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BAB II 

TELAAH LITERATURE 

 

2.1. Motion Graphics 

Pada awal abad kedua puluh, seniman mulai menolak representasi klasik dan 

diinginkan untuk mengekspresikan ruang dalam istilah geometris. Banyak yang 

menginginkan untuk menghasilkan sebuah abstract animation yang 

mengeksplorasi teknik-teknik baru seperti direct-on-film dan kolase.  

Motion graphics merupakan pengembangan dari seni graphic design yaitu 

motion design, konteksnya adalah motion graphics sebagai film, video atau 

computer animation. Pengertian motion graphics menurut Jon Krasner (2008) di 

dalam buku motion graphics Design - Applied History and Aesthetics  

mengatakan “Motion graphics adalah grafis yang menggunakan rekaman video 

atau teknologi animasi untuk menciptakan ilusi gerak atau rotasi, grafis, biasanya 

dikombinasikan dengan audio untuk digunakan dalam proyek multimedia”.  

Pada umumnya motion graphics dibuat dari penggabungan gambar, (foto, 

ilustrasi, typografi, video, atau objek-objek berbasis visual) dan dirancang 

sehingga menciptakan ilusi gerak. Dengan melihat definisi dari motion graphics 

tersebut dapat diketahui bahwa motion graphics merupakan teknik pembuatan 

produk audio visual dengan cara menggabungkan gambar, tulisan, video, ataupun 

objek-objek berbasis visual lainya yang dirancang sehingga mendapatkan hasil 

ilusi gerak.   
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Selama tahun 1950-an, pelopor desain grafis yakni Saul Bass, datang ke 

industry film sebagai penemu film title. Hasil credit sequence Saul Bass untuk 

direktur Hitchcock dan Preminger mendapatkan perhatian publik. Tahun 1960, 

opening title dalam film The Pink Phanter (1963) karya Friz Freleng dan opening 

title film Classic James Bond karya Maurice Binder‟s, menjadi salah satu ikon 

budaya pop. Film title Terry Gilliam, animasi pendek, set panggung yang aneh, 

kostum, dan sudut kamera yang membingungkan telah menciptakan banyak trend 

desain.  

Sejak tahun 1970, desain grafis telah berkembang dari sebuah  penerbitan 

statis sebagai sebuah praktek dalam menggabungkan berbagai teknologi 

komunikasi termasuk film, animasi, media interaktif, dan desain lingkungan. 

Beberapa animator Amerika (Frank and Caroline Mouris) mengembangkan teknik 

animasi di dalam academy award-winning film. Tokoh-tokoh seperti Stan 

Vanderbeek, John Whitney, dan Robert Abel mulai mengeksplorasi metode 

animasi komputer untuk credit film.  

John Whitney adalah pelopor animasi computer yang menyeimbangkan ilmu 

pengetahuan dengan estetika, sehingga computer menjadi media artistic yang 

layak digunakan. Mengikuti jejak Saul Bass, pada tahun 1990, Kyle Cooper, 

desainer grafis ternama, menggabungkan komputer dalam proses konvensional 

dan digital. Pada tahun 1995, Kyle Cooper membuat credit openings untuk film 

thriller se7en, serta langsung mendapat perhatian public dan sampai hari ini 

dianggap sebagai tonggak dalam sejarah motion graphics. 
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2.1.1 Elemen Motion Graphics 

Motion graphics memiliki beberapa elemen penting yang harus diperhatikan 

dalam proses pembuatannya.  

2.1.1.1 Audio 

Audio yang dimaksud dalam motion graphics ini adalah pentingnya peran 

sound, voice, dan audio dalam video sebagai karya audio-visual. Sebuah 

karya motion graphics dengan tehnik yang sederhana bisa terlihat luar 

biasa karena peran audio yang melengkapi karya tersebut. Dalam sebuah 

motion graphics, audio merupakan elemen yang paling penting. Motion 

graphics dibuat dengan menyesuaikan audio yang telah ada. 

Audio dalam motion graphics berperan untuk memperjelas informasi 

dan merekonstruksi realitas penyajian. Secara umum, audio biasanya 

berupa sound (suara manusia, elektronik, mahkluk hidup), voice (suara 

manusia, atau mahkluk cerdas lainnya seperti manusia), dan audio (hasil 

suara yang sudah direkam). Tentunya terdapat beragam variasi dari tiga 

jenis suara tersebut seperti  efek-efek suara elektronik, efek suara obyek 

alam, suara vokal dan sebagainya. Semua elemen suara yang terlibat harus 

tersedia dalam bentuk digital, baik berupa file audio digital dan file MIDI. 

Adapun fungsi audio di dalam motion graphics antara lain sebagai berikut: 

1.) Pemusatan  perhatian  dan  mempertahankan  perhatian penonton. 

2.) Mengikuti pengarahan. 

3.) Melatih daya analisis. 

4.) Menentukan arti dan konteks. 
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5.) Memilah informasi dan gagasan. 

6.) Merangkum , mengingat kembali, dan menggali informasi. 

2.1.1.2 Visual 

Motion graphics memiliki unsur visual untuk memahami nilai estetika 

dalam gambar dan tipografi. Properti visual motion graphics adalah 

sebagai berikut: 

1.) Basic 

a.) Bentuk (shape dan form) 

Bentuk merupakan unsur yang paling dasar dalam komunikasi 

visual, dapat berupa bentuk datar maupun bentuk 3 dimensi yang 

fungsinya untuk melambangkan, memvisualisasikan ide, atau 

menyampaikan suatu emosi. Bentuk juga dapat menyiratkan 

kedalaman ruang (space), memberikan penekanan, serta membantu 

mengatur informasi dengan mengarahkan mata audiens ke seluruh 

frame. 

