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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Animasi pada masa atau zaman ini telah menjadi bagian dari kehidupan bagi 

remaja dan khalayak umum di negeri ini. Selain juga sebagai bahan hiburan atau 

tontonan juga telah menjelma sebagai media penuntun, penginspirasi, dan juga 

sebagai media penyampai pesan moral atau edukasi dikarenakan animasi dapat 

mengandung unsur video dan audio (Herdika Melia & Agus Purwanto, 2015). 

Secara umum pengertian dari animasi dari kata anima yang asal usulnya dari 

bahasa latin memiliki arti jiwa, raga, hidup ataupun semangat. Kata dari animasi 

yang juga asal usulnya berasal dari animation yang dimana juga berawal dari kata 

umum to anime yang terdapat pada kamus Indonesia - Inggris yang berarti 

kehidupan (Firmansyah & Kurniawan, 2013). Pada penelitian Heru & Suyanto 

(2015) menambahkan animasi merupakan sebuah tahap atau proses dalam 

merekam dan memutar kembali berbagai urutan gambar atau frame untuk 

mendapatkan atau menghasilkan ilusi pergerakan. 

Media online (online media) juga biasa disebut dengan istilah digital media 

yang merupakan media yang tersedia secara online di dunia maya (internet). 

Media online juga secara umum atas secara dasarnya merupakan segala jenis atau 

format dari media yang hanya bisa dilihat atau diakses melalui dunia maya 

(internet) dimana pada umumnya terdapat media teks, media foto, media video, 

media suara, dan selain itu kategorinya bisa berbentuk seperti portal, website, 

radio online, tv online, email, dan media sosial. Selain itu keuntungan dari 
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penggunaan media online juga dapat memberikan (change) peluang kepada user 

(pengguna) ataupun penikmatnya dalam hal mencari dan juga berbagi informasi 

dimana informasi tersebut dirasa berguna untuk dirinya maupun orang lain. 

(Markus Utomo, 2016). 

Membuang sampah sembarangan masih menjadi salah satu penyakit yang 

masih melekat dalam masyarakat Indonesia. Hal itu dapat mengakibatkan dampak 

buruk ke lingkungan, seperti banjir yang terjadi di Pekanbaru pada Juni 2017 lalu. 

Kasus lain juga terjadi di Kota Bogor, banjir dikarenakan hujan deras, salah satu 

penyebabnya yaitu membuang sampah sembarangan. Ini juga ditegaskan oleh 

salah satu pejabat pemerintah Komisi II DPRD Palangkaraya Jumatni, yang 

menyatakan bahwa tingkat kesadaran masyarakat luas akan membuang sampah 

pada tempat yang seharusnya masih rendah, dan pada gilirannya dapat 

mengakibatkan banjir dan menimbulkan penyakit (Ahmad Syaiful & Aster 

Stephanie, 2018). 

Dalam jurnal Asti Mulasari & Adi Heru (2016) menambahkan berbagai 

macam masalah yang timbul dari pelaku penimbul sampah ialah kurangnya 

tingkat kesadaran dan pengetahuan warga atau masyarakat luas dalam bertindak 

maupun dalam mengelola sampah yang ada disekitarnya. Cukup banyak dari 

masyarakat yang masih melakukan kegiatan membuang sampah sembarangan di 

tempat aliran air seperti sungai. Bahkan setelah difasilitasi tempat pembuangan 

sampah sementara (TPSS) di lingkungan sekitarnya, masyarakat luas masih saja 

tidak tertib dan disiplin dalam waktu maupun tempat dalam membuang 

sampahnya. Salah satu konsep kebersihan lingkungan seperti 3R (reuse, replace 

dan recycle) yang sangat disayangkan tidak dapat diterapkan dengan baik ataupun 
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secara optimal selainh itu perilaku serta kegiatan membuang sampah secara 

sembarangan masih saja cukup tinggi. Perbuatan tidak terpuji ini dapat juga 

disebabkan oleh tingkat pengetahuan yang minim akan sebab-akibat dari 

membuang sampah sembarangan dan juga dikarenakan sikap yang kurang baik 

terhadap lingkungan sekitarnya, pengetahuan serta sikap yang tidak terpuji 

tersebut dapat menyebabkan perbuatan membuang sampah yang tidak terpuji 

juga. 

