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Abstract - Computer technology increasingly needed by
society. One of the sectors that utilize computer
technology is the creative industries sector. Advertising,
design, music, video, film and photography is a sub-
sector of the creative industries can be combined
utilization, such as the incorporation of music and
video into a video clip. Behind The Saturday Band is a
group of indie music that are developing in the region
is the city of Magelang. As a band that is growing
Behind The Saturday requires an effort to introduce
themselves to the wider community. The results of the
analysis of the problem is found a lot of things that still
need to be considered in the process of being published
Behind The Saturday Band. Improving new strategy in
terms of publications with a video clip. Video clips
using 2D animation by applying the techniques of
morphing and motion graphics in accordance with the
contents of imaginative lyrics.

Keywords - Technology, Creative Industries, Music,
Video, Video Clips, Publications, Animation, Morphing,
Motion Graphic.

1. Pendahuluan
1.1 Latar Belakang

Teknologi komputer yang dewasa ini semakin
dibutuhkan oleh masyarakat. Salah satu sektor yang
memanfaatkan teknologi komputer adalah sektor industri
kreatif. Industri kreatif dapat dikelompokkan menjadi 14
subsektor. Beberapa contohnya yaitu periklanan, desain,
musik, video, film, dan fotografi. Dalam
pemanfaatannya, sub sektor ini dapat digabungkan satu
sama lain. Sebagai contohnya yaitu menggabungkan
antara video dengan musik dengan pembuatan video
klip.

video klip adalah bentuk komunikasi audio visual
yang maknanya diciptakan dengan membawa informasi
seperti musik, lirik, dan gambar yang bergerak.Terdapat
jenis video klip yang sering diproduksi, mulai dari yang
seluruhnya ditokohkan dan diperankan oleh manusia
hingga yang menggunakan animasi 2D atau kartun yang
diperankan oleh tokoh-tokoh berupa karakter yang
dibuat sedemikian rupa sehingga mempunyai sifat dan
tingkah laku layaknya manusia.

Behind The Saturday Band adalah grup musik indie
yang sedang berkembang di daerahnya yaitu kota
Magelang. Sebagai band yang sedang berkembang,
Behind The Saturday Band membutuhkan upaya untuk

memperkenalkan diri ke masyarakat. Dalam hal ini,
penulis diminta Behind The Saturday Band untuk
memproduksi video klip untuk lagunya yang berjudul
bed time story. Berdasarkan tema lagu yang diusung
yaitu bertema imajinatif, maka video klip yang dibuat
akan menggunakan animasi 2D. sementara itu, agar
gerakan perubahan pada karakter dapat terlihat halus
maka saya memilih menggunakan teknik morphing dan
motion graphic.

1.2 Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan

sebelumnya maka dapat diperoleh rumusan masalah
sebagai berikut “Bagaimana membuat video klip
menggunakan animasi 2D untuk Behind The Saturday
Band pada lagu “Bed Time Story”?”.

1.3 Batasan Masalah
Agar hasil penelitian sesuai dengan yang diharapkan

maka akan dibuat batasan masalah, sebagai berikut.

1. Pembuatan video klip ini menggunakan
software Adobe After Effect, Adobe Illustrator
dan Adobe Photoshop CS6.

2. Pembahasan mengenai tahap pasca produksi
yang mengulas tentang pengerjaan animasi 2D
dengan menambahkan teknik morphing dan
motion graphic.

3. Durasi video klip sesuai durasi lagu “Bed Time
Story”, yaitu 04:06:15 menit.

4. Hasil video klip akan diunggah di situs youtube
oleh Behind The Saturday Band dengan
menggunakan format MP4 dengan kualitas Full
HD 1080p dengan resolusi 1920×1080p.

1.4 Maksud Dan Tujuan Penelitian
1.4.1 Maksud Penelitian

Membuat video klip animasi 2D dengan
menambahkan Teknik Morphing dan Motion Graphic
untuk Behind The Saturday Band pada lagu “Bed Time
Story”.

1.4.2 Tujuan Penelitian
Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah

sebagai berikut.

1. Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan
pendidikan program Strata I Teknik Informatika
di STMIK Amikom Yogyakarta.
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2. Dapat menerapkan ilmu dan teori-teori yang
selama ini didapat, khususnya Teknik Morphing
dan Motion Graphic untuk diaplikasikan secara
nyata dalam praktek guna membantu dan
mendukung kemampuan berkualitas dalam
menerapkan ilmu yang sudah diperoleh selama
masa studi di STMIK Amikom Yogyakarta.