b.) Tone and color 

Tone dapat memperluas kontras visual seperti mengukur gelap atau 

terangnya (light and shade) sebuah gambar atau warna. Hal ini 

dapat memperkaya pesan visual dan dapat menciptakan focal point 

dalam suatu posisi. Kemudian warna memiliki kemampuan untuk 

menciptakan  mood, melambangkan ide dan emosi untuk 

menghasilkan tanggapan dari target audiens yang diinginkan.  
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Pakar desain grafis David Dabner menyimpulkan bahwa warna 

dapat menimbulkan efek yang luar biasa pada kesan desain dan 

cara orang meresponnya (feedback). Sedangkan sebuah obyek 

terlihat bersinar karena memantulkan cahaya ke mata. Penonton 

melihat warna jauh lebih cepat daripada melihat tipografi atau 

gambar. Menurut Russel dan Verill (1986) beberapa fungsi warna 

adalah: 

a) Untuk identifikasi. 

b) Untuk menarik perhatian, warna terang atau cerah akan 

memantulkan cahaya lebih jauh dibanding dengan warna gelap, 

sehingga warna terang lebih cepat menarik perhatian walaupun 

pada jarak penglihatan yang jauh. 

c) Untuk menciptakan suatu citra, warna disesuaikan untuk 

mencerminkan atau menggambarkan identitas acara.  

d) Untuk memperindah. 

e) Untuk menciptakan keterbacaan yang maksimum, biasanya 

digunakan warna kontras untuk sesuatu yang ingin ditonjolkan. 

f) Untuk membangkitkan minat dalam mode, warna dapat 

mencerminkan trend yang sedang berlangsung. 

c.) Pattern 

Pattern terbentuk karena adanya repetition atau pengulangan. 

Pattern dapat menambah kontras dan kedalaman di dalam 
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komposisi, untuk memberikan sentuhan indrawi kepada penonton. 

Pemberian tekstur pattern pada motion graphics dapat menambah 

kekayaan dan kedalaman pada komposisinya. 

d.) Image  

Image dalam bahasa Indonesia biasa disebut „gambar‟, 

penerjemahannya ke bahasa inggris menjadi ‘drawing’. Padahal 

‘image’ belum tentu ‘drawing’, untuk itulah digunakan kata image 

untuk menghindarkan salah pengertian, sebab kata image tidak 

hanya drawing (Gumelar, 2011: 20). Image pada umumnya terbagi 

menjadi 2 yaitu:  

a) Still image 

Still image cenderung diam seperti foto, ilustrasi, lukisan, logo, 

icon, symbol 

b) Moving  image 

Moving image cenderung bergerak seperti movie. Movie dibagi 

menjadi dua kelompok, yaitu: 

1. Animasi 

Pengertian animasi Menurut Ibiz Fernandes dalam bukunya 

Macromedia Flash Animation & Cartooning: A creative 

Guide, Animasi adalah sebuah proses merekam dan 

memainkan kembali serangkaian gambar statis untuk 

mendapatkan sebuah ilusi pergerakan.” Berdasarkan arti 

harfiah, Animasi adalah suatu usaha untuk menghidupkan 
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atau menggerakkan sesuatu yang tidak bisa bergerak 

sendiri. Di dalam motion graphics, animasi berfungsi untuk 

menyampaikan informasi dalam suatu motion graphics. 

2. Live action 

Live action adalah hasil dari sebuah syuting. Faktor – faktor 

yang perlu diperhatikan ketika bekerja dengan konten live 

action termasuk bentuk atau konteks, property film, dan 

sifat sinematik, seperti tone, contrast, lighting, depth of 

field, focus, camera angle, shot size, dan mobile framing. 

2.) Text 

Text sebenarnya adalah satu set image sebagai lambang atau satu set 

simbol dari suara, angka, dan ekspresi. Simbol belum tentu sama 

antara satu bangsa dengan bangsa lainnya, sehingga text ini muncul 

dalam format text jepang, text cina, text arab, text rusia, dan alphabet 

yang lebih dikenal banyak masyarakat.   

  Text yang menjadi kata atau kalimat, juga cara membaca dan 

peletakannya disesuaikan dengan budaya Negara, bangsa, atau suku 

suatu masyarakat, sebab ada yang membaca dari arah kiri ke kanan, 

ada yang membaca dari kanan ke kiri dan ada pula yang dari atas ke 

bawah dimana sangat erat kaitannya dengan landasan sociology 

(culture & habit) suatu bangsa. Tetapi motion graphics yang baik, 

apapun jenis textnya kita masih bisa memahaminya. 
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3.) Time 

Time dalam design tampilan suatu halaman, maka diwujudkan 

berdasarkan urutan membaca. Tetapi time dalam animasi, motion 

graphics, movie ataupun video merupakan urutan sequence tampilan 

frame demi frame yang di desain mana yang awal, mana yang 

selanjutnya dan mana yang diakhir, urutan sesuai waktu disebut 

timecode bila sudah spesifik penjelasan waktunya. 

   Tentu saja dalam motion graphics elemen waktu ini sangat penting 

dalam mengurutkan suatu sequence atau footage dalam suatu timeline, 

dan sering sekali timecode sangat penting. Oleh karena itulah, 

memahami dan memanage waktu agar durasi dan urutan tayang 

menjadi sangat penting.  

  Satuan terkecil hitungan di motion graphics adalah frame, dimana 

dimulai dari jam, menit, detik dan frame. Elemen time jarang sekali 

diketahui orang, karena dijalani dalam melakukan sesuatu sehingga 

tidak merasa bahwa time adalah salah satu elemen dari desain. 

(Gumelar, 2011, hal 66). 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Satuan Terkecil Hitungan dalam Motion Graphics 
(Art and Design Principles) 

 

 

01:06:07:09 

Hour:minute:second:frame 

Jam:menit:detik:frame 
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4.) Tipografi 

Pengertian tipografi yang di kutip dari Manuale Typographicum yaitu 

seni memilih dan menata huruf dengan mengatur penyebarannya pada 

ruang-ruang yang tersedia, untuk menciptakan kesan khusus, sehingga 

dapat menolong dalam kenyamanan membaca. Huruf merupakan 

elemen dasar dari tipografi yang digunakan dalam berkomunikasi. 

