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1.1 Latar Belakang 

BAB I 

PENDAHULUAN 

Teknologi merupakan kumpulan dari berbagai keperluan serba sarana bentuk 

aneka macam peralatan atau sistem yang digunakan untuk memberikan kenyamanan 

serta kemudahan bagi manusia. Seiring berjalannya waktu teknologi sangat 

mempengaruhi cara berkomunikasi seseorang. Teknologi informasi dijelaskan oleh 

Bunafit (2008) pada saat ini telah berkembang pesat tidak terkecuali di Indonesia, 

hampir semua perusahaan besar dan menengah menerapkan teknologi informasi 

untuk membantu operasi bisnis mereka. Berdasarkan definisi diatas maka dapat 

dikatakan bahwa teknologi informasi telah mendukung sebagian kehidupan khalayak 

banyak, baik dalam bidang ekonomi, pendidikan, hiburan, informasi, dan bidang 

lainnya. 

Dengan perkembangan teknologi untuk dunia media informasi saat ini 

berkembang dengan sangat pesat sehingga bermacam-macam informasi dapat 

diperoleh dengan mudah dan cepat. Perkembangan teknologi telah banyak memberi 

perubahan dan kemajuan pada perkembangan zaman. 

Dengan adanya multimedia dapat berinteraksi dengan komputer melalui media 

gambar, teks, audio, video dan animasi sehingga informasi yang disajikan akan lebih 

jelas dan menarik. Khususnya dalam bidang publikasi, multimedia menjadi salah  

satu media pendukung dalam menyampaikan informasi yang efektif, serta lebih 

menarik dalam penyajiannya (Haryadi, 2010). 

Media informasi semakin berkembang seiring dengan berkembangnya 

kemampuan menyebarkan informasi secara kreatif dan inovatif kepada 

publik.Multimedia sebagai jembatan untuk menyampaikan informasi atau pesan. 

Pembaca juga dapat menghasilkan sebuah informasi dengan memanfaatkan 

multimedia untuk menyampaikan sebuah pesan. Munir (2013:328) menjelaskan 

Animasi adalah suatu pergerakan yang dibuat pada suatu gambar maupun teks, 

dengan menggunakan animasi pergerakan gambar atau teks telihat lebih hidup, 3 

Dimensi adalah pengembangan dari animasi 2 Dimensi. Dengan animasi 3 Dimensi 
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karakter yang diperlihatkan semakin hidup dan nyata, mendekati wujud manusia 

aslinya. 

Bandar Udara Lagaligo Bua adalah Unit Penyelenggara Bandar Udara (UPBU) 

kelas III Direktorat Jendral perhubungan udara yang pembangunannya dimulai pada 

tahun 2002. Secara Administratif Bandar Udara Bua berada dalam wilayah 

Kabupaten Luwu. Sesuai dengan keputusan Mentri Perhubungan No. KM 44 Tahun 

2002 tentang Tatanan kebandarudaraan Nasional adalah Bandar Udara dengan 

klasifikasi C. Dengan letak yang cukup yang cukup strategis menjadikan Bandar 

Udara Lagaligo Bua sebagai pintu gerbang wisata dan ekonomi untuk kawasan utara 

dan timur Sulawesi Selatan. 

Akan tetapi Bandar Udara Lagaligo Buamasih belum diketahui oleh 

masyarakat luar daerah maupun dari dalam daerah. Berupa masing-masing 

bangunannya dan informasi terkait profil dari Bandar Udara Lagaligo Bua.Untuk 

mengatasi masalah tersebut diatas maka akan dibuat media informasi tentang profil 

Bandar Udara Lagaligo Bua dalam bentuk video animasi 3 Dimensiagar Masyarakat 

lebih mudah mengetahuitentang profil Bandar Udara Lagaligo Bua. 