3. Menambah wawasan dan pengetahuan di
bidang multimedia, serta dapat menambah
pengalaman tentang pengolahan data serta
pengembangan profesi sehingga diharapkan
nantinya dapat bersaing di era globalisasi.

4. Sebagai media untuk memperkenalkan tentang
keberadaan Behind The Saturday Band dengan
lagu berjudul “Bed Time Story” kepada
masyarakat luas serta dapat menjadi acuan bagi
grup band indie lain.

5. Membuka wawasan dan apresiasi masyarakat
luas terutama Magelang tentang keberadaan
grup band yang berpotensi.

1.5 Landasan Teori
Karya ilmiah skripsi dari Tedy Oktariansyah NIM:

09.12.3748 mahasiswa jurusan Sistem Informasi STMIK
AMIKOM Yogyakarta (2014) yang berjudul
“Pembuatan Film Animasi 2D dengan Teknik Silhouette
Animation dan Morphing Animation “Abu Nawas
Memindahkan Istana ke Atas Gunung” dengan
Menggunakan Adobe Flash Cs4”. Tedy Oktariansyah
membuat film animasi 2D dengan menerapkan Teknik
Silhouette Animation dan Morphing Animation
menggunakan software Adobe Flash Cs4, dengan tujuan
membuat film animasi 2D dengan hasil gerakan yang
nyata dan halus sesuai hukum alam.

Penelitian berikutnya dari Ismi Hartanti NIM :
53410666 mahasiswi jurusan Teknik Informatika
UNIVERSITAS GUNADHARMA Jakarta (2014) yang
berjudul “Pembuatan Video Klip Berbasis Animasi
Motion Graphic” menggunakan Adobe After Effects.
Dalam penelitiannya menggunakan Teknik Motion
Graphic dengan tujuan untuk menghasilkan video yang
lebih menarik dan untuk menghemat biaya produksi
pembuatan video klip.

2. Pembahasan
2.1 Tinjauan Umum

Behind The Saturday Band berdiri pada tanggal 16
Juni 2013 di Magelang, Jawa tengah. Terdiri dari empat
personil, yaitu Yayan pada vocal/synth, Tomi pada
vocal/guitar, Dimas pada bass, Bagus pada drum. Genre
yang diusung adalah Power Electronic Pop. Behind The
Saturday Band memiliki satu lagu berjudul ”Bed Time
Story”. Publikasi lagu dilakukan dengan melakukan
share link ke media sosial.

2.2 Analisis
2.2.1 Analisis SWOT

Tahap analisis diperlukan dalam mengidentifikasi
suatu masalah, dalam penelitian ini dilakukan analisis
terhadap kekuatan, kelemahan, kesempatan dan
ancamannya. Panduan ini disebut dengan SWOT
analysis (Strength, Weakness, Opportunity, Threat).

1. Kekuatan(Strength)
a) Mempunyai akun pada situs

www.reverbnation.com/behindthesaturday
yang berisi informasi dan lagu Behind The
Saturday Band.

b) Genre musik Behind The Saturday Band
sedang diminati anak muda khususnya di
wilayah Magelang.

c) Pembaruan dan perubahan konten pada
media sosial lebih mudah.

d) Media sosial dengan mudah diakses dengan
jaringan internet.

2. Kelemahan(Weakness)
a) Share link akun reverbnation Behind The

Saturday Band tidak dilakukan setiap saat
secara teratur.

b) Lirik lagu “Bed Time Story” menggunakan
bahasa inggris dengan artikulasi yang belum
sempurna.

3. Peluang(Opportunity)
a) Lebih hemat biaya dalam hal publikasi lagu

dan band.
b) Publikasi melalui media sosial tidak terbatas

tempat dan waktu.
c) Link bisa dibagikan dengan mudah dan

dilakukan berulang-ulang.
4. Ancaman(Threat)

a) Munculnya band pesaing dengan cara
publikasi yang lebih menarik.

b) Tidak semua pengguna media sosial tertarik
dan mau mendengarkan lagu yang dibagi
melalui link.

c) Perlu pemahaman dan penyerapan informasi
yang disampaikan melalui lirik lagu dengan
bahasa inggris.