  Huruf sebagai sebuah bentuk dapat diolah atau ditata menjadi lebih 

indah atau didesain sedemikian rupa sesuai dengan nilai estetika dan 

fungsinya dengan membuat berbagai macam ekspresi (Artini Kusmiati 

R,1999, hal 38). Pada akhirnya tipografi yang baik dalam motion 

graphics harus memiliki tiga syarat (Gumelar,2011, hal 144) yaitu: 

a. Legibility 

Legibility adalah tingkatan kemudahan suatu karakter teks atau satu 

huruf untuk dimengerti dan dikenali. Legibility menentukan tingkat 

keterbacaan huruf dalam kondisi yang sulit, seperti saat digerakan 

dalam kecepatan tinggi, cahaya remang, dan lain-lain. Legibility 

dipengaruhi oleh kerumitan desain huruf, penggunaan warna, dan 

frekuensi pengamat menemui huruf tersebut dalam kehidupan 

sehari-hari. 

b. Readability 

Readability adalah kemudahan suatu susunan huruf terbaca 

berdasarkan susunan huruf, kerapatan, besar huruf, dan kerumitan 

kalimat. Hal ini dimaksudkan agar sebuah tipografi dapat terbaca 
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secara benar tanpa menimbulkan ambiguitas terhadap 

pembaca/audiensnya. 

c. Clarity  

Clarity adalah kejelasan makna pada kalimat yang disusun teksnya 

secara jelas dan tidak banyak makna, sehingga kalimat langsung 

mengena pada makna yang dimaksud dan tidak membuat bias atau 

ambigu. 

2.1.2 Work Flow dalam Motion Graphics 

Motion graphics menurut Jon Krasner (2008) di dalam buku Motion graphics 

Design - Applied History and Aesthetics memiliki tahapan proses kerja dalam 

pembuatannya, dari tahap awal hingga akhirnya menjadi sebuah karya motion 

graphics. berikut ini adalah tahapan kerja dalam motion graphics. 

2.1.2.1 Conceptualization 

Dalam menyampaikan pesan dengan video motion graphics sebagai media 

pengantar, maka dibutuhkan sebuah konsep dan alur cerita. Konsep 

dibutuhkan, agar penyampaian pesan dapat terlihat lebih menarik. Alur 

cerita dalam video dibuat terlebih dahulu agar dalam pembuatan atau 

eksekusi video motion graphics berjalan lancar dan sesuai dengan 

storyline yang ada. Pembuatan konsep motion graphics mengacu pada: 

1.) Membuat atau mendefinisikan tujuan 

Dalam membuat sebuah konsep cerita untuk sebuah video, harus jelas 

tujuan yang ingin dicapai, tanpa tujuan yang jelas,ide-ide yang sudah 
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ada akan hilang. Cara mendefinisikan tujuan dapat diatas kertas tanpa 

narasi yang panjang. 

2.) Menentukan target audiens 

Setelah menentukan tujuan, langkah selanjutnya adalah menentukan 

target audiens. Tujuan pembuatan video motion graphics adalah untuk 

mengetahui reaksi dari penonton atau audiens, sehingga target audiens 

harus didefinisikan secara jelas dalam rangka memenuhi tujuan 

(Krasner, 2008, hal 289). 

3.) Melakukan penelitian terhadap topic yang berada dalam konsep. 

Penelitian adalah kunci untuk komunikasi yang efektif (Krasner, 2008: 

289). Penelitian ini berguna untuk memahami lebih dalam terhadap 

topic yang diangkat ke dalam sebuah video motion graphics. Penelitian 

dapat dilakukan dengan mencari informasi di internet, perpustakaan, 

dan lain sebagainya.  

4.) Memahami pembatasan  

Keterbatasan anggaran dapat membatasi penggunaan bahan, peralatan, 

dan teknis. Terlepas dari bagaimana tenggat waktu yang tidak masuk 

akal, desainer dipaksa untuk bersikap realistis tentang apa yang dapat 

dan tidak dapat dicapai dalam cakupan waktu yang tersedia. 

Pembatasan ini tidak boleh dianggap sebagai keterbatasan kreativitas, 

melainkan, sebagai pedoman untuk membantu memberikan arah ide-

ide. 
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5.) Menentukan style gambar 

Dalam menentukan style gambar, style tersebut harus dapat mewakili 

rasa dari pesan visual yang akan disampaikan. Setelah tujuan, target, 

pembatasan yang telah ditetapkan dan sudah banyak subjek yang 

diteliti, maka saatnya untuk mengeluarkan ide-ide yang imaginatif.  

Berikut ini adalah proses conceptualization dalam buku Motion graphics 

Design - Applied History and Aesthetics. 

a.) Formulation 

Formulation adalah langkah pertama dalam menghasilkan suatu ide 

(brainstorming), mengetahui hambatan dalam berpikir kreatif, 

bagaimana cara berpikir kreatif (mencari inspirasi, berani mengambil 

resiko, dan mencoba bereksperimen). 

b.) Cultivation 

Setelah konsep yang dihasilkan melalui brainstorming selesai, 

selanjutnya adalah proses cultivation. Proses ini terdiri dari 

mengevaluasi dan menyeleksi secara obyektif, konsep mana yang akan 

digunakan, dan konsep mana yang akan dibuang sebelum jatuh ke 

dalam proses produksi, serta mengklarifikasi dan memperbaikinya. 

c.) Storyboard 

Setelah konsep telah diklarifikasi, disempurnakan, dan telah menerima 

persetujuan klien, tahap berikutnya melibatkan konseptualisasi 

storyboard. Biasanya di banyak kasus, storyboard adalah tahap akhir 

dari konseptualisasi. 
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 Storyboard adalah frame yang menyediakan peta visual, 

bagaimana peristiwa akan terungkap dari waktu ke waktu, dan 

mengidentifikasikan  transisi antar frame. Storyboard membutuhkan 

visualisasi mental dengan persiapan, karena ada banyak faktor yang 

perlu ditentukan, seperti jenis visual (gambar, tipografi, live-action 

footage) yang akan digunakan, perubahan gaya dari visual, jenis gerak 

dan perubahan, komposisi susunan frame.  

