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Abstract  
History is important to understand, because history can be a guide and a reference to 

continue developing in the future. This study aims to design an info-graphic video with 2D 
animation as a medium for the introduction of historical development of the Faculty of 
Information Technology (FTI), which aims to improve students' understanding about the 
history of FTI, SWCU and embed the value of love,unity, family and of the institutions the 
FTI. This video info-graphic uses animated 2D motion graphic techniques. The results of this 
designcontains a video info-graphic about the history of the development of FTI since its 
establishment until today. This video can help students to know and understand historical 
development of FTI so, these values can be embedded to all students of FTI. 
Keywords:video, animation, infographics, Faculty of Information Technology. 

 
Abstrak  

Sejarah merupakan hal yang penting untuk dipahami, karena sejarah masa lampau dapat 
menjadi pedoman dan menjadi acuan untuk terus berkembang dimasa yang akan datang. 
Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk merancang sebuah video infografis dengan animasi 
2D sebagai media pengenalan sejarah perkembangan Fakultas Teknologi Informasi(FTI) 
dengan tujuan untuk meningkatkan pemahaman mahasiswa tentang sejarah FTI UKSW dan 
lebih menanamkan nilai kecintaan, persatuan, dan kekeluargaan terhadap lembaga yaitu FTI. 
Video inforgrafis ini menggunakan animasi 2D dengan teknik motion graphic. Hasil dari 
perancangan ini berupa video infografis berisi tentang sejarah perkembangan FTImulai sejak 
berdirinya hingga saat ini. Diharapkan video ini dapat membantu mahasiswa untuk 
mengetahui dan memahami sejarah perkembangan FTI sehingga nilai-nilai yang ada dapat 
tertanam pada setiap mahasiswa FTI.  

 
Kata Kunci: video, animasi, infografis, Fakultas Teknologi Informasi. 
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1. Pendahuluan  

Pemahaman sejarah perlu dipahami setiap orang, karena sejarah pada masa 
lampau dapat menjadi pedoman untuk menjalani kehidupan masa sekarang dan akan 
datang. Sejarah adalah sejumlah perubahan-perubahan, kejadian-kejadian, dan 
peristiwa dalam kenyataan disekitar kita, cerita tentang perubahan, kejadian dan 
peristiwa yang merupakan realitas, ilmu yang bertugas menyelidiki perubahan, 
kejadian, peristiwa yang merupakan realitas[1].Sejarah mempunyai fungsi 
pendidikan, diantaranya moral, penalaran, politik, kebijakan, perubahan, masa depan, 
keindahan, dan ilmu bantu. Selain untuk pendidikan, sejarah berfungsi juga sebagai 
latar belakang, rujukan, dan acuan [2].  

Fakultas Teknologi Informasi (FTI) yang berada di Universitas Kristen Satya 
Wacana (UKSW), merupakan fakultas yang memiliki jumlah mahasiswa 
2855orangdan berasal dari berbagai daerah di Indonesia (sumber: Data FTI 2014). 
Fakultas yang berdiri sejak tahun 2002 ini diawali dengan 1  Program Studi yaitu S1 
Teknik Informatika, dan hingga sekarang FTI telah memiliki 10 program studi. 

Menjadi FTI yang besar seperti sekarang ini tentunya memiliki sejarah yang 
penting dan berpengaruh besar dibaliknya. Pengetahuan sejarah perkembangan FTI 
perlu dikenalkan kepada setiap mahasiswa agar mahasiswa mengetahui 
perkembangan fakultas dan diharapkan nilai-nilai yang ada dalam sejarah ini bisa 
tertanam dalam setiap mahasiswa FTI.Melalui sejarah FTI, diharapkan para 
mahasiswa lebih bertanggung jawab dan meningkatkan rasa memiliki terhadap FTI, 
serta menjunjung tinggi dan membela nama baik fakultas dimanapun para mahasiswa 
maupun alumni berada sesuai dengan nilai-nilai yang ada dalam fakultas. Mengacu 
pada logo Kritis, Kreatif dan Inovatif (K2I) diharapkan juga melalui pengenalan 
sejarah ini, mahasiswa sadar bahwa dengan menjadi bagian dari keluarga FTI, para 
mahasiswa harus siap memasuki era teknologi dengan profesionalismenya dan juga 
dituntut untuk menjadi pribadi yang bercirikan K2I. 

Pengenalan sejarah FTI biasanya telah dijelaskan saat pertama kali masuk kuliah, 
yaitu melalui materi yang disampaikan saat FTI Days, yang wajib diikuti oleh semua 
mahasiswa FTI. Dari hasil survey yang dilakukan dengan wawancara terhadap 30 
mahasiswa terkait  pemahaman tentang sejarah berdirinya FTI,  90% para mahasiswa 
mengaku kurang paham mengenai sejarah FTI dikarenakan penyajian materi yang 
diberikan kurang menarik sehingga informasi yang diberikan tidak dapat dicerna 
dengan baik. 

Salah satu cara untuk mengenalkan sejarah perkembangan FTI kepada 
mahasiswa yaitu dengan pengenalan berbasis multimedia yaitu video infografis. 
Infografis adalah suatu representasi visual informasi, data atau ilmu pengetahuan 
secara grafis, infografis menjadi alat untuk penyampaian informasi yang berpotensi 
digunakan untuk berbagai keperluan penyampaian pesan [3].Infografis memiliki 
kelebihan yaitu mampu menyederhanakan informasi yang padat dengan simbol atau 
gambar yang mudah dicerna dan diingat. Infografis lebih mengutamakan gambar 
atau symbol dimana gambar adalah pesan yang tidak terbaca secara verbalistik, 
namun dapat mengurai cerita, menjelaskan dan memberikan motivasi, mudah diingat 
dan mudah untuk menanamkan pemahaman dan pengertian. Lebih dari itu gambar 
sebagai simbol yang jelas dan realistis dapat membuat gambaran yang abstrak 
menjadi jelas dan dapat menolong seseorang untuk menganalisa, merencanakan, dan 
memutuskan untuk kemudian melakukan konotasi (asosiasi) dari kejadian yang 
sebenarnya [4].Oleh Karena itu diharapkan video infografis ini dapat mudah menarik 
perhatian mahasiswa dan mudah dipaham, sehingga informasi yang ada bisa 
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tersampaikan dan nilai-nilai yang terkandung dalam sejarah perkembangan FTI dapat 
tertanam dalam setiap pribadi mahasiswa FTI. 

 
2. Kajian Pustaka 

Pada penelitian sebelumnya yang berjudul “Peran Infografis dalam Media Massa 
Cetak” mengatakan bahwa selain infografis memiliki tampilan yang artistik 
infografis juga dapat membebaskan imajinasi masyarakat sehingga masyarakat bisa 
merasakan seolah-olah berada ditempat kejadian berita tersebut. Infografis penting 
dalam membantu masyarakat mengerti, mereproduksi dan merekonstruksi berita 
yang dikonsumsinya [5]. 

Penelitian lain berjudul “Perancangan Aplikasi Infografis dalam Kampanye 
Sosial untuk Mendukung Aktivitas Corporate Social Responsibility de Tanjung”. 
"Recycle is Me" merupakan nama kampanye tentang daur ulang yang dirancang 
untuk mendukung aktivitas CSR De Tanjung dengan menggunakan infografis 
sebagai kontennya. Hasil perancangan ini dapat menjadi wacana baru dalam strategi 
visual kampanye sosial menggunakan infografis teraplikasi pada rangkaian media 
[6].  

