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BAB II 

 LANDASAN TEORI  

 

2.1 Tinjauan Pustaka 

 Pada perancangan Video Promosi Pariwisata Kab. Nabire Degey (2016) 

menyimpulkan bahwa Video promosi pariwisata di dinas kebudayaan, pemuda, 

olahraga dan pariwisata Kab. Nabire telah memenuhi keriteria yang diharapkan 

sebagai media promosi pariwisata dan Visualisasi yang digambarkan dalam video 

promosi telah sesuai dan dapat mewakili potensi wisata terdapat di kab. Nabire. 

Video promosi yang dirancang dapat membantu Dinas kebudayaan, pemuda, 

olahraga dan pariwisata dan mempromosikan potensi-potensi wisata kepada calon 

wisatawan baik domestik maupun mancanegara yang akan berkunjung Ke kab. 

Nabire. 

 Pada video promosi strategi promosi pulau kotok Erlyana (2015) 

menyimpulkan dalam pembuatan video promosi membutuhkan kemampuan 

dalam mengolah dan kemampuan editting, agar mendapatkan visual yang 

menarik, namun juga pesan dan konsep dalam video promosi tersebut harus bisa 

tersampaikan dengan baik kepada audience, sehingga audience bisa dapat 

mengerti apa yang ingin disampaikan penulis. Mengenai Visual dan audio tersebut 

sangat mempenagruhi ketertarikan audience untuk menonton, oleh sebab itu 

penulis membuat video promosi dengan teknik profesional dalam penekanan 

komposisi cahaya, warna dan pergerakan. Pada Video promosi ini penulis 

menunjukkan kepada audience keindahan pulau kotok, tempat penginapan, yang 

telah disediakan untuk wisatawan. 

 Pada perancangan Video Promosi potensi alam kabupaten lima puluh kota 

Hanafi (2015) menyimpulkan bahwa Video Promosi merupakan media yang lebih 

efektif digunakan sebagai media promosi dibandingkan media lain karena Video 

Promosi menyajikan gambar dan audio sebagai pendukung gambar sehingga 

media ini lebih kominikatif. Apalagi dizaman sekarang ini, teknologi semakin 
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berkembang. Bukan di televisi saja, namun dengan adanya Internet media Video 

Promosi bisa menjadi sangat efektif. 

 Pada perancangan Video promosi jelajah pantai Tulungagung Swari & 

Lakoro (2016) penulis melihat adanya permasalahan antara kebutuhan desain dan 

non desain pada perancangan video namun dapat disimpulkan bahwa lingkup 

pengerjaan perancangan ini berfokus pada kebutuhan desain yaitu penyebarluasan 

potensi keindahan wisata pantai dan tebing di Tulungagung yang menghasilkan 

simpulan media keluaran berupa video promosi.   

Pada penelitian Fajar (2017) yang berjudul Perancangan Video Promosi 

Cafe OmBewok menyimpulkan bahwa Tujuan dalam perancangan promosi video 

Cafe Ombewok dengan media video ini yaitu merancang promosi Cafe OmBewok 

melalui media video sebagai media utama agar target Audience dapat mengenali 

Cafe OmBewok dan juga sebagai sarana untuk menarik pengunjung.  

 Sebagai perbandingan antara penelitian terdahulu terhadap video yang 

akan dikembangkan oleh penulis dapat dilihat pada tabel tersebut. 

 

Tabel 2.1 Tinjauan Pustaka 

Peneliti Tahun 

Penelitian 

Kesimpulan Peneliti 

Degey 2016 Video promosi yang dirancang dapat membantu Dinas 

kebudayaan, pemuda, olahraga dan pariwisata dan 

mempromosikan potensi-potensi wisata kepada calon 

wisatawan baik domestik maupun mancanegara yang 

akan berkunjung Ke kab.Nabire. 

Erlyana 2015 pembuatan video promosi membutuhkan kemampuan 

dalam mengolah dan kemampuan editing, agar 

mendapatkan visual yang menarik, namun juga pesan 

dan konsep dalam video promosi tersebut harus bisa 

tersampaikan dengan baik kepada audience, sehingga 

audience bisa dapat mengerti apa yang ingin 

disampaikan penulis. 
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Peneliti Tahun 

Penelitian 

Kesimpulan Peneliti 

Hanafi 2015 Video Promosi merupakan media yang lebih efektif 

digunakan sebagai media promosi dibandingkan media 

lain karena Video Promosi menyajikan gambar dan 

audio sebagai pendukung gambar sehingga media ini 

lebih komunikatif. 