 Dalam storyboard sangatlah penting untuk menentukan gaya dan 

konten visual yang digunakan, gambar dengan urutan yang berlanjut, 

proses pembuatan storyboard, serta proses digitalisasi storyboard. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2 Proses Pembuatan Storyboard 
(Motion graphics Design - Applied History and Aesthetics)  

 

 

 

 

Early  Development 

(membuat 

storyboard 
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20 frame =+2 

menit) 
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2.1.2.2 Animation Processes 

Proses animasi awalnya dibuat berdasarkan frame by frame. Frame by 

frame animasi mencakup 2 jenis frame, yaitu key-frame  dan in-between 

frame. Key-frame adalah frame yang mengidentifikasi perubahan paling 

besar dalam adegan, sedangkan in-between frame adalah transisi antara 

key-frame. Dalam pembuatan motion graphics diperlukan beberapa 

pertimbangan untuk menghasilkan motion graphics yang efektif, yaitu:  

1.) Spatial  

Merupakan pertimbangan ruangan, terdiri dari arah, ukuran, arah 

acuan, arah gerakan, perubahan ketika gerakan dipengaruhi gerakan 

lain, hubungan pergerakan terhadap batas- batas frame, semua faktor 

tersebut sangat penting untuk dipertimbangankan ketika proses 

menggerakan animasi. Selain itu, gerakan frame/ bingkai, diciptakan 

dari gerakan fisik atau simulasi kamera, bisa menentukan bagaimana 

ruang bisa dilihat dan dimengerti pada situasi tersebut.  

Spatial interpolation berfungsi untuk mengatur posisi suatu objek, 

orientasi, atau skala. Dalam aplikasi seperti Adobe After Effects, 

spatial interpolation dicapai dengan membangun nilai key frame dalam 

sebuah timeline. 
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Gambar 2.3 Spatial Interpolation 
(Motion graphics Design - Applied History and Aesthetics)  

 

 Position mendefinisikan arah horisontal dan vertikal. Linear spatial 

interpolation terjadi pada jalur lurus, Sedangkan nonlinear spatial 

interpolation terjadi pada jalur gerak melengkung. Geometri dari jalur 

gerak dapat dimodifikasi untuk mengubah arah suatu elemen. 

 
 

Gambar 2.4 Spatial Interpolation 
(Motion graphics Design - Applied History and Aesthetics)  

2.) Visual interpolation 

Visual interpolation befungsi untuk menghidupkan tampilan visual 

obyek dengan mengubah geometri, warna, transparansi, atau tekstur 

permukaan. Visual interpolation terdiri dari :  

a.) Interpolation form 

Perubahan animating dalam geometri dapat dicapai dengan 

morphing atau menerapkan efek distorsi. Morphing menghasilkan 

perubahan mulus antara dua gambar. Cross-dissolving dan warping 

adalah dua yang paling umum digunakan dalam prosedur morphing 
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digital. Cross-dissolving melibatkan interpolasi warna dari pixel 

agar sumber gambar satu dengan gambar dua sesuai. Meskipun 

metode ini tidak mengubah geometri bentuk, namun efektif bila 

gambar awal memiliki struktur yang sama.  

 Warping berfungsi menggeser lokasi fisik pixel antara 

gambar tanpa mengubah warna mereka. Titik warping 

menggunakan titik kontrol untuk mengatur metode di mana pixel 

menggeser posisi mereka dalam ruang. Menggabungkan teknik ini 

dapat menghasilkan hasil yang efektif. 

 
 

Gambar 2.5 Warping 
(Motion graphics Design - Applied History and Aesthetics)  

 

b.) Interpolating surface 

Selain bentuk, sifat permukaan, seperti nilai, warna, opacity, dan 

efek, dapat diinterpolasi melalui nilai key frame. Standar 

kecerahan, seperti levels dan curves, dapat digunakan untuk 

menghidupkan efek tonal.  

Penyesuaian warna umum, memungkinkan untuk mengubah 

rona gambar, kecerahan, tingkat intensitas, atau menambahkan 

warna-warna ke gambar monokromatik. Mengubah warna pada 

channel yang telah ada, seperti Channel Mixer Effects memberikan 
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kontrol yang spesifik pada komponen masing-masing warna 

merah, hijau, dan warna biru. 

 
 

Gambar 2.6 Interpolasi Warna 
(Motion graphics Design - Applied History and Aesthetics)  

 

  

  
 

Gambar 2.7 Mengaplikasikan Opacity untuk Menghasilkan Animasi 
(Motion graphics Design - Applied History and Aesthetics)  
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Gambar 2.8 Hue Saturation 
(Motion graphics Design - Applied History and Aesthetics)  

 

c.) Temporal 

Pertimbangan temporal terdiri dari time dan velocity, memiliki 

peranan yang cukup besar dalam gerakan animasi. Di dunia video 

dan film, time atau waktu menggambarkan secara numeric sebagai 

frame per second (fps). Frame rate ini mengambarkan kecepatan 

maksimum animasi yang bisa dimainkan untuk membuat ilusi yang 

berkelanjutan. Standar frame rate pada film untuk komersial 

motion picture adalah 24 fps. Efek bisa meningkatkan ekspresif 

sebelum menjadi animasi.  

d.) Coordinating movement 

Merupakan teknik animasi canggih yang memungkinkan untuk 

mengkoordinasikan dan melestarikan jenis gerakan serta 

memodifikasinya. Beberapa transformasi dapat dikombinasikan 

pada garis waktu, memungkinkan suatu elemen absolut dan posisi 
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relatif, skala, dan orientasi dianimasikan secara bersamaan. 

Teknik-teknik canggih, seperti parenting dan nesting, menyediakan 

kontrol lebih dalam mengkoordinasikan berbagai jenis gerakan. 

2.1.2.3 Motion Graphics Compositing 

Compositing adalah suatu proses menggabungkan berbagai elemen visual 

yang terpisah ke frame yang telah ada. Hal ini memungkinkan untuk 

menciptakan hubungan yang tidak biasa atau tidak mungkin untuk dicapai 

di dunia nyata, yaitu dengan menggabungkan live-action footage, grafis, 

hand drawn elements, dan tipografi. 