Perancangan Infografis Peta Wisata Kuliner Kota Bogor merupakan penelitian 
yang merancang infografis untuk memberikan informasi lokasi dan jenis makanan 
yang dibutuhkan oleh para wisatawan ketika melakukan sebuah perjalanan wisata 
kuliner. Informasi tersebut kemudian dituangkan dalam bentuk sebuah peta wisata 
kuliner yang sederhana dan informatif [7]. 

Perbedaan dari penelitian ini dengan ketiga penelitian diatas adalah pada 
penelitian ini video infografis disajikan dalam bentuk animasi 2D sedangkan pada 
penelitian pertama dan ketiga membahas tentang infografis dalam media cetak. Pada 
penelitian ini infografis digunakan untuk media informasi dalam mengenalkan 
sejarah suatu lembaga sedangkan pada penelitian kedua infografis dirancang sebagai 
media kampanye. 

Multimedia berasal dari 2 kata, yaitu “multi” dan “media”. Multi berarti banyak 
dan media berarti alat untuk menyampaikan atau membuat sesuatu, perantara, alat 
pengantar, suatu komunikasi seperti surat kabar, majalah, atau televisi [8]. 
Multimedia adalah penggunaan komputer untuk menyajikan dan menggabungkan 
teks, suara, gambar, animasi dan video dengan alat bantu (tool) dan koneksi (link) 
sehingga pengguna dapat bernavigasi, berinteraksi, berkarya dan berkomunikasi 
[9].Multimedia adalah kombinasi dari paling sedikit dua media input atau output dari 
data, salah satunya berupa animasi. 

Animasi adalah suatu proses dalam menciptakan efek gerakan atau perubahan 
dalam jangka waktu tertentu, dapat juga berupa perubahan warna dari suatu objek 
dalan jangka waktu tertentu dan bisa juga dikatakan berupa perubahan bentuk dari 
suatu objek ke objek lainnya dalam jangka waktu tertentu [10].Sedangkan animasi 
2D dapat diartikan sebagai gambar yang memuat objek yang seolah-olah hidup, 
disebabkan oleh kumpulan gambar itu berubah beraturan dan bergantian ditampilkan. 
Objek dalam gambar bisa berupa tulisan, bentuk benda, warna dan spesial efek 
[8].Salah satu contoh jenis dari animasi adalah motion graphic.Motion graphic 
adalah tipe animasi yang menampilkan tulisan dan grafik, misalnya penggunaan 
running text, dalam iklan atau logo coorperate di station ID atau company profile 
[11]. 

Istilah “infografis” kerap dipakai dalam majalah atau surat kabar, tabel maupun 
diagram yang sering juga dipakai dalam penelitian-penelitian ilmiah. Infografislebih 
menitik beratkan pada tampilan data atau fakta yang dipadu padankan dengan visual 
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yang estetik, sehingga memenuhi unsur warna, bentuk, komposisi, irama dan 
kesatuan. Istilah “infografis” sendiri mengacu pada bentuk penginformasian melalui 
gambar [12].Salah satu hal yang paling menonjol dalam infografis adalah 
karakteristik kontennya yang memiliki sifat edukatif dan informatif dalam setiap 
temanya, sehingga membantu memberikan pengetahuan kepada target audience 
[13].Potensi infografis pada penggunaan pemasaran diantaranya adalah sebagai 
berikut: 

• Easy to digest: Infografis berusaha merangkum banyak informasi 
sehingga menjadi mudah untuk dibaca, sehingga pembaca cukup 
membaca intisari dengan mudah melalui sajian visual[14]. 

• Shareability: Shareability mengacu pada sejauh mana informasi yang 
dapat dibagikan. Informasi memiliki shareability tinggi jika mudah 
untuk berbagi antara individu yang berbeda tanpa kehilangan kebenaran 
informasi [15]. 

• The "cool" factor: “cool” yang berarti “indah” atau “bagus”, dalam hal 
ini infografis hadir dengantampilan estetika yang menarik tidak hanya 
berupa teks yang panjang, sehingga infografis memiliki nilai lebih dan 
bermanfaat bagi audien daripada sekedar teks dengan penjelasan 
panjang lebar [16]. 
 

3. Metode Penelitian 
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Penelitian 

kualitatif adalah suatu pendekatan yang juga disebut pendekatan investigasi karena 
biasanya peneliti mengumpulkan data dengan cara bertatap muka langsung dan 
berinteraksi dengan orang-orang di tempat penelitian [17]. Sedangkan tahapan 
penelitian menggunakan linear strategy atau strategi garis lurus yaitu menetapkan 
urutan logis pada tahapan perancangan yang sederhana dan relatif sudah dipahami 
komponennya [18].  

Secara garis besar tahapan penelitian dalam perancangan video infografis dengan 
menggunakan animasi 2D sebagai media pengenalan sejarah perkembangan FTI-
UKSW dapat dilihat pada Gambar 1 sebagai berikut. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 1.Tahapan Metode Penelitian 
 

Langkah pertama dalam penelitian ini adalah pengumpulan data. Proses penyeleksian 
konten yang ada dalam perancangan video ini diperoleh melalui pengumpulan data-
data informasi berdasarkan wawancara terhadap narasumber dan difokuskan pada 
beberapa hal seperti awal dibentuknya satgas hingga prosesberdirinya program- 
program studi, perjalanan kepemimpinan, dan prestasi-prestasi yang pernah diraih 

PENGUMPULAN DATA 

ANALISIS DATA 

PASCA PRODUKSI 
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oleh FTI hingga tahun 2014. Data yang diperoleh berdasarkan hasil wawancara 
terhadap Bapak Andeka Rocky Tanaamah, S.E., M.Cs. selaku dekan kedua FTI, hal 
ini untuk menggali informasi seputar sejarah berdirinya FTI dan perkembangannya. 
Pengumpulan data terkait bergabungnya Program Diploma (Program Profesional, 
D3) ke dalam FTI wawancara dilakukan terhadap Bapak  Drs. Prihanto Ngesti 
Basuki, M.Kom. dan Bapak Ir. Christ Rudianto, MT. selaku dosen Program 
Diploma. Dilakukan pula wawancara kepada Bapak Frederik Samuel Papilaya, 
S.Kom., M.Cs. yang membahas tentang tanggung jawab fakultas dalam membimbing 
mahasiswa dan menanamkan kecintaan terhadap alamamater. Untuk pengumpulan 
data tentang logo K2I yang merupakan ciri khas dari FTI maka dilakukan pula 
wawancara terhadap ibu Amelia Rukmasari selaku desainer logo K2I.Observasi juga 
dilakukan terhadap video yang menggunakan teknik motion graphic, salah satunya 
pada video infografis yang berjudul “care to click“[19]. Untuk mengetahui tampilan 
dan teknik animasi yang digunakan. Setelah data terkumpul langkah selanjutnya 
menganalisis data-data tersebut dan diambil pointpenting untuk keperluan 
perancangan infografis. Setelah data-data tersebut dianalisis maka dilanjutkan pada 
tahap ketiga yaitu tahap pra produksi dimana pada tahap ini data yang telah dianalisis 
disatukan untuk perancangan konsep video infografis, dilanjutkan dengan pembuatan 
storyline, treatment dan storyboard. Setelah proses tersebut selesai dilakukan, maka 
dilanjutkan pada tahap keempat yaitu tahap produksi yang meliputi modeling, 
animating dan rendering. Setelah proses renderingselesai maka dilanjutkan pada 
tahap pasca produksi dimana pada tahap ini terdiri dari proses editing video dan 
rendering. Hasil akhir dari dari semua tahap ini berupa video yang sudah jadi dan 
siap untuk diujikan.  

