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ABSTRAK 

 Dari kerja praktik yang penulis lakukan di CV.Komputerkit, penulis 

memiliki tujuan untuk meningkatkan hasil penjualan software aplikasi yang di 

miliki CV.Komputerkit, karena di perusahaan juga belum memiliki media 

promosi, jadi penulis memutuskan untuk membuat promosi dengan metode 

animasi vector 2D dengan menggunakan aplikasi yang sudah diajarkan juga 

diperkuliahan. 

Hasil dari kerja praktik ini membuat video promosi animasi dengan vector 2D 

untuk meningkatkan penjualan aplikasi yang dimiliki CV.Komputerkit 

Kata kunci : meningkatkan penjualan, animasi 2D, video promosi 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Seiring berkembangnya zaman, banyak juga teknologi yang semakin maju, 

tentunya dengan berkembangnya teknologi, banyak membantu memudahkan 

pekerjaan manusia, bahkan hampir semua pekerjaan manusia saat ini sudah 

menggunakan teknologi, ini tentunya menjadi hal yang positif, karna 

mempermudah bahkan mempercepat pekerjaan manusia, dan tentunya hal ini 

harus terus dikembangkan. 

Di era digital ini, semua orang melakukan apa pun melalui digital, contohnya 

seperti berbicara atau berkomunikasi, melakukan transaksi jual beli, dan masih 

banyak lagi. 

Untuk menunjang itu semua, maka dibutuhkan aplikasi agar semua itu bisa 

dilakukan melalui gadget, saat ini memang sudah cukup banyak perusahaan yang 

berjalan di bidang pembuatan software aplikasi, salah satunya adalah 

CV.Komputerkit. 

CV.Komputerkit sudah berdiri sejak bulan september tahun 2009 terletak di 

perumahan Graha Kuncara blok H-29 Sidoarjo, sampai saat ini CV.Komputerkit 

sudah memiliki lebih dari 23 software aplikasi untuk keseluruhan jenis software, 

aplikasi yang ditawarkan oleh CV.Komputerkit ada software kasir, akuntansi, 

koperasi dan masih banyak lagi, harga aplikasi nya juga relatif murah dan mudah 

digunakan, namun selama ini perusahaan hanya mampu menjual rata-rata 15 

aplikasi per bulan, untuk target kedepan, bapak Isa Hamdan sebagai owner 

menginginkan penjualan aplikasi nya meningkat, minimal sampai 20 aplikasi per 

bulan, selain itu, perusahaan tersebut tidak memiliki media promosi, mereka 

hanya mengandalkan promosi dari mulut ke mulut dari orang-orang yang 

sebelumnya sudah membeli aplikasi ataupun dari orang yang dikenal pemilik 

perusahaan tersebut. 
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Sedangkan menurut Kotler (2000:119). Promosi adalah bagian dan proses strategi 

pemasaran sebagai cara untuk berkomunikasi dengan pasar dengan menggunakan 

komposisi bauran promosi. 

Agar mampu bersaing dengan kompetitor, kita harus mampu mengikuti 

perkembangan teknologi, salah satunya dari segi promosi. Promosi yang paling 

efektif saat ini adalah promosi digital, atau melalui media internet, karna 

masyarakat saat ini lebih sering menggunakan internet, jadi promosi akan lebih 

mudah muncul atau mudah dilihat oleh masyarakat pengguna internet. 

 Agar promosi menarik, perusahaan harus membuat promosi yang unik dan 

masih jarang digunakan oleh kompetitornya, seperti membuat animasi, 

menunjukan keunggulan produk itu sendiri agar menarik calon pelanggan untuk 

melihat promosi, dan ingin menggunakan produk tersebut. Dengan promosi video 

animasi yang baik, dapat mengangkat citra perusahaan juga. 

CV.Komputerkit adalah perusahaan yang bergerak dibidang pembuatan dan 

penjualan software aplikasi komputer dan android, mereka berencana 

meningkatkan penjualan produk aplikasi mereka dengan cara membuat sosial 

media dan promosi, dengan tujuan calon pelanggan tau bahwa mereka bisa 

mendapatkan aplikasi yang mereka inginkan dengan harga yang relatif lebih 

murah di CV.Komputerkit. 

Media merupakan alat bantu apapun yang dapat dipergunakan sebagai perantara 

pesan kepada khalayak guna mencapai tujuan pembelajaran, Djamarah (1995 : 

136), Sedangkan promosi menurut Kotler dan Armstrong (2014:77) adalah 

aktivitas yang mengkomunikasikan keunggulan produk dan membujuk pelanggan 

untuk membeli produk itu. 

Jadi media promosi adalah alat bantu yang dapat digunakan untuk 

mengkomunikasikan produk atau jasa, untuk memberitahu informasi tentang 

produk yang ditawarkan pada calon pelanggan yang berisi merayu atau membujuk 

calon konsumen, agar calon konsumen mau menggunakan produk tersebut. 

Animasi menurut Agus Suheri (2006:2), Merupakan kumpulan gambar yang 

diolah sedemikian rupa sehingga menghasilkan gerakan. Animasi mewujudkan 

ilusi bagi pergerakkan dengan memaparkan atau menampilkan satu urutan gambar 

yang berubah sedikit demi sedikit pada kecepatan yang tinggi. 
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Agar dapat terwujudnya keinginan tersebut, yaitu meningkatkan penjualan produk 

CV.Komputerkit, digunakan sebagai salah  satu  rujukan untuk merancang 

promosi  mereka melalui  video animasi yang tentu saja bisa di letakkan di media 

sosial, yang sebelumnya belum pernah dibuat oleh mereka, dengan tujuan agar 

dapat meningkatkan penjualan produk mereka. 