Jon Krasner dalam bukunya yang berjudul motion graphics: applied 

history and aesthetics, mengelompokan beberapa proses penting dalam 

compositing, yaitu : 

1.) Blend operation 

Teknik compositing yang paling dasar adalah mengendalikan 

transparansi dari gambar yang berlapis-lapis dan bagaimana cara 

mencampur warna secara visual. Derajat transparansi antara unsur-

unsur statis dan bergerak dalam komposisi dapat dibentuk dengan 

menetapkan nilai opacity pada layer. Mirip dengan interpolasi posisi 

elemen, skala, atau rotasi dari waktu ke waktu, opacity adalah atribut 

yang dapat di animasikan untuk meniru bahan semiopaque, seperti air 

atau kaca, atau untuk membuat tansisi antar keyframe. 
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2.) Keying 

Keying adalah teknik yang menghilangkan berbagai pilihan warna 

untuk menciptakan bidang transparansi. Hal ini sering digunakan untuk 

menempatkan aktor atau model dengan skala shoot terhadap layar 

hijau atau biru solid ke dalam situasi imajiner. Contohnya film 300, 

yang adegannya diambil dengan latar background biru, namun hasil 

akhirnya digabungkan dengan background lain. 

3.) Alpha channel 

Alpha Channel adalah istilah yang dipergunakan dalam dunia grafis, 

yakni sebagian dari data pada setiap pixel yang dipergunakan untuk 

menyimpan informasi mengenai transparansi. Sebuah gambar yang 

disimpan pada mode 32-bit, terdiri dari 8-bit channel warna merah, 

hijau, dan biru (RGB: Red, Green, Blue) ditambah dengan 8-bit alpha 

channel.  

Alpha channel dalam hal ini adalah sebuah mask – yang 

menentukan bagaimana sebuah pixel harus digabungkan dengan piksel 

lain ketika dua gambar ditumpuk, satu di atas yang lain. Biasanya, kita 

tidak mendefinisikan alpha channel berdasarkan pixel demi pixel, 

melainkan per objek. Bagian yang berbeda dari objek dapat memiliki 

level transparansi yang berbeda tergantung seberapa besar kita 

menginginkan latar belakang dapat terlihat. Hal ini memungkinkan 

untuk membuat sebuah gambar yang berbentuk persegi ditampilkan 
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dalam bentuk yang tidak beraturan – tergantung bentuk apa yang kita 

inginkan untuk ditampilkan transparan. 

Alpha Channel sangat dibutuhkan untuk animasi, ketika latar 

belakang berubah dari satu frame ke frame berikutnya. Rendering 

objek-objek yang digabungkan menjadi satu kesatuan dengan 

menggunakan nilai alpha dinamakan alpha blending. 

4.) Mattes 

Matte adalah gambar statis atau bergerak, seperti stensil, dapat 

digunakan untuk mengatur visibilitas gambar lain. Dalam compositing, 

matte menyediakan kemungkinan kreatifitas yang tidak terbatas. Matte 

mengeksekusi gambar yang bergerak pada frame dasar yang 

menggambarkan rotoscoping tradisional dalam bentuk yang sulit dan 

membutuhkan ketelitian. Perkembangan keys, Alpha channel dan mask  

telah otomatis diproses dengan melakukan ekstraksi otomatis matte. 

5.) Mask  

Mask merupakan teknik compositing alternatif untuk keys, Alpha 

channel, dan luminositas matte. Berbeda dengan matte, yang 

menetapkan transparansi melalui data kecerahan, mask didefinisikan 

sebagai lintasan yang terdiri dari titik-titik yang saling berhubungan 

yang membentuk segmen garis atau kurva.   

6.) Nesting  

Salah satu teknik compositing yang paling kuat dan nyaman untuk 

membangun urutan motion graphics yang kompleks. Tujuannya 
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nesting adalah menerapkan hirarki komposisi yang terorganisir untuk 

membuat proses editing lebih mudah dan lebih efektif. Proses ini 

melibatkan dua langkah, yaitu membangun komposisi berlapis dan 

mengkonsolidasikan komposisi yang menjadi lapisan tunggal yang 

akan dibawa dalam komposisi lain. 

7.) Color correction 

Mewakili warna akurat dan konsisten adalah bagian penting dari 

compositing. Koreksi warna dan operasi tambahan dapat memperbaiki 

keserasian warna antara sumber yang berbeda, meningkatkan warna, 

atau mengubah warna untuk mencapai beberapa jenis efek dan 

konsistensi antara visual. Kurangnya kondisi pencahayaan karena 

penangkapan yang buruk, tidak memadai pemindaian, atau sumber 

tidak cocok dengan semua variabel yang mendapat perintah untuk 

melakukan koreksi warna. 

2.1.2.4 Motion Graphics Sequencing 

Teknik editing telah hidup selama bertahun-tahun, memberikan banyak 

potensi kreatif dan kekuatan untuk desainer motion. Dalam film dan video, 

motion graphics sequencing melibatkan koordinasi dan penggabungan dari 

beberapa gambar, masing-masing shoot terdiri dari serangkaian frame 

yang menempati ruang layar dan waktu. Dalam desain motion graphics, 

itu adalah proses menghubungkan dua atau lebih urutan motion graphics. 
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1.) Cuts 

Cuts adalah teknik editing yang paling banyak digunakan sejak di 

temukannya film. Cuts menghasilkan perubahan instan ruang atau 

waktu secara berurutan, antara urutan, gambar, tindakan, atau 

peristiwa. Tidak seperti transisi, cuts tidak mengisi waktu atau ruang. 

Cuts antara gambar dengan sudut pandang yang berbeda atau jenis 

yang berbeda dari framings dapat berkontribusi terhadap dampak 

emosional dari tema. Jika digunakan dengan buruk, bagaimanapun 

juga, cuts dapat menciptakan hasil yang tidak diinginkan yang terlihat 

seperti kesalahan yang bukan disengaja, atau keputusan artistik.  

