalah Straight Ahead Action, yaitu membuat 

animasi dengan cara seorang animator menggambar satu per satu, frame by 

frame, dari awal sampai selesai seorang diri. Teknik ini memiliki kelebihan: 

kualitas gambar yang konsisten karena dikerjakan oleh satu orang saja. Tetapi 

memiliki kekurangan: waktu pengerjaan yang lama. Yang kedua adalah Pose to 

Pose, yaitu pembuatan animasi oleh seorang animator dengan cara menggambar 

hanya pada keyframekeyframe tertentu saja, selanjutnya in-between atau interval 

antar keyframe digambar/ dilanjutkan oleh asisten/ animator lain. Cara yang 

kedua ini lebih cocok diterapkan dalam industri karena memiliki kelebihan: 

waktu pengerjaan yang relatif lebih cepat karena melibatkan lebih banyak 

sumber daya. 

10. Staging (Seting panggung) 

Prinsip staging tidak jauh berbeda dengan penataan lokasi/environtment 

dalam pembuatan drama, teater, maupun film. Seperti halnya yang dikenal dalam 

film atau teater, staging dalam animasi juga meliputi bagaimana ‘lingkungan’ 

dibuat untuk mendukung suasana atau ‘mood’ yang ingin dicapai dalam sebagian 

atau keseluruhan scene. 

11. Appeal (Daya Tarik) 

Kita lebih memiliki kecenderungan menyukai sesuatu yang good looking 

atau menarik. Prinsip appeal ini dapat diartikan sebagai upaya memberi daya 

tarik bentuk dan gaya visual dalam keseluruhan animasi. Beberapa negara 
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ataupun produsen animasi banyak yang mencoba untuk menampilkan kekhasan 

mereka masing-masing namun tetap good looking. 

Animasi-animasi di setiap studionya memiliki gaya mereka 

masingmasing. Disney contohnya, yang selalu menyajikan bentuk animasi 

dengan gerak yang halus dan fps (frame per second) yang lebih banyak. Gambar 

dan shading-nya dibuat detil dan sangat mendekati objek asli. Berbeda dengan 

gaya animasi Jepang yang dibuat lebih simple baik bentuk karakternya, tarikan 

garisnya, maupun shading-nya. fps-nya pun lebih rendah dibanding dengan gaya 

Amerika. Walaupun dalam perkembangannya gaya-gaya tersebut tidak menjadi 

patokan lagi, namun setiap produsen animasi memiliki appeal atau gaya tertentu. 

Kita dapat membedakan gaya-gaya produsen animasi di dunia hanya dengan 

sekali lihat. Appeal juga dapat diartikan sebagai sebuah penokohan karakter atau 

kharisma. Animasi-animasi kelas dunia yang memiliki karakterkarakter sesosok 

monster, setan, ataupun karakter jelek dapat menarik di tonton karena memiliki 

kharisma, atau dalam hal ini prinsip appeal tadi. 

12. Exaggeration (Melebih-lebihkan) 

Exaggeration artinya melebih-lebihkan. Dalam animasi, hal ini menjadi 

daya tarik tersendiri. Penerapannya sering tampak pada ekspresi karakter yang 

dibuat sangat ekstrim dan hiperbol. Exaggeration bertujuan untuk memberikan 

penekanan pada adegan atau kondisi tertentu agar lebih mengena dan 

memberikan pengalaman visual di ingatan penonton. Prinsip ini akan sering 

terlihat pada animasi yang bersifat komedik, atau animasi non komedi yang 

sedang menampilkan sisi komedinya. Sebagai contoh: 1) Kepala Sakura dalam 
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animasi Naruto menjadi besar dan bergigi tajam ketika marah. 2) Air mata 

Nobita yang mengalir deras ketika menangis. 3) Jari-jari Tom dalam animasi 

Tom and Jerry yang menjadi sangat besar dan merah membara ketika terjepit. 

