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BAB III 

METODE PERANCANGAN 

Bab ini membahas tentang cara dan metode yang digunakan dalam 

perancangan media promosi desain motiongraph sebagai upaya strategi 

komunikasi perusahaan FAK Media, berikut bagan perancangannya : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 FAK MEDIA merupakan sebuah badan usaha yang bergerak dibidang 

Advertising atau atau rumah produksi periklanan. Untuk menarik minat klien agar 

menggunakan jasa kreatif FAK MEDIA maka diperlukan sebuah media presentasi 

yang kreatif, menarik, inovatif, ramah dan interaktif, yang menjelaskan 

kemampuan kreatif maupun identitas FAK MEDIA dalam menjalankan projek 

kreatifnya.  Karena melalui media inilah customer bisa yakin untuk menggunakan 

Identifikasi Masalah 

Pengumpulan Informasi 

Observasi Diskusi dan 

Wawancara 
Pengambilan Data 

Perancangan 

Konsep dan Desain 

STIK
OM S

URABAYA



22 

 

jasa media periklanan FAK MEDIA atau tidak. Oleh karena itu penulis akan 

merancang media promosi motion graph tersebut. Dalam proses pengerjaannya, 

penulis melewati beberapa tahap yang dimulai dari identifikasi masalah, 

pengumpulan informasi, dan perancangan konsep dan desain. 

 

3.1 Identifikasi Masalah 

Dalam kerja praktek ini, penulis berusaha menemukan, mempelajari serta 

menganalisis permasalahan FAK MEDIA. Permasalahan yang timbul pada FAK 

MEDIA yaitu belum memiliki media promosi motiongraph yang menarik dan 

sesuai dengan pelayanan mobile servicenya. Media digital yang selama ini 

digunakan kurang mendukung perusahaan untuk menarik lebih banyak konsumen  

dalam menggunakan jasa yang mereka tawarkan. Berikut metode Analisis 

Perusahaan dan Analisis Company profile yang mendukung dalam 

mengidentifikasi masalah dan gambaran konsep desain yang akan dikerjakan. 

 

3.1.1 Analisis Perusahaan 

Dalam langkah ini penulis melakukan analisis terhadap sejarah perusahaan 

dan identifikasi masalah  yang dimiliki oleh FAK MEDIA. Hal ini dilakukan 

untuk mengetahui konsep yang akan dicantumkan dalam desain motiongraph 

yang akan di kerjakan. Melalui visi misi dan filosofi FAK MEDIA, dapat 

ditentukan konsep desain motiongraph seperti apa yang ingin ditonjolkan. Untuk 

membuat desain motiongraph penulis juga perlu mengumpulkan beberapa data 

pendukung, seperti latar belakang perusahaan dan projek yang pernah di kerjakan. 
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3.1.2 Analisis Company Profile 

Company profile dalam perusahaan memiliki pengaruh yang cukup besar, 

karena orang akan melihat bagaimana kualitas dan identitas perusahaan terutama 

yang belum dikenal melalui company profile. Besar tidaknya sebuah perusahaan 

tidak akan berpengaruh apa-apa jika tidak didukung dengan tampilan company 

profile yang baik, dan teknik komunikasi visual ke audience yang mengagumkan. 

Langkah – langkah diatas bertujuan untuk mencari solusi desain yang tepat 

berdasarkan permasalahan yang ada dan menyesuaikan solusi tersebut dengan 

tidak meninggalkan jati diri FAK MEDIA sebagai perusahaan yang melayani 

kebutuhan klien secara mobile. 

 

3.2 Pengumpulan Informasi 

Dalam pengumpulan informasi dibutuhkan beberapa metode untuk 

mengatasi masalah yang telah disebutkan sebelumnya maka langkah – langkah 

yang ditempuh adalah sebagai berikut : 

 

3.2.1 Observasi 

Observasi yang dilakukan dengan mencari referensi-referensi media 

promosi seperti motiongraph, video promosi, flash interaktif dll di internet untuk 

dijadikan sebagai gambaran-gambaran dalam pengerjaan media promosi motion 

graph nantinya. Dengan melakukan observasi ini penulis menjadi mengerti 

tentang data-data apa saja yang perlu dan tidak perlu untuk ditampilkan dalam 

sebuah perancangan media promosi motion graph. 
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3.2.2 Diskusi dan Wawancara 

