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ABSTRACT 
 
 

Television Advertising (Television Commercial) are growing rapidly now, both in terms 
of testimonials to the delivery of messages through the story has attracted much attention in the 
corporate world. how the delivery of messages through animation or story concept is very often 
used in the manufacture of advertising, how to make unique and attractive advertisements that 
attracted audiences to see the ad Disc House 91. HOUSE DISC 91, located in Jln.Gejayan CT X 
16 / B Yogyakarta in this DISC HOUSE 91 to make 60-second TVC. 
 
 

The concept of compelling ads play an important role in the delivery of advertising to 
consumers, the concept of Stop Motion animation is a concept that combines the illusion of motion 
picture making unique attractive and still rarely used in advertising, stop motion concept itself is 
very interesting the attention of consumers and a strong reminder . Besides, the value obtained is 
not just product information. The marketability of the concept of Stop Motion be the main solution 
to ad creation Disc House 91. 
 

Ad creation Disc House 91 by using the concept of stop motion to produce ads that really 
attract the audience it can be seen from the kuistioner. In scientific writing will be discussed how 
to create a TVC DISC HOUSE 91 with Stop Motion interesting concept in this case stopping 
power (the ability to attract customers to quit the activity and then see these ads). 
 
Keywords: Television Advertising



1 .  
 

Pendahuluan 

Pada era globalisasi sekarang ini merupakan masa persaingan bebas antar 

perusahaan dalam memasarkan produknya. Perusahaan menginginkan produknya dapat 

diterima oleh masyarakat luas. Hal terpenting dalam pemasaran agar informasi 

produknya sampai ke konsumen itu diperlukan informasi yang jelas. Salah satunya 

adalah melalui media periklanan. Kejelasan informasi pada segmen pemasaran terhadap 

produk yang diiklankan akan menghasilkan dampak yang positif dari konsumen. Hal ini 

juga akan berdampak pada keuntungan bagi perusahaan demi meningkatkan brand 

perusahaan tersebut. 
DISC HOUSE’91 merupakan perusahaan yang bergerak dibidang jasa 

penyewaan vcd dan dvd film. Keinginan agar produknya dapat diterima masyarakat maka 

DISC HOUSE’91 ingin mempromosikan produknya melalui periklanan televisi. Hal ini 

dikarenakan DISC HOUSE’91 telah mempromosikan melalui iklan media cetak, brosur 

dan spanduk yang hasil dari promosi tersebut kurang efektif (Interview Wandasari, 16 

maret 2011). 
Dalam periklanan sekarang ini animasi stop motion sudah sering dilihat di 

televisi, namun iklan tersebut campuran antara video dan animasi stop motion itu sendiri 

dan jarang iklan yang menggunakan animasi stop motion secara keseluruhan. DISC 

HOUSE’91 ingin membuat iklan yang unik dan berbeda dari semua iklan dengan 

menggunakan konsep dan animasi stop motion secara keseluruhan. 
Atas dasar tersebut di atas, maka penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk 

menerapkan konsep stop motion berupa program komunikasi pemasaran melalui iklan 

televisi pada DISC HOUSE’91. 

 
2 .  

2.1 

Landasan Teori 

Multimedia berasal dari dua kata yaitu Multi dan Media. Multi berarti banyak atau 

lebih dari satu sedangkan Media berarti alat atau sarana atau piranti yang digunakan 

untuk berkomunikasi. Menurut Suyanto (Hofstetter, 2001), multimedia adalah 

pemanfaatan komputer untuk membuat dan menggabungkan teks, grafik, audio, gambar 

bergerak (video dan animasi) dengan menggabungkan link dan tool yang memungkinkan 

pemakai melakukan navigasi, berinteraksi, berkreasi dan berkomunikasi.  

Pengertian Multimedia 

 
 
 



2.2 Objek Multimedia 

2.2.1. Teks 
Teks merupakan dasar dari pengolahan kata dan informasi berbasis multimedia, 

fungsi teks multimedia menyajikan informasi kepada audiens dengan cepat, agar audiens 

tidak diperlukan membaca secara rinci dan teliti. 