 

1.2  Rumusan masalah 

Berdasarkan Latar belakang masalah yang sudah diuraikan, di peroleh 

rumusan masalah yaitu : 

“ Bagaimana merancang video promosi animasi Kasir Super Mudah 

CV.Komputerkit sebagai upaya meningkatkan penjualan” 

 

1.3  Batasan masalah 

Batasan-batasan masalah ditentukan dari rumusan masalah, dan ditentukan 

batasan-batasan masalah agar laporan lebih terfokus, sehingga pembahasan 

tidak terlalu meluas, batasan-batasan tersebut antara lain : 

 

1. Merancang video promosi animasi aplikasi kasir super mudah 

CV.Komputerkit 

2. Implementasi video promosi melalui beberapa media, yaitu : 

a. Timeline sosial media instagram 

b. Iklan atau upload sosial media youtube 

c. Pada home website CV.Komputerkit 

1.4 Tujuan 

Yang diharapkan dari adanya kerja praktik dalam merancang video promosi 

animasi ini adalah agar dapat menjadi salah satu promosi serta dapat 

meningkatkan penggunaan maupun penjualan aplikasi yang dibuat oleh 

CV.Komputerkit. 
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1.5 Manfaat 

  1.5.1 Manfaat teoritis 

1. Menambah pengetahuan tentang video animasi 

2. Sebagai sumber refrensi mahasiswa tentang perancangan video 

animasi 

3. Sebagai sumber informasi dan pembelajaran bagi penulis dan pembaca 

        1.5.2 Manfaat Praktis 

1. Menjadi sebuah pengalaman berharga kerja praktek yang di lakukan di 

CV.Komputerkit 

2. Diharap bisa memberi kreativitas didalam video promosi 

CV.Komputerkit 

3. Menarik perhatian calon pengguna atau pun pengguna aplikasi 

CV.Komputerkit 

 

1.6  Pelaksanaan 

Pelaksanaan kerja praktik yang telah dilakukan selama 1 bulan adalah sebagai 

berikut : 

 

Tanggal pelaksanaan : 22 juli 2019 s.d 23 Agustus 2019 

Hari / waktu : Senin s.d Jumat / 08.00 s.d 16.00 WIB 

 

Gambar 1. Suasana di kantor CV.Komputerkit 

Sumber (olahan penulis) 
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1.7 Sistematika Penulisan 

Terdapat  5  bab  yang  tersusun  secara  sistematik  dalam  penyusunan 

laporan ini. 

Urutan bab-bab tersebut sebagai berikut : 

BAB I PENDAHULUAN 

Pada bab ini menjelaskan dan membahas tentang latar belakang 

masalah, rumusan masalah, batasan masalah, manfaat yang terdiri dari 

beberapa sub-bab yaitu; manfaat teoritis dan manfaat praktis, serta 

penjabaran tentang pelaksanaan kerja praktik dan sistematika penulisan 

laporan. 

BAB II GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

Pada  bagian  ini  membahas  tentang  profil  perusahaan  atau  

gambaran umum mengenai perusahaan yang ditempati pada saat kerja 

praktik yaitu; CV.Komputerkit yang terdiri dari profil perusahaan, visi 

misi dan tujuan perusahaan, serta alamat perusahaan. 

BAB III TINJAUAN PUSTAKA 

Tinjauan pustaka akan menjelaskan mengenai teori-teori yang 

digunakan dalam perancangan, yang berkaitan dengan permasalahan pada 

laporan ini. 

BAB IV DESKRIPSI PEKERJAAN 

Pada bab ini membahas tentang pekerjaan yang telah dilakukan 

selama penulis melakukan kerja praktik di CV.Komputerkit. Selain itu 

akan dibahas juga hasil dari perancangan yang diangkat dalam laporan ini, 

dan implementasi karya tersebut pada beberapa media. 

BAB V PENUTUP 

Bab terakhir ini menjelaskan mengenai kesimpulan dan saran. 

kesimupulan akan meringkas keseluruhan hasil dalam laporan kerja praktik 
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ini yang berhubungan dengan permasalahan dan jalan keluar dari 

permasalahan tersebut  atau  solusi  yang  diberikan  penulis.  Pada  bagian  

saran,  penulis  akan 

memberikan  beberapa  masukan  tentang  permasalahan  yang  telah 

diangkat  ke dalam laporan kerja praktik ini. 

DAFTAR PUSTAKA 

Daftar pustaka merupakan catatan yang berisi tentang beberapa 

daftar sumber referensi yang telah digunakan sebagai dasar dalam 

penulisan laporan kerja praktik ini. Berupa jurnal, buku, e-book, dan 

lainnya 
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BAB II 

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

 

2.1 Profil perusahaan 

 

CV.Komputerkit adalah salah satu perusahaan yang bergerak dalam dunia bisnis 

bidang software pengelola manajemen yang terletak di Perumahan Graha Kuncara 

H-29 Kelurahan Kemiri, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. 

Bapak Isa Hamdan adalah sebagai pendiri sekaligus pemilik CV.Komputerkit, 

usaha ini berdiri sejak tahun 2009 bulan september. 

      Pendirian usaha ini di latar belakangi oleh alasan perekonomian yang dihadapi 

yang menjadikan salah satu faktor pendukung bagi pemilik untuk  

menciptakan usaha penjualan software tersebut, karena bapak Isa Hamdan 

memiliki potensi sebagai programmer sebuah software maka timbul ide-ide untuk 

mengoptimalkan kemampuan tersebut dengan menjual software dengan kualitas 

yang baik, modern dan sederhana. 