 

2.5 Sinematografi dalam Film Animasi 

Sinematografi sebenarnya adalah kata serapan dari bahasa Inggris 

Cinematography yang asalnya dari bahasa Latin kinema 'gambar'. Sinematografi 

sebagai ilmu terapan merupakan bidang ilmu yang membahas tentang teknik 

menangkap gambar dan menggabungkan gambar tersebut sehingga menjadi 

rangkaian gambar yang dapat menyampaikan ide atau dapat mengemban cerita 

(Frost, 2009: 8). 

Sinematografi merupakan berbagai aspek yang mendukung atau membuat 

sebuah film itu berhasil dibuat. Aspek-aspek tersebut antara lain kamera dan film, 

framing, dan durasi gambar. Kamera dan film mencakup teknik yang dapat 

dilakukan melalui kamera seperti warna, penggunaan lensa, kecepatan gerak 

gambar dan sebagainya.  

Framing merupakan wilayah gambar, atau jarak, ketinggian, ruang 

pergerakan, dan sebagainya. Durasi gambar adalah tenggang waktu untuk sebuah 

pengambilan gambar. Selain itu dikenal juga dengan Mise-en-scene yaitu semua hal 

yang akan terekam di kamera. Misalnya hal-hal pokok seperti setting (latar), kostum 

dan make-up, pencahayaan, pemain dan pergerakannya (akting). 
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2.5.1 Bahasa Rupa dalam Sinematografi 

Bahasa rupa Menurut Tabrani dalam Ismurdyahwati (2007: 368) adalah 

suatu cara yang dipakai untuk berkomunikasi lewat gambar, kerap disebut bahasa 

gambar. Bahasa rupa dalam arti luas adalah bahasa yang digunakan untuk 

menampilkan dan menata wimba atau image. Dalam proyek studi ini lebih 

difokuskan pada wimba yang kasat mata. Dalam buku Bahasa Rupa, menggunakan 

istilah bahasa rupa dalam pengertiannya yang sangat khusus, tetapi pada umumnya 

yaitu suatu gambar atau karya visual yang bercerita. Bahasa rupa yang dimaksud 

adalah untuk karya visual seperti hasil gambar karya lukisan anak-anak, gambar 

karya manusia primitif, lukisan prasejarah, relief candi, wayang beber, wayang kulit 

dan wayang golek, gambar ilustrasi, gambar periklanan, film, sinetron, dan karya 

seni visual yang bercerita lainnya. 

 

 
Gambar 2.2 Penjelasan wimba  

(Sumber: Andrade, 1967: 23) 
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 Cara wimba adalah bagaimana cara objek itu digambar, sehingga bercerita. 

Misalkan dalam bidang gambar terdapat objek seekor sapi yang digambarkan 

ekornya banyak, itu mengandung isi cerita bahwa ekor sapi tersebut sedang 

bergerak-gerak Tabrani (2012: 135).  

 Cara wimba Tabrani (2012: 191) Cara Wimba I (Ukuran Pengambilan), 

Cara Wimba II (Sudut Pengambilan), Cara Wimba III (Skala), Cara Wimba IV 

(Penggambaran), Cara Wimba V (Cara Dilihat). Teknik penghubung itu biasanya 

jenis perbendaharaan bahasa rupa yang berlaku dalam karya seni rupa yang berseri, 

atau bersambung, antara satu karya dengan karya lainnya saling berkaitan. Teknik 

Peralihan:Cut: 1. straight cut, 2. cross cut, 3. jump cut, 4. cut on action. Diss: 1. 

fast diss, 2. normal diss, 3. slow diss, 4. diss mix. Fade: 1. fade in, 2. fade out, 3. 

fade into, 4. fade from. Wipe: 1. dari kiri, 2. dari kanan, 3. dari atas, 4. dari bawah 

(Tabrani, 2012: 191). 

