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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Teknologi saat ini mulai berkembang, seperti perkembangan teknologi 

multimedia yang saat ini digunakan sebagai media untuk menyampaian informasi. 

Multimedia merupakan penyampaian informasi melalui penggabungan lebih dari 

satu media (teks, gambar, video, audio maupun animasi) dan dikemas dalam bentuk 

digital (Prabowo, Sumarmi, & Sa’dijah, 2019). Salah satu penyampaian informasi 

multimedia menggunakan animasi berupa simulasi, dengan mereka ulang kejadian 

dengan bentuk tiruan sehingga dapat menjadikannya sebuah penyampaian pesan. 

Simulasi merupakan model untuk strategi dasar dalam memberikan 

pengetahuan pembelajaran dengan menciptakan bentuk dan gerakan yang mirip 

dengan tiruan dari pengalaman sebenarnya, beberapa pengalaman tersebut 

dilakukan dengan tidak adanya resiko dalam melakukannya (Nadeak, Parulian, & 

Siregar, 2016). Simulasi dapat berupa sebuah animasi yang menirukan kejadian 

sesungguhnya dengan menggunakan animasi sebagai media pembuatan simulasi. 

Animasi merupakan simulasi kump ulan frame dan beberapa layer yang 

digerakan untuk menghasilkan penayangan (Umpenawany, Tulenan, & Sugiarso, 

2016). Animasi berupa suatu teknik yang merupakan beberapa gerakan manipulasi 

visual. Animasi memiliki perubahan gambar dari satu waktu ke lainnya (Sanjaya, 

2016). Teknologi animasi dalam multimedia seperti animasi 2D telah memberikan 

visual mengenai penyampaian informasi lebih rinci. 

Animasi 2D adalah gambar dari terciptanya pergerakan didalan ruang lingkup 

2D (Karimah, Rusdi, & Fachruddin, 2017). Animasi 2D dilakukan dengan 

menggabungkan urutan frame pada gambar. Animasi 2D juga mempunyai sebuah 

urutan tahapan berupa metode dalam pembuatannya, metode tersebut dinamakan 

metode MDLC (Multimedia Development Life Cycle). 
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Metode pengembangan sistem yang dilakukan pada proyek penelitian ini 

adalah metode MDLC (Multimedia Development Life Cycle). Metode 

pengembangan perangkat lunak yang digunakan adalah metode Multimedia 

Development Life Cycle yang terdiri dari 6 tahap, yaitu Pengonsepan, Desain, 

Pengumpulan materi, Perakitan, Pengujian, dan Distribusi (Watulingas, Lumenta, 

& Sambul, 2017). Informasi tersebut pada umumnya diberikan ketika penumpang 

pesawat berada di area bandara. Informasi keselamatan pesawat belum tersebar 

luas, Maka perlunya penyebaran informasi menggunakan video animasi 2D sebagai 

medianya yang nantinya disebar luaskan pada situs youtube. 

Youtube adalah suatu situs web video sharing yang hadir dalam dunia maya 

atau digital internet (Afriana et al., 2017). Dengan nantinya video animasi 2D 

keselamatan transportasi pesawat di unggah pada situs youtube, maka calon 

penumpang pesawat dapat mengetahui informasi keselamatan dengan mudah. 

Menurut penjelasan latar belakang tersebut dan tidak adanya Animasi berupa 

simulasi 2D yang menvisualisasikan tentang keselamatan transportasi pesawat 

terbang. Maka, penulis menentukan topik skripsi berjudul. berjudul “Perancangan 

Simulasi Pengenalan Keselamatan Transportasi Pesawat Terbang 

Menggunakan Animasi 2D Dengan Metode Multimedia Development Life 

Cycle”. 

1.2. Rumusan Masalah 

Menurut uraian sebelumnya di latar belakang terdapat permasalahan 

mengenai latar belakang tersebut, berikut peneliti merusumkan permasalahaannya. 