Sesuai dengan analisis SWOT yang telah diuraikan
maka dapat diambil kesimpulan adanya solusi untuk
mengembangkan media publikasi lagu “Bed Time Story”
dari Behind The Saturday Band. Berikut adalah solusi
yang bisa diambil.

1. Membagi link melalui media sosial harus lebih
intensif.

2. Membuat media publikasi berupa video klip.
3. Membuat dan meningkatkan strategi dalam

publikasi.
Sesuai kesimpulan yang didapatkan maka dapat

ditarik solusi untuk membuat media publikasi berupa
video klip guna meningkatkan strategi publikasi dari sisi
media.
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2.2.2 Analisis Data
Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini

menggunakan metode wawancara dan observasi. Adapun
penjabarannya adalah sebagai berikut.

1. Wawancara
Metode wawancara dilakukan untuk
mendapatkan beberapa informasi dari objek
penelitian meliputi profil, sejarah band dan
filosofi lagu “Bed Time Story”, serta keinginan
dan masalah yang dihadapi.

2. Observasi
Observasi bertujuan untuk mengamati karakter
masing-masing personil Behind The Saturday
Band yang nantinya akan digunakan sebagai
patokan pembuatan tokoh dalam video klip. Hal-
hal yang diamati meliputi tinggi badan, bentuk
badan, bentuk wajah, dan gaya rambut masing-
masing personil.

2.2.3 Analisis Kebutuhan Sistem
1. Kebutuhan Fungsional

Kebutuhan fungsional berisi proses-proses apa
saja yang nantinya dilakukan oleh video klip.
Kebutuhan fungsional juga berisi informasi-
informasi apa saja yang harus ada dan dihasilkan
oleh video klip.
a) Dapat memberikan informasi

Informasi adalah salah satu pilar utama
dalam pembuatan video klip, karena
dibuatnya video klip merupakan bentuk
penyampaian informasi secara visual atau
menggunakan video dengan tujuan
mempermudah penyampaian isi dari sebuah
lagu kepada penikmat lagu tersebut.

b) Dapat Menyampaikan Pesan
Salah satu tujuan video klip adalah untuk
menyampaikan pesan kepada penikmat lagu,
tentunya dengan konten yang memudahkan
para penikmat lagu dan videodalam
membaca pesan yang ada dalam video klip
tersebut.

c) Video Klip Sesuai Visi Dan Misi Behind The
Saturday Band
Merupakan tujuan utama dibuatnya video
klip dibandingkan dengan yang lainnya
karena video klip animasi 2D ini akan
tersebar ke masyarakat luas khususnya
penikmat musik indie terutama anak muda
sebagai penikmat musik, maka sudah
seyogyanya video klip ini harus berada
dalam satu visi dan misi Behind The
Saturday Band.

2.3 Perancangan Video Klip

2.3.1 Ide Cerita
Video klip animasi 2D ini bercerita tentang pria yang

sedang berimajinasi bertemu dengan putri khayalannya,
seperti cerita dalam lirik lagu “Bed Time Story”. Awal
cerita dari video klip adalah seorang pria sedang
bernyanyi bersama grup bandnya dengan latar kota

diatas awan. Mereka bernyanyi dengan ekspresi ceria
dan semangat. Kemudian mereka terbang dan berubah
menggunakan kostum hewan seperti dalam dongeng.
Mereka mendarat di istana diatas awan, istana tersebut
adalah kediaman dari seorang putri cantik. Keluarlah
seorang putri cantik dari istana, sang putri pun menari-
nari mengiringi mereka bernyanyi. Pada akhirnya pria
tersebut tersadar diatas tempat tidurnya bahwa semua itu
hanya imajinasi, kemudian ia memejamkan matanya dan
tertidur.

Sesuai ide cerita maka akan ditambahkan beberapa
teknik untuk mempertegas alur cerita yang akan
disampaikan. Menambahkan teknik morphing saat
karakter personil berubah menggunakan kostum hewan.
Teknik morphing adalah teknik yang memberikan efek
perubahan bentuk yang halus dari satu objek ke objek
berbeda. Menambahkan teknik motion graphic, yaitu
animasi lirik pada salah satu bagian inti lagu untuk
mempermudah masyarakat memahami isi lagu dengan
lirik berbahasa inggris. Kemudian menambahkan
karakter tambahan seorang putri yang disebut
“Rapunzel” sesuai dengan isi dari lirik lagu “Bed Time
Story”.