 
2.2.2. Audio 

Dalam penyajian audio atau suara merupakan cara lain untuk memperjelas 

pengertian suatu informasi. Suara dapat lebih menjelaskan kerakteristik suatu gambar, 

misalnya dengan musik atau sound efek dapat membawa user seolah-olah ikut 

merasakan iklan tersebut dan membuat user tertarik. 

 
2.2.3. Video 

Video merupakan elemen multimedia yang paling kompleks kerena penyampaian 

informasi yang lebih komunikatif dibandingkan gambar biasa. Walaupun terdiri dari 

elemen-elemen yang sama seperti grafik, suara dan teks, namun video berbeda dengan 

animasi. 

 
2.2.4. Animasi 

Animasi adalah pembentukan gerakan dari berbagai media atau objek yang 

divariasikan dengan gerakan transisi, efek-efek, dan juga suara yang selaras dengan 

gerakan animasi tersebut atau animasi merupakan penanyangan frame-frame gambar 

secara cepat untuk menghasilkan suatu gerakan. Animasi digunakan untuk memaniskan 

sebuah video agar tidak terlihat monoton dan membuat user tertarik. 

 
2.2.5. Image 

Image merupakan elemen multimedia yang efektif dalam penyampaian pesan, 

secara umum image atau grafik berarti still image seperti foto dan gambar. Manusia 

sangat berorientasi pada visual dan gambar merupakan sarana yang sangat baik untuk 

menyajikan informasi. 

 
2.2.6. Software 

Software merupakan objek terpenting dari semua objek multimedia ini 

disebabkan software berfungsi menggabungkan dan mengolah kesemua objek 

multimedia lainnya agar dapat menciptakan dan menyajikan visual yang enak dari objek-

objek tersebut. 
 



2.3 Pengertian Animasi 
Animasi adalah pembentukan gerakan dari berbagai media atau objek yang 

divariasikan dengan gerakan transisi, efek-efek, dan juga suara.  Dalam multimedia, 

animasi merupakan pengguanaan komputer untuk menciptakan gerakan pada layar 

(Suyanto, 2003, h.287). 

 
2.4 Pengertian Animasi Stop Motion 

Stop-motion animation sering pula disebut claymation karena dalam 

perkembangannya, jenis animasi ini sering menggunakan clay (tanah liat) sebagai objek 

yang digerakkan . Tehnik stop-motion animation merupakan animasi yang dihasilkan dari 

penggambilan gambar berupa obyek (boneka atau yang lainnya) yang digerakkan 

setahap demi setahap. Dalam pengerjaannya teknik ini memiliki tingkat kesulitan  dan 

memerlukan kesabaran yang tinggi. 

 
2.5 Jenis – jenis Animasi Stop Motion 
2.5.1 Claymation 

Animasi Claymation merupakan animasi stop motion yang menggunakan tanah 

liat dalam pembuatannya 

 

2.5.2 Pixilation 
Animasi Pixilation merupakan animasi stop motion yang menggunakan objek 

manusia yang sebenarnya. 

 

2.5.3 Pupet Animation 
Pupet Animation merupakan animasi stop motion yang menggunakan patung 3 

dimensi sebagai objeknya. 

 
2.6 Peralatan Dasar Dalam Pembuatan Animasi Stop Motion 
2.6.1 Objek 

 

Objek berfungsi sebagai peran utama yang digunakan untuk pembuatan iklan 

dengan menggunakan animasi Stop Motion. 

2.6.2 Setting 

 

Setting atau tempat yang digunakan bisa bermacam-macam, tergantung dari 

konsep, kegunaan setting sendiri untuk mendukung objek agar jalan cerita bisa lebih 

mudah dipahami. 



2.6.3 Kamera 

 

Kamera digital berfugsi untuk mengambil gambar foto dari setiap adegan atau 

gerakan objek (clay, boneka atau manusia). 

2.6.4 Tripod 

 

Tripod digunakan untuk menjaga kamera agar tetap setabil dengan posisi dalam 

pengambilan gambar sehingga hasilnya tidak bergoyang atau titik focus pengambilan 

gambar tidak berubah-ubah. 