Video animasi 3 Dimensi akan lebih menarik minat masyarakat untuk melihat 

informasi karena akan menampilkan bentuk yang hampir nyata dengan bentuk 

aslinya kemudian akan dipadukan dengan animasi dan suara, serta memberikan 

teknologi baru pada Bandar Udara Lagaligo Bua. Berdasarkan uraian di atas maka 

dalam penyusunan skripsi, peneliti mengambil judul “Pembuatan Video Profil 

Bandar Udara Lagaligo BuaBerbasis 3 Dimensi”. Diharapkan dengan adanya video 

profil ini dapat memudahkan Masyarakat lebih mengetahuitentang Bandar Udara 

LagaligoBua. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka perumusan masalah yang 

diangkat dalam penelitian ini adalah “Bagaimana Pembuatan Video Profil Bandar 

Udara Lagaligo Bua Berbasis 3 Dimensi?” 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah untuk membuat video Profil Bandar Udara 

Lagaligo Bua Berbasis 3 Dimensi. 

 
1.4 Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat masing-masing kepada: 

1. Secara Teoritis 

Manfaat yang diharapkan oleh penulis dari penelitian ini jika di lihat dari segi teoritis 

diharapkan dapat memberikan ilmu mengenai penggunaan media informasi sebagai 

salah satu media yang digunakan dalam rangka memanfaatkan teknologi yang ada 

diBandar Udara Lagaligo Bua. 

2. Secara Kebijakan 

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini jika dilihat dari segi kebijakan adalah 

mengawal proses pembuatan berkenaan dengan dukungan terhadap penggunaan 

media informasi profil Bandar Udara Lagaligo Bua. 

3. Penulis 

Diadakannya penelitian ini, penulis memperoleh pengalaman berpikir dan 

memecahkan masalah serta memperluas wawasan penulis tentang penggunaan 

Multimedia untuk memudahkan masyarakat luar dalam proses mengetahui profil 

Bandar Udara Lagaligo Bua. 

4. Bagi Masyarakat 

Masyarakat luar maupun masyarakat dalam dapat memanfaatkan media 

informasi ini sebagai sarana mendapatkan informasi yang lebih efektif dan efisien. 



 

 

 

 

2.1 Kajian Teori 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

1. Konsep Dasar Media Informasi 

 
a.Pengertian Media 

Media berasal dari Bahasa latin medius yang secara harfiah berarti tengah, 

pengantar pesan dari pengirim kepada penerima pesan (arsyad, 2011:3). Pembuatan 

media dengan memanfaatkan teknologi komputer menjadikan media lebih menarik 

dan interaktif untuk meningkatkan motivasi belajar siswa. Halini merujuk pada 

pendapat tentang media pengajaran menurut Sudjana dan Rivai dalam Ariyono 

(2012) bahwa media berfungsi membuat pengajaran lebih menarik siswa sehingga 

media diharapkan dapat menumbuhkan motivasi belajar, memperjelas makna bahan 

pengajaran, metode pengajaran lebih bervariasi dan siswa dapat melakukan kegiatan 

belajar lebih banyak. Menurut Gagne dalam Pradana (2015: 10) juga berpendapat 

bahwa Media adalah berbagai jenis komponen dalam lingkungan siswa yang dapat 

memberikan rangsangan untuk belajar. 

Criticos (dalam Darmayanto, 2011:4) media merupakan salah satu komponen 

komunikasi, yaitu sebagai pembawa pesan dari komunikator menuju komunikan. 

Sedangkan (dalam Arsyad, 2011:25) menyatakan bahwa media apabila dipahami 

secara garis besar adalah manusia, materi dan kejadian yang membangun kondisi 

yang membuat siswa mampu memperoleh pengetahuan, keterampilan atau sikap. 

Dalam pengertian ini guru, buku teks, dan lingkungan sekolah merupakan media. 

Beberapa definisi diatas maka dapat disimpulkan bahwa media adalah segala 

komponen yang menjadi perantara yang digunakan untuk menyampaikan informasi 

dari pengirim pesan kepada penerima pesan. 
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b. Definisi Informasi 

Informasi merupakan data yang telah diolah menjadi suatu bentuk lain yang 

lebih berguna yaitu pengetahuan atau keterangan yang ditujukan bagi penerima 

dalam pengambilan keputusan, baik masa sekarang atau yang akan datang. 

Jugiyanto (dalam Lucyana:2016) menjelaskan bahwa informasi adalah suatu 

data yang telah diproses sehingga dapat mengurangi ketidakjelasan tentang keadaan 

atau suatu kejadian. Sedangkan kata data itu sendiri adalah fakta atau kenyataan yang 

sebenarnya. Informasi juga dapat didefinisikan sebagai hasil dari pengolahan data 

dalam suatu bentuk yang lebih berguna dan lebih berarti bagi penerimanya yang 

menggambarkan suatu kejadian-kejadian (event) yang nyata (fact) yang digunakan 

untuk pengambilan keputusan. 