2.3.2 Perancangan Karakter
Perancangan karakter merupakan penggambaran

umum tokoh-tokoh yang ada dalam video klip animasi
2D. Perancangan karakter dibuat berdasarkan observasi
yaitu mengamati karakter terutama bentuk fisik masing-
masing personil Behind The Saturday Band. Didalam
video klip ini terdapat 5 karakter yaitu 4 karakter
berdasarkan jumlah personil Behind The Saturday Band
dan 1 karakter tambahan. Video klip ini menggunakan
teknik 2D Digital animation, dengan kata lain komputer
sebagai media untuk menggambar, mewarnai, dan
menggerakkan gambar animasi. Gambar 1 adalah hasil
perancangan 5 karakter.

Gambar 1. Karakter Animasi

2.3.3 Storyboard
Storyboard merupakan serangkaian sketsa (gambar

kartun) yang menggambarkan suatu urutan (alur cerita)
yang menjelaskan inti-inti adegan dalam video klip.
Storyboard akan mempermudah proses visualisasi
bentuk kedalam aplikasi multimedia dan membantu
dalam proses produksi. Gambar 2 adalah potongan
storyboard video klip animasi 2D “Bed Time Story”.
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Gambar 2. Potongan Storyboard

Gambar 3 dan 4 berikut merupakan contoh potongan
storyboard implementasi teknik morphing dan motion
graphic.

Gambar 3. Potongan Implementasi Teknik Morphing

Gambar 4. Potongan Implementasi Teknik Motion
Graphic

2.4 Produksi
Pada Gambar 5 merupakan skema atau alur kerja

dalam pembuatan video klip animasi 2D lagu “Bed Time
Story” untuk Behind The Saturday Band.

Gambar 5. Skema Pembuatan Video Klip

2.4.1 Drawing dan Coloring
Proses pembuatan desain 2D menggunakan Adobe

Illustrator CS6 untuk karakter dan Adobe Photoshop
CS6 untuk background dan foreground dilaksanakan
mengacu pada jadwal dan storyboard yang telah
dirancang sebelumnya.

2.4.2 Rigging Karakter
Merupakan proses pemberian tulang pada gambar

karakter sehingga bisa bergerak lentur seperti karakter
manusia. Kemudian masing-masing gambar akan
digabungkan sehingga menjadi satu karakter dengan
seluruh bagian tubuh yang bisa bergerak lentur. Proses
rigging karakter menggunakan software Duik di Adobe
After Effects CS6.

2.4.3 Animasi Mata dan Mulut
Proses penganimasian mata dan mulut adalah sama

yaitu dengan teknik frame by frame yang diatur
menggunakan efek slider control. Fungsi animasi
tersebut adalah untuk proses lipsync terhadap lagu pada
video klip, khususnya untuk animasi mulut.

2.4.4 Penganimasian
Proses penganimasian dilakukan menggunakan

software adobe after effects cs6. Teknik penganimasian
dengan rigging menggunakan software duik yang
kemudian mengatur keyframe pada panel timeline.
Penganimasian mengacu 12 prinsip dasar animasi agar
hasil animasi tidak kaku.

2.4.5 Implementasi Morphing
Teknik morphing adalah teknik yang memberikan

efek perubahan bentuk yang halus dari satu objek ke
objek berbeda. Teknik morphing digunakan untuk
mempertegas alur cerita yang ingin disampaikan.
Gambar 6 dan 7  adalah proses pengerjaan dan
implementasi morphing.

Gambar 6. Proses Pengerjaan Morphing

Gambar 7. Implementasi Morphing

2.4.6 Implementasi Motion Graphic
Teknik motion graphic yang digunakan adalah motion

graphic typography, yaitu teknik menganimasikan
text/tulisan yang kemudian  diselaraskan dengan timing
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sebuah lagu. Proses menganimasikan motion graphic
typography yaitu memanfaatkan menu scale, position,
opacity dan tambahan teknik masking pada masing-
masing text/tulisan. Gambar 8 dan 9 adalah contoh
implementasi teknik motion graphic typography.

Gambar 8. Motion Graphic 1

Gambar 9. Motion Graphic 2

2.5 Pasca Produksi

2.5.1 Penggabungan Project Video
Tahap selanjutnya adalah tahap penggabungan

keseluruhan scene video yang telah dibuat sebelumnya,
dimana semua file video telah disiapkan di dalam
manajemen file. Pada tahapan ini editor akan memulai
pengerjaan dengan software adobe after effects cs6
untuk penggabungan serta menginputkan sound kedalam
semua bagian video. Gambar 10 adalah proses
penggabungan video.