Swari & 

Lakoro 

2016 Video promosi yang dihasilkan berfokus pada  

kebutuhan desain untuk memperlihatkan potensi 

keindahan wisata pantai dan tebing di Tulungagung.   

Fajar 2017 Perancangan promosi video Cafe Ombewok dengan 

media video ini yaitu merancang promosi Cafe 

OmBewok melalui media video sebagai media utama 

agar target Audience dapat mengenali Cafe OmBewok 

dan juga sebagai sarana untuk menarik pengunjung 

 

 Dengan melihat pada perbandingan dengan video-video promosi 

sebelumnya, Penulis membuat rancangan video promosi yang diharapkan dapat 

mengenalkan SSEAYP 2019 kepada masyarakat umum, berdasarkan teori Degey 

(2016) yang menyatakan Video promosi yang dirancang dapat membantu Dinas 

kebudayaan, pemuda, olahraga dan pariwisata dan mempromosikan potensi-

potensi wisata kepada calon wisatawan baik domestik maupun mancanegara yang 

akan berkunjung Ke kab.Nabire, penelitian oleh Putra & Yudani (2015) yang 

menyatakan Video promosi sangat mudah untuk diaplikasikan.   

Video promosi yang akan dipakai akan terfokuskan penyebarannya di 

media sosial mengingat kecepatan waktu penyebaran informasi di media sosial 

Noviyanto (2012). Penelitian pada Fajar (2017) melalui media video sebagai 

media utama agar target Audience dapat mengenali Cafe OmBewok dan juga 

sebagai sarana untuk menarik pengunjung, Video Promosi merupakan media yang 

lebih efektif digunakan sebagai media promosi dibandingkan media lain karena 

Video Promosi menyajikan gambar dan audio sebagai pendukung gambar 

sehingga media ini lebih komunikatif, oleh Swari & Lakoro (2016) rancangan 
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video promosi yang dibuatnya berfokus pada sisi kebutuhan desain yang 

diwujudkan pada gambar-gambar keindahan wisata pantai dan tebing di 

Tulungagung.   

Dari kesimpulan diatas penulis terinspirasi dalam memperkenalkan dan 

memperomosikan program SSEAYP 2019 kepada masyarakat umum, 

diperlukannya video promosi karena lebih efektif dan mudah dalam 

menyampaikan maksud program SSEAYP 2019 kepada masyarakat umum. 

 

2.1.1 Metode Luther/ Multimedia Development Life Cycle (MDLC) 

 Pada perancangan video promosi ini penulis menggunakan metode Luther/ 

Multimedia Development Life Cycle dalam menyusun rancangan, menurut Iwan 

(2013) Luther menggunakan istilah “ authoring” untuk mendefinisikan langkah-

langkah pengembangan perangkat lunak multimedia dengan enam tahap, dimana 

setiap tahapannya tidak harus berurutan, tetapi dapat dikerjakan secara parallel 

dengan tahapan perencanaan (Concept dan Design) harus dimulai dulu. Enam 

tahapan pada metode Luther menurut Firdaus (2013)   yaitu: 

1. Concept 

Tujuan pengembang perangkat lunak multimedia di definisikan pada 

tahapan ini, melingkupi indentifikasi pengguna aplikasi, jenis aplikasi 

(presentasi dan interaktif), tujuan aplikasi (pemberitahuan, hiburan, dan 

pengajaran), dan hal-hal umum.  Aturan dasar untuk tahapan ini seperti 

gaya, ukuran aplikasi, platform yang akan digunakan, dan lainnya. 

Luaran dari tahapan ini semacam dokumen laporan yang merupakan 

deskripsi naratif dari perangkat lunak multimedia yang diusulkan. 

 

2. Design 

Tujuan tahapan ini adalah menentukan secara detil arsitektur, gaya, dan 

semua material yang akan digunakan pada perangkat lunak multimedia 

yang akan dikembangkan tahapan ini diharapkan cukup detail sehingga 

tahapan berikutnya yaitu Content Collection dan assembly dapat 

dilakukan tanpa perlu keputusan-keputusan alternatif lain. Tetapi, tidak 

semua dapat berjalan sesuai yang diharapkan dan sudah biasa ada 
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material baru atau aplikasi yang ditambahkan, dihapus, atau diubah di 

tahapan paling akhir pada pengembangan ini. Perangkat lunak 

authoring akan mulai berguna pada tahapan ini karena authoring akan 

mengambil alih tugas pendokumentasi design dan menyimpan 

informasi dalam suatu bentuk yang dapat dengan mudah berpindah 

secara langsung ke tahapan content collection dan assembly tanpa entri 

manual. Fitur authoring yang membantu dalam tahapan ini 

adalah :outlining, storyboard, flow charting, dan scripting. Tampilan 

storyboard atau outline mudah dimengerti untuk presentasi linera, tetapi 

menjadi buruk untuk perepresentasikan aplikasi yang penuh dengan 

interaktifitas dan pencabangan. Pada kasus ini tampilan flow chart akan 

lebih baik meskipun dipecah-pecah ketika interaktifitas menjadi lebih 

kompleks karena akan didapat banyak garis-garis yang bersinggungan. 