Sedangkan Kadir (2014:41) Informasi merupakan salah satu sumber daya 

penting dalam managemen modern. Banyak keputusan strategis yang bergantung 

kepada informasi. Sedangkan kadir (dalam Dini 2011:126) informasi adalah data 

yang diolah menjadi bentuk yang berguna bagi manusia. Informasi juga dapat 

diartikan menjadi data yang telah diproses sedemikian rupa sehingga meningkatkan 

pengetahuan seseorang yang menggunakannya. 

Sedangkan menurut Hutahean (2014) definisi dari informasi adalah data yang 

diolah menjadi bentuk yang lebih berguna dan lebih berarti bagi penerimanya. 

Berdasarkan definisi diatas maka dapat dikatakan bahwa sebuah informasi adalah 

data yang mempunyai makna, artinya ketika sesuatu hal (data) tidak mempunyai 

makna maka belum dapat dikatakan sebagai sebuah informasi. 

 

2. Multimedia 

Multimedia adalah pemanfaatan computer untuk membuat dan menggabungkan 

teks, grafik, audio, video, dengan menggunakan toolyang memungkinkan pemakai 

berinteraksi, berkreasi, dan berkomunikasi. (Hofstetter,2001). 

Multimedia adalah kombinasi dari paling sedikit dua media input atau output. 

Media ini dapat berupa audio (suara, musik), animasi, video, teks, grafik dan gambar 

(Turban dkk, 2002). 
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Multimedia adalah alat yang dapat menciptakan presentasi yang dinamis dan 

interaktif yang mengkombinasikan teks, grafik, animasi, audio dan video (Robin dan 

Linda, 2001). 

Multimedia sebagai perpaduan antara teks, grafik, sound, animasi, dan video 

untuk menyampaikan pesan kepada publik (Wahono, 2007). Multimedia sering 

digunakan dalam dunia hiburan. Selain dari dunia hiburan, Multimedia juga diadopsi 

oleh dunia game. 

Beberapa definisi Multimedia dapat ditarik kesimpulan bahwa Multimedia 

merupakan penggabungan antara teks, audio, video, animasi, dan seni grafik untuk 

mengahasilkan media yang digunakan pengguna untuk berinteraksi, berkarya dan 

berkomunikasi. 

 

3. Video 

Video merupakan gambar hidup atau gambar bergerak yang saling beraturan. 

Terdapat dua macam video yaitu video analog dan video digital. Video analog dibuat 

dari beberapa sinyal elektrik (gelombang analog) yang direkam oleh camera dan 

dipancarluaskan melalui gelombang udara. Sedangkan video digital dibentuk dari 

sederetan sinyal digital yang berbentuk, yang menggambarkan titik  sebagai 

rangkaian nilai minimum atau maksimum, nilai minimum berarti 0 dan nilai 

maksimum berarti 1 (Purnama, 2005). Dengan adanya multimedia dapat berinteraksi 

dengan komputer melalui media gambar, teks, audio, video dan animasi sehingga 

informasi yang disajikan akan lebih jelas dan menarik. Khususnya dalam bidang 

publikasi, multimedia menjadi salahn satu media pendukung dalam menyampaikan 

informasi yang efektif, serta lebih menarik dalam penyajiannya (Haryadi, 2010). 

 
4. Bandar Udara Lagaligo Bua 

Bandar Udara Bua adalah Unit Penyelenggara Bandar Udara (UPBU) kelas III 

Direktorat Jendral perhubungan udara yang pembangunannya dimulai pada tahun 

2002, Penerbangan perdana di Bandar Udara Bua dilaksanakan tahun 2006, dengan 

angkutan udara perintis jenis pesawat Cassa 212. 
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Tanggal 28 Oktober 2016 pesawat Wings Air dengan jenis ATR-72 mulai 

melakukan penerbangan perdana ke Bandar Udara Bua rute Makassar-Bua- 

Makassar. 

Tanggal 18 Desember 2017 pesawat Garuda Indonesia dengan Type ATR-72 

mulai melakukan penerbangan perdana ke Bandar Udara Bua rute Makassar- Bua-

Makassar. 