 

Gambar 2.3 Penjelasan cara wimba (Babirusa, berlari,-Altamira, Eropa) 

(Sumber: Tabrani, 2012: 112) 
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Berikut adalah contoh tabel bahasa rupa cara wimba yang telah disusun: 

 

Bagan  2.2 Bahasa Rupa Cara Wimba 

(Sumber: Harto, 2012: 3) 
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 Tata ungkapan adalah cara menyusun wimba dan cara wimbanya dalam satu 

bidang gambar atau antar bidang gambar sehingga bercerita Tabrani (2012: 135). 

Ada dua jenis tata ungkapan, yaitu tata ungkapan dalam, dan tata ungkapan luar. 

Tata ungkapan dalam adalah cara menyusun gambar atau cara menggambar dalam 

satu bidang gambar, sehingga bercerita, sedangkan tata ungkapan luar adalah cara 

menyusun atau menggambar sehingga masing-masing bidang gambar yang 

bersambung tersebut bercerita. Fungsi dari perbendaharaan ini adalah untuk 

mempermudah menganalisa gambar menurut cara Primadi agar terlihat 

perbedaannya.  

 Tata ungkapan adalah cara pemanfaatan cara wimba dalam menggambar 

atau pemanfaatan antar bidang gambar sehingga dapat membawakan pesan dan arti. 

Ketika pemanfaatan cara wimba digunakan dalam satu gambar (relief, komik, dan 

sebagainya) maka disebut Tata Ungkapan Dalam (TUD). Apabila pemanfaatan cara 

wimba itu digunakan untuk merangkai gambar pada suatu rangkaian gambar (relief, 

komik, film) maka disebut Tata Ungkapan Luar (TUL) Tabrani (2012: 201). Tata 

Ungkap dibagi kedalam empat jenis (Mutiaz dan Tabrani, 2009: 40), yaitu : 

Tata Ungkap 1: Menyatakan ruang 

Tata Ungkap 2: Menyatakan gerak 

Tata Ungkap 3: Menyatakan waktu dan ruang 

Tata Ungkap 4: Menyatakan penting 
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Berikut ini adalah tabel Tata Ungkap yang telah disusun dalam sebuah 

bagan secara sistematis : 

Bagan  2.3 Bahasa Rupa Tata Ungkap 
(Sumber: Harto, 2012: 12) 
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Bayu (2007: 33-42) membagi dasar sinematografi sebagai berikut: 

1. Pergerakan Kamera yang terdiri dari Pan, Tilt, Track, Crab/Orbital, Zoom, 

Follow Through, dan Lead. 

2. Sudut Pandang Kamera, beberapa isitilah yang digunakan sama dengan Cara 

Wimba pada Bahasa Rupa, yaitu Frog Eye, Eye Level, Eagle Eye, Slanted, dan 

Over Shoulder. 

3. Format Shot/ Framing, beberapa istilah yang digunakan sama dengan Cara 

Wimba pada Bahasa Rupa, yaitu Establish shot, Extreme long shot, Long shot / 

Full shot, Medium long shot, Medium shot, Close Up, Big close up shot, dan 

Extreme close up shot 

4. Screen Directing, terdiri dari Arah Pandang dan ruang gerak, Overlapping, dan 

Jumping. 

Adapun teknik penghubung yaitu biasanya jenis perbendaharaan bahasa 

rupa yang berlaku dalam karya seni rupa yang berseri, atau bersambung, antara satu 

karya dengan karya lainnya saling berkaitan. Teknik Peralihan:Cut: 1. straight cut, 

2. cross cut, 3. jump cut, 4. cut on action. Diss: 1. fast diss, 2. normal diss, 3. slow 

diss, 4. diss mix. Fade: 1. fade in, 2. fade out, 3. fade into, 4. fade from. Wipe: 1. 

dari kiri, 2. dari kanan, 3. dari atas, 4. dari bawah (Tabrani, 2012: 191). Selain 

teknik-teknik di atas, ada juga beberapa gaya transaksi lain yang ada pada software 