2.6.5 Flash 

 

Flash digunakan untuk menerangi dan mempertajam hasil gambar yang akan 

diambil. 

2.6.6 Light Stand 

 

Light stand digunakan sebagai tempat Flash dipasang yang berfungsi untuk 

menstabilkan Flash sehingga hasil cahaya dan banyangan objek tidak berubah-ubah. 

2.6.7 Soft Box 

 

Soft box digunakan untuk memblurkan atau menyebarkan cahaya flash yang 

berfungsi meratakan cahaya, membuat cahaya flash merata keseluruh bagian objek. 

2.6.8 SD Card 

2.6.9 Komputer 

SD Card adalah memori yang digunakan sebagai media penyimpanan hasil 

photo. 

 

Komputer merupakan hal terpenting dalam pembuatan iklan animasi Stop 

Motion. Semua gambar akan diproses dikomputer. Komputer merupakan hal mutlak 

dalam setiap pembuatan animasi apa saja, karena semua yang diproses dalam 

pembuatan iklan dengan animasi Stop Motion hingga selesai tak lepas dari komputer. 

2.7 Software Yang Digunakan Dalam Pembuatan Animasi Stop Motion 
2.7.1 Adobe Premiere Pro CS4 

 

Adobe Premiere Pro CS4 merupakan program untuk mengedit dan mendesain 

video. Dalam penggunaan animasi Stop Motion, Adobe Premiere Pro CS4 berfungsi 

untuk menyatukan gambar yang telah disusun sehingga akan menghasilkan suatu 

gerakan ilusi. Dan juga mnyatukan semua animasi yang diperlukan dalam pembuatan 

iklan. 



2.7.2 Adobe After Effect CS4 

 

Adobe After Effects CS4 merupakan program yang berfungsi untuk mendesain 

menambahkan animasi contohnya animasi teks, gambar dan masih banyak animasi yang 

bisa dibuat oleh Adobe After Effect CS4. 

2.7.3 Adobe Photoshop CS3 

 

Program ini digunakan para animator untuk mengedit photo  sebelum diurutkan 

sehingga menjadi sebuah gerakan ilusi atau animasi Stop Motion. Fitur-fitur yang 

terdapat di dalam Adobe Photoshop sangat banyak dan bervariasi sehingga 

memudahkan animator untuk mengedit foto atau gambar. 

2.8 Pengertian Priklanan Televisi 
Periklanan Televisi merupakan penggunaan media bayaran oleh penjual untuk 

mengkomunikasikan informasi persuasif tentang produk (ide, barang, jasa) ataupun 

organisasi sebagai alat promosi yang kuat. Iklan mempunyai berbagai macam bentuk 

(nasional, regional, local; konsumen, industri, eceran; produk, merek, lembaga; dan 

sebagainya) yang dirancang untuk mencapai berbagai macam tujuan (Suyanto, 2005, 

h.3). 

 
2.9 Tujuan Priklanan Televisi 
2.9.1 Iklan Informatif 

Iklan informatif ini bertujuan untuk memberitahukan bahwa adanya produk baru, 

bagaimana menggunakan dan menjelaskan cara kerja produk tersebut. 
 

2.9.2 Iklan Persuasif 
Iklan Persuasif bertujuan membentuk iklan menjadi menarik dengan cara 

mengubah persepsi pembeli dan membujuk untuk membeli. 
 

2.9.3 Iklan Pengingat 
Iklan Pengingat bertujuan mengingatkan pembeli akan produk tersebut, hal ini 

berguna membuat mindset pembeli hanya mengingat produk itu walaupun sedang tidak 

musim dan tidak membutuhkan. 

 
2.9.4 Iklan Penambah Nilai 

Iklan penambah nilai bertujuan menambahkan nilai merk pada persepsi 

konsumen dengan melakukan inovasi, perbaikan kualitas, dan penguatan persepsi 

konsumen. 
 



2.9.5 Iklan Bantuan Aktifitas Lain 
Iklan bantuan aktivitas lain bertujuan membantu memfasilitasi aktivitas lain 

perusahaan dalam proses komunikasi pemasaran. 
 