Diskusi atau wawancara ini dilakukan dengan Art Director perusahaan 

yang dalam posisinya merupakan mentor dari penulis. Dalam diskusi atau 

wawancara tersebut penulis menggali informasi tentang detail perusahaan FAK 

Media mulai dari analisis Sejarah perusahaan sampai Profil perusahaan dan 

Makna logo. Selanjutnya penulis juga mencari informasi tentang software apa saja 

yang akan digunakan untuk membuat motion graph. Dalam diskusi tersebut 

penulis mendapatkan beberapa bahan dan media yg di perlukan  perusahaan yaitu: 

1. Konsep Cerita Sinopsis dan Storyboard 

2. Ikon, Simbol dan Desain Karakter 

3. Sound effect dan Background Music 

4. Video format AVI dengan durasi 15 detik 

Selain berdiskusi tentang detail perusahaan dan jenis-jenis bahan motiongraph 

yang akan dibuat, penulis juga mendapatkan informasi tentang gambaran yang 

akan ditampilkan dalam perancangan media promosi motiongraph tersebut. 

3.3 Pengambilan Data 

  Setelah melakukan observasi dan diskusi, selanjutnya penulis 

mengumpulkan beberapa data yang dibutuhkan dalam perancangan media 

promosi motion yang akan dilakukan. Data yang akan dikumpulkan berupa logo 

dari FAK Media itu sendiri untuk dipasangkan pada media promosi motion graph 

yang akan dibuat dan akan di dukung dari media flash interaktif yang telah dibuat 

oleh FAK Media.  
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 3.4  Perancangan Konsep Desain Motiongraphic 

 Setelah melakukan analisis terhadap perusahaan maka selanjutnya 

dilakukan perancangan desain. Dalam perancangan desain ini, penulis mulai 

membentuk suatu konsep perancangan desain. Langkah – langkah yang dilakukan 

dalam perancangan ini adalah : 

a. Penentuan Software 

b. Penentuan Konsep Desain dan Storyboard 

c. Konsep Warna 

d. Pembuatan Desain Icon dan Karakter 

e. Pemilihan Sound Effect dan Background Music 

Langkah-langkah tersebut akan dijelaskan sebagai berikut : 

 

a. Penentuan Software 

  Penentuan software apa yang digunakan merupakan langkah awal yang 

diperlukan sebelum melakukan pembuatan desain. Karena desain yang akan 

dibuat tergantung pada software apa yang akan dipergunakan untuk pembuatan 

media digital Motiongraph. 

  Dalam hal ini penulis menggunakan software Adobe After Effects sebagai 

media untuk mengolah memberikan special efek, menggerakan dan 

mengkomposisikan elemen gambar grafis. Adobe After Effect merupakan sebuah 

program komputer yang digunakan untuk membuat efek video membuat video 

bumper opening, animasi dan sebagainya. Desain tidak secara langsung dibuat 
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melalui software ini, karena seluruh desain awalnya dibuat dengan menggunakan 

software Adobe illustrator terlebih dahulu.  

  Adobe illustrator merupakan software untuk membuat objek grafis berupa 

vector graphic yang terdiri dari beberapa tools yang dapat membantu 

penggunanya membuat sebuah gambar dan elemen elemen grafis, symbol,  desain 

icon, Logo  dan desain karakter dan segala objek yang dibutuhkan untuk media 

motiongraph.   

  Selain itu di dukung dengan Sofware pengolah data Adobe Premiere dan 

Adobe Audition untuk mengkomposisikan  menggabungkan  media lainya seperti 

music dan penyesuaian sound efek . Hal ini bertujuan agar desain motiongraph 

yang dibuat menjadi lebih hidup dan komunikatif, Adobe Premiere dan Adobe 

Audition hanya dipergunakan oleh penulis sebagai alat bantu untuk memberikan 

sentuhan akhir finalisasi pada hasil video motiongraph dan  pengolahan sound 

effect agar terdengar lebih halus 

 

b. Penentuan Konsep Desain dan Storyboard 

  Langkah selanjutnya adalah menetukan konsep perancangan desain yang 

sesuai dengan karakter perusahaan, sesuai visi dan misi yang sesuai dengan image 

yang ingin ditampilkan. Berdasarkan data yang telah diperoleh dari perusahaan 

maka konsep desain yang dipilih adalah : 

1.  Menampilkan konsep “mobile service Consultant” dengan merancang 

synopsis cerita dengan tokoh karakter sebagai pelaku designer dan klien. 
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2.  Membuat storyboard gambaran setiap scene, pemilihan angle dan arah 

pengambilan gambar, efek transisi dan pergerakan dan efek suara yang akan 

ditampilkan.  

3. Membuat Desain karakter dan elemen symbol yang mendukung konsep dan 

karakter perusahaan.  

