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BAB V 

IMPLEMENTASI KARYA 

 

5.1 Elemen Desain Grafis Ikon dan Karakter 

 

Gambar 5.1 Desain Grafis Ikon  

Grafis ikon diatas merupakan desain yang telah di approve dan di setujui oleh 

mentor FAK Media diberi efek pantulan refleksi cahaya agar terlihat lebih iconic 

menggunakan gaya yg elegan dan simpel sesuai ciri khas perusahaan FAK Media. 

Menggunakan konesep desain yang simple tujuanya agar mudah dipahami oleh 
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audiens. Ikon gambar pohon, rumah dan pintu rumah di gunakan pada scene pertama, 

elemen ini di buat sebagai pendukung suasana rumah klien. Mayoritas berwarna 

merah agar tercipta kesatuan pada konsep desain motiongraph. Ikon Pensil, Kamera, 

Lampu Ide, Laptop, dan Notepad memiliki fungsi sebagai gambaran metode yang di 

gunakan perusahaan dalam menemukan solusi untuk menyelesaikan masalah klien. 

 

Gambar 5.2 Desain Karakter 

Gambar adalah desain karakter yang dugunakan sebagai tokoh yang di 

ibaratkan sebagai seorang desainer konsultan dari perusahaan FAK Media dan calon 

pengguna jasa (klien) FAK Media sebagai konsumen (audiens), Karakter warna 

merah untuk desainer dan warna abu abu untuk client. Titik kesulitan pada desain ini 

pada penyesuaian ekspresi wajah yang harus natural dan menunjukan keramahan 

pada saat bertemu klien. 
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Gambar 5.3 Desain Kendaraan Karakter 

Desain karakter diatas memilih desain kendaraan scooter karena lebih 

farmiliar dan santai. Desain karakternya berbentuk bulat bulat agar terlihat ramah dan 

lues. Desain kendaraan ini digunaan pada scene pertama pada saat muncul 

mengelilingi rumah – rumah klien dengan efek roda kendaraan yang di desain 

berbentuk oval supaya perputaran roda terlihat jelas dan tidaj statis. Ekspresi senyum 

menunjukan bahwa crew FAK Media senantiasa melayani para klien – kliennya 

untuk bepergian kemanapun klien berada, layanan inilah yang idsebut dengan 

“mobile service consultant” 

5.2 Screenshot Motiongraph 

 Berikut ini adalah pengambilan setiap scene gabungan hasil elemen elemen 

grafis dari karakter dan ikon yang sudah diolah dan dianimasikan melalui Adobe 

After Effect. Konsep ceritanya diawali dengan munculnya sepeda motor yang 

berjalan mengelilingi bumi menunjukan mobile service. Desainer bertemu dan 
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menyapa klien, dengan aksi berjabat tangan. Menunjukan kotak kit dari logo Palang 

Merah menjadi logo First Aid kit Media. Selanjutnya kotak kit terbuka dan 

menunjukan ikon, kamera, sketch book, pensil, lampu ide, laptop sebagai symbol 

FAK Media dalam menyelesaikan masalah klien. 

 

Gambar 5.4 Scene 1 

 Setting pada scene pertama terdiri dari  sepeda motor, desainer naik motor,  

pohon, 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 
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transisi ke scene 2 dengan melakukan zooming ke pintu rumah klien. Tagline 

“Mobile Service Anywhere” menunjukan fasilitas dan pelayanan FAK media dalam 

melayani pelanggan dengan menghampiri klien dimanapun klien berada pada scene 

ini di visualisasikan mengelilingi bumi dan melewati rumah ke rumah. 

 

Gambar 5.5 Scene 2 

 Setting pada scene 2 terdiri dari pintu rumah klien,, karakter desainer, karakter 

klien. Tembok rumah klien. 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 
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desainer dalam berkerja manemui klienya. Dilanjutkan transisi ke scene 3 dengan 

zoomin kearah tas kotak kit yang dibawa oleh desainer efek zooming juga 

menggunakan sound efek untuk lebih menghidupkan suasana. 

 

 

. Gambar 5.6 Scene 3 

 Setting pada scene 3. Logo palang merah, dan logo FAK. Adegan ini 

Transformasi logo dari palang merah ke logo first kit aid media. Disertai penyatuan 4 

siku yang tertuju pada satu titik focus. Pada scene ini menjelaskan profil logo FAK 

Media dalam metode kerja nya yang berdasarkan pada sudut pandang dari berbagai 

sisi. Selanjutnya transisi ke scene 4 zoom out setelah menjadi logo FAK Media. 
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Gambar 5.7 Scene 4 

 Setting pada scene ini hanya sebuah koper kit yang semula palang merah 

berubah menjadi logo FAK Media secara utuh. Selanjutnya transisi ke scene 5 

dengan efek zoom out atau lalu menunjukan perbenturan koper agar isi koper 

terbuka. 
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Gambar 5.8 Scene 5 

 Setting pada scne 5 terdiri dari Pensil, Lampu ide, Laptop, Sketch book, 

Kamera, Scene ini Koper Kit terbent lalu Terbuka menampilkan symbol alat” 

pendukung  brainstorming dan kinerja FAK media dalam memeberikan solusi yang 

innovative. secara spread out. Setelah itu alat alat masuk Spread in lagi kembali ke 

koper lalu lanjut scene 6. Tagline “Innovative Solution” dengan pemunculan secara 

fade in ketika koper terbuka, sekaligus menginformasikan pada audiens bahwa FAK 

Media menggunakan solusi yang innovative dengan symbol ikon lampu ide. 
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Gambar 5.9 Scene 6 

 Scene 6 merupakan tahap 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. Sehingga penutupan terselesaikan dengan baik dan nyaman di 

dengar. 
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5.3 Sound Efek Video 

 Untuk background music diambil dari lagu yang di ciptakan oleh David 

Bennoit dengan 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. Sedangkan untuk efek suara ikon digunakan bertema kartun yang di 

aplikasikan pada sebagai berikut: 

1. Bunyi efek Pop up pada Rumah, Pohon dan Karakter. 

2. Bunyi efek Zoom pada pergantian motion zoom in dan zoom out. 

3. Bunyi efek Applause pada saat desainer dan klien bersalaman. 

4. Bunyi efek Bump pada saat koper kit terbentur. 

5. Bunyi efek Boing untuk pemunculan ikon dari dalam koper. 

6. Bunyi efek Whoop pada saat ikon masuk ke koper kit.  
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