After Effect CS6, yaitu Block Dissolve, Card Wipe, Glass Wipe, Grid Wipe, Image 

Wipe, Jaws, Light Wipe, Line Sweep, Radial ScaleWipe, Scale Wipe, Twister, 

WarpoMatic, Gradient Wipe, Iris Wipe, Linear Wipe, Radial Wipe, dan lain-lain. 
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2.5.2 Kontinuitas, Editing dan Komposisi dalam Sinematografi 

Kontinuitas film merupakan sebuah ilusi-ilusi. Kontinuitas waktu dan ruang, 

film menciptakan dan mepertahankan ilusi-ilusi. Ilusi itu hancur berantakan 

manakala perhatian dan interest penonton dikacaukan. Licin, mengalir, kontinuitas 

yang realistis bisa memberikan sumbangan yang lebih besar pada keberhasilan film 

daripada semua perencanaan sinematik lainnya. 

 Mascelli (1986: 302) menjelaskan bahwa waktu yang sesungguhnya hanya 

bergerak ke depan, secara kronologis. Waktu film bisa dibagi dalam empat kategori: 

sekarang, lampau, mendatang, dan menurut kondisi. Kontinuitas ruang difungsikan 

agar penonton menyadari lokasi dari action, dan arah dari gerakan. Inilah jalan satu-

satunya yang bisa membuat penonton mengetahui “dari mana gerakan pemain atau 

kendaraan datang, dan kemana mereka pergi” Mascelli (1986: 129) 

Kontinuitas dapat diterapkan saat pembuatan naskah. Ada beberapa 

pengertian naskah menurut para ahli. Pengertian naskah menurut para ahli antara 

lain adalah sebagai berikut: 

1. Menurut KBBI naskah adalah karangan yang masih ditulis dengan 

tangan yang belum diterbitkan. 

2. Menurut Imam Suryono Drama adalah suatu aksi atau perbuatan (bahasa 

yunani). Sedangkan dramatik adalah jenis karangan yang dipertunjukkan 

dalan suatu tingkah laku, mimik dan perbuatan. Sandiwara adalah 

sebutan lain dari drama di mana sandi adalah rahasia dan wara adalah 

pelajaran. Orang yang memainkan drama disebut aktor atau lakon. 
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3. Menurut Molton drama adalah hidup yang dilukiskan dengan gerak (life 

presented in action). 

4. Menurut Baried (1985: 10). Naskah adalah tulisan tangan yang 

menyimpan beragai ungkapan pikiran dan perasaan sebagai hasil budaya 

bansa masa lampau. 

5. Suatu naskah manuskrip (bahasa Latin manuscript: manu scriptus ditulis 

tangan), secara khusus, adalah semua dokumen tertulis yang ditulis 

tangan, dibedakan dari dokumen cetakan atau perbanyakannya dengan 

cara lain. Kata 'naskah' diambil dari bahasa Arab nuskhatum yang berarti 

sebuah potongan kertas. 

Dalam sebuah naskah terdapat alur cerita yang akan menentukan kontinuitas. 

Plot atau alur cerita adalah pola dasar yang membangun situasi dan kejadian-

kejadian penting dalam film. Alur cerita dibangun berdasarkan keputusan-

keputusan penting yang dibuat oleh tokoh-tokoh dalam film. Keputusan ini akan 

mengarahkan cerita dan mengarahkan konflik yang intens. Ada beberapa tipe 

konflik seperti konflik peperangan. 

Ada beberapa jenis-jenis Plot/alur yaitu; 

1. Plot sirkuler, yaitu sebuah plot yang dimulai dari A dan kembali lagi ke 

titik A. 

2. Plot linear, yaitu sebuah plot yang searah. Dari titik awal cerita adalah A 

dan berakhir di D dengan melalui titk B dan C secara berurutan. 
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3. Plot foreshadowing, yaitu dimana penulis menceritakan kejadian yang 

akan terjadi di masa mendatang, loncat pada kejadian lain dan pada 

penutup menceritakan kembali cuplikan yang telah disebutkan di atas. 