Tugas lainnya yaitu memutuskan semua content material, termasuk text 

dan file database, audio, video, dan gambar diam. Tujuannya untuk 

membuat daftar material yang akan dicari atau dibuat sehingga 

semuanya akan dapat dikumpulkan pada tahapan berikutnya. 

 

3. Collecting Content Material 

Dari daftar kontent yang sudah dibuat pada tahap design, pengembang 

harus mengumpulkan kontent materialnya. Pekerjaan ini sering 

dikerjakan secara parallel dengan tahapan assembly, terutama jika 

system authoring mengijinkan konten dummy untuk digunakan sampai 

konten yang sebenarnya ada. Konten material didapat dari sumber luar 

atau membuat sendiri sesuai kebutuhan. Sistem authoring akan 

membantu dengan berbagai cara.Membuat konten material sendiri akan 

memunculkan beberapa masalah baru, seperti dibutuhkan hardware dan 

software yang sesuai persyaratan dan keahlian untuk membuat konten 

yang dibutuhkan. Misalnya untuk membuat kontent audio, dibutuhkan 

hardware dan software yang dapat merekam dan memanipulasi data 

audio sehingga sesuai dan kebutuhannya. Ada beberapa software yang 

mempermudah pembuatan konten material dengan menyediakan 

Faldo Septiyawan, Perancangan Video Promosi Ship For South East Asian Youth Program (SSEAYP) 2019, 2018 
UIB Repository@2018



11 
 

  Universitas Internasional Batam 

template, tetapi dalam jangka panjang menjadi tidak baik karena 

hasilnya akan begitu-begitu saja sesuai dengan template yang ada. 

Konten menjadi tidak unik dan tidak khas. 

 

4. Assembly 

Seluruh material dan yang dibutuhkan digabungkan ditahap ini. 

Tergantung pada apa yang sudah dikerjakan pada tahap sebelumnya, 

ada kemungkinan tidak ada pekerjaan pada tahap ini atau justru harus 

dikerjakan keseluruhan. Ada system authoring yang secara otomatis 

membangun struktur program dari flowchart yang sudah diberikan dan 

pengembangan hanya memasukkan kontent material ke tempat-tempat 

yang sudah disediakan.Ada aplikasi yang mengharuskan pekerjaan yang 

detail dan pemrograman tingkat lanjut yang membutuhkan orang yang 

ahli dibidang tersebut. Penyederhanaan hal-hal kompleks dalam 

pengembangan dapat diatasi dengan pembuatan serangkaian modul-

modul tersebut. Tahapan ini juga menyarankan pengembangan 

berdasarkan pada modul-modul yang lebih kecil. Modul memberi 

keuntungan reusable, artinya dapat digunakan berulang kali sehingga 

tidak perlu memperbesar aplikasi yang sedang dibangun. 

 

5. Testing 

Ketika aplikasi sudah dibangun dan kontent material sudah masuk kedalamnya, 

aplikasi harus dites untuk meyakinkan bahwa semua berjalan sesuai dengan 

keinginan. Sebenarnya hal ini sudah dilakukan juga ketika sedang pada tahap 

assembly dan sangat penting ketika systemauthoring mengijinkan pengembang 

untuk melihat dan memeriksa pekerjaan yang sedang berlangsung. Untungnya, 

kebanyakan system mempunyai fitur untuk testing dan mengijinkan pengembang 

untuk menjalankan aplikasinya perbagian atau secara menyeluruh dan melaporkan 

adanya kesalahan yang terjadi ketika sedang dijalankan bahkan membantu 

menemukan kesalahan yang terjadi. Proses ini sering disebut debugging. Hal yang 

lebih penting sebenarnya adalah testing untuk melihat apakah aplikasi yang 

dibangun berjalan dengan baik di lingkungan yang sebenarnya, dalam hal ini 
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kompatibilitas Hardware atau Software nya. Biasanya aplikasi yang dibangun 

akan digunakan dilingkungan yang berbeda dengan aplikasi harus dites 

dilingkungan yang sebenarnya untuk memastikan semuanya dapat berjalan 

dengan baik selain itu juga diperlukan testing kepada pengguna untuk meyakinkan 

bahwa pengguna dapat menggunakan aplikasi dengan baik. 