2.10 Organisasi Dalam Produksi Iklan Televisi 

 

Produksi iklan televisi biasanya dikerjakan oleh tim yang terdiri dari penulis 

naskah (scriptwriter), pengarah seni (art director), produser, sutradara (director), kadang-

kadang ditambah composer musik dan koreografer (Suyanto, 2005, h.175). 

2.11 Jenis Shot Dalam Gerakan dan Pembidikan Kamera 
Proses pengambilan gambar adalah kegiatan yang sangat dinamis dan penuh 

dengan kreatifitas. Seorang juru kamera yang baik akan selalu mengambil sudut 

pengambilan gambar yang menurutnya baik dan menarik (Morissan, 2004, h.181). secara 

lebih rinci, pergerakan kamera berdasarkan arah geraknya yaitu: PAN, TILT, ZOOM 

OUT, ZOOM IN, dan TRACK. 

Menurut Suyanto (2004, h.202), ada beberapa teknik dalam membidikan kamera 

(shot) yaitu: Close Up, Extreme Close Up, Medium Close Up, Medium Shot, Long Shot, 

Very Long Shot, Two Shot, Point Of View, Cut, Interior dan Exterior. 

 
2.12 Standard Penyiaran 
2.12.1 TV Analog 

 

Menurut Vaughan (2004, h.182), tiga standar video analog yang paling banyak 

digunakan didunia adalah NTSC (National Television Standards Committee ), PAL 

(Phase Alternate Line), dan SECAM (Sequensial Color and Memory). 

2.12.2 TV Digital 

  

High Definition Television (HDTV) dari komisi komunikasi federal pada tahun 

1980-an, menyediakan 1.081 garis resolusi dengan layar bioskop dengan aspek rasio 

16:9 (Vaughan, 2004, h.183). 

3 .  
3.1 

Analisis dan Perancangan 

Disc House merupakan perusahaan yang bergerak dibidang jasa penyewaan 

rental VCD dan DVD Film. Disc House dibangun pada tahun 1994 oleh Wahyu Anggoro 

Hartomo. Disc House merupakan rental pertama yang ada di Yogyakarta. Disc House 

sekarang berlokasi di Jln.Gejayan CT X 16/B Yogyakarta sebagai kantor pusat dan 

Sejarah Disc House 91 



mempunyai satu cabang yang beralamatkan Jln.Pawirokuat No.120 Mancasan Lor 

Condong Catur. 

 
3.2 

Dalam sebuah instansi atau organisasi pasti memiliki landasan mengapa 

mendirikan perusahaan itu. Landasan tersebut adalah Visi dan Misi, DISC HOUSE 91 

mempunyai Visi dan Misi, Visi dan Misinya adalah 

Visi dan Misi Disc House 91 

3.2.1. Visi DISC HOUSE 91 
• Menjadi tempat penyewaan DVD atau VCD terbesar di Yogyakarta. 
• Dikenal masyarakat luas di Yogyakarta ataupun diluar Yogyakarta. 
• Memberikan pelayanan, fasilitas dan kualitas DVD dan VCD yang terbaik 

dengan selogan yang digunakan “It’s Solution Your Movie”. 
3.2.2. Misi DISC HOUSE 91 

• Untuk melebarkan sayap akan membangun lebih banyak lagi cabang di 

Yogyakarta maupun di luar Yogyakarta. 
• Meningkatkan Fasilitas agar custumer nyaman dan senang. 
 

3.3 
Sasaran dalam pembuatan iklan televisi ini antara lain untuk meningkatkan 

image dan mengenalkan  DISC HOUSE 91 kepada masyarakat Yogyakarta dan luar 

daerah dan meningkatkan efektifitas informasi. Berdasarkan sasaran diatas dapat 

diketahui masalah-masalah yang terjadi dengan mengemukakan pertanyaan diawah ini: 

Identifikasi Masalah 

1. Apakah iklan televisi dengan teknik Stop Motion dapat menjadikan promosi 

yang efektif dan dapat meningkatkan citra DISC HOUSE 91 ? 