2.) Transition 

Transisi adalah alternatif dalam menggunakan potongan lurus untuk 

menghubungkan urutan gambar atau tindakan. Baik dalam gaya dan 

dalam kecepatan, Transition memungkinkan aliran yang halus antara 

perubahan dengan menyediakan hubungan antara urutan. Estetis, 

adalah salah satu unsur penting dalam menggunakan transisi secara 

tepat dan tidak berlebihan tanpa terlalu tergantung pada efek. Jenis 

yang paling umum dari transisi adalah melarutkan, memudar dan 

melembutkan ( dikenal dengan istilah dissolves, fades, dan wipes). 

Melarutkan (dissolves) sering digunakan untuk menunjukkan bagian-

bagian waktu, perubahan bertahap opacity antara dua peristiwa yang 

tumpang tindih sehingga frame akhir dari acara pertama berbaur 

dengan frame pembukaan berikutnya. Metode transisi melembutkan 
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(wipes) menciptakan perubahan tiba-tiba antara frame, menghasilkan 

efek meleleh dari satu urutan ke urutan yang lain.  

3.) Mobile framing 

Mobile framing menawarkan metode alternatif dalam membangun 

urutan motion graphics, dibandingkan pemotongan standar dan transisi 

yang terkait dengan editing. Mobile framing juga dapat mempengaruhi 

kecepatan dan ritme, karena menempati durasi dalam suatu komposisi. 

Kecepatan di mana kamera bergerak adalah suatu pertimbangan 

penting. Gerakan tiba-tiba dapat menginduksi elemen kejutan. Video 

musik sering mengatur kecepatan kamera bergerak dengan irama yang 

mendasari sebuah lagu. 

4.) Establishing pace 

Establishing pace penting, namun sulit dipahami, aspek-sequencing 

merupakan kecepatan di mana konten disajikan. Establishing pace 

berfungsi untuk menyampaikan pesan dalam cara yang paling menarik 

dan bermakna, dengan mempertimbangkan durasi peristiwa pada layar, 

cara meng-cuts dan kapan transisi digunakan untuk menghubungkan 

keduanya.  

5.) Establishing rhythm 

Dalam musik, mendengarkan pengulangan ketukan dan aksen dalam 

lagu dapat mengidentifikasi ritme. Rhythm dan kecepatan secara 

langsung yang saling berhubungan. Sebuah irama dengan kecepatan 

stabil yang konsisten dapat secara efektif menghasilkan atmosfer yang 
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kuat dengan audiens. Di sisi lain, dengan irama dan kecepatan yang 

tidak konsisten, menimbulkan efek kejutan untuk audiens. 

6.) Birthlife and death 

Birthlife and death menggambarkan bagaimana unsur-unsur yang 

diperkenalkan ke dalam frame dan cara meninggalkan frame. " life " 

menggambarkan durasi atau berapa lama berada di frame. Dalam 

sequencing, semua faktor ini perlu diberikan perhatian. Kontinuitas 

berurutan atau transisi yang dibentuk dalam banyak desain storyboard 

dimaksudkan sebagai metode untuk menentukan di mana elemen 

muncul di layar dan bagaimana meninggalkan frame. Hal ini 

memungkinkan transisi antara peristiwa mengalir lancar dan mudah 

diuraikan tanpa melihat gerakan mereka yang sebenarnya. 

2.1.3 Credit Title dalam Motion Graphics 

Dalam sebuah  permainan motion graphics, program televisi, atau video, credit 

title merupakan salah satu hal penting dari sebuah produksi. Credit title adalah 

penayangan nama tim kreatif dan para ahli, serta semua orang yang terlibat dalam 

pembuatan sinetron atau film tersebut. (Lutters, 2010: 159). Spooks yang 

merupakan serial televisi Inggris tidak memiliki fitur credit title, karena adanya  

keputusan yang dibuat oleh produsen untuk menambah kerahasiaan isi acara 

(tentang keamanan Inggris). Di Inggris credit title hanya muncul sebagai fitur 

khusus pada DVD seri, dan juga di website resmi.  

Pada umumnya, credit Title terbagi menjadi 2 jenis yaitu: 
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2.3.1.1 Opening Title 

Opening title atau biasa disebut title sequence, biasanya ditampilkan 

sebagai teks yang dituangkan pada layar kosong, gambar statis, atau di atas 

scene, dengan di iringi oleh musik. Opening title dibuat  dengan urutan 

terpisah dari produksi itu sendiri. Opening title muncul sejak awal 1980-

an, yaitu untuk mengidentifikasi aktor utama dan para kru produksi yang 

terlibat.  

Secara historis, opening tile telah menjadi satu-satunya sumber 

informasi pengenalan para kru, terutama para pemain, serta beberapa 

tampilan cuplikan dalam film, walaupun seiring waktu ada kecenderungan 

untuk mengulang nama pemain, dan menambahkan beberapa pemain 

pembantu (biasanya hanya pemain inti dan kru inti saja yang ditampilkan). 

Dalam film dan televisi, opening title dapat diawali dengan "cold open," 

atau teaser (adegan singkat). 

2.3.1.2 Closing Title  

Closing title atau end credits ditambahkan di akhir sebuah film, program 

televisi, atau video game untuk daftar semua pemain dan kru yang terlibat 

dalam  proses produksi. Sehingga closing title memiliki durasi yang lebih 

panjang dibandingkan dengan opening title. Closing title biasanya muncul 

sebagai daftar nama dalam  tipe kecil, yang membalik sangat cepat dari 

halaman ke halaman, atau bergerak dengan lancar di latar belakang atau 

layar hitam.  
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Closing title dapat bergerak ke kanan dan ke kiri (umum di Inggris 

dan beberapa program televisi Amerika Latin) atau dari bawah ke atas 

(umum dalam film dan televisi Amerika Serikat). terkadang, pasca-credit 

adegan atau bloopers juga ditambahkan ke akhir film bersama dengan 

closing title. 