Konsep video infografis ini adalah sosialisasi sejarah FTI UKSW. Dalam 
tujuan pembuatan video inforgrafis ini mahasiswa merupakan target audience yang 
harus diperhatikan dikarenakan penanaman nilai-nilai dalam memahami sejarah 
Fakultas Teknologi Informasi UKSW diinformasikan dan dikemas dalam bentuk 
video infografis animasi 2D. Bentuk-bentuk dari tampilan video ini diadaptasi dari 
logo K2I yang terdiri dari bentuk kotak dan bulat. Makna kotak dalam logo FTI yaitu 
diadaptasi dari tombol enter yang bersifat positif. Sehingga dari simbol ini 
diharapkan FTI selalu siap untuk memasuki era perkembangan modern dari tahun 
ketahun yang didasari pada simbol bulat. 

Warna yang dipakai adalah elemen warna yang terdapat dalam logo K2I , 
yaitu warna biru dan orange. Warna biru lebih mendominasi video ini untuk 
menonjolkan ciri khas warna FTI. Warna pendukung lain adalah warna abu-abu dan 
putih, warna tersebut merupakan warna netral sehingga dapat leluasa diaplikasikan 
dalam desain video infografis ini.Warna biru berarti profesional, futuristik, simbol 
kepercayaan, kejernihan, sehingga melambangkan FTI yang bisa dipercaya bagi para 
mahasiswanya untuk dibawa menuju kemajuan teknologi dalam  profesionalisme. 
Sedangkan warna orange bermakna hangat dan kuat, call to action menarik 
perhatian, sehingga berarti insan FTI yang kuat pribadi ramah, ceria, inisiator dan 
menonjol. Warna yang digunakan dapat dilihat pada gambar 2. 
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Gambar 2. Warna yang digunakan 

Font yang digunakan merupakan font berjenis sans serif  yaitu “myriad pro”. 
Jenis huruf sans serif adalah jenis huruf yang tidak memiliki garis-garis kecil dan 
bersifat solid. Jenis huruf seperti ini lebih tegas, bersifat fungsional dan lebih modern 
[20]. Penggunaan jenis font ini agar menampilkan kesan tegas dan modern pada 
video infografis ini. Font myriad pro dapat dilihat pada gambar 3. 

 
Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll Mm Nn Oo Pp Qq 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 
 

Gambar 3. Font myriad pro 
 

 Adapun storyline dari video ini sebagai berikut,Fakultas Teknologi 
merupakan fakultas yang terdiri dari mahasiswa yang berasal dari berbagai pulau di 
Indonesia. Kristis, kreatif dan inovatif merupakan semboyan FTI yang merupakan 
pencitraan dari FTI. FTI berdiri pada tahun 2002 yang diawali dengan dibukanya 
program studi pertama yaitu S1 Teknik Informatika dengan dekan pertama yaitu 
Bapak Prof. Ir. Daniel Herman Freddy Manongga, M.Sc., Ph.D.. Seiring 
perkembangannya FTI kini telah memiliki 10 program studi, 4 program studi 
diantaranya merupakan program profesional D3 yang berintegrasi dengan FTI. 
Selama 12 tahun sejak berdirinya FTI, telah terjadi 2 kali pergantian dekan 
yaitupergantian dekan pertamaProf. Ir. Daniel Herman Freddy Manongga, M.Sc., 
Ph.D. digantikan oleh Bapak Andeka Rocky Tanaamah, S.E., M.Cs. dan pergantian 
dekan kedua Bapak Andeka Rocky Tanaamah, S.E., M.Cs. digantikan oleh Bapak 
Dr. Dharmaputra Taludangga Palekahelu, S.Pd., M.Pd.. Di dalam FTI konsep 
kekeluargaan selalu diterapkan dalam kegiatan di dalam kampus sehingga terjalin 
hubungan yang baik antara pengajar dan mahasiswa dan juga antara mahasiswa 
dengan mahasiswa yang lainnya. Telah banyak pula prestasi-prestasi yang diraih oleh 
FTI baik dibidang akademik dan non-akademik. Kegiatan pelatihan juga 
diselenggarakan untuk menunjang skill mahasiswa untuk tercapainya lulusan FTI 
yang kritis, kreatif dan inovatif. 
 

Tabel 1.Treatment video infografis sejarah perkembangan FTI 

No  Narasi  Visualisasi  Penjelasan Gambar 
1 Fakultas teknologi 

informasi adalah fakultas 
yang memiliki mahasiswa 
yang berasal dari berbagai 
suku dan budaya yang ada 
di Indonesia. Mahasiswa 
dari berbagai pulau ini 
dijadikan satu di dalam 
FTI untuk 
mengembangkan ilmu 
pengetahuan dibidang 
teknologi. 

- Teks judul 
- Peta Indonesia yang 

diarsir 
 

- Terdapat judul “Fakultas Teknologi 
Informasi” untuk meperkenalkan 
video apa yang akan ditampilkan 

- Peta Indonesia yang diarsir 
mengilustrasikan bahwa mahasiswa 
FTI berasal dari berbagai pulau 
yang ada di Indonesia 
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2 Pada awal berdirinya FTI 
memiliki dasar pemikiran 
bahwa “jika kita 
menguasai teknologi 
maka kita dapat 
menggenggam dunia” 

- Teks  
- Ikon dan bumi 

- Ikon orang memegang bumi, untuk 
mengilustrasikan narasi 
“menggenggam dunia” 

3 FTI berdiri karena adanya 
suatu pemikiran untuk 
mendirikan fakultas yang 
berkenaan dengan ilmu 
teknologi karena 
teknologi semakin pesat 
setiap waktunya. Maka 
dibentuklah satgas yang 
beranggotakan Bapak 
Prof Prof. Ir. Daniel 
Herman Freddy 
Manongga, M.Sc., Ph.D., 
Ibu Magdalena Ariance 
Ineke Pakereng, S.Kom., 
M.Kom., Bapak Felix 
David, S.Kom. , dan 
Bapak Kristoko Dwi 
Hartomo, S.Kom., 
M.Kom. . 

- Gedung FTI 
- Ikon orang 

menggambarkan 
satgas  

 
 

- Terdapat 5 ikon orang yang 
menyimbolkan 5 anggota satgas.  

- Ikon gedung FTI untuk 
menggambarkan berdirinya FTI 

- Animasi 3 balok yang bergerak naik 
turun menunjukan perkembangan 
teknologi. 

4 Pada tahun 2002 fakultas 
ini resmi berdiri. Dekan 
pertama adalah bapak 
Prof. Ir. Daniel Herman 
Freddy Manongga, M.Sc., 
Ph.D.. Dengan satu 
program studi pertama, 
Teknik Informatika.  

- Teks 
- Gedung FTI, ikon 

komputer, ikon orang 

- Ikon gedung menyimbolkan FTI 
resmi berdiri 

- Ikon komputer simbol dari program 
studi S1 Teknik Informatika 

- Ikon orang memakai toga 
menyimbolkan dekan 

5 Pada tahun 2003 proses 
penerimaan mahasiswa 
baru dan perkuliahan 
dimulai.  Mahasiswa 
pertama berjumlah 300 
orang dari 1500 orang 
pendaftar di UKSW. 