      Awal mula usaha ini berdiri bapak Isa Hamdan hanya memiliki 1 karyawan 

saja yang membantu dalam pembuatan software dan support, untuk pemasaran di 

handel oleh beliau sendiri. Produk software yang ditawarkan hanya di bidang 

Pendidikan saja, yakni software absensi siswa, software bel sekolah otomatis, 

software buku induk, dan software pembayaran spp. 

Namun karena CV.Komputerkit ini sudah maju dan berkembang sangat pesat saat 

ini sudah memiliki 5 karyawan dan bantuan dari anak magang, dalam pembagian 

tugasnya yaitu yang membantu dalam bidang marketing  ada 3 karyawan dengan 

bantuan anak magang hingga 6-10 orang, bidang produksi software ada 2 

karyawan dengan bantuan anak magang 2-4 orang. 

Saat ini produk software yang ditawarkan oleh CV.Komputerkit sudah sebanyak 

23 jenis produk software, dari produk software khusus pengelolaan sistem 

manajemen. 
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2.2 Visi dan Misi perusahaan 

 Visi : Menjadi sebuah pimpinan pasar software pengelolaan manajemen 

yang inovatif dan mudah digunakan untuk perusahan berskala kecil, menengah, 

dan besar di Indonesia. 

Misi :  

1. Membuat konsumen lebih loyal 

2. Memberikan produk software pengelolaan yang terbaik, tepat dan 

mudah untuk meningkatkan usaha bisnis konsumen. 

3. Memberikan produk software dengan harga yang terjangkau untuk 

semua kalangan pengusaha 

4. Membantu memudahkan pekerjaan dan pengelolaan sistem 

manajemen untuk instansi/usaha yang dikelola konsumen. 

2.3 Struktur organisasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Struktur Organisasi CV.Komputerkit 

Sumber : pengelola CV.Komputerkit 

2.4 Job Description ( Deskripsi Pekerjaan) 

1. Pemilik (owner) 

PEMILIK 

(OWNER) 

PENGELOLA 

BAGIAN 

SUPPORT 

 

BAGIAN  

PRODUKSI 

 

BAGIAN  

PEMASARAN 
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Tugas dari sorang pemilik usaha yaitu koordinator, pengambil keputusan dan 

fokus pada pengembangan usaha, melakukan trobosan baru, menciptakan 

kreatifitas, mencari peluang. 

2. Pengelola 

Tugas dari seorang pengelola usaha yaitu mengelola usaha, membuat konsep, 

rencana organisasi, mengatur operasional, menata karyawan dalam melakukan 

perkerjaan,  mengatur efisiensi dari disiplin kerja. 

3. Bagian Support  

Tugas dari bagian support yaitu memastikan bahwa komputer yang di pakai user 

dapat di gunakan, memastikan bahwa software yang akan di gunakan user dapat di 

gunakan, mengontrol memastikan software yang di pakai oleh user berjalan 

dengan baik tanpa adanya permasalahan dalam penginputan data. 

4. Bagian Produksi 

Tugas dari bagian produksi yaitu melakukan proses produksi sesuai waktu yang di 

tentukan dengan standart kualitas yang terkontrol. 

5. Bagian Pemasaran 

Tugas dari bagian pemasaran yaitu menyusun strategi pemasaran berdasarkan paar 

dan kemampuan perusahaan, merumuskan riset pemasaran sesuai trend yang 

terjadi saat ini, menganalisis peluang pasar, merencanakan perluasan pangsa pasar 

dan jaringanya. 
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BAB III 

TINJAUAN PUSTAKA 

3.1       Animasi 

Animasi adalah kumpulan gambar yang digerakan, yang disusun secara 

beraturan, mengikuti alur pergerakan yang ditentukan, animasi sendiri berasal dari 

bahasa inggris yaitu animate, yang artinya menghidupkan, atau memberi jiwa dan 

menghidupkan benda mati. Animasi menurut Agus Suheri (2006:2), Merupakan 

kumpulan gambar yang diolah sedemikian rupa sehingga menghasilkan gerakan. 

Animasi mewujudkan ilusi bagi pergerakkan dengan memaparkan atau 

menampilkan satu urutan gambar yang berubah sedikit demi sedikit pada 

kecepatan yang tinggi. 

Jenis Animasi ada beberapa macam, yaitu : 

1. Animasi manual 

Animasi tradisional seringkali disebut juga sebagai animasi di gambar tangan 

(hand-drawn animation) atau cel animation. Di abad 20, banyak animasi yang 

dimulai dari animasi tradisional ini. Jadi ribuan gambar dilukis dengan 

menggunakan tangan di kertas-kertas yang setiap kertasnya memiliki pergerakan 

objek sedikit demi sedikit. Animasi tradisional memerlukan kemampuan artistik 

dari pelukisnya dan memiliki banyak jenis gambarnya juga. Meski begitu, banyak 

animasi computer yang juga dimulai dengan tahapan tradisional juga lho ternyata. 

2. Animasi 2D 

Meskipun animasi 2D sbenarnya juga bisa dilakukan dalam cara tradisional, 

namun Animasi 2D sudah termaksud dalam kategori komputer animasi berbasis 

vektor. Hasil jadi dari animasi 2D ini biasanya disebut kartun, yang berarti 

gambar lucu. Animasi 2D banyak juga digunakan sebagai Graphical User 

Interfaces (GUIs) yang kalian gunakan dalam keseharian, seperti 

di Mac ataupun Windows. 
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3. Animasi 3D 

Animasi 3D memerlukan program seperti Maya untuk membuat animasi dengan 

kedalaman lebih dari 2D. Dalam animasi 3D, biasanya animator memulai 

gambarnya dengan menggambar pola tulang terlebih dahulu, barulah menggambar 

bagian lainnya untuk ditambahkan ke pola tulang tersebut. Misalkan 

menambahkan otot, badan, kulit, dan bagian lainnya. Lebih sulit dari animasi 2D, 

animasi 3D memerlukan pemahaman lebih untuk menggerakan objek. 