2.1.4 Prinsip Dasar Motion Graphics 

Penyampaian pesan dengan media berupa video motion graphics, tujuannya agar 

visualisasi pesannya terlihat  lebih menarik. Motion graphics biasa menjadi 

metode untuk menyampaikan pesan agar visualisasi terlihat lebih menarik yang 

didukung oleh beberapa prinsip-prinsip komposisi motion graphics. Penggunaan 

prinsip-prinsip komposisi dalam motion graphics berguna untuk membangun 

komunikasi yang jelas dan afektif (Krasner, 2008:216). Prinsip-prinsip komposisi 

dalam motion graphics adalah sebagai berikut : 

3.1. Kesatuan  

Kesatuan (unity) adalah prinsip dasar bahwa semua komposisis bekerja 

bersama-sama untuk mencapai harmoni secara keseluruhan. Hal ini 

menciptakan rasa kekompakan dalam komposisi dan merupakan salah satu 

cara utama untuk menciptakan stabilitas. 

3.2. Keseimbangan  

Keseimbangan (balance) dalam sebuah video motion graphics adalah 

salah satu metode untuk mencapai kesatuan (unity). Keseimbangan 

(balance) diperlukan untuk menciptakan stabilitas atau instabilitas. 

Keseimbangan (balance) dibagi menjadi 2, yaitu simetris dan asimetris. 
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Keseimbangan (balance) simetris adalah pembagian ruang menjadi bagian 

yang sama dalam  ukuran dan berat. Sedangkan keseimbangan (balance) 

asimetris adalah memungkinkan penggunaan yang lebih dinamis dari 

negative space, memberikan kebebasan lebih besar kepada desainer dalam  

menyusun frame (Krasner, 2008, hal. 217) 

3.3. Ruang negatif  

Ruang negative (negative space) adalah daerah yang terlihat kosong. 

Negative space diperlukan untuk seluruh elemen dalam kesatuan, 

keseimbangan, dan lain-lain.dari sudut pandang estetika, ruang negative 

memberikan ruang bernapas untuk mata. Negative space bukan hanya 

ruang kosong dalam sebuah frame. 

3.4. Skala dan Ukuran 

Tiap-tiap elemen yang terdapat dalam frame memiliki unsur skala dan 

ukuran. Ukuran dapat memberikan kontribusi konseptual ke pesan yang 

dikomunikasikan dengan mendirikan badan atau massa. Elemen dalam 

skala memberikan penampilan secara bersamaan. 

3.5. Batasan tepi  

Batasan tepi dalam frame menjadi komponen fundamental dari sebuah 

desain.dalam motion graphics, tepi frame terdapat empat batasan, yaitu 

sisi kiri, kanan, atas, dan bawah. 
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3.6. Arah  

Direction memiliki control yang kuat dengan mata audiens untuk bergerak 

dalam ruangan. Hal ini berguna untuk mengetahui tujuan dari komposisi, 

dari sisi masuk dan keluar untuk audiens. 

 

3.7. Kontras  

Kontras  merupakan salah satu prinsip penting dari komunikasi grafis dan 

ekspresi (Krasner, 2008:217). Kontras dapat memperkenalkan berbagai 

komposisi, mengklarifikasi atau menyederhanakan informasi, 

mengintensifkan makna, atau memperbaiki pesan yang dikomunikasikan. 

Jenis yang paling strandar dari kontras adalah skala, nilai, warna, bentuk, 

permukaan, kedekatan, dan orientasi. 

2.1.5 Aplikasi Motion Graphics  

Motion graphics telah digunakan di berbagai bidang dengan fungsi yang berbeda 

satu dengan yang lainnya. Berikut ini adalah aplikasi motion graphic: 

1.) Motion Graphics dalam Film dan Televisi 

Motion graphics dalam film dan televise digunakan dalam komersial 

produk, network branding, public service announcements, dan music 

video.  

2.) Motion Graphics dalam Media Interaktif 

Motion graphics dalam interactive media adalah penggunaan motion 

graphics dalam website, multimedia, informational kiosk, dan dvd-video. 

3.) Motion Graphics dalam Environment 
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Motion graphics dalam environment digunakan dalam mempresentasikan 

teknologi baru, immersive environment, animated exterior, digital signage, 

performance, dan alternate space. 

4.) Motion dalam Titles 

Setelah adanya sound dalam film, titles mulai berkembang menjadi narasi 

yang lengkap dan menjadi sebuah bentuk seni yang mahal. Sejak tahun 

1950-an, film memiliki title sequences yang berevolusi sebagai bentuk 

pembuatan film eksperimental dalam komersial motion pictures. Opening 

credits sebuah film dirancang untuk menciptakan konteks memfilmkan 

dan membangun harapan tentang suasana dan nada.  

 
 

Gambar 2.9. Opening Title Film The Aristocats 
(http://www.youtube.com/watch?v=Qnt0WOEVxfA) 

 

Dalam opening title film the Aristocats memperlihatkan pergerakan 

animasi yang cepat, hal ini dimaksudkan untuk menyesuaikan dengan 

theme song film tersebut. Pewarnaan yang ditampilkan bervariasi serta 

menghasilkan gradasi 2 warna yang berbeda dalam satu frame. Teks 
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muncul bersamaan dengan animasi dan setelah transisi gambar terjadi. 

Teks diletakan disalah satu sisi,, kedua sisi, maupun ditengah. Transisi dari 

satu frame ke frame yang lainnya terlihat halus karena persamaan warna 

dari frame sebelum dan setelahnya. 