- Tagline 
- dan presentase 

- Presentase menunjukan jumlah dari 
mahasiswa FTI yang ada di UKSW 

6 FTI melihat bahwa ilmu 
pengetahuan dibidang 
teknologi memiliki 
potensi yang sangat besar. 
Maka muncullah ide 
untuk mendirikan 
program studi baru yaitu 
program studi S1 Sistem 
Informasi yang resmi 
berdiri pada tahun 2004.  

- Teks informasi 
pendukung 

- Ikon Sistem 
Informasi 

- Bentuk bulat  

- Ikon “i” melambangkan program 
studi Sistem Informasti. Yaitu “i” 
berarti informasi. 

- Dan balok yang bergerak naik turun 
menunjukan potensi teknologi yang 
memiliki potesi yang sangat besar 

7 FTI memiliki dasar 
pemikiran bahwa “kita 
harus terus bertumbuh” 

- Tagline  
- Pohon 
 

- Pohon untuk menyimbolkan dasar 
pemikiran “kita harus terus 
bertumbuh” 

8 Atas dasar itulah FTI 
terus menunjukan 
perkembangannya dengan 
mendirikan program studi 
yang berkaitan dengan 
multimedia. Maka 
program studi ini berdiri 

- Teks informasi 
- Ikon yang 

berhubungan dengan 
DKV 

 

- Ikon tersebut mewakili 3 jurusan 
program studi Desain Komunikasi 
Visual (DKV), yaitu multimedia, 
game, dan desain grafis. 
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dengan nama Desain 
Komunikasi Visual dan 
resmi dibuka pada tahun 
2008. 

9 Pada lustrum pertama FTI 
muncul dasar pemikiran 
bahwa FTI merupakan 
insan yang kritis kreatif 
dan inovatif. Kritis dalam 
menyikapi setiap 
perubahan. Kreatif 
menciptakan suatu karya. 
Dan berinovasi 
mengembangkan ilmu 
teknologi. 
 

- Logo k2i 
- Ikon orang  
- Gambar lampu 
- Gambar heksagon 

warni 
- Gambar komputer 

- Logo K2I muncul diatas pondasi 
warna biru yang berarti dasar 
pemikiran munculnya semboyan 
K2I 

- Gambar lampu mewakili kritis 
- Gambar heksagon warna warni 

mewakili kreatif 
- Gambar komputer mewakili 

berinovasi mengembangkan ilmu 
teknologi 

10 FTI kembali menunjukan 
eksistensinya dengan 
dibukanya program pasca 
sarjana yaitu Magister 
Sistem Informasi yang 
resmi berdiri pada tahun 
2009. 
 

- ikon orang-orang, 
salah satu berbeda 
warna 

- Tagline   
- Topi toga 

- Ikon-ikon orang berwarna putih dan 
yang salah satunya berwarna biru 
menunjukan bahwa FTI 
menunjukan eksistensinya 
diilustrasikan dengan gerakan 
animasi pada ikon orang. 

- Program pasca sarjana 
diilustrasikan dengan orang yang 
memakai toga 

11 FTI melihat bahwa 
tuntutan kebutuhan 
pendidikan komputer di 
Indonesia sangat besar. 
Maka pada tahun 2010 
dibuka program studi 
Pendidikan Teknik 
Informatika dan 
Komputer 

- Ikon orang  
- teks informasi 

pendukung 

- Ikon orang disini mengilustrasikan 
orang yang sedang mengajar. 

12 Delapan tahun masa 
kepemimpinan bapak 
Prof. Ir. Daniel Herman 
Freddy Manongga, M.Sc., 
Ph.D. sebagai dekan telah 
berhasil menjadikan FTI 
sebagai fakultas yang  
mandiri dan terpercaya 
dimata nasional. Pada 
tahun 2010 masa jabatan 
bapak Danny sebagai 
dekan telah selesai dan 
digantikan oleh bapak 
Andeka Rocky 
Tanaamah, S.E., M.Cs. 

- Gabungan bentuk 
bulat yang 
membentuk lingkaran 
besar 

- Teks informasi 
tambahan 

- Gabungan dari lingkaran lingkaran 
menunjukan perkembangan FTI 
selama 8 tahun kepemimpinan 
Bapak Prof. Ir. Daniel Herman 
Freddy Manongga, M.Sc., Ph.D. 

 
 

13 Pada tahun 2010 terjadi 
pengintegrasian Program 
Diploma 3 ke dalam 
fakultas-fakultas yang 
selaras.hal ini bertujuan 
agar pengintegrasian 
keilmuan lebih terarah.  4 
program profesional 
program diploma D3 
diintegrasikan ke dalam 
FTI. 4 Program Studi 

- Teks  
- Ikon program studi 

 
 

- 4 ikon program studi mewakili 4 
program studi yang bergabung ke 
dalam FTI 
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tersebut adalah Program 
Diploma, D3 Teknik 
informatika (TI), 
Komputerisasi 
Akuntansi(KA) ,  Public 
Relation (PR) dan Usaha 
Perjalanan Wisata 
(UPW). 

14 Dengan bergabungnya 4 
program professional ke 
dalam FTI, FTI kembali 
lagi berinovasi dengan ide 
untuk menjadikan 
program studi D3 menjadi 
S1. Usaha itu 
membuahkan hasil, Pada 
tahun 2012 program Studi 
PR resmi menjadi 
Program Studi S1. Dan 
disusul dengan resminya 
Program Studi D3 UPW 
menjadi Program Studi 
Sarjana Terapan Destinasi 
Pariwisata.  

- Ikon program studi 
- 3 lingkaran  

- Ikon program studi mewakili 2 
program studi yang dikembangkan 
menjadi program studi S1 dan D4 

- 3 lingkaran menggambarkan FTI 
yang mengembangkan program 
studi D3 menjadi D4 dan S1 

15 3 tahun masa 
kepemimpinan Bapak 
Andeka Rocky 
Tanaamah, S.E., M.Cs. 
sebagai dekan kedua FTI,  
kembali lagi menjadikan 
FTI semakin terpercaya. 
Masa jabatan sebagai 
dekan FTI pun berakhir 
pada tahun 2013 dan 
digantikan oleh Bapak Dr. 
Dharmaputra Taludangga 
Palekahelu, S.Pd., M.Pd. 
sebagai dekan ketiga FTI 

- Ikon orang memakai 
toga 

- teks informasi 

- Ikon orang memakai toga 
menyimbolkan dekan. Terdapat 2 
ikon dekan pada bagian ini yaitu 
untuk mewakili pergantian dekan 
kedua dan ketiga. 

16 Pada tahun 2013 FTI 
kembali lagi menunjukan 
perkembangannya dengan 
berdirinya program studi 
S1 Ilmu Perpustakaan.  

- Buku terbuka 
- Animasi lingkaran 
- Tagline  

- Buku dalam hal ini 
mengilustrasikan program studi 
Ilmu Perpustkaan 

- Animasi lingkaran merupakan 
ilustrasi dari perkembangan FTI. 