Dari permasalahan tersebut dapat diidentifikasi bahwa penyebab utama masalah 

yang terjadi pada DISC HOUSE adalah media promosi. 

 
3.4 
3.4.1 

Analisis Swot 
Streght (Kekuatan) 

 

Teknik pembuatan iklan televisi dengan konsep stop motion masih jarang 

digunakan diindonesia dapat memberikan sajian unik dan nuansa yang berbeda, 

sehingga membuat menarik para audiens karena mendapatkan sajian video yang 

khas dan pembuatan animasi stop motion lebih ekonomis karena menggunakan 

media yang sederhana. 

 

 



3.4.2 Weakness (Kelemahan) 

 

Merupakan teknik animasi yang kurang dikenal masyarakat umum, hal ini 

akan mengakibatkan iklan ini tidak dapat menjadi alat komunikator yang baik 

kepada masyarakat umum. 

3.4.3 Opportunitiess (Kesempatan) 

 

Promosi dalam bentuk iklan televisi dengan teknik stop motion dapat 

menaikkan image dan mengenal Disc House 91 kepada masyarakat baik dalam 

jogja maupun luar jogja. 

3.4.4 Threatness (Ancaman) 

 

Kemungkinan kalah dan kurang menariknya iklan akibat dari pembuat 

iklan dengan konsep stop motion mulai digemari pembuat iklan lainnya. 

3.5 
Dalam pembuatan iklan televisi ada strategi rancangan agar bisa diterima 

masyarakat yang melihat dan pesan yang terdapat didalam iklan agar iklan tersebut 

gampang dicerna oleh masyarakat. Strategi promosi dalam perancangan iklan televisi 

yang dilakukan DISC HOUSE 91 mencakup: 

Strategi Promosi Disc House 91 

 
3.6 
3.6.1 

Analisis Kebutuhan Sistem 

Kebutuhan ini menyangkut tentang kebutuhan hardware atau perangkat keras 

dalam hal ini perangkat keras yang dimaksud adalah computer yang dibutuhkan untuk 

membangun system (iklan). Dalam membangun iklan ini dibutuhkan spesifikasi hardware 

yang cukup untuk memberikan kemudahaan dalam membangun iklan tersebut. 

Kebutuhan Hardware 

 
3.6.2 

Kebutuhan ini meliputi individu atau organisasi yang akan terlibat langsung dalam 

pembuatan iklan ini. Manusia sebagai pencipta dan pengguna system sehingga system 

ini bisa digunakan sesuai fungsi dan berguna, maka tanpa adanya sumber daya manusia 

yang berkualitas maka ketersediaan software dan hardware tidak akan berarti. 

Kebutuhan Brainware 

 
3.7 Analisis Anggaran 

 

Merupakan daftar table analisis anggaran dalam produksi maupun dalam 

penayangan iklan. 



3.8 
3.8.1 

Praproduksi 
Persiapan Awal 

 

Tahap 1 Menyiapkan seluruh scenario yang akan dibuat. Tahap 2 

Melakukan observasi dari seluruh titik yang akan diambil gambarnya. Tahap 3 

Menyiapkan surat perijinan terhadap ketua RT untuk ijin keramaian dan ijin 

shooting. 

3.8.2 
 
Persiapan Jadwal Pembuatan Iklan 

3.8.3 
Ide pembuatan iklan televisi didasarkan pada visi dan misi utama pada Disc 

House’91 yaitu It’s Solution Your Movie. Dimana Visi ini yang akan dibuat menjadi 

sebuah cerita pada iklan televisi dengan menggunakan animasi Stop Motion. Penentuan 

alur cerita Iklan mempromosikan Disc House’91 adalah tempat penyewaan DVD dan 

VCD film termurah dan berkualitas dengan berbagai fasilitas. 

Penentuan Ide Dasar Iklan Televisi 

 
3.8.4 
3.8.4.1 

Riset 

Sebelum ke tahap penulisan dan produksi pastilah akan dilakukan sebuah 

pengamatan. Pengamatan pada sebuah objek dalam hal ini yang tepat adalah pada 

DISC HOUSE’91. 