4. Plot flashback,sebuah cerita yang sesungguhnya terjadi di masa lalu tetapi 

justru mulai diceritakan hari ini. Bisa jadi hari ini adalah klimaks atau 

puncak ketegangan cerita tersebut.  Dalam plot flashback ini bisa juga 

penulis meloncat-loncat dari masa sekarang ke masa lalu, kembali lagi ke 

masa sekarang,balik lagi ke masa lalu. Meski demikian para pemirsa tetap 

dapat melihat jalinan cerita secara utuh. 

Menurut Asmara (1983: 107) menekankan pentingnya tensi dramatik 

perjalanan cerita satu lakon memiliki penekanan atau tegangan (tensi) sendiri dalam 

masing-masing bagiannya. Tegangan ini mengacu pada persoalan yang sedang 

dibicarakan atau dihadapi. Dengan mengatur nilai tegangan pada bagian-bagian 

lakon secara tepat maka efek dramatika yang dihasilkan akan semakin baik. 

Pengaturan tensi dramatik yang baik akan menghindarkan lakon dari situasi yang 

monoton dan menjemukan. Titik berat penekanan tegangan pada masing-masing 

bagian akan memberikan petunjuk laku yang jelas bagi actor sehingga mereka tidak 

kehilangan intensitas dalam bermain dan dapat mengatur irama aksi.  
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Gambar 2.4. contoh grafik alur cerita 

(Sumber: Putry, 2015: 10) 

� Eksposisi  

Bagian awal atau pembukaan dari sebuah cerita yang memberikan 

gambaran, penjelasan dan keterangan-keterangan mengenai tokoh, 

masalah, waktu, dan tempat. Hal ini harus dijelaskan atau digambarkan 

kepada penonton agar penonton mengerti. Nilai tegangan dramatik pada 

bagian ini masih berjalan wajar-wajar saja. Tegangan menandakan 

kenaikan tetapi dalam batas wajar karena tujuannya adalah pengenalan 

seluruh tokoh dalam cerita dan kunci pembuka awalan persoalan.   

� Penanjakan  

Sebuah peristiwa atau aksi tokoh yang membangun penanjakan menuju 

konflik. Pada bagian ini, penekanan tegangan dramatik mulai dilakukan. 

Cerita sudah mau mengarah pada konflik sehingga emosi para tokoh pun 

harus mulai menyesuaikan. Penekanan tegangan ini terus berlanjut sampai 

menjelang komplikasi.  
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� Komplikasi  

Penggawatan yang merupakan kelanjutan dari penanjakan. Pada bagian ini 

salah seorang tokoh mulai mengambil prakarsa untuk mencapai tujuan 

tertentu atau melawan satu keadaan yang menimpanya. Pada tahap 

komplikasi ini kesadaran akan adanya persoalan dan kehendak untuk 

bangkit melawan mulai dibangun. Penekanan tegangan dramatik mulai 

terasa karena seluruh tokoh berada dalam situasi yang tegang.  

� Klimaks  

Nilai tertinggi dalam perhitungan tensi dramatik dimana penanjakan yang 

dibangun sejak awal mengalami puncaknya. Semua tokoh yang 

berlawanan bertemu di sini.  

� Resolusi  

Mempertemukan masalah-masalah yang diusung oleh para tokoh dengan 

tujuan untuk mendapatkan solusi atau pemecahan. Tensi dramatik mulai 

diturunkan. Semua pemain mulai mendapatkan titik terang dari segenap 

persoalan yang dihadapi.  

� Konklusi  

Tahap akhir dari peristiwa lakon biasanya para tokoh mendapatkan 

jawaban atas masalahnya. Pada tahap ini peristiwa lakon diakhiri. 