17 Hingga saat ini FTI telah 
memiliki 10 program 
studi yaitu: 2 Program 
Studi D3, 1 Program 
Studi Sarjana Terapan, 7 
Program Studi dan 1 
Program Studi Magister 
Sistem Informasi 

- Tagline  
- muncul ikon gedung-

gedung yang 
mewakili program 
studi 

- Ikon-ikon gedung ini masing-
masing menyimbolkan dari 
program studi yang ada.  

18  FTI merupakan satu 
keluarga dimana setiap 
anggota keluarga 
bersama-sama berkarya 
dibidang teknologi.  

- Ikon orang yang 
menggangkat tulisan 
“we are family” 

- Ikon orang yang mengangkat huruf  
ini mengilustrasikan kekompakan 
mahasiswa FTI, dimana dalam 
visualisasinya ikon-ikon ini kompak 
mengangkat tulisan “we are family” 
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Pembuatan storyboard mengacu pada treatment yang telah dibuat 

sebelumnya. Dibuat dengan bentuk gambar atau sketsa kasar untuk menjadi acuan 
pada proses pembuatan video nantinya. Gambar 4 merupakan storyboard video 
infografis sejarah perkembangan FTI. 

 
Gambar 4Storyboard 

Tahap selanjutnya adalah pembuatan bentuk dan ikon, pembuatan bentuk 
gambar inimengacu pada sketsa atau storyboard yang telah dibuat. Pada tahap ini 
dilakukan pembuatan bentuk berupa sketsa kasar dalam bentuk digital, kemudian 

19 Telah banyak prestasi-
prestasi yang telah diraih 
oleh FTI baik dibidang 
akademik, maupun non 
akademik. Hal ini 
menunjukan kualitas FTI 
dalam UKSW sebagai 
fakultas yang terus 
berkembang dari tahun 
ketahun. 

- Teks informasi 
- Ikon komputer 
- Ikon bola 

- Teks informasi berisi prestasi-
prestasi yang pernah diraih oleh FTI 

- Ikon komputer untuk 
memvisualisasikan prestasi 
dibidang akademik. Sedangkan 
ikon bola merupakan visualisasi 
prestasi dibidang non akademik. 

20 Kegiatan-kegiatan 
pelatihan juga 
diselenggarakan oleh 
universitas, fakultas 
maupun lembaga 
kemahasiswaan, pelatihan 
teknik presentation skill 
yang terimplementasi 
dalam setiap perkuliahan 
dan melibatkan 
mahasiswa dalam 
kepanitiaan. Kegiatan 
seperti ini untuk 
pencapaian lulusan FTI 
yang kritis, kreatif dan 
inovatif serta peka 
terhadap perubahan dalam 
melakukan transformasi 
teknologi informasi. 

- Teks 
- Orang mengajar 
- Orang-orang sedang 

berdiskusi 
- Logo K2I 

 

- Ikon orang yang sedang presentasi 
mengilustrasikan “pelatihan teknik 
presentation skill” 

- Ikon orang sedang berdiskusi 
mengilustrasikan “kepanitiaan” 

- Logo K2I untuk menegaskan isi 
dari narasi. 

21 Inilah sepenggal sejarah 
fakultas teknologi 
informasi mari berkarya 
dengan kritis kreatif dan 
inovatif. 

- Bangunan FTI 
- Tagline  
- Logo K2I 

- Bangunan FTI yang berdiri 
menggambarkan sejarah FTI dari 
awal hingga sekarang disimbolkan 
dengan animasi bangunan yang 
bergerak seperti berdiri. 

- Tagline “kritis, kreatif dan inovatif” 
yang merupakan kalimat ajakan 
untuk berkarya di dalam FTI 

- Logo K2I untuk mempertegas ciri 
khas dari FTI. 
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pewarnaan dan yang terakhir penataan letak gambar. Gambar 5 merupakan salah satu 
contoh proses pembuatan composition.  

 
Gambar 5Proses Pembuatan Composition 

 Setelah pembuatan composition maka dilanjutkan dengan proses animasi. 
Animasi yang digunakan adalah animasi motion graphic. Gambar yang ada 
digerakan sedemikian rupa dengan teknik scale, rotation, opacity, position dan 
maskingsehingga menghasilkan gambar bergerak .Gambar 6 merupakan salah satu 
contoh dari proses animasi.  

 

 
Gambar 6Proses animasi 

 Tahap terakhir dari proses ini adalah rendering video yang telah 
dianimasikan. Proses rendering pada tahap ini menghasilkan video pendek atau 
disebut juga footage. Gambar 7 merupakan tampilan proses rendering.  

 
Gambar 7Rendering 

Tahap selanjutnya adalah recording narasi, penyediaan backsound dan 
penyediaan sound effect untuk melengkapi video infografis. Dalam proses recording 
narasi, naskah yang digunakan sesuai dengan treatment yang telah dibuat. Backsound 
yang dipakai menggunakan suara-suara yang ceria agar video ini lebih menarik. 

Langkah berikutnya adalah prosesediting video. EditingVideo adalah suatu 
proses memilih atau menyunting gambar dari hasil shooting dengan cara memotong 
gambar ke gambar (cut to cut) atau dengan menggabungkan gambar-gambar dengan 
menyisipkan sebuah transisi[21]. Pada proses ini tidak hanya video saja yang 
diperhatikan namun audio pendukung juga merupakan hal yang penting. Gambar 8 
merupakan tampilan dari proses editing video. 

 
Gambar 8Proses editingvideo 

Setelah proses editing video selesai maka dilakukan proses rendering. 
Rendering berfungsi untuk menggabungkan semua komponen pembentuk movie, 
baik itu video, audio, teks, filter, efek, dan sebagainya menjadi satu kesatuan yang 
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tidak bisa diubah-ubah lagi [22].Proses ini merupakan proses terakhir dari rangkaian 
semua proses diatas. Gambar 9 merupakan proses rendering.  

 
Gambar 9 Proses rendering video 

 
4. Hasil Perancangan 

 
Adapun hasil dari analisis data verbal dapat diuraikan sebagai berikut: 

1. Hasil wawancara terkait sejarah perkembangan FTI sebagai berikut: FTI 
berdiri pada tahun 2002 dengan 1 program studi pertama yang dibuka yaitu 
S1 Teknik Informasi. Pada tahun 2004 dibuka program studi baru yaitu S1 
Sistem Informasi dan disusul dengan berdirinya program studi S1 Desain 
Komunikasi Visual yang resmi berdiri pada tahun 2008. Pada lustrum 
pertama FTI munculah landasan pemikiran FTI yaitu Kritis, Kreatif dan 
Inovatif. Pada tahun 2009 dibuka program studi Magister Sistem Informasi. 
Pada tahun 2010 terjadi peristiwa-peristiwa penting diantaranya pergantian 
dekan yaitu Bapak Danny  Manogga digantikan oleh Bapak Andeka Rocky 
Tanaamah, dibukanya program studi S1 Pendidikan Teknik Informatika dan 
Komputer dan yang terakhir pengintegrasian 4 Program Professional D3 ke 
dalam FTI. Setelah menjabat sebagai dekan kedua FTI selama 3 tahun, pada 
tahun 2013 masa jabatan Bapak Andeka Rocky Tanaamah, S.E., M.Cs. 
selesai dan dgantikan oleh Bapak Dr. Dharmaputra Taludangga Palekahelu, 
S.Pd., M.Pd. sebgai dekan ketiga FTI. Program Studi baru kembali dibuka 
oleh FTI yaitu Program Studi S1 Ilmu Perpustakaan yang resmi dibuka pada 
tahun 2013.  

