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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 LATAR BELAKANG 

Dunia motion graphic di Indonesia saat ini cukup mengalami perkembangan, 

terlihat dari maraknya penggunaan motion graphic di setiap stasiun TV yang 

berlomba-lomba menghasilkan karya terbaik mereka untuk ditampilkan di layar 

kaca. Penulis melihat dan merasakan sendiri hal tersebut, ketika penulis 

berkesempatan untuk bekerja praktek magang sebagai desainer motion graphic di 

Global TV.   

 Di dalam persaingan demikian ketat, tentunya para desainer harus berani 

berinovasi dan menghasilkan sesuatu yang berbeda untuk menjadi yang terbaik di 

antara yang lainnya. UMN TV sebagai suatu stasiun televisi yang baru, tentunya 

membutuhkan motion graphic sebagai tampilan identitas untuk bersaing dengan 

stasiun televisi lain yang sudah ada. UMN TV merupakan bagian dari UMN, 

kampus yang menjunjung teknologi informasi dan komunikasi, yang diharapkan 

dapat bersaing di dunia internasional. Oleh karena itu penulis berencana untuk 

membuat motion graphic untuk UMN TV, dengan berkiblat pada style dan teknik 

dari motion graphic yang sedang populer saat ini. Dalam hal ini populer yang 

dimaksud ialah bentuk desain motion graphic yang saat ini sedang banyak 
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digunakan pada stasiun TV lain yang konsepnya cukup sesuai dengan konsep 

UMN TV.  

 Penulis ingin mengeksplorasi motion graphic lebih dalam lagi dan 

mengembangkannya untuk menghasilkan suatu karya yang diharapkan dapat 

dipakai oleh UMN TV dan membantunya dalam bersaing dengan kompetitor 

lainnya. Dengan karya ini pula penulis berharap agar dapat menginspirasi para 

desainer lainnya dan memajukan motion graphic di Indonesia.  

1.2 RUMUSAN MASALAH 

Penulis menemukan satu pertanyaan penting dalam proyek Tugas Akhir ini, yaitu: 

- Bagaimana pembuatan motion graphic dalam bentuk network package untuk 

UMN TV? 

 Pertanyaan tersebut penulis gunakan untuk memecahkan masalah yang 

akan penulis jabarkan dalam proyek Tugas Akhir ini. 

1.3 BATASAN MASALAH 

 Penulis akan membahas proses pembuatan motion graphic ini dari sisi 

desain dan animasi. 

 Yang dimaksud dari network package untuk UMN TV ialah berupa station 

ID, lineups, dan bumper. 

 UMN TV merupakan televisi milik Universitas Multimedia Nusantara 

yang menjadi sarana praktek bagi mahasiswa dan media komunikasi 

dengan masyarakat, seperti halnya juga UMN radio. UMN TV ditargetkan 
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akan mengudara pada tahun 2012 ini, dengan jangkauan siar sekitar 3 

kilometer dan durasi siaran 2 jam dari pukul 7 malam. 

1.4 TUJUAN TUGAS AKHIR 

 Tujuan utama dari proyek Tugas Akhir yang penulis jalankan ini adalah 

untuk menghasilkan suatu karya network package untuk UMN TV. 

1.5 MANFAAT TUGAS AKHIR 

 Penulis mengharapkan hasil akhir dari proyek Tugas Akhir ini dapat 

digunakan oleh UMN TV sebagai network package-nya. Penulis juga berharap 

melalui karya ini dapat menjadi satu partisipasi dalam meramaikan dan 

memajukan dunia motion graphic di Indonesia.  

 Bagi penulis, secara pribadi proyek Tugas Akhir ini berfungsi untuk 

memacu kreatifitas penulis dalam mengembangkan imajinasi serta teknikal, baik 

animasi ataupun musik. Juga menjadi media eksplorasi terhadap software yang 

telah diajarkan di perkuliahan (Adobe After Effects, Cinema 4D). 

1.6 SISTEMATIKA PENULISAN 

BAB I: PENDAHULUAN 

Dalam bab ini terdapat pembahasan mengenai masalah yang melatarbelakangi 

tugas akhir yang dilakukan oleh penulis. Kemudian dicari dasar permasalahannya 

dari tugas akhir ini, kemudian ditentukan tujuan dan manfaat dari tugas akhir. Bab 

ini juga membahas mengenai metodologi tugas akhir yang berisi tentang tahapan-

tahapan yang akan ditempuh dalam tugas akhir ini. 
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BAB II: TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini berisi teori yang mendasari proyek ini. Dasar teori ini bersumber dari studi 

pustaka. Kemudian teori-teori yang didapat, dikumpulkan digunakan sebagai 

dasar untuk mendasari tugas akhir ini. 

 

BAB III: METODE PENELITIAN 

Pada bab ini dibahas tentang mengenai objek dari tugas akhir ini yaitu proses 

pembuatan network package UMN TV, mulai dari gambaran umum penelitian, 

hasil pembelajaran, dan teknis pengerjaan.  

 

BAB IV: ANALISIS 

Pada bab ini berisi tentang analisis dari hasil penelitian dan pembelajaran, untuk 

kemudian dikembangkan dalam mencapai hasil yang maksimal. 

  

BAB V: PENUTUP 

Bab ini berisi kesimpulan yang merupakan jawaban atas masalah tugas akhir yang 

dilakukan oleh penulis, dan dalam bab ini penulis juga menuliskan kritik dan 

saran untuk UMN TV. 

  

Pembuatan network package..., Andronikus Glen, FSD UMN, 2012