4. Motion Graphic/capture 

Motion graphic merupakan metode untuk menjadikan animasi 3d menjadi hidup, 

bergerak! Namun lebih daripada itu, motion graphic seringkali digunakan juga 

untuk menggerakkan kata (typographic) dan logo untuk tujuan pengiklanan. 

Kemampuan yang dibutuhkan di motion graphic berbeda dengan animasi-animasi 

sebelumnya, namun ada beberapa ilmu yang sama di motion graphic, seperti 

komposisi pergerakan dan camera graphic. 

5. Stop motion 

Teknik ini pertama kali diperkenalkan pada 1906 oleh Stuart Blakton. Awalnya, 

stop motion dilakukan dengan menggunakan tanah liat (clay) yang ditutup dengan 

plastisin. Setelah karakter sudah siap, badan mereka digerakkan lalu difoto dengan 

detil gerakan yang berbeda disetiap fotonya. Animasi ini membutuhkan frame foto 

yang banyak dan memakan waktu cukup lama. 

3.2      Video 

           Video adalah teknologi pemroses sinyal elektronik yang membuat gambar 

menjadi bergerak. 

Video terdiri dari banyak nya frame gambar yang di jalankan dengan cepat, per 

frame nya adalah tahap-tahapan dari gerak itu sendiri. 

Sedangkan menurut Hafiz, dkk (2009) dalam bukunya yang berjudul videobase, 

kata video secara harfiah berasal dari kata videre yang memiliki arti “aku melihat” 
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Jadi video adalah rangkai an banyaknya frame yang digerak kan dengan cepat 

sehingga terlihat seperti bergerak.. 

3.2.1 Unsur-unsur dalam video 

a. Audio/suara 

Audio adalah fenomena yang dihasilkan dari getaran benda 

berupa sinyal analog dengan amplitudo, jenis format file audio 

ada banyak diantaranya yaitu mp3, wav, wma dan midi. 

Sedangkan menurut Binanto (2010:56) format file audio adalah 

sebuah container format untuk menyimpan data audio 

dikomputer. 

b. Animasi/ilustrasi 

Animasi menurut Agus Suheri (2006:2), Merupakan kumpulan 

gambar yang diolah sedemikian rupa sehingga menghasilkan 

gerakan. Animasi mewujudkan ilusi bagi pergerakkan dengan 

memaparkan atau menampilkan satu urutan gambar yang 

berubah sedikit demi sedikit pada kecepatan yang tinggi. 

c. Teks 

Teks dalam video biasanya digunakan untuk menerjemahkan 

bahasa. 

Dalam penggunaanya teks dibagi menjadi tiga, yaitu lisan 

(tidak tertulis), teks naskah tulis tangan, teks cetakan. 

3.3       Media Promosi 

Media promosi adalah hal yang wajib dimiliki oleh perusahaan, agar 

tercapainya target penjualan, bisa di dukung oleh media promosi yang baik. Media 

promosi adalah suatu sarana untuk pengusaha agar dapat mengkomunikasikan 

suatu produk nya agar dapat dikenal oleh masyarakat. 

3.3.1 Media 

Media adalah sarana untuk bisa menyampaikan pesan atau 

informasi. Menurut Arsyad (2002) media adalah bentuk jamak dari kata 

medium merupakan kata yang berasal dari bahasa latin medius, yang 
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secara harfiah berarti perantara atau pengantar, oleh karna itu media 

diartikan sebagai perantara atau pengantar pesan dari pengirim ke 

penerima pesan. 

3.3.2 Promosi 

Menurut  Tjiptono, Promosi  adalah  bentuk  komunikasi  

pemasaran yang berusaha menyebarkan informasi, mempengaruhi, 

membujuk dan mengingatkan atas perusahaan dan produk agar bersedia 

menerima, membeli, dan loyal pada produk yang ditawarkan perusahaan 

yang bersangkutan. 

Promosi adalah kegiatan yang selalu dilakukan oleh pemasar untuk 

memberi informasi tentang produknya, agar konsumen dan calon 

konsumen mau untuk membeli produknya. 

3.3.3 Fungsi dan tujuan promosi 

Semua orang yang melakukan promosi pasti memilki tujuan yang 

ingin dicapai, beberapa tujuannya tersebut adalah : 

a. Untuk meningkatkan penjualan produk 

b. Untuk memberi informasi kepada masyarakat terhadap produk yang 

dimilki 

c. Untuk mendapatkan konsumen-konsumen yang baru 

d. Untuk mem branding produk yang dimiliki 

 

3.3.4 Jenis promosi 

a. Promosi fisik 

Promosi fisik biasa dilakukan di event-event tertentu, biasanya event 

yang masih bersangkutan dengan produk tersebut, event-event tersebut 

seperti bazar, konser, pameran dan lain-lain. 

Promosi ini memiliki kelebihan, yaitu bisa langsung berinteraksi 

dengan konsumen ataupun calon konsumen, tentu saja memiliki 

kekurangan juga, yaitu calon konsumen yang dijangkau hanya di 

daerah tersebut saja. 