2. Data verbal menyangkut tanggung jawab fakultas terhadap mahasiswa 
diuraikan sebagai berikut: fakultas merasa mempunyai tanggung jawab yang 
besar akan hal ini dalam membimbing dan memacu mahasiswa untuk terus 
belajar mandiri. Pelatihan kemandirian sudah diterapkan dalam fakultas sejak 
mahasiswa mengikuti kegiatan FTI Days yang wajib diikuti oleh setiap 
mahasiswa baru FTI, dalam kegiatan ini mahasiswa dilatih untuk belajar 
mandiri, hal ini penting karena pola belajar di universitas sangatlah berbeda 
dengan SMA, sehingga mahasiswa baru perlu menyesuaikan diri agar dapat 
menjalani studi di universitas dengan baik. Dalam kegiatan FTI Days, 
mahasiswa juga ditanamkan nilai-nilai tentang kecintaan almamater, 
ditanamkan juga bahwa pentingnya dukungan mahasiswa terhadap kemajuan 
dan perkembangan fakultas, hal ini dapat diwujudkan melalui prestasi-
prestasi yang dicapai oleh mahasiswa. Dalam kegiatan FTI Days, mahasiswa 
juga diberikan pemahaman bahwa di dalam FTI tidak ada istilah senioritas, 
FTI merupakan satu keluarga dimana setiap anggotanya bersama-sama 
berkarya dibidang teknologi, selalu kritis dalam menyikapi perkembangan 
teknologi, kreatif dalam menciptakan suatu karya baru dan selalu berinovasi 
dalam mengembangkan teknologi yang sudah ada. 

3. Data verbal integrasi Program Profesional D3 kedalam FTI diuraikan sebagai 
berikut: Bergabungnya Program Profesional ke dalam FTI dikarenakan 
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program professional tidak lagi relevan dan  ilmu pengetahuan kedepan 
menuntut kearah keselarasan rumpun ilmu sehingga Program Profesional D3 
bergabung dengan FTI. Keuntungan yang diperoleh atas bergabungnya 
program professional dengan FTI yaitu membuka peluang bagi program studi 
D3 untuk dapat terakreditasi sehingga menguntungkan bagi mahasiswa dan 
alumni dibidang karir lulusan nantinya. Dengan bergabungnya program studi 
D3 ke dalam FTI, mahasiswa juga dapat membaur dengan mahasiswa S1, 
sehingga mahasiswa D3 dapat saling berbagi ilmu dengan mahasiswa S1 
untuk menambah pengetahuan dibidang teknologi.  

4. Data verbal mengenai logo K2I yaitu: konsep bentuk logo mengambil gambar 
tuts tombol enter adalah sebuah afirmasi bahwa menjadi anggota keluarga 
FTI sudah siap menuju kemajuan teknologi dalam profesionalismenya, 
menjadi insan yang kristis, kreatif dan inovatif.Lingkaran lingkaran yang 
bersusun menuju tombol enter merupakan keluarga FTI yang semakin besar 
dari tahun ke tahun,serta kesiapan FTI dalam memasuki era teknologi dan 
menjadikan teknologi sebagai landasan utama pengembangan science dalam 
persatuan dan kebersamaan. Lingkaran juga bermakna sesuatu yang tak 
bertepi dan sifat yang abadi.Warna yang digunakan adalah warna orange dan 
biru. Biru berarti futuristik, profesional, simbol kepercayaaan, kejernihan. 
Sehingga melambangkan FTI yang bisa dipercaya bagi mahasiswanya untuk 
dibawa menuju kemajuan teknologi dalam profesionalismenya. Sedangkan 
warna orange berarti kuat dan hangat, call to action, menarik perhatian, 
melambangkan bahwa insan FTI yang kuat pribadi yang ramah,ceria, 
inisiator, dan menonjol. 

Data visual diperoleh dengan cara mencari referensi-referensi video infografis 
dengan menggunakan teknik motion graphic. Gambar 10 merupakan tampilan dari 
video yang menggunakan teknik motion graphic.  

 
Gambar 10. Data visual video infografis 

menggunakan teknik motion graphic 
 

 Dari hasil pengumpulan data, analisis, dan perancangan maka diperoleh 
hasil sebagai berikut, pada bagian pertama merupakan opening dari video infografis 
ini, terdapat teks judul “Fakultas Teknologi Informasi” sebagai perkenalan video. 
Terdapat ilustrasi peta Indonesia yang diarsir, kemudian muncul ikon komputer, 
dapat dilihat pada Gambar 11. 

 
Gambar 11scene pertama/opening 

Bagian kedua berisi tulisan landasan pemikiran awal berdirinya FTI yaitu “jika 
kita menguasai teknologi maka kita dapat menggenggam dunia” terdapat juga ikon 
orang dan bumi. Dapat dilihat pada Gambar 12.  
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Gambar 12landasan pemikiran 

Selanjutnya menceritakan tentang bagaimana FTI berdiri, yaitu diawali dengan 
pembentukan satgas pertama yang terdiri dari 5 anggota satgas. Gambar 13 adalah 
tampilan dari bagian ini. 

 

 
Gambar 13Pembentukan Satgas 

Pada scene selanjutnya berisi apa saja yang terjadi pada tahun 2002, yaitu FTI 
resmi berdiri, dengan dekan pertama yaitu Bapak Prof. Ir. Daniel Herman Freddy 
Manongga, M.Sc., Ph.D., dan 1 program studi pertama yaitu S1 Teknik informatika, 
dapat dilihat pada Gambar 14. 

 
Gambar 14 Program Studi S1 TI 

Pada scene 5 mengilustrasikan proses penerimaan mahasiswa baru yang 
dibuka pada tahun 2003. Terdapat presentase jumlah mahasiswa pertama FTI dan 
juga teks. Gambar 15 merupakan tampilan dari scene 5. 

 
Gambar 15 jumlah mahasiswa FTI pertama 

 Bagian selanjutnya menceritakan tentang berdirinya program studi S1 Sistem 
Informasi. Terdapat teks informasi pendukung mengenai posisi Indonesia dalam 
kemajuan teknologi dan ilustrasi dan ikon untuk menggambarkan program studi ini. 
Gambar 16 merupakan tampilan dari ilustrasi berdirinya program studi S1 Sistem 
Informasi. 
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Gambar 16Berdirinya S1 Sistem Informasi 

Pada bagian berikutnya yaitu scene 7 terdapat teks “kita harus terus 
bertumbuh”, pada bagian ini diilustrasikan dengan pohon yang bertumbuh.Berikut 
dapat dilihat pada Gambar 17. 

 

 
Gambar 17 Teks kutipan 

Selanjutnya merupakan ilustrasi dari berdirinya program studi S1 Desain 
Komunikasi Visual (DKV). Terdapat informasi-informasi pendukung yaitu mengenai 
prospek kerja jurusan DKV, peran serta industri kreatif dalam pendapatan Indonesia 
serta jumlah mahasiswa pertama DKV. Terdapat pula ikon yang mewakili 3 jurusan 
dari program studi ini. Gambar 18 merupakan tampilan ilustrasi berdirinya Program 
Studi DKV. 

 
Gambar 18Berdirinya ProgramStudi DKV 

Bagian berikutnya adalah ilustrasi dari munculnya semboyan FTI yaitu Kritis, 
Kreatif, dan Inovatif pada lustrum pertama FTI. Ditambahkan ikon-ikon yang 
menggambarkan kristis, kreatif dan inovatif, seperti pada Gambar 19. 