 

6. Distribution 

Cara pendistribusian aplikasi yang sepenuhnya siap digunakan harus 

disiapkan dan disesuaikan dengan lingkungan yang sebenarnya. 

Pengembangan sebaiknya mempunyai beberapa alternative untuk 

pendistribusian ini, misalnya dengan CDROM/DVDROM, flashdisk, 

atau internet. Hal ini juga terkait dengan jumlah dan besarnya file yang 

ada maupun penataan file yang diperlukan oleh aplikasi. 

Keberhasilan metode Luther ini dapat dibuktikan dengan study kasus 

dibawah ini: 

a. Pada study kasus Rasyid (2016) dengan judul Media pembelajaran 

Berbasis Multimedia dalam konsep Sistem Indera yaitu kesimpulan 

yang diambil dalam pengembangan menggunakan metode Luther 

adalah Validitas media pembelajaran berbasis multimedia memenuhi 

validitas isi dan konstruk, dimana baliditas media oleh validator, nilai 

rata-rata total kevalidan media adalah 3,6 berada pada skala 3 < RTV < 

4 = valid yang berarti dengan metode Luther pada media pembelajaran 

berbasis multimedia ini termasuk dalam kategori valid. 

b. Pada study kasus Husni (2016) dengan judul Implementasi Model 

Luther pada pengembangan aplikasi pembelajaran tata surya berbasis 

andorid menyimpulkan bahwa berdasarkan hasil penelitian diperoleh 

nilai evaluasi rata-rata hasil belajar siswa kelompok 1 yang 

pembelajarannya tanpa menggunakan implementasi model Luther yaitu 

6,67 sedangkan kelompok kedua yang pembelajarannya menggunakan 

implementasi Model Luther mendapat nilai evaluasi  7,17, perbedaan 

yang signifikan dengan presentasi sebesar 7,5%. 
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c. Pada study Nurajizah (2016) dengan judul Implementasi 

Multimedia Development Life Cycle pada aplikasi pengenalan lagu 

anak-anak berbasis Multimedia menyimpulkan bahwa metode ini dapat 

mengembangkan aplikasi pengenalan lagu anak-anak untuk lebih 

mengenal berbagai macam lagu anak-anak dan mudah memahami suatu 

materi serta dapat meningkatkan daya imajinasi dan kreatifitas anak. 

 

2.2 Dasar Teori 

 Dasar Teori yang di buat penulis berisikan penjelasan dasar penyusunan 

dan asal komponen yang melengkapi rangkaian pembuatan Video Promosi Ship 

For South East Asian Youth Program 2019, adapun dasar teori dijelaskan sebagai 

berikut : 

2.2.1 Multimedia 

Supaya multimedia dapat dimaksimalkan dalam pemanfaatannya 

maka diperlukan beberapa elemen sehingga dapat disatukan dan disusun 

dalam bentuk text, audio, graphic, animation, dan video Rosita (2015). 

Berdasarkan karakteristiknya  multimedia dapat dikategorikan pada 

multimedia communication dan multimedia content production : 

1. Multimedia Communication 

Multimedia communication biasanya merupakan suatu 

komunikasi satu arah sehingga pengguna hanya bertindak 

sebagai penerima tanpa dapat memberikan respon seperti 

televisi, film, koran, majalah, dan radio Nisa & Wahid (2014). 

2. Multimedia Content Production 

Multimedia content production dapat dicontohkan seperti video, 

audio, music, films, games dimana tercipta dikarenakan dari 

beberapa informasi. Multimedia ini terdiri dari beberapa unsur 

yaitu teks, gambar, audio, video dan animasi. Wahyudi (2014) : 

a. Teks 

Teks berbentuk tulisan yang dipergunakan sebagai media 

tambahan untuk pemberian informasi pada multimedia 
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b. Gambar 

Gambar sebagai media sebagai alat untuk meringkas 

informasi yang dapat lebih mudah diterima oleh audiens.   

 

c. Audio 

Media suara yang dapat menambah interaksi pada sebuah 

multimedia yang pada saat ini dapat berupa format Wavefrom 

audio, aiff dat, ibf, mod, rni, sbi, snd, voc, au, MIDI, 

Soundtrack, Compact Disk audio, dan MP3 file. 

