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BAB 1 

PENDAHULUAN 

A. LATAR BELAKANG 

1. Identifikasi Masalah 

Pada masa sekarang perkembangan  teknologi  sekarang ini sangat 

cepat  sehingga  menuntut  kita  untuk memperoleh  informasi  secara  cepat  dan 

mudah. Masyarakat seringkali tidak mau bersusah payah mencari informasi dengan 

mendatangi sumber informasi tersebut secara langsung maka teknologi informasi 

berbasis multimedia yang didalamnya dikemas seperti video animasi, vedio 

profil,video promosi dan sebagainya.   

 Dunia animasi 3D di Indonesia sedang berkembang,namun software-

software animasi komersial yang ada dipasaran biasanya sangat mahal dan tidak 

terjangkau sebagian masyarakat. Hal ini adalah salah satu faktor tersendatnya 

perkembangan animasi di Indonesia, padahal masih banyak bakat-bakat yang 

belum terpoles namun berpotensi maju dalam bidang animasi.  

Tidak dapat dipungkiri bahwa faktor penghargaan di masyarakat terhadap 

karya animasi di Indonesia juga menjadi salah satu faktor utama lainnya. Lagi pula 

terlalu banyak animator di Indonesia yang terjun ke dunia animasi dengan tujuan 

komersil, jarang yang melakukannya demi kesenangan/kecintaannya terhadap 

dunia animasi. 

Kota kudus adalah kota yang dikenal dengan sebutan kota kretek memiliki 

banyak sekali macam-macam kuliner yang khas seperti jenang, lentok, soto,  getuk 

dan susu . Tapi banyak masyarakat yang  lebih mengenal minuman khas kota kudus 

itu adalah susu.  Susu adalah sebuah  minuman  khas dari Kudus yang diperas dari 

sapi langsung. Salah satu Perusahaan Susu  yang terkenal di Kudus adalah 

perusahaan Susu Muria  yang kini dikenal sebagai produsen minuman  Kudus.  

 Oleh karena itu, agar seluruh komponen masyarakat mengetahui 

perkembangan, kemajuan serta keseluruhan tentang minuman Susu Muria Kudus 

dan dapat mengenal lebih dekat, maka dibuatlah suatu dokumentasi yang dikemas 

dalam sebuah animasi 3D. Pada  animasi digital hampir seluruh proses produksi 
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dikerjakan menggunakan komputer,  seperti  membuat  model, 

memberikan material  tubuh, menganimasikan objek, dan lain lain. Saat ini semua 

orang bisa mewujudkan dengan mudah tanpa harus mempunyai talenta 

menggambar, melalui software-software animasi yang tersedia, bahkan tampak 

seperti nyata atau tiga dimensi dengan komputer animasi. 

            Dengan adanya media  promosi dan informasi menggunakan animasi 3D 

maka  proses penyampaian suatu   informasi akan lebih mudah untuk di pahami dan 

dimengerti dibandingkan menggunakan lisan ataupun tulisan. Dengan adanya 

media informasi ini masyarakat akan lebih tau tentang minuman Susu Kudus.  

Sesuai dengan uraian diatas, penulis merasa perlu untuk membahas lebih 

mendalam mengenai pembuatan skripsi ini dengan mengambil judul” Video 

Animsi 3D Proses Pembuatan Susu Perah Berbasis Animasi 3D”. 

2. Analisis Masalah 

Untuk menyikapi tantangan era masa kini diperlukan suatu media yang sedang 

popular untuk mempromosikan atau mengenalkan kepada seluruh masyarakat 

tentang makanan khas dari kudus, yaitu Susu Muria Kudus yang dikemas  lebih 

modern dan menarik  dengan media animasi 3D. Berikut ini merupakan analisa 

permasalahan yang terjadi. 

1. Dalam mempromosikan Susu Muria Kudus, untuk saat ini  bulum ada 

menggunakan media Animasi yang berbentuk 3D sehingga agar lebih menarik 

masyarakat, untuk itu dikemas dalam bentuk Animasi 3D. 

2. Dengan media Animasi 3D, media animasi 3D dianggap cukup efektif untuk 

menarik minat costumer, karena animasi 3D cukup di gemari semua kalangan. 

3. Pentingnya media promosi dengan animasi 3D, antara lain untuk untuk menarik 

perhatian dan menunjang promosi pada minuman Susu Muria Kudus.  

 

 

1.2 B. BATASAN MASALAH 

Dalam pembuatan animasi yang berjudul “Video Animsi 3D Proses Pembuatan 

Susu Perah Berbasis Animasi 3D” masalah penelitian ini di batasi pada tiap 
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prosesnya, yaitu: 

1. Animasi ini hanya membahas tentang promosi minuman Susu Muria Kudus 

yang berbentuk 3D. 

2. Pada pembuatan Media Promosi minum Susu Muria Kudus Berbasis Animasi 

3D ini durasi hanya dibatasi 10 menit. 

3. Studi kasus pada Susu Muria Kudus. 

 

1.3 C. RUMUSAN MASALAH 

1. Bagaimana proses merancang Video Animsi 3D Proses Pembuatan Susu Perah 

Berbasis Animasi 3D ? 

2. Bagaimana proses pembuatan Video Animsi 3D Proses Pembuatan Susu Perah 

Berbasis Animasi 3D Berbasis Animasi 3D ? 

1.4  D. TUJUAN PENELITIAN 

Untuk sebagai media promosi tentang minuman Susu Muria Kudus dan 

memberikan informasi bagi masyarakat. 

          

1.5 E. MANFAAT PENELITIAN 

Adapun manfaat yang diharapkan dalam penelitian sini antara lain  : 

1. Dapat dijadikan media promosi dan informasi tentang perusahaan dan 

pengetahuan bagi masyarakat tentang Susu Muria Kudus. 

2. Dapat menambah media informasi tentang minuman Susu Muria Kudus 

dalam bentuk animasi 3D. 

3. Merupakan sarana latihan praktis bagi mahasiswa dalam menerapkan ilmu 

yang telah diperoleh selama kuliah. 

4. Merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Komputer 

pada Fakultas Teknik Universitas Muria Kudus.  

 

 