1. Bagaimana merancang sebuah simulasi pengenalan keselamatan

transportasi pesawat terbang

2. Bagaimana merancang animasi 2D berupa simulasi pengenalan

keselamatan transportasi pesawat terbang dengan menggunakan video,

yang dimana video tersebut dapat diterima dan memberikan pengetahuan

kepada penumpang pesawat

3. Seperti apa penerapan menggunakan metode Multimedia Development

Life Cycle untuk merancang media pengetahuan pengenalan keselamatan

transportas pesawat terbang?
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1.3. Batasan Masalah 

Batasan masalah diberikan untuk menentukan batasan permasalahan yang 

bertujuan untuk mengetahui perkembangan proyek dan memiliki ruang lingkup 

pembahasan pada tugas akhir ini adalah: 

1. Penyampaian informasi dengan menggunakan vidio animasi 2D. 

2. Media pembelajaran hanya dapat dijalankan dengan video player. 

3. Media pengenalan hanya menyampaikan informasi seputar pengenalan 

keselamatan transportasi pesawat terbang di Indonesia. 

 
1.4. Tujuan Proyek 

Tujuanya berupa proyek akhir yang membahas topik “Perancangan Simulasi 

Pengenalan Keselamanatan Transportasi Pesawat Terbang Dengan Metode 

Multimedia Development Life Cycle” ini memiliki tujuan antara lain: 

1. Mengembangkan pembelajaran menggunakan media visualisasi berupa 

simulasi pengenalan keselamatan transportasi pesawat terbang berbasis 

animasi 2D untuk memudahkan penumpang mempelajari tentang 

pengenalan keselamatan saat berada pada pesawat terbang. 

2. Menambah pengetahuan berupa ilmu perancang animasi berbasis video 

2D. 

3. Sebagai syarat berupa kelulusan Strata 1 (S-1). 

4. Penulis memberikan ilmu pengetahuan dan mempraktekannya tentang 

perancangan Animasi media pembelajaran sebagai gambaran Video 

animasi 2D. 

 
1.5. Manfaat Proyek 

Manfaat dari pembuatan berupa perancangan video animasi 2D simulasi 

keselamatan transpotasi bagi Umum, Peneliti/Penulis dan akademisi yaitu: 

1. Bagi User 

a. Menunjukan informasi terutama penumpang pesawat tentang 

pengenalan keselamatan transportasi pesawat terbang. 

b. Menunjukan kepada terutama penumpang pesawat infromasi 

dengan multimedia dengan video animasi 2D yang kreatif. 
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2. Bagi Peneliti 

a. Mendapatkan beberapa ilmu membuat video Animasi 2D 

keselamatan transportasi pesaewat terbang. 

b. Menyelesaikan kuliah dengan proyek akhir tugas mengenai video 

Animasi 2D keselamatan transportasi pesawat terbang. 

3. Bagi Akademisi 

a. Memberikan simulasi berupa pengetahuan mengenai keselamatan 

transportasi pesawat terbang simulasi berupa Animasi 2D. 

b. Perpustakaan mendapakatkan hasil pustaka dari judul skripsi 

penulis. 

 
1.6. Batasan Masalah 

Ini adalah pembahasan berupa sistematika mengenai pembuatan simulasi 

video Animasi 2D keselamatan pesawat terbang penelitian secara singkat: 

BAB I PENDAHULUAN 

 
Pada bab pertama menjelaskan tentang latar belakang masalah, 

rumusan masalah, batasan masalah, tujuan proyek, manfaat 

proyek, dan sistematika pembahasan laporan secara ringkas. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

 

Pada bab kedua pembahasan mengenai tinjauan pustaka 

sebagai bahan penelitian untuk menentukan landasan teori 

mengenai keterkaitan dengan Video animasi 2D keselamatan 

Transportasi Pesawat Terbang, dapat tentang penjelasan 

pendenefisian yang berkaitan dengan yang diteliti 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

 

Dibuatnya Bab ini, membahasas pengembangan dari 

implementasi penelitian yang telah dibuat dan menjabarkan 

mengenai rancangan yang dilakukan dari alur perancangannya. 
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BAB IV IMPLEMENTASI 

 

Dibuatnya Bab ini untuk menjelaskan pengimplementasian 

serta mendeskripsikan mengenai perencanaan sistem 

implementasi yang telah dibuat dan pembahasan tentang 

implementasinya. 

BAB V PENUTUP 

 

Dibuatnya Bab penutup untuk menjelaskan hasil dari 

kesimpulan serta memberikan saran atas laporan yang dibuat 

dan diperoleh dari video animasi 2D keselamatan tranportasi 

pesawat terbang. 
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