Observasi 

 
3.8.4.2 

Setelah melakukan observasi adalah  melakukan survey lapangan yang nantinya 

akan digunakan untuk lokasi syuting. Berupa sample foto yang nantinya akan dijadikan 

sebuah gambaran, kondisi dan situasi saat ini dalam mengembangkan ide cerita iklan 

televisi 

Survei Lapangan 

 
3.8.4.3 

Ketika menemukan sebuah ide cerita atau inspirasi dan telah didiskusikan dengan 

matang bersama seluruh crew, selanjutnya perlu dipaparkan kedalam sebuah gambaran 

singkat berupa penulisan naskah dan storyboard. Dimana yang paling penting adalah 

bagaimana mengembangkan alur cerita, dari pemaparan atau pengembangan ide, 

gagasan, atau inspirasi menjadi sebuah alur cerita yang menarik dan enak untuk dilihat. 

Dari Penulisan Ide ke Penulisan Naskah dan Storyboard 

 

 

 



3.8.4.4 
Pemetaan ini dilakukan dengan menyesuaikan pada ide serta menentukan 

properti yang akan digunakan. Pada kasus ini, kondisi rumah yang sederhana : properti 

yang dibutuhkan kasur, bantal, guling. Disebelah terdapat sebuah meja komputer untuk 

properti tambahan. 

Pemetaan Lingkungan Tokoh 

 
3.9 
3.9.1 

Produksi 

Kamera D90 adalah kamera yang memiliki kemampuan hasil foto yang baik dan 

termasuk kategori kamera Semi-Pro. Pada kamera ini disetting resolusi gambar dengan 

format Large : 4288 x 2848, Exposure Time : 1/10 se, ISO Speed : 400, dengan Focal 

Length Lensa : 18mm. 

Proses Setting Kamera 

 
3.9.2 

Untuk menarik daya tarik artistic gambar maka dalam pembuatan iklan ini 

menggunakan teknik high angle, eye angle, dan low angle. 

Teknik Angle Yang Digunakan 

 
3.9.3 

Tata setting lokasi sangat dibutuhkan karena untuk mempertajam cerita yang ada 

pada ide, sehingga mempermudah dalam menyerap video yang disampaikan. Pada 

pembuatan iklan ini tata letak difokuskan pada properti pada setting didalam kamar 

karena akan dilakukan pengambilan gambar secara Vertical secara terus menerus. 

Tata Letak Setting Lokasi 

 

3.9.4 
Suara yang baik adalah suara yang sama dengan tema dan kondisi yang ada 

pada saat itu. Pada video ini penekanan suara adalah pada Suara ajakan dan latar 

musiknya yang dapat merubah emosi pemirsanya. Sehingga terlihat menarik. 

Tata Suara 

 

3.9.5 
Penataan cahaya dalam produksi film sangat mempengaruhi pada hasil gambar 

yang diproduksi. Alat yang digunakan pada pembuatan kali ini menggunakan 

pencahayaan : Lampu TCH086 Philips TL-T5 28w: digunakan saat berada di dalam 

kamar, lampu ditempat pada kanan dan kiri atas objek, sehingga tidak ada bayangan 

pada objek. 

Tata Cahaya 

 
 
 
 



3.9.6 
Pengambilan Gambar pada iklan ini hanya dilakukan 1 hari karena hanya 

menggunakan 2 tempat lokasi yang dekat dan tidak membutuhkan waktu lama untuk 

pengambilan gambar. 

Pengambilan Gambar 

 
4 .  
4.1. 

Implementasi dan Pembahasan 

Tahap pascaproduksi adalah tahap di mana semua pekerjaan dan aktivitas yang 

terjadi setelah iklan televisi diproduksi secara nyata untuk keperluan komersial. Kegiatan 

pascaproduksi meliputi menganalisis scenario yang telah dirancang, pengeditan, 

pemberian efek – efek spesial, perekaman efek suara, pencampuran audio dan video, 

persetujuan pemesan atau agensi, penggandaan, dan penyerahan hasil karya. 

