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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Retro Adam adalah film bergenre komikal sci-fi dengan setingan tahun 2180 di 

bumi. Bercerita tentang Anand, seorang pemuda yang bersikeras membela hasrat 

memasaknya, namun harus berhadapan dengan ibunya sendiri, seorang presiden 

yang melarang pria memasak. Dua tema besar dalam film ini adalah tentang 

passion serta hubungan ibu dan anak.  

Closing title adalah penayangan daftar semua nama yang terlibat dalam 

suatu produksi film, baik yang terlibat secara langsung maupun yang berada 

dibelakang film. Pada umumnya Closing title hanya berdurasi cepat yaitu sekitar 2 

hingga 3 menit.  

Closing title merupakan salah satu bagian penting dalam sebuah film dan 

suatu bentuk penghargaan bagi para kru film mulai dari sutradara, aktor hingga 

yang bekerja di balik layar. Closing title mengenalkan kepada penonton bahwa 

sebuah film merupakan sebuah karya yang fenomenal dan membutuhkan puluhan 

bahkan ratusan orang yang rela mengerjakan suatu proyek selama berbulan-bulan 

hanya untuk dinikmati selama beberapa menit atau jam. Seringkali hal inilah yang 

dilewatkan oleh para penonton, melihat tampilan Closing title yang kurang 

menarik dan cenderung hanya berupa teks yang bergerak keatas. 

Munculnya industri Film mendorong perlunya identitas melalui aplikasi 

motion graphics. Tipografi dan grafis bisa diaplikasikan sebagai title untuk film. 
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Sebelum tahun 1970-an, closing title biasanya hanya mencantumkan reprise dari 

anggota kru atau  bahkan hanya sekedar mengatakan "The End". Seiring dengan 

perkembangan dunia industry film, penggunaan motion graphics sering 

diaplikasikan untuk sebuah credit title, baik itu opening title maupun closing title.  

Atas dasar masalah itulah, Penulis ingin menggali dan memahami lebih 

dalam peranan Credit title serta menampilkannya semenarik dan sekreatif 

mungkin, yang dalam hal ini penulis ingin menerapkannya dalam sebuah film 

yaitu Retro Adam dengan menggunakan motion graphics. 

1.2 Rumusan Masalah 

Motion graphics dalam closing title film retro adam 

1.3 Batasan Masalah 

Penulis akan membatasi pembahasan mengenai Motion graphics dalam closing 

title film retro adam ini, antara lain sebagai berikut: 

- Motion graphics dalam closing title film retro adam ini berdurasi 2 menit 

40 detik. 

- Closing title sesuai dengan story line dalam film retro adam.  

1.4 Tujuan Tugas Akhir 

Tujuan dalam pembuatan tugas akhir ini berunjuk pada rumusan dan batasan 

masalah yaitu merancang dan menerapkan motion graphics yang sesuai dalam 

closing title film Retro Adam. 

1.5 Manfaat Tugas Akhir 

Tugas Akhir ini memiliki beberapa manfaat, antara lain: 
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- Bagi pembaca: 

Memberikan informasi dan pengetahuan terhadap teman-teman mahasiswa 

serta masyarakat umum mengenai motion graphics dan penerapannya 

dalam closing title film retro adam. 

- Bagi penulis: 

Mempelajari lebih dalam cara merancang dan menerapkan motion 

graphics dalam closing title film retro adam.  

1.6 Sistematika Penulisan 

Tugas akhir program Sarjana 1 / S1 

Judul : “Perancangan Motion graphics dalam Closing Title Film Retro Adam” 

Stuktur penulisan Tugas Akhir 

HALAMAN COVER 

HALAMAN PERSETUJUAN 

HALAMAN PENGESAHAN 

HALAMAN PERSEMBAHAN 

KATA PENGANTAR 

ABSTRAKSI 

DAFTAR ISI 

BAB I: PENDAHULUAN 

Dalam Bab ini berisi uraian tentang Latar Belakang Masalah yang mendasari 

Penulis dalam membuat tugas akhir ini. Pada bab ini juga dibahas mengenai 

rumusan masalah, batasan masalah, tujuan tugas akhir, manfaat tugas akhir, serta 

sistematika penulisan. 
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metodologi tugas akhir yang berisi tentang tahapan tindakan yang akan ditempuh 

dalam tugas akhir ini.  

BAB II: TELAAH LITERATUR 

Bab ini berisi tinjauan teori yang mendiskripsikan pengertian, jenis-jenis dan 

prinsip dasar, yang mendukung penyusunan tugas akhir ini, serta bersumber dari 

suatu hasil studi pustaka. 

BAB III: METODE TUGAS AKHIR 

Bab ini berisi uraian tentang objek dari tugas akhir ini yaitu Motion graphics 

dalam closing title film retro adam. 

BAB IV: ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

Dalam bab ini berisi uraian tentang analisis motion graphics dalam closing title 

film retro adam, berdasarkan telaah literature yang penulis susun. 

BAB V: KESIMPULAN DAN SARAN  

Bab ini berisi kesimpulan dari keseluruhan proses penulisan, serta kritik dan saran 

untuk kemajuan motion graphics dan closing title. 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 
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