 

d. Video 

Video merupakan media bergerak yang merupakan gabungan 

dari suara dan gambar bergerak. Saat ini format video dapat 

berupa video yang dapat digunakan sebagai objek link dalam 

aplikasi Multimedia : Live video Feeds, Videotape, Videodisc, 

dan digital Video 

 

e. Animasi 

Dalam mulitmedia, animasi  dipergunakan untuk membuat 

gerakan pada layar dimana ada sembilan macam yaitu 

animasi sel, animasi Frame, animasi sprite, animasi lintasan, 

animasi splin, animasi Vector, animasi karakter, animasi 

Computational, dan morphing. 

 

Adanya multimedia membuat pengguna akan lebih tertarik karena 

dipandang dapat memuaskan lebih banyak indera manusia yaitu indera 

pandangan, suara dan gerakan. Manusia dapat menambah atau menyerap 

informasi yang didapatkan dari multimedia apabila semakin banyak indera yang 

dipergunakan. Hal ini menyebabkan penggunaan multi media dalam media 

pembelajaran semakin banyak karena akan mempermudah penyerapan pelajaran 
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bagi para siswa khususnya yang berbasis pratikum. Triastuti, Krisnawati, & 

Riyono (2010). 

Penerapan multimedia dimanfaatkan pada dunia pariwisata dan bisnis 

Sajati, Astuti, & Octaviana (2014). Didunia pariwisata digunakan sebagai media 

promosi berupa gambaran atau video yang berisi suasana pada tempat wisata yang 

akan dipromosikan sehingga menarik para wisatawan. Didunia bisnis multimedia 

digunakan sebagai media profil perusahaan, profil produk, bahkan sebagai media 

kios informasi dan pelatihan dalam sistem e-learning Busran & Fitriyah (2015). 

 

2.2.2 Video Promosi 

 Video Promosi adalah Video yang digunakan untuk mempromosikan 

suatu. Ciri dari video promosi adalah mempromosikan suatu secara lebih detail 

dengan durasi yang lebih panjang daru video iklan karena proses pengambilan 

gambar untuk video promosi harus dilakukan secara berkala dari objek yang ingin 

dipromosikan agar hasil dari video  promosi tersebut. Video promosi ini memiliki 

keunggulan karena dapat memberikan gambaran dan informasi kepada 

masyarakat sehingga apa yang disampaikan dan ditampilakn bisa lebih mudah 

diterima dan diingat karena Video promosi dibuat dengan Animasi yang menarik, 

backsound yang sesuai, narasi yang terdengar dengan jelas Hasim (2017). Pada 

Format video promosi dibagi menjadi tiga yaitu : 

 

1. Web Series 

Web series merupakan sebuah format acara berseri yang ditayangkan di 

media sosial berbentuk web TV,seperti : Youtube dan Vimeo. Web 

series biasanya di desain khusus untuk dirilis perdana via internet, 

bukan TV reguler. Setiap episodenya berdurasi sekitar satu hingga tujuh 

menit sehingga penonton tidak harus menunggu proses Loading terlalu 

lama. Jenis dan format Web Series ada berbai macam, seperti : fiksi, 

non fiksi, dokumenter, tutorial, Video blogging, acction, kartun, 

animasi, dan dengan genre yang sangat bebas Pratiwi (2016). 
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2. One shot 

Menggunakan 1 kamera dan tidak ada jeda atau perpotongan gambar, 

yang bisa disebut teknik one shot, one shot adalah teknik pengambilan 

gambar yang dilakukan dalam sekali shot. Teknik one shot ini tidak 

menggunakan cut dalam pengambilan gambar, maka diperlukan 

kematangan dalam pengambilan gambar di setiap adegannya. Dalam 

video promosi harus benar-benar diperhitungkan untuk setiap 

pengambilan gambar dan pergerakan dari setiap objek yang akan di 

promosikan, pengambil gambar juga harus memikirkan apa yang 

selanjutnya dalam melakukan one shot, karena bila salah dalam 

pengambilan gambar maka akan diulang dari awal Khusnia (2013).  

 

3. Commercial 

Commercial memiliki beberapa pendukung, yang dapat menunjang 

keberhasilan dalam menghasilkan suatu karya yang maksimal. Serta 

dapat memberikan promosi secara baik dan dapat menarik masyarakat. 

Beberapa dari media pendukung dari karya media Video ini tetap 

diberikan untuk desain tersebut. Sehingga desain dari masing-masing 

karya dapat menjadi suatu kesatuan yang menjadi ciri khas dari media 

video tersebut Purwanto (2014). 