14 
 

 
 

b. Promosi melalui media tradisional 

Promosi jenis ini sebenarnya dari dulu sampai sekarang cukup efektif, 

promosi ini biasanya di koran, banner, billboard, televisi dan lain-lain, 

promosi ini memiliki keuntungan tersendiri dibanding promosi secara 

fisik, promosi ini akan lebih tahan lama, karena hanya sekali cetak 

saja, namun kekurangannya adalah promosi ini menghabiskan dana 

yang cukup besar. 

 

c. Promosi melalui media digital 

Seiring berkembangnya zaman, promosi melalui media digital saat ini 

sangat efektif dibanding dengan dua jenis sebelumnya, apalagi di era 

digital saat ini, lebih pas bila melakukan promosi dengan media digital, 

promosi media digital mempunyai kelebihan lebih murah dari promosi 

tradisional, pelaksanaan lebih mudah, dan menjangkau banyak orang 

di internet. 

3.4       Karakter 

Menurut Doni Kusuma, karakter merupakan sebuah gaya, sifat, ciri, dan 

juga karakteristik yang dimiliki oleh seseorang yang berasal dari pembentukan 

ataupun tempaan yang diperolehnya melalui lingkungan di sekitarnya. 

Sedangkan menurut Kamisa karakter yakni ialah sifat kejiwaan, akhlak dan budi 

pekerti yang dimiliki oleh seseorang yang mana dengan ada hal tersebut dapat 

membuatnya berbeda apabila dibandingkan dengan orang lainnya. Berkarakater 

juga bisa diartikan sebagai memiliki sebuah watak dan kepribadian. 

3.5       Desain Komunikasi Visual 

Desain komunikasi visual atau yang biasa disebut DKV memiliki peran 

untuk mengkomunikasi kan apa yang ingin di sampaikan melalui visual, desain 

komunikasi visual memiliki kekuatan, kekuatan tersebut dari typografi, ilustrasi, 

warna, garis dan masih banyak lainnya. 

Desain komunikasi visual tidak bisa kita hindari, karena dimana pun kita berada, 

akan ada desain, seperti misalnya membuka halaman majalah, banner, poster, 
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spanduk, papan nama, motor dan masih sangat banyak lagi yang lainnya yang 

masih menggunakan elemen-elemen desain. 

3.5.1 Unsur unsur desain 

a. Garis. 

Garis bisa diartikan sebagai jejak, karena ketika kita menulis sesuatu, 

atau menggeser suatu benda, akan terdapat sebuah garis yang 

ditinggalkan, garis tidak memiliki kedalaman, tapi hanya memiliki ke 

tebalan, beberapa contoh garis ada di gambar di bawah ini. 

 

Gambar 3. macam-macam garis 

Sumber(http://yah-gitu.blogspot.com/2014/10/dasar-dasar-desain-

komunikasi-visual.html) 

 

Ada banyak macam-macam garis, tinggal di gunakan sesuai kebutuhan 

kita, dengan apa yang ingin kita citrakan. 

b. Bidang 

Bidang adalah bentuk apapun yang memiliki dimensi, yaitu tinggi dan 

lebar, ada banyak bentuk bidang, seperti segitiga, segi empat, 

lingkaran, elipse dan bentuk-bentuk yang lainnya. 

http://yah-gitu.blogspot.com/2014/10/dasar-dasar-desain-komunikasi-visual.html
http://yah-gitu.blogspot.com/2014/10/dasar-dasar-desain-komunikasi-visual.html
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Gambar 4. Macam-macam bidang 

Sumber(http://yah-gitu.blogspot.com/2014/10/dasar-dasar-desain-

komunikasi-visual.html) 
 

c. Warna 

Warna adalah elemen visual yang sangat menarik mata kita, namun 

meskipun seperti itu, sebagai desainer kita harus berhati-hati dalam 

memilih warna, apabila salah memilih warna, kita bisa menyalah 

artikan desain yang kita buat, karena setiap warna memiliki artinya 

masing-masing. 

Beberapa  makna  warna  menurut  Surianto  Rustan  (2017:73),  yaitu sebagai 

berikut : 

1.     Abu-Absu : dapat diandalkan, keamanan, elegan, rendah hati, rasa 

hormat, stabil,  kehalusan,  bijaksana,  masa  lalu,  bosan,  kebusukan,  

renta,  polusi, urban, emosi yang kuat, netral, seimbang, perkabungan, 

formal, bulan maret. 

2. Putih : rendah hati, suci, netral, tidak kreatif, masa muda, bersih, 

cahaya, penghormatan, kebenaran, salju, damai, innocence, simpel, aman, 

dingin, penyerahan,   takut,   tanpa   imajinasi,   udara,   kematian   (tradisi   

timur), kehidupan, perkawinan, lemah lembut, kosong, bulan januari. 

3.    Hitam : klasik, baru, ketakutan, depresi, kemarahan, kematian (tradisi 

barat), kecerdasan, pemberontakan, misteri, ketiadaan, modern, kekuatan, 

http://yah-gitu.blogspot.com/2014/10/dasar-dasar-desain-komunikasi-visual.html
http://yah-gitu.blogspot.com/2014/10/dasar-dasar-desain-komunikasi-visual.html
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hal-hal duniawi, formal, elegan, kaya, gaya, kejahatan, serius, mengikuti 

kecenderungan sosial, anarki, kesatuan, dukacita, professional. 

4. Merah  :  perayaan,  kekayaan,  nasib  baik  (Cina),  suci,  tulus,  

perkawinan (India), perkabungan (Afrika Selatan), setan (tradisi modern 

Barat), cinta, roman, gembira, kuat, gairah, energy, api, cepat, panans, 

sombong, ambisi, pemimpin, maskulin, tenaga, bahaya, menonjol, darah, 

perang, radikal, sosialisme, komunisme, agresi, penghormatan, martir, roh 

kudus. 