Meskipun begitu nilai tensi tidak kemudian nol tetapi paling tidak berada 

lebih tinggi dari bagian eksposisi karena pengaruh emosi atau tensi yang 

diperagakan pada bagian komplikasi dan klimaks. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Simpulan 

Iklan Layanan Masyarakat dengan tema Deteksi Dini Diabetes dalam 

bentuk animasi 3 dimensi ini merupakan pengaplikasian pengetahuan dan 

keterampilan yang diperoleh dari perkuliahan maupun dari luar perkuliahan ke 

dalam bentuk karya yang berkaitan dengan Desain Komunikasi Visual, 

khususnya Iklan Layanan Masyarakat dalam bentuk animasi 3 dimensi (3D) 

seperti yang telah dipelajari di dalam perkuliahan. Sehingga menghasilkan 

sebuah produk yaitu Iklan Layanan Masyarakat Deteksi Dini Diabetes dalam 

Bentuk Animasi 3 Dimensi (3D). 

Dari penciptaan animasi Iklan Layanan Masyarakat ini, penulis telah 

mendapatkan pendalaman keahlian dalam pembuatan animasi tiga dimensi 

(3D). Setelah menjalani proses produksi animasi tiga dimensi (3D), penulis 

telah menambah keahlian di bidang animating yang sebelumnya belum 

dipahami, khususnya mengenai pergerakan pada objek animasi. Selain itu 

penulis menjadi lebih mendalami bagaimana proses produksi animasi tiga 

dimensi (3D) dengan alur produksi yang tersusun rapi. 

Animasi Iklan Layanan Masyarakat tiga dimensi (3D) merupakan salah 

satu alternatif penyampaian pesan sosial melalui media audio visual. Bentuk 

animasi tiga dimensi (3D) memberikan sebuah pengalaman visual yang lebih 

menarik bagi penonton. Bentuk visual yang unik dan menarik tersebut mampu 
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mempertajam pesan yang disampaikan kepada target khalayak. Pada 

pembuatan proyek studi ini, telah berhasil diciptakan sebuah animasi Iklan 

Layanan Masyarakat tiga dimensi (3D) bertema Deteksi Dini Diabetes, dengan 

jumlah dua karya iklan, karya satu berdurasi 60 detik dan karya dua berdurasi  

55 detik. Total durasi animasi Iklan Layanan Masyarakat ini adalah 115 detik. 

Sedangkan jumlah scene pada karya I adalah 18 scene dan karya II adalah 9 

scene. Sehingga total scene adalah 27 scene.  

Kecenderungan warna pada iklan animasi ini yaitu dengan warna 

kartunal yang lebih menarik, dengan menggunakan beberapa kombinasi warna 

yang sesuai dengan karakter, emosi dan konsep iklan yang dipakai, diantaranya 

warna merah, coklat dan biru. 

Bahasa rupa sangat bermanfaat dalam membuat animasi Iklan Layana 

Masyarakat Deteksi Dini Diabates ini. Adapun bahasa rupa yang digunakan 

dalam pembuatan iklan animasi yaitu  extreme close up (ecu), close up (cu), 

medium close up (mcu), medium shot (ms), full shot (fs), long shot (ls), medium 

long shot (mls), extreme long shot (xls), selain itu Eagle eye, frog eye, eye level. 

Sehingga mendapatkan hasil yang menarik bagi penonton dan tersampaikan 

pesan dalam iklan tersebut.  

Dalam penyampaian pesan, Iklan Layanan Masyarakat Deteksi Dini 

Diabetes ini menggunakan jenis pesan iklan informatif, persuasif, dan jenis 

pesan iklan pengingat. Daya tarik pesan iklan yang digunakan yaitu daya tarik 

pesan iklan rasa takut, positif/ rasional dan daya tarik pesan emosional. 
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Sedangkan gaya pesan yang digunakan adalah gaya pesan potongan kehidupan, 

fantasi dan gaya pesan kepribadian. 

Format Video yang digunakan dalam animasi ini yaitu PAL dengan 

resolusi 720x576 pixels sesuai dengan standar video internasional regional 

Indonesia maupun software 3D blender dengan lebih mendekati 24 fps yang 

lebih dominan sebagai sistem video di Indonesia. Meskipun format iklan tayang 

menggunakan PAL dengan resolusi 720x576 namun ketika pameran tetap 

menggunakan format HD 1920x1080 pixels dikarena ditampilkan pada sebuah 

proyektor dengan resolusi yang besar. Adapun aspect ratio yang dipilih yaitu 

16:9 karena perkembangan teknologi televisi jenis HDTV dan monitor 

komputer layar LCD widescreen. Sehingga format yang digunakan yaitu PAL 

sebagai picture standard, DVD sebagai penyimpanan video animasi, dan 

MPEG-2 sebagai type-nya. 