Gambar 10. Penggabungan Project Video

2.5.2 Rendering
Setelah semua tahap dilakukan kemudian dilakukan

proses render keseluruhan scene video menjadi satu.
Dilakukan export melalui render queue kemudian akan
melakukan setingan format dimana disini format yang
akan digunakan yaitu H.264 dengan audio 48,000 KHz,
karena memiliki sistem kompresi dan kualitas video
yang dihasilkan berdefinisi tinggi.

2.5.3 Hasil Akhir Editing
Gambar 11 adalah tampilan setelah dilakukan tahap-

tahap editing sebelum di lakukan export video menjadi
sebuah video klip animasi 2D yang utuh sehingga dapat
di saksikan.

Gambar 11. Hasil Akhir Editing

2.6 Pengujian

2.6.1 Metode Pengujian Integration Testing
Hasil video klip animasi 2D yang terdiri dari proses

pra produksi, produksi, dan pasca produksi akan diamati
kembali secara berulang-ulang. Video klip animasi 2D
yang dibuat sudah sesuai konsep yang telah dibuat
sebelumnya berdasarkan keinginan dari objek penelitian.
Apabila dalam video klip animasi 2D ini terdapat
kesalaham atau ada hal-hal yang kurang sesuai dengan
proses pra produksi, maka akan dilakukan proses
perbaikan kesalahan dengan mengedit dan merender
ulang.

2.6.2 Pengujian Video
Pengujian video ini dilakukan dengan melakukan uji

kesesuaian format video untuk dilakukan pengunggahan
ke situs youtube.

3. Penutup
3.1 Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat diampil dari pembuatan video
klip ini adalah.

1. Untuk menghasilkan animasi karakter manusia
yang baik diperlukan pembuatan desian yang
tepat dan sesuai dengan anatomi tubuh manusia
agar nantinya menghasilkan gerak layaknya
manusia.

2. Ketepatan mengatur timing keyframe pada proses
lipsync sangat berpengaruh dengan hasil gerakan
mulut yang sesuai dengan pengucapan lirik lagu.
Semakin banyak stok desain ekspresi mulut maka
gerak mulut/lipsync akan semakin mirip dengan
gerakan mulut manusia asli.
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3. Untuk menghasilkan animasi karakter yang
menyerupai karakter aslinya maka pengaturan
keyframe pada proses animasi karakter harus
mengacu pada 12 prinsip animasi.

4. Penggunaan teknik morphing dan motion graphic
pada pembuatan video klip animasi 2D ini dapat
mendukung adegan tertentu untuk menghasilkan
animasi yang baik.
a) Teknik morphing menghasilkan animasi

perubahan karakter manusia menjadi
karakter berkostum hewan dengan lebih
halus dan tidak kaku.

b) Teknik motion graphic menghasilkan
animasi gerak text sesuai dengan pengucapan
lirik pada lagu yang bisa berfungsi sebagai
bantuan penikmat video dalam memahami
pengucapan lirik bahasa inggris dari lagu.

5. Pengaturan format video harus disesuaikan
dengan kebutuhan dimana video akan
dipublikasikan agar mendapatkan kualitas yang
baik.

3.2 Saran
Saran yang didapatkan selama proses pembuatan

video klip animasi 2D.
1. Ide cerita harus dikemas secara matang agar

tujuan dari pembuatan video klip bisa sampai ke
masyarakat, yaitu memberikan informasi isi lagu
secara visual.

2. Bagi peneliti atau pengembang selanjutnya,
diharapkan dapat mengaplikasikan animasi 2D
dengan teknik selain morphing dan motion
graphic baik dalam pembuatan video klip, iklan
atau film.

3. Pengaturan angle kamera lebih diperhatikan agar
animasi tidak terlihat membosankan.

4. Proses penganimasian diharapkan mengacu pada
prinsip-prinsip animasi agar gerakan yang
dihasilkan tidak kaku dan enak untuk dinikmati.

5. Dalam pembuatan animasi 2D, jumlah frame
harus diperhatikan. Misalnya dalam pembuatan
video klip animasi ini membutuhkan 24 frame
per second untuk mendapatkan hasil animasi
yang halus.
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