5.  Biru : laut, manusia, produktif, isi dalam, langit, damai, kesatuan, 

harmoni, tenang, percaya, sejuk, tenang, air, es, percaya, kolot, setia, 

bersih, teknologi, musim dingin, depresi, dingin, idealism, udara, 

bijaksana, kerajaan, bangsawan, bumi, kuat, tabah, cahaya, ramah, 

perkabungan (Iran), kebenaran, cinta, keagamaan, mencegah roh jahta, 

kebodohan dan kesialan. 

6.   Kuning : Sinar matahari, gembira, bahagia, tanah, optimis, 

cerdas,idealism, kaya (emas), musim panas, harapan, udara, liberalism, 

pengecut, sakit (karantina), takut, bahaya, tidak jujur, serakah, lemah, 

feminim, bergaul, persahabatan, kematian (abad pertengahan), 

perkabungan (Mesir), berani (Jepang), Tuhan (kuning emas). 

7. Ungu : bangsawan, iri, sensual, spiritual, kreativitas, kaya, kerajaan, 

upcara, misteri,  bijaksana,  pencerahan,  sombong,  flamboyant,  

menonjol, perkabungan, berlebihan, tidak sononoh, biseksual, 

kebingungan, harga diri, bulan Mei, November, romantic, kehalusan, 

penebusan dosa. 

8. Jingga : Hinduisme, Buddhisme, kebahagiaan, energy, keseimbangan, 

panas, api, antusiasme, flamboyant, kesenangan, agresi, sombong, 

menonjol, emosi, berlebihan, peringatan, bahaya, musim gugur, hasrat, 

bulan September, kerajaan (Belanda), Protestanisme (Irlandia). 

9.   Cokelat : tenang, berani, kedalaman, makhluk hidup, alam, kesuburan, 

desa, stabil, tradisi, ketidaktepatan, fasisme, tidak sopan, bosan, cemar, 
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berat, miskin, kasar, tanah, bulan Oktober, membumi, selera makan, 

menyehatkan, tabah, simpel, persahabatan, ketergantungan. 

10.  Merah Muda : musim semi, rasa syukur atau terima kasih, 

penghargaan, kagum, simpati, feminism, kesehatan, cinta, roman, bulan 

Juni, perkawinan, sukacita, innocence, kekanak-kanakan
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1. Warna primer 

Warna primer terdiri dari merah, kuning, dan biru. 

 

 

Gambar 5. Warna primer 

Sumber(https://www.blogernas.com/2016/07/warna-primer-sekunder-

tersier-netral.html?m=1) 

 

2. Warna sekunder 

Warna sekunder adalah 2 warna primer yang di campur menjadi 

warna baru. 

 

Gambar 6. Warna sekunder 

Sumber(https://www.blogernas.com/2016/07/warna-primer-sekunder-

tersier-netral.html?m=1) 

 

3. Warna tersier 

Warna tersier bisa di bilang pencampuran antara warna premier 

dan sekunder, misalnya seperti warna merah di campur warna 

https://www.blogernas.com/2016/07/warna-primer-sekunder-tersier-netral.html?m=1
https://www.blogernas.com/2016/07/warna-primer-sekunder-tersier-netral.html?m=1
https://www.blogernas.com/2016/07/warna-primer-sekunder-tersier-netral.html?m=1
https://www.blogernas.com/2016/07/warna-primer-sekunder-tersier-netral.html?m=1
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hijau, warna kuning dicampur dengan warna ungu, warna biru 

dengan warna oranye. 

 

Gambar 7. Warna tersier 

Sumber : https://www.blogernas.com/2016/07/warna-primer-sekunder-

tersier-netral.html?m=1 
 

4. Warna netral 

Warna netral sebenarnya adalah pencampuran dari ketiga warna 

primer, yaitu merah, kuning, dan biru, dicampur dengan takaran 

yang sama, akan menghasilkan warna hitam, warna netral sendiri 

hanya ada dua, yaitu putih dan hitam. 

d. Tekstur 

Tekstur adalah permukaan benda yang timbul dari struktur 3 dimensi, 

ada 2 jenis dasar tekstur yaitu 

1. Tekstur real, tekstur ini nyata, bisa dirasakan dengan sentuhan. 

2. Tekstur visual, tekstur ini tidak bisa dirasakan dengan di raba atau 

disentuh, tekstur ini hanya bisa dilihat saja. 

Teksture berdasarkan bentuk juga dibagi jadi 2, yaitu tekstur halus dan kasar 

https://www.blogernas.com/2016/07/warna-primer-sekunder-tersier-netral.html?m=1
https://www.blogernas.com/2016/07/warna-primer-sekunder-tersier-netral.html?m=1
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BAB IV 

DESKRIPSI PEKERJAAN 

4.1   Produk 

 

Gambar 8 Logo CV.Komputerkit 

(Sumber : data perusahaan 2019) 

Berdasarkan data yang di peroleh penulis melalui wawancara kepada 

pemilik perusahaan, memang tidak ada arti apa pun dalam logo ini, hanya 

saja pemilik perusahaan menggunakan inisial atau biasa disebut logogram 

sebagai perwakilan CV.Komputerkit, namun jika menurut surianto rustan, 

warna biru mengartikan produktif dan percaya. 
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Gambar 9 Logo aplikasi Kasir super mudah 

(Sumber : data perusahaan 2019) 

 

Kasir super mudah adalah salah satu produk aplikasi dari CV.Komputerkit 

sesuai dengan nama aplikasi nya, penggunaan aplikasi ini sangat 

memudahkan untuk menyimpan dan mencatat semua tentang barang 

penjualan dan dana yang masuk. 