 
Gambar 19 Munculnya Landasan Pemikiran K2I 

 
Pada bagian selanjutnya berisi tentang berdirinya program studi magister 

yang berdiri pada tahun 2009. Ikon biru menyimbolkan FTI yang menunjukan 
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eksistensinya, dan muncul topi toga untuk menyimbolkan program studi magister. 
Tampilan pada bagian ini dapat dilihat pada Gambar 20. 

 
Gambar 20Program StudiMagister 

Bagian berikutnya menjelaskan tentang berdirinya program studi S1 
Pendidikan Teknologi Informasi dan Komputer. Terdapat teks informasi pendukung 
dalam bagian ini yaitu mengenai pemanfaatan teknologi dibidang pendidikan. Dapat 
dilihat pada Gambar 21. 

 
Gambar 21 Program Studi Pendidikan 
Teknologi Informatika dan Komputer 

Pada bagian selanjutnya menceritakan tentang pergantian dekan pertama 
yaitu Bapak Prof. Ir. Daniel Herman Freddy Manongga, M.Sc., Ph.D. digantikan 
oleh Andeka Rocky Tanaamah, S.E., M.Cs.. Terdapat informasi pendukung dan juga 
ikon-ikon yang menegaskan isi dari bagian ini seperti pada Gambar 22. 

 
Gambar 22 Pergantian Dekan Pertama 

Bagian selanjutnya berisi tentang pengintegrasian program professional D3 
kedalam FTI. Terdapat tulisan-tulisan untuk menegaskan isi bagian ini dan juga 
ikon-ikon untuk menggambarkan masing-masing program studi ini. Gambar 22 
merupakan tampilan dari ilustrasi pengintegrasian program professional D3 ke dalam 
FTI.Tampilan dari bagian ini dapat dilihar pada Gambar 23. 

 
Gambar 23 proses integrasi 

Pada bagian selanjutnya berisi tentang pergantian dekan kedua yaitu Bapak 
Andeka Rocky Tanaamah, S.E., M.Cs. digantikan oleh dekan ketiga FTI yaitu Bapak 
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Dr. Dharmaputra Taludangga Palekahelu, S.Pd., M.Pd.. Terdapat tagline informasi 
pendukung yang berisi pencapaian FTI selama masa jabatan dekan kedua. Dapat 
dilihat pada Gambar 24. 

 
Gambar 24 Pergantian Dekan Kedua FTI 

Pada bagian selanjutnya berisi tentang berdirinya program studi S1 Ilmu 
Perpustakaan. Terdapat tagline dan buku terbuka serta lingkaran yang untuk 
mendeskripsikan isi dari bagian ini seperti pada Gambar 25. 

 
Gambar 25 Berdirinya ProgramStudi S1 Ilmu Perpustakaan 

Bagian berikutnya berisi tentang pencapaian FTI dari berdirinya hingga saat 
ini berupa berdirinya 10 program studi yang ada d FTI.Ilustrasi bagian ini dapat 
dilihat pada Gambar 26. 

 
Gambar 26 10 Program Studi FTI 

Scene selanjutnya menggambarkan bahwa FTI merupakan satu keluarga. 
Dimana di dalam FTI tidak ada batasan antara dosen dan mahasiswa serta mahasiswa 
dengan mahasiswa lain dalam berbagi ilmu untuk mengembangkan diri. 
Diilustrasikan seperti Gambar 27. 

 

 
Gambar 27 kekeluargaan dalam FTI 

Bagian berikutnya menceritakan bahwa FTI mendukung mahasiswa dibidang 
akademik maupun non akademik. Hal ini terwujud melalui prestasi-prestasi yang 
telah diraih oleh FTI. Diilustrasikan seperti pada Gambar 28. 
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Gambar 28 Prestasi yang Telah Diraih FTI 

Pada bagian berikutnya menceritakan kegiatan-kegiatan pendukung yang ada 
UKSW, FTI dan LK yaitu kegiatan pelatihan dan kepanitiaan. Tampilan dari bagian 
ini dapat dilihat pada Gambar 29. 

 
Gambar 29Kegiatan Pendukung 

Bagian terakhir dari video ini atau closing terdapat gedung FTI dan juga 
tagline Kritis, Kreatif dan inovatif beserta logo K2I. Closingvideo ini dapat dilihat 
pada Gambar 30. 

 
Gambar 30closing infografis 

 
 Pengujian merupakan tahap terakhir dari proses tahapan metode penelitian. 
tahapan ini dilakukan  dengan menggunakan metode kualitatif  untuk mengetahui 
layak atau tidaknya video sejarah perkembangan FTIyang sudah dirancang  dan 
metode kuantitatif untuk mengetahui seberapa efektif video infografis Sejarah 
Perkembangan FTI dalam memberikan informasi kepada mahasiswa.   

1.Pengujian Kualitatif 
Pengujian kualitatif dilakukan dengan wawancara kepada videographer 
dan pendiri FTI, dalam hal ini diambil kesimpulan sebagai berikut:  
• Menurut Bapak George Nicholas Huwae, S.Pd..seorang videographer. 
Informasi yang ada pada video sudah tersampaikan melalui visualisasi 
dan narasi yang ada. Desain dan warna sudah baik, animasi yang ada juga 
menarik. Penyajian informasi yang diurutkan sesuai urutan tahun 
membuat audience bisa lebih mengikuti isi dari informasi video ini 
sehingga tidak membosankan. Perlu diperhatikan tempo dari video agar 
audience dapat mudah mencerna informasi yang ada. 
• Menurut Bapak Andeka Rocky Tanaamah, S.E., M.Cs. selaku dekan 
kedua FTI isi dari video ini sudah cukup informatif dan sudah cukup 
menyampaikan informasi yang diperlukan. Untuk desain warna dan 
animasi sudah baik. Bisa ditambahkan beberapa informasi pendukung lain 
setiap program studi.  



 
 