Secara Administratif Bandar Udara Lagaligo Bua berada dalam wilayah 

Kabupaten Luwu. Sesuai dengan keputusan Mentri Perhubungan No. KM 44 Tahun 

2002 tentang Tatanan kebandarudaraan Nasional adalah Bandar Udara dengan 

klasifikasi C. Dengan letak yang cukup yang cukup strategis menjadikan Bandar 

Udara Bua sebagai pintu gerbang wisata dan ekonomi untuk kawasan utara dan timur 

Sulawesi Selatan. 

 
5. 3 Dimensi 

Animasi 3 Dimensi merupakan animasi yang dibuat berdasarkan sumbu x, y, 

dan z. Objek dapat dilihat dari berbagai sudut pandang. Animasi 3 Dimensi pada 

umumnya dikerjakan melalui komputer dan sudah berupa file digital. Walaupun 

begitu, sketsa manual sangat diperlukan dalam animasi 3 Dimensi untuk dijadikan 

sebagai acuan. 

Kelebihan dari animasi 3 Dimensi adalah lebih realistis, banyaknya elemen yang 

dapat digunakan kembali (reusable), serta proses animasi yang lebih cepat. 

Sementara itu, kekurangan animasi 3 Dimensi terdapat pada mahalnya modal yang 

diperlukan, seperti dibutuhkan komputer dengan spesifikasi tinggi dan  aplikasi 

grafis 3Dimensi yang mahal. Selain itu terbatasnya kreatifitas yang dapat diterapkan 

juga termasuk kekurangan dari animasi 3 Dimensi [12]. animasi 3 Dimensi [10]. 

Proses lighting juga diperlukan agar objek tampak menyatu dengan background 

sesuai posisi cahaya [11]. Untuk mendapatkan proporsi cahaya yang sesuai, 

diperlukan waktu dan beberapa kali untuk percobaan [7]. Setelah didapatkan hasil 

yang sesuai, seorang lighting artist harus konsisten dalam menentukan lighting 

settings yang sudah dibuat, agar hasilnya stabil. 
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Animasi tidak semata-mata hanyalah menggerakkan, tetapi juga memberikan 

suatu karakter pada objek-objek yang akan dianimasikan. Esensi inilah yang 

kemudian dikembangkan oleh beberapa animator-animator sehingga objek 

animasinya tidak bersifat perubahan gerak, tetapi lebih daripada itu, mood, emosi, 

watak tak jarang dimasukkan sebagai suatu pengembangan karakteristik. Animasi 

ialah menghidupkan benda yang diam diproyeksikan menjadi bergerak yang 

dimaksud di proyeksikan ialah dengan menggunakan toolproyeksi atau software 

aplikasi (Agustina, 2015:28). 

 

6. SketchUp 

SketchUp mulai dirilis pertama kali tahun 2000 oleh @lastsofware sebagai 

program kreasi bangun 3 dimensi (3D). Pembuatnya, Brad Schell and Joe Esch 

menginginkan pengguna program ini memiliki kemampuan menggambar yang sama 

dengan layar komputer mereka dengan kesenangan dan kebebasan berkreasi dengan 

menggunakan pena dan kertas. Kemudian pada tahun 2006 diakuisisi oleh google, 

dan berganti menjadi Google SketchUp. 

Chandra, dkk (2014:2) “SketchUp adalah sebuah program 3 grafis 3 Dimensi 

(3D) paling banyak penggunannya saat ini. Tercatan lebih dari 30 juta pengguna 

SketchUp saat dan terus bertambah”. Chandra, dkk (2014:2) “SketchUp dibuat pada 

tahun 1999 oleh sebuah perusahaan bernama @Last Software, kemudian pada tahun 

2006 dibeli oleh raksasa mesin pencari Google dengan tujuan untuk di-integrasikan 

dengan proyek ambisius meraka Google Earth. Di bawah Google menggratiskan 

penggunaan software keren ini”.Fungsi dari tool tersebut: 
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Tabel 1 Fungsi-Fungsi Tools Panel Sketchup 
NO GAMBAR TOOLS PENJELASAN 

 

1 

 

 

Select Berfungsi untuk menyeleksi objek- 

objek yang ada di area. 

