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BAB III 

METODE PERANCANGAN 

 

3.1 Metodologi 

 Laporan ini menggunakan metodologi wawancara dan observasi untuk 

mendapatkan permasalahan yang terdapat di lapangan. Wawancara berfokus pada 

konsep yang telah ditentukan oleh pihak marketing komunikasi Taman Safari 

Indonesia II yang mana akan diterapkan pada iklan video animasi yang 

dibutuhkan, sedangkan Observasi difokuskan pada pendataan tempat rekreasi dan 

fasilitas Taman Safari Indonesia II. 

 Selain metodologi wawancara dan observasi yang dikelompokkan dalam 

Pra, Proses dan Pasca Produksi, metodologi yang digunakan juga adalah referensi 

dan dokumentasi sebagai upaya memperkuat konsep perancangan.  

3.2 Skema Pengerjaan Animasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 3.1 Tabel Skema Pengerjaan Animasi  
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3.3 PRA PRODUKSI 

 Pada tahap Pra Produksi, dipersiapkan segala sesuatu yang mendukung 

untuk menuju proses produksi. Persiapan-persiapan Pra Produksi lebih kepada 

proses pengambilan data, penentuan konsep, software dan perancangan 

storyboarding agar mempermudah pada tahap Proses Produksi yang memerlukan 

penataan alur cerita beserta desain animasinya. 

  

3.3.1. Observasi 

 Setelah melakukan wawancara, kemudian dilanjutkan proses pengambilan 

data seperti area mana saja yang akan dibuat animasinya beserta dengan tata 

letaknya. Untuk mengetahui validitas area yang dirasa sesuai dengan rancangan 

agar tidak melenceng, maka dilakukan observasi. Observasi dilakukan untuk 

meninjau secara langsung lokasi yang akan dilakukan perancangan animasi agar 

desain animasi tidak terlepas dari karakter lokasi rekreasi. Sehingga antara desain 

animasi yang dirancang dapat sesuai dengan lokasi rekreasi yang ada. 

 

3.3.2. Wawancara 

 Pada tahap wawancara dilakukan proses wawancara dengan Ibu Rina 

selaku Chief divisi marketing comunication dan Sonie Maulana selaku desainer 

grafis untuk mengetahui bagaimana konsep iklan animasi yang nantinya 

dibutuhkan untuk diterapkan pada iklan video animasi yang akan dirancang. 

Kemudian dilanjutkan dengan pembahasan tema yang akan digunakan untuk 
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karakter animasi beserta dengan element material apa saja yang diperbolehkan 

untuk diterapkan dalam rancangan. 

 

 3.3.3. Penentuan Software 

 Pada tahap ini, dilakukan penentuan dan pemilihan software untuk 

mendukung proses produksi animasi. Penentuan software didasarkan pada 

kebutuhan serta spesifikasi software yang mendukung pengerjaan animasi. 

Penentuan software untuk iklan video animasi yang telah dipilih yaitu: 

 Adobe Illustrator (Dipergunakan untuk membuat garis vektor 

yang membentuk elemen-elemen desain yang ada pada iklan 

video animasi serta untuk pembuatan cover CD). 

 Adobe After Effect (Dipergunakan untuk membuat pergerakan-

pergerakan animasi dari elemen-elemen desain yang sudah 

dibuat). 

 Adobe Premiere (Dipergunakan untuk proses pengisian audio 

serta sound effect). 

 

3.3.4. Penentuan Konsep 

 Setelah dilakukan observasi, wawancara dan penentuan software, maka 

dilakukan penentuan konsep yang dilakukan berdasarkan hasil dari pengambilan 

data sebelumnya. Penentuan konsep sangat penting agar tidak terjadi 

pertimpangan dan ketidakjelasan dari isi iklan video animasi. 
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 Pada iklan video animasi TSI II, penentuan konsep yang ditentukan ialah, 

konsep Adventure. Konsep Adventure disini menggambarkan seorang anak kecil 

yang mengenakan baju para petualang lengkap dengan kamera beserta tas 

punggung yang identik dengan jiwa petualang. Di dalam beberapa scene juga 

terdapat alam-alam liar yang berisi binatang-binatang buas untuk mendukung 

konsep Adventure. Konsep Adventure ini dihadirkan untuk memberikan audiens 

pengetahuan tentang Taman Safari Indonesia II yang notabene adalah balai 

konservasi yang menciptakan suasana alami dari tempat tinggal binatang-binatang 

didalamnya. 

 

 3.3.5 Penentuan Jadwal Penayangan Iklan 

 Pada tahap ini, ditentukan jadwal penayangan iklan yang berisi video 

animasi yang berdurasi 30 detik pada stasiun televisi lokal seperti Trans TV. 

Jadwal penayangan yang ditentukan ialah pada jadwal iklan prime time dimana 

pada jadwal iklan prime time berada pada pukul 19.00-22.00. Untuk lebih 

spesifik, ditentukan penayangan iklan TSI II pada acara-acara Trans TV yang 

tayang pada pukul 19.00-20.00 agar lebih optimal dalam mempromosikan TSI II. 

Mengapa dapat dikatakan optimal karena pada saat prime time adalah waktu 

dimana semua keluarga berkumpul untuk bersama-sama menonton televisi. Untuk 

itu diharapkan pemilihan waktu prime time menjadi optimal dalam pencapaian 

penambahan jumlah pengunjung dari adanya optimalisasi media promosi melalui 

iklan video animasi. 
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3.3.6. Storyboarding 

 Pada tahap storyboarding, dilakukan perancangan ide cerita yang 

diberikan gambaran pada setiap scene yang akan dibuat. Pada tahap ini dilakukan 

berdasarkan dari penentuan konsep Adventure, dimana pada proses storyboarding 

sketsa-sketsa yang dibuat tidak lepas dari konsep Adventure tersebut. 