18 
 

• Menurut beberapa anggota satgas berdirinya FTI yaitu Bapak Felix David, 
S,Kom., Bapak Kristoko Dwi Hartomo, S.Kom., M.Kom, Bapak Prof. Dr. 
Ir. Eko Sediyono, M.Kom, dan Ibu Magdalena Ariance Ineke Pakereng, 
S.Kom., M.Kom.  dapat disimpulkan sebagai berikut: informasi yang ada 
dalam video sudah cukup menarik dan informatif. Desain dan animasi 
juga sudah cukup menarik namun ada beberapa hal yang perlu 
diperhatikan dan ditambahkan agar video ini lebih terlihat menarik, yaitu 
penambahan konten visual lain seperti foto dari nama-nama yang 
disebutkan dalam video ini agar mahasiswa dapat mengenali orang-orang 
yang berperan penting dalam sejarah perkembangan FTI. Penggunaan 
backsound mars FTI juga akan menambah nilai lebih dari video ini. 
Konten-konten lain seperti status akreditasi setiap program studi 
disarankan dapat ditambahkan agar dapat menambah informasi setiap 
program studi. Kualitas video dalam penyampaian informasi untuk 
audience dalam jumlah yang besar perlu dipertimbangkan, misalnya 
pengaplikasian dalam ruangan yang besar seperti gedung Balairung 
UKSW. Tempo dari narasi juga perlu diperhatikan agar audience dapat 
mengikuti dan memahami video ini. 
• Menurut Bapak Dr. Dharmaputra Taludangga Palekahelu, S.Pd., 
M.Pd. selaku dekan FTI saat ini sebagai berikut: video ini akan lebih 
menarik lagi jika setiap bagian-bagian dari informasi dari setiap scene 
ditambahkan kata-kata pengantar yang lebih powerfull. Penambahan 
grafik perkembangan mahasiswa dan program studi, status akreditasi dan 
jumlah dosen tetap juga dapat menambah nilai lebih dari video ini.  
• Menurut Bapak Drs. Prihanto Ngesti Basuki, M.Kom. dan Bapak Ir. 
Christ Rudianto, MT. selaku dosen D3,informasi yang ada dalam video 
sudah cukup bisa tersampaikan. Untuk desain dan animasi sudah cukup 
menarik namun dalam hal warna kurang profokatif dan persuasif. Berikan 
jeda pada tiap scene agar audiencedapat mencerna informasi dalam video 
ini. Untuk penggunaan ikon mungkin yang lebih umum digunakan saja 
agar penonton lebih mengetahui maksud dari simbol-simbol yang ada 
• Menurut Bapak Frederik Samuel Papilaya, S.Kom., M.Cs. Untuk 
desain dan animasi sudah cukup menarik. Namun akan lebih menarik lagi 
jika terdapat penggalan mars FTI karena setiap mahasiswa dan alumni 
pasti mengetahui lagu mars FTI. 
• Menurut Ibu Amelia Rukmasari, S.Sn.,informasi yang ada pada video 
sudah cukup namun perlu diperhatikan warna yang dipakai agar lebih 
manarik. Penggunaan foto juga mungkin akan lebih menambah nilai lebih 
dari video ini. 
 

2.Pengujian Kuantitatif 
Pengujian kuantitatif dilakukan dengan membagikan kuisoner terhadap 
responden yaitu 30 mahasiswa FTI yang terdiri dari angkatan 2009 
sampai 2013. Pertanyaan dibagi menjadi 2 kelompok yaitu yang pertama 
mengenai visualisasi video dan yang kedua mengenai tanggapan 
responden sebelum dan sesudah melihat video yang dirancang. 
 
Berikut ini daftar pertanyaan yang diberikan kepada responden dapat 
dilihat pada Tabel 2. 
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Tabel 2. Tabel Pertanyaan 
No Pertanyaan 
1. Sebelumnya saya sudah mengetahui sejarah perkembangan FTI 
2. Setelah menyaksikan video infografis sejarah perkembangan FTI saya lebih 

mengerti sejarah perkembangan FTI 
3 Informasi yang ada dalam video ini mudah dipahami 
4. Ilustrasi dalam video infografis sejarah perkembangan FTI mudah dipahami 
5. Animasiyang dibuat menarik 
6. Video yang ada tidak membosankan 
 
Daftar jawaban dari kuisoner yang telah dibagikan dapat dilihat pada 
tabel 3. 

Tabel 3. Daftar Jawaban 

NO PERTANYAAN 
JAWABAN 

TIDAK YA 

1. Pertanyaan 1 20(67%) 10(33%) 

2. Pertanyaan 2 7(23%) 23(77%) 

3. Pertanyaan 3 12(40%) 18(60%) 

4. Pertanyaan 4 6(20%) 24(80%) 

5. Pertanyaan 5 11(37%) 19(63%) 

6. Pertanyaan 6 8(27%) 22(73%) 

 

Dari presentase jawaban yang didapat, maka ditarik kesimpulan dari 
setiap pertanyaan. Pertanyaan pertama, diketahui sebelum melihat video ini 
sebagian besar mahasiswa belum mengetahui sejarah perkembangan FTI. 
Menurut responden yang belum mengetahui sejarah perkembangan FTI, hal 
ini disebabkan kurangnya informasi untuk mahasiswa mengenai sejarah 
perkembangan FTI, sedangkan mahasiswa yang mengetahui sejarah 
perkembangan FTI mengatakan mengetahui informasi sejarah perkembangan 
FTI dari Reorientasi Lembaga Kemahasiswaan. Pada pertanyaan kedua 
diketahui sebagian besar mahasiswa lebih mengerti sejarah perkembangan 
FTI setelah menyaksikan video infografis sejarah perkembangan FTI, karena 
video tersebut menjelaskan tentang perkembangan FTI dari berdirinya hingga 
sekarang dan dikemas secara singkat dan jelas sehingga mudah dipahami. 
Responden yang belum mengerti dikarenakan penjelasan yang ada hanya 
secara garis besarnya saja. 

Pertanyaan ketiga, kebanyakan respoden memahami informasi yang 
ada dalam video, karena informasi yang ada disajikan secara ringkas dan 
langsung pada inti dari informasi sedangkan responden yang belum 
memahami informasi yang ada dalam video ini dikarenakan informasi yang 
ada tidak dijelaskan secara luas dan detail.Pada pertanyaan keempat diketahui 
responden berpendapat bahwa ilustrasi gambar dan bentuk simple namun 
tetap menarik untuk dilihat sesuai dengan konsep logo K2I, sedangkan 
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responden yang tidak tertarik dikarenakan lebih menyukai konsep desain 
yang memiliki banyak variasi bentuk. 

  Pertanyaan kelima lebih banyak resonden yang mengatakan animasi 
yang ada menarik karena gerakan yang ada simple dan pas sehingga target 
audience lebih berfokus pada informasi yang ingin disampaikan, sedangkan 
yang kurang tertarik pada animasi yang ada berpendapat bahwa gerakan yang 
ada kurang menonjol sehingga terlihat biasa saja. Pertanyaan keenam lebih 
banyak responden yang tidak bosan menyaksikan video ini sedangkan 
resonden yang bosan melihat video ini dikarenakan bentuk dari ilustrasi 
hanya didominasi bentuk kotak dan bulat. 
 

5. Kesimpulan dan Saran 
 

Berdasarkan hasil analisis pengujian  kualitatif dan kuantitatif maka dapat 
disimpulkan bahwa pembuatan Video infografis dengan menggunakan animasi 2D 
sebagai media pengenalan sejarah perkembangan FTI UKSW banyak nilai-nilai yang 
dapat dipetik dari para pendiri, pimpinan maupun orang-orang yang terlibat 
didalamnya yang selalu memiliki visi dan misi dalam mengembangkan FTI untuk 
terus berkembang dari waktu – kewaktu dengan berpegang teguh pada motto  K21.  

Video infografis ini juga bisa menjadi salah satu media bagi mahasiswa untuk 
mengetahui dan memahami sejarah perkembangan FTI sebagai rumah mereka 
sehingga nilai-nilai akan kecintaan terhadap alamater dapat tumbuh dan tertanam 
pada setiap mahasiswa yang ada di FTI. 

 
Berikut ini merupakan saran untuk pengembangan penelitian “Perancangan 

Video Infografis dengan menggunakan Animasi 2D sebagai Media Pengenalan 
Sejarah Perkembangan FTI UKSW”.  

1. Pengembangan penelitian ini dapat dilakukan dengan menambah elemen 
visual lain seperti foto dan ikon pendukung lainnya agar video ini lebih 
menarik. 

2. Penambahan informasi pendukung lain menyangkut fakultas dan 
program studi juga akan menambah nilai lebih pada video ini. 

3. Penelitian ini juga dapat dikembangkan menjadi sebuah media promosi 
fakultas. 
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