 

 Video promosi ini telah berkembang melalui media sosial seperti 

Instagram, facebook, yotube sehingga lebih memudahkan untuk membagikan 

Video promosi, alasan penggunaan internet selalu mengalami peningkatan, karena 

pengguna lebih dimudahkan dalam menggunakan internet, baik memlalui ponsel 

atau juga perangkat komputer, media sosial juga memiliki bergagai fitur sehingga 

pengguna dapat berbagi foto dan video dengan pengguna lainnya, pengguna video 

promosi melalui sosial media dapat lebih effisien dalam promosi. 

  

2.2.3 Animasi 

 Menurut Wahyu (2017) animasi adalah modifikasi setiap jenis objek, 

cahaya, bahan atau kamera dengan memindah atau mengubah dari waktu ke 
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waktu lainnya. Animasi juga diartikan sebagai sebuah proses dan memainkan 

kembali serangkaian gambar pergerakan. Animasi berasal dari bahasa latin yaitu 

“Anima”  yang berarti jiwa, hidup, semnagat. Sedangkan karakter merupakan 

orang, hewam maupun objek nyata lainnya diluangkan dalam bentuk gambar 2D 

maupun 3D. Sehingga karakter animasi dapat diartikan sebagai gambar yang 

memuat objek seolah-olah hidup, disebabkan oleh kumpulan gambar itu berubah 

beraturan dan bergantian ditampilkan. 

 Objek dalam gambar bisa saja berupa tulisan, bentuk benda, warna dan 

special efek. Animasi saat ini berkembang bukan hanya untuk media hiburan 

semata, namun juga digunakan didalam dunia pendidikan pembelajaran, informasi 

dan lainnya. Menurut Suyanto dan Yuniawan (2006) Prinsip-prinsip pada  animasi 

ada 12 yaitu : 

 

1. Solid drawing 

Menggambar suatu gambar menggunakan teknik bayangan sehingga 

menjadi terlihat seperti adanya ketebalan 3D. 

 

Gambar 2.1 Solid Drawing 

Sumber : Suyanto dan Yuniawan (2006) 

 

2. Straight ahead and pose to pose 

Pengerjaan animasi dengan cara menggambar berurut dari hasil tracking. 

 

 

Gambar 2.2 Straigh Ahea dan pose to post 

                           Sumber : Suyanto dan Yuniawan (2006) 
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3. Timing and spacing 

Dari hasil tracking didapatkan ketika keadaan diudara membutuhkan 4 

frame dan ketika berputar didarat membutuhkan 8 frame. 

 

 

 

                                               Gambar 2.3 Timing & Spacing 

Sumber : Suyanto dan Yuniawan (2006) 

 

4. Squash and strecht 

Ketika menendang gambar kaki dibuat agak merentang jauh. Sehingga 

memberikan efek gerak yang hidup. 

 

 

Gambar 2.4 Squash & strecth 

Sumber : Suyanto dan Yuniawan (2006) 

5. Arcs 

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

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

Hal ini yang memungkinksn mereka untuk bergerak secara halus dan 

realistis. 

 

 

 

 

 

     Gambar 2.5 Archs 

Sumber : Suyanto dan Yuniawan (2006) 
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6. Anthicipation 

Pergerkan yang dianggap sebagai ancang-ancang/persiapan. 

 

 

 

 

             Gambar 2.6 Anticipation 

Sumber : Suyanto dan Yuniawan (2006) 

 

7. Follow trough and overlapping 

Follow trough and overlapping adalah tentang bagian tubuh tertentu 

yang bergerak meskipun karakter sedang berhenti bergerak. 

 

 

 

                                                  Gambar 2.7 Follow Trough & Overlapping 

                         Sumber : Suyanto dan Yuniawan  (2006) 

 

8. Slow in and slow out 

Terdapat pada gerapak sebelum meloncat dan terdapat pada gerakan 

sehingga setiap gerakan memiliki kecepatan dan perlambatan yang 

berbeda-beda. 

 

 

 

 

             Gambar 2.8 Slow in & Slow out 

Sumber : Suyanto dan Yuniawan (2006) 
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9. Secondary action 

Merupakan gerakan-gerakan tambahan yang dimaksudkan untuk 

memperkuat gerakan utama agar sebuah animasi tampak lebih realistic. 

 

 

 

 

 

 

 Gambar 2.9 secondary action 

Sumber : Suyanto dan Yuniawan (2006) 

 

10.  Staging 

Adalah upaya membuat kondisi lingkungan dalam produksi 

multimedia dapat sesuai dengan kondisi yang diinginkan.  

 

 

 

 

             Gambar 2.10 Staging 

Sumber : Suyanto dan Yuniawan  (2006) 

11.  Appeal 

Yaitu gaya Visual pada animasi. Setiap animator memiliki gaya 

menggambar masing-masing seperti karakter hanya terlihat marah 

tanpa terkonsep dalam sebuah cerita. 