 

3.4 PROSES PRODUKSI 

 Didalam proses produksi, dilakukan perancangan dan pembuatan animasi 

yang didasari pada storyboarding. Proses produksi ini menggunakan berbagai 

macam software yang sudah dijelaskan didalam pra produksi. Diantaranya adalah 

Adobe Illustrator, Adobe After Effect dan Adobe Premiere. 

 

3.4.1. Pembuatan Vektor 

 Pada tahap ini, pembuatan vektor seperti garis, bidang yang mendukung 

terciptanya elemen-elemen desain didalam iklan video animasi akan langsung 

berkaitan dengan software. Software yang digunakan untuk proses pembuatan 

vektor adalah Adobe Illustrator, dimana software Adobe Illustrator ini khusus 

diciptakan untuk pembuatan garis-garis yang bersifat vektor dan dipergunakan 

untuk keperluan meng-ilustrasikan gambar. 

 Pada Adobe Illustrator, elemen-elemen desain yang nantinya akan 

digerakkan pada tahap animasi akan dipisah berdasarkan layer yang ada disebelah 

kana software Adobe Illustrator. Pemisahan layer demi layer akan berfungsi 

apabila kita akan menggerakkan garis maupun bidang yang ada didalam desain 
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yang sudah dibuat. Dalam hal ini karakter serta background yang ingin 

digerakkan. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 Layer Tokoh Utama dalam Adobe Illustrator 

 

 3.4.2. Pembuatan Pergerakan Animasi 

 Pada tahap ini, dilakukan motion atau pergerakan kepada elemen-elemen 

desain yang sudah dibuat dengan Adobe Illustrator untuk dijadikan animasi agar 

elemen-elemen desain grafis menjadi lebih hidup dan bergerak sesuai dengan 

konsep storyboard. Pada proses peng-animasian, digunakan camera tool dan 

transform tool untuk menciptakan gerakan yang sudah ditentukan di 

storyboarding. 

 

  

 

Gambar 3.2 Camera dan Transform Tool dalam Adobe After Effect 
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3.4.3. Penggabungan Scene 

Pada tahap ini, dilakukan penggabungan dari scene composition yang 

sudah dibuat pada proses pembuatan pergerakan animasi. Sehingga setiap scene 

yang telah dibuat menjadi satu bagian ide cerita yang mengalir dalam iklan video 

animasi. Didalam proses penggabungan scene, composition yang mewakili setiap 

pergerakan animasi akan digabungkan kedalam composition 1. Kemudian 

dilakukan pengaturan Timeline pada setiap composition untuk menampilkan scene 

didalam waktu show yang berbeda. 

Gambar 3.3 Composition Scene dalam Adobe After Effect 

 

3.4.4. Input Audio 

Didalam proses input audio, dilakukan penggabungan video animasi 

dengan audio beserta sound effect kedalamnya. Pada beberapa scene tertentu, 

Timeline 

Composition Scene 
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konsep audio dan sound effect disajikan secara berbeda bergantung pada 

pembawaan suasana dan emosi yang ada didalam setiap scene. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Gambar 3.4 Input Audio dalam Adobe Premiere 

  

3.4.5. Rendering animasi 

 Pada tahap ini, rendering dilakukan pada semua scene dan audio beserta 

sound effect yang telah diatur berdasarkan storyboarding. Kemudian untuk proses 

rendering melalui proses klik File-Export-Media. Sebelum export untuk dijadikan 

video, file dipastikan berformat .wmv karena format .wmv mampu membuat 

gambar terlihat bersih dan tidak terkompres namun memiliki size file yang kecil. 

Kemudian pilih format DV Widescreen agar gambar lebih mempunyai panjang 

horizontal serta ukuran resolusi HDTV 1080p 25fps agar gambar tampak tajam. 

Setelah semua proses diatas selesai, kemudian pilih export untuk menghasilkan 

audio video iklan video animasi. 

Input Audio  
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Gambar 3.5 Proses Export Render dalam Adobe Premiere 

 

3.5 PASCA PRODUKSI 

 Didalam proses pasca produksi, terdapat proses pendukung dalam 

mengemas sebuah karya iklan video animasi agar terlihat lebih menarik. 

Diantaranya adalah pembuatan cover CD. 

 

 3.5.1. Burn To CD 

 Pada proses ini, dilakukan pembakaran data iklan video animasi ke dalam 

piringan cakram atau CD yang dinamakan proses burning to CD agar dapat 

diakses langsung oleh perusahaan Taman Safari Indonesia II Prigen Jawa Timur. 

  

 

 

Format .wmv 

Export animasi  

beserta sound 

HDTV 1080 p 25fps 
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3.5.2. Pembuatan Cover CD 

 Setelah dilakukan Burn to CD, maka langkah selanjutnya adalah 

pembuatan cover CD yang berguna sebagai identitas dari iklan video animasi 

yang telah dibuat. Desain pada cover CD mengacu pada tokoh utama dalam iklan 

video animasi dan satu karakter binatang yang ada di Taman Safari yaitu singa. 

Dilengkapi juga dengan background pepohonan yang mengiringi penampilan dari 

singa dan karakter utama dan di sebelah kanan terdapat satu logo Taman Safari 

Indonesia II Prigen Jawa Timur. 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.6 Cover CD Iklan Video Animasi TSI II STIK
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