Guna menghilangkan prilaku membuang sampah secara sembarangan yang 

menyebabkan dampak kerugian serta bertujuan untuk menimbulkan rasa 

kesadaran pada masyarakat umum tentang pentingnya membuang sampah pada 

tempatnya. Penelitian ini akan menyajikan sebuah produk multimedia berjenis 

video animasi 2 dimensi yang menggambarkan dampak yang terjadi akibat dari 

membuang sampah sembarangan. Oleh sebab itu penulis mengangkat sebuah 

penelitian yang berjudul “Pembuatan Video Animasi 2 Dimensi Akibat 

Membuang Sampah Sembarangan Menggunakan Toon Boom Studio”. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Rumusan masalah tugas akhir diuraikan sebagai berikut: 

1. Bagaimana caranya merancang sebuah proyek multimedia berbentuk 

video animasi “Akibat Membuang Sampah Sebarangan” dengan teknik 

pembuatan animasi digital 2 dimensi? 

2. Bagaimana caranya menyampaikan pesan moral yang terdapat pada isi 

video animasi 2 dimensi yang dibuat? 
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1.3 Batasan Masalah 

Beberapa batasan masalah tugas akhir yaitu: 

1. Pembuatan atau perancangan video animasi 2 dimensi menggunakan 

software Toon Boom Studio. 

2. Video animasi 2 dimensi hanya memvisualisasikan sebab-akibat dari 

prilaku masyarakat yang membuang sampah sembarangan. 

3. Video animasi 2 dimensi di distribusikan dan disebarluaskan melalui 

situs berbagi video YouTube. 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

Berikut merupakan tujuan dari tugas akhir yang dibuat: 

1. Terciptanya video animasi “Akibat Membuang Sampah Sembarangan” 

dengan menerapkan teknik pembuatan animasi digital 2 dimensi 

menggunakan software Toon Boom Studio. 

2. Menyampaikan pesan moral dari sebab-akibat yang terdapat pada video 

animasi dengan teknik pembuatan animasi digital 2 dimensi. 

3. Sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Strata 1 (S-1). 
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1.5 Manfaat Penelitian 

Manfaat dari tugas akhir tentang penelitian video animasi 2 dimensi yang 

dibuat yaitu: 

1. Bagi Masyarakat 

Mengedukasi dan memberikan pengetahuan tambahan kepada warga 

atau masyarakat luas agar sadar akan sebab-akibat yang ditimbulkan 

dari membuang sampah sembarangan yang dilakukan. 

2. Bagi Akademisi 

Menginspirasi mahasiswa dalam membuat animasi 2 dimensi dan 

sebagai bahan edukasi bagi anggota akademisi 

3. Bagi Penulis 

Mengembangkan kemampuan penulis atau peneliti terhadap 

penggunaan atau pengoprasian software (perangkat lunak) terkait 

sehingga hasil desain animasi 2 dimensi yang dibuat menjadi lebih baik, 

lebih menarik, dan mnenjadi lebih mudah dimengerti oleh khalayak 

umum. 

 

1.6 Sistematika Penulisan 

Penelitian terhadap tugas akhir yang dibuat ini terdiri atas lima bagian 

dengan sistematika penulisan berikut ini: 

BAB I PENDAHULUAN 

Pada bagian ini terdapat latar belakang, perumusan masalah, batasan 

masalah, tujuan dari tugas akhir, serta manfaat dari tugas akhir dan 

juga sistematika penulisan. 
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BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Pada bagian ini terdapat teori-teori dan prinsip-prinsip yang 

mendukung dalam penelitian tugas akhir yang dibuat. 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

Pada bagian ini terdapat analisa tentang proyek multimedia yang akan 

dirancang serta langkah yang akan diterapkan oleh peneliti dalam 

mendesain perancangan proyek mutimedia yang akan dilakukan. 

BAB IV IMPLEMENTASI SISTEM 

Pada bagian ini terdapat penerapan dari desain proyek yang telah 

dirancang pada tahapan sebelumnya yang juga berisi tahapan 

pengujian pada hasil proyek tersebut. 

BAB V PENUTUP 

Pada bagian ini terdapat kesimpulan serta batasan yang berdasarkan 

dari hasil pengujian yang telah dilakukan. Selain itu terdapat saran 

dari peneliti yang diharapkan bermanfaat bagi kelanjutan dari 

pengembangan proyek multimedia ini. 