 
 

Gambar 2.10 Opening Title I Dream of Jeannie 
(http://www.youtube.com/watch?v=bDD9DwICG6E) 

 

Dalam opening title I Dream of Jeannie menampilkan alur cerita asal mula 

Jeannie. Pewarnaannya terlihat monoton, dengan penggunaan warna yang 

sedikit dalam setiap framenya. Warna yang digunakan memblok dan tidak 

terlihat adanya transisi. Teks muncul setelah animasi terjadi. Keseluruhan 

tampilan background tidak terlalu penuh, agar mata audiens tertuju pada 

beberapa objek saja. 
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Gambar 2.11 Opening Title Bewitched 
(http://www.youtube.com/watch?v=9_UXnYiLY7I) 

 

Dalam opening title Bewitched didominasi oleh warna biru. Warna biru ini 

ditujukan untuk menciptakan suasana malam, hal ini sesuai karakter 

Endora yang berperan sebagai penyihir. Tidak ada transisi dalam 

perubahan warna pada setiap Frame. Teks muncul setelah Animasi terjadi. 

Tidak terlalu telihat adanya transisi dari setiap frame maupun pada teks. 

Teks yang muncul menunjukan nama dari karakter pada frame. Transisi 

dari satu frame ke frame lainnya secara bergeser, mengikuti gerakan 

animasi karakter. 
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Gambar 2.12 Opening Title The Jetson 
(http://www.youtube.com/watch?v=Yjy-fnsmWR4) 

 

Dalam opening title The Jetson terlihat Sci-Fi, hal ini ditunjukan dengan 

banyaknya aktivitas di udara, dan beberapa teknologi canggih, serta 

bangunan yang terlihat. Perpindahan setiap frame yang terjadi terlihat 

halus, karena pergerakan animasi yang berjalan seiring dengan perubahan 

frame. Pewarnaan didominasi oleh warna biru langit untuk mendukung 

suasana cerita. Transisi perubahan warna terjadi dengan halus, 

dikarenakan perpindahan warna yang tidak terlalu jauh ke setiap framenya. 

Pewarnaan dalam karakter dilakukan secara memblok, tanpa adanya 

transisi warna. 
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Gambar 2.13 Opening title Battle Of the Planets 
(http://www.youtube.com/watch?v=UPJ0H1N1ASg) 

 

Dalam opening title Battle of the Planets banyak memperlihatkan aktivitas 

yang terjadi di udara. Keseluruhan Frame tidak didomonasi oleh warna 

cerah, melainkan oleh warna-warna gelap. Hal ini dimaksudkan untuk 

menciptakan situasi ketegangan. Kilatan cahaya yang muncul, diikuti oleh 

kemunculan teks, dimaksudkan sebagai cahaya bintang. Transisi dari satu 

frame ke frame yang lainnya terjadi dengan cepat untuk memperlihatkan 

situasi perang yang terjadi pada film. 
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Gambar 2.14 Closing Title The Flintstone 
(http://www.youtube.com/watch?v=gdX6fwfrULI) 

 

Dalam closing title film Flintstone menyampaikan jalan cerita pada film 

ini, hal ini ditunjukan dengan setting tempat atau background serta animasi 

yang berlangsung. Teks ditampilkan dengan transisi setelah frame muncul, 

yang terdapat kiri, kanan, serta tengah objek. Pewarnaan yang digunakan 

kontras antara objek dengan background, hal tersebut di lakukan untuk 

memberikan penekanan, sehingga mata audiens mengikuti warna yang 

terlihat lebih kontras.   
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Gambar 2.15 Title sequence The Pink Phanter 
(http://www.youtube.com/watch?v=K0YI9c3jc90) 

 

Dalam title sequence The Pink Phanter didominasi oleh warna merah 

oranye. Teks yang ditampilkan berinteraksi dengan karakter. Pada 

beberapa nama ditampilkan dengan background yang sesuai dengan 

pekerjaannya, contohnya ketika tampil gambar score music yang terletak 

di meja,  muncul teks “music Henri Mancini”. Transisi pada setiap 

framenya terlihat halus, dikarenakan dominasi warna merah pada frame. 
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Gambar 2.16 Opening Title The Hoober-Bloob Highway By Dr. Seuss 
(http://www.youtube.com/watch?v=SzZ24kAjCxU) 

 

Dalam opening title The Hoober-Bloob Highway By Dr. Seuss 

memperlihatkan dunia fantasi yang ada di langit. Garis kuning tersebut 

menunjukan partikel-partikel yang berkumpul membentuk lingkaran 

spiral. Tulisan judul film mengikuti melengkung dengan maksud untuk 

menyesuaikan gerakan partikel tersebut. Pewarnaanya di dominasi oleh 

warna-warna langit malam seperti biru dongker, ungu. Munculnya teks 

terjadi diikuti oleh animasi mahluk hidup yang berada di langit, dalam hal 

ini terdapat hewan menyerupai cumi dan Kuda laut.   
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Gambar 2.17 Opening Title Rickety Rocket 
(http://www.youtube.com/watch?v=z0WCR7BVx7k) 

 

Dalam opening title Rickety Rocket terlihat sci-fi, hal itu ditandai dengan 

bangunan serta pakaian yang digunakan oleh karakter. Tampilan opening 

title merupakan bentuk pengenalan terhadap fil tersebut. Pewarnaan dalam 

film ini menggunakan warna-warna yang tergolong cukup terang, 

ditambah dengan warna yang kontras antara background dengan karakter. 

Teks ditampilkan sebelum gerakan animasi. Transisi perubahan dari satu 

frame ke frame yang lainnya mengikuti gerakan animasi. 

Perancangan Motion Graphics..., Melisa, FSD UMN, 2013

http://www.youtube.com/watch?v=z0WCR7BVx7k


43 

 

 

Gambar 2.18 Closing Title Bailey Comets 
(http://www.youtube.com/watch?v=jthQHnsdGrQ) 

 

Dalam opening title Bailey Comets terlihat padat pada setiap framenya. 

Hal ini dikarenakan teks yang muncul menutupi background yang ada. 

Pemanfaatan ruang untuk tulisan dimaksudkan agar durasi dalam closing 

title tidak terlalu lama. Pewarnaan menggunakan warna-warna dengan 

unsure coklat didalamnya, sehingga menimbulkan kesan “tua”. Perubahan 

transisi pada satiap framenya diikuti oleh animasi suatu objek. Teks 

ditampilkan di tengah pada bagian background yang terlihat kosong. Teks 

ditampilkan bersamaan dengan pergantian frame. 
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