4. Membuat sound efek dan pencocokan background theme song dari video 

motiongraph yang mendukung untuk menggambarkan target konsumen FAK 

Media. 

 

c. Konsep Warna 

Karena salah satu kesan yang ingin ditampilkan adalah warna yang 

contrast dan point of interest dari palang merah First Aid kit (Pertolongan 

Pertama), maka penulis menggunakan warna merah sebagai warna dasar pada 

komposisi ikon, Logo dan juga karakternya. Warna ini akan mewakili karakter 

FAK MEDIA sebagai rumah produksi media yang energic, kreatif, dan inovatif. 

Warna merah sendiri memiliki arti kehangatan, percaya diri, dinamis, penuh 

semangat, pencapaian tujuan, energy, kekuatan dan kecepatan. Warna merah akan 

mampu menampilkan kesan ramah sehingga akan menimbulkan kepercayaan 

klien terhadap perusahaan ini. 

Warna merah mudah menarik perhatian dan meningkatkan nafsu, karena 

warna ini dipercaya dapat meningkatkan nafsu audience. seperti halnya pada 

branding KFC, McD, dan lainnya yang menggunakan warna merah. Penulis juga 

menggunakan paduan warna lain seperti warna abu abu dan hitam sebagai 
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kesatuan komposisi yang diambil dari logo FAK Media. Sehingga Terciptalah 

kesatuan dalam desain motiongraph nya yang menonjolkan kombinasi warna 

merah dan putih. Yang tidak lepas dari kotak pertolongan pertama (First Aid Kit 

Media). 

 

d. Pembuatan Desain Icon dan Karakter 

Desain icon dan symbol yang digunakan menggunakan tema simple block 

dengan sedikit teknik pencahayaan agar lebih iconic. Kombinasi warna merah 

sedikit gelap dan warna putih dan hitam sebagai pendukung komposisi. Untuk 

Karakter Desainya mengikuti expressi dari line messenger dengan tokoh yang 

tidak terlalu rumit yang focus menonjolkan pada expressinya. Perusahaan ingin 

menunjukan bahwa FAK Media memiliki service yang ramah. 

 

e. Pemilihan Sound Effect dan Background Music 

 Dalam pemilihan Sound Effect dipilih tema yang tidak terlalu ramai yang 

terpenting muncul kesan elegan dan simple yang membuat video menjadi lebih 

hidup. Sehingga pesan yang di sampaikan menjadi komunikatif dan sesuai target 

konsumen FAK Media. Background music di sesuaikan dengan lagu tema yang 

terdapat pada Flash Interaktif FAK Media dengan jenis lagu Jazz tempo cepat. 
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3.5  Bagan Pengerjaan Motion graphic 

 Agenda dalam pengerjaan desain motion graph terdapat beberapa langkah 

yang akan di tunjukan dalam bagan sebagai berkut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Bagan diatas merupakan tahap inti proses kerja yang dilakukan selama 

Kerja Praktek di FAK Media dengan proses assistensi dengan mentor atau art 

director kami sebagai pengarah dan pembimbing serta di bantu oleh salah satu 

crew ahli dalam pembuatan motion graphic. Untuk langkah kerjanya akan di 

jelaskan lebih rinci sebagai berikut. 

Braindstorming Konsep & 

Sketsa Storyboard 

Pembuatan Sketsa Desain 

Ikon dan Karakter 

Aplikasi Pembuatan Ikon 

dan Karakter Grafis digital 

Komposisi dan pembuatan 

Animasi Motiongraph 

Pengumpulan Sound FX dan 

Scoring Video 

STIK
OM S

URABAYA



30 

 

3.5.1 Brainstorming konsep 

 Dalam membuat suatu rancangan desain yang memecahkan masalah tentu 

memerlukan ide yang cemerlang agar masalah terpecahkan dan menemukan 

sebuah konsep yang kreatif. Proses menemukan ide tersebut memerlukan tahap 

diskusi bersama saling mencurahkan ide dan pendapat secara random yang 

disebut dengan istilah brainstorming. Proses ini sangat penting karena dari sinilah 

bagaimana ide menjadi semakin terekplorasi dari berbagai macam sudut pandang. 

Berikut beberapa tahap brainstorming ide. 

 Pertama, mentor kami memberikan brief dalam perancangan konsep ide 

motion graph dengan penjelasan tentang arti logo dan gambaran perusahaan 

secara singkat. 

 Kedua, peserta kerja praktek di berikan kesempatan untuk berpikir untuk 

memberikan ide kreatif lalu di diskusikan bersama dengan semua crew yg ada di 

perusahaan. 