Namun saat ini bapak Isa Hamdan sebagai pemilik perusahaan 

menginginkan agar aplikasi ini penjualannya semakin meningkat, maka 

sesuai pertimbangan dan persetujuan bapak Isa Hamdan sebagai pemilik 

perusahaan disusunlah sebuah perancangan Video promosi animasi sesuai 

dengan yang dibahas di bab-bab sebelumnya. 

4.2    Brief 

CV.Komputerkit berencana untuk meningkatkan penjualan semua 

produknya, baik berbasis windows ataupun android, perusahaan memiliki 

aplikasi yang cukup menarik namun masih lebih sedikit penjualannya 

dibandingkan dengan aplikasi lainnya, padahal aplikasi ini sangat berguna 

untuk memudahkan calon-calon pengusaha baru maupun yang sudah lama. 

Hal ini dikarena kan masih banyak yang belum mengetahui adanya 

aplikasi kasir super mudah ini. 
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Oleh karena itu dibuat lah promosi berupa video dengan beberapa acuan 

dari pemilik perusahaan : 

1. Durasi  

Durasi dari video yang dibuat tidak boleh lebih dari 1 menit, 

karena video akan di implementasikan di playstore, youtube 

dan web. 

2. Langkah mendownload aplikasi 

Dalam video di request langsung oleh pemilik perusahaan agar 

menunjukan langkah-langkah untuk mendownload aplikasi 

yang ada playstore. 

3. Kelebihan 

Kelebihan menggunakan aplikasi ini dibanding menggunakan 

kasir yang manual. 

4.3  Konsep 

Membuat konsep adalah hal yang penting sebelum kita membuat karya agar 

ketika eksekusi karya kita tidak bingung lagi untuk menentukan alur karya 

kita. 

Menurut Singarimbun dan effendi Konsep adalah generalisasi dari 

sekelompok fenomena tertentu, sehingga dapat dipakai untuk menggambarkan 

barbagai fenomena yang sama. 

Konsep karya ini dibuat sesuai data yang diperoleh dari beberapa wawancara, 

dan dari brief, tentunya konsep ini sudah di konsultasikan kepada pemilik 

perusahaan. 

1. Animasi 

Konsep video menggunakan animasi karena masih jarang 

perusahaan pembuat aplikasi menggunakan promosi dengan 

video animasi. 
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2. Karakter 

Karakter yang digunakan adalah pria dan wanita, pria sebagai 

kasir, dan wanita sebagai pembeli, karena wanita identik 

dengan berbelanja, maka dipilih lah konsep karakter seperti itu. 

3. Alur cerita 

Dibuat alur cerita menunjukan masalahnya terlebih dahulu jika 

masih menggunakan kasir manual, lalu menunjukan kelebihan 

jika menggunakan aplikasi ini agar calon konsumen bisa 

tertarik. 

4.4   Perancangan karya 

      4.4.1 Storyboard 

   Storyboard adalah gambar yang dibuat secara manual agar alur cerita 

yang kita sampaikan dapat dipahami oleh orang lain. 

1. Fungsi storyboard 

Fungsi storyboard ada banyak, diantaranya menjelaskan 

cerita yang ingin kita sampaikan, dari awal, tengah dan 

akhir. 

2. Tujuan membuat storyboard 

Tujuan dibuatnya storyboard adalah untuk memudahkan 

dan mempercepat kita dalam membuat video, memandu tim 

yang ikut membantu pembuatan video dll. 
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Gambar 10 storyboard full 

(sumber : hasil olahan penulis) 

Storyboard ini dibuat oleh penulis dengan menyesuaikan permintaan perusahaan, 

konsep ini sudah melalui beberapa kali revisi dan sudah disetujui oleh pihak 

perusahaan untuk di eksekusi. 

 

 



26 
 

 
 

 



27 
 

 
 



28 
 

 
 



29 
 

 
 

 

 

 

 



30 
 

 

 

4.4.2 Sketsa digital 

Pada sketsa digital ini penulis tidak melepaskan dari tehnik-tehnik yang diajarkan 

pada perkuliahan animasi, penulis membuat gambar digital satu per satu dengan 

aplikasi adobe ilustrator dan setiap gerakan menggunakan gambar yang berbeda, 

atau biasa disebut beberapa frame dan menyempurnakan video dengan aplikasi 

adobe premiere. 

 

Gambar 11 pengolahan gambar menggunakan adobe ilustrator 

(sumber : hasil olahan penulis) 

 

Penulis memilih aplikasi ini karena lebih mudah dan lengkap, dari warna dan 

tools-tools yang disediakan di aplikasi ini, sebenarnya jika menggunakan aplikasi 

lain seperti adobe photoshop atau corel draw juga bisa untuk membuat vector atau 

animasi, dan karena dari perkuliahan juga lebih sering diajarkan menggunakan 

adobe ilustrator, penulis lebih terbiasa menggunakan aplikasi ini. 
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Gambar 12 menggerakan animasi menggunakan adobe premier 

(sumber : hasil olahan penulis) 

Setelah membuat gambar vector dari semua karakter dan properti yang 

dibutuhkan, untuk menggerakannya penulis menggunakan adobe premier karena 

menurut penulis aplikasi ini cukup mudah untuk di gunakan, selain itu ada banyak 

tambahan efek-efek yang bisa digunakan untuk animasi ini, contohnya seperti 

blur, transisi dan lain-lain. 
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Gambar 13 export animasi dengan adobe premier 

(sumber : hasil olahan penulis) 

