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BAB II 

TELAAH LITERATUR 

 

2.1 Videoklip Musik 

Videoklip musik adalah sebuah film atau video singkat yang terintegrasi dengan 

lagu atau musik yang diproduksi dengan tujuan mempromosikan artis yang 

bersangkutan (Moller, 2011). Videoklip musik dibuat dan digunakan sebagai 

perangkat pemasaran untuk meningkatkan penjualan sebuah rekaman musik. 

Videoklip musik harus dibuat semenarik dan seunik mungkin agar dapat menarik 

perhatian dari penikmat musik terhadap keberadaan musisi yang bersangkutan 

(Gaskell, 2004). 

Videoklip musik tidak hanya sekedar sebuah iklan untuk sebuah lagu 

populer namun merupakan penggambaran karakter dari band atau musisi yang 

bersangkutan (Moller, 2011) 

 

2.2 Rotoscoping 

Rotoscoping adalah teknik animasi dengan cara menjiplak gerakan live-action 

film per-frame untuk digunakan dalam film animasi (Beck, 2004) sedangkan 

menurut Bratt rotoscoping adalah teknik menjiplak gerakan video live action 

untuk memperoleh gerak animasi yang realis (Bratt, 2011).  
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Gambar 2.1   Rotoscoping adalah menjiplak gerakan live action 

Teknik rotoscoping ditemukan oleh Max Fleischer. Cara kerja dari alat 

rotoscope adalah dengan memroyeksikan satu frame dari filmstrip ke permukaan 

kaca. Gambar yang sudah diproyeksikan dijiplak di atas kertas mika (paper cels) 

lalu difoto ulang dan dicetak ke pita seluloid. 

 

Gambar 2.2   Rotoscoping adalah menjiplak gerakan live action 

 

Pada tahun 1915, Max Fleischer dan adiknya, Dave Fleischer, 

menggunakan teknik rotoscoping untuk film serinya “Out of the Inkwell” dengan 

tokoh utama Koko the Clown. Max Fleischer mematenkan teknik rotoscoping 

pada tahun 1917. 

Fleischer menggunakan teknik rotoscoping  untuk beberapa film 

animasinya, seperti Betty Boop pada awal 1930-an dan Gulliver’s Travels pada 
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tahun 1939. Max Fleischer paling banyak menggunakan teknik rotoscoping pada 

film animasi Superman. Dalam film ini figurnya terlihat sangat realistik dan 

gerakannya dapat dikatakan sangat halus pada masanya. 

 

Gambar 2.3   Max Fleischer dengan Betty Boop 

 

 Pada era 1970 – 1990 an rotoscoping lebih digunakan sebagai alat atau 

efek khusus dalam film live action. Dengan menelusuri bentuk atau membuat 

siluetnya, obyek tersebut dapat terpisah dari background aslinya (matting) 

sehingga obyek dapat dikomposisikan dengan background yang sudah dibuat. 

Pada zaman sekarang teknik ini sudah digantikan dengan teknik bluescreen. 

Contoh film Star Wars oleh LucasFilm dalam adegan yang memakai lightsaber 

(Furniss, 2008). 

 

Gambar 2.4   Lightsaber pada Star Wars (1977) 

 

Pada era yang sama rotoscoping juga dipakai dalam membuat videoklip 

musik, khususnya band-band dan musisi pada era 80-an, salah satunya yang 
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terkenal adalah videoklip Take on Me dari A-Ha band pop asal Norwegia 

(McGuirk, 2009). Video ini disutradarai oleh Steve Baron pada tahun 1985. Ada 

sekitar 3000 frame yang dirotoscope. Proses ini memakan waktu sekitar 16 

minggu.  

 

Gambar 2.5   A-Ha dalam Take on Me 

 

Pada tahun 1997 Bob Sabiston seorang programmer MIT (Massachusets 

Institute of Technology) mengembangkan sebuah software rotoscope, bernama 

Rotoshop. Software ini dapat menginterpolasi teknik rotoscoping. Film yang 

dibuat menggunakan software Rotoshop antara lain Walking Life yang diproduksi 

tahun 2000  dan Scanner Darkly pada tahun 2004. Rotoshop tidak dijual untuk 

umum. Pemakaiannya hanya untuk perusahaan produksi milik Sabiston  (Furniss, 

2008).  

 

Gambar 2.6   Scanner Darkly 
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2.3  Teori Warna 

Warna berfungsi untuk memberikan kesan dalam sebuah komposisi animasi. 