2 

 

 
Line Berfungsi untukmembuat obyek garis 

lurus. 

3 

 

 

Rectangle Berfungsi untukmembuat obyek 

berbentuk persegiempat. 

 

4 

 

 

Circle Sama halnya dengan line, namun 

bedanya tools hanya untuk membuat 

obyekberbentuk lingkaran. 

 

5 

 

 

Arc Sama halnya dengan line, namun tools 

ini digunakan   untukmembuat obyek 
garis lengkung. 

 
6 

 

 

Make 

component 

Berfungsi membuat obyek-obyek yang 

terseleksi menjadisatubagian/ 

komponen. 

 

7 

 

 

Eraser Bedanya dengan eraser yang ada pada 

software 2Dimensi, eraser ini hanya 

untuk menghapus line. 

8 

 

 

Tape 
measure 

Berfungsi untuk membuat 
sebuahgarisputus-putus. 

 

9 

 

 

Paint 

bucket 

Berfungsi  untuk menambahkan 

material /  warna  / texture 
padasisiobyek. 

10 

 

 

Push / pull Berfungsi untuk meng-extrude sisi 

obyek yang terseleksi. 

11 

 

 

Move Berfungsi untuk pindah obyek. 

12 

 

 

Rotate Rotasi 

 
13 

 

 

Offset Membuat kloningan dari grid sisi obyek 

yang 

Terseleksi. 

 
14 

 

 

Orbit Rotate untuk merotasi obyek yang 

terseleksi, sedangkan orbitdigunakan 

untuk merotasi view terhadap obyek. 

 
15 

 

 

Pan Hampir sama dengan fungsi dari move, 

namun bedanya tools ini digunakan 

untukmemindahkan posisi view 

terhadap obyek. 

16 

 

 

Zoom Berfungsi untuk menzoom out / 

zoominview terhadap obyek. 

 
17 

 

 

Zoom 

extens 

Hampir sama dengan zoom, bedanya 

tools ini membuat kita menzoom out 

view kita terhadap seluruh obyek yang 
adadi area. 

Sumber : Adi (2012:37) 
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Berikut cara menjalankan sketchUp : 

a. Pertama-tama tentunya anda perlu mengunduh lalu menginstal sketchUp. 

Silahkan pilih versi yang ingin anda gunakan. Setelah instalasi selesai 

selanjutnya kita akan menjalankan sketchUp untuk pertama kali. 

b. Setelah anda selesai melakukan instalasi, silahkan cek shortcut icon di desktop, 

lalu klik dua kali. 

c. Klik learn jika anda ingin tahu lebih banyak tentang sketchUp. 

d. Saya asumsikan semua menggunakan versi gratis jadi selanjutnya anda klik 

Choose Template. 
 

Gambar 1. Tampilan awal aplikasi SketchUp 

 
 

Pada Choose Template terdapat banyak pilihan yaitu : 

a) Simple Template (feet and inci) yaitu menampilkan pengaturan dasar style dan 

warna dengan menggunakan satuan feet dan Inci. 

b) Simple Template (Meters) yaitu menampilkan pengaturan dasar style dan warna 

dengan menggunakan satuan meter. 



11 
 

 

 

 

c) Architectural Design (feet and Inci) yaitu dikonfigurasikan untuk arsitektur, 

satuan yang digunakan feet dan Inch. 

d) Architectural Design(Milimeters) yaitu dikonfigurasikan untuk arsitektur, satuan 

yang digunakan millimeter. 

Silahkan Pilih salah satu template tersebut. Selanjutnya klik Start Using 

SketchUp. Program akan berjalan dengan menggunakan template yang anda pilih. 

Berikut tampilan dari lembar kerja baru SketchUp. 

 

Gambar 2. Tampilan lembar kerja dari SketchUp 

Pada tampilan lembar kerja dari sketchUp terdiri dari: 

 
a. Terdapat Taskbar 

b. Icon gambar dan editing 

Set iconini digunakan untuk membuat bentuk geometrid dan memanipulasi 

objek. 

c. Sumbu X 

d. Sumbu Y 

e. Manusia sebagai skala 

f. Status perintah 

Status 

Perintah 

Manusia 

sebagi 

skala 

Kotak 

ukuran 

Sumbu Y 

Stacking 

Windows 

Sumbu X 

Ikon gambar dan 

editing 

Taskbar 
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Area ini memiliki dua tujuan, ketika anda meletakkan kursor diatas ikon, 

deskripsi ikon tersebut muncul. Ketika anda menggunakan sebuah ikon, 

perintah terkait akan muncul untuk memandu anda. 

g. Stacking Windows. 

