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BAB I PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Program studi teknik informatika universitas muria kudus berdiri sejak 

tahun 2009, berdasarkan Surat Keputusan Dirjen DIKTI No. 2945/D/T/2008 

tentang ijin pelaksanaan program studi. Di era perkembangan teknologi dan 

informatika saat .ini, peran. multimedia sebagai alat informasi semakin pesat. 

Teknologi ini lebih fleksibel dalam memberikan informasi, dalam hal ini tentang 

“Animasi 3D Profil Program Studi Teknik Informatika Universitas Muria Kudus 

Berbasis Android”. Pembuatan.animasi ini dimaksudkan.untuk media.informasi 

dan pengenalan mengenai.program studi teknik infromatika univeistas muria 

kudus mengingat masih banyaknya mahasiswa baru program studi teknik 

informatika yang belum mengetahuin informasi tentang program studinya. 

Mendengar masih banyaknya mahasiswa baru yang belum mengetahui 

inforamsi tentang program studinya, diperlukan median informasi yang menarik 

untuk mahasiswa baru program studi teknik informatika. Salah satunya yaitu 

media informasi menggunakan animasi. 

Animasi merupakan serangkaian gambar gerak cepat yang countine atau 

terus-menerus yang memiliki hubungan satu dengan yang lain. Animasi yang 

awalnya hanya berupa ragkaian dari potongan-potongan gambar yang di gerakkan 

sehingga telihat hidup (Adinda & Adjie, 2011) 

Animasi diambil dari bahasa latin, “anima” yang artinya jiwa, hidup, 

nyawa, dan semangat. Animasi adalah gambar 2 dimensi yang seolah-olah 

bergerak, karena kemampuan otak untuk selalu menyimpan atau mengingat 

gambar sebelumnya (Vega, Wendy. 2004)  

Dengan adanya peluang untuk memberikan informasi program studi teknik 

informatika maka pembuatan “Animasi 3D Profil Program Studi Teknik 

Informatika Universitas Muria Kudus Berbasis Android” ini diharapkan bisa 

memberikan informasi yang diperlukan mahasiswa baru program studi teknik 

informatika. Animasi 3D profil program studi teknik informatika universitas 

muria kudus ini bisa digunakan sebagai media informasi untuk mahasiswa baru 

kedepanya. 
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1.2. Perumusan.Masalah. 

Berdasarkan.latar.belakang.tersebut, maka diambil perumusan masalah 

sebagai berikut: 

1. Bagaimana.mengenalkan.program studi teknik informatika? 

2. Bagaimana memberikan informasi program studi teknik informatika dalam 

benuk animasi? 

3. Bagaimana mengimplementasikan program studi teknik informatika menjadi 

animasi.informasi? 

 

1.3. Batasan.Masalah 

Berdasarkan.uraian.yang telah diuraikan, agar.pembahasan tidak meluas 

dan tidak menimbulkan terjadinya penyimpangan permasalahan yang ada, maka 

dalam laporan.ini penulis membatasi masalah supaya memberikan pemahaman 

yang terarah dan sesuai. dengan yang diharapkan,  yaitu: 

1. Pada. Animasi.ini hanya difokuskan pada. profil lulusan dan profil bangunan 

program studi teknik informtika. 

2. Animasi yang di rancang untuk media informasi dan pengenalan. 

3. Animasi yang di rancang hanya meliputi profil lulusan, bangunan program 

studi teknik informatika dan ruangan-ruangan yang termasuk pada program 

studi teknik informatika. 

4. Animasi yang dirancang untuk memberikan informasi mahasiswa baru 

program studi teknik informatika. 

 

1.4. Tujuan.Penelitian 

Tujuan.dari.pembuatan skripsi ini.adalah: 

1. Membuat.animasi.yang bermanfaat untuk media informasi. 

2. Untuk. mengenalkan. program studi teknik informatika melalui animasi. 

3. Untuk memoderenisasi penyampaian informasi program sutudi teknik 

informatika melalui animasi. 

 

1.5. Manfaat. 

Manfaat.yang didapatkan dari proposal skripsi ini meliputi sebagai berikut: 
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1.5.1. Bagi Akademis 

 Dalam.penyusunan.laporan ini, diharapakan pihak akademis mendapatkan 

banyak manfaat yang di ambil, antara lain: 

1. Melatih. kemampuan. mahasiswa.dalam menerapkan pengetahuan dan 

keterampilan yang diperoleh dibangku perkuliahan dengan kenyataan 

sesungguhnya, sehingga dapat digunakan sebagai bahan evaluasi akademik. 

2. Dapat.dijadikan sebagai pembanding penyusun skripsi. dimasa yang akan 

datang serta dapat menambah. referensi perpustakaan untuk. meningkatkan 

kualitas pendidikan. 

1.5.2. Bagi Penulis. 

1. Merupakan. suatu syarat. untuk memperoleh. gelar Sarjana Komputer. pada 

Fakultas. Teknik.Universitas Muria.Kudus. 

2. Sebagai.sarana.mengembangkan.ilmu.Multimedia. 

3. Pengembangan ilmu yang. dimiliki terkait pembuatan .animasi. 

1.5.3. Bagi Pengguna atau User. 

 Bagi.pengguna.atau.user peneliti ini.dapat. dijadikan. sebagai sarana 

pembelajaran. antara lain: 

1. Menambah pengetahuan. tentang multimedia. 

2. Mengenalkan.program studi teknik informatika. 

3. Memberikan informasi tentang program studi teknik informatika. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