 Ketiga, setelah di berikan sedikit pengarahan dan masukan dari beberapa 

crew lalu di buatlah konsep storyboard dengan rancangan efek sound dan sudut 

angle kamera dan juga durasi penayangan setiap scene. Selanjutnya di 

presentasikan kepada semua crew untuk di review dan di approve.  

 Konsep Storyboardnya ialah mengambil dari konsep kedokteran yaitu 

Kotak Pertolongan Pertama First Aid Kit dengan mengunjungi rumah klien 

namun diaplikasikan sebagai penyedia jasa desain konsultan.  STIK
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Gambar 3.1 Sketsa Storyboard 

 Setelah menciptakan storyboard dengan beberapa alternative scene, 

selanjutnya di buat synopsis threatment dengan tujuan untuk menjelaskan detil 

cerita dan suasana. Berikut synopsis dan threatmentnya. 

a. Sinopsis 

 Konsep yang diambil dalam laporan ini adalah pertolongan pertama. 

Diawali dengan munculnya sepeda motor yang berjalan mengelilingi  bumi 

menunjukan mobile service. Sampai ke rumah klien, klien membukakan pintu 

dengan ekspresi senyum. Menunjukan kotak kit dari logo Palang Merah menjadi 

logo First Aid kit Media. Dengan konsep menyatukan siku yang berarti 

memfokuskan satu masalah dari berbagai tinjauan dan sisi kreatif, problem klien, 

briefing, dan culture. Selanjutnya kotak kit terbuka dan mengeluarkan karakter 

FAK dalam mencari solusi dan Brainstorming, menunjukan symbol alat alat 

kantor seperti, kamera, printer, sketch book, pensil, lampu ide, dan meja briefing.  
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b. Threatment Setting :  

Scene 1  

Setting:  Sepeda motor, orang naik motor,  latar pohon muncul, rumah - rumah. 

Setengah lingkaran (bumi). 

Sepeda motor dengan ban berputar, dengan backsound lagu jazz dengan tempo 

yang cepat dan ceria.. Satu persatu efek pop up pohon dan rumah rumah,  saat 

muncul rumah kedua di lakukan transisi ke scene 2 dengan melakukan zooming 

ke pintu rumah klien. 

Tagline “Mobile Service Anywhere” 

 

Scene 2 

Setting: Rumah dengan pintu, karakter desainer, desainer klient. 

Desainer muncul sampai dengan kliennya di susul dengan kemunculan 

klien secara pop up,  Dirumah client mereka melakukan aksi bersalaman dengan 

ekspresi senyum dengan tujuan untuk menunjukan keramahan desainer dalam 

berkerja manemui klienya. 

 

Scene 3 

Setting: pintu , desainer dan klien tersenyum, kotak kit 

 Model karakter bulat dengan ekspresi tersenyum transisi kamera down ke 

kotak Kit lalu zoom in ke logo palang merah. 
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Scene 4 

Setting : Logo palang merah, logo FAK 

 Transformasi logo dari palang merah ke logo first kit aid media. Disertai 

penyatuan 4 siku yang tertuju pada satu titik focus. Zoom out    

Scene 5 

Setting : Pensil, Lampu ide, Laptop, Sketch book, Kamera,  

 Koper Kit Terbuka menampilkan symbol alat” pendukung  brainstorming 

kerja FAK media secara spread out. Setelah itu Spread in lagi kembali lagi ke 

koper yang berubah menjadi logo utama FAK. 

Tagline : Innovative Solution (fade in ketika koper terbuka)  

Scene 6 

Setting : Logo First aid kit media. Kamera slow zoom out. 

 Penutupan dengan efek transisi zoom in dari koper kit FAK media sampai 

menjadi sebuah logo utuh perusahaan sebagai informasi identitas merk 

perusahaan.pada tahap closing ritme latar music juga berhenti sesuai hitungan 

yang tepat 

Zoom in Logo Fade in text “first aid kit media” 
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3.5.2 Sketsa Desain Ikon dan Karakter 

 Sketsa pada tahap ini merancang pada desain symbol dan karakter yang 

akan di pakai di dalam konsep storyboard yang telah di buat. Desain nya mengacu 

pada gaya simple tidak terlalu rumit agar mudah di pahami audiens. Berikut 

sketsa yang telah di rancang:  

 

Gambar 3.2 Sketsa ikon 

 

Gambar 3.3 Sketsa Karakter 
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3.5.3 Aplikasi Pembuatan Ikon dan Karakter Grafis digital 

 Setelah dibuat beberapa sketsa dan alternative desain dari Ikon dan 

Karakter maka di pilih beberapa desain yang cocok, diseleksi lalu di aplikasikan 

menjadi bentuk digital sebagai elemen pendukung dari motiongraph yang akan 

dibuat, proses ini dilakukan untuk mengaplikasikan desain sketsa menjadi media 

digital sebagai bahan elemen grafis untuk di import dan diolah lebih lanjut 

menjadi motiongraph. Berikut beberapa lampiran grafis digital yang telah di 

tracing melalui software Adobe Illustrator.  