Tahap Pascaproduksi 

 
4.1.1. 

Editing pada proses ini adalah membuat audio dan video sebuah tayangan iklan 

televisi sehingga terlihat menarik dan tersampaikan pesan dan makna dari cerita video 

yang akan ditayangkan. 

Editing 

 

4.1.1.1. Adobe Photoshop CS3 

Aplikasi ini digunakan untuk membuat cantour pada logo Disc House 91. 

 

4.1.1.2. Adobe After Effect CS4 

Aplikasi ini digunakan untuk membuat animasi particle form pada logo Disc 

House 91.  

 

4.1.1.3. Adobe Premiere Pro CS4 

Aplikasi ini digunakan untuk menyatukan semua video, animasi dan gambar yang 

telah diambil saat produksi dan merendering. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Screenshot iklan Disc House 91 

 
 

4.1.2. 
Untuk mengetahui apakah iklan layanan masyarakat ini berhasil dan layak 

ditayangkan pada media televisi atau tidak, maka dilakukan uji kuesioner terhadap 25 

responden. Kuesioner merupakan cara pengumpulan data yang berupa sejumlah 

pertanyaan tertulis yang harus dijawab secara tertulis pula oleh responden. 

Uji Kuisioner 

 
5 .  
5.1 

Penutup 

Dari uraian yang telah yang telah dipaparkan pada bab-bab sebelumnya, maka 

dapat ditarik kesimpulan bahwa di dalam pembuatan iklan televisi DISC HOUSE 91’ yang 

menggunakan konsep stop motion agar terlihat menarik yaitu pada : 

Kesimpulan 

1. Penentuan ide dalam pembuatan iklan DISC HOUSE’ 91 disesuaikan 

dengan visi yang ketiga yaitu memberikan pelayanan terbaik dengan harga 

yang relatif murah dan juga konsep Stop Motion pada iklan Disc House’91 

menggunakan alur cerita sehingga masyarakat luas dengan mudah mengerti 

berdasarkan data kuesioner iklan DISC HOUSE’91 sebagai tempat 

penyewaan film. 



2. Faktor-faktor yang mempengaruhi dalam proses produksi iklan DISC 

HOUSE’ 91 secara teknis antara lain adalah setting lokasi yang digunakan 

dalam pembuatan iklan itu sendiri, penggunaan kamera semi pro, spesifikasi 

Komputer yang mendukung dalam pembuatan iklan.    
Pembuatan iklan ini dibuat dengan kemampuan editing dan penguasaan kamera 

sehingga dapat terwujud video efektif yang menarik dan menghibur bagi pemirsa yang 

melihatnya. Keutamaan pada penggangbungan dari berbagai macam foto sehingga 

terbentuk sebuah cerita berupa video adalah salah satu alasan daya tarik iklan TV ini, 

sehingga diharapankan dapat menjadi media promosi DISC HOUSE’ 91 untuk 

mengenalkan usahanya dikalangan masyarakat lebih luas. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



DAFTAR PUSTAKA 
 
Daulay,Melwin Syafrizal.2007.Mengenal Hardware – Software dan Pengelolaan Instalasi 

Komputer.
 

 Yogyakarta: Penerbit ANDI OFFSET 

 
Morissan. 2004. Jurnalistik Televisi Mutakhir. Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia 

 

Suyanto, M. 2005. Strategi Perancangan Iklan Televisi Perusahaan Top Dania. Yogyakarta: 
Penerbit ANDI OFFSET 

 

Suyanto, M. 2004. Analisis & Desain Aplikasi Multimedia untuk Pemasaran. Yogyakarta: 
Penerbit ANDI OFFSET 

 

Suyanto, M. 2003. Multimedia Alat Untuk Meningkatkan Keunggulan Bersaing. Yogyakarta: 
Penerbit ANDI OFFSET 

 
Suyanto, M. 2004. Aplikasi Desain Grafis untuk Periklanan. Yogyakarta: Penerbit ANDI OFFSET 

 