 

 

 

 

          Gambar 2.11 Appeal 

Sumber : Suyanto dan Yuniawan (2006) 
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12.  Exagreation 

Yaitu upaya mendramatisir sebuah animasi dalam bentuk rekayasa 

gambar yang bersifat hiperbolis. 

 

 

 

 

 

 

                                                          Gambar 2.12 Exaggeration 

Sumber : Suyanto dan Yuniawan (2006) 

 

Animasi dapat dibagi menjadi 3 kategori yaitu Luhulima, Degeng & Ulfa (2018) : 

1. Traditional animation, berupa animasi yang berusia lama 

2. Stop Motion Animation, dalam pembuatannya memerlukan media perekam 

untuk menangkap pergerakan obejek yang cara kerjanya adalah pengaturan 

objek untuk memperlihatkan pose tertentu sehingga kamera akan merekam 

pose objek tersebut. 

3. Computer graphic Animation, pembuatan animasi ini menggunakan media 

computer baik 2D maupun 3D 

 

 

2.2.4 Storyboard 

 Storyboard adalah sebuah ide cerita akan membentuk sebuah naskah dan 

naskah tersebut dituangkan dalam ilustrasi. Storyboard merupakan serangkaian 

sketsa yang menggambarkan suatu urutan bagian yang digunakan dalam sebuah 

film. Dalam pembuatan Storyboard tidak menuntut sang ilustrator dapat 

mengambarkan sketsa secara bagus, tetapi lebih diutamakan pemahaman terhadap 

gambar tersebut oleh pihak lain yang ikut berperan dalam membuat Video. 

Apalagi jika bekerja didalam sebuah team, sang ilustrator dituntut untuk 

memberikan gambaran sederhana tentang hasil akhir secara sudut pandang kamera 

Chandra (2016). 

Faldo Septiyawan, Perancangan Video Promosi Ship For South East Asian Youth Program (SSEAYP) 2019, 2018 
UIB Repository@2018



22 
 

  Universitas Internasional Batam 

 Cara  membuat Storyboard dapat dibuat secara manual atau pun 

menggunakan digital, Berikut adalah cara pembuatan Storyboard : 

 

1. Jalan cerita 

Jalan Cerita atau yang dikenal sebagai Timeline menggambarkan secara 

utuh seluruh jalinan cerita dari awal sampai dengan akhir cerita. Jalan 

cerita dapat berlangsung maju, mundur ataupun campuran. Setiap 

kronologis dapat dibedakan dengan tanda-tanda tertentu Pratama 

(2012).  

a. Ingat adegan utama dalam cerita 

Stroryboard merupakan adegan-adegan atau bagian-bagian utama 

yang mewakili rangkaian keseluruhan cerita, Dalam storyboard 

harus diutamakan mana adegan atau bagian utama yang penting 

untuk ditunjukkan. Namun harus dibedakan dalam membuat 

storyboard untuk film dengan untuk pembuatan iklan mengingat 

waktu tayang iklan yang tidak terlalu lama namun diharapkan dapat 

memberikan gambaran utuh terkait materi yang sedang diiklankan.  

b. Tentukan seberapa terperinci jalan cerita 

Storyboard dapat dibuat secara rinci dan detail namun tetap dapat 

tetap dipahami secara mudah oleh setiap orang yang akan 

melihatnya.  

c. Tulis deskripsi pada setiap kolom yang akan ditunjukkan 

Terkadang diperlukan deskripsi lebih mendetail dari setiap adegan 

yang dapat menajamkan atau memberikan petunjuk atas rangkaian 

cerita yang telah ditampilkan.  

 

2. Desain 

Untuk mempermudah dalam pengambilan gambar maka diperlukan 

adanya sketsa awal dari adegan-adegan yang akan diambil. Untuk itu 
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sketsa tadi harus dibuat dalam gambaran-gambaran kecil dalam media 

yang dapat mudah diperbaiki Suyanto & Luthfi (2017).   

Sketsa yang akan dibuat haruslah memperhatikan secara detail kondisi 

lingkungan yang akan direkam baik dari sisi komposisi cahaya, sudut 

kamera, apakah pengambilan gambar dari jauh atau dekat, properti yang 

digunakan, aktor, efek khusus dan lain-lain yang mempengaruhi dalam 

pengambilan adegan. Sebagaimana halnya dengan Storyboard dalam 

sketsa gambar dapat ditambahkan keterangan tambahan yang 

diperlukan dalam setiap adegan.  