7. Macromedia Flash 8 

Macromedia Flash 8 adalah program untuk membuat animasi dan aplikasi web 

profesional. Bukan hanya itu, Macromedia Flash juga banyak digunakan untuk 

membuat game, animasi kartun, dan aplikasi multimedia interaktif seperti demo 

produk dan tutorial interaktif. Software keluaran Macromedia ini  merupakan 

program untuk mendesain grafis animasi yang sangat populer dan banyak digunakan 

desainer grafis. Kelebihan flash terletak pada kemampuannya menghasilkan animasi 

gerak dan suara. 

Awal perkembangan flash banyak digunakan untuk animasi pada website,  

namun saat ini mulai banyak digunakan untuk media pembelajaran karena kelebihan- 

kelebihan yang dimiliki. Macromedia Flash merupakan gabungan konsep 

pembelajaran dengan teknologi audiovisual yang mampu menghasilkan fitur-fitur 

baru yang dapat dimanfaatkan dalam pendidikan. Pembelajaran berbasis multimedia 

tentu dapat menyajikan materi pelajaran yang lebih menarik, tidak monoton, dan 

memudahkan penyampaian. Peserta didik dapat mempelajari materi pelajaran 

tertentu secara mandiri dengan komputer yang dilengkapi program multimedia. 

MacromediaFlash memiliki sejumlah kelebihan. Beberapa kelebihan Macromedia 

Flash antara lain : 

a. Animasi dan gambar konsisten dan fleksibel untuk ukuran jendela dan resolusi 

layar berapapun pada monitor pengguna. 

b. Kualitas gambar terjaga. 

c. Waktu kemunculan (loading time) program relative cepat. 

d. Program yang dihasilkan interaktif. 

e. Mudah dalam membuat animasi. 

f. Dapat diintegrasikan dengan beberapa program lain. 
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g. Dapat dimanfaatkan untuk membuat film pendek atau kartun, presentasi, dan 

lain-lain 

 

 

 

 

 

Adapun tampilan lembar kerja dari 

Macromedia Flash 8 yaitu : 

 

 
MENUBAR 

 

 

Gambar 3. Tampilan lembar kerja dari Macromedia Flash 8 

 
Keterangan : 

Menubar : berisi perintah-perintah umum yang sering digunakan untuk 

mengoperasian. 

Toolbox : berisi perangkat utama untuk menggambar yang terdiri dari empat 

bagian yaitu Tools, View, Colors, Options. 

Stage  : merupakan tempat kerja. Hasil dari stage merupakan tampilan hasil 

saat program flash dijalankan. 

TIME LINE 
TOOL BOX 

LEMBAR KERJA 
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Timeline : berisi tampilan stage yang tersimpan dalam frame-frame. Timeline 

berguna untuk mengatur waktu tampilan per frame. Secara default,  frameakan 

dijalan dalam kecepatan 12 frame per detik (12 fps).Timeline menyediakan layer 

yang merupakan lapisan-lapisan transparan dari frame. Layer berguna untuk 

mempermudah pembuatan animasi. 

 
8. WonderShare Filmora 

WonderShare Filmora adalah sebuah software atau aplikasi video editor yang 

dirancang untuk membuat video dengan sederhana dan mudah. 

Wondershare Filmora adalah Software yang dipakai untuk membuat film 

rumahan, memudahkan kita dalam membuat video sendiri dengan memberikan 

berbagai built-in template, dipenuhi fitur mode yang dilengkapi dengan semua 

timeline, bisa anda sesuaikan dengan berbagai fitur untuk mengatur adegan dan 

mengedit video (Wondershare, 2019). Software Wondershare Filmora banyak 

digunakan oleh kalangan youtuber maupun untuk dijadikan video komersil, namun 

pada penelitian ini peneliti akan menyajikan sebuah video. 