 Dibawah ini merupakan Desain karakter yang sudah di pilih dan di setujui 

oleh mentor Fak Media. Memilih desain kendaraan scooter karena lebih farmiliar 

dan santai, desain ini di gunakan pada scene pertama ketika melakukan pelayanan 

mobile service. Desain karakternya berbentuk bulat bulat agar terlihat ramah dan 

lues. Karakter warna merah untuk desainer dan warna abu abu untuk client. Ini di 

gunakan pada scene 3 pada saat desainer bertemu dengan klien dan bersalaman. 

Titik kesulitan pada desain ini pada pemuluhan ekspresi wajah yang harus natural 

dan menunjukan keramahan pada saat bertemu client. Tracing karakter 

menggunkan software Adobe Iliustrator menggunakan  pen tool disesuaikan 

seperti sketsa desain karakter.  
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Gambar 3.4 Pembuatan Grafis Karakter 

3.5.4 Komposisi dan pembuatan Animasi Motiongraph 

 Pada tahap ini merupakan tahap terpenting dimana semua elemen desain 

digabungkan, baik desain karakter dan desain ikon. Penggabungan dilakukan 

dengan mengimport semua elemen grafis ke dalam software Adobe After Effect. 

Setelah itu mulai di susun per scene mulai dari scene pertama samapai akhir. 

Secara teknisnya setiap ikon yang mewakili dan mengalami pergerakan (motion) 

di setting dari key framesnya, di perkirakan dan dipatok dengan keyframe 

pergerakan berhenti dan berjalan melalui sumbu x,y, dan z. Perhitungan durasi 

setiap scene juga di perhitungkan agar tidak melebihi target dirasi yang telah di 

tentukan. Untuk teknik angle zooming pada transisi pergantian scene digunakan 

teknik penambahan layer kamera, disini hanya mengatur key frames maju posisi 

dari sumbu x,y, dan z. Demikian juga rotasi dan motionya. STIK
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Gambar 3.5 Proses Pembuatan Motiongraph 

 Secara umum tekniknya sederhana saja namun teknik kesulitanya yaitu 

pada bagaimana menciptakan animasi pergerakan motion yang halus dan natural 

sehingga nyaman dan terlihat bagus dilihat. Pada tahap penyelesaian perlukan 

proses rendering per frame proses rendering dapat dilihat terlebih dahulu melalui  

render RAM preview, preview ini di gunakan untuk melihat sejauh mana animasi 

yang telah di gerakan sudah halus atau tidak pergerakanya. 

3.5.5 Pengumpulan Sound FX dan Scoring Video 

 Pada tahap ini merupakan tahap akhir setelah video motiongraph telah 

finish dan siap untuk di input efek suara pendukung video dan background musik. 

Secara umum penggunaan  music latar video motiongraph ini menggunakan 

music yang elegan maka di gunakan jenis lagu jazz agar sesuai dan juga 

mendukung tema dari motiongraph tersebut. Untuk menghaluskan dan 

pemotongan lagu di gunakan software Adobe Audition atau Soundbooth. Untuk 

background music diambil dari lagu yang di ciptakan oleh David Bennoit dengan 
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judul  Feelin It. Lagu merupakan jenis lagu jazz dengan tempo yang cukup cepat 

dan ceria, cocok jika di gabungkan dengan media interaktif flash FAK  Media. 

Namun tempo yang sesuai pada lagu ini terletak pada reff tertentu maka perlu 

dilakukan pemotongan dan pengolahan lebih lanjut dengan melakukan scoring 

penambahan cross fading agar sesuai dan tepat dengan durasi video yang telah di 

tentukan yaitu 15 detik. Selanjutnya untuk menambah efek suara environment 

yang mendukung benturan kotak kit. Dan efek pemunculan pop up pohon, rumah, 

ikon dan semua elemen grafis, dan juga efek zooming yang menghidupkan video 

motiongraph. Sound efek diambil dari website www.soundfx.com. Berikut 

tampilan pengolahan dan pengisian sound efek pada Adobe Premiere   

 

Gambar 3.6 Proses Input Sound Efek STIK
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