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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 LATAR BELAKANG 

 
Seiring dengan perkembangan teknologi internet, makin berkembang pula teknologi 

website [1]. Hampir seluruh kebutuhkan kita di kontrol oleh teknologi, apalagi dimasa pandemi 

seperti, semuanya diajurkan serba online. Ketika kita berbicara tentang teknologi pastilah 

banyak sekali yang akan dibahas, karena sebegitu hebatnya teknologi pada saat ini, manusia 

menciptakan berbagai aspek untuk mempermudah melakukan teknologi yang ada. Barang 

teknologi yang sering kita jumpai adalah laptop, komputer, televise, handphone dan radio. 

Berdasarkan hal ini, maka kebergunaan website dapat didefinisikan sebagai berikut : 

kebergunaan website adalah kemudahan dalam penggunaan situs web [1]. Hampir seluruh 

negara yang memiliki perusahaan atau brand memiliki website. Digital Content adalah cara 

untuk mengeksplor, mempublish, menginformasikan perusahaan tersebut dan ide usability 

berpusat pada konsep membuat antarmuka website lebih ramah pengguna tanpa melihat 

kompetensi dari pengguna tersebut [1]. Digital content menjadi hal yang sangat penting pada 

saat ini, digital content menciptakan pekerjaan yang cepat dan juga lebih berkreativitas. 

Seseorang yang masuk ke dalam dunia pekerjaan tersebut haruslah memiliki kreativitas yang 

tinggi. 

1.2 Rumusan Masalah 

1. Apa definisi Motion Graphic Designer ? 

2. Bagaimana sejarah dari Motion Graphic Designer ? 

1.3 Tujuan 

1. Untuk belajar tentang Motion Graphic 

2. Untuk mengetahui sejarah dan perkembangan dari Motion Graphic Designer



 
 

TINJUAN PUSTAKA 
 

I. Digital 

 
Digital adalah suatu bentuk pemrograman yang berada di dalam komputer, laptop maupun 

handphone. Yang dapat mengkombinasikan bentuk data menjadi format yang lebih baik, yang 

berupa teks atau tulisan, gambar, video, audio. Media digital juga beragam dapat diakses 

melalui internet, mulai dari email, website, blog, podcast, hingga media sosial lainnya. 

Di dalam digital ada berbagai aplikasi yang dapat digunakan untuk mengkombinasi teks, 

gambar, audio dan video menjadi lebih baik. Yang pertama ada adobe, keluarga besar adobe 

memiliki aplikasi yang dapat digunakan untuk mengkombinasikannya, di dalam adobe ada 

premiere, photoshoop, after effect, lightroom dan lain-lainnya. Selain adobe, ada juga corel 

draw yang menyediakan ruang untuk mengkonbinasikan hal yang sama seperti adobe. 

II. Content 

 
Content adalah suatu informasi tentang produk barang atau jasa yang berada di dalam media 

sosial ataupun website. Penyampain sebuah informasi bisa dalam bentuk gambar, video, tulisan 

ataupun audio. Konten adalah sesuatu yang memberikan nilai tambah pada kualitas informasi. 

Kualitas informasi dibagi menjadi 2 (dua) jenis, yaitu informasi yang bersifat menarik dan 

kreatif, serta membuat nyaman para pengunjung [2]. 



 
 

BAB II 

PEMBAHASAN 
 

1.1 Definisi Motion Graphic Designer 

 
Motion Graphic Designer adalah gabungan dari seni graphic design, penggabungan 

tersebut dengan cara atau metode animasi. Secara umumnya adalah gabungan dari media audio 

visual yang menggabungkan seni film dan desain grafik dengan memasukkan beberapa elem- 

elemen yang berbeda seperti ilustrasi, tipografi, video dan musik. Motion graphic designer 

termasuk ke dalam dunia broadcast yang memiliki peran yang sangat kuat di televise, dalam 

bentuk pembuatan iklan komersial, program berita, promosi dan juga untuk opening suatu 

program televisi. 

Motion graphic atau grafis gerak adalah istilah yang digunakan untuk semua jenis 

grafik, termasuk elemen 3D, cell animation, animasi stop motion, video digital dan yang 

lainnya. Ketika kita mengunjungi website, lalu menjupai iklan yang bergerak-gerak genit 

mengajak kita untuk menyentuhnya, itu juga salah satu dari motion graphic designer. 

1.2 Sejarah 

 
Awal mula sejarah dari motion graphic designer adalah pada saat ditemukan lukisan di 

goa yang berbentuk kaki dan memperlihatkan sedang berlarian. Sesuatu yang dilihat dari 

serangkaian gambar disebut Prekusor. Sekitar 180 Masehi, Ting Huan yang berasal dari China 

menciptakan dasar awal perangkat citra gambar berak yang disebut dengan The Zoetrope. 

Zoetrope ini masih dugunakan untuk membuat atau menggambarkan konsep awal animasi. 

Setelah ditemukan The Zoetrope, ilmuwan yang berasal dari Prancis yaitu Charles- 

Emile Reynaud menciptakan produk yang memiliki kualitas lebih baik daripada Zoetrope, 

yaitu The Praxinoscope. Praxinoscope membutuhkan layar untuk menunjung 

produktivitasnya, yang disebut Optique Theatre. Pada tahun 1920-an, abad kedua puluh. 

Motion Graphic mulai di tampilkan melalui film, di dalam film tersebut terdapat sentuhan 

animator dan desain grafik. 

Konten menjadi hal yang utama sebelum melakukan produksi. Di dalam konten, bisa 

menyusun terlebih dahulu konten seperti apa yang akan diinginkan. Pra produksi yang 



dilakukan adalah menentukan tema, ide cerita dan pesan apa yang akan disampaikan. Dalam 

hal ini dituangkan dalam bentuk tertulis dengan istilah storyline. Penulis naskah atau penulis 

ide cerita harus piawai dalam hal ini supaya pemirsa dapat mudah memahami seluruh cerita. 

Konten menjadi kekuatan ketika membuat motion graphic designer. Di tahap selanjutnya, yaitu 

tahap produksi, kemampuan mengelola penggerakan animasi, memilih sound efek yang sesuai. 

Setelah tahap produksi, selanjutnya adalah tahap paksa produksi, tahap ini merupakan tahap 

terakhir dari perjalanan pembuatan karya motion graphic designer. 

Hubungan antara Digital Content dengan Motion Graphic Designer adalah salah satu 

upaya sebuah perusahaan atau brand yang menggunakan animasi atau sebuah ilustrasi untuk 

mempromosikan suatu barang, untuk memproduksi sebuah film, dan tayangan televisi. Digital 

disini bisa berupa software adobe yang membuat hasil produksi menjadi baik dan di post 

berbagai macam platform. 



 

BAB III 

PENUTUP 

3.1 KESIMPULAN 

 
Motion Graphic Designer memiliki peran penting di dalam industry perfilman atau 

tayangan televisi. Para penulis harus lebih pawai membuat ide cerita supaya para penonton atau 

pemirsa memahami alur cerita tersebut dan ini disebut dengan konten, konten yang mudah 

dipahami oleh para penonton atau pemirsa. Dengan adanya teknologi yang semakin canggih, 

para designer dapat mendesain karyanya menggunakan aplikasi atau software yang telah ada 

(adobe atau corel). Perkembangan digital yang semakin luar biasanya dapat memudahkan 

seseorang mendesain karyanya menjadi lebih bagus. 

 

Hasil Cek Plagiasi 
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