Setelah membuat animasi dengan efek dan transisi yang penulis butuhkan, penulis 

mengeksport video dengan format h264, hasilnya akan menjadi mp4 jika selesai, 

ini berdasarkan request dari pihak perusahaan, menggunakan mp4 agar ukuran file 

tidak terlalu besar. 
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Gambar 14 karakter perempuan pelanggan toko 

(sumber : hasil olahan penulis) 

 

Karakter pelanggan toko di buat perempuan, karena berbelanja biasanya identik 

dengan perempuan, warna baju dibuat merah karena kembali lagi berdasarkan 

buku yang ditulis Surianto Rustan (2017:73) warna merah menggambarkan 

kekayaan. 
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Gambar 15 gambar background toko 

(sumber : hasil olahan penulis) 

Gambar background yang akan di pakai di beberapa scene di video, seperti di 

scene 2,3,4,5 dan 11, background dibuat layaknya ada didalam sebuah mini 

market, ada beberapa barang-barang seperti botol, kardus susu dan tempat kasir, 

hanya saja di scene tertentu diolah lagi seperti di buat hitam putih, atau blur agar 

tidak membosankan. 
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Gambar 16 toko dan pemilik beserta ekspresi 

(sumber : hasil olahan penulis) 

 

 

Gambar 17 toko dan pemilik beserta ekspresi 

(sumber : hasil olahan penulis) 

 

Gambar 24, dan 25 sama, ada di scene 4 dan 5, hanya saja yang membedakan 

adalah ekspresi penjaga toko, di gambar 24 ekspresi penjaga toko dibuat senang 

karena masih belum ada permasalahan, ketika ada permasalahan, memakai 
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ekspresi sedih dan bingung gambar 25 seperti yang sudah dijelaskan di 

storyboard. 

 

Gambar 18 keranjang belanjaan 

(sumber : hasil olahan penulis) 

 

Keranjang belanja ini akan ada di scene 3 dan 4, keranjang ini akan dibawa oleh 

karakter perempuan sebagai pembeli, untuk bentuk keranjang, botol dan dus susu 

memang disesuaikan dengan benda pada aslinya agar mudah di pahami oleh 

penonton video ini. 
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Gambar 19 jari clik button 

(sumber : hasil olahan penulis) 

 

Tangan dan jari telunjuk ini akan di pakai di scene 10 dan 11 sebagai cursor, 

untuk mengklik aplikasi, instal, dan lain-lain. 

Gambar ini sangat penting, karena akan dibuat seolah-olah mengajarkan orang 

yang melihat, cara untuk menginstal aplikasi tersebut kasir super mudah. 

 

 

Gambar 20 tangan genggam hp 

(sumber : hasil olahan penulis) 

 

Gambar tangan menggenggam hp ini jarinya akan bergerak, dan di layar hp akan 

ada gambar kelebihan-kelebihan jika menggunakan aplikasi kasir super muda, ada 

di scene 8,10 dan 11. 
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Gambar 21 kasir dan pintu toko 

(sumber : hasil olahan penulis) 

 

Ini adalah gambar kasir manual dan pintu kaca, ada di scene 1 dan 2, pintu kaca 

ini ada 2 sisi, dan terbuka secara geser, ini dikonsep bergeser agar perancang bisa 

memainkan view zoom in pada video. 
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4.5    Implementasi Video 

         4.5.1 Playstore 

 

Gambar 22 playstore 

(sumber : hasil olahan penulis) 

Implementasi di playstore komputerkit, di priview aplikasi, karena calon 

konsumen biasanya sebelum mendownload akan melihat riview nya dahulu, apa 

kelebihan aplikasinya, bagaimana cara menggunakannya dan lain-lain. 
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4.5.2 Web

 

Gambar 23 web 

(sumber : hasil olahan penulis) 

 

Implementasi di web CV.Komputerkit, ada di halaman utama web, di sisi sebelah 

kiri, video ini akan langsung berputar ketika halaman web dibuka, ini dengan 

tujuan calon konsumen yang berkunjung pada web tersebut akan langsung me 

notice video tersebut, dan ketika di klik judul aplikasi kasir super mudah, akan 

langsung masuk ke halaman pembelian aplikasi tersebut. 
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4.5.3 Youtube 

 

Gambar 24 youtube 

(sumber : hasil olahan penulis) 

 

Implementasi di youtube ini akan di upload di youtube channel CV.Komputerkit, 

dan bisa dijadikan iklan pada youtube, karena saat ini platform video terbesar 

masih di kuasai oleh youtube, maka dari itu kita memilih youtube dengan harapan 

akan banyak orang yang akan melihat dan tertarik pada iklan ini.  
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BAB V 

PENUTUP 
5.1 Kesimpulan 

Setelah dilakukan proses perancangan video promosi animasi kasir 

super mudah, dapat ditarik beberapa kesimpulan yaitu 

a. Membutuhkan ketelatenan dalam membuat gambar sehingga 

animasi dapat bergerak dengan halus. 

b. Hasil karya membawa nilai-nilai pada layanan atau produk 

perusahaan yang diwakili nya. 

c. Dalam video promosi dapat menarik calon konsumen agar 

dapat meningkatkan penjualan. 

5.2 Saran 

adapun saran penulis kepada perusahaan setelah melakukan kerja 

praktik di CV.Komputerkit : 

a. media promosi digital sangat diperlukan untuk meningkatkan 

penjualan sebuah produk. 

b. Pada proses perancangan video penting untuk menjaga 

komunikasi dengan perancang, agar meminimalisir terjadinya 

kesalahan yang tidak sesuai kemauan perusahaan
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