 

3. Sentuhan Akhir 

Dalam memberikan sentuhan akhir pada adegan yang akan diambil 

maka haruslah mempertimbangkan beberapa hal antara posisi dalam 

pengambilan adegan serta pengaturan yang diperlukan lebih teknis 

terkait pengambilan gambar.  Selain itu alur cerita harus diperhatikan 

apakah menggunakan alur maju, mundur atau campuran sehingga 

didalam pemotongan dan pengambilan gambar tetap sesuai dengan alur 

cerita secara keseluruhan. Hal lain yang penting diperhatikan adalah 

tetap membuat storyboard yang ada tetap bisa menerima masukan 

perubahan yang mungkin dapat membuat jalinan cerita lebih menarik 

dan mudah dimengerti Muliartha (2012). Dibawah ini adalah contoh 

konten dari Storyboard: 
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Gambar 2.13 Konten Storyboard 

  

Menurut Suporaptono & Setiawan (2017) inti dari storyboard adalah 

menjadi konsep kreatif dalam penyampaian pesan. Storyboard dapat 

diperkuat dengan adanya audio atau tambahan informasi lainnya. Beberapa 

fungsi lain dari Storyboard adalah : 

1. Untuk memberikan gambaran alur cerita dari awal sampai akhir 

cerita 

2. Dengan adanya storyboard yang baik dapat dipergunakan dalam 

perencanaan pembuatan film 

3. Mempermudah proses pembuatan alur dalam suatu cerita 

 

2.2.5 Pergerakan Kamera  

Untuk mendapatkan kualitas video promosi yang baik di butuhkan 

pergerakan kamera yang variatif. Dengan banyaknya pergerakan kamera, dapat 
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memperkaya gambar dan mempermudah penyusunan alur cerita Razaq (2011). 

Berikut pergerakan kamera yang dapat di pergunakan yaitu : 

1. Crab/Truck 

Pengambilan gambar dilakukan dengan menggerakan kamera secara 

horizontal dari kiri atau dari kanan dengan memperlihatkan gambar 

latar belakang. 

 

          Gambar 2.14 Crab 

                  Sumber : Razaq (2011) 

2. Swing  

Pengambilan gambar adegan dengan membentuk gerakan oval atau 

melingkar. 

 

Gambar 2.15 Swing 

     Sumber : Razaq (2011) 

3. Zoom in dan Zoom Out 

Zoom in adalah pengambilan gambar dari jauh untuk mendekati objek 

secara dekat tanpa mendekatkan kamera ke objek, begitu juga 

sebaliknya untuk Zoom out dimana gambar objek diperlihatkan 

menjauh agar background terlihat. 
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Gambar 2.16 Zoom In dan Zoom out 

Sumber : Razaq (2011) 

4. Pan Left /  Pan Right 

Teknik pengambilan gambar dengan melakukan pergerakan camera 

head secara horizontal kekiri (left) dan ke kanan (right) pada poros 

tripod. 

 

Gambar 2.17 Pan Left / Pan Right 

             Sumber : Razaq (2011) 

 

5. Tilt Up dan Tilt Down 

Pengambilan gambar ini dilakukan dengan cara menggerakan kamera 

ke atas dan kebawah ke arah objek yang akan di ambil gambarnya, 

untuk menimbulkan kesan pendek dan tinggi objek. 

 

            Gambar 2.18 Tilt Up dan Tilt Down 

                          Sumber : Razaq (2011) 
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2.2.6 Metode Kuesioner  

Menurut Suharsimi Arikunto (2003) angket berisi kuesioner berupa 

pertanyaan tertulis bagi responden yang nantinya akan diolah lebih lanjut sebagai 

gambaran pribadi responden. Sementara menurut Sugiyono (2009) angket dapat 

dilakukan dengan memberikan pertanyaan tertulis bagi responden. Berdasarkan 

pengertian di atas maka penulis menggunakan metode kuesioner ini sebagai cara 

untuk mengetahui apakah video promosi yang telah dibuat telah layak untuk 

didistribusikan. 

 

2.2.7 Saluran Distribusi 

Saluran distribusi diperlukan sebagai media yang menyalurkan  produk 

dari suatu pihak yang memproduksi ke pihak yang akan menerima produknya 

misal dari produsen ke konsumen Faharuddin & Wibisana (2012). Dalam 

mendistribusikan produk multimedia beberapa saluran yang dapat dipergunakan 

antara lain saluran Youtube sebuah situs web berbagi video  yang memungkinkan 

pengguna mengunggah, menonton, dan berbagi video. 
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