Vaughan,Tay. 2004. Multimedia : Making It Work Seventh Edition. India: Penerbit McGraw-
Hill Education 

http://jardiknas.kemdiknas.go.id/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=176&Item
id, 

http://jardiknas.kemdiknas.go.id/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=176&Itemid�
http://jardiknas.kemdiknas.go.id/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=176&Itemid�

	COVER
	LEMBAR PENGESAHAN
	ABSTRACT
	1. Pendahuluan
	2. Landasan Teori
	2.1 Pengertian Multimedia
	2.2 Objek Multimedia
	2.2.1. Teks
	2.2.2. Audio
	2.2.3. Video
	2.2.4. Animasi
	2.2.5. Image
	2.2.6. Software

	2.3 Pengertian Animasi
	2.4 Pengertian Animasi Stop Motion
	2.5 Jenis – jenis Animasi Stop Motion
	2.5.1 Claymation
	2.5.2 Pixilation
	2.5.3 Pupet Animation

	2.6 Peralatan Dasar Dalam Pembuatan Animasi Stop Motion
	2.6.1 Objek
	2.6.2 Setting
	2.6.3 Kamera
	2.6.4 Tripod
	2.6.5 Flash
	2.6.6 Light Stand
	2.6.7 Soft Box
	2.6.8 SD Card
	2.6.9 Komputer

	2.7 Software Yang Digunakan Dalam Pembuatan Animasi Stop Motion
	2.7.1 Adobe Premiere Pro CS4
	2.7.2 Adobe After Effect CS4
	2.7.3 Adobe Photoshop CS3

	2.8 Pengertian Priklanan Televisi
	2.9 Tujuan Priklanan Televisi
	2.9.1 Iklan Informatif
	2.9.2 Iklan Persuasif
	2.9.3 Iklan Pengingat
	2.9.4 Iklan Penambah Nilai
	2.9.5 Iklan Bantuan Aktifitas Lain

	2.10 Organisasi Dalam Produksi Iklan Televisi
	2.11 Jenis Shot Dalam Gerakan dan Pembidikan Kamera
	2.12 Standard Penyiaran
	2.12.1 TV Analog
	2.12.2 TV Digital


	3. Analisis dan Perancangan
	3.1 Sejarah Disc House 91
	3.2 Visi dan Misi Disc House 91
	3.2.1. Visi DISC HOUSE 91
	3.2.2. Misi DISC HOUSE 91

	3.3 Identifikasi Masalah
	3.4 Analisis Swot
	3.4.1 Streght (Kekuatan)
	3.4.2 Weakness (Kelemahan)
	3.4.3 Opportunitiess (Kesempatan)
	3.4.4 Threatness (Ancaman)

	3.5 Strategi Promosi Disc House 91
	3.6 Analisis Kebutuhan Sistem
	3.6.1 Kebutuhan Hardware
	3.6.2 Kebutuhan Brainware

	3.7 Analisis Anggaran
	3.8 Praproduksi
	3.8.1 Persiapan Awal
	3.8.2 Persiapan Jadwal Pembuatan Iklan
	3.8.3 Penentuan Ide Dasar Iklan Televisi
	3.8.4 Riset
	3.8.4.1 Observasi
	3.8.4.2 Survei Lapangan
	3.8.4.3 Dari Penulisan Ide ke Penulisan Naskah dan Storyboard
	3.8.4.4 Pemetaan Lingkungan Tokoh


	3.9 Produksi
	3.9.1 Proses Setting Kamera
	3.9.2 Teknik Angle Yang Digunakan
	3.9.3 Tata Letak Setting Lokasi
	3.9.4 Tata Suara
	3.9.5 Tata Cahaya
	3.9.6 Pengambilan Gambar


	4. Implementasi dan Pembahasan
	4.1 Tahap Pascaproduksi
	4.1.1 Editing
	4.1.1.1. Adobe Photoshop CS3
	4.1.1.2. Adobe After Effect CS4
	4.1.1.3. Adobe Premiere Pro CS4

	4.1.2 Uji Kuisioner


	5. Penutup
	5.1 Kesimpulan

	DAFTAR PUSTAKA