 
2.2 Hasil Penelitian yang Relevan 

Ghozali Ismail (2011), dalam penelitianyang berjudul “Analisis Dan 

PembuatanAnimasi 3Dimensi Penggabungan Foto Dan VideoDengan Animasi 

3Dimensi Menggunakan 3 Dimensi MaxPada Agung Photo”. Media informasi 

yangmemperkenalkan tentang Agung Photo. Hasildari penelitian adalah dalam 

perancangan iklananimasi ini diperlukan tahapan-tahapan yangmenjadi tolak ukur 

terciptanya iklan animasi.Terdapat tiga tahap pengembangan dalampembuatan iklan 

animasi ini yaitu terdiri daritahap pra produksi (model, ide cerita, naskahdan 

merancang storyboard), tahap produksi(melakukan aktifitas pengambilan 

gambaruntuk iklan), Pasca Produksi (Coloringcompose,editing, visual effect, 

rendering). 

Hidayati Dias (2012), dalam penelitianyang berjudul “Pembuatan Video Profil 

Istana Mangkunegaran Surakarta Berbasis Multimedia”. Media Informasi yang 
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memperkenalkan Istana Mangkunegaran Surakarta. Dari hasil penelitian yang 

dilakukan adalah dalam memproduksi sebuah video, diperlukan sebuah perancangan 

yang meliputi pembuatan storyboard, script dan rincian biaya yang digunakan agar 

proses produksi film tersebut dapat berjalan dengan benar dan lancar. Pada penelitian 

ini penulis menggunakan metode pengambilan gambar dengan menggunakan kamera 

digital/handycam yaitu dengan melakukan aktifitas merekam/mengambil gambar 

dilokasi Istana Mangkunegaran, setelah proses pengambilangambar selesai 

dilanjutkan dengan prosesediting video yaitu menggabungkan semua filevideo dan 

audio, Pada penggabungan video penulis menggunakan softwareadobe premier pro 

untuk teknik efek slow motion dan zoom inipada objek yang ada di dalam Istana 

Mangkunegaran.Nurudin Syaiful (2012), dalam penelitian yang berjudul “Pembuatan 

Video Profile Tiga Dimensi (3D) Octrash Gemolong Kabupaten Sragen”. Media 

informasi yang mempromosikan Octrash Gemolong Kabupaten 

Sragen. 

Morang(2016) dalam penelitian yang berjudul “Aplikasi Visualiasi 3 Dimensi 

Augmented Reality dengan sistem Image Target pada sekolah menengah Pertama 

Negeri 1 Bua”. Dengan perkembangan teknologi yang semakin pesat dalam berbagai 

aspek terutama dalam bidang pendidikan guna untuk mempermudah penyelesaian 

masalah dan pekerjaan manusia. Di era globalisasi. Penelitian ini bertujuan untuk 

membuat aplikasi visualisasi 3DimensiAugmented Reality. 

Berdasarkan beberapa penelitian diatas dapat disimpulkan bahwa penelitian yang 

akan dilakukan sama-sama menggunakan teknologi 3 Dimensi dengan perbandingan 

perbedaan dari segi materi. Penelitian yang akan dilakukan adalah pembuatan video 

sistem pembayaran tunggal pada Universitas Cokroaminoto Palopo dengan bantuan 

aplikasi pembuatan objek yang akan digunakan adalah SketchUp 3 Dimensi 2019. 
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Pembuatan Video Profil Bandar Udara Lagaligo Buan Berbasis 3 Dimensi 

 

 

 

2.3 Kerangka Pikir 

Untuk lebih memperjelas kerangka pikir dari media informasi yang 

akandirancang, maka digambarkan dalam bentuk diagram berikut: 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

Gambar 4. Kerangka Pikir 

Oleh karena itu solusi yang dapat penulis berikan yaitu dengan membuat sebuah 

media informasi mengenai profil Bandar Udara Lagaligo Bua berbasis Video 

Animasi 3 Dimensi. 

Tujuan dari Pembuatan video yaitu untuk membantu masyarakat agar lebih 

mengetahui tentang Bandar Udara Lagaligo Bua. 

Bandar Udara Lagaligo Bua adalah Unit Penyelenggara Bandar Udara (UPBU) 

kelas III Direktorat Jendral perhubungan udara yang pembangunannya dimulai 

pada tahun 2002. 

Masalah yang terjadi dalam menyampaikan Informasi tentang profil Bandar Udara 

Lagaligo Bua 