Poster menggunakan konsep visual yang hampir sama dengan video 

animasi, yaitu memuat gambar ilustrasi dan teks, menggunakan paduan warna 

yang cerah dan kontras, menggunakan bahasa rupa yang dipakai dalam iklan 

video. Dalam penyampaian pesan jenis pesan, daya tarik pesan dan gaya pesan 

sama dengan video. Poster dicetak dengan ukuran A2 atau 42 cm x 59,4 cm. 

 

5.2 Saran 

Animasi Iklan Layanan Masyarakat Deteksi Dini Diabates dan Poster 

yang dirancang bisa dijadikan sebagai portofolio untuk menjalin kerjasama 
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dengan instansi maupun perusahaan (dari bidang promosi kesehatan maupun 

kearsipan) dan bidang pembuatan animasi. 

Bagi masyarakat umum, diharapkan untuk dapat menikmati karya Iklan 

Layanan Masyarakat dalam Bentuk Animasi 3 Dimensi, serta dapat menonton 

dan memperlihatkan secara langsung pada pameran yang sudah dibuat. Dengan 

diputarnya Iklan Layanan Masyarakat dalam bentuk 3 dimensi, masyarakat 

umum mampu mendapatkan pengetahuan umum mengenai diabetes khususnya 

deteksi dini diabetes, selain itu masyarakat umum dapat mengetahui mengenai 

proses produksi animasi 3 dimensi  

Bagi pembaca, khususnya mahasiswa Desain Komunikasi Visual  dapat 

dijadikan sebagai referensi dalam penyusunan  laporan berkaitan dengan Iklan 

layanan Masyarakat maupun literatur baru dalam hal produksi animasi 3 

dimensi. Penulis berharap mahasiswa Seni Rupa khususnya konsentrasi Desain 

Komunikasi Visual dikemudian hari mampu menciptakan kembali animasi 3 

dimensi dan mampu mengembangkannya hingga memiliki kualitas karya 

animasi yang sangat baik dan mampu bersaing di dunia industri animasi baik 

regional, nasional maupun internasional. 

Selain itu, dengan adanya pengetahuan mengenai penggunaan software 

open source, mahasiswa akan mendapatkan kemudahan dalam hal legalitas 

serta ikut mendukung program Indonesia Go Open source agar jauh dari 

pembajakan dan penggunaan software-software illegal di Indonesia. 

Bagi klien, yaitu Dinas Kesehatan Kota Semarang sebagai lembaga 

dinas yang menangani masalah kesehatan di Kota Semarang , diharapkan dapat 
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menjadikan animasi Iklan Layanan Masyarakat 3 dimensi ini sebagai media 

penyampaian dan himbauan akan pentingnya deteksi dini diabetes kepada 

masyarakat yang ditayangkan melalui media televisi lokal, tempat pelayanan 

kesehatan di Kota Semarang dan diperluas melalui media internet seperti 

youtube dan website. 

Bagi Jurusan Seni Rupa Universitas Negeri Semarang, karya animasi 3 

dimensi serta pemaparan secara keseluruhannya mampu dijadikan sebagai 

bahan pertimbangan, bahwa di dalam produksi sebuah animasi dalam dunia 

professional merupakan kerja tim yang besar dan proses yang membutuhkan 

waktu yang panjang. Oleh karena itu proses produksi animasi sebenarnya harus 

dilakukan lebih dari satu orang, sehingga dimungkinkan untuk mengerjakan 

secara tim dalam proses pembuatan karya, dengan harapan kualitas animasi 

menjadi bagus dan mampu bersaing dengan yang lainnya.
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