Sebagai seorang animator, kita harus bisa mempertimbangkan berbagai warna 

dalam memberi arti dan menciptakan efek (Furniss, 2008). Warna dibagi menjadi 

empat dimensi, yaitu hue, temperature, value dan intensity (Eisseman, 2011). 

2.3.1 Hue 

Hue secara sederhana adalah aliran warna sejauh mana warna sebuah obyek mirip 

atau berbeda dengan dari warna dasar, merah, hijau, biru dan kuning (Eisseman, 

2011). 

 

Gambar 2.7   Hue  

 

2.3.2 Color Temperature 

Color temperature adalah suhu yang dipancarkan oleh warna. Ada warna hangat 

dan warna dingin. Warna hangat antara lain adalah warna merah, kuning dan 

jingga. Sedangkan warna dingin adalah warna hijau, ungu dan biru. Warna hitam 

dapat berarti hangat atau dingin (Eisseman,2011). 
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Gambar 2.8   Temperatur Warna 

 

2.3.3 Color Value 

Color Value atau nilai warna mengacu pada terang atau gelapnya suatu warna 

tertentu. Nilai warna digunakan untuk penekanan titik fokus suatu komposisi 

gambar. Sebuah obyek yang terang akan diakui sebagai pusat perhatian jika 

berada pada latar belakang yang gelap. Berlaku juga sebaliknya, apabila obyek 

memiliki value gelap maka akan menjadi pusat perhatian apabila berada di latar 

belakang yang terang (Eisseman 2011). 

 

Gambar 2.9   Color Value 
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2.3.4 Intensity 

Intensitas warna adalah tingkat kecerahan warna atau kekuatan suatu warna, 

misalnya merah cerah atau merah gelap. Warna dapat menjadi cerah atau gelap 

berdasarkan jumlah cahaya yang diterima oleh obyek (Eisseman, 2011). 

 

Gambar 2.10   Color Intensity 

 

2.3.5 Psychedelia Color 

Psychedelia Color populer pada tahun 1960-an. Aliran  dinamika warna ini 

berkaitan dengan musik – musik tahun 60-an yaitu genre  musik psychedelic. 

Aliran dinamika warna ini merupakan pencampuran berbagai warna kedalam 

suatu komposisi visual. Warna – warna ini melambangkan pencampuran berbagai 

perasaan baik positif maupun negatif yang akan menimbulkan suatu kesenangan 

kejiwaan sejati (Eisseman, 2011). 

2.4  Smudging 

Proses smudging adalah proses mensimulasikan efek distorsi cat basah. Efek ini 

diibaratkan seperti menarik jari di atas media cat basah. Smudging menggunakan 

smudge tool di dalam Adobe Photoshop CS3. Smudge tool mengambil warna dari 

satu titik ke arah titik yang ditarik (Adobe Photoshop Help Centre, 2007). 
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Gambar 2.11   Smudge Tool pada Adobe Photoshop 

 

2.5  Cutout Filter 

Filter cutout adalah salah satu artistic filter yang ada pada software Adobe 

Photoshop. Filter ini berguna untuk mengurangi warna pada gambar atau disebut 

juga degradasi warna. Hal ini dapat membuat gambar menyerupai potongan kertas 

untuk cetak sablon. Kita dapat mengatur berapa banyak tingkat kesederhanaan 

warna sesuai dengan kemauan kita (Adobe Photoshop Help Centre,2007). 

 

Gambar 2.12   Gambar sebelum dan sesudah menggunakan filter cutout 

 

2.6 Cutting 

Cutting adalah proses yang digunakan untuk memotong dan memperbaiki gambar. 

Sebuah gambar yang utuh dipotong atau dihapus lalu dipisahkan dari komposisi 

gambar semula. Cutting biasanya digunakan untuk membuat sebuah komposisi 

baru dari beberapa komposisi yang sudah ada (Adobe Photoshop Help Centre, 

2007). 
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Gambar 2.13   Pemisahan obyek dan background 

 

2.7  Sinkronisasi Audio Video 

Sinkronisasi audio video adalah proses yang digunakan untuk menyelaraskan 

gambar dan suara. Salah satu contohnya adalah lipsync, yaitu penyelarasan antara 

gambar gerakan mulut dengan suara vokal. Sinkronisasi Audio Video merupakan 

hal yang penting bagi animator karena suara dapat memberikan makna tersendiri 

kepada setiap gerakan yang digambar oleh animator (Furniss, 2008). 

 

Gambar 2.14   Lipsync termasuk sinkronisasi audio video 
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